
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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КАРАНТИННІ ПІЛЬГИ
 Про 1000 гривень для 
пенсіонерів, доплати медикам 
та пільги для підприємців. 
Розбиралися, як і кому держава 
збирається полегшити життя

МЕДИЧНА РЕФОРМА
 З 1 квітня стартувала 
програма медичних гарантій. 
Де і які безкоштовні послуги 
спеціалістів можна буде 
отримати у Вінниці

с. 2 с. 11

КОЛИ ПОБУДУЮТЬ 
МІСТ НА ТЯЖИЛІВ №14 (1484)

СЕРЕДА
8 квітня 2020

20MINUT.UA

с. 5

471862

РЕКЛАМА

 Ще два тижні тому Андрій Турко, 
Ярослав Пашкевич та Олександр 
Лушин боролися з наближенням 
коронавірусу, хто як міг: закупляли 
захисні маски та халати для лікарів, 
підвозили медиків на роботу. 
Кожен працював окремо

 Тепер вони об’єдналися і почали 
виготовляти захисні щитки на 
3D-принтерах

 Ми запитали їх, чому вони вирішили 
цим зайнятися, кому вже допомогли 
і як інші можуть підтримати їхню 
ініціативу  с. 9

ДОПОМОГА ЛІКАРНІ 
ВІД ЧИТАЧІВ RIA

ЯК БІЗНЕС ВИЖИВАЄ В КАРАНТИН с. 13

с. 7

«ПРОДАМО ОСТАННЮ МАЙКУ, АЛЕ 
З ЛІКАРІВ ГРОШЕЙ НЕ ВІЗЬМЕМО»

471438

Передача чергової партії захисних 
щитків. Наразі лікарі безоплатно 
отримали близько 500 моделей
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Шукай свій шлях 
Îñü òðåò³é òèæäåíü, ³ âåëè-

ê³ ïëàíè ïåðøèõ äí³â ïåðå-
òâîðèëèñü ó ñóìíèé ãàðáóç. 
Ñîòí³ êóðñ³â íå ïðîñëóõàí³, 
ìóçå¿ íå â³äâ³äàí³, êíèæêè 
íå ïðî÷èòàí³ ³ ê³ëîìåòðè âè-
øèâîê íå âèøèò³. Ó ñòð³÷ö³ 
ìàéîðÿòü êëóìáè ³ ïåðåáðàí³ 
ïîëèö³ ó øàô³, à ÿ ö³ëèé äåíü 
êðó÷óñü â³ä êóõí³ äî êîìïà, 
³ ïðîñâ³òêó íåìà.

Ùîñü ó öüîìó íå òå. ª æ 
çîíà ìîãî êîíòðîëþ. Íàïðè-
êëàä, ñï³ëêóâàííÿ ç ñèíîì. 
ß íå îáèðàëà äîâæåëåçí³ 
ñïèñêè çàâäàíü ç³ øêîëè, ÿê³ 
í³ â³í, í³ ÿ íå õî÷åìî ðîáè-
òè. Íàãàäóâàííÿ, ñóïåðå÷êè, 
çíåðâîâàíà äèòèíà ³ ÿ çíå-
ðâîâàíà. Àëå êîæíîãî âå÷îðà 
ìè ÷èòàºìî êíèæêó íà «í³÷». 
Â÷îðà çíàéøëà â øàô³ ñâî¿ 
óëþáëåí³ äèòÿ÷³ êíèæêè ³ 
çàïðîïîíóâàëà Ìåôîä³ âè-
áðàòè, ùî ìè ÷èòàòèìåìî 
ñüîãîäí³. Â³í âèáðàâ ãíîì³â 
³ ñèð³òêó Ìàðèñþ. Íà êíèæö³ 
äàð÷èé íàïèñ â³ä äâîþð³äíîãî 
áðàòà Êîñò³, ÿ éîãî íå áà÷èëà 
òðèäöÿòü ðîê³â, á³ëüøå? Îòàê 
äèâíèìè ëàá³ðèíòàìè êàðàí-
òèíó ïðèéøîâ äî ìåíå ñïîãàä 
ïðî ðîäè÷³â, ìèòü ñïðàâæíîñ-
ò³ â ùîäåíí³é ìåòóøí³.

Òàê ³ ç êóðñàìè, ³ ç ìó-
çåÿìè, ³ ç âèñòàâàìè. ß äó-
ìàþ, òðåáà éòè «ç âèâîðîòó». 
Íå â³äêðèâàòè äåñÿòêè çàêëà-
äîê, «î, òðåáà ïîäèâèòèñü», 
à, âèéøîâøè ç ³íòåðíåòó, 
ñïîê³éíî îáì³ðêóâàòè, ùî 
ÿ õî÷ó âèâ÷èòè, ïîäèâèòèñü, 
ïðî÷èòàòè. À ïîò³ì éòè â ³í-
òåðíåò, øóêàòè âàð³àíòè.

Âèõîäèòè ç âëàñíèõ ïîòðåá 
³ áàæàíü — çäàºòüñÿ, ºäèíèé 
øëÿõ âèæèòè. Õî÷à, öå òàêà 
î÷åâèäíà ³ñòèíà.:)Ñëóõàé 
ñâîãî ñåðöÿ, øóêàé ñâ³é 
øëÿõ, ä³é ñâ³äîìî — óí³-
âåðñàëüí³ ïîðàäè äëÿ æèòòÿ 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, äî ³ ï³ñëÿ. 
Õàé âàì âäàºòüñÿ òå, ÷îãî âè 
ïðàãíåòå âñ³ì ñåðöåì.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

TET JANA 
Життя не вистачає, у всіх 
його проявах. Ми все зро-
зуміли, переосмислили, 
переоцінили… ми більше так 
не будемо! Нехай швидше 
все закінчиться!

ВІКТОРІЯ МОНАСТИРСЬКА 
Не вистачає смачної гарячої 
кави, купленої дорогою до-
дому після роботи. Зустрічей з 
друзями, прогулянок вечірнім 
містом. Метушні міста. І звісно 
ж — адекватності певних людей.

НАТАЛИЯ УГОЛЬКОВА 
А мені не вистачає школи, 
класу, дошки, крейди, зо-
шитів, списаних маленькими 
каракульками. А найбільше 
мені не вистачає моїх малень-
ких учнів, другокласників.

ДИНА ОСТАПЕНКО 
Мені дуже не вистачає тер-
піння сидіти весь час вдома 
з двома дітками в повному 
хаосі. Чистого і свіжого по-
вітря не вистачає, природи і 
спілкування.

КАЛІНЧУК ЛЮДМИЛА 
Часу! Поки приходжу з робо-
ти, мої вдома змітають все, 
що є, знову приходиться го-
тувати. Карантин для мене — 
робота і кухня. А ще — смач-
ної кави!

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чого  вам найбільше не вистачає на карантині?

ÍÎÂÈÍÈ

Верховна Рада внесли зміни 
до Цивільного кодексу, за якими 
наймачі можуть бути звільнені 
від сплати оренди того майна, 
яким вони не користуються через 
карантин (cutt.ly/VtDAp4u) 
Таке звільнення не працює авто-
матично. Аби скористатися мож-
ливістю, наданою законом, слід не-
гайно письмово повідомити орен-
додавцю про намір скористатися 
звільненням від орендної плати та 

внести необхідні зміни до договору 
оренди. Такі ж дії потрібно зробити, 
щоб повернути всю (або частину) 
орендної плати, сплаченої наперед 
(cutt.ly/atDPZWg).
Але звільнення від плати за орен-
ду не стосується тих, хто винаймає 
житло, знімає нерухомість для біз-
несу, що продовжив працювати 
в умовах карантину (аптеки, про-
дуктові магазини, онлайн-магази-
ни, що орендують склади тощо).

Звільнили від сплати за оренду 

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Âåðõîâíà Ðàäà 
30 áåðåçíÿ óõâàëè-
ëà çàêîí ¹ 540-IX, 

äëÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí ³ á³çíåñó 
â óìîâàõ ïðîòèä³¿ ïîøèðåííþ êî-
ðîíàâ³ðóñó â Óêðà¿í³.

Çàêîíîäàâö³ âèð³øèëè çðîáèòè 
îäíîðàçîâó âèïëàòó ëþäÿì ïî-
âàæíîãî â³êó: ÿêùî ïåíñ³ÿ º ìåí-
øîþ, àí³æ ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òî ïåíñ³îíåðó äàäóòü 1000 ãðè-
âåíü. Òàêîæ Â³ííèöüêå óïðàâ-
ë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ïîâ³äî-
ìëÿº, ùî ëþäè, â³êîì â³ä 80 ðî-
ê³â, áóäóòü îòðèìóâàòè ùîì³ñÿ÷íó 
íàäáàâêó äî 500 ãðèâåíü. Âèïëàòè 
ïî÷íóòü ïðîâîäèòè, êîëè áóäóòü 
óõâàëåí³ çì³íè äî Äåðæáþäæåòó 
Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê. Êð³ì òîãî, 
âñ³ì ïåíñ³îíåðàì ïðîâåäóòü ÷åð-

ãîâó ³íäåêñàö³þ ïåíñ³é, ÿêà ïðè-
çíà÷åíà íà 1 òðàâíÿ. Ïëàíóºòüñÿ, 
ï³äâèùèòè ïåíñ³¿ íà 11%.

Íà ÷àñ ä³¿ êàðàíòèíó âñòàíîâ-
ëÿòü äîäàòêîâ³ äîïëàòè ìåäïðà-
ö³âíèêàì, ÿê³ çàéìàþòüñÿ áîðîòü-
áîþ ç êîðîíàâ³ðóñîì. Íàäáàâêè 
ìîæóòü ñÿãàòè äî 300% â³ä îêëà-
äó. Îäíàê ó Â³ííèö³ ùå íå çíà-
þòü, ÿê ¿¿ âèïëà÷óâàòè.

— Óðÿä ïîêè ùî íå â³äïðà-
öþâàâ ïîâíèé àëãîðèòì, êîëè, 
çà ðàõóíîê ÿêèõ äæåðåë ô³íàí-
ñóâàííÿ òà ÿê ìîæíà âèïëàòèòè 
öþ íàäáàâêó, — ãîâîðèâ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. — Ìè 
çðîáèëè ìóí³öèïàëüíó íàäáàâ-
êó ³íôåêö³îí³ñòàì, ïðàö³âíèêàì 
íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ïðèéìà-
ëåíü ³ ðåàí³ìàö³éíèõ â³ää³ëåíü 
ì³ñüêèõ ë³êàðåíü. Öå 439 ïðà-
ö³âíèê³â, ÿê³ ó áåðåçí³ òà êâ³òí³ 
îòðèìóþòü äîïëàòó çà êîøòè ì³ñ-
òà: 5000 ãðèâåíü ÷èñòèìè îòðèìóº 

ЯК ПІДТРИМУЄ ДЕРЖАВА, 
ПОКИ ВСІ СИДЯТЬ ВДОМА 
Коронакриза  Верховна Рада ухвалила 
закони, за якими українці отримають 
підтримку через поширення коронавірусу 
в Україні. Зокрема, пенсіонерам доплатять 
по 1000 гривень, бізнес звільняють від 
сплати ЄСВ, а безробітні — отримають 
субсидії. Розбиралися, як держава 
намагається полегшити життя у карантині

ë³êàð, 3000 — ìåäñåñòðè, 1500 — 
ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë.

Âîäíî÷àñ ïàðëàìåíòàð³ íà ïå-
ð³îä êàðàíòèíó çâ³ëüíèëè á³çíåñ 
â³ä øòðàô³â òà ïåí³ çà ïîðóøåííÿ 
ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çî-
êðåìà, ÔÎÏè ìîæóòü íå ïëàòèòè 
ªÑÂ çà äâà ì³ñÿö³.

Êð³ì òîãî, íà ÷àñ ä³¿ êàðàí-
òèíó ñêàñîâàí³ øòðàôè, ïåíÿ 
çà íåñâîº÷àñíó àáî íåïîâíó ñïëà-
òó ºäèíîãî ñîöâíåñêó, à òàêîæ 
çà íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ 
ç ªÑâ. Íà ïîäàòêîâ³ ïåðåâ³ðêè ³ 
ïðîäîâæåííÿ ðîçïî÷àòèõ ïåðåâ³-
ðîê çàïðîâàäèëè òèì÷àñîâèé ìî-
ðàòîð³é. Â³äêëàëè íà òðè ì³ñÿö³ 
îáîâ’ÿçêîâå çàïðîâàäæåííÿ ÐÐÎ 
äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é «ñïðîùåíö³â».

Ëþäè, ÿêèõ çâ³ëüíèëè ç ðîáî-
òè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó çà ³í³ö³àòè-
âîþ ðîáîòîäàâöÿ, ìàþòü ïðàâî 
íà ñóáñèä³þ. ̄ ¿ ïðèçíà÷àþòü ï³ñëÿ 
ðåºñòðàö³¿ ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³, 
íà ï³äñòàâ³ äîïîìîãè ïî áåçðî-
á³òòþ. Ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ ïîâ³äî-
ìèëè, ùî âñ³ îòðèìóâà÷³ ñóáñèä³é 

ìàòèìóòü çá³ëüøåíó ñóáñèä³þ.
— Íà ïåð³îä êàðàíòèíó áóäå 

ïðîâåäåíèé ïåðåðàõóíîê æèòëî-
âèõ ñóáñèä³é ç óðàõóâàííÿì çá³ëü-
øåíèõ íà 50% ñîö³àëüíèõ íîð-
ìàòèâ³â, ó ìåæàõ ÿêèõ íàäàºòüñÿ 
äåðæäîïîìîãà. Öå çá³ëüøåííÿ 
ñòîñóâàòèìåòüñÿ òàêèõ ïîñëóã, 
ÿê âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ, ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, 
ãàç òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, — êàæå 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïî-
ë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà 

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó áàíêàì çà-
áîðîíèëè íàðàõîâóâàòè òà ñòÿãó-
âàòè íåóñòîéêè, øòðàôè, ïåíþ 
àáî ³íø³ ñàíêö³¿, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ 
çà ïðîñòðî÷åííÿ âèïëàò ïî êðå-
äèòàõ. Âîäíî÷àñ çàêîíîäàâö³ çà-
áîðîíèëè ï³äí³ìàòè â³äñîòêîâó 
ñòàâêó çà âñ³ìà êðåäèòíèìè äî-
ãîâîðàìè.

Êë³ºíòè áàíê³â ìîæóòü âçÿòè 
ïàóçó ³ íå ïëàòèòè çà ³ïîòå÷íè-
ìè êðåäèòàìè. Ïðè öüîìó áàíêè 
â òàêèõ âèïàäêàõ íå ìàþòü ïðàâà 
ñòÿãóâàòè ç íèõ çàñòàâó.

1000 грн 
одноразова допомога 
тим, в кого пенсія менше 
5000 гривень 

500 грн 
щомісячна доплата людям, 
віком від 80 років 

+11%
підвищення пенсії після 
індексації у травні 

2 місяці 
можна не платити ЄСВ 

на 3 місяці 
відтермінували 
запровадження РРО

до 300% 
встановили надбавку 
медикам, які борються з 
COVID-19 

стягувати 
пеню і штрафи 
за прострочен-
ня платежів за 

кредитами 

забирати 
заставу 

за несплату 
іпотеки 

проводити 
податкові 
перевірки 

бізнесу 

відключати від 
комунальних 

послуг 

скасовувати 
призначені 

раніше 
субсидії

ПІЛЬГИ ТА ДОПЛАТИ НА ЧАС КАРАНТИНУ

ЩО ЗАБОРОНИЛИ
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Варто згадати й про багатостраж-
дальний Київський міст. Якщо 
коротко, його реконструкція 
почалася у 2017 році, але шля-
хопровід ще не до кінця відре-
монтований. Опори і тротуари 
потрібно покрити захисним ма-
теріалом, що не було зроблено, 
оскільки міська влада через суд 
розірвала договір з підрядником 
робіт (cutt.ly/ptDQIDh).
Зараз департамент капітального 
будівництва шукає нового під-
рядника для завершення рекон-
струкції. Однак вже дві спроби 
виявилися невдалими: на тен-
дер не подаються учасники, і 
схоже, що ніхто не хоче ремон-
тувати Київський міст.
Тому вирішили провести торги 
вже втретє. Закупівлю оголоси-

ли 31 березня, розмір пропо-
зиції не змінився — 13 мільйо-
нів 658 тисяч 700 гривень. Від 
майбутнього підрядника очікують 
виконання тих же завдань, що і 
раніше: зробити поліуретанове 
покриття тротуарів з обох боків 
мосту (958 кв.м); виконати захист 
відремонтованих та підсилених 
залізобетонних конструкцій під 
мостом (9800 кв.м), облаштувати 
нові сходи з мосту до пляжів біля 
річки (53 м); змонтувати перила 
і колесовідбій (800 м); замінити 
10 ліхтарів; укріпити конуси шля-
хопроводу під мостом.
За планом, визначити підрядни-
ка мають 21 квітня. Нині очікують 
на подання пропозицій від пре-
тендентів. Посилання на тендер: 
cutt.ly/5tDQSsm 
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ïðî áóä³âíè-
öòâî ìîñòó ÷åðåç 
çàë³çíè÷í³ êîë³¿, 

ÿêèé ç’ºäíàº âóëèö³ ßíãåëÿ òà 
Âàòóò³íà, ãîâîðÿòü ùîíàéìåíøå 
äâà ðîêè. Ùå â æîâòí³ 2018-ãî 
â ìåð³¿ ïîä³ëèëèñÿ íàì³ðàìè ïî-
áóäóâàòè ï³äâ³ñíèé ì³ñò, äîâæèíà 
ÿêîãî ñêëàäàòèìå 550 ìåòð³â.

Çãîäîì àðõ³òåêòîðè ñêëàëè 
ïðîåêò äåòàëüíîãî ïëàíó, íà ÿêî-
ìó çàçíà÷åíî, ùî ì³ñò ìàòèìå 
äîâæèíó âæå 627 ìåòð³â. À ÿêùî 
ðàõóâàòè ç äîðîãîþ â³ä ßíãåëÿ 
äî Âàòóò³íà — öå 1126 ìåòð³â. 
Â³í ìàòèìå ÷îòèðè ñìóãè ðóõó 
äëÿ òðàíñïîðòó, à íà îäíîìó ç 
òðîòóàð³â áóäå é âåëîäîð³æêà.

