
ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВСІХ ЧИ НІ?
ПЕРЕВІРИЛИ, ЯК ДІЮТЬ НОВІ ОБМЕЖЕННЯ

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 З послабленням карантину 
транспорт мав стати доступним 
для всіх, але 9 травня в мерії 
передумали — Кабмін не дозволив 
скасувати спецперепустки

 Ця плутанина з «можна — 
не можна» спричинила те, що 
в перший день дії нових правил люди 
не знали, чи мають право сідати 
у транспорт

 Як працює транспорт, чи можна 
розраховуватися готівкою та де і як 
за новими правилами оформити 
перепустку? с. 2

В ДТП РОЗБИЛИСЯ 
НАРЕЧЕНІ

ВИВЕЗЛИ ЗА МІСТО І ВИМАГАЛИ БОРГ с. 4

с. 4

Проїзд під час карантину — це наче гра в лотерею. Якщо водій не зверне увагу 
на перепустку, то можна проїхати й без неї

472399 473239
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Зробимо 
висновки?

Ì³ñòî ïîâîë³ âèïîâçàº ç 
êàðàíòèíó. Íó, ÿê âèïîâçàº…

Ñóõî ³ äóõîòà, íà÷å íå áóëî 
äîùó. Íå óÿâëÿþ ñîá³, ÿêèì 
áóäå ë³òî. Ó ïîâ³òð³ ñóì ³ ðîç-
ãóáëåí³ñòü, íà÷å âñå çàâìåðëî 
ïåðåä òèì, ÿê çðîáèòè ïåð-
øèé êðîê, à õòî ðóõàºòüñÿ, 
òî íà÷å óâ³ ñí³ ³ íåïåâíîþ 
òðàºêòîð³ºþ.

Áà÷èëà ñâ³òëî â ïåðóêàð-
íÿõ òà êðàìíèöÿõ ç îäÿãîì. 
Îäíàê çàêðèòîãî äóæå áàãàòî 
âñüîãî.

Êâ³òíå áóçîê óñþäè. Ä³-
â÷àòà ðîáëÿòü ôîòîñåñ³þ 
á³ëÿ áóçêó. ßëèíè öâ³òóòü) 
Äîáðå, ùî ïðèðîä³ ÷õàòè 
íà íàø³ êàðàíòèíè ³ ëþä-
ñüê³ áåçóìñòâà. Æèâå ñîá³ 
³ ðàä³º ñîíöþ, âåñí³, áóÿº, 
ðîçâèâàºòüñÿ…

Íà âñå ïåðåõðåñòÿ á³ëÿ 
«Óðîæàþ» ãó÷íîìîâåöü ç 
æ³íî÷èì òðèâîæíèì ãîëî-
ñîì ëÿêàº ïðî êàðàíòèí. 
Åëåìåíò äèêîãî ñþðó ³ç 
àïîêàë³ïòè÷íèõ àáñóðäíèõ 
ê³íîô³ëüì³â. ßêùî ÷åñíî, 
óæå ä³ñòàëî.

Íà ëàâö³ òðàìâàéíî¿ çó-
ïèíêè ëåæèòü áîìæ. Ñòðó-
ìåí³ ãîëîñó ãó÷íîìîâöÿ îìè-
íàþòü éîãî, íà÷å òàíêåð ç 
íàôòîþ ìîðñüê³ õâèë³.

Â îäí³é ³ç êàôåøîê íà òå-
ðàñ³ âæå ñèä³ëè ëþäè. Òàê 
äèâíî âèãëÿäàëî ï³ñëÿ öèõ 
äâîõ ì³ñÿö³â, íà÷å êàðòèíà.

Ç'ÿâèëàñÿ ìàøèíà ç ãó÷-
íîþ ðèòì³÷íîþ ìóçèêîþ, 
ÿêà âèâåðòàëà âñå íàçî-
âí³ ³ çáèâàëà ç âíóòð³ø-
íüî¿ òèø³ ÿêèìîñü äèêèì, 
íàâ'ÿçëèâèì, ïàùåêóâàòèì, 
õòèâèì ðèòìîì. Äîáðå, ùî 
öå çíóùàííÿ øâèäêî ïðî-
¿õàëî äàë³, îäíàê áà÷ó: ìè 
íà¿âí³. Íàâðÿä ÷è ëþäñòâî 
ï³ñëÿ êàðàíòèíó çðîáèòü 
ïðàâèëüí³ âèñíîâêè. Õ³áà ùî 
çíîâó — îäèíèö³. Ñâ³äîöòâî 
öüîìó — îòà ìàøèíà.

ДУМКА

ХУДОЖНИК

Олена Олена 
КОЗЮРАКОЗЮРА

JULIA JULIA 
У час-пік за перепустками, 
а далі, щоб усі, хто не має 
перепусток, мали доступ 
до транспорту. Тому що 
у кожного є свої потреби.

НАТАЛІ МИХАЙЛІВНА 
Пенсіонерів, не працюючих, 
взагалі поки не возити. Тому 
що вони в групі ризику. Де 
усім людям допомога? З го-
лоду більше повимирають.

IVAN TYKHONIUK 
Потрібно, щоб було набагато 
більше транспорту, щоб пен-
сіонери також мали право 
на проїзд і збільшити кіль-
кість людей в транспорті.

RUSLAN KONOVALYUK 
Вважаю, що треба запустити 
одразу усіх бажаючих в тран-
спорт. А потім через два-три 
дні перевірити статистику 
на COVID-19.

СВЄТА КРИВОНІС 
Яка робота? А ті, які не хо-
дять на роботу, вони хіба 
не люди? Їм що, не потріб-
но нікуди їхати? Ну да, кожен 
за себе.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Яким чином має працювати громадський транспорт під час карантину?

ÍÎÂÈÍÈ

За інструкцією, яку давали 
в міськраді, під час «суворого» 
карантину могли їздити тран-
спортом лише працівники сфер 
критичної інфраструктури.
На їх підприємствах оформлю-
вали наказ, де вказано, що такі 
працівники «не можуть перейти 
на дистанційну роботу та мають 
пересуватись по місту Вінниця 
з використанням громадського 
транспорту». Єдиної форми на-
казу немає, його пишуть в до-
вільній формі. А потім з нього 
робили витяги по кожному 
з працівників. Ці витяги, які, 

по суті, й стають спецперепуст-
ками, мають проштампувати пе-
чаткою підприємства та завіряти 
штампом «Вінницької транспорт-
ної компанії». Останнього тепер 
робити не треба.
— До нас не потрібно приїжджати 
на завірення спецперепусток. До-
статньо буде, щоб на цей витяг з 
наказу поставили печатку підпри-
ємства, яке може працювати під 
час карантину. Така довідка буде 
підставою для проїзду в громад-
ському транспорті, — роз'яснив 
керівник «Вінницької транспорт-
ної компанії» Михайло Луценко.

Перепустки видаватимуть по-новому 

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже дев’ятий 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, НАТАЛІЯ 
КОРПАН, (063)7758334 

Íàïåðåäîäí³ ïîñëàáëåííÿ êà-
ðàíòèíó, 8 òðàâíÿ, â ìåð³¿ óõâà-
ëèëè ð³øåííÿ ïðî çì³íó ðîáîòè 
òðàíñïîðòó. Çà íèì, ôàêòè÷íî, 
ìàëè ïóñêàòè âñ³õ ïàñàæèð³â 
ó ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó. Îäíàê, âæå íà íà-
ñòóïíèé äåíü ïóáë³êóþòü ùå îäíå 
ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
áåçïåêè, ÿêèì ïîâåðòàþòü ñïåö³-
àëüí³ äîâ³äêè, ÿê³ ïîâèíåí ìàòè 
ïàñàæèð íà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ (cutt.ly/9ybOdkR).

Äî òîãî æ, âæå âäðóãå çàÿâèëè, 
ùî ïàïåðîâèõ êâèòê³â ó òðàí-
ñïîðò³ íå áóäå, à ïëàòèòè ìîæíà 
÷åðåç âàë³äàòîðè, QR-êîäè, SMS. 
×è ñïðàâä³ öå òàê? Âèð³øèëè ïå-
ðåâ³ðèòè.

Ó ïåðøèé âàãîí ìè áåç ïðî-
áëåì çàéøëè áåç ïåðåïóñòêè, 
õî÷ ³íø³ ïàñàæèðè, ÿê³ çàõîäè-

ëè ðàçîì ç íàìè, — ïîêàçóâàëè 
¿õ. Òà, çäàâàëîñü, ùî âîä³é îñî-
áëèâî¿ óâàãè íà íèõ íå çâåðòàâ. 
Ó öüîìó æ òðàìâà¿ ìè ñïðîáóâàëè 
ðîçðàõóâàòèñü çà ïðî¿çä ãîò³âêîþ 
³ íàì òåæ öå âäàëîñÿ. Äî ñëîâà, 
÷îëîâ³ê, ùî çàõîäèâ ïåðåä íàìè, 
òåæ ðîçðàõîâóâàâñÿ ãîò³âêîþ. 

À â ³íøîìó òðàìâà¿ çíîâó ïðî-
¿õàòè áåç äîâ³äêè íå âäàëîñÿ. 
Çàõîäèìî ó ñàëîí ³ ïðîñòÿãóºìî 
âîä³þ ãðîø³. Â³í çàïèòóº, ÷è º 
ó íàñ ïåðåïóñòêà. Íà ùàñòÿ, âîíà 
ó íàñ áóëà, òîæ êàæåìî, ùî º. 
Ïðîòå âîä³é íàïîëåãëèâî ïðî-
ñèòü ¿¿ ïîêàçàòè. Ùîäî ãðîøåé 
êàæå, ùî «òðåáà òåïåð ðîçðàõî-
âóâàòèñü êàðòêîþ àáî çà äîïî-
ìîãîþ ÑÌÑ».

Òàêó âèá³ðêîâó ïåðåâ³ðêó ìè 
ô³êñóâàëè ùå íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ. 
Íàø åêñïåðèìåíò ïîêàçàâ, ùî 
áóäü-ÿêèé àðêóø ó ðóö³, ÿêùî 
éîãî ïîêàçàòè âîä³þ çàãîðíó-
òèì âñåðåäèíó, ìîæå ñïðèéìà-

ТРАНСПОРТ ДЛЯ ВСІХ? 
Каша з правилами  З послабленням 
карантину транспорт мав стати доступним 
для всіх, але 9 травня в мерії передумали — 
Кабмін не дозволив скасувати 
спецперепустки. І ця плутанина з «можна — 
не можна» спричинила те, що в перший 
день дії нових правил вдалося проїхати без 
перепустки і заплатити за проїзд готівкою 

Проїзд під час карантину — це наче гра в лотерею. Якщо 
водій не зверне увагу на перепустку, то можна проїхати й без неї 

òèñÿ ÿê äîâ³äêà. Ó «Â³ííèöüê³é 
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» òîä³ ïî-
ÿñíþâàëè öå «ëþäñüêèì ôàêòî-
ðîì» (cutt.ly/lybDuJ7).

À îò çàðàç ïåðåïóñòêè ñïî÷àòêó 
ñêàñîâóâàëè, áî íà öå í³áèòî ìàâ 
áóòè äîçâ³ë â³ä Êàáì³íó.

— Ì³í³ñòðè çàÿâëÿëè, ùî áóäå 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ³ â ÷àñ-
òèí³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü. 
À ïîò³ì ìè îòðèìàëè ³íøèé 
òåêñò ïîñòàíîâè, äå áóëî âêàçà-
íî, ùî ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
ïðîäîâæóº ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â 
ç³ ñïåöïåðåïóñòêàìè, — êàæå êå-
ð³âíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — 
Ïðîòå îñê³ëüêè çíÿëè îáìåæåí-
íÿ äëÿ áàãàòüîõ ñôåð á³çíåñó é 
íà ðîáîòó âèéäå á³ëüøå ëþäåé, 
òî ìè äîäàºìî á³ëüøå òðàíñïîðòó 
íà ìàðøðóòè — â áóäí³ äí³ áóäå 
240 îäèíèöü ìóí³öèïàëüíîãî 
òðàíñïîðòó. Öå ìàéæå äîêàðàí-
òèííèé ð³âåíü.

Òðàíñïîðòíèêè ãîâîðèëè, 
ùî â³äíîâëÿòü ïåðåâåçåííÿ 
ï³ëüãîâèê³â: ëþäè çà ñâî¿ì ïî-
ñâ³ä÷åííÿì çìîæóòü ¿çäèòè ç 
10.00 äî 17.00 áåçêîøòîâíî, 
à â ³íø³ ãîäèíè — çà óìîâè 
îïëàòè ïðî¿çäó. Îäíàê ³ öþ çì³-
íó ñêàñóâàëè.

Ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïðèâàòíèõ ïå-

ðåâ³çíèê³â ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåê-
ñàíäð Ãîòà êàæå, ùî ìàðøðóòíè-
êè êåðóþòüñÿ òèìè æ ïðàâèëàìè 
ïåðåâåçåíü, ùî ³ ìóí³öèïàëüíèé 
òðàíñïîðò.

— Äîâ³äêà òà ìàñêà ó ïàñàæèðà 
ìàþòü áóòè îáîâ'ÿçêîâî. Ó íàñ 
âàë³äàòîðè íå ïðàöþþòü, òîìó 
âîä³¿ ïðîäîâæóþòü áðàòè êîøòè 
çà ïðî¿çä ãîò³âêîþ, — ãîâîðèòü 
Ãîòà. — Ïåâíå çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ ìàøèí ç 11 òðàâíÿ áóäå, àëå 
íå òàêå ÿê ó «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» — çàðàç â íàñ 
âèõîäÿòü 60 ìàðøðóòîê ùîäíÿ, 
à íåçàáàðîì áóäå äî 80 ìàøèí ³ 
äàë³ áóäåìî äèâèòèñÿ íà çì³íè 
êàðàíòèíó. ×îìó òàê ìàëî? Ïå-
ðåâ³çíèêè íåñóòü øàëåí³ çáèò-
êè: âîä³ÿì ÷àñòî íåìàº çà ùî 
çàïðàâèòèñÿ, ïàñàæèðîïîòîêó 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó «íóëü», à äî-
òàö³é ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ìè 
íå îòðèìóºìî. Äî êàðàíòèíó 
íà ìàðøðóòè âè¿æäæàëè îð³ºí-
òîâíî 240–245 ìàøèí.

Ðàçîì ç òèì, ïðîäîâæóþòü ä³-
ÿòè ïîïåðåäí³ ïðàâèëà: ó ñàëîí 
òðàíñïîðòó ïóñêàþòü ò³ëüêè ÷åðåç 
ïåðåäí³ äâåð³, ÿêùî º â³ëüí³ ñè-
äÿ÷³ ì³ñöÿ òà çà íàÿâíîñò³ çàõèñ-
íî¿ ìàñêè. ² ùå ðîçðàõóíîê ìàº 
áóòè ëèøå áåçãîò³âêîâèì — ÷åðåç 
âàë³äàòîðè, QR-êîäè òà SMS.
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ÊÀÒÀËÎÃ ÊÎÌÏÀÍ²É

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

АГРОТЕХНІКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

ТОВ «Агротехснаб-В»
Запчастини Т-40, Т- 25, Т- 16, ЮМЗ, МТЗ до роторних та сегментних 
косарок, грунтообробної техніки, оприскувачів ...... (067) 912-96-01

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОСЛУГИ

Аквавін
Продукція для водопостачання, 
опалення та сантехніка ..............................................0983400340

Вартіс
Металопрокат; арматура, круг, лист, труба, 
електроди, швелер..... ....................................... (096) 744-28-81

ТОВ «Будтехінвест-2007»
Проектування та будівництво енергоефективних будівель різного 
призначення. Доступне житло кожному ........... (096) 448-02-50

Іріс+
Тротуарна плитка Глобо ЛТД (Хмельницький), борт тротуарний, 
борт дорожний ................ (098) 913-35-20, (097) 768-86-357

НВП Аква
Безкоштовна доставка по Вінниці та області 
питної артезіанської бутильованої води 
ТМ ЕКО та ТМ «Живильна» ................................. (067) 430-77-12

ТоргБудСервіс
РБ Комплекс Бетон товарний. Розчин цементний.
Бетононасос стріла 28 м. .....(098) 408-40-17, (067) 364-60-72

Антонік
ВІКНА металопластикові. Балкони під ключ. Броньовані, алюмінієві 
двері. Штори-жалюзі. Захисні ролети . ...................... 067 264 31 52

ОХОРОНА 

Фортеця-гарант
Підключення приватних та комерційних об‘єктів 
до цілодобового пульту охорони ........................... 067 999 30 82

КАФЕ, РЕСТОРАНИ, БАРИ

La П'єц
Піца, салати, соки та вода. ................................. (098)110-10-20

Morimoto Sushi
Великий вибір суші і ролів на будь-який смак .... (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

НАВЧАННЯ, ПОСЛУГИ

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

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

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

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

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

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

Пральня «Аріель»
Прасування, чистка, доставка. Верхній одяг, покривала, ковдри, 
спецодяг, скатерки, постільна білизна, 
гардини ............................... (093)936-87-00, (0432) 53-40-88

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

Подільська Січ
Спеціалісти зберуть, відсортують і відправлять 
на переробку вторинну сировину ..................... (098)565-69-04

473157

472601 472986

473188
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Тяжких тілесних ушкоджень 
на тілі постраждалих не зафік-
совано. Таким є результат суд-
медекспертизи. Постраждалим 
більше завдано моральних травм 
у зв’язку із застосуванням насил-
ля, розбою, вчиненому у помеш-
канні, викраденні побутової тех-
ніки, годинника, телевізора.
Антон Ковальський уточнив, 
що розслідування проводить-

ся за ч. 3 ст. 187 КК України 
(«Напад з метою заволодіння 
чужим майном, поєднаний 
із насильством, небезпечним 
для здоров’я особи, яка зазна-
ла нападу, поєднаний з про-
никненням у житло»). За такі 
дії передбачено покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк 
від семи до дванадцяти років із 
конфіскацією майна.

Важких ушкоджень не зафіксовано 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Çàïîá³æíèé çàõ³ä 
çëîâìèñíèêàì îáè-
ðàëè ó Õìåëüíèöü-
êîìó ì³ñüêîìó ñóä³. 

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîç-
ñë³äóº òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ 
ÄÁÐ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó Õìåëü-
íèöüêîìó. Ñàìå òîìó ð³øåííÿ 
óõâàëþâàâ íàçâàíèé ñóä. 

Êîæíîìó ç ÷îòèðüîõ ï³äîçðþ-
âàíèõ îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä — 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òåðì³íîì 
íà äâà ì³ñÿö³. Ùå îäíà óõâàëà ñòî-
ñóºòüñÿ îô³öåðà ïîë³ö³¿ — íà ÷àñ 
ðîçñë³äóâàííÿ éîãî â³äñòîðîíåíî 

â³ä ïîñàäè.
Îêðåì³ ïîäðîáèö³ ñïðàâè æóð-

íàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â çàñòóïíèê 
ïðîêóðîðà îáëàñò³ Àíòîí Êî-
âàëüñüêèé.

«ЛЕКСУС» І «ДЕУ» 
ПОКИ ЩО НА ВОЛІ 

— Ïîêè ùî ìîæó ãîâîðèòè 
ò³ëüêè òå, ùî äîçâîëåíî ó ìåæàõ 
ðîçñë³äóâàííÿ, — îäðàçó çàóâàæèâ 
Êîâàëüñüêèé. — Ï³äîçðþâàí³ çà-
òðèìàí³. Ï³ä ÷àñ îáðàííÿ çàïî-
á³æíîãî çàõîäó ñóä çàäîâîëüíèâ 
óñ³ êëîïîòàííÿ ïðîêóðàòóðè. 
Ñë³ä÷³ ÄÁÐ òàêîæ ï³äãîòóâàëè 
êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðîêóðàòóðà 

ОБІКРАЛИ, ВИВЕЗЛИ ЗА МІСТО 
І ВИМАГАЛИ ВИГАДАНИЙ БОРГ 
Перевертні у погонах  Два 
місяці під вартою проведе офіцер 
поліції і троє його компаньйонів. 
Зловмисники вчинили розбійний напад 
на помешкання вінничанина. Вимагали 
вигаданий борг. Чоловіка побили. 
Потім разом з сусідом, який став 
на захист, вивезли за місто…

ïîãîäèëà êëîïîòàííÿ, àëå ñóä 
ùå íå ðîçãëÿäàâ éîãî.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ïðîêó-
ðîðà, ó íüîãî íåìà ñóìí³âó, ùî 
íà äâà àâòîìîá³ë³, íà ÿêèõ ïåðå-
ñóâàëèñÿ ï³äîçðþâàí³, ³ ÿêèìè 
ïåðåâîçèëè ïîñòðàæäàëèõ çà ì³ñ-
òî, òàêîæ áóäå íàêëàäåíî àðåøò.

— Ïî-ïåðøå, àâò³âêè âèêîðèñ-
òîâóâàëèñÿ ç ìåòîþ çëî÷èííèõ 
ä³é, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ïî-äðóãå, ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåä-
áà÷àº êîíô³ñêàö³þ ìàéíà.

ПЛЯШКОЮ З-ПІД ВОДИ 
ТОРКНУВСЯ «ЛЕКСУСА» 

Çàñòóïíèê ïðîêóðîðà óòî÷-
íèâ, ùî ï³äîçðþâàí³ ïðîæèâà-
þòü ó ðàéîíàõ îáëàñò³. Îäíîìó 
30 ðîê³â, äðóãîìó 31, ùå äâîº 
òðîõè ñòàðø³. Äâîº ïîñòðàæäàëèõ 
ìåøêàíö³ Â³ííèö³ — ãîñïîäàð 
ïîìåøêàííÿ ³ ñóñ³ä, ÿêèé çàé-
øîâ ó òîé ÷àñ, êîëè çëîâìèñíèêè 
â÷èíèëè íàïàä íà áóäèíîê.

Âñå ïî÷àëîñÿ ç àâòîìîá³ëÿ 
«Ëåêñóñ». ßê ïîÿñíþþòü ï³ä-
îçðþâàí³, îäíîãî ðàçó âîíè â³ä-
ïî÷èâàëè íà ïðèðîä³. Ó òîé ÷àñ 

ïîðó÷ ïðîõîäèâ ÷îëîâ³ê. Êàæóòü, 
ïëÿøêîþ çà÷åïèâ àâò³âêó. Ñë³ä³â 
íà ìàøèí³ íå çàëèøèëîñÿ. Òðîõè 
ïîñêàíäàëèëè ³ ðîç³éøëèñÿ.

Çàñòóïíèê ïðîêóðîðà óòî÷íèâ, 
ùî òà ïðèãîäà ñòàëàñÿ äàâíî. ² 
îñü êîìïàí³ÿ çíîâó âèáðàëàñÿ 
íà ïðèðîäó. Çà ðîçïèòòÿì ñïèðò-
íîãî îäèí ç ÷îëîâ³ê³â ðàïòîì 
çãàäàâ äàâí³é åï³çîä, êîëè íåâ³-
äîìèé ïîñì³â òîðêíóòèñÿ «Ëåê-
ñóñà». Âèð³øèëè ðîçøóêàòè éîãî 
³ çäåðòè ãðîøåé.

