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РЕКЛАМА

 Марина Кушнір тривалий час веде 
боротьбу з онкологією. Нещодавно 
дівчина випадково натрапила на 
підозрілу спільноту, де збирають 
кошти, нібито для неї

 Виявилося, що її створили шахраї. 
Але ані заблокувати фейкові 
сторінки, ані притягти когось до 
відповідальності не виходить

 Як «працюють» аферисти, та на 
що варто звернути увагу, щоб не 
потрапити до них на гачок

с. 7

ПЕРЕХВОРІВ НА 
COVID В ІСПАНІЇ

ДО ВІННИЦІ ПРИЄДНАЮТЬ ШІСТЬ СЕЛИЩ с. 5

с. 10

468084

473239

— На своїх 
сторінках шахраї 
збирають гроші 
навіть дітям, 
яких вже давно 
немає в живих, 
— розповідає 
Марина Кушнір
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Ми не 
змінилися 

Íàâðÿä ÷è êàðàíòèí õî÷ 
ÿêîñü íàñ çì³íèâ. Â³í ñêîð³-
øå âèÿâèâ, à ìîæå ³ ïîñèëèâ 
òå, ùî ³ òàê â íàñ ³ñíóâàëî.

Íàïðèêëàä, õòîñü íà ñàìî-
³çîëÿö³¿ çðîçóì³â, ùî ñàìî-
äèñöèïë³íà — éîãî ñëàáêå 
ì³ñöå. ª ëþäè, ÿê³ ïåðåñòàëè 
âìèâàòèñÿ ³ ïðèâîäèòè ñåáå 
â ïîðÿäîê. ¯ì áóäå âàæêî 
âõîäèòè â çâè÷àéíèé ðèòì 
æèòòÿ. Çàòå ¿ì ëåãêî áóäå 
çíîâó ïðàöþâàòè çà íàéìîì, 
àäæå òàì â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëå-
æèòü íà êåð³âíèöòâ³.

ª é ò³, õòî òðèâîãó ñàìî-
³çîëÿö³¿ íàìàãàâñÿ çíèçèòè 
çà ðàõóíîê ñóºòè, ïîñò³éíî 
ïðèäóìóþ÷è ñîá³ íîâ³ ³ íîâ³ 
çàíÿòòÿ, ùîá íå çàëèøàòèñÿ 
íàîäèíö³ ç íåâèçíà÷åí³ñòþ. 
Äëÿ íèõ âèõ³ä áóäå ïðèíî-
ñèòè ïîëåãøåííÿ. Ôóõ, âñå 
ñòàº íà ñâî¿ ì³ñöÿ, çðîçóì³ëî, 
ùî ðîáèòè.

ª é ò³, õòî â ñàìî³çîëÿö³¿ 
çðîçóì³â, ùî â³í õî÷å íà-
ñïðàâä³. Îðãàí³çóâàâ ñâ³é 
ïðîñò³ð, ÷àñ ³ ñï³ëêóâàííÿ 
êîìôîðòíèì äëÿ ñåáå ÷èíîì.

Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî çà-
äîâîëåííÿ â³ä æèòòÿ âàðòî 
îòðèìóâàòè ëèøå â³ä òèõ 
ìîìåíò³â, ÿê³ éîãî ïðèêðà-
øàþòü: ïîäîðîæ³, êîíöåðòè, 
ðåñòîðàíè, ñâÿòà. Õî÷à äëÿ 
ïñèõîëîã³÷íîãî êîìôîðòó 
³ äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿ ëþäÿì 
âàæëèâ³øå íàâ÷èòèñÿ íà-
ñîëîäæóâàòèñÿ çâè÷àéíèìè 
ïîâñÿêäåííèìè ìîìåíòàìè: 
ñï³ëêóâàííÿì ç áëèçüêèìè, 
çàòèøêîì îñåë³, óñâ³äîìëåí-
íÿì ö³ííîñò³ ñàìîãî æèòòÿ.

Òàê îñü ëþäè òðåòüî¿ êà-
òåãîð³¿ íà÷åáòî íàâ÷èëèñÿ 
öüîìó çà ïåð³îä êàðàíòèíó. 
² âèõ³ä ç êàðàíòèíó âîíè ìî-
æóòü ñïðèéìàòè, ÿê çàãðîçó 
áåçïåö³.

Âñ³ì äîâåäåòüñÿ àäàïòóâà-
òèñÿ äî çâè÷àéíîãî æèòòÿ 
çàíîâî.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

ALEKSANDR MARTUNUYK 
Можна було взагалі навіть і 
не починати увесь цей цирк, 
і не вестися на цю жахливу 
аферу з пандемією світового 
масштабу.

СВЕТЛАНА РУЛЬКО 
Повністю відмінити всі об-
меження можна буде лише, 
якщо будуть винайдені ліки і 
вакцини. У разі чого, людину 
можна буде врятувати.

ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ 
Уже давно повинні відміни-
ти, і полегшити життя людей, 
які в цей час зостались ніби 
в кам'яному віці: без роботи 
і громадського транспорту!

ТАТЬЯНА СТЁПИНА 
22 травня не завершення 
карантину, а другий етап 
часткового зняття обмежень. 
Повне завершення, дай Бог, 
до кінця червня.

ЛЮБОВ ПОГОРЄЛОВА 
Якщо всім жителям макси-
мально дотримуватись пра-
вил безпеки, то можна вихо-
дити. Щоб зароблені кошти 
не витратити на лікування.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Коли і за яких умов можна повністю відмінити карантинні обмеження?

ÍÎÂÈÍÈ

У «Вінницякартсервіс» розповіли, 
що вінничани активніше користу-
ються валідаторами в транспорті. 
Щодня пластиковими картками 
вінничанина розраховуються 
33–35 тисяч разів. З цієї кількос-
ті орієнтовно 5 тисяч транзакцій 
проходить через банківські картки 
з NFC-чіпом. І якщо порахувати 
разом всі муніципальні карт-
ки (учнівські, загальні, пільгові 
тощо), то у містян вже понад 
70 тисяч «Карток вінничанина».
І хоча в міськраді зазначають, що 
після карантину готівки у тран-
спорті не буде — розрахунок 
лише через QR-коди, SMS та 
валідатори — наявність папе-

рових квитків й продажу за го-
тівку передбачено конфігурацією 
системи вінницького е-квитка.
— З часом карантин закінчиться, 
але кондукторів вже не буде. Го-
тівкова оплата залишиться у во-
дія, який друкуватиме квиток. 
Проте, навряд чи всі пасажири 
будуть йти до водія у заповнено-
му салоні, — говорила директор-
ка «Вінницякартсервіс» Катерина 
Бабіна. — Тому ми пропонуємо 
людям електронні варіанти опла-
ти, щоб вони розраховувалися 
за проїзд, бо це напряму впливає 
на обсяг виручки транспортної 
компанії та якість перевезень 
(cutt.ly/jyRXJhr).

На руках вже понад 70 тисяч карток 

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже десятий 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, RIA, 
(063)7758334 

Ó ïîíåä³ëîê, 
18 òðàâíÿ, ïîáà-
÷èëè íà Ñîáîðí³é, 

ÿê äåñÿòêè â³ííè÷àí âèøèêóâà-
ëèñÿ ó ÷åðãó. Ëþäè ñòîÿëè á³ëÿ 
âõîäó â ãîëîâíèé îô³ñ «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ», äå ìîæíà îòðèìàòè 
³ìåííó «Ìóí³öèïàëüíó êàðòêó 
â³ííè÷àíèíà». ² â ÷åðç³ áóëà é 
ìîëîäü, ³ ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó 
òà ïåíñ³îíåðè. Çäàâàëîñÿ, ùî ïðî 
ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ ó 1,5 ìåòðà 

í³õòî íå çíàº, àäæå ÷èì áëèæ÷å 
äî âõîäó, òèì ò³ñí³øå ëþäè ñòî-
ÿëè îäíå äî îäíîãî. 

Ðîçïèòàâøè â³ííè÷àí, ä³çíà-
ëèñÿ, ùî âñ³ âîíè éäóòü çàáèðàòè 
ñâî¿ êàðòêè. Á³ëüø³ñòü ¿õ çàìîâ-
ëÿëè ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó. Ïðè 
öüîìó, ÷åðãà áóëà «æèâîþ» — ïî-
ïåðåäíüîãî çàïèñó ÷è ïðèéîìó 
çà òàëîí÷èêàìè, ÿê â «Ïðîçîðîìó 
îô³ñ³» òóò íåìàº.

— Òàê òóò ëþäè ç ñàìîãî ðàíêó 
ñòîÿòü. ² çàðàç ó êàðòñåðâ³ñ³ âè-
ð³øèëè çðîáèòè ñîá³ îá³ä, õî÷à 
âêàçàíî, ùî ïðàöþþòü áåç ïåðå-
ðâè. Ìåí³ ïîòð³áíà êàðòêà, áî 

ЧОМУ ЛЮДИ СТОЯТЬ В 
ЧЕРГАХ БІЛЯ КАРТСЕРВІСУ 
Без альтернативи  Попри ризик 
зараження коронавірусом, біля головного 
офісу «Вінницякартсервіс» на Соборній 
стоять черги. При цьому перед дверима є 
й молодь, і пенсіонери, в яких подекуди 
немає захисних масок. Чому люди 
годинами чекають на свої картки та чи 
справді пенсіонери не можуть їздити 
у транспорті за своїми посвідченнями?

ÿ ìàþ ï³ëüãè íà ïðî¿çä ³ ïðàöþþ 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, — êàæå ïåíñ³-
îíåðêà, ÿêà ñòîÿëà ïåðåä âõîäîì.

— À âè íå ìîæåòå ¿çäèòè 
çà ñâî¿ì ïîñâ³ä÷åííÿì? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Ìåíå áåç ìóí³öèïàëüíî¿ 
êàðòêè â òðàíñïîðò íå ïóñêà-
þòü, — â³äïîâ³ëà æ³íêà.

Ó «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ðîç-
ïîâ³äàëè, ùî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
âèäà÷à êàðòîê áóäå ëèøå ÷å-
ðåç êóð’ºðñüê³ ñëóæáè: ôàõ³âö³ 
ñêëàäàþòü ïåðåë³ê ëþäåé, ÿêèì 
ïîòð³áíî âèäàòè êàðòêè â³ííè÷à-
íèíà çà âóëèöÿìè, ùîá êóð’ºðè 
îäíî÷àñíî ðîçäàëè ïàðò³þ ïëàñ-
òèêó. Òàê ÷îìó æ â³äíîâèëè âè-
äà÷ó êàðòîê â îô³ñ³ íà Ñîáîðí³é? 
Äèðåêòîðêà êàðòñåðâ³ñó Êàòåðèíà 
Áàá³íà â³äïîâ³ëà, ùî êóð’ºðñüêà 
äîñòàâêà íå âèïðàâäàëà ñåáå.

— Êóð’ºð³â ìàëî, à çàÿâêè ïî 
âñüîìó ì³ñòó. Òîìó ìè ïåðåéøëè 
íà âèäà÷ó êàðòîê ç íàøîãî öåíòðó 
îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â. Àëüòåð-
íàòèâè öüîìó íåìàº, áî ëþäè é 
òàê ïðèõîäÿòü äî íàñ òà âèìàãà-
þòü ñâî¿ ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè, — 
ãîâîðèòü Áàá³íà.

Î÷³ëüíèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³-

ñó» êàæå, àáè çàïîá³ãòè ïîøèðåí-
íþ êîðîíàâ³ðóñó, ïóñêàþòü âñå-
ðåäèíó íå á³ëüøå ø³ñòüîõ ëþäåé 
îäíî÷àñíî. Î÷³êóâàòè íà ñâîþ 
÷åðãó âñåðåäèí³ îô³ñó çàáîðîíå-
íî ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. À ïî îá³ä³ 
ïðèì³ùåííÿ êâàðöóþòü, òîìó é 
ïîòð³áíà ïåðåðâà.

Äî òîãî æ, êàðòêè ñïî÷àòêó âè-
äàâàëè ò³ëüêè òèì, õòî ìàº äî-
â³äêè íà òðàíñïîðò, à çàðàç — ¿õ 
îòðèìóþòü âñ³, õòî çàìîâëÿâ ïåð-
ñîíàë³çîâàíó êàðòêó. Âîäíî÷àñ 
Êàòåðèíà Áàá³íà ðàäèòü íå ïðè-
õîäèòè äî íèõ â îô³ñ ëþäÿì, ÿê³ 
íå ïðàöþþòü ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ³ 
íå ìàþòü äîâ³äêè íà ïðî¿çä.