Îñê³ëüêè ïðîåêòíèé ïëàí çà-
éìàº òåðèòîð³þ ä³ëÿíîê òà áóä³-
âåëü, ÿê³ íå ó êîìóíàëüí³é âëàñ-
íîñò³, òî ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ¿õ 
âèëó÷èòè/âèêóïèòè. Äåê³ëüêà 
áóä³âåëü ïðîïîíóþòü çíåñòè, áî 
âîíè çíàõîäÿòüñÿ íà ì³ñö³, äå 
ïðîåêòóºòüñÿ øëÿõîïðîâ³ä. Öå, 
çîêðåìà, êàôå «Ìîëîä³æíå», äâî-
ïîâåðõîâèé ãóðòîæèòîê òà áóä³â-
ëÿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè. Òàêèé 
ïëàí ä³é ì³ñüêî¿ âëàäè ùîäî áó-
ä³âíèöòâà òÿæèë³âñüêîãî ìîñòó 
ïîãîäèëè ìèíóëî¿ âåñíè íà ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ: 43 ó÷àñíèêè 
ñëóõàíü áóëè «çà», îäèí — ïðîòè. 

Òîä³ æ îçâó÷èëè, ùî ï³äãîòîâ-
÷³ çàõîäè òðèâàòèìóòü â³ä òðüîõ 
äî ñåìè ðîê³â. (cutt.ly/EtDmz1m).

ЩО ТРЕБА ДЛЯ НОВОГО МОСТУ 
×åðåç ð³ê, 26 áåðåçíÿ, ì³ñüêâè-

êîíêîì óõâàëèâ ð³øåííÿ, çà ÿêèì 
ïðîäîâæóºòüñÿ ï³äãîòîâêà äî áó-
ä³âíèöòâà ìîñòó íà Òÿæèë³â 
(cutt.ly/AtDmbVq). Ó òåêñò³ ðîç-
ïèñàí³ çàâäàííÿ ê³ëüêîì äåïàðòà-
ìåíòàì, ÿê³ âîíè ìàþòü âèêîíàòè 
äëÿ ïðîåêòóâàííÿ òà ïîáóäîâè 
ïåðåïðàâè.

Òàê, äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà: ìàº çàâåðøèòè ì³ñ-
òîáóä³âíèé ðîçðàõóíîê ç òåõí³÷-
íî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè 
áóä³âíèöòâà ìîñòó; âèçíà÷èòè-
ñÿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ äåìîíòàæó 
áóä³âë³ êîë³éíèê³â, ÿêà º â êî-
ðèñòóâàíí³ ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ». 
Â ðàç³ äåìîíòàæó — ïðîâåñòè 
ïåðåìîâèíè ç çàë³çíè÷íèêàìè 
ùîäî áóä³âíèöòâà íîâî¿ áóä³âë³.

Îêð³ì òîãî, ïðîâåñòè îáñòåæåí-
íÿ áóä³âë³ ãóðòîæèòêà íà Âàòóò³íà, 
8, áóä³âë³ íà Âàòóò³íà,10 òà âæèòè 
çàõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîäàëü-
øî¿ åêñïëóàòàö³¿ öèõ îá’ºêò³â.

Ïðàö³âíèê³â äåïàðòàìåíòó çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ìàþòü òàêîæ 
äåê³ëüêà çàâäàíü. Çîêðåìà, ïðî-
âåñòè ïåðåìîâèíè ç çåìëåêîðèñ-
òóâà÷àìè, ÷àñòèíó ä³ëÿíîê ÿêèõ 
íåîáõ³äíî âèëó÷èòè/âèêóïèòè, 
îñê³ëüêè âîíè ï³äïàäàþòü ï³ä áó-
ä³âíèöòâî øëÿõîïðîâîäó; â ðàç³ 

МІСТ НА ТЯЖИЛІВ МАТИМЕ 
ДОВЖИНУ 627 МЕТРІВ 
Нова магістраль  У мерії ухвалили 
план дій для будівництва вантового 
мосту між вулицями Ватутіна та 
Янгеля. Для цього потрібно розробити 
документацію, обрахувати вартість 
мосту та викупити землю під ним

â³äìîâè çåìëåâëàñíèê³â òà êîðèñ-
òóâà÷³â — ï³äãîòóâàòè äîêóìåíòè 
äëÿ çâåðíåííÿ ó ñóä.

Êð³ì öüîãî, äåïàðòàìåíò ìàº 
íàïðàâèòè ëèñòè-çâåðíåííÿ 
äî îáëàñíî¿ ³ öåíòðàëüíèõ îðãà-
í³â âëàäè ùîäî ìîæëèâîñò³ âèëó-
÷èòè ÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â «Óêðçàë³çíèö³» — 1,5 ãåêòàðà, 
äå ïðîëÿãàþòü êîë³¿ é íàä ÿêèìè 
áóäå çâåäåíèé ì³ñò.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà ïîâèíåí ñêëàñòè ïåðåë³ê 
îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ 
ï³äïàäàþòü ï³ä çîíó áóä³âíèöòâà 
øëÿõîïðîâîäó. À äàë³ çâåðíóòèñÿ 
äî âëàñíèê³â îá’ºêò³â ç ïðîïîçèö³-
ºþ âèêóïó/âèëó÷åííÿ öèõ îá’ºêò³â 
äëÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. Âàðò³ñòü 
íåðóõîìîñò³ òàêîæ áóäóòü âèçíà-
÷àòè íà çàìîâëåííÿ äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà. Ó ðàç³ â³ä-
ìîâè â³ä âèêóïó — ñêëàñòè äî-
êóìåíòè äëÿ ïîçîâó â ñóä.

Äåïàðòàìåíò ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè 
òà ÿêîñò³ ïîâèíåí çàéìàòèñÿ ï³äãî-
òîâêîþ äîêóìåíò³â äëÿ ïîçîâó â ñóä 
íà òèõ âëàñíèê³â òà êîðèñòóâà÷³â, 
ÿê³ áóäóòü â³äìîâëÿòèñÿ â³ä âèêó-
ïó (âèëó÷åííÿ) ä³ëÿíîê òà îá’ºêò³â 
íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ï³äïàäàþòü 
ï³ä çîíó áóä³âíèöòâà ìîñòó.

Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â ì³ñü-
êðàäè ìàº ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè, 
â ìåæàõ ðåàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
áþäæåòó, íà ô³íàíñóâàííÿ çàõî-
ä³â, ÿê³ íàïðàöþþòü âèêîíàâö³ 
öüîãî ð³øåííÿ, ùîá ïîáóäóâàòè 
øëÿõîïðîâ³ä íà Òÿæèë³â.

Äëÿ êîîðäèíàö³¿ ðîá³ò âñ³õ äå-
ïàðòàìåíò³â ñòâîðåíà ðîáî÷à ãðó-
ïà, ÿêó î÷îëèâ çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ñåðã³é Ìàòóñÿê (cutt.
ly/ctDQzeh). Öåé îðãàí ìàº âè-
çíà÷èòè òåðì³íè âèêîíàííÿ âñ³õ 
äîðó÷åíü òà îáñÿã êîøò³â íà âñ³ 

âèäè ðîá³ò, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïðî-
åêòóâàííÿ/áóä³âíèöòâà øëÿõî-
ïðîâîäó â³ä ßíãåëÿ äî Âàòóò³íà.

Îäíàê ïëàí ä³é ìîæå çì³íè-
òèñÿ, îñê³ëüêè éîãî ùå ìàþòü 
óõâàëèòè äåïóòàòè íà êâ³òíåâ³é 
ñåñ³¿ â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

ЗВІДКИ БРАТИМУТЬ ГРОШІ 
Ùå äî ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ êîðî-

íàâ³ðóñó ñòàëî â³äîìî, ùî áþäæåò 
ì³ñòà ó 2020 ðîö³ º íàéìåíøèì 
çà îñòàíí³ ðîêè — 4,3 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü (cutt.ly/mtDQcQF). ² 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àâ, ùî 
äëÿ ïîáóäîâè âàíòîâîãî ìîñòó 
ïîòð³áíî øóêàòè «ô³íàíñîâèé 
ðåñóðñ», îñê³ëüêè íà öå íå âèñòà-
÷èòü âëàñíèõ êîøò³â Â³ííèö³ (cutt.
ly/vtDQnVz). Çàðàç öå áóä³âíèöòâî 
òî÷íî íå íà ÷àñ³, à òî÷íèõ òåðì³í³â 
âèêîíàííÿ òàêîãî ìàñøòàáíîãî 
ïðîåêòó â ìåð³¿ íå çàçíà÷àþòü.

Á³ëüøå òîãî, íèí³ ì³ñüêà âëà-
äà õî÷å çãîðíóòè ïðîãðàìó ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â 
ó Â³ííèö³.

— ×åðåç êàðàíòèí çóïèíÿºòüñÿ 
åêîíîì³êà. Çà íàøèìè ï³äðàõóí-
êàìè, âòðàòè ì³ñüêîãî áþäæåòó 
áóäóòü íå ìåíøå 242 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü ò³ëüêè çà äâà ì³ñÿö³. Ìè 
áóäåìî âèìóøåí³ çãîðíóòè áàãàòî 
ïðîãðàì êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà. 
Íàéãîëîâí³øå çàðàç — çàáåçïå÷è-
òè âñ³ì íåîáõ³äíèì íàø³ ìåäè÷í³ 
çàêëàäè ³ íàëåæíó ðîáîòó îá’ºêò³â 
êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, — ñêà-
çàâ Ìîðãóíîâ íà áðèô³íãó ó Â³-
ííèöüê³é ÎÄÀ (cutt.ly/2tDQEiN).

² ùå äîäàâ, ùî ó òðàâí³ ñêàñî-
âóºòüñÿ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ªâðîïè, 
à 1 ì³ëüéîí 116 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ 
õîò³ëè âèòðàòè íà îðãàí³çàö³þ ñâÿ-
òà, — ïåðåäàäóòü íà ìåäè÷íó ãàëóçü.

У переправи буде чотири смуги для автомобілів. 
Міст матиме підвісну конструкцію — опори утримуватимуть 
полотно дороги на сталевих канатах-вантах

ЯНГЕЛЯ

ВАТУТІНА

МІСТ

Кого 
штрафують 
 Ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó 
ïîë³öåéñüê³ Â³ííè÷÷èíè 
ñêëàëè 168 àäì³íïðîòîêî-
ë³â çà ïðàâîïîðóøåííÿ, ïå-
ðåäáà÷åí³ ñò. 44–3 ÊÓïÀÏ 
(ïîðóøåííÿ ïðàâèë ùîäî 
êàðàíòèíó ëþäåé, ñàí³òàð-
íî-ã³ã³ºí³÷íèõ, ñàí³òàðíî 
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ ïðàâèë ³ 
íîðì). Ç íèõ:
76 — â³äíîñíî ï³äïðè-
ºìö³â, ÿê³ çä³éñíþâàëè 
òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü, 
31 — íà êåð³âíèê³â òîð-
ãîâèõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ 
õàð÷óâàííÿ, 
20 — íà ãðîìàäÿí çà ïîðó-
øåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿, 
17 — íà êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, 
15 — â³äíîñíî ïåðåâ³çíèê³â, 
9 — â³äíîñíî ô³çè÷íèõ îñ³á.
Çàçíà÷èìî, ùî çà òàê³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ çàãðî-
æóþòü ÷èìàë³ øòðàôè: 
íà ãðîìàäÿí — â³ä 17 òèñÿ÷ 
äî 34 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à äëÿ 
ïîñàäîâèõ îñ³á — øòðàô 
â³ä 34 òèñÿ÷ äî 170 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Одужала дитина 
 Óæå äðóãà ëþäèíà âè-
äóæàëà â³ä êîðîíàâ³ðóñó 
ó Â³ííèö³. Ïåðøèì áóâ 
äîðîñëèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
ïðè¿õàâ ç ªâðîïè. Äðóãèì 
ñòàâ õëîï÷èê — ïëåì³ííèê 
ïåðøî¿ õâîðî¿ íà êîðîíàâ³-
ðóñ â³ííè÷àíêè.
Ñòàíîì íà 6 êâ³òíÿ ó Â³-
ííèö³ â ë³êàðí³ ïåðåáóâàº 
23 õâîðèõ ç COVID-19. 
Äâîº ç íèõ ëåæàòü ó â³ää³-
ëåíí³ ðåàí³ìàö³¿ òà ³í-
òåíñèâíî¿ òåðàï³¿, ¿õ ñòàí 
âàæêèé. Ùå ó òðüîõ ëþäåé 
òðèìàºòüñÿ âèñîêà òåìïå-
ðàòóðà.
Òèì ÷àñîì, 29 â³ííè÷àí 
ç êîðîíàâ³ðóñîì ïåðåáó-
âàþòü íà àìáóëàòîðíîìó 
ë³êóâàíí³.
«Â îáëàñí³é äèòÿ÷³é ³íôåê-
ö³éí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ 
ëåæèòü ìàìà ç 10-ì³ñÿ÷-
íèì ñèíîì, ÿê³ ìàþòü 
COVID-19. Ï’ÿòèð³÷íèé 
õëîï÷èê, ïëåì³ííèê ïåð-
øî¿ çàõâîð³ëî¿ æ³íêè, âæå 
âèïèñàíèé ç ë³êàðí³. Â³í 
ñòàâ äðóãèì ïàö³ºíòîì 
ó Â³ííèö³, ÿêèé îäóæàâ 
â³ä êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåê-
ö³¿», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè.
Äîäàþòü, ùî ï³ä êîíòðîëåì 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ó ì³ñò³ 
ïåðåáóâàº 694 îñîáè: 224 — 
ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðèáóëè ç 
êðà¿í ç COVID-19, 441 îñî-
áà — ÷ëåíè ¿õí³õ ñ³ìåé òà 
êîíòàêòí³ ãðîìàäÿíè.

КОРОТКОКОРОТКО
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ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР RIA
Редакція RIA склала перелік компаній, які працюють під час карантину та готові здійснити доставку до ваших осель. 
Купуйте у місцевого бізнесу, допомагайте своїм! Для включення у список інших компаній — телефонуйте (067) 430-29-29

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Мисливський магазин «Сапсан»
Мисливство, самозахист, сейфи, 
працюємо дистанційно ...................................... (067)430-01-59

Магазин «ВелоДрім»
Продаж та ремонт велосипедів, 
комплектуючих та аксесуарів ............................. (098)477-16-13

Скрєпка
Канцелярські товари, офісна техніка, 
побутова хімія, сувеніри .....................................(0432) 53-08-25

НАВЧАННЯ, ПОСЛУГИ

Центр «Zrazok»
Вивчення англійської мови «онлайн» 
на період карантину ........................................... (067)868-75-57

Ідеї успіху
Поліграфічна продукція, 
друкарські послуги ............................................. (096)200-22-96

СВ Авто
Автозапчастини, автоаксесуари ......................... (097)660-64-64

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ПОСЛУГИ

ВІНЄВРОБУД
Утеплення будинків, якісні матеріали 
для утеплення ..................................................... (096)401-70-11

Вікна Корса
металопластикові вікна, двері, ворота, 
ролети, москітні сітки, жалюзі ............................ (067)619-75-61

Двери и окна Steko
Продаж та встановлення 
металопластикових вікон ................................... (097)955-65-23

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

Алергоцентр
Діагностика та лікування алергічних захворювань, 
дослідження імунної системи. ........................... (067)180-27-10

Oncohelp, онкологический центр
Діагностика та лікування онкологічних захворювань, 
хіміотерапія, таргетна терапія ............................(096)211-99- 22

Оксфорд Медікал
Проктологія, гінекологія, косметологія, урологія .... (0432) 677-000

ВЕТЕРИНАРНІ КЛІНІКИ

Два кота
Лабораторні ветеринарні аналізи, вакцинація, 
терапія, хірургія, акушерство ............................. (067)803-40-02

Чотири лапи
Всі заходи для підтримання здоров'я та 
повноцінного життя домашніх улюбленців. ......(0432) 69-03-22

Vip хвіст
Вакцинація, хірургія, зооаптека, 
лікування в стаціонарі, зооготель ....................... (093)411-21-21

КАФЕ, РЕСТОРАНИ, БАРИ

Грузинський дворик
Власна доставка традиційних страв грузинської кухні 
та смачного шашлику. ........................................ (073)441-49-55

Morimoto Sushi
Великий вибір суші і ролів на будь-який смак, 
швидка доставка в еко-упаковці ........................ (067)297-84-22

Mr. Roll
Різноманіття видів суші та ролів, сети, салати, 
доставка додому та в офіс .................................. (067)180-37-03

Вінницька реберня
Власна доставка легендарних медових 
та гострих реберець. .......................................... (063)036-04-45

Yama
Японські страви, класичні суші та роли, 
авторські роли, доставка по місту. ..................... (067)405-46-11

La П'єц
Доставка піци, суші та обідів .............................. (098)110-10-20

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

Подільська Січ
Спеціалісти зберуть, відсортують 
і відправлять на переробку все непридатне. .....(0432) 57-89-58

Еталон чистоти
Регулярне домашнє, офісне 
прибирання, після ремонту, 
хімчистка килимів та меблів ............................. (073)334-65-09
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Äîíüö³ Íàòàë³ 
Ãàâðèëþê 12 ðî-
ê³â. ̄ ¿ çâàòè Àíåþ. 

Ó Àí³ êàòàðàêòà îáîõ î÷åé, òîìó 
÷èìàëî ÷àñó ä³â÷èíö³ äîâîäèòüñÿ 
ïðîâîäèòè íà ë³êóâàíí³ â ³íñòèòóò³ 
î÷íèõ õâîðîá â Îäåñ³. Êð³ì òîãî, 
â Àí³ º ùå ê³ëüêà ñóïóòí³õ õâî-
ðîá òà ä³àãíîç³â, ùî ïîòðåáóþòü 
ïîñò³éíîãî ë³êàðñüêîãî íàãëÿäó.

Ðîäèí³ äîâîäèòüñÿ áàãàòî ¿ç-
äèòè. Òîìó äëÿ åêîíîì³¿ ÷àñó ³ 
á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³, Íàòàëÿ ïðè-
äáàëà Daewoo Lanos. Íà ìàøèíó 
ï³âðîêó çàðîáëÿëà çà êîðäîíîì, 
à êîëè êóïèëà, òî â³ääàëà ¿¿ ìåí-
øîìó áðàòîâ³, ùîá âîçèâ ¿õ ç 
äîíüêîþ â ë³êàðí³.

Âîñòàííº äî Îäåñè ç Àíåþ Íà-
òàëÿ ïî¿õàëà íåçàäîâãî äî âïðî-
âàäæåííÿ êàðàíòèíó. Äîíüö³ òàì 
çðîáèëè îïåðàö³þ, ç³ð ïî÷àâ ïî-
âåðòàòèñÿ ³ ë³êàð³ ïîâ³äîìèëè, ùî 
27 áåðåçíÿ ¿õ âèïèñóþòü.