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ðîçøóêàòè éîãî ì³ñöå ïðîæèâàí-
íÿ íàïàäíèêàì äîïîì³ã ïðàö³â-
íèê ïîë³ö³¿. Äëÿ öüîãî âèêîðèñ-
òàâ ñâî¿ ñëóæáîâ³ ìîæëèâîñò³. 
Âðåøò³-ðåøò, ó íèõ ç’ÿâèëàñÿ 
àäðåñà ÷îëîâ³êà.

ЗАБРАЛИ ТЕЛЕВІЗОР, 
МІКРОХВИЛЬОВКУ, ГОДИННИК 

Äî áóäèíêó ñâîº¿ æåðòâè çëî-
âìèñíèêè ï³ä’¿õàëè íà òîìó æ 
«Ëåêñóñ³» ³ «Äåó». Âèìàãàëè 
ãðîøåé. Íå îòðèìàâøè ¿õ, ñòàëè 
âèáèâàòè ñèëîþ.

— Ó ö³é ñïðàâ³ º ùå îäíà ïî-

òåðï³ëà îñîáà, — óòî÷íþº Àíòîí 
Êîâàëüñüêèé. — Öå ñóñ³ä. Â³í 
çàéøîâ ÿêðàç ó òîé ìîìåíò, êîëè 
â áóäèíêó ïåðåáóâàëè íàïàäíèêè. 
×åðåç òå, ùî ñòàâ íà çàõèñò, òà-
êîæ çàçíàâ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü.

Çëîâìèñíèêè çàáðàëè ç ïðè-
ì³ùåííÿ òåëåâ³çîð, ì³êðîõâèëüî-
âó ï³÷, ãîäèííèê. Íà öüîìó âñå 
íå çàê³í÷èëîñÿ.

Îáîõ ÷îëîâ³ê³â ñèëîþ çàïõàëè 
â àâòîìîá³ë³ ³ âèâåçëè çà ì³ñòî. 
Òàì ïðîäîâæèëè çíóùàííÿ ³ç 
çàëÿêóâàííÿìè. Â³ä ãîñïîäàðÿ 
áóäèíêó âèìàãàëè ï³äïèñàòè 
áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ. Í³áèòî â³í 
âèíåí êîøòè çà ïîøêîäæåííÿ 
àâòîìîá³ëÿ «Ëåêñóñ».

Àíòîí Êîâàëüñüêèé íå ïî-
ÿñíèâ, ÿêèì ÷èíîì îäíîìó ç 
ïîñòðàæäàëèõ âäàëîñÿ ïîâ³äî-
ìèòè ïîë³ö³þ ïðî ¿õ ïðèìóñîâå 
óòðèìàííÿ. Çàçíà÷èâ ò³ëüêè, ùî 
ïîë³ö³ÿ ñïðàöþâàëà îïåðàòèâíî ³ 
ïðîôåñ³éíî. Íàïàäíèê³â çàòðè-
ìàëè òàì æå, çà ì³ñòîì. Ç ¿õí³õ 
àâòî âèëó÷èëè äåÿê³ çíàðÿääÿ, ç 
ÿêèìè â÷èíèëè íàïàä, à òàêîæ 
âèêðàäåí³ ðå÷³. 

Зловмисників затримали за містом. Туди вони вивезли постраждалих і вимагали грошей 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352 
 Âðàíö³ 10 òðàâíÿ ç’ÿâèëàñÿ 
ñòðàøíà íîâèíà: âíî÷³ òðîº â³é-
ñüêîâèõ çàãèíóëè â ÄÒÏ á³ëÿ 
Êàëèí³âêè. Âîä³é ì³êðîàâòîáóñà 
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, ç’¿õàâ ç 
äîðîãè é âð³çàâñÿ ó äåðåâî. Â³í òà 
äâîº ïàñàæèð³â çàãèíóëè íà ì³ñö³. 
Ùå îäíà ïàñàæèðêà íèí³ â ðåàí³-
ìàö³¿ â òÿæêîìó ñòàí³. Â³ä áëèçü-
êèõ òà äðóç³â ó÷àñíèê³â ÄÒÏ ìè 
ä³çíàëèñÿ, ùî ó çàãèáëî¿ ïàðè 
çà ì³ñÿöü ìàëî áóòè âåñ³ëëÿ.

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 9 òðàâíÿ áëèçüêî 
22.00 ãîäèíè ì³æ ñåëàìè Íàïàä³â-
êà òà Ëþëèíö³ Êàëèí³âñüêîãî ðà-
éîíó. Íà áóñ³ Mercedes-Benz Vito 
28-ð³÷íèé ìåøêàíåöü Êàëèí³âêè 
íà âåëèê³é øâèäêîñò³, íå âïîðàâ-
øèñü ç êåðóâàííÿì, ç’¿õàâ ç äîðîãè 
³ ç³òêíóâñÿ ç äåðåâîì. Âíàñë³äîê 

äîðîæíüî-òðàíñïîðòíî¿ ïðèãîäè 
âîä³é, éîãî 27-ð³÷í³ ïàñàæèð òà 
ïàñàæèðêà, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À1119 — Êà-
ëèí³âñüêîãî ñêëàäó áîºïðèïàñ³â, 
â³ä îòðèìàíèõ òðàâì ïîìåðëè 
íà ì³ñö³ ïîä³¿.

Íàòàëþ Ãîðóïàøåíêî ³ Îëåê-
ñàíäðà Øâåäà îá'ºäíóâàëà 
íå ëèøå ñëóæáà ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ À1119, ÿêà îáñëóãîâóº 
Êàëèí³âñüêèé àðñåíàë. Âîíè êî-
õàëè îäíå îäíîãî ³ ìð³ÿëè áóòè 
ðàçîì óñå æèòòÿ…

— Íàòàëÿ ðîäîì ç Êàëèí³âêè. 
Ì³ñÿöü òîìó ç ó÷åáêè ïîâåðíó-
ëàñÿ, — ðîçïîâ³äàþòü ð³äí³. — 
Ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ ï³äïèñàëà 
êîíòðàêò ³ ïî÷àëà ïðàöþâàòè ñà-
í³íñòðóêòîðîì. Îëåêñàíäð ñàì ç 
Õì³ëüíèêà, â³í òåæ â Êàëèí³âö³ 

ñëóæèâ. Õëîïöÿ ç Íàòàëåþ ïî-
çíàéîìèâ áðàò ä³â÷èíè. Ó ïàðè 
çàâ’ÿçàëàñÿ ñèìïàò³ÿ, ÿêà ïåðå-
ðîñëà ó ñïðàâæíº êîõàííÿ.

Ó ñóáîòó, 9 òðàâíÿ, Íàòàëÿ ³ 
Îëåêñàíäð ç äðóçÿìè âèð³øèëè 
ïî¿õàòè íà ðèáîëîâëþ. Íàïåðå-
äîäí³ ïîäàëè çàÿâó äî ÐÀÖÑó, ³ 
¿ì íàâ³òü äàòó âåñ³ëëÿ íàçíà÷è-
ëè — 14 ÷åðâíÿ. Óðî÷èñòà ïîä³ÿ 
ìàëà â³äáóòèñÿ ïåðåä äíåì íà-
ðîäæåííÿ Íàòàë³, 16 ÷åðâíÿ ¿é 
ìàëî âèïîâíèòèñÿ 28.

Íàðå÷åíèé íà ðàäîùàõ çàõî-
ò³â ïîçíàéîìèòè êîõàíó ç äðó-
ãîì, òåæ â³éñüêîâîñëóæáîâöåì 
Îëåêñ³ºì Êàçì³ðóêîì òà éîãî 
ä³â÷èíîþ Êàð³íîþ, ³ îðãàí³çó-
âàâ ñï³ëüíèé âè¿çä íà ðèáîëîâ-
ëþ. Íàòàëÿ, çà ñëîâàìè ð³äíèõ, 
íå áóëà â çàõâàò³ â³ä òàêî¿ ³äå¿.

— Íàòàøà íå õîò³ëà ¿õàòè. Âîíà 
â ï'ÿòíèöþ áóëà â ìåíå ³ êàçàëà 
Ñàø³, ùî íå õî÷å ¿õàòè, ó ñâÿòî 
õî÷å âäîìà â áàòüê³â ïîáóòè, — 
ä³ëèòüñÿ ðîäè÷êà çàãèáëî¿.

Ó ðåçóëüòàò³, ä³â÷èíà ïîãîäè-
ëàñÿ íà ³äåþ êîõàíîãî â³äïî÷èòè 
ï³ä Õì³ëüíèêîì.

Áëèçüêî 22 ãîäèíè âå÷îðà, äî-
ðîãîþ äîäîìó â Êàëèí³âêó, äðóã 
íàðå÷åíèõ Îëåêñ³é íà âåëèê³é 
øâèäêîñò³ çà êåðìîì âëàñíîãî 
Mercedes Vito, íå âïîðàâøèñü ç êå-
ðóâàííÿì, âð³çàâñÿ ó äåðåâî. Ð³äí³ 
çàãèáëèõ ãîâîðÿòü, ùî Îëåêñ³é ïî-
ëþáëÿâ øâèäêó ¿çäó, à â òîé äåíü 
áóâ ùå é íàï³äïèòêó. Â³í, Íàòàëÿ òà 
Îëåêñàíäð çàãèíóëè íà ì³ñö³ ÄÒÏ.

Á³éö³ ñëóæáè íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é íà ì³ñö³ ïîä³¿ â³äáóê-
ñèðóâàëè ì³êðîàâòîáóñ ç êþâåòó 

òà çà äîïîìîãîþ ñïåöîáëàäíàí-
íÿ äåáëîêóâàëè ç ïîí³âå÷åíî¿ 
àâò³âêè çàãèáëèõ. Âèæèëà ëèøå 
20-ð³÷íà êîõàíà çàãèáëîãî âîä³ÿ 
Êàð³íà, âîíà íèí³ ó âàæêîìó 
ñòàí³ â ðåàí³ìàö³¿ Êàëèí³âñüêî¿ 
ðàéë³êàðí³. Ó ö³º¿ ïàðè òåæ íåçà-
áàðîì ìàëî â³äáóòèñÿ ñâàòàííÿ.

…Íàðå÷åí³é Íàòàë³, ÿêà äíÿ-
ìè ìàëà âèáèðàòè âåñ³ëüíó ñóê-
íþ, ñåñòðà êóïóâàëà á³ëîñí³æíå 
âáðàííÿ ñàìà.

¯¿ ïîõîâàëè ó ïîíåä³ëîê, î 12-é 
ãîäèí³ â Êàëèí³âö³. Ïðî öå ñïî-
â³ñòèâ íà ñòîð³íö³ ó ÔÁ áðàò 
Âîëîäèìèð. Íàðå÷åíîãî Íàòàë³ 
Îëåêñàíäðà, ºäèíîãî ñèíà ó ðî-
äèí³, òåæ õîâàëè â Õì³ëüíèêó 
â òîé æå ÷àñ.

Ðåäàêö³ÿ âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ 
ðîäèíàì çàãèáëèõ.

Жахливе ДТП біля Калинівки: розбилися наречені
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Ще одним рекордсменом з ДТП є 
площа Гагаріна. Лише за минулий 
рік там сталося 13 аварій, й щоб 
це виправити — у мерії вирішили 
поставити світлофори.
— Уже наприкінці травня маємо 
отримати готовий проект обла-
штування світлофорів. До цього 
часу він має пройти державну екс-
пертизу та перевірку контролю-
ючих служб, — розказує керівник 
«Вінницької дільниці з організації 
дорожнього руху» Сергій Чер-
нов. — Що буде далі? Матимемо 
чітку цифру, скільки коштувати-
муть світлофори на Гагаріна та 

будемо очікувати від міськради 
фінансування цього проекту. Як 
скоро це буде — спрогнозувати 
важко, оскільки в умовах каран-
тину всі ресурси та зусилля спря-
мовані на медицину. 
На площі Гагаріна, за словами 
радника міського голови Віктора 
Перлова, буде облаштувана сис-
тема «розумних світлофорів» — 
вони стоятимуть на кожному 
в’їзді-виїзді з площі та їх регу-
люватимуть в режимі реального 
часу. Тобто, на тому напрямку, де 
найбільше скупчення машин, буде 
зростати тривалість «зеленого» 

світла, щоб не було заторів.
Водночас, була ідея повернути 
старі пріоритети на площу Гага-
ріна. Громадський активіст Віталій 
Павловський подав петицію, де 
стверджував, що після заміни «го-
ловної дороги» з Хмельницького 
шосе — Соборна на Пирогова-Со-
борна тут стався сплеск ДТП. Це 
підтверджує поліцейська статис-
тика, за якою з 2017-го тут що-
року стається від 9 до 15 аварій. 
Хоча до заміни пріоритетів руху, 
в 2016 році, було лише три аварії. 
Але петиція Павловського не на-
була підтримки серед вінничан.

На площі Гагаріна будуть світлофори 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çà ñòàòèñòèêîþ, 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
ó Â³ííèö³ çìåíøè-

ëàñü ê³ëüê³ñòü êðàä³æîê, ðîçáî¿â òà 
ãðàáåæ³â. Íàïðèêëàä, â ïåð³îä ç 
12 áåðåçíÿ ïî 29 êâ³òíÿ 2019 ðîêó, 
â ì³ñò³ áóëî ñêîºíî 136 êðàä³æîê. 
Çà òàêèé æå ïåð³îä 2020-ãî — ëèøå 
70 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü.

Ñòàòèñòèêà ç òÿæêèõ çëî÷è-
í³â ùå á³ëüøå âðàæàº. ßêùî 
ïðîòÿãîì 1 ñ³÷íÿ — 29 êâ³òíÿ 
2019-ãî áóëî ñêîºíî 1695 çëî-
÷èí³â, òî çà òàêèé æå ïåð³îä 
â 2020-ìó — 424 (cutt.ly/iybWiwz).

Êàðàíòèí âïëèíóâ ³ íà ê³ëü-
ê³ñòü àâòî íà âóëèöÿõ ì³ñòà.

— Íà êàìåðàõ Ñèòóàö³éíîãî 
öåíòðó ïîáà÷èëè, ùî îð³ºíòîâíî 
íà 40% çìåíøèâñÿ òðàíñïîðò-
íèé ïîò³ê àâòî, ÿê³ â’¿æäæàëè òà 
âè¿æäæàëè ç Â³ííèö³ ïðîòÿãîì 
15 áåðåçíÿ — 15 êâ³òíÿ, — çà-
çíà÷èâ êåð³âíèê «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
âàðòè» Â³òàë³é ×èãóð.

Äî òîãî æ, ñóòòºâî ñêîðîòèëè 
âèïóñê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
íà ìàðøðóòè. ßêùî äî êàðàíòè-
íó ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò âè-
¿æäæàâ ùîäíÿ ïî 265 îäèíèöü, 
òî ï³ä ÷àñ ñóâîðèõ îáìåæåíü, 
ÿê³ ä³ÿëè äî 11 òðàâíÿ — öå 
185 îäèíèöü òðàíñïîðòó â áóäí³ 
òà 101 íà âèõ³äí³.

ßêùî ñòàº ìåíøå ó÷àñíèê³â äî-
ðîæíüîãî ðóõó, òî ëîã³÷íî ïðè-
ïóñòèòè, ùî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
ìàëà á çìåíøèòèñÿ ê³ëüê³ñòü àâà-
ð³é. Îäíàê äàí³, ÿê³ ìè îòðèìàëè 
â³ä Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿, âêàçóþòü íà ³íøå.

Ç 1 ñ³÷íÿ äî 30 êâ³òíÿ 2020 ðîêó 
ñòàëîñÿ 400 àâàð³é, ùî ëèøå 
íà 16 ÄÒÏ ìåíøå, í³æ ó 2019 ðîö³ 
òà íà â³ñ³ì ³íöèäåíò³â á³ëüøå, í³æ 
çà òàêèé æå ïåð³îä ó 2018 ðîö³. 
Òàêîæ ìàéæå íå çì³íèëàñÿ ñòà-
òèñòèêà é ç ïîòåðï³ëèìè òà çà-
ãèáëèìè â ÄÒÏ.

ПОЛІЦІЯ МАЄ ВИЛІЗТИ 
«З КУЩІВ» 

×îìó æ, âëàñíå, êàðàíòèí 
íå çìåíøèâ àâàð³éíîñò³ ó ì³ñò³? 

КАРАНТИН ЗМЕНШИВ ЗЛОЧИННІСТЬ, 
АЛЕ НЕ КІЛЬКІСТЬ ДТП 
Бережись автомобіля!  Обмеження 
через коронавірус знизили злочинність 
у місті: в порівнянні з попередніми 
роками, стало менше тяжких злочинів, 
вбивств та крадіжок. До того ж, суворий 
карантин став причиною зменшення 
транспорту на дорогах. Однак 
в порівнянні з минулим роком, ДТП 
у Вінниці стало навіть більше 

Êåð³âíèê ÃÎ «Äîðîæí³é êîíòð-
îëü Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð Çàòàé-
äóõ ââàæàº, ùî äëÿ çìåíøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ ïîòð³áåí ïîñè-
ëåíèé êîíòðîëü â³ä ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿.

— Ïàòðóëüíèì ÷àñ «âèëàçèòè 
ç êóù³â», àäæå íåîäíîðàçîâî ìè 
áà÷èìî ¿õ íà òàê çâàíèõ «êîð-
ìóøêàõ» — á³ëÿ âè¿çäó ç ì³ñòà, 
ïîáëèçó äîðîæíüîãî çíàêó, ùîá 
çëîâèòè âîä³ÿ, êîëè òîé ïî÷è-
íàº íàáèðàòè øâèäê³ñòü, — êàæå 
Çàòàéäóõ. — Ìàº áóòè ïîñèëåíà 
ïðåâåíòèâíà ä³ÿëüí³ñòü: ó øêî-
ëàõ ³ âóçàõ ïîòð³áíî äîíîñèòè 

³íôîðìàö³þ ïðî âàæëèâ³ñòü äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó, íà äîðîãàõ — ïðîâîäèòè 
ðåãóëÿðí³ ðåéäè ç ìåòîþ ïåðå-
â³ðêè äîòðèìàííÿ ÿê ÏÄÐ, òàê 
³ òåõí³÷íîãî ñòàíó àâòîìîá³ëÿ, 
÷åðåç íåñïðàâí³ñòü ÿêîãî ÷àñòî 
ñòàþòüñÿ àâàð³¿.

Ó÷àñíèê ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-
òàíü òðàíñïîðòó, äåïóòàò ì³ñüêðà-
äè Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ ââàæàº, 
ùî ê³ëüê³ñòü àâàð³é çðîñëà, áî 
íà ñïîðîæí³ëèõ äîðîãàõ çá³ëü-
øèëàñÿ øâèäê³ñòü òðàíñïîðòó.

— Íàéãîëîâí³øå — òðåáà çìåí-
øèòè íå çàãàëüíó ñòàòèñòèêó, 
à ê³ëüê³ñòü ïîòåðï³ëèõ ³ çàãèáëèõ 
íà äîðîãàõ. Äëÿ öüîãî ìàº áóòè 
àíàë³ç ì³ñöÿ àâàð³¿ ç âñòàíîâëåí-

Ê³ëüê³ñòü àâàð³é 
çðîñëà, áî 
íà ñïîðîæí³ëèõ 
äîðîãàõ ñòàëè ÷àñò³øå 
ïåðåâèùóâàòè 
øâèäê³ñòü

СКІЛЬКИ АВАРІЙ СТАЛОСЯ У ВІННИЦІ ЗА ТРИ РОКИ

2018 2019 2020

7 6 4

392
416

420

80

45
58

ДТП загалом Людей травмовано Людей загинули

Джерело: дані Управління патрульної поліції, які вказані за період з 1 січня по 30 квітня кожного з років 

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 200119

íÿì ïðè÷èí, ùîá íàäàë³ çì³íè-
òè îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó: 
ïîñòàâèòè îñòð³âåöü, ñâ³òëîôîð, 
çì³íèòè ê³ëüê³ñòü ñìóã òîùî, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð.

Âîäíî÷àñ ÷îëîâ³ê ïðîïîíóº 
ïîë³ö³¿ ïîñèëèòè ïðîô³ëàêòè÷-
íó ðîáîòó ç óñ³ìà ó÷àñíèêàìè 
äîðîæíüîãî ðóõó.

— Ïàòðóëüí³, ïåðåñóâàþ÷èñü 
â ì³ñò³ òà áà÷à÷è, ÿê íà ¿õí³õ 
î÷àõ õòîñü ïðî¿õàâ íà ÷åðâîíå 
ñâ³òëî, ðîçâåðíóâñÿ â íåäî-
çâîëåíîìó ì³ñö³ ÷è ïåðåòíóâ 
ñóö³ëüíó ñìóãó òîùî — ÷àñòî 
³ãíîðóþòü öå ïðàâîïîðóøåííÿ. 
Ìàº áóòè ïðåâåíòèâíà ðîáîòà, 
à íå ò³ëüêè ðåàêö³ÿ, êîëè ÄÒÏ 
âæå ñòàëîñÿ ê³ëüêà ðàç³â. Ïî-
âèíí³ áóòè ïîë³öåéñüê³ ðåéäè 
äëÿ ï³øîõîä³â, ùîá çà ïåðåõ³ä 
ó íåäîçâîëåíîìó ì³ñö³ íà ïî-
ðóøíèê³â íàêëàäàëè øòðàôè, — 
êàæå Çºðùèêîâ.

Äî òîãî æ, ÿê ñòâåðäæóº Çºð-
ùèêîâ, ì³ñöåâà âëàäà òàêîæ 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïå-
êó íà äîðîãàõ. Òîìó ìàº áóòè 
øèðîêîìàñøòàáíà ³íôîðìàö³éíà 
êàìïàí³ÿ: ñîö³àëüí³ ðîëèêè, ëèñ-
ò³âêè òà ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè ç 
ðîç’ÿñíåííÿìè ÏÄÐ.

— À ùå áóëî á äîðå÷íî çðîáèòè 
ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ÏÄÐ â çâè-
÷àéíèõ øêîëàõ. Â÷èòåë³ ç àâòî-
øê³ë ìîãëè á ïîÿñíþâàòè ä³òÿì 

âñþ íåáåçïåêó íà äîðîãàõ, — êàæå 
Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ.