— Íàø³ ïåíñ³îíåðè êàæóòü, ùî 
ñàìå áåç ìóí³öèïàëüíèõ êàðòîê 
¿õ íå ïóñêàþòü â òðàíñïîðò. Ìè 
¿ì ïîÿñíþâàëè, ùî öå íå òàê: 
¿õ íå âîçÿòü, áî â íèõ íåìàº 
ñïåöïåðåïóñòîê. Àëå, íà æàëü, 
«ñàðàôàííå ðàä³î» ñèëüí³øå 
çà íàñ, — êàæå Áàá³íà. — Íà-
ãîëîøóþ, ÿêùî â ï³ëüãîâèêà º 
ñïåöïåðåïóñòêà, òî öÿ ëþäèíà 
çìîæå é íàäàë³ ¿çäèòè çà ñâî¿ì 
ïîñâ³ä÷åííÿì. Êàðòêà â³ííè÷à-
íèíà íå º äîçâîëîì íà ïðî¿çä ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó.

Чим ближче до дверей — тим тісніша черга. Вінничани 
з ранку стоять в очікуванні своїх муніципальних карток 
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На сайті міськради є вкладка з назвою 
«Порушення правил паркування». Тут 
можна перевірити постанову про штраф, 
дізнатися реквізити для оплати, інфор-
мацію про сам відділ і всю нормативну 
базу, за якою карають порушників. Також 
є інформація про пільги на покарання:
«У разі сплати 50% розміру штрафу 
впродовж 10 банківських днів з мо-
менту набрання законної сили дії по-
станови, то така постанова вважається 
виконаною. Постанова також вважається 

виконаною у разі сплати штрафу за пові-
домленням, яке залишене на лобовому 
склі транспортного засобу, у тому числі 
шляхом сплати 50% розміру штрафу 
впродовж 10 банківських днів з дня 
набрання законної сили дії постанови 
відповідного правопорушення. У разі 
несплати штрафу впродовж 30 днів з 
дня набрання законної сили постановою 
така постанова підлягає примусовому 
виконанню», — йдеться на сайті (cutt.
ly/ayTeKs1).

Пільги на оплату покарання 
Спільно зі службою паркування в місті мав 
запрацювати й перший муніципальний 
евакуатор. Це Ford Trucks 2533 з маніпу-
лятором HYVA HT16EV, лебідкою та ева-
куаторною платформою. Максимальна 
вантажність — 15 тонн, що дозволить ви-
возити не тільки легкові авто, а й мікро-
автобуси. На закупівлю машини витратили 
3,4 мільйона гривень з міського бюджету.
І згодом міськрада постановила, що опі-
куватися евакуатором буде комунальне 
підприємство «Архітектурно-будівельний 

сервіс». Воно, до того ж, отримало повно-
важення блокувати колеса авто, вивозити їх 
на арештмайданчик, що на Ботанічній, 28 . 
Проте евакуатора досі немає.
— Ми мали отримати його у кінці квітня. 
Стався форс-мажор. Шасі вже маємо, але 
ще немає маніпулятора. Його виготовля-
ють в Італії, саме в Ломбардії — де один з 
епіцентрів коронавірусу. Строки поставок 
посунулися і назвати конкретну дату не мо-
жемо, — каже директор «Архітектурно-бу-
дівельного сервісу» Анатолій Плахотнюк.

Евакуатора немає через форс-мажор 

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Ç ìèíóëî¿ çèìè 
â ì³ñò³ çàïðàöþâà-
ëà ìóí³öèïàëüíà 

ñëóæáà, ÿêà ñë³äêóº çà ïîðÿä-
êîì íà ïàðêîâêàõ ì³ñòà. ×îòèðè 
ì³ñÿö³ òðèâàëà ðîç’ÿñíþâàëüíà 
êàìïàí³ÿ, êîëè âîä³ÿì ëèøå 
ðîç’ÿñíþâàëè ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë ñòîÿíêè òà çóïèíêè.

Îäíàê öåé ïåð³îä çàê³í÷èâñÿ: 
ç 12 òðàâíÿ ³íñïåêòîðè ìîæóòü 
âèïèñóâàòè øòðàôè íà 255 àáî 
510 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ ðîáëÿòü 
áåç ïðèñóòíîñò³ âîä³ÿ — ¿õ çà-
ëèøàþòü ï³ä äâ³ðíèêîì íà ëî-
áîâîìó ñêë³.

«Я ТУТ НА 30 СЕКУНД» 
ßðîñëàâ Áåçâåðõí³é òà Àíòîí 

²ùóê — äâîº ç øåñòè ³íñïåê-
òîð³â â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ. Íèí³ 
âîíè ïàòðóëþþòü ñòîÿíêè âè-
íÿòêîâî ó öåíòð³ ì³ñòà — íà Ñî-
áîðí³é ³ ïðèëåãëèõ âóëèöÿõ. 
Ó îáîõ ÷îðíà óí³ôîðìà ç çåëå-
íèìè ñìóãàìè íà òóëóá³, íà ÿê³é 
çàêð³ïëåíå é îáëàäíàííÿ, íåîá-
õ³äíå äëÿ ðîáîòè: öå ïëàíøåò, 
ëàçåðíèé äàëåêîì³ð, ïðèíòåð 
äëÿ äðóêó ÷åê³â-ïîâ³äîìëåíü ³ 
áîä³-êàìåðè.

— Äàëåêîì³ðîì â³äì³ðÿºìî 
â³äñòàíü äî ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â, ïåðåõðåñòü òîùî, — ïî-
ÿñíþº ³íñïåêòîð Àíòîí ²ùóê. — 
Íà ïëàíøåò ôîòîãðàôóºìî ïðà-
âîïîðóøåííÿ. À ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî øòðàô äðóêóºìî îäðàçó 

íà ïðèíòåð³, ÿêèé çàêð³ïëåíèé 
äî ïîÿñà. Áîä³-êàìåðè ô³êñóþòü 
âæå íàøó ðîáîòó ³ âîíè îäíî-
÷àñíî º ðàö³ºþ.

Ç³ çì³íîþ ôîðìàòó ðîáîòè, ãî-
âîðÿòü ³íñïåêòîðè, çì³íèëîñÿ ³ 
ñòàâëåííÿ äî íèõ: ÿêùî âîä³¿ ðà-
í³øå ³ãíîðóâàëè ïîïåðåäæåííÿ ³ 
÷àñòî õàìèëè íà âèìîãó ïåðåñòà-
âèòè àâòîìîá³ëü, òî òåïåð ÷åðåç 
çàãðîçó øòðàô³â îõî÷å ðåàãóþòü 
íà âèìîãó ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó 
ïàðêóâàííÿ.

Ïèòàºìî, ÷è º ì³ñöÿ, äå íàé-
÷àñò³øå ïîðóøóþòü ïðàâèëà ñòî-
ÿíêè?

— ßêèõîñü îñîáëèâèõ ì³ñöü, äå 
íàé÷àñò³øå ïîðóøóþòü, íåìàº. 
Ïîðóøóþòü ñêð³çü, ïî âñüîìó 
öåíòðó.

— À ç ÷èì öå ïîâ'ÿçàíî? Ç 
òèì, ùî ì³ñöÿ íå âèñòà÷àº äëÿ 
ñòîÿíêè?

— Í³. Öå ÷åðåç òå, ùî âîä³¿ 
ïàðêóþòüñÿ òàì, äå ¿ì çðó÷íî. 
Ùîá ïîñòàâèòè ìàøèíó çà ìåòð 
äî âõîäó â ìàãàçèí. ² íàé÷àñò³-
øå âèïðàâäàííÿ — «ÿ íà 30 ñå-
êóíä», — â³äïîâ³äàº ³íñïåêòîð 
ßðîñëàâ Áåçâåðõí³é.

ПОКИ ЩО ЛОЯЛЬНЕ 
СТАВЛЕННЯ 

Ì³ñüêðàäà âñòàíîâèëà, ùî â³ä-
ä³ë ç ïàðêóâàííÿ çìîæå øòðàôó-
âàòè çà ñòîÿíêó íà ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîäàõ, òðîòóàðàõ, âåëîäîð³æ-
êàõ òà ó ì³ñöÿõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷å-
í³ äëÿ ïàðêóâàííÿ (øòðàôè 255 ³ 
510 ãðèâåíü, ÷àñòèíà 1,3 ñòàòò³ 
122 Àäì³íêîäåêñó — àâò.).

Îäíàê íàñïðàâä³ ³íñïåêòîðè 
çàðàç ñòàâëÿòüñÿ äî ïîðóøíèê³â 

ШТРАФУЮТЬ ЗА ГРУБІ ПОРУШЕННЯ. 
ЯК НАВОДЯТЬ ЛАД З ПАРКОВКАМИ
Покарання гривнею  Інспектори 
міського відділу паркування почали 
штрафувати за порушення правил 
стоянки. І за перші дні виписали вже 
понад 200 постанов. Розказуємо, 
як вони працюють, за що можуть карати 
і чи справді всім водіям-порушникам 
одразу виписують штрафи

ö³ëêîì òîëåðàíòíî. Òàê âîíè 
îáìèíóëè «øåðåíãó» ç àâòî-
ìîá³ë³â, ÿê³ áóëè ïðèïàðêîâàí³ 
á³ëÿ «Ñêàéïàðêó» âçäîâæ æîâòî¿ 
ë³í³¿ — ó ì³ñö³, äå ñòîÿíêà çà-
áîðîíåíà.

— Ïîêè ëîÿëüíî ñòàâèìîñÿ 
äî òàêîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, áî 
çàêðèòà àâòîïàðêîâêà ó òîðãîâî-
ìó öåíòð³. ¯¿ îá³öÿþòü â³äêðè-
òè äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ. ßê ò³ëüêè 
¿¿ â³äêðèþòü — òàêå ñòàâëåííÿ 
çàê³í÷èòüñÿ, — êàæå ³íñïåêòîð 
ßðîñëàâ Áåçâåðõí³é.

À ïîêè ìè ãîâîðèìî, éîãî 
íàïàðíèê ñï³ëêóºòüñÿ ç âîä³ºì-
ïîðóøíèêîì. Çàì³ñòü ïîêàðàí-
íÿ âîä³þ êàæóòü â³ä’¿õàòè, ùîá 
íå ïîðóøóâàòè ïðàâèëà ñòîÿíêè.

— ×àñòêîâî ïðîäîâæóºìî 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. ßêùî 
âîä³é íà ì³ñö³, òî êàæåìî ïå-
ðåñòàâèòè ìàøèíó, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ. — Íèí³ ô³êñóºìî ò³ëüêè 
ãðóá³ ïðàâîïîðóøåííÿ: çóïèíêà 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, áëîêó-
âàííÿ âè¿çäó ç ïðèëåãëèõ òåðè-
òîð³é, çà ñòîÿíêó íà ïåðåõðåñò³ 
òà ì³ñöÿõ çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Äî ðå÷³, çà îñòàíí³ 
äâ³ ðå÷³ áóäå åâàêóàö³ÿ àâòîìîá³ëÿ 
íà àðåøòìàéäàí÷èê.

ЯКЩО НЕМАЄ ВОДІЯ — ШТРАФ 
Âðåøò³-ðåøò ³íñïåêòîðè «â³ä-

ïóñòèëè» òðüîõ âîä³¿â ïîðóøíè-
ê³â, ÿê³ ïîãîäèëèñÿ ïåðåïàðêóâà-
òèñÿ. À îò øòðàô íà ëîáîâå ñêëî 
îòðèìàâ âëàñíèê ³íîìàðêè, ùî 
áóëà ïðèïàðêîâàíà çà ñ³ì ìåòð³â 
äî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó á³ëÿ áó-
ä³âë³ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Ïîêè îäèí ³íñïåêòîð ïåðåâ³ðÿº 
â³äñòàíü äî ïåðåõîäó ëàçåðíèì 
äàëåêîì³ðîì, ³íøèé ôîòîãðàôóº 
íà ïëàíøåò íîìåð àâòîìîá³ëÿ, 
éîãî ðîçòàøóâàííÿ ç ê³ëüêîõ 
ðàêóðñ³â. Ôîòîãðàôóþòü é ïî-
êàçíèêè íà äàëåêîì³ð³.

— Ïîòð³áíî áàãàòî ôîòî çðîáèòè, 
ùîá ìîæíà áóëî ï³äòâåðäèòè, ùî 
ìàøèíà íå áóëà â ðóñ³, ³ ùî ä³éñíî 
áóâ ôàêò ïðàâîïîðóøåííÿ, — êàæå 
³íñïåêòîð Àíòîí ²ùóê. — Íà ôî-
òîãðàô³ÿõ º ãåîëîêàö³ÿ, äàòà ³ ÷àñ. 
² ¿õ îäðàçó íàäñèëàºìî íà ñåðâåð.

Ï³ñëÿ öèõ ìàí³ïóëÿö³é ïðèíòåð 
íà ïîÿñ³ ñòàâ äðóêóâàòè ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî øòðàô — íà íüîìó ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ìàøèíó, ïîðóøåííÿ, 
ñóìó øòðàôó, ðåêâ³çèòè äëÿ îïëà-
òè. Éîãî çàëèøàþòü ï³ä äâ³ðíèêîì 
íà ëîáîâîìó ñêë³. Òàêîæ, çà ñëîâà-
ìè ³íñïåêòîð³â, øòðàôóþòü ùå é 
âîä³¿â, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ óñóíóòè 

ïîðóøåííÿ ïðàâèë ñòîÿíêè ï³ñëÿ 
¿õíüîãî óñíîãî çàóâàæåííÿ.