Íà òîé ÷àñ â Óêðà¿í³ àâòîáóñíå 
³ çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ áóëî ñêà-
ñîâàíå, ãîòåë³ ³ õîñòåëè — íå ïðà-

öþþòü. Íàòàëÿ ïîïåðåäèëà áðàòà 
ïðî òå, ùîá â³í ïðè¿õàâ çà íèìè 
íà ìàøèí³. Ë³êóþ÷èé ë³êàð âè-
ïèñàâ äîâ³äêó íà ³ì’ÿ áðàòà, äå 
âêàçàíî éîãî Ï²Á òà íîìåðè 
àâòî — Íàòàëÿ ïåðåñëàëà ôîòî 
äîâ³äêè ³ ñâ³äîöòâà ïðî ³íâàë³ä-
í³ñòü áðàòîâ³ ó Âàéáåð³. Íà âè-
ïàäîê, ÿêùî çóïèíÿòü ïîë³öåé-
ñüê³ ³ â íèõ âèíèêíóòü ïèòàííÿ.
Ðîäèíà Íàòàë³ æèâå ó Ð³âíåí-
ñüê³é îáëàñò³. Íàøå ì³ñòî Ïåòðî, 
òàê çâàòè áðàòà, ìàâ ïðî¿æäæàòè 
çðàíêó, àëå íà ï³ä'¿çä³ éîãî çó-
ïèíèëè.

— Ïîë³öåéñüê³ ñêàçàëè, ùî çà-
ô³êñóâàëè ïåðåâèùåííÿ øâèäêî-
ñò³, — ðîçïîâ³äàº âîä³é «Ëàíî-
ñà» Ïåòðî Áîðèìñüêèé. — Äàâ 
¿ì äîêóìåíòè, âîíè ïî÷àëè ¿õ 
ðîçäèâëÿòèñÿ, à ïîò³ì ¿ì ÷î-
ìóñü íå ñïîäîáàâñÿ òåõïàñïîðò, 
ìîâëÿâ, çàíàäòî íîâèé. Ïîë³çëè 
â êàïîò, äèâèëèñÿ, ÷è çá³ãàºòüñÿ 
íîìåð êóçîâà ³ vin-êîäà. Çà ¿õ-
íüîþ áàçîþ íå çá³ãëîñÿ ê³ëüêà 
öèôð. Âîíè ñêàçàëè, ùî çàáèðà-
þòü ìàøèíó íà àðåøòìàéäàí÷èê 
äî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí.

Ïåòðî ïîÿñíþâàâ ïîë³öåé-
ñüêèì, ùî â Îäåñ³ íà íüîãî ÷å-

«МОЯ НЕЗРЯЧА ДИТИНА НОЧУВАЛА 
НА ЛАВОЧЦІ ЯК БОМЖИХА» 
Непорозумілися  Хлопець їхав 
в Одесу, коли його машину зупинили 
і майже одразу арештували патрульні 
поліцейські. В Одесі на нього чекала 
сестра та її незряча донька, якій 
нещодавно зробили операцію на очах. 
Міжміські сполучення скасовані, а готелі 
закриті, тому, крім як ночувати на лавочці, 
їм нічого більше не залишилося

У відділі комунікації ГУНП у Ві-
нницькій області нам розпові-
ли, що 27 березня працівники 
поліції зупинили автомобіль 
«Део Ланос», водій якого при 
в’їзді у Вінницю порушив пра-
вила швидкісного режиму. Це 
зафіксував прилад TruCAM.
Під час перевірки докумен-
тів на автомобіль, патрульні 
з’ясували, що дані техпаспор-
та не співпадають з номерами 
агрегатів транспортного засобу. 
Патрульні викликали на місце 
події слідчо-оперативну групу 
Вінницького районного відді-
лення поліції. На авто був на-
кладений арешт та призначено 
проведення експертиз в рамках 

відкритого кримінального про-
вадження за статтею 290 ККУ 
(знищення, підробка або заміна 
номерів та агрегатів транспорт-
ного засобу). 
— Дуже прикро, що в цій си-
туації постраждала дитина. 
Матір дівчинки, яка знаходи-
лася в іншій області, мала б 
звернутися до медзакладу, 
звідки була виписана, чи за-
телефонувати на 102 та ви-
кликати працівників місцевої 
поліції. Вони б не залишили 
жінку з дитиною на вулиці, 
і вирішили б цю проблему з 
відповідними соціальними 
службами, — сказали у відді-
лі комунікації поліції.

Версія поліції 

Аня після 
операції. 
Її мама 
каже, що був 
лише один 
шанс на те, 
щоб почав 
з’являтися 
зір. Операція 
пройшла 
вдало, 
але тепер 
у дівчинки 
температура, 
кашель і 
невідомо, як 
це відіб'ється 
на здоров'ї 
дитини

êàº ñåñòðà ç õâîðîþ äèòèíîþ. 
Õëîïåöü ïîêàçóâàâ ¿ì äîâ³äêó â³ä 
ë³êàðÿ ïëåì³ííèö³, àëå ïàòðóëüí³ 
íå ñòàëè â íå¿ íàâ³òü äèâèòèñÿ.

— Íà îäíå ç ïðîõàíü â³äïóñ-
òèòè, ïàòðóëüíèé ïîêàçàâ òðè 
ïàëüö³ ³ ñêàçàâ, ùî öå ìîæíà 
áóëî á çðîáèòè. ß íå çðîçóì³â 
ÿê ñàìå: «ßêùî íå ìîæåø çðî-
çóì³òè, òî ìàøèíà çàëèøèòüñÿ 
ó íàñ», — ðîçïîâ³äàº Ïåòðî Áî-
ðèìñüêèé. — ß çàòåëåôîíóâàâ 
äðóãîâ³ ³ ïîïðîñèâ çàáðàòè ìåíå.

Ïîêè äðóã Ïåòðà ¿õàâ ç Çàõ³ä-
íî¿ Óêðà¿íè äî Â³ííèö³, à ïî-
ò³ì äî Îäåñè, Íàòàëÿ ç äîíüêîþ 
íå çíàëè, êóäè ïîä³òèñÿ. 

— Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ó ìåíå 
íå çàëèøèëîñÿ ãðîøåé, ìè îïè-
íèëèñÿ íà âóëèö³. ×åðåç êàðàíòèí 
íàñ í³êóäè íå õîò³ëè áðàòè, — ðîç-
ïîâ³äàº Íàòàëÿ Ãàâðèëþê. — Äè-
òèíà ï³ñëÿ îïåðàö³¿, ç çàêëå¿íèìè 
î÷èìà ³ ïåðåìîòàíîþ ãîëîâîþ 
áóëà âèìóøåíà ñïàòè íà ëàâî÷ö³.

Íàñòóïíîãî äíÿ, ï³ä ÷àñ äîðîãè 
äîäîìó, Íàòàëÿ ³ Ïåòðî çà¿õàëè 
ó Â³ííèöþ. Õîò³ëè ïîòðàïèòè 
äî êåð³âíèöòâà Ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿, àëå áóëà ñóáîòà ³ íà ì³ñö³ 
í³êîãî íå âèÿâèëîñÿ. 

×åðãîâèé â³ää³ëó â³äìîâëÿâñÿ 
ïðèéìàòè çàÿâó. Íàòàëÿ ïî÷àëà 
çí³ìàòè â³äåî ³ çàòåëåôîíóâàëà 
äî íàøî¿ ðåäàêö³¿. Ëèøå ï³ñëÿ öüî-
ãî ¿¿ çâåðíåííÿ ïðèéíÿëè. Àëå âè-
ïèñêó ç ë³êàðí³ ³ ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî 
³íâàë³äí³ñòü äî íå¿ íå äîëó÷èëè.

— Ìîÿ íåçðÿ÷à äèòèíà íî-
÷óâàëà íà ëàâî÷ö³, ÿê áîìæèõà. 
ß õî÷ó, ùîá ëþäèíà, ÿêà çíà-
ëà, ùî õâîð³é äèòèí³ íåìàº ÷èì 
ä³ñòàòèñÿ äîäîìó, ïîíåñëà çà öå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, — ãîâîðèòü 
Íàòàëÿ. — Ó íàñ áóâ ëèøå îäèí 
øàíñ íà òå, ùîá ó äîíüêè ïî÷àâ 
ç’ÿâëÿòèñÿ ç³ð.

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 
  Ìàéæå 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ç³áðàëè ÷èòà÷³ RIA ³ «20õâè-
ëèí». Íà ö³ ãðîø³ ìè ïðèäáàëè 
1 293 ïàðè ñòåðèëüíèõ ëàòåêñíèõ 
ðóêàâè÷îê, ÿê³ ïåðåäàëè äèòÿ÷³é 
³íôåêö³éí³é ë³êàðí³. Ìè ïðîäî-
âæóºìî çá³ð êîøò³â ³ ïðîñèìî 
âàñ ï³äòðèìàòè ì³ñöåâ³ ë³êàðí³ 
áóäü-ÿêîþ ñóìîþ.

Ùîäíÿ â Óêðà¿í³ ô³êñóþòü íîâ³ 
âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Íà Â³ííè÷÷èí³, ñòàíîì 
íà 6 êâ³òíÿ, îô³ö³éíî çàðåºñòðî-
âàíî 75 âèïàäê³â õâîðîáè. Ë³êàð³ 
ìàþòü áóòè ãîòîâèìè äî áîðîòü-
áè ç â³ðóñîì. Íàøå çàâäàííÿ — 

äîïîìîãòè ¿ì ó ö³é ï³äãîòîâö³.
Òîìó ìè çâ’ÿçàëèñü ç äèðåêòî-

ðàìè â³ííèöüêèõ ë³êàðåíü ³ çà-
ïèòàëè, ÿêå ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ, 
çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà 
ðîçõ³äí³ ìàòåð³àëè ¿ì ïîòð³áí³ é 
ðîçïî÷àëè çá³ð êîøò³â.

Çàâäÿêè ÷èòà÷àì ãàçåòè RIA 
òà ñàéòó 20minut.ua âäàëîñÿ ç³-
áðàòè ìàéæå 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Íà öþ ñóìó ìè êóïèëè îäíî-
ðàçîâ³ ëàòåêñí³ ðóêàâè÷êè äëÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ 
³íôåêö³éíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. 
Òðè âåëèêèõ ïàêóíêè ðóêàâè-
÷îê ïåðåäàëè ïåðñîíàëó ë³êàð-
í³ 1 êâ³òíÿ. Â³ííèöüêà îáëàñíà 

êë³í³÷íà äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà ë³-
êàðíÿ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóëèöÿ Êè¿âñüêà, 68. Íà ïåð³îä 
êàðàíòèíó COVID-19 öÿ ë³êàðíÿ 
ïðàöþº ÿê îïîðíà.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðêè ë³êàðí³ 
Ëþäìèëè Áðîâ³íñüêî¿, çàðàç òóò 
ë³êóºòüñÿ îäíà äèòèíà ç ï³äòâåð-
äæåíèì ä³àãíîçîì çàõâîðþâàííÿ 
íà COVID-19. Ùå ø³ñòü ä³òåé ç 
ï³äîçðîþ íà çàõâîðþâàííÿ ÷åêà-
þòü íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷è ñïðîñ-
òóâàííÿ ä³àãíîçó.

— Ïîêè ó íàñ ÷åðãóº îäíà áðè-
ãàäà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ë³êàðÿ, 
ìåäñåñòðè òà ñàí³òàðêè, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîðêà Â³ííèöü-

êî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ äèòÿ÷î¿ 
³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ Ëþäìèëà 
Áðîâ³íñüêà. — Ó áîêñàõ ç õâîðèì 
ïåðñîíàë ïðàöþº ëèøå â çàñîáàõ 
çàõèñòó â ïîâíîìó îá’ºì³. Íà äà-
íèé ÷àñ ìè çàáåçïå÷åí³ âñ³ìà 
çàñîáàìè çàõèñòó, íåîáõ³äíèìè 
äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ. Àëå, âðà-
õîâóþ÷è, ùî ïîò³ê õâîðèõ ìîæå 
çá³ëüøóâàòèñü, öèõ çàñîá³â âè-
ñòà÷èòü íà äóæå êîðîòêèé òåðì³í.

— Â³ä óñüîãî êîëåêòèâó ë³êàðí³ 
õî÷åìî ïåðåäàòè íàéùèð³ø³ ñëî-
âà âäÿ÷íîñò³ ÷èòà÷àì ãàçåòè RIA 
òà ñàéòó «20 õâèëèí» çà òå, ùî âè 
äîïîìàãàºòå íàøèì ïàö³ºíòàì òà 
ñï³âðîá³òíèêàì, — êàæå Ëþäìèëà 

Áðîâ³íñüêà. — Ùèðà âàì ïîäÿêà 
³ äàé íàì óñ³ì Áîã çäîðîâ’ÿ, ³ 
í³êîëè íå õâîð³òè.

Ìè íå çàëèøàºìî íàøèõ 
ìåäèê³â íàîäèíö³ ç³ ñòðàø-
íèì â³ðóñîì. Òîìó ðåäàêö³ÿ 
RIA/20minut.ua ïðîäîâæóº çá³ð 
êîøò³â äëÿ çàêóï³âë³ íåîáõ³ä-
íîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, 
çàñîá³â çàõèñòó òà ðîçõ³äíèõ 
ìàòåð³àë³â äëÿ íàøèõ ë³êàðåíü. 
Ìè ïðîñèìî ï³äòðèìàòè ë³êàðí³ 
áóäü-ÿêîþ ñóìîþ. Íåõàé âîíà 
áóäå ìàëåíüêîþ, àëå íàñ áàãàòî, 
³ ðàçîì ìè âïîðàºìîñÿ. Ï³äòðè-
ìàòè ë³êàðí³ ìîæíà çà ïîñèëàí-
íÿì bitly.su/FnlgcK.

Читачі RIA і «20хвилин» передали допомогу 
Вінницькій дитячій інфекційній лікарні
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Першим професійним лікарем, 
який працював у Вінниці, був 
Яків Постоловський. З'явився він 
у місті у 1785 році. Освіту здо-
був у Кракові. Магістрат придбав 
для нього житло. Його називали 
шанованою людиною.
Деякий час він навіть завідував 
міською скарбницею, що свід-
чило про високу довіру до По-
столовського не тільки як до ме-
дика, а й до чесної людини.

Перший карантин у Вінниці за-
провадили у 1797 році. При-
чому, одразу після появи ознак 
епідемії. Він тривав протягом 
року — до грудня 1798-го. Куп-
ці, місцеві й іногородні, скаржи-
лися, що їм забороняють в’їзд 
у місто для торгівлі. Однак їм 
не пішли на поступки. Такі су-
ворі заходи дали позитивний 
результат. Смертей від епідемії 
у місті не зафіксували.

Перший лікар і перший карантин 

РЕКЛАМА
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ëåêö³þ äèðåêòî-
ðà Öåíòðó ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³ Îëåêñàí-
äðà Ôåäîðèøåíà 

ìîæíà áóëî ñëóõàòè íà ÔÁ-
ñòîð³íö³ î÷îëþâàíîãî íèì 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. 
Äî ðå÷³, çðîáèòè öå ìîæíà é 
òåïåð, çàéøîâøè íà ñòîð³íêó. 
Ö³êàâ³ ôàêòè, ãàðíà ìàíåðà ¿õ 
âèêëàäåííÿ, ÷³òêà äèêö³ÿ — âñå 
öå ñïðèÿëî òîìó, ùî âèñòóï 
õîò³ëîñÿ äîñëóõàòè äî ê³íöÿ. 
Ùîïðàâäà, â³ä äåÿêèõ ôàêò³â — 
ìîðîç ïî ñïèí³.

ПРИВ’ЯЗУВАВ ТРУП ДО КОНЯ 
І ВОЗИВ ПО СЕЛУ 

²ñòîðèê óòî÷íèâ, ùî ÷óìà ó Â³-
ííèö³ çâîäèëà ëþäåé ó ìîãèëó 
19 ðàç³â. Íàéá³ëüøå â³ííè÷àí çà-
áðàëà åï³äåì³ÿ 1770 ðîêó. Òîä³ 
ïîìåðëè òèñÿ÷à æèòåë³â ì³ñòà, 
ç íèõ 700 õðèñòèÿí ³ 300 ºâðå¿â. 
Ó òîé ð³ê á³äà ïðèéøëà ç Áðà-

¿ëîâà, òî÷í³øå, ¿¿ çàí³ñ ó ì³ñòî 
çíàõàð íà ïð³çâèùå Çà¿êà.

Ä³çíàâøèñü ïðî ÷óìó ó ñåëèù³ 
Áðà¿ë³â, ïîäàâñÿ â³í ç Â³ííèö³ 
äî öüîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Òàì 
íàêàçàâ íàäàòè éîìó á³ëîãî êîíÿ. 
Ùå îäíå ïðîõàííÿ — ï³ä³áðàòè 
12 õëîï÷èê³â, ÿê³ áóëè ºäèíèìè 
ñèíàìè â ðîäèí³.

Ùî ðîáèâ â³í äàë³, ïðî òàêå 
íàâ³òü ñòðàøíî ïèñàòè. Ãîâî-
ðèâ, ùîá âèêîïàëè ò³ëî íåäàâ-
íî ïîìåðëîãî â³ä ÷óìè. Òðóï 
ïðèâ’ÿçóâàëè äî êîíÿ ³ òÿãàëè 
ïî ñåëó. Ñë³äîì çà êîíåì á³ãëè 
ò³ 12 õëîï÷èê³â. 

— Öå ïðèçâîäèëî ì³ñöåâèõ 
íå ò³ëüêè äî ïñèõîëîã³÷íîãî 
øîêó, — ãîâîðèòü Ôåäîðèøåí. — 
Íàéñòðàøí³øå, ó òàêèé ñïîñ³á 
çàðàçà ïîøèðþâàëàñÿ ïî ñåëó.

Äîáðå, ùî çíàéøëèñÿ òâåðåç³ 
ãîëîâè, ÿê³ çóïèíèëè îðã³þ çíà-
õàðÿ. Ïåðåëÿêàíèé Çà¿êà âò³ê ç 
Áðà¿ëîâà íà òîìó æ á³ëîìó êîí³. 
Ùå é ïðèõîïèâ ç ñîáîþ äåÿê³ 
ðå÷³. Ïîâåðíóâøèñü äî Â³ííèö³, 
ðîçäàâ ¿õ ð³äíèì ³ çíàéîìèì.

БУВ ТАКИЙ ЗНАХАР ЗАЇКА, 
ЯКИЙ ПРИВІЗ У МІСТО ЧУМУ
Історія епідемій  Жителів нашого міста 
епідемія чуми «косила» 19 разів. Про це 
журналіст дізнався з онлайн лекції історика 
Олександра Федоришена. Про що він ще 
говорив? Попереджуємо: окремі епізоди 
не для людей зі слабкою психікою

1510
вперше у Вінниці зафіксували 
спалах чуми 

1756
360 людей померли під час 
епідемії чуми 

1770–1771 РОКИ
1330 жертв чуми у Вінниці (при на-
селенні 3700 осіб) 

1797
вперше впровадили карантин 
У Вінниці почали проявлятися ознаки 
епідемії. Вінницький городничий 
звернувся до магістрату з пропозицією 
запровадити денний і нічний караул із 
залученням вінничан — розставлений 
на кожному проїзді та проході у Вінниці.
У грудні загроза минула, режим себе 
виправдав. Дав позитивний результат, 
смертей не було. Відомо, що під час 
карантину також існували штрафи 
за його порушення.