«ЕПІЦЕНТРИ» АВАРІЙ 
Â³ä ïîë³öåéñüêèõ îòðèìàëè 

äàí³ ïðî ì³ñöÿ, äå ñèñòåìàòè÷-
íî òðàïëÿþòüñÿ àâàð³¿. Òàêèìè 
«åï³öåíòðàìè» ÄÒÏ ïðîòÿãîì 
ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2020 ðîêó ñòàëè:
 ïåðåõðåñòÿ Êåëåöüêà-Êîñìî-

íàâò³â — ÷îòèðè ÄÒÏ, â ðåçóëü-
òàò³ ÿêèõ áóëè ïîøêîäæåí³ àâòî 
ó÷àñíèê³â àâàð³¿;
 á³ëÿ áóäèíêó íà Þíîñò³, 

3 — òðè àâàð³¿ ç ïîøêîäæåííÿ-
ìè àâòî;
 íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Êå-

ëåöüêà-Øåâ÷åíêà — äâ³ àâàð³¿ 
ç ïîøêîäæåííÿì ìàøèí ³ îäíà 
àâàð³ÿ, â ÿê³é ïîñòðàæäàëè ëþäè;
 ïåðåõðåñòÿ Ïðèâîêçàëüíà-

Áðàöëàâñüêà-Ëåáåäèíñüêîãî — 
÷îòèðè àâàð³¿.
 ïåðåõðåñòÿ Ìóðè-Ìîíàñòèð-

ñüêà — òðè àâàð³¿, äå áóëè ïîáèò³ 
àâòî ó÷àñíèê³â ÄÒÏ.

Á³ëüø òîãî, â 2019-ìó òà ó 2020 
ðîêàõ àâàð³¿ ñèñòåìàòè÷íî òðàïëÿ-
ëèñÿ íà ïåðåõðåñòÿõ Êåëåöüêî¿-
Øåâ÷åíêà ³ Ïðèâîêçàëüíî¿-Ëåáå-
äèíñüêîãî-Áðàöëàâñüêî¿, ùî ðîáèòü 
¿õ ì³ñöÿìè ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè 
íà äîðîç³. Òîìó âîä³ÿì ðàäèìî ¿õ 
êðàùå óíèêàòè àáî ïðî¿æäæàòè îáå-
ðåæíî, ìàêñèìàëüíî äîòðèìóþ÷èñü 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
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Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â Òåòÿíà 
Ìàðöåíþê ïðàöþº ôàðìàöåâò-
êîþ. Êîæíîãî äíÿ ïðèáëèçíî 
î 8.30 âîíà â³äêðèâàº äâåð³ àï-
òåêè ³ âæå çà ï³âãîäèíè îñòàííÿ 
íàïîâíþºòüñÿ ëþäüìè. 

— Ç ïåðøèõ äí³â êàðàíòèíó 
ÿ çðîçóì³ëà, ùî àïòåêàðÿì áóäå 
íåëåãêî, àëå â³äâåðòî êàæó÷è, 
íå äóìàëà, ùî â³í íàñò³ëüêè çà-
òÿãíåòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿ-
íà. — Ó ëþäåé áóëà ïàí³êà. Óñ³ 
õîò³ëè êóïèòè ìàñêó, àíòèñåïòèê, 
à íà äîäà÷ó ùå é ÿê³ñü ë³êè, ùî 
íà÷åáòî ìàëè çàõèñòèòè â³ä êî-
ðîíàâ³ðóñó. Çâ³ñíî, öå î÷åâèäíà 
ðåàêö³ÿ, àäæå êîæåí õîò³â âáå-
ðåãòèñÿ.

Çàì³ñòü òîãî, ùîá ï³òè î øîñò³é 
äîäîìó, ìè çàëèøàëèñü íà ðîáîò³ 
äî ï³çíüîãî âå÷îðà, àäæå ïîêóï-
ö³â áàãàòî, à ïîòð³áíèõ òîâàð³â 
íå áóëî. Ïîòð³áíî âñå îïåðà-
òèâíî çàìîâëÿòè, äîìîâëÿòèñü 
ç òîðãîâèìè ïðåäñòàâíèêàìè òà 
çáåð³ãàòè ñïîê³é â ñï³ëêóâàíí³ ç 
êë³ºíòàìè. Öå áóëè øàëåí³ äí³. 
Çàðàç òð³øêè ìîðàëüíî ëåãøå.

Â àïòåêó òåïåð ìîæå çàõîäè-
òè îäíî÷àñíî ëèøå äâ³ ëþäèíè 
³ îáîâ'ÿçêîâî ó ìàñêàõ. ß òåæ 
âåñü äåíü ïðîâîäæó â ìàñö³ òà 
ðóêàâè÷êàõ. Ïðàöþâàòè ó òàêèõ 
óìîâàõ, çâ³ñíî, âàæêî. ß íîøó 

áàãàòîðàçîâó ìàñêó ³ ââåëà íîâó 
çâè÷êó. Íà òåëåôîí³ ââ³ìêíóëà 
áóäèëüíèê, ÿêèé ùî äâ³ ãîäèíè 
íàãàäóº ìåí³, ùî ìàñêó ïîòð³á-
íî ïðîäåç³íô³êóâàòè. Ðîáëþ öå 
ïðàñêîþ, ÿêó ïðèíåñëà ç äîìó. 
Öå ëàéôõàê, ÿê òî÷íî íå çàáóòè 
ïðî äåç³íôåêö³þ.

Ïîñò³éíî ìèþ ïîâåðõí³ òà îá-
ðîáëÿþ ðóêè àíòèñåïòèêîì, â³ä 
ÿêîãî âîíè âæå ïåðåñîõëè. Äî-

òðèìóþñü âñ³õ êàðàíòèííèõ ïðà-
âèë ³ íå íàðàæàþ ñåáå òà ³íøèõ 
íà íåáåçïåêó. Òîìó é ïðàöþâàòè 
íå ñòðàøíî. Êîëè ÿ çàéíÿòà ñïðà-
âîþ, òî é äóðí³ äóìêè íå ë³çóòü 
â ãîëîâó. Ðîçóì³þ, ùî çàêðèòèñü 
àïòåêà íå ìîæå, áî íàøà ðîáîòà 
çàðàç âàæëèâà ëþäÿì.

Õî÷à ³íîä³ çäàºòüñÿ, ùî âîíè 
öüîãî çîâñ³ì íå ö³íóþòü. Çâ³ñ-
íî, á³ëüø³ñòü ïîêóïö³â íîðìàëü-
í³, àëå òðàïëÿþòüñÿ é òàê³, ÿê³ 
íå ìàþòü äî ³íøèõ ïîâàãè.

Áóâ îäèí âèïàäîê, ç ÿêîãî ìè 
ç êîëåãàìè ñì³ºìîñü. Ïðèõîäèòü 
äî íàñ ó àïòåêó áàáóñÿ ³ ëèøå, 
ï³ä³éøîâøè äî êàñè, çí³ìàº ìàñ-
êó. Êð³ì òîãî, âîíà ùå é îáñëè-
íèëà ïàëåöü, ùîá ïåðåðàõóâàòè 
ãðîø³, ÿêèìè ðîçðàõîâóâàëàñü. 
Òóò ³ ñì³øíî, ³ ãð³øíî. Çâ³ñíî, 
ÿ ñêàçàëà ¿é, ùîá âîíà îäÿãíóëà 
ìàñêó, àëå ó â³äïîâ³äü ïî÷óëà: «Òà 
âîíà ³ òàê í³÷èì íå äîïîìàãàº». 
Àëå æ, ÿêùî äî ôàðìàöåâòà ó àï-
òåêó ïðèéäå òàêèõ ñòî ëþäåé, 
òî êîðîíàâ³ðóñ íà ðàç-äâà ìîæíà 
«ï³äõîïèòè».

Ëþäè ñòàëè çáåíòåæåíèìè, çë³-
øèìè. Ìîãëè íàâ³òü íàñ îáçèâà-
òè ÷è ãðóáèòè. Áóëî é òàêå, ùî 
ó â³äïîâ³äü íà òå, ùî ìàñîê ó íà-
ÿâíîñò³ íåìàº, ÿ ÷óëà: «À ÷îãî æ 
âè òîä³ ñèäèòå ó ìàñö³?» 

ІСТОРІЇ ВІННИЧАНОК, ЯКІ ПІД ЧАС 
КАРАНТИНУ ХОДЯТЬ НА РОБОТУ
На «посту»  Може здатися, що під час 
пандемії коронавірусу життя у Вінниці 
завмерло. Це дійсно так, але не для всіх. 
Серед нас є ті, яким, попри карантин, 
щодня доводиться йти на роботу. І мова 
зараз не про лікарів. У цьому тексті ми 
розповідаємо про «непомітні» під час 
карантину професії. Ці люди підтримують 
життєдіяльність міста і часто вони чи 
не єдині, кого ми бачимо за цілий день 

Ãîëîâíå çàâäàííÿ, ÿêå ïîñòàâè-
ëà ñîá³ ïåêàðêà ²ðèíà Ìàìåäîâà, 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó — ðîáèòè ³í-
øèõ ùàñëèâèìè çà äîïîìîãîþ 
ñìà÷íî¿ ¿æ³ òà âèï³÷êè. ²ðèíà íà-
ìàãàºòüñÿ ì³í³ì³çóâàòè êîíòàêòè 
ç ëþäüìè, àëå íà ðîáîòó âñå îäíî 
õîäèòü, ùîá ëþäè ìîãëè ïðîäî-
âæóâàòè çàìîâëÿòè ¿æó. Êîæåí ¿¿ 
ðàíîê íà ðîáîò³ ïî÷èíàºòüñÿ ç 
ïåðåâ³ðêè òåìïåðàòóðè, à â ñó-
ìî÷ö³ òåïåð ìîæíà çíàéòè äâ³ çà-
ïàñíèõ ìàñêè òà ïàðó ðóêàâè÷îê.

— Íàéá³ëüøèé íàðêîòèê ó ñâ³-
ò³ — öå ¿æà. ßêùî ëþäèíà ëþ-
áèòü ñìà÷íî ¿ñòè, òî âîíà âæå 
â³ä öüîãî çàëåæíà. À ìåí³ æ ïî-
äîáàºòüñÿ ïðèíîñèòè ëþäÿì çà-
äîâîëåííÿ ñâîºþ ¿æåþ, — ðîçïî-
â³äàº ²ðèíà. — Íà êóõí³ ÿ ïðàöþþ 
âæå 22 ðîêè, çàðàç ìîÿ ïîñàäà 
çâó÷èòü, ÿê ïðîâ³äíèé òåõíîëîã 
ìåðåæ³. Àëå íàñïðàâä³ ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó ÿ ïðàöþþ ðÿäîâèì 
êóõàðåì òà ïåêàðåì.

Âçàãàë³ êàðàíòèí äèêî øîêó-
âàâ ìåíå, ùå â íåä³ëþ ÿ ñèä³ëà 
âäîìà ³ äóìàëà, ùî áóäó ðîáèòè 
çàâòðà íà ðîáîò³. Óæå íàñòóïíîãî 
äíÿ ïðîâåëè åêñòðåí³ çáîðè ³ âñ³ 
ðåñòîðàíè çà÷èíèëèñÿ. Öå áóëî, 
ÿê ñí³ã íà ãîëîâó. ß íå íàëàøòî-
âóâàëà ñåáå, ùî â³í çàê³í÷èòüñÿ 
øâèäêî. Òîæ çàêàòàëà ðóêàâè ³ 
ïðîäîâæóþ ïðàöþâàòè.

Íà êóõí³ ÿ ö³ëèé äåíü â ìàñö³ 
òà ðóêàâè÷êàõ. ßêùî äî îñòàí-
íüîãî çâèêàòè íå äîâåëîñü, áî 
ìè é äî êàðàíòèíó ïîñò³éíî 
ïðàöþâàëè ó ðóêàâè÷êàõ, òî ç 
ìàñêîþ ó ìåíå ñòîñóíêè íå äóæå 
ñêëàëèñÿ. Â³ä ïîñò³éíîãî ïåðå-
áóâàííÿ ó í³é ïîòð³ñêàëèñÿ ãóáè 
³, çâ³ñíî, öå íå çðó÷íî. Íà êóõí³, 
äå ñïåêîòíî, ïîñò³éíî â³äáóâàºòü-
ñÿ ÿêèéñü ðóõ, áóòè â ìàñö³, ÿêà 
çàêðèâàº í³ñ òà ðîò — ñêëàäíî. 
Àëå ÿ ïðàêòè÷íî ¿¿ íå çí³ìàþ, 
áî öå æ ìîÿ áåçïåêà. Ñïî÷àòêó 
ÿ íîñèëà îäíîðàçîâ³ ìàñêè, ÿê³ 
çì³íþâàëà êîæíèõ äâ³ ãîäèíè. Öå 
áóëî íåçðó÷íî òà íåâèã³äíî. Çà-

ðàç ìè ïåðåéøëè íà áàãàòîðàçîâ³, 
ÿê³ ì³íÿºìî äâ³÷³-òðè÷³ íà äåíü.

Õî÷ ÿ é íàìàãàþñü áóòè îïòè-
ì³ñòè÷íîþ, àëå íàéá³ëüøèé ì³-
íóñ, ÿêèé ó ìîþ ðîáîòó ïðèí³ñ 
êàðàíòèí — öå òå, ùî âñÿ ìîÿ 
êîìàíäà ñèäèòü âäîìà áåç ãðî-
øåé. Ðÿäîâèõ êóõàð³â â³äïðàâèëè 
ó âèìóøåíó â³äïóñòêó. Íàéïåð-
øå, ùî ÿ õî÷ó çðîáèòè ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ êàðàíòèíó — îá³éíÿòè 
âñ³õ ñâî¿õ êîëåã.

Ñàìå ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ÿ ùå 
ðàç âïåâíèëàñü, ùî êóë³íàð³ÿ — 
öå ìîº. Â³ä÷óâàþ âàæëèâ³ñòü íà-
øî¿ ðîáîòè. Àäæå ìè íå ëèøå 
ãîòóºìî ñòðàâè äëÿ ãîñòåé íà âè-
í³ñ, àëå é ï³äòðèìóºìî áåçêî-
øòîâíèìè îá³äàìè ïðàö³âíèê³â 
³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³. Ðàäà, ùî 
äîëó÷àþñü äî òàêî¿ ñïðàâè.

Êð³ì ðîáîòè, ÿ í³êóäè íå õî-
äæó. Ì³í³ì³çóâàëà êîíòàêòè ç 
ëþäüìè ³ ìàêñèìàëüíî ñåáå áå-
ðåæó. Áî, ÿê ëþäèíà, ÿêà âèìó-
øåíî ùîäíÿ êîíòàêòóº ç çîâí³ø-
í³ì ñâ³òîì, ðîçóì³þ, ùî ñâîºþ 
íåîáåðåæí³ñòþ ìîæó íàðàæàòè 
ð³äíèõ íà íåáåçïåêó.

Çàñòóïíèöÿ ñòàðøîãî êàñèðà 
ó ã³ïåðìàðêåò³ ²ííà Íàãîðíà ùî-
äíÿ ïðîêèäàºòüñÿ î ï’ÿò³é ãîäè-
í³ ðàíêó òà ¿äå ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ íà ðîáîòó. Êîæíîãî 
äíÿ ²ííà êîíòàêòóº ç ïîíàä òè-
ñÿ÷åþ ëþäåé, à ìàñêó, ðóêàâè÷êè 
òà çàõèñí³ îêóëÿðè ¿é äîâîäèòüñÿ 
íå çí³ìàòè âïðîäîâæ 14-òè ãîäèí.

— Ó ìàãàçèí³ ÿ âæå ïðàöþþ 
áëèçüêî äåñÿòè ðîê³â. Êîëè 
ÿ ïðèéøëà ñþäè íà ðîáîòó, 
òî íå áóëà ïåâíà, ùî çàëèøóñü 
íàäîâãî. Òà ìåí³ òóò ñïîäîáàëîñü, 
à çàðàç âæå é çâèêëà äî ñâîº¿ ðî-
áîòè, — ðîçïîâ³äàº ²ííà. — Êîëè 
ïî÷àâñÿ êàðàíòèí, òî ÿ ìîãëà 
ï³òè ó â³äïóñòêó. Ó íàñ éäóòü 
íàçóñòð³÷ ïðàö³âíèêàì, ó ÿêèõ º 
ìàë³ ä³òè. À ÿ ìàìà äâîõ ä³òîê, 
ÿêèõ âèõîâóþ ñàìà. Íå ìîæó æ 
ÿ ñèä³òè âäîìà.

Ðîáîòà ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
çì³íèëàñÿ, ñòàëà ñêëàäí³øîþ. 
Ó ìàñö³ âàæêî äèõàòè, à â³ä 
çàõèñíèõ îêóëÿð³â áîëÿòü î÷³. 
Ïðîòå ÿ äî âñüîãî ñòàâëþñÿ ç 
ïîçèòèâîì. Çâ³ñíî, ÿê ³ êîæåí, 
õâèëþþñÿ çà ñåáå. Àëå äóìàþ, 
ÿêùî äîòðèìóâàòèñü âñ³õ ïðàâèë, 
òî âñå áóäå äîáðå.

Êîæíîãî äíÿ íàì ì³ðÿþòü òåì-
ïåðàòóðó, âèäàþòü çàõèñí³ îêó-
ëÿðè òà ðóêàâè÷êè ïåðåä òèì, ÿê 

çàõîäèìî ó ìàãàçèí. Âïðîäîâæ 
äíÿ ìè îáðîáëÿºìî ðóêè òà íà-
â³òü ïîâåðõ ðóêàâè÷îê áðèçêàºìî 
àíòèñåïòèêîì. Ïîòð³áíî ìèòè 
êàñîâå îáëàäíàííÿ ê³ëüêà ðàç³â 
íà äåíü. Öå âñå ñêëàäíî. Àëå äó-
ìàþ, ñàìå çàâäÿêè òàêèì ñóâîðèì 
ïðàâèëàì æîäåí ç ïðàö³âíèê³â 
íå çàõâîð³â.

Äî íàñ ïðèõîäèòü áàãàòî ëþ-
äåé, òîìó ìè ìàºìî áóòè çäîðî-

âèìè ³ äáàòè ïðî òå, ùîá í³êîãî 
íå çàðàçèòè. 

Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëþäè ïî÷à-
ëè ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòèñÿ îäèí 
äî îäíîãî. ß ÷àñòî çóñòð³÷àþ ïî-
êóïö³â, ÿê³, êð³ì ñâî¿õ ïîêóïîê, 
êóïóþòü ¿æó ðîäè÷àì, áàòüêàì ÷è 
ñóñ³äàì. Ïîòðåáè ëþäåé çì³íè-
ëèñÿ. Çàðàç ó á³ëüøîñò³ ïîêóïö³â 
ó â³çêó ìîæíà ïîáà÷èòè êðóïè, 
ìîëîêî òà îâî÷³. Ùîäî, íàïðè-
êëàä, àëêîãîëþ ÷è ïðåçåðâàòèâ³â, 
òî á³ëüøå ¿õ êóïóâàòè íå ñòàëè.

Êë³ºíòè æ áóâàþòü ð³çí³: º 
òàê³, ùî íå õî÷óòü îäÿãàòè ìàñ-
êó, äåõòî — ìîæå îáóðþâàòèñü 
íà ïðàâèëà. Àëå ìè ïîÿñíþºìî, 
ùî öå íå íàø³ ïðèìõè. Áóâàëî, 
ùî ïðèõîäèëè ïåíñ³îíåðè áåç 
ìàñêè ³ êàçàëè, ùî íå ìàþòü 
íà íå¿ ãðîøåé. Ó òàêèõ âèïàä-
êàõ ïðè âõîä³ îõîðîíåöü äàº ¿ì 
îäíîðàçîâ³ ìàñêè.

Âçàãàë³, ðîáîòà êàñèðà âàæêà. 
Õî÷ áàãàòî õòî ââàæàº, ùî ìè 
ïðîñòî «ñèäèìî íà êàñ³ ³ ï³êà-
ºìî». Íàñïðàâä³, êîëè ïðè¿æ-
äæàþòü ëþäè ç ïîâíèìè â³çêà-
ìè òîâàðó, ïîòð³áíî áóòè äóæå 
óâàæíèì, êîæåí ðÿäîê â ìîí³-
òîð³ ÷èòàòè. ßêùî òè íà ñåêóíäó 
â³äâîë³êëàñÿ, òî ìîæåø ³ ì³íóñ 
â êàñ³ çàðîáèòè, ³ òîâàð íåïðà-
âèëüíî ïðîáèòè.

Ірина, кухарка та пекарка: 
«Карантин дико шокував мене»

Інна, касирка: «Потреби людей змінилися»

Тетяна, фармацевтка: «Працювати в карантин не страшно» 
«Найперше, що я хочу 
зробити після завершення 
карантину — обійняти всіх 
своїх колег»

«Робота касира важка, 
а особливо у таких 
обставинах. Хоч багато 
хто вважає, що ми просто 
«сидимо на касі і пікаємо» 

«З перших днів карантину 
я зрозуміла, що буде 
нелегко, але відверто 
кажучи, не думала, що він 
настільки затягнеться» 

ËÀÉÔ
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Òîä³, ó âåðåñí³ 
2014-ãî, æóðíàë³ñòó 
RIA ðîçïîâ³ëè, ùî 
â ãîñï³òàëü ïðèâåç-

ëè ïîðàíåíèõ ç Äîíáàñó. Ñåðåä 
íèõ º 17-ð³÷íèé õëîïåöü. Éîãî 
ïð³çâèùå íå áóëî â³äîìå.

— Íåìà â íàñ íà ë³êóâàíí³ â³é-
ñüêîâèõ òàêîãî â³êó, — â³äïîâ³ëè 
ó øïèòàë³.

Âñå-òàêè éîãî âäàëîñÿ ðîç-
øóêàòè. Ùîá ïîòðàïèòè íà â³-
éíó, þíàê äîäàâ ñîá³ ðîê³â. Òîìó 
ó äîêóìåíòàõ âêàçóâàâ ³íøèé â³ê. 
Çàì³ñòü 17-òè ðîê³â ãîâîðèâ, ùî 
éîìó 20. Ùîá ïîòðàïèòè íà â³-
éíó, äîáàâèâ ñîá³ ë³òà. Çâàëè éîãî 
òîä³ ªâãåí Ãîí÷àðåíêî. Íèí³ â³í 
Ìàêñèì Ãðîìîâ. ×îìó?

ЗАМІСТЬ НАВЧАННЯ У ВИШІ 
ПІШОВ В АТО 

Íà ë³êóâàííÿ äî Â³ííèö³ ªâ-
ãåíà äîïðàâèëè ðàçîì ç ³ùå äå-
ê³ëüêîìà á³éöÿìè áàòàëüéîíó 
«Êðèì». Íà òîé ÷àñ â³í ñëóæèâ 
ó öüîìó ï³äðîçä³ë³.