Çà ñàìîþ æ ïðîöåäóðîþ ïî-
ñòàíîâó ïðî øòðàô ñêëàäàþòü 
ó ñïåöê³ìíàò³ â ì³ñüêðàä³, äå º 
äîñòóï äî ïîë³öåéñüêî¿ áàçè, 
ðîçêàçóº êåð³âíèê â³ää³ëó ïàð-
êóâàííÿ Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé. 
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â âëàñíèê àâ-
òîìîá³ëÿ îòðèìóº ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî øòðàô çàìîâíèì ëèñòîì.

— Çà ïåðø³ äí³ ðîáîòè âèïèñà-
ëè ïîíàä 200 øòðàô³â íà çë³ñíèõ 
ïîðóøíèê³â, — ãîâîðèòü Áîãóñ-
ëàâñüêèé.

— ×îìó ³íñïåêòîðè ìîæóòü 
øòðàôóâàòè íàâ³òü áåç ïðèñóò-
íîñò³ âîä³ÿ? — ïèòàº æóðíàë³ñò 

— Óñ³ ïèòàííÿ äî çàêîíîäàâ-
öÿ. Çàêîí ¹ 2262 â³ä 2017 ðîêó 
âí³ñ çì³íè äî Àäì³íêîäåêñó, äå 
äàâ ìîæëèâ³ñòü îôîðìëþâàòè àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ 
ó ñôåð³ ïîðóøåíü ïðàâèë ñòîÿí-
êè, çóïèíêè òà ïàðêóâàííÿ áåç 
ïðèñóòíîñò³ âîä³ÿ, — â³äïîâ³â 
êåð³âíèê â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ.

×îëîâ³ê òàêîæ ðîçêàçàâ, ùî 
â ïåðñïåêòèâ³ â³ää³ë ïàðêóâàííÿ 
áóäóòü ðîçøèðÿòè, ùîá íàéíÿòè 
á³ëüøå ³íñïåêòîð³â òà íàâåñòè ëàä 
ç ïàðêîâêàìè ïî âñ³é Â³ííèö³.

Інспектор Ярослав Безверхній залишає повідомлення 
про штраф. У ньому є інформація про машину, порушення, 
суму штрафу та реквізити для оплати
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ВЛАДИСЛАВ 
СКАЛЬСЬКИЙ, 
ГОЛОВА 
ВІННИЦЬКОЇ ОДА 

—  Ц е й  п л а н 
о р і є н то ва н и й 
на стійке еконо-

мічне зростання, в якому гро-
мада визначає своє майбутнє, 
спираючись на власну спро-
можність, а не на «благодійну» 
допомогу. Було проведено де-
кілька кіл експертних комуніка-
цій із врахуванням раціональних 
пропозицій громад. По багатьох 
громадах рішення було непро-
стим, особливо це стосується 
вже діючих ОТГ. Компроміс до-
сягався заради зростання самих 

громад. Максимально були зро-
блені кроки щодо врахування 
думок і пропозицій Міністерства 
розвитку громад та територій, 
ОДА, громад області.
Але зростання якості послуг — 
це основне очікування грома-
дян, заради цього і робилася 
реформа. Громадам потрібно 
підготуватися до функціону-
вання в нових межах і нових 
умовах. Є серйозна потреба 
опрацювання стратегій розвитку 
громад після пандемії, зваже-
них оптимальних рішень. Також 
важливо розуміти, що громади 
вже створені. Рішення прийняте. 
Потрібно починати працювати 
(cutt.ly/mymFU5u).

План формувався з поглядом у майбутнє регіону 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Êàáì³í îïóáë³-
êóâàâ ïåðñïåêòèâ-
íèé ïëàí ôîðìó-

âàííÿ îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä (äàë³ — ÎÒÃ) ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Ó íüîìó 63 ñïðîìîæ-
íèõ ÎÒÃ. Òîáòî, òàê³ ãðîìàäè ç 
ñ³ë òà ì³ñò çìîæóòü îá’ºäíàòè ñâî¿ 
áþäæåòè, ùîá ñàìîñò³éíî ðîç-
áóäóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó, ïîêðà-
ùèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã òà îñâ³òè.

Âîäíî÷àñ, öåé óðÿäîâèé ïëàí 
ë³êâ³äîâóº 11 ç íèí³ ä³þ÷èõ 
46 ÎÒÃ, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ ïðî-
òÿãîì ìèíóëèõ ðîê³â.

Çîêðåìà, Â³ííèöüêà ì³ñüêà 
îá’ºäíàíà ãðîìàäà, â ÿê³é ç ìî-
ìåíòó ñòâîðåííÿ º Â³ííèöÿ ³ Äåñ-
íà, ïîãëèíå Â³ííèöüê³ Õóòîðè, 
Ïèñàð³âêó (ç³ Ù³òêàìè) òà Ãàâ-
ðèø³âñüêó ÎÒÃ. Ó îñòàííþ âõî-
äÿòü Ìàë³ òà Âåëèê³ Êðóøëèíö³, 
Ñòàäíèöÿ ³ Ãàâðèø³âêà. ² òàêèé 
ïëàí çàäîâîëüíÿº íå âñ³ ñåëà.

ХТО «ЗА», А ХТО «ПРОТИ»?
Ó ëþòîìó 2020 ðîêó òðàñó Ì-12 

ïåðåêðèâàëè ìåøêàíö³ òðüîõ ñ³ë. 
Ãàâðèø³âêà íå õîò³ëà ïðèìóñî-
âîãî îá’ºäíàííÿ ç Â³ííèöåþ, 

à Ïèñàð³âêà õîò³ëà áóòè â ñêëàä³ 
Ñîêèðèíåöüêî¿ ÎÒÃ.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ïèñàð³âêè 
Äìèòðî Íàóìåíêî ñòâåðäæóº, ùî 
òîä³ íà ïðîòåñò³ áóëî «6–7 ïèñà-
ð³âñüêèõ». ² äî öüîãî â íèõ â³äáó-
ëîñÿ ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, äå 
ñåëÿíè ïîãîäèëèñÿ îá’ºäíàòèñÿ ç 
Â³ííèöåþ (cutt.ly/ryQye9X).

— ßêùî áóäå ò³ñíà ñï³âïðàöÿ 
ç ì³ñòîì, òî íàøà ãðîìàäà ñòàíå 
ñèëüí³øîþ. Íàø³ ëþäè õî÷óòü 
ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò äî Â³-
ííèö³, äå ïðî¿çä áóäå 5 ãðèâåíü. 
Ïîòð³áíî äîáóäóâàòè ïèñàð³âñüêó 
øêîëó. Ðàçîì ç Ñîêèðèíåöüêîþ 
ÎÒÃ ìè òàêîãî ðîçâèòêó íå îòðè-
ìàºìî, òîìó íàøà ãðîìàäà çãîäíà 
íà îá'ºäíàííÿ ç Â³ííèöåþ, — êà-
çàâ Íàóìåíêî.

À îò Ãàâðèø³âñüêà ÎÒÃ ç Â³-
ííèöåþ áóòè íå õî÷å. Ãîëîâà 
ãðîìàäè Âëàäèñëàâ ßêëþøèí 
êàæå, ùî ó îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ íå âðàõóâàëè ¿õíþ ïîçèö³þ.

— Ãàâðèø³âñüêà ãðîìàäà áóëà 
ñòâîðåíà â ãðóäí³ 2019 ðîêó. 
Ó íàñ ïðîéøëè âèáîðè, äå 90% 
ëþäåé ï³äòðèìàëè îá'ºäíàííÿ 
â ñ³ëüñüêó òåðãðîìàäó. Ó êâ³òí³ 
2020 ðîêó íàñ âèçíàëè ñïðîìîæ-
íîþ ãðîìàäîþ. Àëå äîñ³ â³ä äåð-
æàâè ìè íå îòðèìàëè ò³ ô³íàí-
ñè òà ïîäàòêè, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ 
íà ð³âí³ ÐÄÀ, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

ДО ВІННИЦІ ПРИЄДНАЮТЬ ЩЕ 
ШІСТЬ СЕЛИЩ. ДЛЯ ЧОГО? 
«Подружать» примусово  Гавришівка, 
Вінницькі Хутори, Писарівка та 
підпорядковані їм села — усі вони мають 
увійти в склад оновленої Вінницької 
міської громади. Кабмін затвердив 
перспективний план об'єднаних 
громад для нашої області. При цьому 
добровільне об’єднання закінчилося, 
а деякі сільські голови йдуть до суду

ßêëþøèí êàæå, ùî ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü áóäóòü íàïðàâëÿòè 
íà ðîçáóäîâó Â³ííèö³, à íå ïðè-
ì³ñüêèõ ñ³ë. ² ùå îäíèì àðãó-
ìåíòîì ïðîòè îá’ºäíàííÿ º é 
íåð³âí³ ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè ç 
îáëàñíèì öåíòðîì ó ìèíóëîìó:

— Çà îñòàíí³ ðîêè â³ä íàñ «â³ä-
ð³çàëè» âæå á³ëüøå 500 ãåêòàð³â 
çåìë³. Âîäíî÷àñ ïîë³ãîí ñì³òòÿ 
ó Ñòàäíèö³ òà àåðîïîðò «Â³ííè-
öÿ» ÷èíîâíèêè íàçèâàþòü ïðî-
áëåìíèìè îá’ºêòàìè â ðàç³ âè-
æèâàííÿ Ãàâðèø³âñüêî¿ ÎÒÃ. Àëå 
â ÷îìó ïðîáëåìà? 16 ãåêòàð³â ïî-
ë³ãîíó íàëåæàòü ì³ñòó, à ëåòîâè-
ùå ìàº ðîçâèâàòèñü ³ ñïëà÷óâàòè 
ïîäàòêè äî áþäæåòó. Òîìó ìè 
áóäåìî â³äñòîþâàòè ñâîº ïðàâî 
íà ñàìîñò³éíå ³ñíóâàííÿ ó ñóä³, — 
çàçíà÷èâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà.

Äóìêó Â³ííèöüêèõ Õóòîð³â ïðî 
îá’ºäíàííÿ ç îáëàñíèì öåíòðîì 
íàì íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ. Ñ³ëü-
ñüêèé ãîëîâà Âàëåð³é Êðàâ÷åí-
êî â³äìîâèâñÿ â³ä êîìåíòàðÿ, 
áî «ùå íå äî ê³íöÿ âñå óçãîäæå-
íî». ² íå çìîãëè ç’ÿñóâàòè äóì-
êó íà îá’ºäíàííÿ ç ïðèì³ñüêèìè 
ñåëàìè ó â³ííèöüêî¿ ìåð³¿.

— Äîïîêè Ïåðñïåêòèâíèé 
ïëàí íå ïðîéäå âñ³ ïðîöåäóðí³ 
âèìîãè, íåäîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî 
öå, — â³äïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.

Îäíàê äî îá’ºäíàííÿ ç Äåñíîþ, 
â ìåð³¿ ãîâîðèëè, ùî â³ä öüîãî 
ì³ñòî îòðèìàº á³ëüøå ãðîøåé ç 
äåðæáþäæåòó ÿê ÎÒÃ, â òîìó 
÷èñë³ íà ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè.

ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ 63 ОТГ 
Ïîòðåáà îá’ºäíàííÿ ãðîìàä 

âèíèêëà ÷åðåç òå, ùî ó ìàëèõ 
ñåëàõ äåðæàâà ïîãàíî âèêîíóº 
ñâî¿ ôóíêö³¿. À âñ³ ïîâíîâàæåííÿ  
ìàº íå ãîëîâà, à ðàéîííà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ. ² ùîá öå âèïðàâèòè, 
ç 2015 ðîêó â Óêðà¿í³ ïî÷àëîñÿ 
ñòâîðåííÿ ÎÒÃ, ÿêå ïðîòÿãîì 
ï’ÿòè îñòàíí³õ ðîê³â áóëî äîáðî-
â³ëüíèì. Âîäíî÷àñ, ÷èíîâíèêè 
ðîçðîáëÿëè ³ âëàñíå áà÷åííÿ, ÿê 
ïîâèíí³ ñòâîðþâàòèñÿ ÎÒÃ.

— Äëÿ öüîãî Êàáì³íîì áóëî çà-
òâåðäæåíî Ìåòîäèêó ôîðìóâàííÿ 
òåðãðîìàä, äå áóëî âêàçàíî, ùî 
ãðîìàäè ìàþòü îá’ºäíóâàòèñÿ 
íàâêîëî òàê çâàíèõ ïîòåíö³éíèõ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ öåíòð³â (ì³ñò 
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéöåíòð³â, 
êðóïíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â) é ïå-
ðåáóâàòè â ¿õ «çîí³ äîñòóïíîñ-
ò³» — íå äàë³ 20–25 ê³ëîìåòð³â â³ä 

öüîãî öåíòðó. Çà ö³ºþ ìåòîäèêîþ 
îáëàñí³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³ ðîç-
ðîáëÿëè Ïåðñïåêòèâí³ ïëàíè äëÿ 
êîæíî¿ ç îáëàñòåé, — êàæå ãîëîâà 
ðåñóðñíî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó 
«Ãðîìàäè Â³ííè÷÷èíè» Àíäð³é 
Êàâóíåöü.