1830
вирувала епідемія холери. 
Загинуло 500 людей 

1892–1894 РОКИ
від холери померло 12445 вінничан, 
захворіли — 34 тисячі людей 

Öå ïðèçâåëî äî ïîøèðåííÿ 
÷óìè ó íàøîìó ì³ñò³.

ОДНОГО СПАЛИЛИ, 
ІНШУ — ВТОПИЛИ 

Äîëÿ äåêîãî ³ç çíàõàð³â çàê³í-
÷óâàëàñÿ òðàã³÷íî. Ëåêòîð íàâ³â 
âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ ó Òèâðîâ³ 
ó 1772 ðîö³. Òîä³ ãðîìàäà çâè-
íóâàòèëà çíàõàðÿ ó ïîøèðåíí³ 
÷óìè. Éîãî ùå é çàï³äîçðèëè 
ó òîìó, ùî ï’º êðîâ ç ìåðòâèõ.

Âåðäèêò ãðîìàäè áóâ ñóâîðèé: 
çíàõàðÿ ñïî÷àòêó âáèëè, à ïîò³ì 
ò³ëî ñïàëèëè. Ëåêòîð âèñëîâèâ 
ïðèïóùåííÿ, ùî òàêà ñàìà äîëÿ, 
ìàáóòü, ñï³òêàëà ³ çãàäàíîãî ðà-
í³øå çíàõàðÿ íà ïð³çâèùå Çà¿êà.

Ó ñåë³ Ìóðàôà âòîïèëè â ð³÷ö³ 
áàáó-çíàõàðêó. Ïðè÷îìó, ò³ëüêè 
çà äðóãèì ðàçîì. Çàâ’ÿçàëè ó ì³-
øîê ç êàì³ííÿì ³ êèíóëè â ð³÷êó. 

Ë³êàðñüêà ñïðàâà ó ì³ñò³ ïî÷àëà 

ðîçâèâàòèñÿ ò³ëüêè íàïðèê³íö³ 
70-õ ðîê³â 18-ãî ñòîë³òòÿ. Â àð-
õ³âàõ çáåðåãëîñÿ ïð³çâèùå îäíîãî 
ç ïåðøèõ â³ííèöüêèõ äîêòîð³â 
– Ñêàëüñüêèé. Îäíàê ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü ë³êàðÿ í³÷îãî íå çàïèñàíî.

Çàòå º çàïèñè ïðî â³äêðèò-
òÿ ïåðøî¿ àïòåêè, âëàñíèêîì 
ÿêî¿ áóâ ïðè¿æäæèé íà ïð³çâè-
ùå Øåïñåëü. Àïòåêà ç’ÿâèëàñÿ 
ó 1782 ðîö³. Ïðè÷îìó, áåç äîçâîëó 
ì³ñöåâî¿ âëàäè. Òîìó íåâäîâç³ ¿¿ 
çàêðèëè. Àïòåêàð âè¿õàâ â Óìàíü. 
Çãîäîì ïîâåðíóâñÿ, îòðèìàâ äî-
çâ³ë ³ ñòàâ ïðàöþâàòè ó Â³ííèö³.

Ó àðõ³âàõ ìîíàñòèðÿ êàïóöèí³â 
çáåðåãëèñÿ çàïèñè ïðî òå, ÿê ìî-
íàõè íàäàâàëè ì³ñöåâèì äîïîìîãó 
ó âàæê³ ÷àñè. Íàñàìïåðåä ãîòóâà-
ëè õàð÷³ ³ ïîäàâàëè ¿õ ÷åðåç â³êíî 
ëþäÿì, ÿê³ çáèðàëèñÿ á³ëÿ îáè-
òåë³. Äîïîìàãàëè ì³ñöåâèì òàêîæ 
ìîíàõè ºçó¿òñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

ХРОНІКА ЕПІДЕМІЙ

ÍÀØÅ ÌÈÍÓËÅ
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Кожен бажаючий може долу-
читися до цієї доброї справи. 
Є три варіанти, як це можна 
зробити:
  Я к щ о  м а є те  в л а с н и й 
3D-принтер, то можете само-
стійно друкувати щитки вдома. 
Кілька вінничан вже долучилися 
таким чином до цієї ініціативи.  
 На сайті 3Dplast (3dplast.biz) 
можна замовити і оплатити 

пластик PLA (ПЛА) пластик 
1.75 мм. Усі деталі можна ді-
знатися, написавши на Фей-
сбуці в приватні повідомлення 
Andrey Turko.
3 Також є варіант з перека-
зом будь-якої зручної для вас 
суми коштів з поміткою «На 
пластик». Картка ПриватБанку: 
5168 7573 2575 5801 — Ярос-
лав Пашкевич.

Як підтримати проект

РЕКЛАМА

472024

«Для нас це 
не бізнес»
ОЛЕКСАНДР ЛУШИН 
(ПІДПРИЄМЕЦЬ)

— Ми зрозуміли, що можемо при-
нести користь, якщо будемо виготов-
ляти та привозити нашим медикам 
захисні щитки. Кожен з нас трьох 
зайнявся тим, в чому він найбільш 
компетентний: Андрій відповідає за 
технічну складову, Ярослав за кон-
тактування з лікарнями та іншими 
установами, а я займаюся логістикою. 

Нещодавно нас спитали, чи не 
боїмося ми конкуренції з професій-
ними виробниками. Та ми будемо 
щасливими, коли професіонали 
замінять аматорів. Для нас це не 
бізнес, ми тут ситуативно, тому що 
є конкретна потреба в допомозі. 

Сьогодні медики знаходяться 
на передовій, і саме вони рятують 
здоров’я вінничан. Допомагаючи 
медикам — ми допомагаємо, зо-
крема, собі.  

«Розробив власну 
модель захисних 
щитків»
АНДРІЙ ТУРКО 
(ФОТОГРАФ, КАРАОКЕ-ТАКСИСТ)

— Моє завдання — зробити якомо-
га швидше і якомога більше щитків. 
Я вибрав найоптимальнішу модель 
і почав її виготовлення. На одну мо-
дель витрачалося близько 1,5 годи-
ни. Це довго. Тому я просто розро-
бив власну. Спочатку її виготовлення 
займало годину та десять хвилин, 
а зараз на це йде, приблизно, 31 
хвилина. У мене чотири принтери, 
за п’ять годин виходить 40 моделей. 

Мені здавалося, що на всю область 
потрібно десь 300 щитків. Я думав, 
що вони потрібні лише інфекціоніс-
там. Виявилося, що вони потрібні 
всім. Тому задля більшої ефектив-
ності підключив дружину та дочок. 
Зараз наш досвід вже переймають 
у Києві, Одесі, Дніпрі та Чернівцях.

«Ми прикриваємо 
медиків»
ЯРОСЛАВ ПАШКЕВИЧ 
(ВОЛОНТЕР, СПІВЗАСНОВНИК 
ГО «ПОШУК ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ»)

— Це не піар і тим більше не 
комерція. Усі вироби ми розво-
зимо безкоштовно. На сьогодні 
зроблено і передано близько 500 
щитків. У нас мало принтерів, 
тому ми не встигаємо закривати 
всі потреби. Уже зараз ми маємо 
замовлень за тисячу щитків.  

Моделі передані у вінницькі 
лікарні та поліклініки, у воєнний 
госпіталь та морг, а також у медич-
ні заклади Бару, Немирова і Хміль-
ника. Ми прикриваємо медиків.  

Мене тіпає, коли телефону-
ють лікарі, просять допомогти, 
пропонують навіть купити у нас 
екрани... Ми продамо останню 
майку, витягнемо з останніх трусів 
резинку, але з жодного лікаря за 
екрани не візьмемо ні копійки.

БЕЗКОШТОВНО ВИГОТОВЛЯЮТЬ 
ЗАХИСНІ ЩИТКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ
Добрі справи  Троє жителів Вінниці, 
двоє з яких переселенці, розпочали 3D-друк 
захисних щитків на обличчя. Усі свої 
вироби чоловіки безкоштовно передають 
у медзаклади в різні куточки області

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ùå äâà òèæ-
í³ òîìó Àíäð³é 
Òóðêî, ßðîñëàâ 

Ïàøêåâè÷ òà Îëåêñàíäð Ëóøèí 
áîðîëèñÿ ç íàñë³äêàìè êîðî-
íàâ³ðóñó, õòî ÿê ì³ã: çàêóïëÿëè 
çàõèñí³ ìàñêè òà õàëàòè äëÿ ë³-
êàð³â, ï³äâîçèëè ìåäèê³â íà ðî-
áîòó, áåçêîøòîâíî êîíñóëüòóâàëè 

âëàñíèê³â ìàëîãî á³çíåñó. Êîæåí 
ïðàöþâàâ îêðåìî. 

Ïðèáëèçíî äåñÿòü äí³â òîìó 
âîíè îá’ºäíàëèñÿ ³ ïî÷àëè âè-
ãîòîâëÿòè çàõèñí³ ùèòêè íà 
3D-ïðèíòåðàõ ³ ðîçïîä³ëÿòè ¿õ 
ñåðåä ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. Íàðàç³ ïåðå-
äàíî áëèçüêî 500 âèðîá³â. 

Ìè çàïèòàëè ¿õ, ÷îìó âîíè 
âèð³øèëè öèì çàéíÿòèñÿ, êîìó 
âæå äîïîìîãëè ³ ÿê ³íø³ ìîæóòü 
ï³äòðèìàòè ¿õíþ ³í³ö³àòèâó. 

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГОЛОВА ГО «ТЕРИТОРІЯ МАМ»
Я відчуваю зараз брак комунікаційників. Особливо 
у владних структурах як на державному, так і на 
місцевих рівнях. Вміння просто і тверезо пояснювати 
складну ситуацію — цього найбільше не вистачає.

ПРЕССЛУЖБА  
ПІДПРИЄМСТВА «ВІДАР»

Â³ííèöüêå ï³äïðèºì-
ñòâî «Â³äàð» ç 2012 ðîêó 

ñàìîñò³éíî ðîçðîáèëî òà 
âèãîòîâëÿº ôîòîêàòàë³òè÷í³ 

çíåçàðàæóâà÷³ ïîâ³òðÿ. Íà â³äì³íó 
â³ä áàêòåðèöèäíèõ ëàìï, ö³ ïðèëàäè çäàò-
í³ åôåêòèâíî çíèùóâàòè â³ðóñè, áàêòåð³¿, 
àëåðãåíè òà çàïàõè. Ïðè öüîìó, çíåçàðà-
æóâà÷ ïîâ³òðÿ áåçïå÷íèé äëÿ ëþäèíè, áî 
íå âèä³ëÿº îçîí. Ó ÷îìó îñîáëèâ³ñòü  «Àåðî-
ñåïòèêà» ³ äå éîãî ìîæíà çàñòîñîâóâàòè?

Çàðàç óâåñü ñâ³ò íàìàãàºòüñÿ âòðèìàòè 
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè, çà-
êðèâàþ÷è êîðäîíè òà çìóøóþ÷è ëþäåé çà-
ëèøàòèñÿ âäîìà. Îäíàê ³ ó âëàñí³é äîì³âö³ 
ìîæå áóòè íåáåçïå÷íî. Ï³äñòóïíèé âîðîã, 
íåïîì³òíî äëÿ íåîçáðîºíîãî îêà, æèâå 
ïîðÿä ç âàìè. Àáî âæå ó âàøèõ ëåãåíÿõ.

Òîìó ùå ç ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ, êîëè 
â³äáóëèñÿ ïåðø³ ïàíäåì³¿ â íîâ³òí³é ³ñ-
òîð³¿ ëþäñòâà, íàóêîâö³ ñòâîðèëè êâàðöî-
â³ ëàìïè, ÿê³ çíåçàðàæóâàëè ïîâ³òðÿ â³ä 
ïàòîãåííèõ ì³ãðîîðãàí³çì³â ó ë³êàðíÿõ. Ç 
ðîêàìè âèÿâèëîñÿ, ùî áàêòåðèöèäí³ çíå-
çàðàæóâà÷³ íàíîñèëè ëþäÿì íåïîïðàâíó 
øêîäó: ï³ä ÷àñ ñâîº¿ ðîáîòè ïðèëàäè âèä³-
ëÿþòü îçîí, ÿêèé â³äíîñèòüñÿ äî ïåðøîãî 
êëàñó íåáåçïå÷íîñò³ òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí.

Çàðàç ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè â³äìî-
âèëèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèëàä³â. 
Àëå, íà æàëü, â Óêðà¿í³ äîñ³ ïàíóº «ìî-
íîïîë³ÿ» ëàìï äëÿ êâàðöóâàííÿ ïîâ³òðÿ 
â ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ.

ОЗОН ТОКСИЧНІШИЙ ХЛОРУ
— Áàêòåðèöèäí³ ëàìïè òà ðåöèðêó-

ëÿòîðè ïðîäîâæóþòü âèêîðèñòîâóâàòè 
â ìåäèöèí³ òà ïîáóò³. Öå íåáåçïå÷íî äëÿ 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, — ðîçêàçóº äèðåêòîð 
ÏÌÏ «Â³äàð» Â³êòîð Òðåãóá. — Óëüòðà-
ô³îëåò â ä³àïàçîí³ 253.7 íàíîìåòðà óòâî-

ðþº îçîí. Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â³äíåñëà öåé ãàç äî ðå÷îâèí áåç-
ïîðîãîâî¿ ä³¿. Òîáòî áóäü-ÿêà êîíöåíòðà-
ö³ÿ îçîíó ó ïîâ³òð³, öå º íàéñèëüí³øèé 
êàíöåðîãåí, íåáåçïå÷íèé äëÿ ëþäèíè.

Îçîí, ÿêèé ñòâîðþþòü óëüòðàô³îëåòîâ³ 
çíåçàðàæóâà÷³, ñòàº ïðè÷èíîþ ðîçâèòêó õðî-
í³÷íèõ õâîðîá. Öÿ ðå÷îâèíà ñïðèÿº ðîçâè-
òêó àñòìè, ïðîâîêóº âèíèêíåííÿ àëåðã³÷íèõ 
ðåàêö³é, çíà÷íî çíèæóº ³ìóí³òåò, ïîøêîäæóº 
òêàíèíó áðîíõ³â òà ëåãåí³â. Ìîæå ñòàòè ïðè-
÷èíîþ âèíèêíåííÿ ðàêó êðîâ³ òà óðàæåííÿ 
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.

Îçîí ó ï’ÿòü ðàç³â òîêñè÷í³øèé çà õëîð — 
áîéîâî¿ îòðóéíî¿ ðå÷îâèíè. Â³í çàëèøàºòü-
ñÿ ó ïîâ³òð³ ï³ñëÿ êâàðöóâàííÿ ïðèì³ùåííÿ. 
Íàâ³òü òðèâàëå ïðîâ³òðþâàííÿ íå ãàðàíòóº 
âàì áåçïåêè: äîïóñòèìà êîíöåíòðàö³ÿ îçîíó 
â ïîâ³òð³ — 0,02 îá’ºìíèõ â³äñîòêà, à ñìåð-
òåëüíà — 0,1 îá%. Ïåðåáóâàííÿ ó òàêèõ 
óìîâàõ º íåáåçïå÷íèì äëÿ ëþäåé òà òâàðèí, 
ÿê³ âäèõàòèìóòü öåé îòðóéíèé ãàç.

Êð³ì öüîãî, áàêòåðèöèäí³ ëàìïè ³ ðå-
öèðêóëÿòîðè ìàþòü ðÿä òåõí³÷íèõ íåäî-
ë³ê³â: âîíè íå çäàòí³ åôåêòèâíî çíåçàðà-
æóâàòè ïîâ³òðÿ ó âåëèêèõ ïðèì³ùåííÿõ — 
äîñèòü â³ä³éòè â³ä ëàìïè íà îäèí ìåòð, 
ÿê ¿¿ ïîòóæí³ñòü ïàäàº â ï'ÿòü ðàç³â. Óëü-
òðàô³îëåòîâ³ ïðîìåí³ åôåêòèâíî êâàðöó-
þòü ïîâ³òðÿ ëèøå ï³ä êóòîì ó 90 ãðàäóñ³â. 
À ñàìå ïîâ³òðÿ ñòàº ì³ñöåì íàêîïè÷åííÿ 

øê³äëèâèõ ðå÷îâèí îêñèäó àçîòó òà îçîíó.
— Íàãîëîøóþ, ùî íå ³ñíóº áåçîçîíîâèõ 

ëàìï. Ðåöèðêóëÿòîðè çàêðèòîãî òèïó òàêîæ 
çàñíîâàí³ íà ïðèíöèï³ óëüòðàô³îëåòîâîãî 
îïðîì³íåííÿ ïîâ³òðÿ, ÿêå âñìîêòóº â ñåáå 
ïðèëàä ³ ïðîãàíÿº ÷åðåç áàêòåðèöèäí³ ëàì-
ïè âñåðåäèí³. À çíà÷èòü — ïðîäóêòîì éîãî 
ðîáîòè òàêîæ º îçîí, ÿêèé âäèõàþòü ëþäè, 
ùî ïåðåáóâàþòü ó ïðèì³ùåíí³, äå ïðàöþº 
öåé ïðèëàä, — êàæå Â³êòîð Òðåãóá.

БЕЗПЕЧНИЙ ФОТОКАТАЛІЗ
Óñ³õ öèõ íåäîë³ê³â ïîçáàâëåíèé ôî-

òîêàòàë³òè÷íèé çíåçàðàæóâà÷ ïîâ³òðÿ 
«Àåðîñåïòèê» — îðèã³íàëüíà ðîçðîáêà 
â³ííè÷àí, ÿêó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â ãîòó-
âàëè äî âèïóñêó íà ï³äïðèºìñòâ³ «Â³äàð». 
Öåé ïðèëàä, íà â³äì³íó â³ä áàêòåðèöèä-
íèõ ëàìï, ìîæå çíèùóâàòè øê³äíèê³â 
áåç âèä³ëåííÿ òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí.

— Ïðèëàä ä³º íà ïðèíöèï³ ôîòîêàòàë³çó: 
ïîâ³òðÿ ç ïðèì³ùåííÿ âñìîêòóºòüñÿ âåíòè-
ëÿòîðîì ó ô³ëüòð, ÿêèé ïîêðèòèé ïë³âêîþ 
ôîòîêàòàëèòè÷íîãî êîìïîíåíòà (TiO2) äè-
îêñèäà òèòàíà. Ï³ä ä³ºþ âèïðîì³íþâàííÿ 
ç äîâæèíîþ õâèë³ 400 íàíîìåòð³â, çàïóñ-
êàºòüñÿ ôîòîõ³ì³÷íà ðåàêö³ÿ â ñòðóêòóð³ 
ô³ëüòðà. ² âñå, ùî º â ïîâ³òð³ — îðãàí³÷í³, 
íåîðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè, â³ðóñè, áàêòåð³¿, 
àëåðãåíè — âñå îêèñëþºòüñÿ íà ìîëåêó-
ëÿðíîìó ð³âí³. Ó ðåçóëüòàò³ óòâîðþºòüñÿ 
ä³îêñèä âóãëåöþ òà âîäà, ùî âèïàðîâóºòüñÿ 
ï³ä âïëèâîì ïîòîêó ïîâ³òðÿ, — êàæå êåð³â-
íèê ÏÌÏ «Â³äàð» Â³êòîð Òðåãóá.