Ó øïèòàë³ ä³çíàâñÿ ïðî âòðà-
òè áàòàëüéîíó ï³ä ²ëîâàéñüêîì. 
Ðîçïîâ³äàâ, ùî íà äîïîìîãó 
â ²ëîâàéñüê áóëà íàïðàâëåíà 
îäíà ç ¿õí³õ ðîò, öå ïðèáëèç-
íî 80 á³éö³â. Ç íèõ ïîâåðíó-
ëèñÿ ò³ëüêè 20. Ñê³ëüêè âáèòî, 
ñê³ëüêè ïîëîíåíèõ — íà òîé ÷àñ 
íå çíàâ.

ªâãåí ìàâ ñõâèëüîâàíèé âè-
ãëÿä. Êóäèñü òåëåôîíóâàâ. ×åêàâ 
äçâ³íê³â.

Ðîçïîâ³â, ùî ó áîÿõ çà ²ëî-
âàéñüê ïðîïàâ éîãî äâîþð³äíèé 
áðàò. Âîíè ðàçîì ïî÷èíàëè ñëóæ-
áó ó áàòàëüéîí³ «Äí³ïðî». Ìàê-
ñèì, òàê çâàòè áðàòà, çàëèøèâñÿ 
ó «Äí³ïð³», çàõèùàâ ²ëîâàéñüê.

— ß âæå íå ðàç òåëåôîíóâàâ 
ó áàòàëüéîí, àëå í³ÿêî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî Ìàêñèìà íå îòðèìàâ, — 
ãîâîðèâ òîä³ ªâãåí. — Éîãî íåìà 
ó ñïèñêàõ çàãèáëèõ. Ìîæëèâî, 
ó ïîëîí³?

Íàâ³òü ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè 
íå ïðèïèíÿâ «îáðèâàòè» òåëå-
ôîíè Ì³íîáîðîíè, ÑÁÓ. Âñå öå 
ðîáèâ, ùîá ä³çíàòèñÿ ùîñü ïðî 
áðàòà. Íà æàëü, íå ìàâ ó â³äïî-
â³äü æîäíî¿ âò³øíî¿ íîâèíè.

ЯК ЄВГЕН СТАВ МАКСИМОМ. БОЄЦЬ 
ЗМІНИВ ІМ’Я У ПАМ'ЯТЬ ПРО БРАТА 
Історія війни  У вересні 2014-го 
атовець Євген Гончаренко гостював 
у редакції. Він лікувався після поранення 
у шпиталі. Відновив сили — і знову 
повернувся у свою частину. Недавно 
бачили його у телевізійному сюжеті. Але 
з іншим прізвищем — Максим Громов. 
«Євгене, це помилка?» — запитали 
по телефону. «Ні, тепер у мене інше 
прізвище», — відповів співрозмовник

— Євгене, чому вирішив змінити 
прізвище? — запитую по телефо-
ну у співрозмовника.
— Щоб не дізналися, скільки мені 
років.
— А як вибрав ім’я Максим?
— Просто.
— Брата, якого ти тоді розшуку-
вав, коли приходив до нас у ре-
дакцію, теж звали Максим?
— Саме так, Максим, — відповів 
співрозмовник.
Звідки прізвище Громов, боєць 
не став пояснювати.
Запитую, коли гостював у мами. 
Каже, був вдома на новорічні 
свята. Мама, як і раніше, працює 
в райдержадміністрації.
Найбільше йому прикро за стан 
армії. Каже, армія топиться 
в паперах. Треба заповнювати 
купу журналів. Називає «Жур-

нал обліку особового складу», 
«Журнал співбесід командира 
з підлеглими», «Журнал видачі 
мила»… А ще купа звітів. За його 
словами, паперів стало більше, 
ніж було раніше.
Тривожний симптом — з армії 
звільняється багато військових. 
Війна стала для багатьох незрозу-
мілою. Що відбувається? Як від-
бувається? Забезпечення стало 
кращим, зарплата підвищилася. 
Це правда. Все інше змінюється 
дуже повільно. На його думку, 
не краща ситуація у військових 
навчальних закладах. Євген сам 
у цьому переконався. Три місяці 
провчився у Військовому інституті 
Національного університету імені 
Шевченка в Києві. Далі не зміг 
терпіти схоластики, залишив на-
вчання.

Армія «топиться» у паперах 

Під час лікування у Вінниці у шпиталі (вересень 2014). 
Тоді Євген хотів побачити фонтан, не вдалося, казав, ще 
повернеться до нашого міста 

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç ãîñòåì êî-
ëåãè çàïèòóâàëè, ÿê ìàìà â³äïóñ-
òèëà éîãî íà â³éíó?

— Ãîâîðèâ ¿é, ùî ÿ âîëîíòåð, 
äîïîìàãàþ ïîðàíåíèì, — â³äïî-
â³â òîä³ ªâãåí.

Éîãî âèäàëè òåëåâ³ç³éíèêè. 
Çíÿëè ñþæåò, íàçâàëè â³ííè-
÷àíèíîì. Â³í íå îáðàçèâñÿ, õî÷ 
ñàì ðîäîì ç Ê³ðîâîãðàäùèíè. 
Íîâèíó ïîáà÷èëà ìàòè ³ îäðàçó 
çàòåëåôîíóâàëà ñèíîâ³. «Â³äêîëè 
öå òè ñòàâ â³ííè÷àíèíîì?» — çà-
ïèòàëà. Ñèí ìàëî íå äî ñë³ç âè-
áà÷àâñÿ ïåðåä íåþ. Ìàòè äóæå 
õîò³ëà, ùîá ªâãåí éøîâ â÷èòèñÿ. 
Ó 2014-ìó â³í çàê³í÷èâ øêîëó 
ç õîðîøèìè îö³íêàìè. Ïîäàâ 
äîêóìåíòè ó Õàðê³âñüêó þðè-
äè÷íó àêàäåì³þ ³ìåí³ ßðîñëàâà 
Ìóäðîãî ³ Àêàäåì³þ Ñóõîïóòíèõ 
â³éñüê ³ìåí³ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íî-
ãî. Éîãî çàðàõóâàëè íà íàâ÷àí-
íÿ â îáèäâà âèø³. Òà â æîäåí 
ç íèõ þíàê íå ïîäàâñÿ. Ï³øîâ 
â ÀÒÎ. ßê ó òàêîìó â³ö³ ìîãëè 
âçÿòè íà ñëóæáó?

— ß ÷óâ ðîçïîâ³ä³ êðèìñüêèõ 
òàòàð ïðî òå, ùî äåêîìó ç íèõ 
íà êîðäîí³ ðîç³ðâàëè ïàñïîð-
òè, — ãîâîðèâ â³í. — Âèãàäàâ 
äëÿ ñåáå òàêó ñàìî «ëåãåíäó». 
Ñêàçàâ, ùî ç Êðèìó, äîêóìåí-
ò³â íåìà, ùî ìåí³ âæå 20 ðîê³â, 
ùî õî÷ó çàõèùàòè Óêðà¿íó, òàê 
ìåíå âçÿëè ó áàòàëüéîí «Äí³-
ïðî». Òàì ïðîõîäèâ âèøê³ë. 
ß âëó÷íî ñòð³ëÿþ, ùå â øêîë³ 
íàâ÷èâñÿ, çíàþñÿ íà ñàïåðí³é 
ñïðàâ³. Ï³ñëÿ òîãî ïåðåéøîâ 
ó áàòàëüéîí «Êðèì», îñíîâó 
ÿêîãî ñêëàäàþòü êðèìñüê³ òàòà-
ðè. Öå ÷è íå ºäèíèé ï³äðîçä³ë, 
ÿêèé ³ñíóº ò³ëüêè çà ï³äòðèìêè 
âîëîíòåð³â. Çáðîþ ìàëè ïåðå-
âàæíî òðîôåéíó, «Êðèì» áóâ óæå 
â íå îäí³é ãàðÿ÷³é òî÷ö³.

У ТОЙ ДЕНЬ ЗНЯВ 150 МІН 
Ïåðøå ïîðàíåííÿ ªâãåí ä³ñ-

òàâ íà Ñàâóð-Ìîãèë³. Áóëî öå 
ó ñåðïí³ 2014-ãî. Ðîçïîâ³äàâ, 
ùî âèñîòó óòðèìóâàëè ðàçîì ç 
íèí³øí³ì Ãåðîºì Óêðà¿íè ²ãîðåì 
Ãîðä³é÷óêîì. Äîòåïåð íå ðîçóì³º, 
÷îìó íå áóëî êîìàíäè «çãîðè» 
çóïèíÿòè òàíêè, ÿê³ çàõîäèëè 
íà íàøó òåðèòîð³þ ç Ðîñ³¿. Ïå-
ðåâàæíî ÷óëè ó â³äïîâ³äü íàêàç: 
«Ñïîñòåð³ãàéòå!» 

Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ ó Â³ííèö³ ìî-
ëîäèé áîºöü çíîâó ïîâåðíóâñÿ 
íà Äîíáàñ. Ï³äïèñàâ êîíòðàêò 
³ç ÇÑÓ. Çíàõîäèâñÿ ó ãàðÿ÷èõ 

òî÷êàõ. Ó Ï³ñêàõ ï³ä Äîíåöüêîì 
éîãî çíîâó ïîñ³êëî îñêîëêàìè. 
Ï³ä Äåáàëüöåâèì çàçíàâ êîíòóç³¿. 
Çàéöåâî, Ìàð'¿íêà, Øèðîê³íî, 
Âóãëåã³ðñüê — ³ öå ùå íå âñ³ ì³ñ-
öÿ íà Äîíáàñ³, äå â³í ïåðåáóâàâ ç³ 
ñâî¿ì ï³äðîçä³ëîì. Ñëóæèâ ó ðîç-
â³äö³, çàéìàâñÿ ðîçì³íóâàííÿì. 
Ïðîéøîâ â³ä ïîñàäè êîìàíäèðà 
â³ää³ëåííÿ äî êîìàíäèðà âçâîäó. 
Éîìó ïðèñâî¿ëè çâàííÿ ïðàïîð-
ùèêà.

Íàéñòðàøí³øèé âèïàäîê òðà-
ïèâñÿ ó ñåðïí³ 2018-ãî. 23 ÷èñëà 
â³í ï³ä³ðâàâñÿ íà ì³í³.

Ó òîé äåíü ðîáèëè ïðî-
õ³ä íà ì³ííîìó ïîë³. Â³í îñî-
áèñòî çíÿâ 150 ïðîòèï³õîòíèõ 
ì³í, âñòàíîâëåíèõ «ñåïàðàìè». 
Íåñïîä³âàíî îçâàëàñÿ «ñåïàð-

ñüêà» äèâåðñ³éíî-ðîçâ³äóâàëüíà 
ãðóïà. ªâãåí íàñêî÷èâ íà ì³íó. 
Éîãî â³äêèíóëî. Êîëè ïðèéøîâ 
äî òÿìè, ïîáà÷èâ, ùî íåìà ÷àñ-
òèíè íîãè. Äîïîâç äî õëîïö³â, 
ÿê³ ïðèêðèâàëè. Á³ëü â³ä÷óâ óæå 
â ë³êàðí³.

Â îäíîìó ç òåëåñþæåò³â, õëî-
ïåöü ïîêàçóº íà ë³âó íîãó. Êàæå, 
òðîõè íèæ÷å êîë³íà öå ùå éîãî 
íîãà, à äàë³ âæå ïðîòåç.

Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ é ïåð³î-
äó àäàïòàö³¿ çíîâó ïîâåðíóâñÿ 
ó ñâîþ 28-ìó áðèãàäó íà òó ñàìó 
ïîñàäó êîìàíäèðà âçâîäó. Êàæå, 
º íàêàç ì³í³ñòðà îáîðîíè, ÿêèì 
äîçâîëÿºòüñÿ ñëóæèòè íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ òàêîãî ïîðàíåííÿ. Ùîïðàâäà, 
çà óìîâè, ùî â³éñüêîâèé ìîæå 
âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè.

«Òðèâîæíèé 
ñèìïòîì – ç àðì³¿ 
çâ³ëüíÿºòüñÿ áàãàòî 
â³éñüêîâèõ. Â³éíà 
ñòàëà äëÿ áàãàòüîõ 
íåçðîçóì³ëîþ»

Цей знімок Євген залишив 
під час зустрічі в редакції. Він 

на ньому ліворуч. 18 червня 
2014 стелу на Савур-Могилі ще 
видно, після того вона впала під 

час масованого артобстрілу
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У разі невідкладної потреби в 
отриманні послуг у сфері дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану, до РАЦСу можна звернутися 
на прийом до необхідного відділу 
за попереднім записом з питань:
  державної реєстрації наро-
дження;
 державної реєстрації шлюбу;
 державної реєстрації смерті;
 отримання повторно свідоцтв 
про державну реєстрацію актів 
цивільного стану, а також витягів 
з Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян;
  державної реєстрації зміни 
імені на підставі документів, 
поданих до карантинних захо-

дів, та вручення відповідного 
документа;
 розгляду поданих до каран-
тинних заходів заяв і документів 
про внесення змін до актових 
записів цивільного стану, їх по-
новлення та за результатами вру-
чення відповідного документа;
  отримання документів про 
державну реєстрацію актів ци-
вільного стану, що надійшли від 
компетентних органів іноземних 
держав;
 прийому документів для про-
ставлення апостилю.
Записатися на прийом до РАЦ-
Су наречені можуть за номером 
телефону 61–25–02.

З чим ще звертаються?

РЕКЛАМА

473253

ËÀÉÔ

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Çà ñòàòèñòèêîþ íà ê³íåöü êâ³ò-
íÿ, ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ó Â³ííèö³ 
øëþáè çàðåºñòðóâàëè 104 ïàðè. 
Íà ïî÷àòêó êàðàíòèíó íîâ³ çà-
ÿâè ó ÐÀÑÖ³ ïðèéìàëèñÿ ëèøå 
îíëàéí, çà äîïîìîãîþ ªäèíîãî 
âåá-ñåðâ³ñó Ì³í³ñòåðñòâà þñòè-
ö³¿, äå òàêîæ ìîæíà îòðèìàòè 
îíëàéí-êîíñóëüòàö³þ.

— Íà ñüîãîäí³ óìîâè âæå òðî-
õè ïîñëàáëåí³, ç'ÿâèëàñü òàêîæ 
ìîæëèâ³ñòü ïîäàòè çàÿâó çà ïî-
ïåðåäí³ì çàïèñîì äî â³ää³ëó, — 
ðîçïîâ³äàº î÷³ëüíèöÿ ì³ñüêîãî 
ÐÀÖÑó Þë³ÿ Ðîìàíåíêî. — Òîá-
òî, íàðå÷åí³ òåëåôîíóþòü, ìè ¿ì 
ïðèçíà÷àºìî â³ëüíèé ÷àñ äëÿ ïî-
äà÷³ çàÿâè ³ âîíè çâåðòàþòüñÿ âæå 
áåçïîñåðåäíüî äî â³ää³ëó.

Ïðèéîì çàÿâ íà ðåºñòðàö³þ 
øëþá³â çä³éñíþºòüñÿ çà îáìåæå-
íèì ãðàô³êîì ç â³âòîðêà ïî ñó-
áîòó ç 10.00 äî 17.00.

— Âåëèêà ÷àñòèíà êàðàíòèíó 
ïðèïàëà íà ï³ñò, òîìó øëþá³â 
íà öåé ÷àñ áóëî çàïëàíîâàíî 

ìåíøå í³æ çàçâè÷àé, — ðîçïî-
â³äàº Þë³ÿ Ðîìàíåíêî. — Òîáòî 
öå íîðìàëüíà ê³ëüê³ñòü, çâàæà-
þ÷è íà öåé ïåð³îä. Àëå 30  ³ç 
ïðèçíà÷åíèõ ïàð íå ç’ÿâëÿëèñÿ 
íà ðåºñòðàö³þ øëþáó. 

Íà ïåð³îä êàðàíòèíó ÐÀÖÑ 
ïðîâîäèòü ëèøå ñêîðî÷åí³ óðî-
÷èñò³ îáðÿäè çà îáìåæåíîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ãîñòåé. Óñ³ îáîâ’ÿçêîâî 
ìàþòü áóòè ó ìàñêàõ.

— Ìè îáëàøòóâàëè ëîêàö³þ 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³, íå ó ñâÿò-
êîâ³é çàë³, à á³ëÿ âõîäó â ïðèì³-
ùåííÿ, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Ðîìà-
íåíêî. — Çàõîäÿòü íàðå÷åí³ ³ ùå 
ê³ëüêà ãîñòåé. Àëå, ÿê ïðàâèëî, 
á³ëüø³ñòü íàðå÷åíèõ ïðèõîäèëè 
âäâîõ. ßêùî áóëè ãîñò³, òî âîíè 
÷åêàëè íà âóëèö³. 

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, êîæíà 
äåñÿòà ïàðà ó Ôðàíö³¿ ïëàíóº 
ïåðåðâó â ñòîñóíêàõ ï³ñëÿ êà-
ðàíòèíó. Â Óêðà¿í³ ïîêè òàêî¿ 
ñòàòèñòèêè íåìàº, àëå çà ÷àñ êà-
ðàíòèíó æîäíà ïàðà íå ïîäàëà 
çàÿâó íà ðîçëó÷åííÿ.

— Ùî ñòîñóºòüñÿ ðîç³ðâàííÿ 

ВЕСІЛЛЯ В МАСКАХ І БЕЗ ГОСТЕЙ 
Справи житейські  На карантині 
вінницький РАЦС приймає заяви онлайн, 
одружує наречених без свідків та 
дозволяє пропускати терміни реєстрації 
дітей. Розпитали очільницю міського 
РАЦСу Юлію Романенко, скільки сімейних 
пар вирішили відмовитися від весілля, 
подали на розлучення та які зараз 
популярні імена для хлопчиків та дівчаток

øëþáó, òî ìè îïðàöüîâóâàëè 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ò³ çàÿâè, ÿê³ 
áóëè ïîäàí³ ðàí³øå, — ðîçïîâ³-
äàº Þë³ÿ Ðîìàíåíêî. — Ðîç³ðâà-
ëè øëþáè, ÿê³ áóëè ïðèçíà÷åí³ 
íà ïåð³îä êàðàíòèíó. Íîâ³ çàÿâè 
ìè ïîêè ó â³ää³ë³ íå ïðèéìàºìî, 
àëå çà àíàëîã³ºþ ÿê ç³ øëþáàìè 
ìîæíà ïîäàòè çàÿâó îíëàéí ³ç 
çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííèõ öèô-
ðîâèõ ï³äïèñ³â. Àëå æîäíà çàÿâà 
ïîêè ïîäàíà íå áóëà.

Ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó çàðåºñòðó-
âàëè íàðîäæåííÿ 419 ä³òåé.

— Ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî º 
ïåâíà ê³ëüê³ñòü íîâîíàðîäæåíèõ 
ä³òîê, áàòüêè ÿêèõ ïîêè äî íàñ 
íå çâåðòàëèñü ³ áóäóòü ðåºñòðóâà-
òè ¿õ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòè-
íó, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Ðîìàíåí-
êî. — Ðåºñòðàö³ÿ íîâîíàðîäæåíèõ 
³ ðåºñòðàö³ÿ ñìåðò³ â³äáóâàºòüñÿ 
áåç çì³í. Ó òàêîìó æ ôîðìàò³, 
ÿê ³ áóëà.

Íà ÷àñ êàðàíòèíó ïåðåá³ã òåð-
ì³í³â ðåºñòðàö³¿ çóïèíÿºòüñÿ. 
Òîìó, ÿêùî áàòüêè ïðîïóñòÿòü 
ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâè 
ðåºñòðàö³¿ äèòèíè, äî íèõ ñàíêö³¿ 
çàñòîñîâóâàòèñü íå áóäóòü.

— Áàòüêè ìîæóòü ÷åêàòè çàê³í-
÷åííÿ êàðàíòèíó ³ çàðåºñòðóâàòè 
íîâîíàðîäæåíó äèòèíó ï³çí³øå. 
ßêùî ¿ì òàê áóäå çðó÷íî, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ Ðîìàíåíêî.

Çà ñëîâàìè Þë³¿ Ðîìàíåíêî, 
ïîïóëÿðí³ ³ìåíà íå çì³íèëèñü ³ 
çàëèøèëèñü òàê³ æ ñàì³, ÿê³ áóëè 
ó ìèíóë³ ïåð³îäè.

— Õëîï÷èê³â íàé÷àñò³øå íà-
çèâàþòü Ìàðê, Ìàòâ³é òà Ê³ð³ë. 
Ñåðåä ä³â÷àòîê ïîïóëÿðí³ ªâà, 
Àííà, Ñîô³ÿ, — êàæå Þë³ÿ Ðî-
ìàíåíêî.

Юлія Романенко каже, що у період карантину 
РАЦС проводить скорочені урочисті обряди. 
Усі обов’язково мають бути у масках
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ВОЛОДИМИР 
ЛОЗОВСЬКИЙ, ДИ-
РЕКТОР ОБЛАСНОГО 
АКАДЕМІЧНОГО МУ-
ЗИЧНО-ДРАМАТИЧ-
НОГО ТЕАТРУ ІМЕНІ 
САДОВСЬКОГО:

— Особисто я підтримую пропо-
зицію про перейменування. Це 
справді логічно, як каже Федір 
Верещагін. Зупинка імені знаної 
людини, яка 42 роки свого життя 
віддала нашому театру, знахо-
диться на вулиці Театральній, 
поруч з театром. До того ж, Фе-
дір Григорович був удостоєний 
звання «Почесний громадянин 

Вінниці»… Тут жодних запере-
чень.
Сподіваюся, що й колектив пере-
важно висловить такі саму точку 
зору і погодиться на перейме-
нування 
Проблема в тому, що зараз зі-
братися не вдасться, щоб об-
говорити звернення. Вислови-
тися з цього приводу «садовці» 
зможуть тільки після завершення 
карантинних заходів.
Якщо колеги дадуть добро, під-
готуємо листа на ім’я міського 
голови, а далі, то вже справа 
влади, від неї залежатиме ви-
рішення питання.

Обговоримо після карантину 

Свою точку зору стосовно звер-
нення сина Верещагіна висло-
вила у розмові з журналістом 
керівниця літературно-драма-
тичної частини театру Світлана 
Фицайло:
— Заслуги Федора Григоровича 
настільки великі, що на його честь 
можна назвати не тільки зупинку, 
а й вулицю, — каже пані Світла-
на. — Мали б так само вшано-
вувати пам'ять наших видатних 
акторів. Уже нема з нами Нестора 
Кондратюка, Анатолія Овчарен-
ка, Дмитра Немченка… Недавно 
пішов з життя Віталій Селезньов.

Не можна забувати такі імена! 
Вони повинні жити у назвах ву-
лиць, площ, майданів нашого 
міста. Тут залишилися їхні сліди, 
тут вони залишили свій вагомий 
слід у мистецтві. Я мала з цього 
приводу розмову з окремими 
членами комісії з декомуніза-
ції, пропонувала назвати пере-
йменовані вулиці на честь наших 
«садовців». Прикро, але до моїх 
слів не дослухалися. Сподіваю-
ся, що з часом таки з’являться 
таблички з прізвищами щойно 
названих корифеїв нашого теа-
тру. І не тільки їх.