ßêáè âñå áóëî çà ìåòîäè-
êîþ, òî, äëÿ ïðèêëàäó, Â³ííèöÿ 
ñòàëà á àäì³íöåíòðîì äëÿ âñ³õ 
ïðèì³ñüêèõ ñ³ë — Ñòðèæàâêè, 
ßêóøèíö³â òîùî. Îäíàê öüîãî 
íå ñòàëîñÿ, áî â ïðàâèëàõ â³ä 
óðÿäó º âèíÿòîê.

— Öåíòðàìè ÎÒÃ ìîãëè ñòàâà-
òè ì³ñòà é ñåëà, ÿêùî â³äïîâ³äàëè 
êðèòåð³ÿì ñïðîìîæíîñò³ — ìàëè 
øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â, íå ìåíø 
ÿê 250 øêîëÿð³â òà íå ìåíø ÿê 
100 äîøê³ëüíèê³â, — êàæå åêñ-
ïåðò. — Òîìó, êîðèñòóþ÷èñü öèì 
âèíÿòêîì, ãðîìàäè îá’ºäíóâàëèñÿ 
ç êèì õîò³ëè é îòðèìóâàëè ô³íàí-
ñîâó ï³äòðèìêó ç äåðæáþäæåòó òà 
ïðàâî îï³êóâàòèñÿ îñâ³òîþ, ìå-
äèöèíîþ, ñïîðòîì, êóëüòóðîþ, 
ñîöçàõèñòîì òîùî íà òåðèòîð³¿ 
ñâîº¿ ÎÒÃ.

ßêùî òàêå îá’ºäíàííÿ áóëî 
íå çà Ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì, 
òî â íüîãî ïðîñòî âíîñèëèñÿ 
çì³íè, í³áè òàê áóëî çàïëàíîâàíî. 

ЛІКВІДАЦІЯ ГРОМАД 
Òàê òðèâàëî ï'ÿòü ðîê³â, àëå êî-

ëèñü ìàâ áóòè ðîçðîáëåíèé îñòà-
òî÷íèé ïëàí óòâîðåííÿ ÎÒÃ, äå 
áóäå îá'ºäíàííÿ íå òàê ÿê «õî÷ó», 
à òàê ÿê «ìàº áóòè». ² öå ñòàëî-
ñÿ ç çàòâåðäæåííÿì îñòàòî÷íîãî 
Ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó.

Ó íüîìó, äî ðå÷³, ëèøå äâ³ ç 
46 íèí³ ³ñíóþ÷èõ ãðîìàä çàëè-
øàþòüñÿ áåç çì³í: öå Êóíê³â-
ñüêà òà Ñóòèñê³âñüêà ÎÒÃ, ÿêà 
îá’ºäíàëàñÿ ç Øåðøíÿìè ³ ÷åðåç 

ñóä äîâîäèëà ñâîº ïðàâî íà ³ñíó-
âàííÿ, îêðåìî â³ä Òèâðîâà.

— Îäíàê ïëàí, ðîçðîáëåíèé 
â ÎÄÀ, ìàº ÷èìàëî ïðîáëåì. Çî-
êðåìà, â òîìó, ùî éîãî ðîçðîáêà 
áóëà äîñèòü ñïåöèô³÷íîþ: ó îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ í³áèòî ïðîâî-
äèëè êîíñóëüòàö³¿, àëå ïðîâîäèëè 
¿õ äóæå îáìåæåíî òà ç îêðåìèìè 
ãîëîâàìè ãðîìàä. Ó ðåçóëüòàò³ 
îòðèìàëè òå, ùî îêðåì³ ÎÒÃ, ÿê³ 
âæå ³ñíóþòü òà º ñïðîìîæíèìè, 
ìàþòü áóòè ë³êâ³äîâàíèìè, — ãî-
âîðèòü Àíäð³é Êàâóíåöü.

Òàêèõ ÎÒÃ, ùî ë³êâ³äóþòü â íà-
ø³é îáëàñò³ 11. ² íà öå ó Êàá³íåòó 
ì³í³ñòð³â òåïåð º «êàðò áëàíø»: 
ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé ï³äïèñàâ çàêîí, ÿêèì 
íàä³ëèâ óðÿä ïîâíîâàæåííÿìè 
ñòâîðþâàòè òà ë³êâ³äîâóâàòè ÎÒÃ.

— Çâ³ñíî, íå âñ³ âîíè ïîâí³ñòþ 
â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñïðîìîæ-
íîñò³, àëå º é òàê³, ÿê³ ö³ âèìîãè 
âèêîíóþòü òà ìàþòü ïðàâî íàäà-
ë³ çàëèøèòèñü ñàìîñò³éíî. ×åðåç 
öå, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, Ïàâë³âñüêà, 
Ãàâðèø³âñüêà òà Ñîêèðèíåöüêà 
ãðîìàäè ïëàíóþòü ïîäàâàòè ïî-
çîâè äî ñóäó íà ð³øåííÿ Êàáì³-
íó, — êàæå Êàâóíåöü.

Ïèòàºìî, ùî áóäå äàë³ ï³ñëÿ 
çàòâåðäæåííÿ Ïåðñïåêòèâíîãî 
ïëàíó?

— Ôàêòè÷íî, óõâàëåííÿ ïåð-
ñïåêòèâíèõ ïëàí³â º ïåðøèì 
êðîêîì äî ñòâîðåííÿ íîâèõ 
ÎÒÃ. Äàë³ ìàº áóòè óõâàëåíà 
íèçêà çàêîí³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é, âèçíà-
÷åííÿ íîâèõ ðàéîí³â. Óòâîðåííÿ 
ãðîìàä â³äáóäåòüñÿ îäíî÷àñíî ç 
ì³ñöåâèìè âèáîðàìè — áóäåìî 
îáèðàòè äåïóòàò³â òà ãîëîâó ãðî-
ìàä, ÿê³ âèçíà÷åí³ â Ïåðñïåêòèâ-
íîìó ïëàí³, — â³äïîâ³â åêñïåðò.

Муніципальний транспорт та ремонт доріг, шкіл, 
амбулаторій. Такі бонуси від об’єднання з Вінницею вже 
отримала Десна та пообіцяли Писарівці 

Äîáðîâ³ëüíå 
îá’ºäíàííÿ 
çàê³í÷èëîñÿ, òåïåð áóäå 
«ïðèìóñîâå». Îäíàê 
÷åðåç öå ë³êâ³äóþòü 
11 ³ñíóþ÷èõ ÎÒÃ



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-

АКАДЕМІЇ

Ó ñó÷àñíèõ óìî-
âàõ ïàíäåì³¿ ìè ìàºìî 

øâèäêî ïðèéìàòè ð³øåííÿ äëÿ 
òîãî, àáè çàáåçïå÷èòè óñï³øíå 
ìàéáóòíº â ðåàë³ÿõ êðèçè ³ 
íå ëèøå. Àäæå ïîò³ì áóäå âàæêî 
âèïðàâèòè ïîìèëêè.

Ïåðøå ïðàâèëî — ³íâåñòóé 
â ñåáå! Ùîá áóòè âïåâíåíèì 
ó çàâòðàøíüîìó äí³, ³íâåñòóé 
â ñåáå — öå ïåðøå ïðàâèëî 
ï³ä ÷àñ êðèç. ßê³ ïðîôåñ³¿ âè-
æèâóòü ï³ä ÷àñ êðèçè? Çâ³ñíî, 
öå ²Ò! Òà ïåðø, í³æ êèäàòèñü 
êóäè-íåáóäü, äîáðå ïðîàíàë³-
çóé ï³äõîäè â íàâ÷àíí³, õòî 
âèêëàäàº çàíÿòòÿ, â³äãóêè òà 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíè-
ê³â. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ — 
çàêëàä ç ìîòèâîâàíèì ñåðåä-
îâèùåì äðóç³â-îäíîäóìö³â, äå 
íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ íàâ÷àþòü 
âèêëþ÷íî ïðàêòèêóþ÷³ ²Ò-
ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ áàæàþòü ïî-

ä³ëèòèñü äîñâ³äîì òà âèâ÷èòè 
íîâå ïîêîë³ííÿ ïðîãðåñèâíèõ 
àéò³øíèê³â. Ïðîñòî îáåðè ñâîþ 
ñïåö³àë³çàö³þ — ³ ä³é.

Äðóãå ïðàâèëî — ä³é! Ëèøå 
äóìàòè ïðî òå, ùîá ñòàòè ïðî-
ãðàì³ñòîì — çàìàëî. Ïîòð³áíî 
ä³ÿòè ïðÿìî çàðàç. Â³äâ³äàéòå 
ïðåçåíòàö³þ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿ òà ðåºñòðóéòåñü â íîâ³ 
ãðóïè. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
ãîòóº çà íàïðÿìêàìè ²Ò ñïå-
ö³àë³çàö³é, ÿê³ º íàéá³ëüø ïî-
ïóëÿðíèìè íà ñüîãîäí³: ïðî-
ãðàì³ñò, òåñòóâàëüíèê, âåá-
äèçàéíåð, ïðîäæåêò-ìåíåäæåð. 
Íàø³ âèïóñêíèêè âæå âïåâíå-
íî ñòîÿòü íà íîãàõ ³ ïðàöþ-
þòü â ²Ò-êîìïàí³ÿõ Óêðà¿íè 
òà ñâ³òó.

Òðåòº ïðàâèëî — íå ñõèá! 
ª áàãàòî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
ÿê³ ìàþòü íàïðÿì ²Ò. Òà ñàìå, 
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ óæå 
ïîíàä 10 ðîê³â ãîòóº ñïåö³à-
ë³ñò³â, ÿê³ ïîòð³áí³ ðèíêó ³ ãà-
ðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ. 

Ìè íå îá³öÿºìî çà 3–4 ì³ñÿö³ 
çðîáèòè ç òåáå àéò³øíèêà, áî 
çíàºìî, ùî öå íåðåàëüíî. Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿, ùîá îòðèìàâøè íàø 
äèïëîì, òè ãàðàíòîâàíî îòðèìàâ 
ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Òîìó 
ìè íå ðîçêèäàºìîñü ïóñòèìè 
îá³öÿíêàìè. À ïðîïîíóºìî 
ä³éñíî ä³ºâèé òà ³íòåíñèâíèé 
ï³äõ³ä íàâ÷àííÿ, ÿêèé çàáåç-
ïå÷èòü òîá³ ðîáîòó ìð³¿. Çðîáè 
ïðàâèëüíèé âèá³ð — íàâ÷àéñÿ 
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿!

Ñòàíü ïðîãðàì³ñòîì, òåñòó-
âàëüíèêîì, âåá-äèçàéíåðîì, 
ïðîäæåêò-ìåíåäæåðîì ãàðàí-
òîâàíî! — ðåºñòðóéòåñÿ â íîâ³ 
ãðóïè ita.in.ua.

#ÍåÏàí³êóéÍàâ÷àéñÿÙîä-
íÿÓäîñêîíàëþéÑåáå

#Àéò³øíèêèÌàþòüÐîáîòó-
Çàâæäè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
https://ita.in.ua/
òåë. 067–431–19–21

Перше правило криз — інвестуй в себе!
БЛОГ
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простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР
За два місяці карантинного сидіння вдома 
на мінімалках, я усвідомив, наскільки 
дорого, виявляється, ходити вулицями.

ПРЕС-СЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ç ñ³÷íÿ ïî êâ³òåíü 2020 ð. 
çà äîñòàâêó ãàçó ðîçðàõóâàëèñÿ ïîíàä 
80% ñïîæèâà÷³â Â³ííè÷÷èíè. Öå ñâ³ä÷èòü 
ïðî îá³çíàí³ñòü ñïîæèâà÷³â ç íîâèì ïî-
ðÿäêîì îïëàòè òà íàëàãîäæåíèé çâîðîòí³é 
çâ’ÿçîê ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ç êë³ºíòàìè. Îä-
íàê, äî 20 òðàâíÿ — ÷àñ ñïëàòèòè òðàâíåâ³ 
ðàõóíêè.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçâ³äìîâíî¿ ðîáîòè 
óñ³º¿ ³íôðàñòðóêòóðè «Â³ííèöÿãàç» â óìî-
âàõ êàðàíòèíó ïðàöþº â íàäçâè÷àéíîìó 
ðåæèì³. Çàáåçïå÷óº áåçàâàð³éíå òà áåç-
ïåðåá³éíå ïîñòà÷àííÿ ãàçó â ðåã³îí³, 
ñïîä³âàþ÷èñü íà ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó 
ñïîæèâà÷³â.