«Àåðîñåïòèê» àáñîëþòíî áåçïå÷íèé: 
ìîæå ïðàöþâàòè áåçïåðåðâíî ó ïðèñóòíîñò³ 
ëþäåé â ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ, íà âèðîáíè-
öòâ³ òà ïîáóò³. Ìàº äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
ïðîéøîâ êë³í³÷í³ âèïðîáóâàííÿ. Ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ì³êðîáíå 
çàáðóäíåííÿ ó ïðèì³ùåíí³ çìåíøóºòüñÿ 
íà 50–90% çà â³ñ³ì ãîäèí ðîáîòè ïðèëàäó.

Éîãî ïåðåâàãó îö³íèëè â ìåäè÷íèõ çà-

êëàäàõ, òàêèõ ÿê ³íñòèòóò Àìîñîâà, ë³êàðíÿ 
«Îõìàòäèò», îï³êîâå â³ää³ëåíí³ ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ïèðîãîâà, îáëàñíà äèòÿ÷à êë³íè÷íà ë³êàðíÿ 
òà ë³êàðíÿ ¹ 3 ó Â³ííèö³. Á³ëüøå ï³âñîòí³ 
àïàðàò³â çàêóïèâ íàø â³éñüêîâèé ñàíàòîð³é.

Ïðèëàä ïðîñòèé â åêñïëóàòàö³¿ òà çà-
éìàº íåáàãàòî ì³ñöÿ. Éîãî âàãà âñüîãî 
÷îòèðè ê³ëîãðàìè, ïîòóæí³ñòü — 180 êó-
áîìåòð³â íà ãîäèíó. ¯¿ äîñòàòíüî, àáè 
øâèäêî çíåçàðàçèòè ïîâ³òðÿ ó ïðèì³-
ùåíí³ ïëîùåþ äî 100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

À ùå ó çíåçàðàæóâà÷à ïîâ³òðÿ ÷èìà-
ëèé òåðì³í ñëóæáè: ô³ëüòð ïðàöþâàòèìå 
ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â, à ëàìïó â ïðè-
ëàä³ ïîòð³áíî ì³íÿòè ÷åðåç 5000 ãîäèí. 
Äî òîãî æ, âèðîáíèê íàäàº ãàðàíò³éíå 
îáñëóãîâóâàííÿ, òåðì³íîì íà äâà ðîêè.

Íàøå ï³äïðèºìñòâî çâåðíóëîñÿ ç ³íôîð-
ìàö³ºþ ïðî ïðèëàä «Àåðîñåïòèê» äî Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÌÎÇ òà 
äî äåïàðòàìåíò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñöåâî¿ 
âëàäè. Àëå, íà æàëü, â³äïîâ³ä³ íå îòðèìàëè.

Ö³ºþ ñòàòòåþ ÿ õî÷ó ðîç’ÿñíèòè òà ïî-
ïåðåäèòè íàøèõ ãðîìàäÿí ïðî íåáåçïåêó 
áàêòåðèöèäíèõ ëàìï òà ðåöèðêóëÿòîð³â. 
Âîíè âèðîáëÿþòü òîêñè÷íèé îçîí!

Ôîòîêàòàë³òè÷íèé çíåçàðàæóâà÷ ïî-
â³òðÿ «Àåðîñåïòèê» íå âèðîáëÿº îçîíó, 
ïðàöþº â ïðèñóòíîñò³ ëþäåé. Áåçïå÷íèé 
òà åôåêòèâíèé ïðîòè â³ðóñ³â, áàêòåð³é, 
àëåðãåí³â, çàïàõ³â îðãàí³÷íîãî òà íåîð-
ãàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ.

Öÿ ðîçðîáêà ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè 
íàøèì êîíñòðóêòîðàì, ³íæåíåðàì, õ³ì³êàì, 
ë³êàðÿì ÑÅÑ, ÿê³ äîïîìàãàëè ó âèðîáíèöòâ³ 
öüîãî óí³êàëüíîãî ïðèëàäó, ùî º ºäèíèì 
ïðîìèñëîâèì çðàçêîì, ñòâîðåíèì â Óêðà¿í³.

Áàæàþ âàì çäîðîâ’ÿ! Ç ïîâàãîþ,
Â³êòîð Òðåãóá.

Âèðîáíèê — ïðèâàòíå ìàëå ï³äïðèºìñòâî 
«Â³äàð» — çíàõîäèòèñÿ çà àäðåñîþ: Â³ííèöÿ, 
Ñàáàð³âñüêå øîñå, 4 À. Òåëåôîíè: (067)83–
74–056, 69–12–93, å-mail: valiktr@ua.fm

«Аеросептик» здатен знищити всі віруси. У тому числі й COVID-19
БЛОГПМП 

«ВІДАР»

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.

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ 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 200114

472083 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

471319

470323

РЕКЛАМА

ДЕ І ЩО У ВІННИЦІ 
БУДУТЬ ЛІКУВАТИ БЕЗКОШТОВНО 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Íà ñüîãîäí³ 16 
ìåäçàêëàä³â ì³ñòà, 
³ äâà ïîëîãîâèõ 
áóäèíêè ìàþòü íà-

äàâàòè ïàö³ºíòàì ãàðàíòîâàíèé 
ïàêåò ìåäïîñëóã. Â îáëàñò³ öå 66 
ìåäçàêëàä³â, ç ÿêèõ 24 ë³êàðí³ áó-
äóòü íàäàâàòè áåçêîøòîâíó ìåä-
äîïîìîãó ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, ÷îòèðè 
ë³êàðí³ äîïîìîæóòü ó ñêëàäíèõ 
íåîíàòàëüíèõ âèïàäêàõ. Ãîñòðè-
ìè ³íñóëüòàìè çàéìóòüñÿ â øåñòè 
ë³êàðíÿõ, à ³íôàðêòàìè – äâ³. Ó 
30 ë³êàðíÿõ îáëàñò³ áóäóòü ïðî-
âîäèòè áåçîïëàòí³ äîñë³äæåííÿ 
íà ðàííº âèÿâëåííÿ ðàêó.  

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ Íàöñëóæ-
áè çäîðîâ'ÿ Îêñàíè Ìîâ÷àí, ç 
êâ³òíÿ êîæåí îòðèìàº ãàðàíòîâà-
í³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè ³ â³ëüíèé âè-
á³ð ë³êàðÿ íå ëèøå íà ïåðâèíö³.

Ïðîãðàìà ìåäãàðàíò³é – öå 
ïåðåë³ê ìåäïîñëóã, ÿê³ äåðæàâà 
ãàðàíòóº ïàö³ºíòó áåçîïëàòíî (çà 
íàïðàâëåííÿì â³ä ë³êàðÿ ïåðâèí-
êè). Íàïðàâëåííÿ íå ïîòð³áíå äî 
ã³íåêîëîãà, ïñèõ³àòðà, ñòîìàòî-
ëîãà òà íàðêîëîãà. Åêñòðåíà ìå-
äè÷íà äîïîìîãà áåçîïëàòíà íåçà-
ëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ äåêëàðàö³¿. 

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ Âàñèëÿ 
Ïàíåíêà, ë³êàðíÿ ãîòîâà íàäàâà-
òè ìåäè÷í³ ïîñëóãè ïàö³ºíòàì çà 
ïðîãðàìîþ ìåäãàðàíò³é. Çâè÷àé-
íî º äåÿê³ ïðîáëåìè, àëå âîíè ç 
÷àñîì áóäóòü âèð³øóâàòèñÿ.

–Çîêðåìà, ìîâà ïðî ô³íàíñó-
âàííÿ ïàêåò³â ïîñëóã. Íàö³îíàëü-
íà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ ñòîâ³äñîòêîâî 
ïðîô³íàíñóº ¿õ íà òðè ì³ñÿö³ (äàë³ 
áóäóòü ³íø³ ðîçðàõóíêè), – ãîâî-
ðèòü ãîëîâíèé ë³êàð. - ² öå äî-
áðå, àëå ô³íàíñóâàííÿ áóäå íà 
ð³âí³ 2019 ðîêó, à â ïîð³âíÿíí³ ç 
ìèíóëîð³÷íèìè çàðïëàòè ìåäè-
ê³â çðîñëè, òà ³ ö³íè íà ìåäèêà-
ìåíòè, ëèøå ö³ äâà ïóíêòè âæå 
ñòâîðþþòü ïðîáëåìè. Àëå áóäåìî 
ïðàöþâàòè, ³ í³ÿê ³íàêøå.

Поживемо-
побачимо  
З 1 квітня стартувала 
програма 
медичних гарантій. 
Медзаклади області 
мають отримати 
від Нацслужби 
здоров’я - 1,68 млрд 
грн. А вінничани 
послуги спеціалістів 
– безкоштовно

ЛІКАРНІ ВІННИЦІ, ЯКІ НАДАЮТЬ БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ 
(ХМ. ШОСЕ, 108) 
  Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах 

стаціонару 
  Стаціонарна паліативна допомога дорослим 

і дітям 
  Стаціонарна допомога дорослим і дітям без про-

ведення операцій 
  Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям 
  Медична реабілітація немовлят, які народилися 

передчасно, та/або хворими протягом перших 
трьох років життя 

  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням опорно-рухового апарату 

  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням нервової системи 

  Медична допомога новонародженим у складних 
неонатальних випадках 

  Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 
онкологічних захворювань у дорослих та дітей 

  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 
третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1 
(ХМ. ШОСЕ, 96)
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

  Езофагогастродуденоскопія 
  Колоноскопія 
  Медична допомога при гострому інфаркті міокарда 
  Медична допомога при гострому мозковому 

інсульті в стаціонарних умовах 
  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової системи 
  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно-рухового апарату 
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Стаціонарна паліативна допомога дорослим 

та дітям 
  Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах 

стаціонару 

ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР (ВУЛ. МАГІСТРАТСЬКА, 21)
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТО-
ЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ (ВУЛ. НАГІРНА, 17)
  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням опорно-рухового апарату 

ЛІКАРНЯ ІМ. ЮЩЕНКА 
(ВУЛ. ПИРОГОВА, 109) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

  Медична допомога при гострому мозковому 
інсульті в стаціонарних умовах 

  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням нервової системи 

  Медична реабілітація немовлят, які народилися 
передчасно, або/та хворими. Протягом перших 
трьох років життя 

  Психіатрична допомога дорослим та дітям 
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Стаціонарна паліативна допомога дорослим 

та дітям 
  Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарі 

ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (ВУЛ. ПИРОГОВА, 109 )
  Гістероскопія 
  Езофагогастродуденоскопія 
  Колоноскопія 
  Медична реабілітація дорослих та дітей з 

ураженням опорно-рухового апарату 
  Цистоскопія 

ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ 
ДИСПАНСЕР «СОЦІОТЕРАПІЯ» 
(ВУЛ. ПИРОГОВА, 109 Б) 
  Лікування осіб з психічними та поведінковими 

розладами внаслідок вживання опіоїдів 
із використанням препаратів замісної 
підтримувальної терапії 

  Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ 

ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДИСПАНСЕР 
РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
(ВУЛ. В. СТУСА, 11) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну 
допомогу 

  Бронхоскопія 
  Гістероскопія 
  Езофагогастродуденоскопія 
  Колоноскопія 
  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової системи 
  Медична реабілітація дорослих та дітей з 

ураженням опорно-рухового апарату.
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Хірургічні операції дорослим та дітям 

в стаціонарі 
  Цистоскопія 

ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. ПИРО-
ГОВА (ВУЛ. ПИРОГОВА, 46)
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

  Бронхоскопія 
  Гістероскопія 
  Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 

онкологічних захворювань у дорослих та дітей 
  Езофагогастродуденоскопія 
  Екстрена медична допомога 
  Колоноскопія 
  Лікування пацієнтів методом ектракорпорально-

го гемодіалізу в амбулаторних умовах 
  Медична допомога новонародженим у складних 

неонатальних випадках 
  Медична допомога при гострому інфаркті 

міокарда 
  Медична допомога при пологах 
  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 

років з ураженням нервової системи 
  Медична реабілітація дорослих та дітей з ура-

женням опорно-рухового апарату 
  Медична реабілітація немовлят, які народилися 

передчасно, або/та хворими. Протягом перших 
трьох років життя 

  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій 

  Хірургічні операції дорослим та дітям в стаці-
онарі 

  Цистоскопія 

ТОВ ХЕЛС КЛІНІК (СТРІЛЕЦЬКА, 1)
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

МІСЬКА КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІ-
НІКА (ВУЛ. АРХІТЕКТОРА АРТИНОВА, 24) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

ЦЕНТР МАТЕРІ І ДИТИНИ 
(ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 138) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

  Гістероскопія 
  Медична допомога новонародженим в складних 

неонатальних випадках 
  Медична допомога при пологах 
  Мобільна паліативна допомога дорослим та дітям 
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Стаціонарна паліативна допомога дорослим 

та дітям 
  Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарі 

ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОНКОЛОГІЇ (ХМ. ШОСЕ, 84)
  Бронхоскопія 
  Гістероскопія 
  Діагностика та радіологічне лікування 

онкологічних захворювань у дорослих та дітей 
  Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 

онкологій у дорослих та дітей 
  Езофагогастродуоденоскопія 

(також відома як гастроскопія — метод 
обстеження стану слизової оболонки 
стравоходу, шлунка та дванадцятипалої 
кишки за допомогою ендоскопу (зонду) що 
вводиться через рот) 

  Колоноскопія 
  Мамографія 
  Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах 

стаціонару 
  Цистоскопія 

ОБЛАСНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ 
ЦЕНТР (ВУЛ. МІЧУРІНА, 32) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну 
допомогу 

  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій 

  Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах 
стаціонару 

МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ 
ДОПОМОГИ (ВУЛ. КИЇВСЬКА, 68) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну 
допомогу 

  Медична допомога при гострому мозковому 
інсульті в стаціонарних умовах 

  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 
проведення хірургічних операцій 

  Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах 
стаціонару 

МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1 
(ХМ. ШОСЕ, 98) І ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК 
№ 2 (ВУЛ. ЗАМОСТЯНСЬКА, 18) — 
ОДНАКОВІ ПАКЕТИ ПОСЛУГ
  Медична допомога при пологах 
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Хірургічні операції дорослим та дітям 

в стаціонарі 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична до-
помога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

  Гістероскопія 

ЦЕНТРАЛЬНА КЛІНІЧНА РАЙОННА 
ЛІКАРНЯ (ХМ. ШОСЕ, 92) 
  Амбулаторна вторинна (спеціалізована та 

третинна високоспеціалізована) медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи 
медичну реабілітацію та стоматологічну 
допомогу 

  Езофагогастродуденоскопія 
  Колоноскопія 
  Медична допомога при гострому мозковому 

інсульті в стаціонарних умовах 
  Медична допомога при пологах 
  Стаціонарна допомога дорослим та дітям без 

проведення хірургічних операцій 
  Хірургічні операції дорослим та дітям 

в стаціонарі 
  Цистоскопія 

ЛІКАРНЯ
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Під час нашої телефонної роз-
мови з паном Андрієм почувся 
дівочий голосок: «Тату, йди їсти». 
Запитав співрозмовника, чим 
частуватимуть.
— Вранці, коли виходив з дому, 
бачив, ніби вареники ліпили, чи 
голубці крутили, — відповів він. — 
Дівчатка у багатодітних родинах 
виростають справжніми хазяйка-
ми. Вони змалку вчаться робити те, 
що робить мама. Причому, ніхто 
нікого не примушує. Молодші при-
дивляються, як виконують роботу 

старші. Старші намагаються швид-
ше навчитися, щоб показати мо-
лодшим, що вміють так, як мама. 
Відбувається таке собі своєрідне 
змагання. Ось зараз на кухні з усі-
ма навіть найменша Альбінка, а їй 
тільки чотири рочки, а вона вже 
заглядає в руки старшенькій Юлі.
У Андрія і Надії власний буди-
нок. Купували «коробку» і до-
будовували самі. Тоді вже мали 
шестеро дітей. Тому передбачили 
у будинку одну велику кімнату. 
Вона має 40 квадратних метрів. 

Коли виставляють розкладні сто-
лики, за ними одночасно можуть 
поміститися 90 людей.
— Перед весіллям дітей мусимо 
ретельно перебирати список гос-
тей, — говорить чоловік. — Не тіль-
ки тому, щоб когось не пропустити. 
Усіх родичів пам’ятаємо за іме-
нами. Дуже багато набирається. 
Доводиться когось викреслювати. 
Що вдієш, по-іншому не виходить. 
Все одно у старшої дочки Інни на 
весіллі гуляли 270 запрошених, в 
Іри — 250 і в Тані стільки ж…

З таких дівчаток виростають справжні хазяйки
Надія і Андрій познайомилися на 
Буковині. Дівчина росла у селі, 
звідки родом батько Андрія — Іван. 
Хлопець приїздив у гості до бабусі 
й дідуся і там звернув увагу на ді-
вчину, яка припала йому до серця 
і вродою, і душевною щирістю.
Відчував, що їй теж приємно з 
ним спілкуватися. Згодом запро-
понував стати дружиною.
Вони побралися у 1993-му, 
Андрієві тоді було 20. Каже, 
вдячний Богові, що послав йому 
такого супутника життя.

— Не дав Надії працювати, — го-
ворить він. — На роботі була не 
більше чотирьох місяців. Вла-
штувалася у залізничну лікарню. 
Після того весь час у декретній 
відпустці.
У 2018-му Павлюки відзначали 
25 років спільного життя. Діти 
піднесли батькам сюрприз: по-
дарували путівку на поїздку в 
Єгипет. Вона стала, ніби весіль-
ною мандрівкою. Тільки запіз-
нілою у часі. Але все одно щас-
ливою і радісною. Бо – удвох!