Не можна забувати імена видатних акторів 

²ÑÒÎÐ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Êîëè ñâÿò-
êóâàëè 100 ðîê³â 
áàòüêîâ³, äåõòî ç 
òîä³øí³õ êåð³âíè-

ê³â ãîâîðèâ, ùî âàðòî áóëî á 
ïîäóìàòè ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ 
òåàòðó Ñàäîâñüêîãî íà Âåðåùà-
ã³íà, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
Ôåä³ð Âåðåùàã³í. — Ó ìåíå â³ä 
òàêèõ ñë³â ñåðöå ãóëê³øå áèëîñÿ 
â³ä õâèëþâàííÿ. Àëå óðî÷èñòîñò³ 
ìèíóëè ³ âñå çàáóëîñÿ. ßêîñü ï³ñ-
ëÿ òîãî ÿ ïðîáóâàâ íàãàäàòè ïðî 
öå. Àëå çðîçóì³â, ùî âñå òå áóëî 
ñêàçàíî íà ñâÿòêóâàíí³ çàðàäè 
êðàñíîãî ñë³âöÿ.

Â³í óñâ³äîìëþº, ùî íàñïðàâä³ 
öå íåìîæëèâî ³ í³õòî íå ñòàíå 
òàêå ïèòàííÿ âèð³øóâàòè.

— Õî÷ó íàãàäàòè, ùî ñàìå 
áàòüêî çàïðîïîíóâàâ íàçâàòè 
òåàòð ³ì’ÿì Ñàäîâñüêîãî, — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Öå áóâ 
éîãî âèá³ð. Óæå òîìó íå ìàþ 
ìîðàëüíîãî ïðàâà ïðîïîíóâàòè 
çì³íþâàòè íàçâó.

Ó ñèíà áóëà ³íøà ïðîïîçè-
ö³ÿ — ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ 
Òåàòðàëüíó íà Âåðåùàã³íà. Äî íå¿ 
íå äîñëóõàëèñÿ. ×îìó? Â³í öüîãî 
íå çíàº. Éîìó íå ïîÿñíþâàëè. 
Íàçâàëè ïðîâóëîê Âåðåùàã³íà. 
Íåâåëèêèé, íà äåê³ëüêà áóäèíê³â. 
Íåõàé òàê. Äîáðå, ùî õî÷ ïîðó÷ 

ç òåàòðîì.
— ßêùî ãîâîðèòè â³äâåðòî, 

òàêà ³äåÿ ìåí³ ñïàëà íà äóìêó, 
êîëè ó ì³ñò³ ç’ÿâèëàñÿ çóïèíêà 
êîëèøíüîãî êåð³âíèêà òðàìâàé-
íî-òðîëåéáóñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Ìóçèêè, — ïðîäîâæóº Ôåä³ð. — 
Öå æ ñê³ëüêè ðàç³â ëþäè ÷óþòü 
éîãî ³ì’ÿ! Ãàðíà ïàì'ÿòü. Ïðè áà-
æàíí³ ìîæíà é òóò çì³íèòè íàçâó.

НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ПРОСИВ 
У ВЛАДИ 

Â³ííèöüêèé òåàòð Ôåä³ð Âåðå-
ùàã³í î÷îëþâàâ 42 ðîêè.

— Áàòüêî ôàíàòè÷íî â³ääàâàâ-
ñÿ ðîáîò³, ïðî öå äîòåïåð çãà-
äóþòü ó òåàòð³, — ãîâîðèòü ñèí 
ðåæèñåðà. — Ìè éîãî âäîìà ð³äêî 
áà÷èëè.

Íàâ³òü íà âèïóñêíèé ó øêîë³ 
áàòüê³â íå áóëî. Êîëè âñòóïàâ 
â ³íñòèòóò, áàòüêî Ôåä³ð Ãðèãî-
ðîâè÷ ³ ìàòè Ðåã³íà Ôðàíö³âíà, 
àêòîðêà òåàòðó, òàêîæ ïåðåáóâàëè 
íà ãàñòðîëÿõ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
òåàòðè ãàñòðîëþâàëè êðà¿íîþ: Â³-
ííèöüêèé âè¿æäæàâ ó ð³çí³ ì³ñòà 
Ñîþçó, òèì ÷àñîì äî íàøîãî ì³ñ-
òà ïðè¿æäæàëè ³íø³ êîëåêòèâè. 
Ãàñòðîë³ òðèâàëè äîâãî, ïî äâà-
òðè ì³ñÿö³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
Ôåä³ð Âåðåùàã³í ïðîéøîâ â³éíó, 
ìàâ ïåðøó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. 
Òàêèì ëþäÿì äåðæàâà íàäàâà-
ëà àâòîìîá³ëü. Ðàçîì ç ³íøèìè 

СИН ВЕРЕЩАГІНА ПРОСИТЬ 
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ЗУПИНКУ
Ініціатива  Чи вдасться змінити назву 
зупинки «Театральна» на «Верещагіна»? 
17 травня виповнюється 110 років з дня 
народження славетного керівника театру 
імені Садовського — Федора Верещагіна. 
Син митця звернувся з пропозицією 
до колективу — порушити клопотання 
перед міською владою про перейменування 
зупинки. Як сприйняли її «садовці»?

ôðîíòîâèêàìè ïåðåáóâàâ ó ÷åðç³. 
Íå äî÷åêàâñÿ. Çâè÷àéíî, ì³ã ïî-
ïðîñèòè, ùîá âèð³øèëè ïèòàííÿ. 
Íàðîäíèé àðòèñò Ñîþçó, Óêðà-
¿íè, êàâàëåð îðäåí³â áîéîâîãî ³ 
òðóäîâèõ, çäàâàëîñÿ á, ÿê íå äî-
ïîìîãòè òàê³é ëþäèí³, àëå…

— Ó ò³ ÷àñè ó íàñ ÷àñòî ãîñ-
òþâàëè ïîâàæí³ ëþäè, — ïðèãà-
äóº ïàí Ôåä³ð. — Ïàì’ÿòàþ, ÿê 
ïðèéìàëè òåíîðà ²âàíà Êîçëîâ-
ñüêîãî, â³í âèñòóïàâ íà áàãàòüîõ 
ñöåíàõ ñâ³òó. Çàïàì’ÿòàâñÿ íà-
áîæíîþ ëþäèíîþ. Ïåðåä òèì, 
ÿê ñ³ñòè äî ñòîëó, äîâãî ìîëèâñÿ. 
À ïîðòôåëü ÿêèé ìàâ! Çàòåðòèé, 
ñêðó÷åíèé äðîòèêàìè. Â³í êàçàâ, 
ùî ùå ç ÷àñ³â éîãî ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîäîñò³. Òîìó äîðîãèé.

Áóâàâ ó íàñ ïèñüìåííèê ²âàí 
Ñòàäíþê, òîä³ ñòàâèëè âèñòàâó 
çà éîãî êíèãîþ «Â³éíà». Ó íàñ 
âäîìà îá³äàâ Ïëàòîí Ìàéáîðî-
äà. Ó ðåñòîðàíè òîä³ íå çàïðî-
øóâàëè.

Íàêðèòè íà ñò³ë âèïàäàëî 
íà ðóêè ìàìè ³ ìè ç ñåñòðîþ 
Íîðîþ äîïîìàãàëè. Ñòàäíþê 
íàõâàëþâàâ ïðèãîòîâëåíó ìíîþ 
âàðåíó êàðòîïëþ. ß ãîòóâàâ ¿¿ ç 
ñåêðåòîì — äîäàâàâ ó ïþðå òðî-
õè ìîëîêà. Ïðîäóêòè êóïóâàëè 
çà âëàñí³ êîøòè.

Îäíîãî ðàçó ñèí ï³äñëóõàâ ðîç-
ìîâó áàòüêà, ÿêèé ãîâîðèâ ìàì³, 
ùî âæå âèòðàòèâ ñâîþ çàðïëàòó 

Понад півстоліття прожили разом Федір Григорович і мати Регіна Францівна. 
Обоє все життя служили театру 

çà òðè ì³ñÿö³ íàïåðåä. Ïîïåðå-
äèâ, ùîá âîíà íå ðîçðàõîâóâàëà 
íà öåé ÷àñ íà éîãî çàðîá³òêè.

Êì³òëèâèé øêîëÿð Ôåä³ð òîä³ 
ïîæàðòóâàâ:

— Òàòó, äèâèñÿ, áî òåáå êèíóòü 
ó áîðãîâó ÿìó, ÿê êîëèñü öå çðî-
áèëè ç Áàëüçàêîì.

КВАРТИРИ ВІД ДЕРЖАВИ ТАК І 
НЕ ОТРИМАВ 

Äèðåêòîðîì òåàòðó Ôåä³ð Âå-
ðåùàã³í ñòàâ ó 1944-ìó. Ïðèì³-
ùåííÿ òåàòðó íà òîé ÷àñ íå áóëî. 
Éîãî çðóéíóâàëè ï³ä ÷àñ â³éíè.

— Áàòüêà â³äðÿäèëè íà ÷àñ áó-
ä³âíèöòâà äî ²çìà¿ëüñüêîãî òåà-
òðó, — çãàäóº Ôåä³ð Âåðåùàã³í. — 
Â³í òàì ïðàöþâàâ äî 1947 ðîêó.

Íà âñå æèòòÿ çàïàì’ÿòàëèñÿ 
óìîâè, â ÿêèõ ñ³ì’ÿ ïðîæèâà-
ëà â ²çìà¿ë³. Öå áóëà ìàëåíüêà 
ê³ìíàòà ç îäíèì ë³æêîì. Êàæå, 
íà öüîìó ë³æêó ñïàëè âñ³ ÷åòâå-
ðî, áàòüêè ç äîíüêîþ ³ ñèíîì. 
Ùå âð³çàëàñÿ ó ïàì'ÿòü åêñêóðñ³ÿ 

íà ²çìà¿ëüñüêó ôîðòåöþ.
— ß òàì ìàëî íå ç³ðâàâñÿ ç âè-

ñîòè, — çãàäóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Áàòüêè òîä³ íå íà æàðò ïåðåëÿêà-
ëèñÿ. Ò³ëüêè ÿ íå çëÿêàâñÿ. Õ³áà 
ì³ã òîä³ çðîçóì³òè, ÷èì óñå ìîãëî 
çàê³í÷èòèñÿ. Ç³ ìíîþ, íà ùàñ-
òÿ, á³äè òîä³ íå ñòàëîñÿ. Ìèíóëè 
ðîêè — ³ òðàãåä³ÿ ñï³òêàëà ñåñòðó. 
Ó 1994 ðîö³ ó Êèºâ³ ¿¿ çáèâ àâòî-
ìîá³ëü.

Ç ²çìà¿ëà Âåðåùàã³íè ïîâåðíó-
ëèñÿ äî Â³ííèö³ ó 1947 ðîö³. Çíî-
âó ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè ç æèòëîì. 
Áàòüêîâ³ âñå-òàêè äàëè êâàðòèðó, 
à ñèí çà âñå æèòòÿ íå îòðèìàâ 
âëàñíîãî êóòêà.

Õî÷à éîìó, âèïóñêíèêó ìåäè÷-
íîãî ³íñòèòóòó, ÿê ³íøèì ìîëî-
äèì ñïåö³àë³ñòàì, äåðæàâà ìàëà 
íàäàâàòè æèòëî. Îäíàê îá³öÿíîãî 
äîâåëîñÿ ÷åêàòè äîâãî. Çðåøòîþ, 
Âåðåùàã³í-ñòàðøèé ðîçì³íÿâ 
ñâîþ 3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó íà äâ³ ³ 
ò³ëüêè òîä³ ñèí ç ñ³ì’ºþ âñåëèâñÿ 
ó âëàñíå ïîìåøêàííÿ.

— Áàòüêî ôàíàòè÷íî 
â³ääàâàâñÿ ðîáîò³, ïðî 
öå äîòåïåð çãàäóþòü ó 
òåàòð³, — ãîâîðèòü ñèí 
ðåæèñåðà. — Ìè éîãî 
âäîìà ð³äêî áà÷èëè
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Ùå íàïðèê³íö³ 
áåðåçíÿ ìåäèêàì 
ïîîá³öÿëè çàïëà-

òèòè 300% îêëàäó çà ðîáîòó ç ïà-
ö³ºíòàìè, õâîðèìè íà COVID-19. 
Àëå íà ïðàêòèö³ âèÿâèëîñÿ, ùî 
çðîáèòè öå íå ïðîñòî: ñïåðøó 
áóëî íåçðîçóì³ëî, õòî ìàº ïëàòè-
òè — ì³ñöåâ³ áþäæåòè ÷è äåðæà-
âà. À òåïåð, êîëè ãðîø³ ïåðåäàëè 
íà ÎÄÀ, âèíèêëà ïëóòàíèíà, ÿê 
³ êîìó ¿õ íàðàõîâóâàòè.

Ìåäèêàì Â³ííèöüêî¿ ÖÐË óâ³-
ðâàâñÿ òåðïåöü: íà ïî÷àòêó òèæíÿ 
âîíè âèéøëè íà ïðîòåñò, âèìàãà-
þ÷è îá³öÿí³ íàäáàâêè. Ïåðåêàçó-
ºìî õðîíîëîã³þ êîíôë³êòó òà ùî 
ìåäïåðñîíàë îòðèìàâ ó çàëèøêó.

ДЕ НАДБАВКИ?
Â³ííèöüêà ðàéë³êàðíÿ 4 òðàâíÿ 

âèéøëà íà ïðîòåñò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë âèìàãàâ 
ðîç’ÿñíåíü, ÷îìó âîíè çàëèøè-
ëèñÿ áåç íàäáàâîê.

— Ñïåðøó íàäáàâêè ìàëè äî-
äàòè äî çàðïëàòè, ïîò³ì ñêàçàëè 
— çà ÷åðãóâàííÿ, à òåïåð — çà 
ê³ëüê³ñòü «êîâ³äíèõ» ãîäèí. Ó 
ìåíå çà 26 â³äïðàöüîâàíèõ ãî-
äèí âèéøëî 1600 ãðèâåíü, ç îïî-
äàòêóâàííÿì çàëèøèëàñÿ òàêà æ 
çàðïëàòà, ÿê ³ â ìèíóëîìó ì³ñÿö³. 
Öå ïðè òîìó, ùî â áåðåçí³ äàëè 
ïðåì³þ 2500 ãðèâåíü, — ãîâîðèëà 
ìåäñåñòðà Îëüãà Ñåðåäþê ó êî-
ìåíòàð³ «Ðàä³î Ñâîáîäà».

×èíîâíèêè ïîîá³öÿëè ðîç³áðà-
òèñÿ ç âèïëàòàìè âæå äî ê³íöÿ 
òèæíÿ. Ï³ñëÿ àêö³¿ íà ñàéò³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëðàäè ïóáë³êóâàëè 
ðîç’ÿñíåííÿ â³ä ãîëîâè áþäæåò-
íî¿ êîì³ñ³¿ Ãåííàä³ÿ Ìàçóðà. Ó 
íüîìó â³í çàçíà÷èâ, ùî ìåäèêàìè 
ìàí³ïóëþþòü ç åêðàí³â òåëåâ³-
çîð³â.

— Ìåíå äèâóº ñüîãîäí³ ïîçè-
ö³ÿ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â òà ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ÿê³ 
ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â îçâó÷óþòü, 
ùî âèïëàòà íàäáàâêè ìàº áóòè 
â ðîçì³ð³ òðèì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè. Ó íàêàç³ ÌÎÇ ïåðåäáà÷åíà 
äîïëàòà â ðîçì³ð³ òðüîõ ïîñàäî-
âèõ îêëàä³â (òàðèôíèõ ñòàâîê), 
³ òî çà áåðåçåíü. Òèì á³ëüøå, ùî 
çì³í ó öåé íàêàç íåìàº, — ïî-
ÿñíþº Ìàçóð (cutt.ly/AycYlH9).

Íàñòóïíîãî äíÿ, 5 òðàâíÿ, äî 
ë³êàðí³ ç ïåðåâ³ðêîþ ïðè¿õàëè 
çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ÎÄÀ Íà-
òàë³ÿ Çàáîëîòíà òà íàðäåï â³ä 
«Ñëóãè íàðîäó» ²ðèíà Áîðçîâà. 
Ó ðåçóëüòàò³ Çàáîëîòíà çàçíà-
÷èëà, ùî âèïëàòè íàðàõóâàëè 
ïðàâèëüíî. À ìàëèé ðîçì³ð íàä-
áàâîê çà áåðåçåíü ïîâ’ÿçàíèé ç 
òèì, ùî ðàéë³êàðíÿ ïðèéíÿëà 
ïåðøîãî õâîðîãî íà COVID-19 
ëèøå 27 áåðåçíÿ, äîäàëà íàðäåï 
²ðèíà Áîðçîâà.

«Çà êâ³òåíü ìåäïåðñîíàë íàä-
áàâîê ùå íå îòðèìóâàâ. Ïîñòàíî-
âîþ Êàáì³íó â³ä 25 áåðåçíÿ áóëà 
âèä³ëåíà Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñóá-
âåíö³ÿ íà ìåäèöèíó â ñóì³ ìàéæå 
110 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ãðîø³ íà-
ä³éøëè. Íà Â³ííèöüêó ÖÐË äëÿ 

ЧИ ОТРИМАЛИ ВІННИЦЬКІ МЕДИКИ 
«КОВІДНІ» НАДБАВКИ
Обіцянки на 300%  Через невиплати 
доплат у місті протестували медики 
районної лікарні. Скандал вийшов 
на всеукраїнський рівень, місцева та 
державна влада обмінялися докорами про 
«погану роботу», а Зеленський пригрозив 
звільнити голову ОДА. Розказуємо, як 
виник конфлікт і чим він закінчився

íàðàõóâàííÿ äîïëàòè ìåäèêàì 
ïåðåäáà÷èëè 943,7 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
² 29 êâ³òíÿ ãðîø³ áóëè íàïðàâëåí³ 
äî Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè», 
— çàçíà÷èëà ó ñâîºìó Ôåéñáóêó 
íàðîäíèé äåïóòàò Áîðçîâà òà ï³ä-
ñóìóâàëà, ùî «÷èì øâèäøå áóäå 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ðàéðàäîþ, òèì 
øâèäøå êîøòè îòðèìàº ë³êàðíÿ».

РЕАЛЬНА ПРИЧИНА 
НЕВИПЛАТ

Ñêàíäàë ç ðàéë³êàðíåþ ó Â³-
ííèö³ âèéøîâ íà âñåóêðà¿íñüêèé 
ð³âåíü. Àäæå ðàçîì ç â³ííè÷àíà-
ìè ñòðàéêóâàëè ìåäèêè ç Òåðíî-
ïîëÿ, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Õàðêî-
âà, Á³ëî¿ Öåðêâè òà ³íøèõ ì³ñò.

² ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé ó ñâîºìó çâåðíåíí³ 6 
òðàâíÿ ïðèãðîçèâ, ùî çà áîðãè 
ïåðåä ìåäèêàìè ãîëîâè ÎÄÀ ìî-
æóòü áóòè ïîçáàâëåí³ çàðïëàò àáî 
íàâ³òü çâ³ëüíåí³ ç ïîñàä.

Íà ñàéò³ ïðåçèäåíòà ïîâ³äîìè-
ëè, ùî ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ìàêñèì Ñòåïàíîâ óæå ïðîâ³â ñå-
ëåêòîðíó íàðàäó äëÿ ç’ÿñóâàííÿ 
ïðè÷èí íåâèïëàò.

«Çäåá³ëüøîãî ì³ñöåâà âëàäà ðà-
õóâàëà äîïëàòè íå â³ä îêëàäó, à â³ä 
â³äïðàöüîâàíîãî ÷àñó, âèêîðèñòî-
âóþ÷è íå ïîñòàíîâó Êàáì³íó, à 
ð³øåííÿ Ì³íñîöïîë³òèêè â³ä 2003 
ðîêó. Òîìó, íàâ³òü ìàþ÷è ãðîø³ 
äëÿ âèïëàò, ðåã³îíàëüíà âëàäà íå 
çìîãëà çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ äî-
ïëàòè ë³êàðÿì, êîòð³ ïðàöþþòü ç 
õâîðèìè íà COVID-19», — éäåòü-
ñÿ â ïîâ³äîìëåíí³(cutt.ly/eycYb5n).

À âæå íàñòóïíîãî äíÿ, 7 òðàâ-
íÿ, ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè 
Â³ííèöüê³é îáëðàä³ Ãåííàä³é Ìà-
çóð ðîçêàçàâ, ùî çà äâà ì³ñÿö³ 
ï³ñëÿ ïî÷àòêó êàðàíòèíó âîíè 
âðåøò³-ðåøò îòðèìàëè ÷³òêèé 
ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó äîïëàò â³ä 
Êàáì³íó.

— Çâåðòàþ óâàãó, ùî éäåòüñÿ 
âæå íå ïðî 300% çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè, ÿê ãîâîðèëè ðàí³øå óðÿäîâö³, 
à ïðî 300% ïîñàäîâîãî îêëàäó. Ó 
çâ’ÿçêó ³ç ïîïåðåäí³ìè ñòðàéêà-
ìè òà ìî¿ìè êîìåíòàðÿìè, óðÿä 
âñå-òàêè ïî÷óâ, ùî º ïðîáëåìè â 
ðåã³îíàõ, ³ öå íå ïðîáëåìà â îð-
ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
à ïðîáëåìà â ìåõàí³çì³. Ï³ñëÿ 
ñüîãîäí³øíüîãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ 
ìåäèêè, ÿê³ çàä³ÿí³ ó áîðîòüá³ ç 
COVID-19, îòðèìàþòü îá³öÿí³ 
äîïëàòè çà áåðåçåíü, — ñêàçàâ 
Ìàçóð (cutt.ly/SycYnBN).

ГРОШІ ОТРИМАЛИ, АЛЕ НЕ ВСІ
Çà äàíèìè Íàöñëóæáè çäîðîâ’ÿ, 

ó Â³ííèö³ ä³º òðè îïîðíèõ ë³-
êàðí³, ÿê³ ïðèéìàþòü õâîðèõ ç 
COVID-19: öå îáëàñíà äèòÿ÷à 
³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ, â³ííèöüêà 
ðàéë³êàðíÿ òà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ ¹1. ×è îòðèìàëè ìåäèêè 
îá³öÿí³ íàäáàâêè?

Òàê, ó äèòÿ÷³é îáëàñí³é ³íôåê-
ö³éí³é ë³êàðí³ íàì â³äïîâ³ëè, ùî 
íàäáàâêè âèïëàòèëè âñ³ì ìåäè-
êàì, ÿê³ ïðàöþþòü ç õâîðèìè íà 
êîðîíàâ³ðóñ.