Â³ä â÷àñíî¿ îïëàòè ñïîæèâà÷àìè îòðè-
ìàíî¿ ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó íàïðÿìó 
çàëåæàòü ñòàí ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ 
òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ, ðîáîòà àâàð³éíî-
äèñïåò÷åðñüêî¿ òà ³íøèõ ñëóæá ï³äïðè-
ºìñòâà, äèñòàíö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ 
ñïîæèâà÷³â Öåíòðàìè îáñëóãîâóâàííÿ 
êë³ºíò³â òîùî.

«Êîìïàí³ÿ âäÿ÷íà ñïîæèâà÷àì, ÿê³ 
â òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ çíàéøëè ìîæ-
ëèâ³ñòü â÷àñíî ðîçðàõóâàòèñü çà ïîñëóãó 
äîñòàâêè ãàçó. Àäæå íåïëàòåæ³ âåäóòü 
äî âèíèêíåííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ 
íà ï³äïðèºìñòâ³, à äëÿ ñïîæèâà÷³â — 
öå íàêîïè÷åííÿ áîðã³â, ÿê³ ïîò³ì áóäå 
ñêëàäíî âðàç ïîãàñèòè. Çà ïåðø³ 4 ì³-
ñÿö³ — ç ñ³÷íÿ ïî êâ³òåíü ïîíàä 80% 
ñïîæèâà÷³â ñïëàòèëè ïîñëóãó ðîçïîä³ëó 
ãàçó. Îäíàê, óæå ÷àñ ñïëà÷óâàòè íàðàõó-
âàííÿ òðàâíÿ», — ïîÿñíþº êîìåðö³éíèé 

äèðåêòîð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Âîëîäèìèð 
Àíòîøêî.

Ðèòîðèêó Óðÿäó ïðî çàáîðîíó çàñòî-
ñóâàííÿ ïåí³ òà øòðàôíèõ ñàíêö³é ïðè 
çàòðèìö³ ïëàòåæ³â ÷èìàëî ãðîìàäÿí 
ñïðèéíÿëî ÿê äîçâ³ë íà íåñïëàòó êî-
ì³ðíîãî â ïåð³îä êàðàíòèíó àáî æ éîãî 
â³äòåðì³íóâàííÿ. Òàê, óêðà¿íöÿì íå íà-
ðàõîâóâàòèìóòü ïåíþ çà íåñïëà÷åíó êî-
ìóíàëêó, îäíàê ñàì³ ïëàòåæ³ íå ñêàñî-
âóþòüñÿ. Íåîáõ³äí³ñòü îïëàòè îòðèìàíî¿ 
ïîñëóãè çàëèøàºòüñÿ.

Íàãàäóºìî, ùî ðàõóíîê çà ðîçïîä³ë ãàçó 
ìàº áóòè îïëà÷åíèé äî 20 ÷èñëà ì³ñÿ-
öÿ, â ÿêîìó ñïîæèâà÷ îòðèìóº ïîñëóãó. 
Òîáòî, çà òðàâåíü — äî 20 òðàâíÿ. Ïðè 
öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åêàòè ïàïåðîâîãî 
ðàõóíêó.

Íà ñüîãîäí³ êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç» ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü çàâàíòàæèòè ðàõóíîê òà 
ñïëà÷óâàòè çà ðîçïîä³ë ãàçó äèñòàíö³éíî, 
íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, áåç ÷åðã òà çàéâî¿ 
òðàòè ÷àñó. Öå ìîæíà çðîáèòè ó çðó÷-
íèé ÷àñ çà äîïîìîãîþ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â 
êîìïàí³¿: Îñîáèñòîãî êàá³íåòó íà ñàéò³ 
104.ua, ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â 104Mobile äëÿ 
Android òà 104Mobile Light äëÿ iOS, ÷àò-
áîòó 7104ua ó Viber, à òàêîæ ö³ëîãî ðÿäó 
ïëàò³æíèõ ñèñòåì.

Íàø³ Öåíòðè â óìîâàõ êàðàíòèíó 
îáñëóãîâóþòü êë³ºíò³â â òåëåôîííîìó 
ðåæèì³ çà òåë. 067–01–10–104, (0432) 
509–104. ÖÎÊè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè ñïî-
æèâà÷³â ãàçó îäðàçó, ÿê ò³ëüêè öå áóäå 
äîçâîëåíî íà ð³âí³ äåðæàâè. À äî òîãî 
ðàäèìî âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³ 
çðó÷íèõ òà ñó÷àñíèõ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â 104.

Äëÿ çðó÷íîñò³ êë³ºíò³â «Â³ííèöÿãàç» çà-
ïðîâàäæåíî åêñïðåñ-ðåºñòðàö³þ Îñîáèñ-
òîãî êàá³íåòó íà ñàéò³ 104.ua. Îñîáèñòèì 
êàá³íåòîì íà ñüîãîäí³ êîðèñòóþòüñÿ ïî-
íàä 167 òèñ. ñïîæèâà÷³â ãàçó Â³ííè÷÷èíè.

Äëÿ òîãî, ùîá ïðîéòè åêñïðåñ-ðåº-
ñòðàö³þ, äîñòàòíüî çàòåëåôîíóâàòè ç³ 
ñìàðòôîíà äî êîíòàêò-öåíòðó çà íîìå-
ðîì 067–01–10–104 ³ ïîâ³äîìèòè îïåðà-
òîðó íîìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó òà îñòàí-
íþ ñóìó îïëàòè àáî íîìåð ë³÷èëüíèêà. 
Îïåðàòîðè ñàì³ çàðåºñòðóþòü êàá³íåò, 
à ñïîæèâà÷ â ÑÌÑ îòðèìàº ëîã³í òà 
ïàðîëü äî íüîãî, à òàêîæ ïîñèëàííÿ, 
çà ÿêèì ïîòð³áíî ïåðåéòè äëÿ àêòèâàö³¿ 
ïðîô³ëþ. Âñå ïðîñòî!

Àâàð³éíî — äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà, 
ðåìîíòí³ áðèãàäè òà ³íø³ ï³äðîçä³ëè ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» 24 ãîäèíè íà äîáó, 7 äí³â 
íà òèæäåíü ñë³äêóþòü çà ðîáîòîþ óñ³º¿ 
ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè îáëàñò³. Âè-
¿æäæàþòü íà âèêëèêè 104, ëîêàë³çóþòü 
âèòîêè ãàçó, óñóâàþòü àâàð³éí³ ñèòóàö³¿, 
ðåìîíòóþòü ãàçîïðîâîäè, îáñëóãîâóþòü 
ãàçîðåãóëþþ÷å îáëàäíàííÿ. Ôóíêö³îíó-
þòü Öåíòðè îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â òà 
³íø³ ñëóæáè. Ïðîâîäèòüñÿ óñÿ íåîáõ³äíà 
ðîáîòà, ùîá ó äîì³âêàõ ñïîæèâà÷³â áóâ ãàç.

Ðîáîòà óñ³º¿ ö³º¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàëå-
æèòü â³ä ñâ³äîìîñò³ êîæíîãî ñïîæèâà÷à òà 
â÷àñíî¿ ñïëàòè çà äîñòàâêó ãàçó ó êîæíó 
îñåëþ.

Понад 80% споживачів газу Вінниччини сплатили за доставку 
газу у січні-квітні. Час оплатити нарахування травня
БЛОГ

468474

473521
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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 200120

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Äî ðåäàêö³¿ çâåðíó-
ëèñÿ â³ííè÷àíêè ç îí-
êîñï³ëüíîòè. Êàæóòü, 
ùî ä³çíàëèñÿ ïðî øàõ-

ðà¿â, ÿê³ ï³ä ïðèâîäîì çáîðó êîøò³â 
íà ë³êóâàííÿ ëþäåé ç îíêîëîã³÷íèìè 
çàõâîðþâàííÿìè, âèìàíþþòü ãðîø³ 
ó äîâ³ðëèâèõ êîðèñòóâà÷³â ìåðåæ³. 
Äëÿ öüîãî áóëà ñòâîðåíà ôåéêîâà 
ñòîð³íêà íà Ôåéñáóö³, ôåéêîâèé 
ñàéò òà ÷èìàëî ôåéêîâèõ ïðîô³ë³â. 
Íà íèõ ïóáë³êóþòü ³ñòîð³¿ ëþäåé, ÿê³ 
íàñïðàâä³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, îä-
íàê, çàì³ñòü ðåêâ³çèò³â ñàìèõ ïàö³ºí-
ò³â àáî ôîíä³â, òàì âèêîðèñòîâóþòü 
íåâ³äîì³ áàíê³âñüê³ êàðòêè.

НЕЗГОДНИХ АФЕРИСТИ 
БЛОКУЮТЬ 

Çîêðåìà, íà ñàéò³ áóëà îïóáë³êîâà-
íà ³ñòîð³ÿ Ìàðèíè Êóøí³ð, ïðî ÿêó 
ìè íåîäíîðàçîâî ïèñàëè. Ç áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó «Äîïîìàãàþ. óêð», ùî 
ñïðàâä³ çáèðàº êîøòè íà ë³êóâàííÿ 
â³ííè÷àíêè, øàõðà¿ âçÿëè ôîòî ¿¿ ë³-
êàðñüêèõ âèñíîâê³â, äàí³ ïðî õâîðîáó 
³ ñâ³òëèíè Ìàðèíè. Ïîò³ì ïî÷àëè 
ïóáë³êóâàòè öþ ³íôîðìàö³þ íà ñâî¿õ 
ìàéäàí÷êàõ â ìåðåæ³:

«Îñòàíí³é øàíñ õâîðî¿ íà ðàê 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè Ìàðèíè Êóøí³ð 
íà ùàñëèâå æèòòÿ!» — äîïèñ ç òà-
êèìè ñëîâàìè áóâ îïóáë³êîâàíèé 
òà ñòîð³íö³ ó÷àñíèö³ ôåéêîâî¿ ãðó-
ïè Îëåíè Ëîçè. Öÿ ä³â÷èíà, ÿêùî 
ïðîô³ëåì êåðóº ñïðàâä³ âîíà, ïèøå, 
ùî íèìè ðîçïî÷àòî çá³ð êîøò³â äëÿ 
ïîðÿòóíêó æèòòÿ Ìàðèíè. ² ùî íèìè, 
í³áèòî, îïëà÷åíî îïåðàö³þ âàðò³ñòþ 
â 154 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Êîëè Ìàðèíà, âîëîíòåðè òà ³íø³ 
îíêîïàö³ºíòè ñòàëè âèìàãàòè ó Ëîçè 
ïîÿñíåíü ³ çâèíóâà÷óâàòè â øàõðàé-
ñòâ³, ¿õ îäðàçó ïî÷àëè áëîêóâàòè. Òå 
ñàìå ðîáèëè é ³íø³ ôåéêîâ³ ïðîô³ë³ 

íà Ôåéñáóö³ òà ìîäåðàòîðè øàõðàé-
ñüêèõ ãðóï.

— Ìè ä³çíàëèñÿ ïðî öèõ øàõðà¿â 
âèïàäêîâî. Çíàéîìà ìîº¿ ïîäðóãè 
ñêèíóëà ïîñèëàííÿ íà öþ ãðóïó ³ 
ñïèòàëà, ÷è ìîæíà ¿ì â³ðèòè? Ìè 
ïî÷àëè øóêàòè ³íôîðìàö³þ, íàïè-
ñàëè â ôîíä, âèÿâèëîñÿ, ùî äî íèõ 
öÿ ñï³ëüíîòà íå ìàº æîäíîãî ñòî-
ñóíêó, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà Êóø-
í³ð. — Ìåíå, ïîäðóãó, ìîãî ÷îëîâ³êà 
òà âñ³õ ³íøèõ çíàéîìèõ ìîäåðàòîðè 
çàáëîêóâàëè ³ âèäàëèëè. Ê³ëüê³ñòü 
ï³äïèñíèê³â òàì ïîñò³éíî çðîñòàº, 
ïîøèðåííÿ âæå ìîæíà ïîáà÷èòè 
â áàãàòüîõ ãðóïàõ, àëå ìè í³÷îãî 
íå ìîæåìî âä³ÿòè.

КІБЕРПОЛІЦІЯ МОВЧИТЬ 
Ìàðèíà ãîâîðèòü, ùî âîíè çàðåº-

ñòðóâàëè çàÿâó íà ñàéò³ ê³áåðïîë³ö³¿. 
Ï³çí³øå ¿ì çàòåëåôîíóâàëè çâ³äòè ³ 
ïîâ³äîìèëè, ùî ïåðåíàïðàâëÿþòü çà-
ÿâó çà ì³ñöåì ïðîïèñêè, òîáòî äî Â³-
ííèöüêîãî ï³äðîçä³ëó ê³áåðïîë³ö³¿. 
Ìèíóâ òèæäåíü, àëå í³ÿêî¿ â³äïîâ³ä³ 
ä³â÷èíà íå îòðèìàëà.