Подарували поїздку у Єгипет

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

—  Ê à ð à í ò è í 
ëèøå òðîõè çì³-
íèâ íàøå æèòòÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é 

Ïàâëþê. — Õ³áà ùî ðîáîòè 
â ìåíå ñòàëî ìåíøå. ×àñò³øå 
âäîìà áóâàþ. Íó, ³ ä³òè äî øêî-
ëè íå õîäÿòü. Óñ³ ³íø³ òóðáîòè 
çàëèøèëèñÿ. Äîáðå, ùî âñ³ çäî-
ðîâ³. Íåìà ïåðåáî¿â ç ïðîäóêòàìè 
ó ìàãàçèíàõ, à äëÿ íàñ öå âàæ-
ëèâî. ßê ³ ðàí³øå, çàêóïîâóºìî 
áàãàòî. Îòðèìóþ çàðïëàòó — ¿äå-
ìî ç äðóæèíîþ ðîáèòè çàêóïêè. 
Áåðåìî ì³øîê áîðîøíà, ì³øîê 
öóêðó, ì³øîê ìàêàðîí³â, ÿùèê 
âåðøêîâîãî ìàñëà, íà ì³ñÿöü òðå-
áà çî 300 ÿºöü. Ðàí³øå êóïóâàëè 
ó Â³ííèö³ íà áàç³, òåïåð áåðåìî 
â îïòîâèê³â ó Æìåðèíö³. Íàñ 
çíàþòü, éäóòü íàçóñòð³÷. Íàïðè-
êëàä, íà ðèíêó º ì’ÿñíèêè, ÿê³ 
ìîæóòü çàòåëåôîíóâàòè. Íå ðîç-
ïðîäàâ õòîñü ì'ÿñî ÷è ñàëî, êà-
æóòü, ïðè¿äüòå, çàáåð³òü, ïðîäà-
äóòü äåøåâøå. ª ãðîø³ — ¿äåìî. 
Òàê ³ æèâåìî.

×åòâåðî ä³òåé Íàä³¿ é Àíäð³ÿ 
Ïàâëþê³â óæå ñòâîðèëè ñâî¿ ñ³ì’¿, 
³íø³ ñåìåðî ïðîæèâàþòü ç íèìè.

— Ïîêè ä³òè ç íàìè, ïî÷óâà-
ºìîñÿ ìîëîäèìè, — êàæå ïàí 
Àíäð³é. — Öå êîëè îäíà äèòèíà, 
òî áàãàòî ïðîáëåì, à êîëè ¿õ îäè-
íàäöÿòåðî — öå âåñåëî, ðàä³ñíî.

ПОРТРЕТ СІМ’Ї
Àíäð³é Ïàâëþê íàéñòàðøèé 

ó ñâî¿õ áàòüê³â. Éîãî ìàòè, Ãàëè-
íà Ìèõàéë³âíà, òàêîæ ïðîæèâàº 

ó Æìåðèíö³. Áàòüêî ²âàíà â³ñ³ì 
ðîê³â ÿê ï³øîâ ç æèòòÿ.

— ßê ³ ìî¿ì áàòüêàì, Áîã ³ ìåí³ 
ïîñëàâ îäèíàäöÿòåðî ä³òåé, — ãî-
âîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ä³òè, öå íàé-
á³ëüøå ùàñòÿ, ÿêå º íà çåìë³. 
Ó áàãàòîä³òíèõ ðîäèíàõ çîâñ³ì 
³íøå âèõîâàííÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç 
òèìè ñ³ì’ÿìè, äå ìàþòü îäíó, äâ³, 
÷è íàâ³òü òðè äèòèíè. Òóò âèçíà-
÷àëüíó ðîëü â³ä³ãðàº îñîáèñòèé 
ïðèêëàä: ìåíø³ äèâëÿòüñÿ, ùî ³ 
ÿê ðîáëÿòü ñòàðø³ ³ ñîá³ öå ïî-
âòîðþþòü. Ñòàðø³ áåðóòü ïðè-
êëàä ç áàòüê³â.

Àíäð³é ñòâåðäæóº, ùî ä³òè 

äóæå äðóæí³, ó âñüîìó ï³äòðè-
ìóþòü îäíå îäíîãî, âñ³ì ä³ëÿòüñÿ.

— ßêùî ÿ ïðèíåñó, íàïðèêëàä, 
öóêåðêè ³ äàì ¿õ òîìó, õòî ïåð-
øèé âèá³æèòü íàçóñòð³÷, òî ïî-
â³ðòå, äèòèíà í³êîëè íå ñõîâàº 
¿õ ïî êèøåíÿõ, — ãîâîðèòü ÷îëî-
â³ê. — Ïåðøå, ùî çðîáèòü, ïîä³-
ëèòüñÿ ç ìåíøèìè áðàòèêàìè ³ 
ñåñòðè÷êàìè. Íàâ³òü ÿêùî éîìó 
ñàìîìó í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ, 
â³í íå ñóìóº, éîìó ïðèºìíî, 
ùî ïðèãîñòèâ ìîëîäøèõ. À ò³, 
ïîáà÷èâøè, ùî ñòàðøîìó í³÷îãî 
íå çàëèøèëîñÿ, ïî÷èíàþòü ä³-
ëèòèñÿ ñâî¿ì ãîñòèíöåì.

×åðåç äåíü, 10 êâ³òíÿ, Àíäð³þ 

У ТЕЩІ 95 ВНУКІВ, А В МАМИ — 51! 
ІСТОРІЯ ВЕЛИКОЇ РОДИНИ 
Демографія з плюсом  В Андрія 
Павлюка зі Жмеринки 11 дітей, стільки ж 
у його батьків. Дружина Андрія Надія теж 
з багатодітної сім’ї – у них 14 дітей. Нині 
у родині Надії 185 найрідніших людей, 
у її чоловіка таких 83. Як виживають такі 
величезні родини під час карантину?

Ïàâëþêó âèïîâíèòüñÿ 47. À â³í 
óæå â³ñ³ì ðîê³â º ä³äîì. Êàæå, 
äî÷êà Êàðîë³íà ïîäàðóâàëà âíó÷-
êó, êîëè éîìó áóëî 39. Âèéøëà 
çàì³æ ó 17. 

— Äÿêóâàòè Áîãó, ìàºìî óæå 
ñåìåðî âíóê³â, øåñòåðî ä³â÷àòîê 
³ îäèí õëîï÷èê, — êàæå ïàí Àí-
äð³é. — Íèí³ òðîº äî÷îê ÷åêàþòü 
ïîïîâíåííÿ.

Ó áàòüê³â äðóæèíè Íàä³¿ áóëî 
15 ä³òåé. Îäíà ï³øëà ç æèòòÿ ìà-
ëîþ. Çàëèøèëîñÿ 14.

— Ó ìîº¿ òåù³ íèí³ 95 âíóê³â 
³ 40 ïðàâíóê³â, — ãîâîðèòü ÷î-
ëîâ³ê. — À â ìîº¿ ìàìè 51 âíóê 
³ ñåìåðî ïðàâíóê³â.

Çàãàëîì ó ðîäèí³ Àíäð³ÿ íà-
ðàõîâóºòüñÿ 83 ð³äíèõ ëþäèíè, 
à â éîãî äðóæèíè Íàä³¿ òàêèõ 185.

У ПЕРШИЙ ПОНЕДІЛОК 
МІСЯЦЯ ЗБИРАЮТЬСЯ РАЗОМ

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âåëè-
êî¿ ðîäèíè Ïàâëþê³â ïðîæèâàº 
ó Æìåðèíö³. Äóæå äàëåêî áðàò 
Áîãäàí. Âè¿õàâ ç áàòüêàìè äðó-
æèíè ó Êàíàäó. Ó íüîãî âîñüìåðî 
ä³òåé. Ïî øåñòåðî ó Êîñòÿíòèíà ³ 
Â³òàë³íè, ïî ÷åòâåðî — ó Ñåðã³ÿ, 
Ïàâëà, ²ííè, äâîº ó Ä³íè, îäíà 
äèòèíà ó Äìèòðà.

Áàòüêî Àíäð³ÿ ²âàí ðîäîì ç 

×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. Íà ñòðî-
êîâó â³éñüêîâó ñëóæáó éîãî ïðè-
çâàëè ó Æìåðèíêó. Òóò çóñòð³â 
ñâîþ ìàéáóòíþ äðóæèíó Ãàëèíó. 
Ï³ñëÿ ñëóæáè îäðóæèâñÿ ³ çàëè-
øèâñÿ ó ì³ñò³.

Ïîêè áàòüêî áóâ æèâèé, êîæ-
íîãî ðîêó ñ³ì’ÿ ¿çäèëà íà éîãî 
ìàëó áàòüê³âùèíó íà Áóêîâèíó. 
Ðîáèëè öå òðàäèö³éíî íà ñâÿòî 
Òð³éö³. Çà ïðèêëàäîì áàòüêà, 
éîãî ñèíè é äîíüêè çàïðîâàäèëè 
ñâîþ ðîäèííó òðàäèö³þ.

— Êîæíîãî ïîíåä³ëêà íî-
âîãî ì³ñÿöÿ ìè çóñòð³÷àºìî-
ñÿ ñ³ì’ÿìè, — ðîçïîâ³äàº Àí-
äð³é. — Ñêëàëè äëÿ öüîãî ðîç-
êëàä. Ïî ÷åðç³ ïðèéìàºìî ãîñòåé. 
ßêùî ó êîãîñü ðàïòîì íå âèõî-
äèòü, â³í ïîïåðåäæàº ïðî öå, òîä³ 
çáèðàºìîñÿ ó íàñòóïíîãî çà ñïèñ-
êîì. ×åðãó ñêëàäàëè çà ðîêàìè 
íàðîäæåííÿ — â³ä ñòàðøîãî 
äî ìîëîäøîãî. Õî÷à Áîãäàí ó Êà-
íàä³, àëå â³í âñå îäíî º â ñïèñêó. 
Ó éîãî äí³ ãîñòåé ïðèéìàº àáî 
íàøà ìàìà Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, 
àáî ÿ, ÿê ñòàðøèé áðàò. Âèêëèêà-
ºìî Áîãäàíà íà çâ'ÿçîê ïî ñêàé-
ïó, ÷è ó âàéáåð³. 

Îòîæ, îäèí ðàç ó ì³ñÿöü ïî ïî-
íåä³ëêàõ î 19-é ãîäèí³ Ïàâëþ-
êè ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè ðàäîùàìè, 

ðîçïîâ³äàþòü ïðî êëîïîòè ÷è 
ïðîáëåìè. Íà òàêèõ çóñòð³÷àõ 
äîìîâëÿþòüñÿ, ÿê äîïîìîãòè 
òîìó, ó êîãî ùîñü íå çàëàäèëîñÿ. 

— Òîð³ê ó íàøîìó áóäèíêó âè-
íèêëà ïîæåæà, çãîð³â äàõ, — çãà-
äóº Àíäð³é. — Äîïîìîãëè áðàòè 
é ñåñòðè. Äåÿêà íåçíà÷íà ðîáîòà 
çàëèøèëàñÿ äîòåïåð. Ñàì ìîæó 
ñïðàâèòèñÿ. Çàðàç ìàþ á³ëüøå 
÷àñó, òî âæå çàê³í÷ó. Áî âì³þ áà-
ãàòî ÷îãî ðîáèòè. Áàòüêî íàâ÷èâ.

НА ВСІ РУКИ МАЙСТЕР
²âàíà Ïàâëþêà ïàì’ÿòàþòü 

ó Æìåðèíö³ ÿê äóæå ìàéñòðîâè-
òîãî ÷îëîâ³êà. Ó ñâ³é ÷àñ äî íüîãî 
ó ÷åðãó çàïèñóâàëèñÿ âîä³¿. Ìîâà 
ïðî âëàñíèê³â àâòîìîá³ë³â «Æè-
ãóë³». Êàçàëè, êðàùå, í³æ Ïàâ-
ëþê, í³õòî íå â³äðåãóëþº êëàïàíè 
ó äâèãóí³. Àíäð³é íå çàáóâàº òîé 
÷àñ. Â³í áóâ øêîëÿðåì, àëå âæå 
äîïîìàãàâ áàòüêîâ³. Òîä³ é ñàì 
íàâ÷èâñÿ òàêî¿ ðîáîòè. Êàæå, 
òàòîâ³ ï³äêàçêè äîòåïåð ïàì’ÿòàº.

— Òàòî ïðàöþâàâ ñòîëÿðåì, òî-
êàðåì, âîä³ºì, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Àíäð³é. — Çäàºòüñÿ, íå áóëî òàêî¿ 
ðîáîòè, ÿêî¿ á íå âì³ëè âèêî-
íóâàòè éîãî ðóêè. Óñå, ùî âì³â 
áàòüêî, âì³ºìî ³ ìè. Íàø³ ñèíè 
ï³øëè ùå äàë³. 

Сім’я Надії і Андрія Павлюків у повному складі зібралася на 25-у 
річницю весілля їхніх батьків 

 — Öå êîëè îäíà 
äèòèíà, òî áàãàòî 
ïðîáëåì, à êîëè ¿õ 
îäèíàäöÿòåðî — öå 
âåñåëî, ðàä³ñíî, – 
êàæå ïàí Àíäð³é
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Îäíà ÷àñòèíà â³ííèöüêèõ çà-
êëàä³â òà íåïðîäîâîëü÷èõ ìàãà-
çèí³â ïðèïèíèëà ïðàöþâàòè ïî-
âí³ñòþ, â³äïðàâèâøè ïåðñîíàë 
ó â³äïóñòêó. ²íøà — ïðîäîâæèëà 
ðîáîòó, àëå áåç ãîñòåé. Ö³ çàêëàäè 
ïðàöþþòü íà âèäà÷ó çàìîâëåíü 
ç ñîáîþ òà äîñòàâêó.

Çà òàêèõ óìîâ êîæåí âèêðó÷ó-
ºòüñÿ, ÿê ìîæå. Ï³äïðèºìö³, ùîá 
íå âòðàòèòè âêëàäåíèõ ó á³çíåñ 
ãðîøåé ³ êë³ºíò³â, éäóòü íà ð³çí³ 
ìàðêåòèíãîâ³ êðîêè. Ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó, ñàìå çàêóïè îíëàéí — 
íàéá³ëüø áåçïå÷íèé ñïîñ³á ïðè-
äáàòè íåîáõ³äí³ òîâàðè.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ê³ëüêîìà 
ãðàâöÿìè ðèíêó, ùîá ä³çíàòèñü 
ïðî ¿õíþ ðåîðãàí³çàö³þ ï³ä ÷àñ 
êðèçè, ïåðåõ³ä íà äîñòàâêó òà 
ïðîãíîçè ùîäî ðîçâèòêó ñèòóàö³¿.

«ДОСТАВКА ПОТРІБНА І НАМ, 
ЯК БІЗНЕСУ, І ЛЮДЯМ» 

Ìåðåæà â³ííèöüêèõ ìàãàçèí³â 
«Ôðóêòîâà ëàâêà» íà ÷àñ êàðàíòè-
íó çàïðîâàäèëà äîñòàâêó ïðîäóê-
ò³â ó äîì³âêè ïîêóïö³â. Àäì³í³-
ñòðàö³ÿ ìàãàçèíó êàæå, ùî òàêèì 
÷èíîì ¿ì äîâåëîñü àäàïòóâàòèñÿ 
äî ðåàë³é.

— Äîñòàâêè äî êàðàíòèíó ó íàñ 
íå áóëî. Ìè ïëàíóâàëè ¿¿ çàïðî-
âàäæóâàòè, àëå ÿêîñü íå ñêëàäà-
ëîñü, — ðîçïîâ³äàº àäì³í³ñòðàòîð-
êà Ä³àíà. — Ó ÷àñ êàðàíòèíó ìè 
¿¿ ñòâîðèëè, äëÿ òîãî, ùîá ëþäè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè 
ïðîäóêòè, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó.

Ó ìåðåæ³ ìàãàçèí³â äëÿ òîãî, 
ùîá íå â³äïðàâëÿòè ïðàö³âíèê³â 
íà âèìóøåíó «â³äïóñòêó çà âëàñ-
íèé ðàõóíîê», — ïåðåêâàë³ô³êó-
âàëè ÷àñòèíó ç íèõ ïðàöþâàòè 
íà äîñòàâö³.

— Âåñü îô³ñ ïðàöþº ó îíëàéí 
ðåæèì³. Ó ô³çè÷íèõ ìàãàçèíàõ 
ñêîðî÷åíèé ãðàô³ê, à ÷àñòèíà 
ïðîäàâ÷èíü ïðàöþº íà îôîðì-
ëåíí³ çàêàç³â íà äîñòàâêó, — ïðî-
äîâæóº àäì³í³ñòðàòîðêà. — Ó íàñ 
â ìàãàçèí³ º àíòèñåïòèêè òà çà-
ïðîâàäæåíà òåõí³÷íà ïåðåðâà, 
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ìè ìèºìî ï³äëîãó 
äåç³íô³êóþ÷èìè çàñîáàìè. Ùî-
ïðàâäà, äåÿê³ ïîêóïö³ öüîãî 
íå õî÷óòü ðîçóì³òè. Òîìó, ÷èì 
á³ëüøå îáìåæåíü, òèì ìåíøå 
ëþäåé ó ìàãàçèíàõ. À äîñòàâêà 

íàñ ÿêðàç ³ ðÿòóº â³ä êðèçè.
Äëÿ òîãî, ùîá çàìîâèòè äîñòàâ-

êó â³ä ¿õíüîãî ìàãàçèíó, ïîòð³áíî 
äîëó÷èòèñü äî ñï³ëüíîòè «Ôðóê-
òîâî¿ ëàâêè» ó Viber ³ íàïèñàòè 
ìåíåäæåðàì ó îñîáèñò³ ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ùî âè õî÷åòå çàìîâè-
òè, âêàçàâøè àäðåñó äîñòàâêè òà 
òåëåôîí. 

— Ìè äîñòàâëÿºìî ôðóê-
òè, îâî÷³, çåëåíü, ñóõîôðóêòè. 
À íà ÷àñ êàðàíòèíó äî ñâîãî 
àñîðòèìåíòó âæå äîäàëè áàêà-
ë³þ, òîáòî, êðóïè, áîðîøíî, ñ³ëü, 
öóêîð òà îë³þ, — êàæå àäì³í³-
ñòðàòîðêà. — Ö³íè íà ïðîäóêòè, 
ÿê³ ìè äîñòàâëÿºìî, íèæ÷³, í³æ 
ó ô³çè÷íîìó ìàãàçèí³. 

ßê ïîÿñíþº Ä³àíà, ïîïèò ó íèõ 
ïîñòóïîâî ç'ÿâëÿºòüñÿ.

— Ó íàñ äóæå áàãàòî êë³ºíò³â, 
ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ íàøèìè ïîñëó-
ãàìè, ùîá äîñòàâèòè ñâî¿ì áàòü-
êàì ÷è ³íøèì ðîäè÷àì ïðîäóêòè.

Çäåá³ëüøîãî êóð’ºðè ìàãàçèíó 
íå êîíòàêòóþòü ç êë³ºíòàìè, º 
ìîæëèâ³ñòü áåçêîíòàêòíî¿ îïëà-
òè. Çà ñëîâàìè Ä³àíè, ïðàö³âíè-
êè äîòðèìóþòüñÿ âñ³õ ñàí³òàðíèõ 
ïðàâèë òà íîðì ïîâåä³íêè ïðè 
³ñíóþ÷èõ çàãðîçàõ ïàíäåì³¿. Äî-
òðèìóþòüñÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìó, 
çíåçàðàæóþòü ðóêè òà íîñÿòü 
ðóêàâèö³.