— Çà áåðåçåíü îòðèìàëè â ïî-
âíîìó îáñÿãó. Íàðàõîâóâàëè íå 
çà ïðîâåäåí³ ãîäèíè, à ñàìå 300% 
â³ä ïîñàäîâîãî îêëàäó. Î÷³êóºìî 
íàäõîäæåííÿ çà êâ³òåíü. ßê³ ñàìå 
íàðàõóâàííÿ áóëè — ñêàçàòè íå 
ìîæó, áî öèì áóõãàëòåð³ÿ çàéìà-
ºòüñÿ, — â³äïîâ³ëà ãîëîâíèé ë³êàð 
Ëþäìèëà Áðîâ³íñüêà.

Ó ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹1 
òàêîæ â³äïîâ³ëè, ùî íàäáàâêè 
îòðèìàëè â ïîâíîìó îáñÿãó.

— Ìåäïðàö³âíèêè, ÿê³ áóëè çà-
ä³ÿí³ äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó, îòðèìàëè äîïëàòè 
ó ðîçì³ð³ òðüîõ ñõåìíèõ ïîñàäî-
âèõ îêëàä³â. Çà áåðåçåíü öÿ ñóìà 
âæå ïîâí³ñòþ ïîãàøåíà. Çà êâ³-
òåíü î÷³êóºìî ô³íàíñóâàííÿ â³ä 
Íàöñëóæáè çäîðîâ’ÿ. ßê ò³ëüêè 
îòðèìàºìî ö³ ãðîø³, òî îäðàçó 
âèïëàòèìî, — ñêàçàâ ãîëîâíèé 
ë³êàð Êîñòÿíòèí Ë³âàêîâñüêèé.

Ó Â³ííèöüê³é öåíòðàëüí³é 
ðàéë³êàðí³ çàçíà÷èëè, ùî çàðàç 
âèâ÷àþòü íîâó ïîñòàíîâó, ÿê ðà-
õóâàòè «êîâ³äí³» íàäáàâêè.

— Ïðè íàðàõóâàíí³ «êîâ³ä-
íèõ» íàäáàâîê çà áåðåçåíü ìè 
êåðóâàëèñÿ íàêàçîì ÌÎÇ ¹768 
³ íàêàçîì ¹ 145 Ì³íñîöïîë³òè-
êè, äå âêàçàíî, ùî îïëàòà ìàº 
áóòè ïîãîäèííîþ, â³äïîâ³äíî äî 
â³äïðàöüîâàíîãî ÷àñó ç ïàö³ºí-
òàìè, õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ, 
— ðîç’ÿñíèëà ãîëîâíèé áóõãàë-
òåð çàêëàäó Ëþäìèëà Íåñòåðîâà. 
— Íèí³ ä³º ïîñòàíîâà Êàáì³íó 
¹331, ÿêà ïåðåäáà÷àº «êîâ³äíó» 
íàäáàâêó â ðîçì³ð³ 300% â³ä ïî-
ñàäîâîãî îêëàäó. Íîâèé ïîðÿäîê 
ïîòð³áíî ùå âèâ÷àòè òà êîíñóëü-
òóâàòèñÿ. Êîøòè çà êâ³òåíü ùå 
íå íàä³éøëè íà ðàõóíîê ë³êàðí³. 
ßê ò³ëüêè ìè ¿õ îòðèìàºìî — óñå 
áóäå íàðàõîâàíî â³äïîâ³äíî äî 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çà îíîâëåíèì ïîðÿäêîì íàä-
áàâêè ó ðîçì³ð³ 300% ïîñàäîâîãî 
îêëàäó ìàº îòðèìóâàòè ìåäïåð-
ñîíàë ³íôåêö³éíèõ â³ää³ëåíü 
ë³êàðåíü, ïðàö³âíèêè åêñòðåíî¿ 
ìåäñëóæáè òà ìîá³ëüíèõ áðèãàä, 
óòâîðåíèõ ïðè öåíòðàõ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. Äåòàëüíî 
ïðî öå â ïîñòàíîâ³ ÊÌÓ ¹331: 
cutt.ly/iycIlAJ.

Верховна Рада 7 травня ухвалила 
закон, який підвищує соцзахист 
медиків. Медичні працівники, 
які перебувають на самоізоля-
ції через роботу з хворими на 
COVID-19, мають отримувати 
100% заробітної плати, неза-
лежно від страхового стажу.
Також на волонтерських засадах 
до боротьби з епідемією дозво-
ляють залучати лікарів-інтернів, 
а також лікарів-спеціалістів, які 
ще не мають кваліфікаційної 
категорії зі встановленням об-
межень щодо такого залучення.

Вводиться обов'язкове тесту-
вання на амбулаторному та 
стаціонарному рівнях усіх, хто 
звертається за медичною допо-
могою з ознаками коронавірус-
ної хвороби. Також обов'язкове 
тестування стосується контактних 
з хворими на COVID-19, медич-
них працівників, які працюють у 
закладах, де надають медичну 
допомогу інфікованим корона-
вірусом. Обов'язково тестувати-
муть співробітників Нацполіції та 
Нацгвардії незалежно від того, 
чи контактували вони з хворими.

Зарплату будуть платити і на самоізоляції

Медики районки вийшли на протест 4 травня. Один з лікарів заявляв, що отримав 
86 копійок доплати за роботу з хворими на коронавірус

Ñïî÷àòêó íå áóëî 
ãðîøåé íà âèïëàòè, 
à ïîò³ì íå çíàëè, ÿê 
³ êîìó ¿õ íàðàõóâàòè. 
À â ðåçóëüòàò³ 
ïîñòðàæäàëè ìåäèêè
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)5267352 

Ç â³âòîðêà, 12 òðàâíÿ, Â³ííèöü-
êà îáëàñíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàð-
íÿ ÷àñòêîâî â³äíîâëþº ïëàíîâ³ 
êîíñóëüòàö³¿ òà îïåðàö³¿ ïàö³ºí-
ò³â. Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî âè ç 
äèòèíîþ ìîæåòå ïðîñòî ïðèéòè 
â ìåäçàêëàä ³ ïîñòóêàòè â äâåð³ 
ë³êàðþ. Êîíñóëüòàö³ÿ íàäàâàòè-
ìåòüñÿ çà òàêèõ óìîâ:
 ñïî÷àòêó ñë³ä çàïèñàòèñÿ ÷å-

ðåç ñàéò äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³;
 âçÿòè åëåêòðîííå íàïðàâëåí-

íÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ (ïàïåðîâå 
íàïðàâëåííÿ íåä³éñíå);
 äèòèí³ òà îñîá³, ÿêà ¿¿ ñóïðî-

âîäæóº (ñóïðîâ³ä ïàö³ºíòà íà ïðè-
éîì ò³ëüêè îäí³ºþ îñîáîþ), ïðîéòè 
òåñò íà COVID-19, ìåòîäîì ÏËÐ 
(ä³éñíèé ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â).

ßêùî òåñò ïîêàæå íåãàòèâíèé 
ðåçóëüòàò — àæ òîä³ â ìàñêàõ ³ 
ðóêàâè÷êàõ ïðèõîäüòå íà êîí-
ñóëüòàö³þ â äèòÿ÷ó îáëàñíó.

Ãîëîâíèé ë³êàð ìåäçàêëàäó Âà-
ñèëü Ïàíåíêî ðîçïîâ³â, ùî åëåê-
òðîííå íàïðàâëåííÿ — âèìîãà 
Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè.

— Ñ³ìåéíèé ë³êàð ôîðìóº íà-
ïðàâëåííÿ ó ìåäè÷í³é ³íôîðìà-

ö³éí³é ñèñòåì³ ³ ïåðåíàïðàâëÿº 
éîãî ó íàø çàêëàä. Âèçíà÷àºòüñÿ 
äàòà ³ ÷àñ êîíñóëüòàö³¿, ³ ïàö³ºíò 
çâåðòàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó êà-
á³íåò ñïåö³àë³ñòà áåç ÷åðã ó ðå-
ºñòðàòóð³, — óòî÷íèâ Ïàíåíêî.

Ñòîñîâíî ÏËÐ-òåñòó. Éîãî, 
çà íåîáõ³äíîñò³ âàì çìîæå çðî-
áèòè ñ³ìåéíèé ë³êàð. Òàêîæ ïðî-
áó ìîæíà çä³éñíèòè ó ïðèâàòíèõ 
ìåäçàêëàäàõ (áëèçüêî 2 òèñ. ãðí) 

— ßêùî ó äèòèíè âàæêå çà-
õâîðþâàííÿ, àáî º òåìïåðàòóðà 
³ âîíà ïîòðåáóº êîíñóëüòàö³¿ 
â Äèòÿ÷³é îáëàñí³é, ìè áåç ïðî-
áëåì çðîáèìî òåñò ¿é ³ îäíîìó ç 
áàòüê³â, ÿêèé ñóïðîâîäæóâàòèìå 
â ë³êàðíþ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Þð³é Òàðà-
íóõà. — Åêñïðåñ ³ ÏËÐ-òåñòè º 
ó íàÿâíîñò³. Òàê ñàìî ìè ðîáèìî 
òåñòè ³ õâîðèì ïåðåä îïåðàö³ºþ 
â îíêîöåíòð³. Ïðîöåäóðà äëÿ òà-
êèõ ïàö³ºíò³â áåçêîøòîâíà.

Ïîä³ëüñüêèé ðåã³îíàëüíèé 
öåíòð îíêîëîã³¿ òåæ âèõîäèòü 
ç êàðàíòèíó. Òóò â³äíîâëþþòü 
ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ îïåðàö³é. 
Íàãàäàºìî, ùî 30 áåðåçíÿ ÷åðåç 
âèÿâëåííÿ âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàííÿ íà COVID-19 ñåðåä ¿õ-
í³õ ïðàö³âíèê³â, öåíòð çàêðèëè 
íà êàðàíòèí.

ЯК ВІННИЧАНИ 
ЗМОЖУТЬ ВІДВІДУВАТИ ЛІКАРНІ 
Не одним коронавірусом  З 11 травня 
дві державні лікарні Вінниці, які до цього 
були на карантині, відновлюють прийом 
пацієнтів. Вінницька обласна дитяча 
лікарня частково відновлює консультації, 
Подільський регіональний центр 
онкології знову проводитиме планові 
операції. Поновили роботу й деякі вузькі 
спеціалісти у інших лікарнях 

З 12 травня поновили свою ро-
боту деякі вузькі спеціалісти. І 
то не в усіх лікарнях. Наприклад, 
в Центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги (ЦПМСД) 
№ 1 записатись можна лише 
до ЛОРа та хірурга. У ЦПМСД 
№ 2 всі спеціалісти на місці і 
записатись до них можна за на-
правленням сімейного лікаря. 
У ЦПМСД № 3 вузькі спеціалісти 
на карантині, і не будуть працю-
вати до 22 травня. У ЦПМСД 
№ 4 відновили роботу травма-
толог та хірург, інших спеціаліс-
тів у лікарні немає, тож пацієнтів 
відправляють або у діагностич-
ний центр, або, як сказали на ре-
цепції, в «лікарню на Вишеньці». 
У ЦПМСД № 5 можна звернутися 
лише за екстреними випадками, 
хоча і тут вибір не великий, адже 
в лікарні працює лише гінеколог 
і ЛОР (це для дорослих).

Стоматологічна допомога відно-
вила свою роботу як в комуналь-
них, так і в приватних клініках.
Можна цілодобово користува-
тися допомогою лікарні швидкої 
допомоги. Але планові госпіта-
лізації та операції так і не по-
новили. За словами медичного 
директора лікарні швидкої до-
помоги Богдана Трохименка, 
офіційного листа з відновлення 
хірургічних операцій не було.
— Те, що міністр сказав на бри-
фінгу, то лише слова, і відносять-
ся вони більше до серцево-су-
динних станів та втручань, — го-
ворить директор лікарні. — Усі 
працюємо так, як і раніше, тобто 
надаємо ургентну допомогу.
Не вийшов з карантину ендо-
кринологічний центр і лікарня 
ім. Пирогова. Тобто в закладах 
не приймають планових хворих 
та обмежена госпіталізація.

Де приймають вузькі спеціалісти 

— Äî ïàíäåì³¿ òóò ðîáèëè 
â³ä 30 äî 50 îïåðàö³é ùîäíÿ, — 
ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð çàêëà-
äó Âîëîäèìèð Øàìðàé. — Ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ïëàíîâ³ îïåðàö³¿ 
íå ïðîâîäèëè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, 
õ³ì³îòåðàï³þ ðîáèëè. Îíêîõâî-
ðèõ, ÿêèì ïîòð³áíà áóëà íåâ³ä-
êëàäíà äîïîìîãà, íàïðàâëÿëè 
â ë³êàðíþ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà â îáëàñíó ë³êàðíþ 
³ì. Ïèðîãîâà.

Â³äòåïåð, çã³äíî ç âèìîãàìè, 
ïàö³ºíòè, ÿêèì ïðîâîäÿòü ïëà-
íîâ³ îïåðàö³¿, òåæ ïîâèíí³ ìàòè 
åëåêòðîííå íàïðàâëåííÿ â³ä 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òà ðåçóëüòàòè 
òåñòó íà COVID-19.

— Â îíêîöåíòð³ áåçêîøòîâíî 
éîãî ðîáèòèìóòü íå âñ³ì, — êàæå 
Øàìðàé.

Ëèøå ìàëîçàáåçïå÷åíèì ïàö³-
ºíòàì, ÿê³ íå ìàþòü çìîãè ïðî-
éòè îáñòåæåííÿ.

Ñòîñîâíî âèìîãè Íàö³îíàëü-
íî¿ ñëóæáè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè — 
åëåêòðîííîãî íàïðàâëåííÿ. 
Éîãî õâîðîìó, çà íåîáõ³äíîñò³, 
âèïèñóº ñ³ìåéíèé àáî ë³êóþ÷èé 
ë³êàð. Íàïðàâëåííÿ ïîòð³áíå 
ïàö³ºíòó äëÿ òîãî, àáè îòðèìà-
òè áåçîïëàòí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè, 
ÿê³ éîìó ãàðàíòóº Ïðîãðàìà ìå-
äè÷íèõ ãàðàíò³é, ùî ä³º óæå 
ïîíàä ì³ñÿöü. Çàâäÿêè öüîìó 
ïàö³ºíò ìîæå â³ëüíî îáèðàòè 
ìåäè÷íèé çàêëàä, â ÿêîìó õî÷å 
ë³êóâàòèñÿ, íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ 
ðåºñòðàö³¿.

Подільський центр онкології відновив проведення 
планових операцій після карантину. На фото лікар-
онкохірург Анатолій Ковальчук

Åëåêòðîííå 
íàïðàâëåííÿ â³ä 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
ïîòð³áíå äëÿ òîãî, àáè 
îòðèìàòè áåçîïëàòí³ 
ìåäè÷í³ ïîñëóãè 
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Ó Â³ííèö³ º 
ê³ëüêà ì³ñòÿí, 
ÿê³ ¿çäÿòü íà ë³ãå-

ðàäàõ. Òàê íàçèâàþòü ëåæà÷èé 
âåëîñèïåä, ùî íà íüîìó ìîæíà 
ïåðåñóâàòèñÿ íàï³âëåæà÷è àáî ëå-
æà÷è íà ñïèí³. Ïîáà÷èâøè òàêèé 
òðàíñïîðò, áàãàòî õòî íå ðîçóì³º, 

ùî öå çà äèâàêóâàòèé âèíàõ³ä ³ 
ÿê íà íüîìó ìîæíà ¿çäèòè. 

Ìè ïîãîâîðèëè ç äâîìà â³ííè-
÷àíàìè, ÿê³ ðîçêàçàëè ïðî ñâî¿ 
ë³ãåðàäè. Âàñèëü ¿çäèòü íà ïåðå-
äíüîïðèâîäíîìó, à Îëåã — íà 
çàäíüîïðèâ³äíîìó. Âëàñíèêè åê-
çîòè÷íèõ äâîêîë³ñíèõ ðîçïîâ³ëè 
ïðî îñîáëèâîñò³ â êåðóâàíí³, ïðî 
ïðè÷èíó îáðàííÿ ë³ãåðàäà, ïðî 
çðó÷í³ñòü ïåðåñóâàííÿ ëåæà÷è ³ 
ïðî ðåàêö³þ ïåðåõîæèõ.

ЇЗДЯТЬ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЛЕЖАЧИ 
Велоекзотика  Поговорили з двома чоловіками, які 
колесять містом на незвичних велосипедах. Під час руху 
вони не сидять, а лежать. Педалі у них не знизу, а зверху. 
А ще зі сторони може здатися, що керувати цими дивними 
механізмами навчитися дуже важко. Пояснюємо, що це за 
транспорт і навіщо він комусь потрібен

— ß áóâ ïåðøèì ó Â³ííèö³, õòî ðîç-
ðîáèâ ë³ãåðàä. Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî 
ó äåâ’ÿíîñòèõ ÿ ïîêàë³÷èâ íîãó. Íà òë³ 
öüîãî ç’ÿâèâñÿ âàðèêîç. Ë³êàð³ ðàäèëè 
ñ³äàòè íà âåëîñèïåä, ³ êðàùå, êîëè íîãè 
çíàõîäÿòüñÿ çâåðõó. Íà çâè÷àéíîìó âåëî-
ñèïåä³ òàêîãî íå çðîáèø, òîìó çà äåê³ëüêà 
ðîê³â ÿ çâàðèâ ñîá³ êîíñòðóêö³þ ç âèñîêî 
ï³äíÿòèìè ïåäàëÿìè. Ïðî¿çäèâ íà òîìó 
ë³ãåðàä³ ìàéæå äâà ðîêè ³ ñïðàâä³ â³ä÷óâ 
ïîëåãøåííÿ. Çàãàëîì ìàþ ñ³ì ðàì, ùî 
¿çäèëè, àáî äî öèõ ï³ð ¿çäÿòü. 

Öåé ë³ãåðàä êîëèñü áóâ çâè÷àéíèì âåëî-
ñèïåäîì, ÿêèé ÿ ïåðåðîáèâ íà ïåðåäíüî-
ïðèâ³äíèé. Íà íüîìó ìîæíà ¿õàòè äâîìà 
ñïîñîáàìè: ëåæà÷è ³ ÿê íà çâè÷àéíîìó 
âåëîñèïåä³. Ë³ãåðàäè ïîãàíåíüêî ï³äí³ìà-
þòüñÿ âãîðó, à ÿ æ íå ñïîðòñìåí, ðåêîðä³â 
ñòàâèòè íå çáèðàþñÿ, òîìó ³ çàëèøèâ âåëî-
ñèïåäíèé ïðèâ³ä. Ñ³äàþ ñîá³ íà çâè÷àéíå 
ñèä³ííÿ òà ¿äó âãîðó. Ïîò³ì çíîâó ëÿãàþ. 
Òàêå ñîá³ íîó-õàó.

ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ТАКЕ 
ЛІГЕРАД

Õòîñü ìîæå ñïèòàòè, à ùî òî â íüî-
ãî çà ñèä³ííÿ òàêå íà òîìó ë³ãåðàäîâ³. 
×îìó, ìîâëÿâ, íå ìîæíà éîãî çðîáèòè 
ãàðí³øèì ³ äîâøèì, ÿê, âëàñíå, âîíî 
³ ìàº âèãëÿäàòè. Ñ³ëü â òîìó, ùî êîëè 

¿äåø, íàïðèêëàä, âë³òêó ³ ò³ëî ïðèòèñ-
êàºòüñÿ äî äîâãîãî ñèä³ííÿ, âñÿ ñïèíà 
ñòàº ìîêðîþ â³ä ïîòó. Êîëè ñïèíà îõî-
ëîíå, º âèñîêà â³ðîã³äí³ñòü â³ä÷óòè ó 
í³é íåïðèºìí³ áîë³. Ïðîñò³ð ì³æ äâîìà 
ñèä³ííÿìè ÿêðàç ³ äîçâîëÿº ïðîïóñêàòè 
ì³æ íèìè ïîâ³òðÿ òà åôåêòèâíî çàõè-
ùàòè ïîïåðåê ³ íèðêè. 

Íàñïðàâä³ á³ëüø³ñòü ëþäåé âçàãàë³ íå 
çíàþòü, ùî òàêå ë³ãåðàä. ¯õ öå ïðîñòî íå 
ö³êàâèòü. Ìîæóòü ïîäóìàòè, ùî öå ÿêåñü 
ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
¯õàâ ÿ ÿêîñü òðàñîþ âòîìëåíèé ³ çóïè-
íèâñÿ, ùîá ïåðåïî÷èòè íà óçá³÷÷³. Ó öåé 
÷àñ ïîðÿä çóïèíÿºòüñÿ æ³íî÷êà íà Suzuki, 
äèâèòüñÿ íà ìåíå ÿê íà ³íâàë³äà ³ êàæå: 
«Äÿäüêó, ìîæå âàì 50 ãðèâåíü äàòè?» À ÿ 
æ íîðìàëüíèé ìóæèê, çäîðîâèé, òî ìåíå 
öå òàê âõàðèëî, ùî ÿ íå âòðèìàâñÿ ³ ïî-
÷àâ êðè÷àòè. 

×àñòî ïèòàþòü, ÷îìó á ìåí³ íå ïîñòàâè-
òè ñþäè åëåêòðîäâèãóí. À ÿ êàæó, õëîï-
ö³, ç äâèãóíîì êîæåí ìîæå ïî¿õàòè, à âè 
ñïðîáóéòå áåç íüîãî ïîêàòàòèñÿ. Ðàí³øå 
ÿ ä³äóñÿì â³äêðèâàâ ñåêðåò, ÿê êàòàòèñÿ 
íà ë³ãåðàä³ çà òðè ë³òðè ñîêó. Àëå äåÿêèì 
³ öå íå äîïîìàãàëî. Íàñïðàâä³ âñå íå òàê 
ñêëàäíî, ÿê ìîæå çäàòèñÿ, àëå ÷åðåç ïåâí³ 
îñîáëèâîñò³ êåðóâàííÿ, äî íüîãî òðåáà 
çâèêàòè. 

— Äî ïîÿâè ë³ãåðàäà ÿ òðèâàëèé ÷àñ 
êàòàâñÿ íà çâè÷àéíîìó âåëîñèïåä³, àëå â³í 
ìåí³ òð³øêè íàáðèä. Áî êîëè äîâãî äåñü 
¿äåø, âñå ïî÷èíàº íàáðÿêàòè: øèÿ, ñïèíà, 
ðóêè ³, çâè÷àéíî, äóïà. Òð³øêè çãîäîì ÿ 
ïîáà÷èâ â ³íòåðíåò³ öåé íåçâè÷íèé òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á ³ âèð³øèâ ñêîíñòðóþâàòè 
ñîá³ òàêèé ñàìîòóæêè. 