Ðåäàêö³ÿ çâåðòàëàñÿ äî Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿, àëå íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ïîä³áí³ ñïðàâè íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿. 
Òàêîæ ìè äçâîíèëè íà ðîáî÷èé íî-
ìåð êåð³âíèêà â³ííèöüêî¿ ê³áåðïîë³-
ö³¿, àëå íàì í³õòî íå â³äïîâ³â.

— Ö³ êîøòè íàì ïîòð³áí³ íà ë³-
êóâàííÿ, àëå ¿õ îòðèìóþòü øàõðà¿. 
Íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ âîíè íàâ³òü çáè-
ðàþòü ãðîø³ íà äîïîìîãó ä³òÿì, ÿêèõ 
âæå äàâíî íåìàº â æèâèõ, — ïðîäî-
âæóº Ìàðèíà Êóøí³ð. — Ìè íàìà-
ãàºìîñÿ ìîí³òîðèòè, äå ç’ÿâëÿºòüñÿ 
íåïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ, àëå ìè 
íå ìîæåìî ÿêîñü âïëèíóòè íà öå. 
Ï³äòðèìêà Ôåéñáóê íà íàø³ ïðîõàí-
íÿ çàáëîêóâàòè ö³ ñòîð³íêè íå ðåàãóº, 
ïèøå, ùî ïîðóøåíü âîíè íå áà÷àòü, 
à ñêàðãó íà ãðóïó ÷åðåç êàðàíòèí 
â÷àñíî ðîçãëÿíóòè íå ìàþòü ìîæ-
ëèâîñò³.

ВІННИЧАНКА СТАЛА ЖЕРТВОЮ 
«ЧОРНИХ» БЛАГОДІЙНИКІВ 
Афера  Марина Кушнір тривалий час 
веде боротьбу з онкологією. Неодноразово 
зверталася по допомогу до благодійних 
фондів. Нещодавно дівчина випадково 
натрапила на підозрілу спільноту, де 
збирають кошти, нібито для неї. Виявилося, 
що її створили шахраї. Але ані заблокувати 
фейкові сторінки, ані притягти когось 
до відповідальності не виходить

Приклад переписки з одним із шахрайських 
профілів. На прохання припинити наживатися 
на чужому горі, зловмисники насміхаються 
і пишуть, що припиняти своїх оборудок 
не збираються 

Якщо ви бачите заклик про 
допомогу, то перш ніж його 
репостити, обов'язково пере-
вірте інформацію:
 Якщо є фото, зробіть пошук 
за картинкою. Якщо побачите, 
що фотографія з іншим підпи-
сом використовувалася на ін-
ших сайтах, то ви зіткнулися 
з шахрайством.
 Загугліть текст оголошення. 
Насторожіться, якщо інфор-
мація про «термінове» ліку-
вання ходить мережею вже 
кілька років.

 Загугліть номер телефону, 
вказаний в оголошенні. Часто 
шахраї вказують платні но-
мери, за дзвінки на які з вас 
будуть списуватися гроші.
  Уточніть у автора пові-
домлення, чи знає він осо-
бисто того, кому потрібна 
допомога, і того, хто збирає 
гроші.
 Ознаками шахрайства мо-
жуть також бути: істерика і 
підвищена емоційність в ого-
лошенні, заклики терміново 
поширювати інформацію, 

відсутність контактної інфор-
мації, відсутність можливос-
ті зв'язатися з отримувачем 
благодійної допомоги.
Обов'язково перевіряйте всі 
оголошення не тільки тому, 
що шахраї  наживаються 
на співчутті, а й тому, що це 
підриває віру людей у справ-
жню благодійність. Сьогодні 
ми, не перевіряючи, ділимо-
ся інформацією від шахраїв, 
а завтра справжній благодій-
ний фонд не зможе зібрати 
грошей тим, хто її потребує.

Як не попастися на гачок аферистів?

Íà ñâî¿õ ìàéäàí÷èêàõ øàõðà¿ ïó-
áë³êóþòü íå ëèøå ôåéêîâ³ äîïèñè, 
àëå é êîìïàíóþòü ¿õ ç ïîñèëàííÿìè 
ç³ ñïðàâæí³õ ôîíä³â. ×åðåç öå, äåÿ-
ê³ ëþäè ìîæóòü í³÷îãî íå ï³äîçðþ-
âàòè ³ ââàæàòè, ùî âñÿ âèêëàäåíà 
³íôîðìàö³ÿ ïðàâäèâà. Îäíàê, ÿêùî 
ïðèäèâèòèñÿ, ìîæíà ïîáà÷èòè ð³çí³ 
ðåêâ³çèòè.

БАНКИ НІЧОГО НЕ МОЖУТЬ 
ВДІЯТИ 

Ìè çâåðíóëèñÿ äî ÏðèâàòÁàíêó, 
ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê ä³ÿòè ëþäÿì, êîëè 
ñêëàäàºòüñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ. Ï³àð-ìå-
íåäæåðêà Ïðèâàòó Íàòàë³ÿ Ìàêàðåí-
êî ãîâîðèòü, ùî ó âèïàäêó ç âèêîðèñ-
òàííÿì ôîòîãðàô³é òà ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ, ïåðø çà âñå âàðòî çâåðòàòèñÿ 
äî ïîë³ö³¿. Ï³ñëÿ ïðî³íôîðìóâàòè 
áàíê çà íîìåðîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ — 3700.

— ßêùî áàíê îòðèìóº ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî øàõðàéñüê³ ä³¿, ÿê³ çðîáèëè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è êîíêðåòíó êàðòêó, 
òîáòî ïîñòðàæäàëèé âêàçóº íîìåð 
òà ³ì’ÿ âëàñíèêà, áàíê ìîæå áëî-
êóâàòè ðàõóíîê, — ïîÿñíþº Íàòàë³ÿ 
Ìàêàðåíêî. — Àëå òàê³ áëîêóâàííÿ, 
çàçâè÷àé, íå íàçàâæäè. Áàíê áëîêóº 
êàðòêó íà ïåð³îä çä³éñíåííÿ ðîç-
ñë³äóâàííÿ (ïåðåâ³ðêè), òîìó çâåð-
íåííÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
âêðàé íåîáõ³äíå. Àäæå ìàþ÷è òàêå 
çâåðíåííÿ, ïîë³ö³ÿ íàïðÿìó ñï³âï-
ðàöþº ç áàíêîì.

Ìàðèíà Êóøí³ð çâåðíóëàñÿ äî 
ÏðèâàòÁàíêó çà âêàçàíèì íîìåðîì. 
¯é ïîâ³äîìèëè, ùî êàðòêè íàëåæàòü 
êë³ºíòàì ²íäóñòð³àëáàíêó. Êîëè ïî-
äçâîíèëà â îñòàíí³é, ä³â÷èíó òðè÷³ 
ïåðåàäðåñîâóâàëè çà ð³çíèìè íî-
ìåðàìè, ïîò³ì ïîïðîñèëè íàäàòè 
îñîáèñò³ äàí³ ³ ïîîá³öÿëè ïåðåòå-
ëåôîíóâàòè. Ç Ìàðèíîþ äîñ³ í³õòî 
íå çâ’ÿçóâàâñÿ.
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Делегація України на наступному 
засіданні Форуму ОБСЄ детально 
розповість про участь снайперів 
ФСБ Росії у війні на Донбасі.
Про це повідомив заступник по-
стійного представника України 
при міжнародних організаціях 
у Відні Ігор Лосовський. Його за-
яву поширило в Інтернеті інфор-
маційне агентство «Укрінформ».
— Наша держава отримала 
беззаперечні докази безпо-
середньої участі Росії у війні 
на Донбасі, — зазначив Ігор 

Лосовський. — Йдеться про 
відео роботи снайперського 
підрозділу ФСБ Російської Фе-
дерації під час обстрілу укра-
їнських військових на Донбасі. 
Детальну інформацію надамо 
делегаціям країн-учасниць 
ОБСЄ під час пленарного за-
сідання Форуму з безпеки і 
співробітництва.
Висловлюємо щирі співчуття рід-
ним, друзям, односельцям, по-
братимам загиблого Олександра 
Карпики. Вічна пам'ять Герою!

Ще один доказ участі Росії у війні на Донбасі 

РЕКЛАМА

473253

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ò³ëî âáèòîãî 
Îëåêñàíäðà äî-
ñòàâèëè äî áàòü-
ê³âñüêîãî áóäèíêó 

âðàíö³. Ñåðåä òèõ, õòî çóñòð³÷àâ 
áóñ ç íàïèñîì «200», áóâ îäíîñå-
ëåöü çàãèáëîãî âîëîíòåð Àíàòîë³é 
Ñàâ÷åíêî. ×îëîâ³ê ïîíàä 50 ðàç³â 
âîçèâ äîïîìîãó íà Äîíáàñ. Äâà 
ðàçè ¿çäèâ çàáèðàòè çàãèáëèõ.

Êàæå, öüîãî ðàçó óïåðøå ¿õíüî-
ãî çåìëÿêà ïðèâåçëè â³éñüêîâ³.

НА ШЕВРОНАХ НАПИС — 
«КОРПУС 200» 

— Ðàí³øå ìåí³ íå äîâîäèëîñÿ 
áà÷èòè òàê³ íàïèñè íà øåâðîíàõ 
ó â³éñüêîâèõ, — ãîâîðèòü ïàí 
Àíàòîë³é. — Íà íèõ áóâ íàïèñ: 

«Êîðïóñ 200».
Çà éîãî ñëîâàìè, ì³êðîàâòîáóñ 

÷åêàëè óæå â ðàéöåíòð³ Òðîñòÿ-
íåöü. Êîëè ìàøèíà ç’ÿâèëàñÿ, 
ëþäè ñòàëè íà êîë³íà. Âîä³é ñòè-
øèâ õ³ä, ïðî¿õàâ ïîâ³ëüíî, àëå 
íå çóïèíÿâñÿ. 

— Ï³çí³øå õëîïö³ ïîÿñíèëè, 
ùî çóïèíÿòèñÿ ìàþòü ïðàâî 
ò³ëüêè ó ê³íöåâîìó ïóíêò³ ïðè-
çíà÷åííÿ, — ïðîäîâæóº Ñàâ÷åí-
êî. — Öüîãî ðàçó òàêèì ïóíêòîì 
ñòàëî ñåëî Áóäè, äå ïðîæèâàþòü 
ìàòè çàãèáëîãî á³éöÿ, â³ò÷èì, äâà 
ìîëîäø³ áðàòè ³ íàéìîëîäøà, 
5-ð³÷íà ñåñòðè÷êà.

Â³éñüêîâ³ «Êîðïóñó 200» íå çà-
ëèøàëèñÿ íà ïîõîðîí. Ïåðåäàëè 
äîêóìåíòè êåð³âíèêó â³éñüêêîìà-
òó Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó ³ îäðà-
çó âèðóøèëè ó çâîðîòíþ äîðîãó.

Äî êëàäîâèùà çàãèáëîãî ïðî-

«САШУ КАРПИКУ, МОЖЛИВО, 
ЗАСТРЕЛИВ СНАЙПЕР ФСБ» 
Втрата  Від кулі снайпера загинув 
на Донбасі 24-річний Олександр 
Карпика. Його поховали у рідному селі 
Буди Тростянецького району 15 травня. 
Побратими загиблого земляка, які 
приїхали на похорон, говорили про 
активізацію снайперів. За їхніми 
словами, останнім часом вони вбили 
чотирьох українських військових

âîäæàëè çåìëÿêè, à òàêîæ 20 ïî-
áðàòèì³â ç êîìàíäèðîì âçâîäó. 

16 ТРАВНЯ МАВ БУТИ ВДОМА 
Îëåêñàíäð ñëóæèâ ó 12-ìó 

îêðåìîìó ïîëêó îïåðàòèâíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ó çâàíí³ ñòàðøîãî 
ñîëäàòà. Áóâ õ³ì³êîì â³ää³ëåííÿ 
ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî ³ á³îëî-
ã³÷íîãî çàõèñòó. Íà ñëóæáó ó ÇÑÓ 
ïðèéøîâ ó 2016 ðîö³.

13 òðàâíÿ ó ðàéîí³ ñåëà Êà-
òåðèí³âêà Ïîïàñíÿíñüêîãî ðà-
éîíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ ¿õí³é 
ï³äðîçä³ë îáëàøòîâóâàâ ³íæå-
íåðí³ ïîçèö³¿. Äî ê³íöÿ ðîáî-
òè çàëèøàëîñÿ ï’ÿòü õâèëèí. Î 
17.55 â íüîãî âëó÷èâ ñíàéïåð. 
ßê ðîçïîâ³ëè ïîáðàòèìè, êóëÿ 
ïîøêîäèëà àðòåð³þ. Ïîðàíåíîãî 
âñòèãëè äîñòàâèòè â ë³êàðíþ. Îä-
ðàçó ïðîîïåðóâàëè. Îäíàê ðàíà 
âèÿâèëîñÿ íåñóì³ñíîþ ç æèòòÿì.