— Êë³ºíòè íàñ ïîïåðåäæàþòü, 
ùî, íàïðèêëàä, ó ìåíå áàáóñÿ 
âæå ë³òíÿ, òîìó íå õî÷ó, ùîá âè 
êîíòàêòóâàëè ç íåþ. Òîä³ òîâàð ç 
íàêëàäíîþ êóð'ºðè ïðîñòî çàëè-
øàþòü ï³ä äâåðèìà, — ðîçïîâ³äàº 
Ä³àíà. — Äî íàøî¿ äîñòàâêè ëþäè 
ñòàâëÿòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì òà âäÿ÷-
í³ñòþ. ßê âîíî áóäå ïðàöþâàòè 
íàäàë³ — íå ìîæåìî ñêàçàòè, 
à ïîêè êðóòèìîñü, ÿê ìîæåìî.

«ЙДЕМО В МІНУС, АЛЕ ЦЕ 
КРАЩЕ, НІЖ ЗАКРИТИСЯ» 

Âàëåð³é Ñèâåð÷óê — ðåñòîðà-
òîð, ÷è¿ çàêëàäè íà ÷àñ êàðàíòèíó 
ïðàöþþòü ò³ëüêè íà äîñòàâêó ³ 
ñàìîâèâ³ç.

— Öå íå àäàïòàö³ÿ, à âèæè-
âàííÿ. ßêùî çàêðèòè ïîâí³ñòþ 
ðåñòîðàí, òî éîãî ï³ñëÿ êàðàí-
òèíó ðåàí³ìóâàòè áóäå äóæå âàæ-
êî. Òàêîæ âñå, ùî çàëèøèëîñü 
ó ìîðîçèëüíèêàõ ÷è õîëîäèëü-
íèêàõ — ç³ïñóºòüñÿ, — ïîÿñíþº 
Âàëåð³é. — Òîìó ìè ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ ïðàöþâàòè ñîá³ â çáè-

«ЦЕ НЕ АДАПТАЦІЯ, А ВИЖИВАННЯ». 
ВІННИЦЬКИЙ БІЗНЕС В КАРАНТИНІ 
Знайшли вихід  У березні чимало 
вінницьких магазинів, ресторанів і 
торгових центрів відправили на карантин. 
Одні повністю перестали працювати, а інші 
«виживають» за рахунок доставки. Ми 
попросили представників кількох бізнесів 
розказати про свою сьогоднішню діяльність

Валерій Сиверчук: «Прийняли рішення працювати 
собі в збиток, щоб ресторан хоч якось жив» 

òîê, ùîá ðåñòîðàí õî÷ ÿêîñü æèâ.
Ðåñòîðàòîð ðîçïîâ³äàº, ùî 

çàðàç âîíè ïðàöþþòü «ó ì³íóñ». 
Òàêîæ á³ëüø³ñòü øòàòó â³äïðàâ-
ëåíî ó â³äïóñòêó çà ñâ³é ðàõóíîê. 
Áëèçüêî ç 40 ñï³âðîá³òíèê³â çà-
ëèøèëîñü ïî 6–7 ëþäåé íà ðåñ-
òîðàí. Íà äîñòàâö³ çàëèøèëèñü 
ïðèáëèçíî ò³ æ ñàì³ ëþäè, ÿê³ 
ïðàöþâàëè äî êðèçè. Òð³øêè 
çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü äîñòàâîê, 
àëå âîíè ïðîñòî á³ëüøå çàðàç 
ïðàöþþòü.

— Íà äîñòàâêó ç íàøèõ çàêëà-
ä³â ïîïèò º, àëå öå æ íå ðåñòîðàí. 
Îñòàíí³é íå ðîçðàõîâàíèé íà òå, 
ùîá ïðàöþâàòè ò³ëüêè íà äî-
ñòàâêó. Öå âåëè÷åçíà áóä³âëÿ, 
äå ïðàöþº áåçë³÷ ñï³âðîá³òíè-
ê³â, — êàæå Âàëåð³é Ñèâåð÷óê. — 
À ùå æ ïîòð³áíî ïëàòèòè îðåíä-
íó ïëàòó, âåëè÷åçí³ ïîäàòêè, ùî 
ñêëàäàþòü 60–70 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ó ì³ñÿöü. ßê öå ìîæíà îïëàòè-
òè ç äîñòàâêè? Ó ìåíå õ³áà ùî 
âèñòà÷àº òèõ ãðîøåé, ùîá äàòè 
çàðïëàòó òèì ê³ëüêîì ïðàö³âíè-
êàì, ÿê³ çàëèøèëèñü íà ðîáîò³. 
Âåëè÷åçíèé ðåñòîðàí ïðàöþº 
äëÿ òîãî, ùîá ó äåíü ïðèõîäèëî 
200–300 ëþäåé, à íå çàìîâëÿëè 
15 äîñòàâîê.

Âàëåð³é ðîçïîâ³äàº, ùî òàêå 
«âèæèâàííÿ» ïîòð³áíå, ùîá 
ðåñòîðàí íå ïðîïàâ ç ïîëÿ çîðó 
ëþäåé.

— Íåâ³äîìî, ñê³ëüêè êàðàíòèí 
ùå òðèâàòèìå ³ ÷è çàëèøàòüñÿ 
ó ëþäåé ãðîø³, ùîá õîäèòè ó ðåñ-
òîðàí ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ, — 
êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïîäèâèìîñü, ùî 
âëàäà çàïðîïîíóº, ìîæëèâî, ïî-
äàòêîâ³ êàí³êóëè. Í³õòî íå ìîæå 
ñêàçàòè íàïåâíî, ÷è íå çàêðèºìî 
ìè äåÿê³ ðåñòîðàíè ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ êàðàíòèíó, áî íå çíàºìî 
éîãî íàñë³äê³â. Ïîêè ïðàöþºìî 
ó ðåæèì³ äîñòàâêè äëÿ ñâî¿õ êë³-
ºíò³â.

Ðåñòîðàòîð êàæå, ùî âîíè 
ó ñâî¿õ çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ äîñòàâëÿþòü ¿æó ç 
äîòðèìàííÿì âñ³õ ïðàâèë áåç-
ïåêè. Óñ³ ïðàö³âíèêè ó ìàñêàõ, 
êóð’ºðè äîòðèìóþòüñÿ äèñòàíö³¿ 
³ º ìîæëèâ³ñòü áåçêîíòàêòíîãî 
ðîçðàõóíêó.

— Íà ÷àñ êàðàíòèíó âñ³ íàø³ 
âëàñí³ äîñòàâêè òà ñàìîâèâîçè 
àêö³éí³: â ïàêåòèêó ç äîñòàâêîþ 
òà ñàìîâèâîçîì êë³ºíòè çàâæäè 
çíàéäóòü ïîäàðóíîê â çíàê íà-
øî¿ âäÿ÷íîñò³ ³ ïîäÿêè, — êàæå 
Âàëåð³é. — Âàðò³ñòü äîñòàâêè 

10 ãðí â áóäü-ÿêó òî÷êó ì³ñòà ³ 
ïåðåäì³ñòÿ.

«НЕ ХОТІЛИ ЗАЛИШАТИ 
СВОЇХ КЛІЄНТІВ» 

Áåçêîøòîâíó äîñòàâêó ïî ì³ñ-
òó îðãàí³çóâàâ ìàãàçèí îäÿãó 
«Selena». Ïðîäàþòü âçóòòÿ, îäÿã, 
ñóìêè òà îêóëÿðè — äèñòàíö³éíî. 
Âëàñíèöÿ ßðîñëàâà ïîÿñíþº, ùî 
ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó á³çíåñó ïî-
òð³áíî ÿêîñü «âèæèâàòè», òîìó 
ïîêè â³ä äåðæàâè íåìàº æîäíî¿ 
äîïîìîãè, êîæåí ìàº ÿêîñü âè-
êðó÷óâàòèñü.

— Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ íàøîãî 
ìàãàçèíó ó íàñ ç'ÿâèëèñü ïî-
ñò³éí³ ïîêóïö³, ÿê³ ðîêàìè âæå 
ç íàìè ñï³âïðàöþþòü ³ êóïóþòü 
òîâàð. Íàì íå õîò³ëîñü çàëèøà-
òè öèõ ëþäåé áåç óâàãè, òîìó é 
ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ, — êàæå 
ïðèâàòíà ï³äïðèºìèöÿ ßðîñëà-
âà. — Ìè ïîäóìàëè ³ âèð³øèëè, 
ùî äëÿ òîãî, àáè çáåðåãòè ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ ïðàö³âíèêàì òà ïîñò³éíèõ 
ïîêóïö³â, ìîæíà çðîáèòè äîñòàâ-
êó. ßê âèÿâèëîñü, öå íå ñêëàëî 
ñåðéîçíèõ òðóäíîù³â. Ñïî÷àòêó 
ìè ïðîñòî ñòâîðèëè ñï³ëüíîòó 
³ ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè äðóçÿì, 
ð³äíèì òà çíàéîìèì ïðî òàêó 
îò àäàïòàö³þ äî êàðàíòèíó. Ò³ 
ó ñâîþ ÷åðãó ³íøèì ³ òàê äî ãðó-
ïè ïî÷àëè äîëó÷àòèñü ëþäè.

Çà ñëîâàìè ßðîñëàâè, øòàá 
ó ìàãàçèí³ íå ñêîðîòèëè, àëå 
äåõòî ï³øîâ «çà âëàñíèé ðàõó-
íîê» ó â³äïóñòêó, áî íåìàº ç êèì 
çàëèøèòè ä³òåé íà ÷àñ êàðàíòèíó. 
Ò³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ çàëèøèëèñü, 
ïðàöþþòü äèñòàíö³éíî. Çàìîâ-

ëåííÿ ðîçâîçÿòü âîíè íà âëàñíèõ 
àâò³âêàõ, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ äî-
âîäèëîñü çâåðòàòèñü ³ äî êóð'ºð³â.

— Âåñü òîâàð, ÿêèé º ó íàÿâ-
íîñò³, ìè ïîôîòîãðàôóâàëè òà 
âèêëàëè ó ñï³ëüíîòó â Âàéáåð³. 
Ïîêóïö³ ïèøóòü ó îñîáèñò³ ïî-
â³äîìëåííÿ ïðîäàâöÿì ïðî òó 
ìîäåëü îäÿãó ÷è âçóòòÿ, ÿêà ¿ì 
ñïîäîáàëîñü ³ âîíè á õîò³ëè ïðè-
äáàòè, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ.

Çà ñëîâàìè ßðîñëàâè, ó íèõ 
ïî÷èíàþòü ç'ÿâëÿòèñü ïîêóïö³, 
ùîïðàâäà, íåáàãàòî.

— Áóðõëèâî¿ ðåàêö³¿ íåìàº, 
áóâàþòü äí³, êîëè ïðîñòî ö³êàâ-
ëÿòüñÿ, àëå íå êóïóþòü, — êàæå 
æ³íêà. — Íà öå, çâ³ñíî, âïëèâàº 
òå, ùî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó áàãàòî 
ëþäåé íå îòðèìóþòü çàðïëàòè, 
ñèäÿòü ó äîì³âêàõ ³ òîìó íàø 
á³çíåñ ïðîñòî «âèæèâàº». Îá³ã, 
çâè÷àéíî, çìåíøèâñÿ ó ðàçè. 
Ïðîòå çàãàëîì, ìè çàäîâîëåí³, 
ùî çàïðîâàäèëè òàêó äîñòàâêó.

Çà ñëîâàìè âëàñíèö³, ïðèâîçÿòü 
òîâàð äî ï³ä'¿çäó, ëþäèíà, ÿêùî 
õî÷å, ìîæå ïðèì³ðÿòè.

Ìîæëèâà áåçêîíòàêòíà îïëàòà. 
Êóð'ºðè îáîâ'ÿçêîâî ó ìàñêàõ, ðó-
êàâèöÿõ òà ç àíòèñåïòèêîì. ßêùî 
ïîêóïåöü âèõîäèòü áåç ìàñêè òà 
ðóêàâèöü, òî ¿õí³ ïðàö³âíèêè íà-
äàþòü ñâî¿ çàïàñí³.

— Äóìàþ, ï³ñëÿ êàðàíòèíó öþ 
äîñòàâêó ìè òàêîæ çàëèøèìî äëÿ 
òèõ, õòî íå ìàº ìîæëèâîñò³ ïðè-
éòè ó ô³çè÷íèé ìàãàçèí. Íàïðè-
êëàä, ìàìóñ³ ó äåêðåò³, ÿê³ íå ìà-
þòü ÷àñó ¿õàòè ó ³íøèé ê³íåöü 
ì³ñòà, ùîá ïðèäáàòè âçóòòÿ ÷è 
îäÿã, — êàæå ßðîñëàâà.

«Áóðõëèâî¿ ðåàêö³¿ 
íåìàº, áóâàþòü 
äí³, êîëè ïðîñòî 
ö³êàâëÿòüñÿ, àëå 
íå êóïóþòü. Îá³ã 
çìåíøèâñÿ ó ðàçè»
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Ó ïîíåä³ëîê äî Ìàíõåòòåíà, 
íàéá³ëüøèé ðàéîí ì³ñòà, ïðèáóâ 
âåëèêèé ïëàâó÷èé øïèòàëü ÂÌÑ 
ÑØÀ. Òðåáà áóëî áà÷èòè, ç ÿêîþ 
ðàä³ñòþ çóñòð³÷àëè éîãî ïðèáóòòÿ 
ì³ñöåâ³ æèòåë³. Öåé ã³ãàíò âñåëÿº 
óïåâíåí³ñòü ó ëþäÿõ, ùî êîðî-
íàâ³ðóñ òàêè âäàñòüñÿ ïîäîëàòè.

Ì³ñòî ìàº êîëîñàëüí³ ðåñóðñè. 
Æîäíèõ ïðîáëåì íå â³ä÷óâàºòü-
ñÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì. Àïàðàòè 
øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü ïî÷àëè 
âèïóñêàòè «Òåñëà» ³ «Äæåíåðàë 
ìîòîðñ».

ЗУПИНЯЮТЬСЯ ПІД ВІКНАМИ 
І АПЛОДУЮТЬ ЛІКАРЯМ 

«Ïîëèö³ ñóïåðìàðêåò³â ó Íüþ-
Éîðêó ïåðåïîâíåí³ ïðîäóêòàìè 
õàð÷óâàííÿ, — ñòâåðäæóº íàø 
çåìëÿê. — Ñêð³çü â³ä÷óâàºòüñÿ 
íåéìîâ³ðíà àòìîñôåðà ï³ä-
òðèìêè ³ âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ 
ëþäüìè.

Ðåñòîðàíè áåçêîøòîâíî õàð÷ó-
þòü áàãàòüîõ. Çàïðîâàäæåíî êðå-
äèòí³ òà ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè äëÿ 
óñ³õ ï³äïðèºìñòâ. Óñ³ì æèòåëÿì 
îá³öÿþòü âèïëàòèòè ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó.

Á³ëÿ øïèòàë³â ìîæíà ïîáà÷èòè 
ëþäåé, çâè÷àéíèõ ïåðåõîæèõ, ÿê³ 
çóïèíÿþòüñÿ íà õâèëèíó ³ àïëî-
äóþòü. Ó òàêèé ñïîñ³á âèñëîâëþ-
þòü ïîäÿêó ìåäèêàì, ÿê³ âäåíü ³ 
âíî÷³ ðÿòóþòü ëþäåé.

Ó øêîëàõ ó÷íÿì ðîçäàëè ïëàí-
øåòè ³ íîóòáóêè äëÿ òîãî, ùîá 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ äèñ-
òàíö³éíî. Òàêå íàâ÷àííÿ òðèâàº 
ùîäíÿ.

«Âàâèëîí, ÿêùî ³ âïàäå, òî âïà-
äå îñòàíí³ì», — éäåòüñÿ ó ëèñò³ 
Òàðàñà Áåðíàöüêîãî.

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óíî÷³ 6 êâ³òíÿ ³ç 
çåìëÿêîì ñï³ëêó-
âàâñÿ ó ìåñåäæåð³ 
Ïåòðî Âîéò ç Ëàäè-

æèíà. Çàïèòàâ, ÿê ó Íüþ-Éîðêó 
â³äáèâàþòüñÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó. 
Ùî â³äïîâ³â íà öå Áåðíàöüêèé?

ПРИБУВ ГІГАНТСЬКИЙ 
ПЛАВУЧИЙ ШПИТАЛЬ 

«Íüþ-Éîðê â³ä÷àéäóøíî áî-
ðåòüñÿ ç åï³äåì³ºþ, — íàïèñàâ 
ïàí Òàðàñ.

— Òóò íåéìîâ³ðíà ù³ëüí³ñòü íà-
ñåëåííÿ. Îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî 
ïðèáëèçíî â³ñ³ì ì³ëüéîí³â, ïëþñ, 
ìàáóòü, ùå ñò³ëüêè æ íåëåãàë³â. 
Òîìó â³ðóñ ïîøèðþºòüñÿ áëèñ-
êàâè÷íî. ßê ïîâ³äîìëÿþòü îô³-
ö³éí³ äæåðåëà, êîæí³ 17 õâèëèí 
â³ä â³ðóñó ïîìèðàº îäíà ëþäèíà. 
Îñîáëèâî ïîòåðïàþòü ñòàð³ ëþäè.

Íà âóëèöÿõ ìîæíà ïîáà÷èòè 
ïåðåñóâí³ ðåôðèæåðàòîðè-ìîðãè. 
Êàæóòü, óæå çàáèò³.

Ì³ñòî íå çäàºòüñÿ, — ïèøå Áåð-
íàöüêèé. — Ãîñï³òàë³ ïðàöþþòü 
ö³ëîäîáîâî. Ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ 
âñòàíîâëþþòü ïåðåñóâí³ ìîá³ëüí³ 
ìåäè÷í³ ñòàíö³¿ òà øïèòàë³.

«ПЕРЕЖИВУ ЦЕ, 
ПОЇДУ У ПОБІРКУ» 
Епідемія  Тарас 
Бернацький, який 
проживає у Нью-
Йорку, написав 
про ситуацію 
в мегаполісі. 
Каже, там кожні 
17 хвилин від 
епідемії помирає 
людина. На вулиці 
страшать 
рефрижератори-
морги, а жителі 
радіють шпиталю 
американських ВМС

«Дасть Бог пережити цей апока-
ліпсис, планую на декілька років 
приїхати у Побірку, оселитися 
у батьківській хаті, — написав Бер-
нацький. — Тоді й зустрінемось 
на відомому усім нам місці — 
у Глибочку біля млина. До речі, 
нинішнього літа якраз там ми й 
відпочивали».
Аби підтримати земляка мо-
рально, Петро Войт надіслав 

йому електронний варіант своєї 
поетичної збірки — «По стерні 
босоніж». Віршовані рядки на-
писані у рідному селі Побірка, 
або про село.
«Почав читати, — повідомив 
у листі Тарас. — Дуже подоба-
ється. Рядки зігрівають душу тут, 
далеко від рідної землі, та ще й 
у такий непростий час. Дякую 
Вам!» 