Â³í áóâ ïåðåäíüîïðèâ³äíèì, àëå âèé-
øîâ êîñòðóáàòèì. ß ïîãàíî ïðèâàðèâ ³ 
íåâäîâç³ â³í ïðîñòî ðîçâàëèâñÿ. Êàòàòèñÿ 
ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ, òîìó çðîáèâ ùå îäèí 
ïåðåäíüîïðèâ³äíèé. Àëå â³í íå ïîäîáàâñÿ 
ìåí³ êîëåñàìè. 

Ïîò³ì ìåí³ çàïðîïîíóâàëè êóïèòè 
ôðåéìñåò. Öå êîìïëåêò âåëîñèïåäíî¿ 
ðàìè, ïåðåäíüî¿ âèëêè, ðóëüîâî¿ êîëîíêè 
³ ï³äñ³äåëüíîãî øòèðÿ. Óñå ³íøå ÿ çðîáèâ 
ñàìîñò³éíî. 

Ïðèíöèï êåðóâàííÿ òóò òàêèé ñàìèé, 
ÿê ³ íà çâè÷àéíîìó âåëîñèïåä³: ñ³äàºø, 
êðóòèø ïåäàë³ ³ òð³øêè ï³äðóëþºø êåð-
ìîì. ªäèíå ïîãàíî, ùî êåðìî éäå ïî 
òèïó «õîì’ÿê». Äî íüîãî òðåáà çâèêà-
òè. Çâè÷àéíå êåðìî òðåáà êðóòèòè, à öå 
ïðàâîðó÷-ë³âîðó÷ — íàõèëÿòè. Àëå ï³ñëÿ 
ïåðåäíüîïðèâ³äíîãî, — íàâ÷èòèñÿ áóëî 
ëåãêî, òàì æå âçàãàë³ íîãàìè òðåáà áóëî 
êåðìóâàòè. 

Ëþäèíà, ÿêà êàòàºòüñÿ íà çâè÷àéíîìó 
âåëîñèïåä³, òàêîæ ìàº âñ³ øàíñè íàâ÷è-
òèñÿ ¿çäèòè íà ë³ãåðàä³ îäðàçó. Òàê, áóäå 

âàæêóâàòî ÷åðåç êåðìî ³ òå, ùî â³í òð³ø-
êè çàâèñîêèé, à â óñüîìó ³íøîìó, í³÷îãî 
ñêëàäíîãî.

«А ТАК МОЖНА БУЛО?» 
Ðåàãóþòü íà ì³é òðàíñïîðò àäåêâàòíî, 

÷àñòî óñì³õàþòüñÿ. Ñåðåä ïîøèðåíèõ ïè-
òàíü: «ßê íà íüîìó ¿çäèòè?», «×è çðó÷íî 
¿çäèòè?» ³ «À òàê ìîæíà áóëî?» Ìîæíà. 
Íà íüîìó ÿ íàâ³òü «Â³ííèöüêó ñîòêó» ïðî-
¿æäæàâ. 

Â³ðîã³äí³ñòü âïàñòè ç ë³ãåðàäà òàêà ñàìà, 
ÿê ³ ç³ çâè÷àéíîãî âåëîñèïåäà. Ò³ëüêè ïðè 
ïàä³íí³ ç îñòàííüîãî óäàð éäå íà ðóêó ÷è 
ãîëîâó, à ç ë³ãåðàäà ïàäàºø íà ïëå÷å àáî 
ñòåãíî. Òîìó ñèëüíî íå çàá’ºøñÿ. ß íå-
ùîäàâíî âïàâ á³ëÿ ãàðàæà, òåñòóâàâ ïåðå-
ìèêàííÿ ïåðåäà÷. Âïàâ íàá³ê, çàáèâ ñîá³ 
äóïó, àëå âñå, í³áè, ö³ëå. 

ßê òóðèñò, â³í òàêîæ íåïîãàíèé. Íàé-
äàë³ ¿çäèâ íà Äí³ñòåð, ó ìåíå áóëî áàãàòî 
ñóìîê, à â³í òðèìàâ øâèäê³ñòü ³ êåðìóâàòè 
áóëî äîñèòü êîìôîðòíî. Ïðî¿õàëè ÷óäîâî. 
Àëå ï³ñëÿ Áàðó ïî÷èíàþòüñÿ ã³ðêè, òî òàì 
íîãè ñèëüíî ïî÷àëè íàáðÿêàòè. 

Ë³ãåðàä — öå í³øåâà ð³÷. Ì³ñòîì íà 
íüîìó íå äóæå çðó÷íî ïåðåñóâàòèñÿ, òîìó 
ëþäè îáèðàþòü MTB àáî ùîñü ³íøå. Íèì 
íà áîðäþð íå çàñêî÷èø ³ íå ç³ñêî÷èø 
òàêîæ. Àëå ó Â³ííèö³ äîáðå, ùî âñþäè 
çðîáèëè ç’¿çäè, âîíè çíà÷íî ïîëåãøóþòü 
ïåðåñóâàííÿ.

Коли звичайний велосипед набрид, Олег пересів на лігерад. На ньому 
чоловік  їздив на Дністер, а також активно використовує для пересування містом

Василь: «Все не так складно, як може здатися»

Олег: «Лігерад — це нішева річ»

Василь каже, що був власником першого у Вінниці лігерада. 
Всього в його колекції сім лежачих велосипедів
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Ми зателефонували у кілька вінницьких турис-
тичних агентств, щоб дізнатися про зміни в їх-
ній роботі та прогнози щодо розвитку туризму.
У туристичному клубі «Бідняжка» розпові-
ли, що весь час від початку запровадження 
карантину — вони працюють над перенесен-
ням дат поїздок. Деякі поїздки переносять 
на наступний рік, а деякі — на осінь. Кажуть, 
зараз якраз минає найпопулярніший період 
у році для подорожей — квітень-травень.
— Наразі ми розробляємо нові цікаві марш-
рути на не далекі поїздки, які будуть цікаві 
одразу після карантину. Бо вже є тенденції 
до внутрішнього туризму, адже це перше, що 

дозволять, — розповідає співзасновник ві-
нницького Тур-Клубу Вадим Базалицький. — 
Бажання подорожувати нікуди не ділось, 
тим паче після двох місяців сидіння вдома, 
всі хочуть кудись поїхати.
За словами Вадима, зараз доходів у них не-
має, а збитки залишились. Каже, туризм 
паралізувало, у них за останні два місяці 
нових заявок абсолютно не було.
— Ми сповнені оптимізму і одразу після 
завершення хочемо запропонувати нові 
маршрути для клієнтів, — каже Вадим. — 
А поки карантин, то розробляємо безко-
штовний туристичний довідник з цікавими 

місцями Вінниччини. Там ціла низка рубрик 
буде, поки ми приймаємо заявки для тих, 
хто хоче бути у цьому довіднику.
У Verona Tour також кажуть, що всі поїзд-
ки переносять на осінь або на наступний 
рік. А деякі туристи заморожують кошти. 
Водночас, за словами директорки одного 
з відділів турагенства Валентини, туропера-
тори помякшили свої вимоги, наприклад, 
залишають стару ціну.
— Ми плануємо виходити на роботу з се-
редини червня, — каже Валентина. — Вже 
навіть зараз нам люди пишуть, що хочуть 
відпочивати. Туристи є, нікуди не ділись.

Звичайно, потрібен буде час, щоб віднови-
ти туристичну сферу, але зате покращиться 
якість внутрішнього туризму.
А от у туристичному агентстві «Tanya Travel» 
кажуть, люди зараз налякані і не дуже ду-
мають про туризм.
— Думаю, близько 10% людей наразі заду-
муються про відпочинок, — каже директор-
ка агентства Тетяна. — Сподіваємось, влітку 
туристи будуть їздити відпочивати на укра-
їнські моря, а з початку осені відновляться 
поїздки за кордон. А ще після карантину, 
думаю, туристи будуть боятися купувати 
тури раннього бронювання.

«Туризм паралізувало», — кажуть у турагенціях 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ïàíäåì³ÿ çà÷åïè-
ëà òóðèñòè÷íó ñôå-
ðó ïî âñüîìó ñâ³òó. 
Ï³ñëÿ çàïðîâàäæåí-

íÿ êàðàíòèíó, çàêðèòòÿ êîðäî-
í³â òà òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ 
òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ, âñÿ 
öÿ ãàëóçü çàâìåðëà. Â³ííèöüê³ 
òóðîïåðàòîðè òåæ çà÷èíèëè ñâî¿ 
îô³ñè. Ìè ïîãîâîðèëè ç äèðåê-
òîðîì äåïàðòàìåíòó òóðèçìó òà 
ïîïóëÿðíèìè ì³ñöåâèìè òóðî-
ïåðàòîðàìè, ùî á ä³çíàòèñü ¿õí³ 
ïðîãíîçè ùîäî â³äíîâëåííÿ ñôå-
ðè òóðèçìó.

«БУДЕ РОЗВИВАТИСЯ 
ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ» 

— Ç ïî÷àòêó çàïðîâàäæåííÿ 
êàðàíòèíó â íàñ áóëî ãîëîâíå 
çàâäàííÿ — ³íôîðìóâàòè ëþäåé 
ïðî çì³íè â ñôåð³ ãîñòèííîñò³, 
ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ çà êîðäîíîì òà 
â Óêðà¿í³, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ì³ñòà òà 
òóðèçìó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Îëåêñàíäð Âåøåëåí³. — Âîäíî÷àñ 
ìè áàãàòî ñï³ëêóâàëèñÿ ç ³íøè-
ìè ðåã³îíàìè ³ ç íîâîñòâîðåíèì 
Äåðæàâíèì àãåíòñòâîì ðîçâèòêó 
òóðèçìó, ÿêå ôàêòè÷íî îá’ºäíóº 
âñþ òóðèñòè÷íó ñï³ëüíîòó.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, çàðàç 
ó íèõ â ïð³îðèòåò³ äîíåñåííÿ 
³íôîðìàö³¿ äî á³çíåñó ç óðàõó-
âàííÿì ¿õí³õ ïîáàæàíü ³ ðåàãó-
âàííÿ íà ò³ çàïèòè, ÿê³ ó íèõ º 
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.

— Ìè ïðàöþâàëè íàä ôîð-
ìóâàííÿì íîâîãî òóðèñòè÷íîãî 
ïðîäóêòó ùå äî çàïðîâàäæåííÿ 
êàðàíòèíó. ² âæå çàðàç ³íôîðìóº-
ìî óêðà¿íñüêèõ òóðîïåðàòîð³â, ÿê³ 
áóäóòü âèìóøåí³ ïåðåéòè íà âíó-
òð³øí³é òóðèçì, ïðî ò³ ïðîãðàìè 
âèõ³äíîãî äíÿ òà ö³êàâ³ ìîæëè-
âîñò³ ó Â³ííèö³, ÿêèìè âîíè ìî-
æóòü ñôîðìóâàòè â³êåíäîâ³ òóðè 
äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â.

ßê êàæå Âåøåëåí³, ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ êàðàíòèíó îäíîçíà÷íî 
áóäå àêòèâíî ðîçâèâàòèñü ñàìå 
âíóòð³øí³é òóðèçì, ùî äîáðå äëÿ 
Â³ííèö³.

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî åêî-
íîì³÷í³ íàñë³äêè, òî, çâ³ñíî, º 
ïåâíèé ñïàä äîõîä³â ó áþäæåòàõ 
òà ï³äïðèºìñòâàõ, àëå çàðàç âàæ-
ëèâ³øå ñòâîðèòè ïîïèò. Ïîòð³á-
íî íàâ³òü ïðè òîìó, ùî óêðà¿íö³ 
ïðîäîâæóâàòèìóòü åêîíîìèòè, 
ïîêàçóâàòè ìîæëèâîñò³ áåçïå÷íî-
ãî òóðèçìó, — êàæå Îëåêñàíäð. — 
Ìè ïðàöþâàòèìåìî ñï³ëüíî ç 
çàêëàäàìè, ùîá â³äíîâëþâàòè 
ïîòîêè àóäèòîð³¿. Äóìàþ, äëÿ 
Â³ííèö³ öå íå áóäå ñêëàäíî, öå 
ñêîð³ø ïðîáëåìà ìåíøèõ ì³ñò.

Ùîäî ïðîãíîç³â, êîëè òóðèñ-

«ДОХОДІВ У НАС НА КАРАНТИНІ 
НЕМАЄ, А ЗБИТКИ ЗАЛИШИЛИСЬ»
Мандрівки  Світло-музичний фонтан 
уже мав би працювати, а вулицями 
міста могли б гуляти туристи. Але через 
карантин чи не весь туризм відправився 
на вимушені «канікули». Як цю кризу 
долатимуть у Вінниці і чи відкриються 
через пандемію нові можливості для 
внутрішньої індустрії гостинності?

Вадим Базлицький з дружиною: «Бажання подорожувати нікуди не ділось, 
тим паче після двох місяців сидіння вдома»

òè÷íà ñôåðà çìîæå â³äíîâè-
òèñü, òî Îëåêñàíäð êàæå, ùî 
âñ³ ñïîä³âàþòüñÿ, ùî òóðèçì 
«ðå³íêàðíóºòüñÿ» íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ³ äëÿ ëþäåé âæå áóäóòü 
ìîæëèâîñò³ ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó. 
² òóò, çà éîãî ñëîâàìè, Â³ííèöÿ 
ìîæå âèãðàòè.

— Êîëè âë³òêó â ëþäåé áóäå 
äâà-òðè âèõ³äíèõ ³, ìîæëèâî, 
íå òàêà âåëèêà ìàòåð³àëüíà ñïðî-
ìîæí³ñòü ïîäîðîæóâàòè çà êîð-
äîí, òî âîíè ìîæóòü ïðè¿õàòè 
äî íàñ. Äóìàþ, âíóòð³øí³é ïîïèò 
áóäå äîñèòü ïîì³òíèì, — êàæå 
Îëåêñàíäð. — Ö³íè íà òóðèñòè÷í³ 
ïîñëóãè íàâðÿä ÷è ñóòòºâî çì³-
íÿòüñÿ.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, 
äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó ï³ñëÿ êà-
ðàíòèíó âàæëèâî, ùîá Âåðõîâíà 
Ðàäà ïðèéíÿëà ïàêåò çàêîí³â, ÿê³ 
äîçâîëÿòü ñóòòºâî çíèçèòè ïî-
äàòêîâå íàâàíòàæåííÿ.

— ²ñíóº çàïèò òàêîæ íà òèì-
÷àñîâå ñêàñóâàííÿ òóðèñòè÷íîãî 
çáîðó, — êàæå Îëåêñàíäð Âåøå-
ëåí³. — Ó íàñ òóðèñòè÷íèé çá³ð 

äî ñåðåäèíè áåðåçíÿ ñòàíîâèâ 
304 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ³ âî÷åâèäü 
íà ö³é ïîçíà÷ö³ â³í ³ çóïèíèòü-
ñÿ, îñê³ëüêè ïàðëàìåíò ïëàíóº 
ñêàñóâàòè éîãî äî ê³íöÿ ðîêó. 
Ãîñò³ òî÷íî ïîâåðíóòüñÿ â ãî-
òåë³, ³ âîíè çìîæóòü âèòðàòèòè 
çåêîíîìëåíó ñóìó íà äîäàòêîâ³ 
ñòðàâè, íàïî¿, ìóçå¿ òà ñóâåí³-
ðè, ùî äàñòü äîäàòêîâèé ñòèìóë 
åêîíîì³ö³.

«КАРАНТИН НАДИХНУВ 
НА НОВІ МАРШРУТИ» 

— Ó íàøîìó ì³ñò³, ï³ñëÿ êà-
ðàíòèíó ìè âïðîâàäæóºìî íèçêó 
íîâèõ åêñêóðñ³éíèõ ìàðøðóò³â, — 
êàæå ôàõ³âåöü. — Áóäóòü òåàòðà-
ë³çîâàí³ åêñêóðñ³¿ íà îñîáëèâ³ òà 
íåñïîä³âàí³ òåìè. À òàêîæ õî÷åìî 
ïîñèëèòè ïîïèò íà åêîëîã³÷í³ 
åêñêóðñ³¿.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, çàðàç 
ëþäè, ÿê í³êîëè, íàâ÷èëèñÿ ö³-
íóâàòè ïðèðîäó, ÿêà íàñ îòî÷óº. 
Òèì ïà÷å, åêîëîã³ÿ º òðåíäîì. 
Íàïðèêëàä, òîð³ê çàïðîâàäèëè 
îñ³ííþ åêñêóðñ³þ Ñàáàðîâîì, ³ 

öüîãîð³÷ çíîâó õî÷óòü ¿¿ ïðîâåñòè, 
àëå âæå âë³òêó.

— À ÷åðåç òå, ùî çìåíøèâñÿ 
ïîò³ê ëþäåé, äîâêîëà â³ííèöü-
êèõ âîäîéì îñåëèëîñÿ áàãàòî 
ïòàõ³â, âîíè âëàøòîâóþòü ñïðàâ-
æí³é äèâîâèæíèé ïòàøèíèé ïà-
ðàä. Ñïîä³âàºìîñü, ùî ïòàøêè 
í³êóäè íå âòå÷óòü ³ ó íàñ ï³ñ-
ëÿ êàðàíòèíó áóäå ìîæëèâ³ñòü 
ñïîñòåð³ãàòè çà íèìè ó ÷óäîâèõ 
ì³ñöèíàõ íàøîãî ì³ñòà, — êàæå 
Âåøåëåí³. — Òàêîæ äëÿ òóðèñò³â 
ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè ð³çíèé 
ôîðìàò àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó 
íà âîä³.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, ó íèõ áóëî 
áàãàòî ïëàí³â íà ïðîâåäåííÿ ð³ç-
íèõ çàõîä³â.

— Öå âñå ïîñóíåòüñÿ â ÷àñ³, àëå 
ìè íàòõíåíí³ ³ ïðè ïåðø³é æå íà-
ãîä³, ç äîòðèìàííÿì âñ³õ ïðàâèë 
áåçïåêè, áóäåìî ïðîâîäèòè äëÿ 
òóðèñò³â ö³êàâ³ ³âåíòè, — êàæå 
ñïåö³àë³ñò. — Ñïîä³âàºìîñü, ç 
ñåðåäèíè ë³òà ïðèíàéìí³ ó ìà-
ëèõ ãðóïàõ ïðîâîäèòè òî÷êîâ³ 
åêñêóðñ³¿.

Ó íàøîìó ì³ñò³ 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
êàðàíòèíó ïëàíóþòü 
çàïðîâàäèòè íèçêó 
íîâèõ åêñêóðñ³éíèõ 
ìàðøðóò³â
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Ãîíäîëó «Äæóëüºòòà» ñïóñêàëè 
íà âîäó ìèíóëîãî òèæíÿ. Çàðàç 
îíîâëåíèé ÷îâåí ÷åêàº çàê³í÷åí-
íÿ êàðàíòèíó òà ïî÷àòêó â³äêðèò-
òÿ íàâ³ãàö³¿ íà Ï³âäåííîìó Áóç³.

— Ìèíóëî¿ çèìè ãîíäîëà çèìó-
âàëà ó íàñ â ãàðàæ³, — ðîçïîâ³äàº 
â³ííèöüêèé ï³äïðèºìåöü òà çà 
ñóì³ñíèöòâîì ãîíäîëüºð Â³òàë³é 
Ãóìåíþê. — Ñïåö³àëüíî çí³ìàëè 
12-ìåòðîâèé ãàðàæ, àäæå ÷îâåí 
âåëèêèé — 9,5 ìåòðà äîâæèíîþ 
³ 1,5 çàâøèðøêè. Öüîãîð³÷, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ìè éîãî â³äðåñòàâðóâàòè 
òà ï³äôàðáóâàëè, çàëèøèëè çè-
ìóâàòè ó íàñ íà ïðè÷àë³. Ïðîñòî 
âèòÿãíóëè, ïîñòàâèëè íà êîçëè 
«ââåðõ íîãàìè».

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ãóìåíþêà, 
ïóñòà ãîíäîëà âàæèòü 400 ê³ëî-
ãðàì³â, àëå äëÿ òîãî, ùîá ï³ä-
íÿòè òà ñïóñòèòè ¿¿ íà âîäó, íå 
âèêîðèñòîâóâàëè êðàí.

— Ïðàöþºìî â «òðè ðóêè», 
ï³äñòåëÿºìî êîëåñà ³ òÿãíåìî ïî 
íèõ, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèê ÷îâíà.

Íà âîä³ «Äæóëüºòòó» äîäàòêî-
âî íàâàíòàæóþòü äëÿ òîãî, ùîá 
âîíà áóëà á³ëüø ñò³éêà ³ íå ïåðå-
êèíóëàñÿ.

— ×åðåç òå, ùî âîíà ó ôîð-
ì³ áàíàíà, ìè ¿¿ äîäàòêîâî íà-
âàíòàæóºìî ñïåðåäó âàíòàæåì 

ó 100 ê³ëîãðàì³â, — ðîçïîâ³äàº 
âëàñíèê. — Ó íàøîìó âèïàäêó 
öå áåòîíí³ áëîêè, ÿê³ òðèìàþòü 
çîíòèêè. Çàêèäàºìî 3–4 øòóêè 
äëÿ òîãî, ùîá âîíà ìàëà á³ëüøó 
êóðñîâó ñò³éê³ñòü.

ПРОГУЛЯНКИ МОЖУТЬ 
ПОДОРОЖЧАТИ

Ôîòî ãîíäîëè, ïðèøâàðòîâàíî¿ 
á³ëÿ «ðåáåðí³», ç’ÿâèëîñÿ íà Ôåé-
ñáóê ñòîð³íö³ çàêëàäó 6 òðàâíÿ. 
Ï³ä íèì óñ³õ îõî÷èõ çàïðîøó-
þòü áðîíþâàòè ì³ñöÿ äëÿ ïðî-
ãóëÿíîê îäðàçó ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ 
êàðàíòèíó òà â³äêðèòòÿ íàâ³ãàö³¿ 
1 ÷åðâíÿ.

— Íàâ³ãàö³ÿ â³äêðèâàºòüñÿ òà 
çàêðèâàºòüñÿ ùîðîêó ïî-ð³çíîìó. 
Óñå çàëåæèòü â³ä íåðåñòó ðèáè, 
— ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Ãóìåíþê. 
— Ðèáà íåðåñòèòüñÿ ³ ïðèêð³ïëÿº 
³êðó äî ð³÷êîâî¿ ðîñëèííîñò³. ¯¿ 
ëåãêî çáèòè õâèëåþ, âåñëîì ÷è 
÷îâíîì. ² ÿêùî ³êðà âïàäå íà 
äíî, äå á³ëüø õîëîäíà âîäà, ìà-
ëüîê ç íå¿ íå âèëóïèòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ãóìåíþêà, 
«Â³ííèöüêà ðåáåðíÿ», à ðàçîì ç 
íåþ ³ ïðè÷àë, äå ñòî¿òü ãîíäîëà, 
çíàõîäèòüñÿ íà çèìóâàëüí³é ÿì³ 
òà íåðåñòèëèù³ ðèáè.