—16 òðàâíÿ Ñàøà ìàâ áóòè 
âäîìà, — ïåðåäàº ñëîâà ïîáðà-
òèì³â Àíàòîë³é Ñàâ÷åíêî. — Óæå 
ç³áðàâ ó äîðîãó ðå÷³, ùîá ¿õàòè 
íà ðîòàö³þ. Íà æàëü, íå ñóäèëî-
ñÿ. Äî ðå÷³, éîãî ìàòè ðîäîì ç 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Çàãèíóâ íà ¿¿ 
áàòüê³âùèí³.

Ïîáðàòèìè Îëåêñàíäðà ãî-
âîðèëè òàêîæ ïðî òå, ùî íèí³ 
íà Äîíáàñ³ àêòèâ³çóâàëèñÿ ñíàé-
ïåðè. Êàçàëè, ùî ó ñíàéïåð-
ñüê³ ãðóïè âõîäÿòü ñïåöíàç³âö³ 
ÔÑÁ. Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî Ñàøà 
çàãèíóâ â³ä ¿õí³õ ðóê. 

Олександр Карпика був найстаршим серед своїх 
двох братів і сестрички

Â²ÉÍÀ



9 RIA, Ñåðåäà, 20 òðàâíÿ 2020
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

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ПОСЛУГИ

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

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

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

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

МАгазин DORIN
Продаж: вікна, двері, ламінат та супутні 
буд матеріали ( фарби..) .................................. (096) 938-96-28

Зелений забор
Декоративні огорожі для будь-яких 
територій та об'єктів ...........................................(098) 474-70-02

Покрівельний центр
Металочерепиця, профнастіл, водостічні системи, 
бітумна черепиця, сайдинг ................................(067) 975-65-14

Аквавін
Продукція для водопостачання, 
опалення та сантехніка .......................................(098) 340-03-40

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

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

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

Килим.Ко
Пральня килимів: працюємо за будь-яких погодніх умов. 
Швидко, якісно, безпечно! ................................ (097)108-90-10

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

473157

472601 472986

473188

473635

473563 473636

472483
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ËÀÉÔ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Àíäð³é Øàíãóòîâ 
— â³ííè÷àíèí, ÿêèé 
ïîíàä 20 ðîê³â òîìó 
ïåðå¿õàâ â ²ñïàí³þ, 

êîëè çðîçóì³â, ùî ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
íå çìîæå çíàéòè ó ð³äíîìó ì³ñò³ 
ðîáîòó. 

Çàðàç â³í ïðàöþº ë³êàðåì ó Âà-
ëåíñ³¿. Êîëè ðîçïî÷àëàñü ïàíäå-
ì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó, Àíäð³é ðîçóì³â, 
ùî ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæå 
çàðàçèòèñÿ â³ðóñîì é ñàì.

Îäíîãî äíÿ, ïðèéøîâøè äî-
äîìó ç êë³í³êè, Àíäð³é â³ä÷óâ 
ñëàáê³ñòü ó ò³ë³, íåæèòü òà ëîìîòó 
â ñóãëîáàõ. Âèì³ðÿâøè òåìïåðà-
òóðó, ÿêà ï³äíÿëàñü äî 39,5, â³í 
çðîçóì³â, ùî âñå-òàêè çàðàçèâñÿ 
êîðîíàâ³ðóñîì. Íàñòóïí³ ê³ëüêà 
òèæí³â, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ìè-
íóëè, ÿê ó òóìàí³. ² õî÷à ïðî-
òîêîëè ë³êóâàííÿ ìàéæå â óñ³õ 
êðà¿íàõ îäíàêîâ³, ñàì ïðîöåñ òàì 
çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íàøîãî. 
Àíäð³é ðîçïîâ³â, ÿê êîðîíàâ³ðóñ 
ë³êóþòü â ²ñïàí³¿ ³ ÿê éîìó âäà-
ëîñÿ ïåðåìîãòè õâîðîáó. 

«ДУМАЮ, ЩО ЗАРАЗИВСЯ 
ВІД ПАЦІЄНТІВ»

Êë³í³êà, ùî â í³é ïðàöþº ÷îëî-
â³ê, ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ïðîôîãëÿ-
äàõ. Òîáòî, äî Àíäð³ÿ ïðèõîäÿòü 
ïðàö³âíèêè ç ð³çíèõ îðãàí³çàö³é 
³ êîìïàí³é, à â³ííè÷àíèí âèçíà-
÷àº, ÷è ï³äõîäÿòü âîíè çà ñòàíîì 
ñâîãî çäîðîâ’ÿ äëÿ âèêîíàííÿ ò³º¿ 
÷è ³íøî¿ ðîáîòè.

— ß íå ë³êóþ õâîðèõ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Ïðîòå, êîëè â ²ñïàí³¿ 
ïî÷àëîñÿ ìàñîâå çàðàæåííÿ, äî 
ìåíå â êë³í³êó íàáàãàòî ÷àñò³øå 
ïî÷àëè ïðèõîäèòè ëþäè ç ñèìï-
òîìàìè, ñõîæèìè íà COVID-19, 
— ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Íà ïî-
÷àòêó â ²ñïàí³¿ íå áóëî òàêî¿ íà-
ñòîðîæåíîñò³ äî íîâîãî â³ðóñó, 
òîìó ìè ïðàöþâàëè áåç çàñîá³â 
çàõèñòó, êîëè â³ðóñ âæå àêòèâíî 
«ãóëÿâ» êðà¿íîþ. Âïðîäîâæ äíÿ 
ÿ ì³ã ïðèéìàòè áëèçüêî ï³âñîòí³ 
ïàö³ºíò³â, äóìàþ, ùî ñàìå â³ä 
êîãîñü ³ç íèõ ÿ é çàðàçèâñÿ. 

Ñïî÷àòêó ñèìïòîìè ç’ÿâèëèñü 
ó äðóæèíè Àíäð³ÿ. Öå áóëî äóæå 
ñõîæèì íà ãðèï: âèñîêà òåìïå-
ðàòóðà, ëîìîòà ó ñóãëîáàõ, ãîëî-
âíèé á³ëü, çàêëàäåíèé í³ñ ³ ñóõèé 
êàøåëü. Äðóæèíà â³ííè÷àíèíà 
çâåðíóëàñÿ äî ë³êàðí³, äå ¿é ïîðà-
äèëè ñàìî³çîëþâàòèñÿ âäîìà, à ó 
ðàç³ óñêëàäíåíü çíîâó çâåðíóòèñü 
äî ìåäèê³â. 

— Çà ê³ëüêà äí³â é ó ìåíå 

ç’ÿâèëèñü àíàëîã³÷í³ ñèìïòîìè, 
— ïðîäîâæóº Àíäð³é. — Íà òîé 
÷àñ â ²ñïàí³¿ âæå âèðóâàâ êîðî-
íàâ³ðóñ, àëå òåñò³â áðàêóâàëî ³ ¿õ 
ðîáèëè äàëåêî íå âñ³ì. Çàï³äî-
çðèâøè êîðîíàâ³ðóñ, ÿ çâåðíóâñÿ 
ó ì³ñöåâó ë³êàðíþ. Ìåí³ çðîáèëè 
ðåíòãåí òà çàãàëüíèé àíàë³ç êðî-
â³, òåñò³â íå ä³ñòàëîñü. Îñê³ëüêè 
ñòàö³îíàðè áóëè ïåðåïîâíåíí³, 
à ñèìïòîìè íå âèêëèêàëè çàíå-
ïîêîºííÿ ó ë³êàð³â, ìåí³ ïîðå-
êîìåíäóâàëè ë³êóâàòèñÿ âäîìà. 

ß ïîãîäèâñÿ, àëå ìåíå íàñòî-
ðîæèëà âèñîêà òåìïåðàòóðà, ÿêà 
íå ñïàäàëà âæå ïîíàä òèæäåíü. 
Äí³â ñ³ì ÿ õîäèâ ç òåìïåðàòóðîþ 
39,5 ³ ÷åðåç öå ïî÷óâàâñÿ, ì'ÿêî 
êàæó÷è, êåïñüêî. 

Çà òðè äí³ ìåí³ ñòàëî ã³ðøå, 
ç’ÿâèëàñÿ ñèëüíà çàäèøêà. ß âäðó-
ãå ïî¿õàâ ó ë³êàðíþ. Íà öåé ðàç 
ìåí³ çðîáèëè òåñò, ÿêèé âèÿâèâñÿ 
ïîçèòèâíèì, ³ êîíñòàòóâàëè äâî-
ñòîðîííþ ïíåâìîí³þ. Ìåí³ «ïî-
ùàñòèëî» çàõâîð³òè êîðîíàâ³ðóñîì 
ç ñåðéîçíèìè óñêëàäíåííÿìè. 

ЛІКУВАННЯ ОБІЙШЛОСЬ 
У 4 600 ЄВРО

— Íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ íå áóëî 
ïðîòîêîë³â, ÿê ë³êóâàòè õâîðèõ 
íà COVID-19. Ìåíå ë³êóâàëè çà 
äàíèìè ç Êèòàþ òà ²òàë³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº â³ííè÷àíèí. — Ó ïåðøó 
÷åðãó ïðèçíà÷èëè ñèìïòîìàòè÷íå 
ë³êóâàííÿ, òîáòî, çáèâàëè òåìïå-
ðàòóðó ïàðàöåòàìîëîì. Ïîò³ì àí-
òèá³îòè÷íà òåðàï³ÿ, ùîá çàïîá³ãòè 
âòîðèíí³é ³íôåêö³¿ â³ä ïíåâìîí³¿, 
ÿêà âæå íàáóëà óñêëàäíåíü. 

Ïåðø³ ÷îòèðè äí³ ó êë³í³ö³ ÿ 
ïî÷óâàâñÿ íàñò³ëüêè ïîãàíî, ùî 
íå õîò³â í³÷îãî. ªäèíå áàæàííÿ, 
ÿêå áóëî, öå âäèõíóòè ïîâí³ ëå-
ãåí³ ïîâ³òðÿ. 

Ë³êàð³ ïîñò³éíî äàâàëè ìåí³ 
ìàñêó ç êèñíåì, áî áåç íå¿ ÿ íå 
ì³ã ñàìîñò³éíî äèõàòè. ß íå ì³ã 
ïðîéòè ïî ïàëàò³ é äâîõ ìåòð³â. 
Ïðîòå, íà ùàñòÿ, âæå ç øîñòî-
ãî äíÿ âïàëà òåìïåðàòóðà. À íà 
äåñÿòèé äåíü ë³êóâàííÿ ÿ ì³ã õî-
äèòè áåç êèñíåâî¿ ìàñêè ³ â ìåíå 
ç’ÿâèëàñü æàãà äî æèòòÿ. 

Ó ë³êàðí³ ÿ áóâ äâà òèæí³ ³ çà 
öåé ÷àñ ñõóäíóâ íà 12 ê³ëîãðàì³â. 
Âïðîäîâæ öüîãî ÷àñó ç ïàëàòè 
í³êóäè íå ìîæíà áóëî âèõîäèòè. 
Ñïî÷àòêó ìåíå ïîêëàëè ó äâî-
ì³ñíó, äå ÿ òðè äí³â áóâ îäèí. 
Êîëè ïîëåãøàëî, ïåðåâåëè ó 
ïàëàòó, äå, êð³ì ìåíå, áóëî ùå 
äâîº ïàö³ºíò³â. Óìîâè òàì áóëè 
õîðîø³. Ïåðñîíàëó äîñòàòíüî, 
³ âñ³ ìåäèêè áóëè ó çàõèñíèõ 
êîñòþìàõ. ß äèâëþñü íà ôîòî 
ç ë³êàðåíü Óêðà¿íè ³ ìåí³ âàæêî 

«ХОЧУ, ЩОБ І В УКРАЇНІ ТАК БУЛО» 
Досвід  Поспілкувалися з лікарем 
Андрієм Шангутовим, який перехворів 
коронавірусом в Іспанії. Чоловік розповів 
про те, яка в цій країні медицина, 
про перебіг і наслідки хвороби та 
вартість лікування від COVID-19

öå ïîð³âíÿòè. Ñèòóàö³ÿ äóæå â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ. 

Õî÷ ó Ìàäðèä³ áóëî é òàêå, 
ùî ó êîðèäîðàõ ëåæàëè ëþäè. 
Ïåðñîíàëó òàì áðàêóâàëî, òîìó 
çàëó÷àëè ìåäèê³â ç ³íøèõ ì³ñò, äå 
áóëî ìåíøå õâîðèõ. Íàïðèêëàä, 
ìîãî ñèíà, ÿêèé ïðàöþº ë³êàðåì. 
Ó ï³ê ïàíäåì³¿ éîãî â³äïðàâèëè â 
îäíó ç ìàäðèäñüêèõ ë³êàðåíü, ÿêà 
ïðèéìàº õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Çàñîá³â çàõèñòó òà îáëàäíàííÿ 
òàì âèñòà÷àº. 