Зустрінемося у Глибочку  

 – У Нью-Йорку скрізь  відчувається неймовірна 
підтримка і взаєморозуміння, – каже пан Тарас

471636

РЕКЛАМА
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ОВЕН 
На початку тижня ймовірна 
приємна зустріч з коханою 
людиною. У вихідні краще 
не звертати уваги на легку 
дратівливість партнера. 
Не зациклюйтесь на негативі.

ТЕЛЕЦЬ 
Тікайте від суєти і роботи 
разом з коханою людиною. 
Побудьте тільки вдвох. Так ви 
точно позбавитеся від ревно-
щів. Четвер — не найкращий 
день для з'ясування стосунків.

БЛИЗНЮКИ 
Цей тиждень ідеальний для 
побачень і пригод. Вас чека-
ють палкі зізнання і пристрас-
ні обійми коханої людини. 
Ви можете не сумніватися в її 
ніжних почуттях до вас.

РАК 
Середа і п'ятниця — кращі дні 
для романтичних зустрічей 
і побачень. У любовних сто-
сунках не варто купуватися 
на провокації, можливо, це 
перевірка. 

ЛЕВ 
Цей тиждень може бути на-
повнений сумнівами і пере-
живаннями. Ваші ревнощі за-
грожують перешкодити вам 
дивитися на речі об'єктивно. 

ДІВА 
Настає дуже цікавий тиж-
день. Можливо, саме в ці дні 
може початися захоплюю-
чий роман. Не виключено, 
що свою долю ви знайдете 
на сайті знайомств. 

ТЕРЕЗИ 
Вам захочеться почати щось 
змінювати в собі й у своєму 
особистому житті. Однак 
не варто робити це з наскоку, 
важливо відчути гармонійний 
ритм і дотримуватися його. 
Середа і п'ятниця підходять 
для романтичних побачень.

СКОРПІОН 
У близьких стосунках по-
старайтеся бути м'якішим, 
поступливішим і уважнішим. 
Коханій людині потрібна 
ваша підтримка, турбота, 
ваша енергія і сила. Більше 
часу проводьте разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви занадто зайняті роботою і 
побутом, від цього страждає 
романтика і особисте життя. 
Постарайтеся проявити увагу, 
зробити приємний подару-
нок коханій людині.

КОЗЕРІГ 
Поважайте право коханої 
людини на свободу, і вона 
віддячить вам за це взаємною 
повагою до ваших слабкостей. 
Спроба когось в чомусь дорік-
нути здатна викликати скандал 
і навіть розрив стосунків.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень загадковий і роман-
тичний, а якщо ви присвятите 
належний час своєму іміджу, 
то успіх у протилежної статі 
вам забезпечений. Є ризик 
зазнати уколу ревнощів. 

РИБИ 
Наберіться терпіння і 
не тікайте в світ ілюзій. Ваші 
взаємини з партнером на-
гадують заплутаний клубок, 
на який в безладді накручу-
ються події. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 КВІТНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Цікавий факт: як правило, 
нас дратує в партнерові саме 
те, що нам дуже подобається 
на початку стосунків. Тому що 
цієї якості стає занадто багато. 
Товариська людина стає тре-
плом, розумник стає занудою, 

сміливий стає нахабним і грубим. Тобто, ці люди 
завжди такими і були, просто тепер ці якості 
сприймаються як щось негативне і ріжуть око.
Це відбувається практично з усіма парами. Є 
універсальний рецепт, який дають психологи 
в такому випадку — розділіть ваші життя: за-
йміться роботою, спілкуйтеся з друзями (кожен зі 
своїми), знайдіть своє хобі, і т. д. Усі ці поради за-
звичай допомагають не краще гомеопатії. А якщо 

і допомагають, то на дуже короткий час. Тому 
що, не дивлячись ні на що, ми знову приходимо 
додому і знову нам потрібно уживатися з цією 
людиною. А він/вона бісить. І це вже нестерпно. 
Що допомагає в довгостроковій перспективі?
Перше. Чітке розуміння, що в іншої людини є 
позитивні і негативні сторони. І якщо ви любите 
людину, то вам доведеться прийняти всі її риси. 
Зрештою, всі ці риси і створюють характер цієї 
людини. Історія знає купу прикладів, коли одна 
людина в парі намагалася всіляко змінювати 
іншу, а потім, після всіх цих змін, кидала партнера 
з формулюванням «Ти став/ла іншою людиною». 
Друге. Працюйте з асоціаціями. Асоціації — це 
стійкі зв'язки в голові людини. Наприклад, в цу-
керково-букетний період партнер асоціюється 
у нас в голові з романтикою, побаченнями і 

сексом. І коли ми довгий час живемо разом, і 
нас «накриває битовуха», то та ж сама людина 
починає асоціюватися з іпотекою, огірковими 
масками на обличчі, або майкою-алкоголічкою. 
Хороша новина: асоціаціями можна управляти і 
їх можна переписувати. При бажанні. Віддаємо 
дітей бабусям, робимо в кімнаті перестановку 
(або їдемо в готель) і відновлюємо всі позитивні 
асоціації).
Третє. Згадайте, за що ви любите вашого парт-
нера? Якось ви ж вирішили пов'язати життя з 
цією людиною? Що вам у ній подобається? Які 
риси і якості? У важку хвилину відповіді на ці 
питання дуже навіть рятують. Ще допомагає 
таке питання: ця проблема варта розлучення? 
Якщо так, то приймайте рішення. Якщо ні, то за-
будьте, плюньте і розітріть.

Коментар експерта

Ñâ³ò çóïèíèâñÿ ³ êîæåí ïðîäî-
âæóº æèòè â ìåæàõ ñâî¿õ áóäèíê³â 
³ êâàðòèð. Óæå á³ëüøå 20 äí³â ìè 
ïðîêèäàºìîñÿ, âìèâàºìîñü, ñí³-
äàºìî ³… çàëèøàºìîñÿ âäîìà. Ç 
ðîäèíîþ, ç ä³òüìè òà ïðîáëåìà-
ìè, ÿê³ ïðèí³ñ íàì êàðàíòèí. ² 
ÿêùî â çâè÷àéíèé ÷àñ, êîëè ìè 
âòîìëþºìîñÿ â³ä ³íøèõ, ìè ìî-
æåìî âèéòè ç äîìó ³ ïðîãóëÿòèñÿ, 
âèïèòè êàâè ³ ïðîñòî ïîáðîäèòè 
ñóïåðìàðêåòîì, òî çàðàç ïîòð³áíî 
ÿêîñü âèêðó÷óâàòèñÿ.

ПРОБЛЕМИ ЗА МІСЯЦЬ-ДВА 
Ñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî 

òå, ùî êîëè ó íàøîìó ì³ñò³ â³ä-
êðèþòüñÿ ÐÀÖÑÈ ï³ñëÿ êàðàíòè-
íó, òàì áóäóòü ÷åðãè ç ñ³ìåéíèõ 
ïàð, ÿê³ áàæàþòü ðîçëó÷èòèñÿ. 
Ùîá ö³ºþ ïàðîþ âèÿâèëàñÿ 
íå âàøà, ùîá íå ñòàòè âîðîãàìè 
ç áàòüêàìè, ç ä³òüìè, äîâåäåòüñÿ 
ùîñü ðîáèòè. Ç ñîáîþ.

Ìè ùîäíÿ õîäèìî íà ðîáîòó, 
çóòð³÷àºìîñü ç äðóçÿìè, çàéìàº-
ìîñü ñïîðòîì, ìàºìî ÿê³ñü óïî-
äîáàííÿ òà õîá³ ³ âñå öå âêóï³ 
äîïîìàãàº ñï³â³ñíóâàòè ðàçîì ç 
³íøèìè. Òîáòî ùîäíÿ æèòòÿ íàì 
äèêòóº óìîâè, çà ÿêèìè ìè ìàº-
ìî ïîñò³éíó äèñòàíö³þ ç áëèçü-
êèìè ëþäüìè, ³ êîíôë³êòè, ÿê³ 
íå ìîæóòü íå âèíèêàòè, ÿêîñü 
ðîçðóëþþòüñÿ ñàì³. Ùîñü ä³ñ-
òàëî, ïîñâàðèëèñÿ, ðîç³éøëèñÿ 
ïî ðîáîòàõ, øêîëàõ, ñàäî÷êàõ, 
çàéíÿëèñü ÷èìîñü ö³êàâèì òà 
êîðèñíèì, â³äâîë³êëèñÿ, àáî æ 

ñïóñòèëè ïàðó, ³ âñå, êîíôë³êò 
çìåíøèâñÿ àáî âçàãàë³ çíèê.

²ñíóº ö³êàâèé äîñë³ä âèâ÷åí-
íÿ ïîâåä³íêè àêâàð³óìíèõ ðèáîê, 
ÿêèé ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîëè 
â íèõ íå âèñòà÷àº òåðèòîð³¿ òà 
íåìàº çîâí³øí³õ âîðîã³â, ðèáêè 
ïî÷èíàþòü âáèâàòè îäíà îäíó, 
íàâ³òü âëàñíå ïîòîìñòâî. Ìè 
â öüîìó ïëàí³ ìàëî ÷èì â³äð³ç-
íÿºìîñü. 

ПОЧНИ З СЕБЕ 
Ùîá íå ïîâòîðþâàòè äîëþ ðè-

áîê, çðîá³òü âæå ùîñü ç ñîáîþ, 
³íøèõ íå ïîòð³áíî âèõîâóâàòè. 
Êîëè âè îïèíÿºòåñÿ çàìêíåí³,  
âè ïîâèíí³ ñàìîñò³éíî îðãàí³-
çóâàòè àêòèâíå æèòòÿ â ÷îòèðüîõ 
ñò³íàõ. Âàì ïîòð³áíà ùîäåííà çà-
ðÿäêà. Çíàéä³òü ìîá³ëüí³ äîäàò-
êè, âîíè ìîòèâóþòü. Êð³ì öüîãî, 
ïîòð³áíî ê³ëüêà ãîäèí çàéìàòèñü 
íàâ÷àííÿì (ÿêùî ó âàñ º ä³òè, 
òî ïðèä³ë³òü ¿õ íàâ÷àííþ ÷àñ) 
³ ê³ëüêà ãîäèí ðîáîò³. ßêùî âè 
ó âèìóøåí³é â³äïóñòö³, ³ íàãàëü-
íèõ çàäà÷ íà ñüîãîäí³ íå ìàºòå, 
íó, âè äîðîñëà ëþäèíà, ïðè-
äóìàéòå ñîá³ çàäà÷³. Àäæå ùî-
äåííå áàéäèêóâàííÿ ïðèçâåäå 
äî äåãðàäàö³¿ ³ äî îçâ³ð³ííÿ (òóò 
íå ïðàöþº ïðèêàçêà ç ìóëüòè-
êà, ìîâëÿâ, «áóäó â³äïî÷èâàòè, 
à òî ðàïòîì â³éíà, à ÿ ñòîìèâñÿ»).

ЧИСТИЙ ДІМ, ЧИСТА ГОЛОВА 
Ñóö³ëüíèé áåçëàä ìîæíà òåð-

ï³òè, êîëè âè ùîðàíêó á³æèòå 

ЯК НЕ ПОВБИВАТИ ОДНЕ 
ОДНОГО НА КАРАНТИНІ
Випробовування  Третій тиждень 
ми проживаємо «день бабака». Сидимо 
в чотирьох стінах і ніяких тобі розваг. Коли 
потрібно виносити сміття чи йти 
за продуктами до магазину, ми збираємося 
як на свято, тому що це єдина вагома 
причина вийти в світ. І як тут не здуріти, 
і не почати нищити все навкруги?

ó ñïðàâàõ ³ ïðèá³ãàºòå äîäîìó 
ëèøå ïåðåíî÷óâàòè. Àëå çàðàç, 
êîëè âè ç äîìó ìàéæå íå âè-
õîäèòå, áàðäàê â êâàðòèð³ âàñ ç 
ðîçóìó çâåäå, õî÷à âè áóäåòå ñòî-
â³äñîòêîâî âïåâíåí³, ùî òî âàø³ 
ð³äí³ âàì ì³çêè ïîëîùóòü. Âò³ì, 
íå âàðòî ðîáèòè ç ïðèáèðàííÿ 
íàðÿä äëÿ âñ³õ äîìî÷àäö³â, çà-
éì³òüñÿ öèì ñàìîñò³éíî, êîìó 
òðåáà — ï³äêëþ÷àòüñÿ. Äî ðå÷³, 

ñàì³ é íå ïîì³òèòå, ÿê â ãîëî-
â³ òåæ âñå ïðî÷èùàºòüñÿ. ² ùå 
êàðàíòèí, òî ãàðíèé ÷àñ çàéíÿ-
òèñü çîâí³øí³ñòþ. Òîìó ïðîñòî 
ñüîãîäí³ ïðèïèí³òü âèïèâàòè òà 
íà¿äàòèñÿ. ßêùî êîæíîãî ðàíêó 
íà âàñ ç äçåðêàëà áóäå äèâèòèñÿ 
êâàøíÿ, íàñòð³é áóäå â³äïîâ³ä-
íèì. Çîâñ³ì ³íøà ñïðàâà, êîëè 
â äçåðêàë³ âè ïîáà÷èòå ï³äòÿãíóòå 
òà äîãëÿíóòå ò³ëî, îáëè÷÷ÿ.

ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР 
У кожного в будинку повинен бути свій маленький куточок, своє 
місце, де будуть його речі. Головне, щоб більше ніхто не знахо-
дився (хоча б певний час) в цьому місці. Навіть в маленькій квар-
тирі це може бути своє крісло, своє підвіконня або місце на кухні.
Найголовніше, щоб це не було ліжко. Тому що в ліжку ми звикли 
відпочивати. А якщо вам потрібно перевести дух або попрацю-
вати, потрібне таке місце, де ви налаштовані на роботу.

ОСОБИСТИЙ ЧАС 
Будинки, діти і кохана людина. Хоч і любимо ми їх дуже сильно, 
але все-таки ми можемо втомитися одне від одного. І щоб 
відпочити від інших, потрібно виділяти час, щоб побути наодинці 
з собою. Як варіант — поєднати це з першим пунктом.

ДОМОВИТИСЯ ПРО КОРДОНИ 
Коли дуже довго люди перебувають під одним дахом, 
в якийсь момент може здатися, що у когось більше прав 
на іншого. Але це не так. Навіть відносно батьків і дітей. 
Не можна занадто сильно намагатися отримати контроль 
над всіма сферами життя іншого.

ДОМОВИТИСЯ ПРО ОБОВ'ЯЗКИ 
Побутові конфлікти, це незначна річ, якщо вони не повторюються 
кожен день через одну і ту саму причинуі. Щоб не було зайвих 
причин для конфліктів, краще заздалегідь розподілити, хто і 
за що в будинку буде відповідати. Можливо під час карантину 
чоловік працював, а господарством займалася жінка. Тоді як під 
час карантину можна розділити обов'язки навпіл.

ЧАС РАЗОМ 
Ясна річ, що і так карантин зібрав сім'ю разом. Але якщо вже так. 
Тоді є час дізнатися одне одного краще. Зазвичай на це виділяють 
вихідні і то не завжди. Найкращий спосіб пізнати людину через 
гру. Якщо у вас вдома є настільні ігри, тоді пора їх відкрити. А та-
кож відмінно пограти в комп'ютерні ігри або на ігровій приставці.
Гарна традиція завершувати день спільним переглядом фільмів 
або серіалів. Цей карантин можна пережити і не набриднути 
одне одному. Для цього потрібно дати відпочити собі та іншим.

БЕРЕЖЕМО СПОКІЙ В ДОМІ
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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)

471232

471634

Анастасія, 19 років
Весела та енергійна. Люблю проводити 
свій вільний час з друзями. Працьовита. 
Мрію подорожувати світом і відкрити для 
себе щось нове!

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»
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ОВЕН
В делах вам может сопут-
ствовать удача, но помешать 
ей может ваша же соб-
ственная дипломатичность. 
Пренебрегайте условностя-
ми, говорите откровенно, — 
и все у вас получится.

ТЕЛЕЦ
Только ваша выдержка 
сможет удержать события 
в мирном русле. Вы суме-
ете обратить невыгодную 
ситуацию в полезную для 
себя, если дадите себе труд 
немного подумать. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут приятные, волну-
ющие события и хорошие 
новости. Вас могут беспо-
коить мелочи, постарайтесь 
не раздражаться и осознать, 
что иногда с мелочей на-
чинаются великие дела.

РАК
Продуманность в действиях 
пойдет только на пользу 
вашей карьере. Нетрадици-
онный подход поможет вам 
при решении творческих 
задач, осуществлении за-
мыслов и планов. 

ЛЕВ
Постарайтесь избегать кар-
динальных перемен в любых 
областях своей деятель-
ности. Ваша целеустрем-
ленность позволит достичь 
невозможного, но действо-
вать нужно строго по плану. 

ДЕВА
Подумайте над вопросами 
образования и повышения 
уровня профессионализма. 
Не исключено, что работа по-
требует новых знаний и на-
выков. Вас может ожидать 
испытание на прочность. 

ВЕСЫ
Вас могут ожидать события, 
которые изменят вашу жизнь 
в лучшую сторону и откроют 
перед вами редкостные 
возможности. И у вас как 
раз окажется достаточно 
энергии, чтобы осуществить 
свои мечты и замыслы.

СКОРПИОН
Благоприятное время для 
позитивных изменений 
в личной жизни. Вам остро 
необходимо ощутить ра-
дость жизни. И у вас будет 
такая возможность. Вам по-
везет и в делах, и в любви. 

СТРЕЛЕЦ
Спуститесь с небес на зем-
лю, чтобы определить свои 
дальнейшие планы и до-
биться успеха. У вас появит-
ся возможность получить 
дополнительный доход. 

КОЗЕРОГ
Неделя будет довольно на-
пряженной. Зато вы сможете 
взять реванш позднее, когда 
перед напором вашей энер-
гии будут бессильны все 
ограничения. 

ВОДОЛЕЙ
Инициативность и собран-
ность — вот качества, кото-
рые вам просто необходи-
мы, чтобы уметь управлять 
ситуацией. 

РЫБЫ
Вас оценят по достоинству, 
наладятся отношения с кол-
легами по работе. Вы будете 
много общаться в мессен-
джерах и в интернете. 
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