— Çà ïèòàííÿìè íàâ³ãàö³¿ ùî-
ðîêó îêðåìî ñë³äêóþòü ³õò³îëî-
ãè, ÿê³ äèâëÿòüñÿ, ÷è âèëóïèëàñü 

«ДЖУЛЬЄТТУ» СПУСТИЛИ НА ВОДУ, 
АЛЕ ВОНА ПОКИ НЕ ПЛАВАЄ
Скоро сезон  Вінницька гондола 
вийшла із зимівки. Її підфарбували, 
відреставрували, оновили декор 
та спустили на воду. Поговорили з 
гондольєром Віталієм Гуменюком про 
те, як карантин змінив плани на літо і як 
ходитиме його «Джульєтта»

³êðà. Öå òàêîæ çàëåæèòü â³ä ïî-
ãîäè, õîëîäíî¿ ÷è òåïëî¿ âåñíè. 
Óñå ìîæå â³äáóâàòèñÿ íà äåñÿòü 
äí³â ðàí³øå ÷è ï³çí³øå, — ðîç-
ïîâ³äàº âëàñíèê ãîíäîëè.

Â³òàë³é ðîçïîâ³äàº, ïîêè ùî 
ì³ñöÿ äëÿ ïî¿çäîê â³ííè÷àíè íå 
áðîíþâàëè. Òàêîæ íå çðîçóì³ëî, 
ñê³ëüêè áóäå êîøòóâàòè ïðîãó-
ëÿíêà. Ìèíóëîð³÷íîãî ñåçîíó 
ï³âãîäèííà ïðîãóëÿíêà íà ãîí-
äîë³ êîøòóâàâ 250 ãðèâåíü.

— Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ 
ãîíäîëè îá³éøëàñü ìåí³ ó á³ëüø 
ÿê 50 000 ãðèâåíü. Òîìó ìîæëèâî, 
ùî ìè ïåðåãëÿíåìî ö³íó ïî¿çäêè,  
— ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é. — Çðîáèìî 
¿¿ íà 100 ãðèâåíü äîðîæ÷îþ. Öå 
íå á³çíåñ, à õîá³, ìè íå çàðîáëÿ-

ºìî. Öå á³ëüø äëÿ äóø³, à íå äëÿ 
ãðîøåé.

КАРАНТИН ПОЛАМАВ ПЛАНИ
Ìèíóëîãî ðîêó Â³òàë³é Ãóìå-

íþê ïëàíóâàâ çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü ãîíäîë, äîâåñòè â ìàéáóò-
íüîìó ¿õ ê³ëüê³ñòü äî 10–15. À òà-
êîæ â³äêðèòè øêîëó ãîíäîëüºð³â.

— Âèÿâèëîñü, ùî ñòâîðåííÿ 
øêîëè, ç òî÷êè çîðó äîêóìåíòî-
îá³ãó, íå ñêëàäíå. Àëå ìàº áóòè, 
â ïåðøó ÷åðãó, ÿêàñü ï³äñòàâà, — 
ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é. — Ï³äñòàâîþ 
ìîæå áóòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ãîíäîë. ªâðîïåéñüêèé ñåðòèô³êàò 
äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãîíäîë ÿ âæå 
îòðèìàâ. Öå äëÿ ìåíå âåëè÷åçíà 
ïåðåìîãà. Ïðè¿æäæàâ ñïåö³àëüíî 

ç ×åõ³¿ ³íæåíåð, ÿêèé âèì³ðÿâ, 
âàæèâ ÷îâåí íà ñóø³ òà íà âîä³. 
Âèäàâ ðåêîìåíäàö³¿, ùî ïîòð³áíî 
çì³íèòè. ² ìè ï³ä ðåêîìåíäàö³¿ 
ðåñòàâðóâàëè ãîíäîëó.

Â³òàë³é ðîçïîâ³äàº, ùî ïëàíó-
âàâ ïðàöþâàòè íàä íîâèìè ñóä-
íàìè, àëå ïîêè çàëèøèâ ö³ ïëàíè.

— Çàðàç âñå âïèðàºòüñÿ ó ô³-
íàíñè. Êàðàíòèí çì³íèâ òà â³ä-
òåðì³íóâàâ âñ³ íàø³ ïëàíè ðîê³â 
íà äâà, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Ãó-
ìåíþê. — ßêùî âõîäèòè â ÿê³ñü 
íîâ³ ïðîåêòè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ô³íàíñîâèõ âëèâàíü, ïîòð³áíî 
ìàòè ÿêåñü ðîçóì³ííÿ òà ïëàí 
ðîçâèòêó. À íà öåé ìîìåíò ìè 
ìàºìî òàêó ñèòóàö³þ, êîëè í³õòî 
íå çíàº, ùî áóäå ÷åðåç òèæäåíü.

Коли прогулянки на гондолі стануть можливими, поки що невідомо. 
Це залежить не тільки від карантину, але й від нересту риби
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ОВЕН 
Ваші почуття цього тижня 
будуть винятково сильними. 
Вони можуть послужити 
причиною як початку, так і за-
кінченню близьких стосунків. 

ТЕЛЕЦЬ 
У ваших стосунках не все так 
однозначно: то ви турбуєтеся, 
а то радієте. Кохана людина 
може зачепити ваші почуття, 
але наступного дня ви зрозу-
мієте, як вона вам важлива.

БЛИЗНЮКИ 
Якщо вам вдасться впоратися 
з ревнощами і сумнівами, 
тиждень принесе радість. 
Ваш обранець зможе пере-
конати вас в щирості і силі 
свого кохання. 

РАК 
Наберіться терпіння і не на-
кидайтеся на кохану людину 
з докорами і претензіями. 
Ваші стосунки вже стали 
ближчими, важливо вчасно 
це помітити.

ЛЕВ 
Цього тижня варто спробува-
ти зазирнути у власну душу і 
знайти відповідь, що ви чека-
єте від стосунків. У п'ятницю 
не варто чіплятися до коханої 
людини, краще насолодити-
ся її товариством.

ДІВА 
Ви, схоже, втомилися від 
спокою і розміреності, вас по-
тягнуло на нові знайомства. 
Однак це може бути небез-
печним. Визначтеся в своїх 
бажаннях, не дозволяйте спо-
кусі вирішувати за вас.

ТЕРЕЗИ 
Для того, щоб домогтися успі-
ху на особистому фронті, вам 
доведеться приділяти більше 
часу своїй зовнішності. На-
магайтеся не розкривати свої 
інтимні таємниці, щоб не до-
велося шкодувати про це. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся бути спокійні-
шими, ніжнішими, відвер-
тішими. Часу для зустрічей і 
побачень буде цілком достат-
ньо, але не варто тринькати 
його через дрібниці. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не критикуйте і постарайтеся 
не повертатися до людини, 
взаємини з якою давно 
вичерпані, цим ви тільки за-
плутаєте ситуацію.

КОЗЕРІГ 
Будь-яка дрібниця в сто-
сунках з коханою людиною 
загрожує стати "каменем спо-
тикання»: необережне слово, 
фінансові труднощі або візит 
непроханих гостей.

ВОДОЛІЙ 
У ваших стосунках панує 
спокій і гармонія. Вівторок і 
неділя відмінно підійдуть для 
зустрічей в інтимній обста-
новці. Зараз легко вирішаться 
які завгодно серйозні супер-
ечки з вашим обранцем.

РИБИ 
На початку тижня ви можете 
бути занадто завантажені 
на роботі, і практично не бу-
дете згадувати про особисте 
життя. А жаль! Вихідні — 
сприятливий момент для 
романтичних зустрічей. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13-19 ТРАВНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Якби в сексі був якийсь один 
стиль, який подобається всім, 
до нього б прагнули вже всі 
чоловіки. Усі тут же рвонули б 
на курси і тренінги з цього «іде-
ального» стилю сексу, і чолові-
ки б тут же поділилися на дві 

касти: ті, хто знає цей ідеальний стиль, та інші. 
На ділі все набагато складніше. Секс у цьо-
му сенсі можна порівняти з музикою, в якій є 
величезна кількість стилів, жанрів, не кажучи 
вже про ноти.

Проте найціннішим у сексі є сексуальний 
транс. Не скидання напруги, не розмноження 
і навіть не кохання, а спільний сексуальний 
транс. Транс може починатися поступово 
в кожному, заповнювати загальне поле і за-
ражати іншого, занурюючи в неймовірний 
простір відчуттів. Найкращим, ідеальним, 
справді універсальним коханцем є той (не-
залежно від статі), хто вміє підключатися 
до сфери сексуального трансу, навіть без 
допомоги партнера, і потім втягувати туди 
його (її). Для цього потрібно переживати 
всі емоції партнера як свої, відчувати його 

відчуття, насолоджуватися чуттєвою єдніс-
тю. У будь-якому трансі працює тільки задня 
кора мозку, передня загальмована, тому всі 
тілесні відчуття загострені. Сексуальний транс 
не схожий на інший транс, оскільки в ньому 
людина не самотня, а знаходиться в злитті 
з іншою живою сутністю і дійсно здатна ві-
дображати її афект, постійно примножуючи 
його своїм. Саме це запускає колісницю такої 
сили, що коли вона нарешті припиняє свій 
рух, і партнер виринає в реальність, він якийсь 
час не може прийти до тями і відчуває себе 
перезавантаженим.

Коментар експерта

ТОП 5 КРИТЕРІЇВ ГАРНОГО КОХАНЦЯ

Êîõàííÿì áàæàíî çàéìàòèñÿ ç 
êîõàíèìè, òîä³ âîíè çàâæäè áó-
äóòü ³äåàëüíèìè êîõàíöÿìè, íà-
â³òü ÿêùî ÷àñòî çì³íþþòüñÿ. Àäæå 
êîõàííÿ, òî òàêà øòóêà — ùî 
êîìïåíñóº âñ³ êîñÿêè òà íåäîë³êè. 
Âò³ì, ÿêùî ïîãëÿíóòè íà ïèòàí-
íÿ ç, òàê áè ìîâèòè, «íàóêîâî¿» 
òî÷êè çîðó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 
â ñåêñóàëüí³é ñôåð³ áóâàþòü òà-
ëàíòè. À òàëàíò, ÿê íå êðóòè, ð³÷ 
óí³âåðñàëüíà, òîáòî ïîäîáàºòüñÿ 
âñ³ì (ïðèíàéìí³ á³ëüøîñò³).

Àäæå ÿêèìè á ñâîºð³äíèìè 
íå áóëè ñåêñóàëüí³ çàïèòè æ³íîê 
÷è ÷îëîâ³ê³â, âñå æ òàêè äóæå 
áàãàòî â íèõ ñõîæîãî. Òîæ í³÷îãî 
äèâíîãî, ùî ³ñíóþòü ëþäè, ÿê³ 
ïðîñòî â³ä ïðèðîäè âì³þòü ñåê-
ñóàëüíî ðàäóâàòè.

КРАЙНОЩІ СЕКСУАЛЬНОСТІ 
²ñíóº äóìêà, ùî ñåêñ, òî ÷èñ-

òà ô³ç³îëîã³ÿ. À ñåêñóàëüí³ñòü 
íàñò³ëüêè æ ïðèì³òèâíà, ÿê ³ 
áóäü-ÿêèé ÷èñòî ô³ç³îëîã³÷íèé 
ïðîöåñ. Õî÷à íàâ³òü ï³ä ÷àñ âæè-
âàííÿ ¿æ³ (íàéá³ëüø ïðèì³òèâíèé 
ïðîöåñ ïðèäóìàòè âæå ñêëàäíî) 
êóëüòóðíà ëþäèíà íå ïåðåáóâàº 
íà ÷èñòî ô³ç³îëîã³÷íîìó ð³âí³ 
ñïðèéíÿòòÿ. Àäæå âîíà ðîçð³çíÿº 
â³äò³íêè ñìàêó ³ íàñîëîäæóºòü-
ñÿ êîëüîðîâîþ ãàìîþ ïðîäóê-
ò³â, à ùå îòðèìóº çàäîâîëåííÿ 
â³ä ãàðíî¿ ñåðâ³ðîâêè (òàêèõ ùå 
íàçèâàþòü êóë³íàðíèìè åñòåòà-
ìè). Òî ùî òîä³ âæå êàçàòè ïðî 
ñåêñ-ñôåðó, ùî º íàé³íòèìí³øèì 
ñï³ëêóâàííÿì äâîõ îñîáèñòîñòåé. 
Òîæ ÷èì á³ëüøå ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà 

ðîçóì³º, ùî ñåêñ — öå íå ïðîñòî 
³íñòèíêòèâíå çëÿãàííÿ, à âïëèâ 
íà ò³ëåñíî-åìîö³éíó ñôåðó ïàðò-
íåðà, òèì êðàùèì êîõàíöåì ââà-
æàºòüñÿ (ïàðòíåðàìè ââàæàºòüñÿ 
çâè÷àéíî æ, àëå öå â ïðèíöè-
ï³ îá'ºêòèâíî). Ïðî ùî ìîâà? 
Ïðî íàñòð³é, ÿêèé ëþäèíà ìîæå 
ñòâîðèòè â «ñïàëüí³», öå âñå: ³ 
ïîâåä³íêà, ³ ÷óòòºâ³ñòü, ³ ÷èñòà 
ïîñò³ëü, ³ ìóçèêà, ³ çàïàõ, ³ ñâ³òëî. 
Òàëàíò, ùî òóò ñêàæåø.

ЗАБАГАТО ДУМОК 
Ùå îäíà êðàéí³ñòü — äóìà-

òè, ùî ñåêñ, òî ñóòî ñï³ëêóâàí-
íÿ äâîõ îñîáèñòîñòåé. Àäæå öå 
ñôåðà íàï³â³íñòèíêòèâíà ³ ñïîí-
òàííà. Äëÿ êëàñíîãî ñåêñó âàðòî 
õî÷ òðîõè â³äêëþ÷èòè ðîçóì òà 
çíèçèòè êîíòðîëü. ßêùî ëþ-
äèíà çàéìàºòüñÿ ñåêñîì çîâñ³ì 
áåç ñïîíòàííîñò³, âîíà øêîäèòü 
³ ñâî¿é ñåêñóàëüíîñò³, ³ ñåêñóàëü-
íîñò³ ïàðòíåðà. Â³äñóòí³ñòü ñïîí-
òàííîñò³ îçíà÷àº ìàéæå ïîâíó 
â³äñóòí³ñòü ÷óòòºâî¿ íàñîëîäè. 
Ðåàêö³¿ ò³ëà çíèæåí³, àäæå ïî-
ñò³éíî îñìèñëþþòüñÿ, çðîçóì³ëî, 
ùî ïðèñòðàñòü íå ìîæå çàõîïèòè 
òàêó ëþäèíó. Õîëîäíîêðîâíà ³ 
îñìèñëåíà âçàºìîä³ÿ ï³ä ÷àñ 
ñåêñó, öå íàéã³ðøå, ùî îäèí 
ïàðòíåð ìîæå çàïðîïîíóâàòè 
³íøîìó. ßêùî æ ñåêñóàëüí³ñòü 
æ³íêè ÷è ÷îëîâ³êà íåñòàá³ëüíà ³ 
íåñôîðìîâàíà, ¿õ ïàðòíåð — òà-
êèé îñìèñëåíèé â ñåêñ³, çäàòíèé 
âáèòè ¿õíº ë³á³äî íàäîâãî. Òîìó 
ùîá ñòàòè ³äåàëüíèì êîõàíöåì, 
ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ òðèìàòèñÿ 

ТАЛАНОВИТІ КОХАНЦІ — 
ХТО ЦІ ЛЮДИ?
Не очевидно  Проміжок шляху від 
«я хочу тебе зараз і негайно» до, «це 
було неймовірно» — може бути різний. 
У когось на все піде хвилин п’ять, а хтось 
затягне години на півтори-дві. Утім, і 
фінал може різнитися за шкалою від 
«огого» до «що це було». Поговоримо 
про коханців та про те, який насправді 
має вигляд ідеальна пристрасть

íà ìåæ³ (ÿê ñåðôåð íà ãðåáåí³ 
õâèë³) êîíôë³êòó ÷èñòî¿ ô³ç³îëîã³¿ 
òà îñîáèñòîñò³.

РАЗ ТОБІ, РАЗ МЕНІ 
Òðèìàòè õâèëþ çäàºòüñÿ âàæ-

êèì ïðîöåñîì. Òîìó ùî ñïîí-
òàííèé ³ ïîãëèíåíèé âëàñíèìè 
áàæàííÿìè êîõàíåöü ïðîñòî 
íå ïîì³÷àº áàæàííÿ ïàðòíåðà. 
Àáî æ íàâïàêè — íàìàãàºòüñÿ 
çëîâèòè ³ çðîçóì³òè âñå, ùî õî÷å 
ïàðòíåð, àëå òîä³ ïðàöþº ðîçóì ³ 
ìîæëèâ³ñòü ðîç÷èíèòèñÿ ó âëàñ-

íîìó çàäîâîëåíí³ çíèêàº. Òîìó 
áàãàòî êîõàíö³â ä³ëÿòü ïðîöåñ 
ñåêñó íà äâ³ ÷àñòèíè: íàïðèêëàä, 
÷îëîâ³êè (õî÷à æ³íêè òàê ñàìî 
ðîáëÿòü), ñïî÷àòêó âîíè ïðè-
íîñÿòü çàäîâîëåííÿ æ³íö³ (ïðå-
ëþä³ÿ, àáî ñòàòåâèé àêò «òàê, ÿê 
âîíà ëþáèòü», à ïîò³ì, ïî÷óâøè 
â³ä íå¿ îðãàçì (íàé÷àñò³øå ³ì³-
òàö³þ), çàñëóæåíî ïåðåõîäÿòü 
äî äðóãî¿ ÷àñòèíè, òîáòî âëàñ-
íîãî «çàäîâîëåííÿ», ùî íàñòóïàº 
àáî øâèäêî ³ ñêóïî, àáî äîâãî ³ 
âèñíàæëèâî (äëÿ îáîõ).

МАЄ ГАРНЕ ТІЛО
 У нього гарна постава і хода, він напевне класно 
танцює. А ще транслює сексуальність і отримує від 
цього задоволення.

ФЛІРТУЄ ЯК ДИХАЄ
 Є такі чарівні в спілкуванні чоловіки і жінки, 
які можуть кількома словами чи поглядами 
розчулити будь-кого.

НЕ ГИДЛИВИЙ/А
 Якщо чоловік не бажає цілувати жінку через 
помаду на її вустах, або жінка просить перед 
інтимом сходити у ванну кімнату, з сексом тут явна 
проблема.

СКРОМНИЙ/А
 Якщо чоловік постійно говорить про секс і 
про кількість жінок — це означає напевно купу 
комплексів. Жінка постійно говорить про секс, це 
вже явна голодуха.

ТИ В НЬОГО/НЕЇ ЗАКОХАНА/НИЙ
 Коли ми закохані і це взаємно, будь-який ззовні 
партнер видається нам богом сексу. Тут не важлива 
ані техніка, ані вміння фліртувати, кохання 
компенсує все-все…



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ЮРІЙ АНДРОЩУК, ІНЖЕНЕР

Виходь за мене заміж…
— Добре, я згодна.
…тиша
— Ну, ти більше нічого 
не хочеш мені сказати, 
коханий?

— Та я і так, здається, зайвого ляпнув.

***
Синові три з половиною. Не їсть м'яса. 
Підходить і запитує:
— Мені салат робиш?
— Так (намагаюся спиною приховати 
інгредієнти).
— Дрібніше м'ясо ріж, щоб я не зрозумів.

***
Куди йде дитинство? Та нікуди воно не йде! 
Ховається воно… Щоб потім, в старості, 
яааааак вискочити!

***
Пора худнути — це коли ти купила обруч, 
а він тобі якраз.

***
— Докторе, ваша яблучна дієта для 
схуднення мені не допомагає!
— А ви яблука миєте?
— Так.
— Спробуйте не мити.

***
— Як полювання? — запитує дружина.
— До чого ж лисиця — хитра тварина. 
Я сьогодні підстрелив одну. Підходжу 
ближче, дивлюся, а на її місці лежить 
собака.

***
Правильно говорити не «ледача людина», 
а «людина з обмеженим бажанням 
працювати».

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Не стоит идти напролом, 
к успеху приведут мягкость, 
гибкость и умение найти 
разумный компромисс. 
Не отказывайтесь от воз-
можности помочь друзьям.

ТЕЛЕЦ 
Вы сможете похвастаться 
редкостным спокойствием, 
и душевным равновесием. 
Хорошее время для реше-
ния непростых вопросов 
личной жизни, имеющих 
эмоциональную подоплеку. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя обещает оказаться 
удачной и прибыльной. Вы 
получите именно то, о чем 
давно мечтали, обретете 
гармонию, ощутите радость 
жизни и прилив сил. Нако-
нец поступит интересующая 
вас информация. 

РАК 
Ваша энергия позволит под-
няться по карьерной лестни-
це. Хотя ваши планы могут 
измениться из-за внезапной 
командировки, но она будет 
способствовать развитию 
партнерских отношений. 

ЛЕВ 
Вы легко избежите стрес-
сов, конфликтных ситуаций 
и финансовых потерь, всего 
лишь проявив терпение 
и осмотрительность. Сим-
патии окружающих людей 
будут на вашей стороне.

ДЕВА 
Вы рискуете проявить себя 
излишне эмоциональным 
человеком и доставить мно-
го хлопот не только себе, 
но и окружающим. Будьте 
сдержаннее, делитесь 
своими мыслями только 
с близкими людьми. 

ВЕСЫ 
Начинается интересная, 
но весьма хлопотная 
неделя. Потребность само-
утвердиться в создавшейся 
ситуации потребует от вас 
значительных усилий. 

СКОРПИОН 
Вам стоит внутренне 
собраться, чтобы не про-
пустить важных событий, 
которые сулят значительную 
прибыль. Сконцентри-
руйтесь на главных делах, 
лучше меньше, да лучше.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вы можете 
оказаться погруженными 
в чужую суету и пробле-
мы. Впрочем, почему бы 
и не помочь ближним. Так 
вы заработаете авторитет. 

КОЗЕРОГ 
Вам придется хорошо пора-
ботать, в противном случае 
груз незавершенных дел 
грозит здорово затормозить 
ваше продвижение вперед. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя может подарить вам 
просто лавину разнообраз-
ных возможностей для ро-
мантических приключений 
и активного отдыха. Только 
не стоит все время думать 
лишь о выгоде. 

РЫБЫ 
Постарайтесь разобраться 
в своем внутреннем мире. 
Вы зря всем недовольны 
и жалуетесь на жизнь. Нуж-
но ценить то, что имеете. 

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Юлія, 23 роки
Працюю HR-manager в IT компанії. Багато подорожую Україною і 
не тільки. Також побувала в Італії, Польщі, Данії, Німеччині, Австрії, 
Угорщині, та 3 місяці жила у Китаї. Люблю людей та нові знайомства

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.

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)

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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