Ó íàøîìó ì³ñò³, Âàëåíñ³¿, õî÷ 
õâîðèõ áóëî äóæå áàãàòî, àëå 
ïåðñîíàë ïðàöþâàâ ÷³òêî. Ìå-
äèêàìåíò³â âèñòà÷àëî. Óìîâè ó 
ë³êàðíÿõ, çâ³ñíî, íå òàê³ õîðîø³, 
ÿê ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ. Àëå öå 
æ áåçêîøòîâíà ìåäèöèíà. Ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó ë³êóâàííÿ, 
â ³ñòîð³¿ õâîðîáè íàïèñàëè, ùî 
äëÿ äåðæàâè ìîº ë³êóâàííÿ êî-
øòóâàëî 4 600 ºâðî. Äëÿ ìåíå æ 
öå îá³éøëîñÿ áåçêîøòîâíî. 

ßêùî âäîìà íåìàº óìîâ äëÿ 
ñàìî³çîëÿö³¿ — ïîñåëÿþòü ó ñïå-
ö³àëüíèé ãîòåëü

Ï³ñëÿ 14-äåííîãî êóðñó ë³êó-
âàííÿ, ÿêðàç ïåðåä Âåëèêîäí³ìè 
ñâÿòàìè, ÷îëîâ³êó çàïðîïîíóâàëè 
ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ âäîìà. 

— Ï³ä ÷àñ âèïèñêè ìåí³ âäðóãå 
çðîáèëè òåñò ³ â³í çíîâó áóâ ïî-
çèòèâíèì. Òîìó ÿ ï³äïèñàâ äî-

êóìåíò ïðî òå, ùî âäîìà áóäó 
ñèä³òè â ³çîëÿö³¿, — ðîçïîâ³äàº 
Àíäð³é. — Ïåðåä öèì ìåíå çà-
ïèòàëè, ÷è ÿ ìàþ âäîìà óìîâè, 
ùîá çíàõîäèòèñÿ íà êàðàíòèí³. 
Îñê³ëüêè äëÿ áåçïåêè ïîòð³áíà 
îêðåìà ê³ìíàòà, âàííà òîùî. 

ßêùî á ÿ â³äïîâ³â, ùî í³, òî 
ìåíå á â³äïðàâèëè ó ñïåö³àëüíî 
îáëàøòîâàíèé ãîòåëü. 

Ùîïðàâäà, âîíè òåæ ïåðåïî-
âíåí³. 

ß âèáðàâ íàéá³ëüø ïðèºìíèé 
âàð³àíò — ïî¿õàâ äîäîìó, äå 
çíàõîäèâñÿ ó ÷îòèðüîõ ñò³íàõ, 
íà â³äíîâëþâàëüí³é ôàç³ — ùå 
äâà òèæí³. Ï³ñëÿ öüîãî ìåí³ âæå 
âòðåòº çðîáèëè òåñò ³ â³í ïîêàçàâ 
íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò. Íå ñêàæó, 
ùî áóëî â³ä÷óòòÿ, íà÷å çàíîâî 
íàðîäèâñÿ, àëå íàðåøò³ â³ä÷óâ 
ìîðàëüíå ïîëåãøåííÿ. 

Ó íàø³é ðîäèí³, êð³ì ìåíå òà 
äðóæèíè, çàõâîð³â ùå é ìîëîä-
øèé ñèí, àëå, íà ùàñòÿ, ó ëåãê³é 
ôîðì³. 

Çàðàç âæå ïðîéøîâ ì³ñÿöü, ÿê 
ìåíå âèïèñàëè. Â³ä÷óâàþ ñåáå 
äîáðå, àëå ïðè ô³çè÷íîìó íà-
âàíòàæåíí³ äèõàòè âàæêî. Äëÿ 
ìåíå ï³äíÿòèñÿ íà òðåò³é ïîâåðõ, 
ó êâàðòèðó, ñêëàäíî, äîâîäèòüñÿ 
â³ääèõàòèñü. Öå íàñë³äêè ïíåâ-
ìîí³¿, à òàê âñå ãàðàçä. 

Â³ä÷óâàþ ñåáå áàäüîðèì, õî-
÷åòüñÿ âæå ïðàöþâàòè ³ ñï³ëêó-
âàòèñü ç ëþäüìè. Õî÷ ïñèõîëî-
ã³÷í³ íàñë³äêè òð³øêè â³ä÷óâàþ. 
Íàïðèêëàä, íàìàãàþñü óíèêàòè 
ëþäåé ó ìàãàçèíàõ, ùîá íå çà-
ðàçèòè. Õî÷à ðîçóì³þ, ùî âæå 
çäîðîâèé. 

Ðàäèé, ùî âñå òàê ìèíóëîñÿ. 
Áî, ÿê ë³êàð, çíàþ, êîëè ïîòðà-
ïëÿºø ó ðåàí³ìàö³þ, òî øàíñè 
íà îäóæàííÿ ð³çêî çìåíøóþòüñÿ. 

«В ІСПАНІЇ КАРАНТИН, 
ЗАПРОВАДИЛИ ЙОГО ПІЗНО»

Ç ïî÷àòêó åï³äåì³¿ â ²ñïàí³¿ 
çàðåºñòðóâàëè 227 436 çàðàæåíü 
êîðîíàâ³ðóñîì. 26 744 õâîðèõ 
ïîìåðëè, 137 òèñÿ÷ – îäóæàëè. 
Çàðàç ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ òà 
ïîìåðëèõ â³ä êîðîíàâ³ðóñó â ²ñ-
ïàí³¿ ïðîäîâæóº çíèæóâàòèñÿ.

— Íàñïðàâä³ ó íàñ ëþäè âæå 
ñèëüíî õâîð³ëè, àëå óðÿä ùå íå 
ââîäèâ êàðàíòèí. Ëèøå êîëè ïî-
áà÷èëè, ùî çàõâîðþâàí³ñòü çðîñ-
òàº ó ãåîìåòðè÷í³é ïðîãðåñ³¿, òî 
çàïðîâàäèëè êàðàíòèíí³ íîðìè, 
— ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Ä³éñíî, 
ó ïåðøèé ïåð³îä áóâ ì³í³-êîëàïñ 
äëÿ òóòåøíüî¿ ìåäèöèíè. Ë³êàðí³ 
ñïðàâä³ áóëè ïåðåïîâíåí³. Êîëè 
ï³øîâ ïîò³ê õâîðèõ, òî ë³êàð³ 
ïðèïèíèëè ñïðàâëÿòèñÿ. 

Çàðàç êàðàíòèíí³ ì³ðè â ²ñïà-
í³¿ æîðñòê³: çàáîðîíÿºòüñÿ áåç 

ïðè÷èíè âèõîäèòè íà âóëèöþ, 
íàâ³äóâàòè äðóç³â ÷è çíàéîìèõ, 
âè¿æäæàòè çà ìåæ³ ïðîâ³íö³¿. Çà-
ëèøèëèñü ïðàöþâàòè ïðîäóêòîâ³ 
ìàãàçèíè òà àïòåêè. Òðàíñïîðò 
ïðàöþº. Òàê³ çàõîäè òðèâàþòü 
âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â, àëå çà-
ðàç âæå ïî÷èíàþòüñÿ ïåðø³ ôàçè 
ïîñëàáëåííÿ. 

Ó Âàëåíñ³¿, äå æèâå â³ííè÷à-
íèí, ùå íóëüîâà ôàçà âèõîäó 
ç êàðàíòèíó. Íàðàç³ äëÿ ëþäåé 
ð³çíèõ êàòåãîð³é ìîæíà âèõîäèòè 
ëèøå ó ð³çíèé ÷àñ íà âóëèöþ. 
Íàïðèêëàä, çâè÷àéí³ ëþäè ìî-
æóòü ãóëÿòè ç øîñòî¿ äî äåñÿòî¿ 
ðàíêó, ó îá³äí³é ÷àñ — ìîæíà 
õîäèòè ëèøå ç ä³òüìè, à ùå â 
³íøèé ïåð³îä äíÿ — ìîæóòü ïðî-
ãóëþâàòèñü ëèøå ïåíñ³îíåðè. 

Òàêîæ ó ²ñïàí³¿ ââåëè øòðà-
ôè, ÿê³ ìîæóòü ñòàíîâèòè â³ä 100 
ºâðî äî 600 òèñÿ÷ ºâðî, àáî â³ä 
ì³ñÿöÿ äî 11 ì³ñÿö³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ, íà ÷àñòèíó 
ëþäåé âïëèâàº ñòðàõ ïåðåä âå-
ëèêèì øòðàôîì, àëå á³ëüø³ñòü 
òóò äîáðîñîâ³ñíî äîòðèìóþòüñÿ 
ïðàâèë, áî ðîçóì³þòü âñþ ñåð-
éîçí³ñòü ñèòóàö³¿. Êàæå, çâ³ñíî, 
º ð³çí³ âèïàäêè, àëå 90% ëþäåé 
äîòðèìóþòüñÿ ðåêîìåíäàö³é â³ä 
óðÿäó.  

— Õî÷ó, ùîá ³ â Óêðà¿í³ òàê 
áóëî, — êàæå Àíäð³é. 

Андрій Шангутов: «Мені «пощастило» захворіти 
коронавірусом з серйозними ускладненнями»

«Âæå ïðîéøîâ ì³ñÿöü, 
ÿê ìåíå âèïèñàëè. 
Ïî÷óâàþñÿ äîáðå, 
àëå ïðè ô³çè÷íîìó 
íàâàíòàæåíí³ äèõàòè 
äîñ³ âàæêî»
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òð³ïàëà ñîá³ íåðâè.
— Ó ìàëîãî äíÿìè âóøêî ïî-

÷àëî áîë³òè, ³ òè çíîâó ïî÷èíàºø 
÷èòàòè âñå ïðî âóõà òà ¿õ á³ëü, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåíà. — Çíàéîì³ 
ñêèíóëè ïîñèëàííÿ íà òåëåãðàì 
áîòà, çàéøëà, ïîáà÷èëà ïèòàííÿ 
«â äèòèíè áîëèòü âóõî» ïåðå-
éøëà, ïîáà÷èëà ÷³òê³ ³ êîðîòê³ 
(öå âàæëèâî) â³äïîâ³ä³. ×àñ òà 
íåðâè â íîðì³.

Àíäð³é Øèìàíñüêèé àêòèâíî 
âåäå ñâî¿ ñòîð³íêè â ôá, ³íñòà-
ãðàì, ïèøå ïóáë³êàö³¿ íà ð³çíî-
ìàí³òíèõ ïëàòôîðìàõ äëÿ ë³êàð³â 
òà ïàö³ºíò³â. Òîæ ðîçðîáêà ÷àò-
áîòà áóëà ëèøå ïèòàííÿì ÷àñó, 
àäæå ³äåÿ ³ñíóâàëà âæå äîñèòü 
äàâíî.

— Ï³äøòîâõíóâ äî ñòàðòó êà-
ðàíòèí, êîëè ïîòðàïèòè íà ïðè-
éîì äî ë³êàðÿ ïðîáëåìàòè÷íî, 
÷àñ êîíñóëüòàö³é çìåíøèâñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Êîëè äèòèíà 
õâîðà, ë³êàð ãîâîðèòü ñàìå ïðî 
òåïåð³øí³é ñòàí òà ðåêîìåíäàö³¿. 
Êîëè äèòèíó ïðèâîäÿòü íà ïëà-
íîâèé îãëÿä, ìàþòü áàãàòî ïè-
òàíü ïðî âñå íà ñâ³ò³, àëå âîíè 
çàëèøàþòüñÿ áåç â³äïîâ³äåé.

Òîìó, íà äóìêó ë³êàðÿ, êîðèñ-
íó ³íôîðìàö³þ, ïîðàäè ôàõ³âöÿ 
â ïóáë³êàö³ÿõ ÷è êîìåíòàðÿõ, 
ùîäî ðîçâèòêó ÷è ë³êóâàííÿ, 
áàòüêè øóêàþòü â ³íòåðíåò³. 

— Òà ÷àñòî, êîëè îñü ïðîñòî 
çàðàç ïîòð³áíî çíàéòè îêðåìó 
ïîðàäó ë³êàðÿ (àäæå òè òî÷íî 
ïàì’ÿòàºø, ùî âîíà òàì áóëà), 
ïî÷èíàºø ëèñòàòè ñòð³÷êó, äîâ-
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Ê³ëüêà äí³â â³-
ííèöüê³ áàòüêè 
(íà ñüîãîäí³ ¿õ 
âæå òèñÿ÷³) òåñ-

òÿòü òåëåãðàì-áîò ChildDoc_bot 
«Òâ³é ïîì³÷íèê|Çäîðîâ’ÿ ìàëþ-
êà», ÿêèé ñòâîðèâ ë³êàð-ïåä³àòð 
Àíäð³é Øèìàíñüêèé. Â îäíîìó 
ì³ñö³ ë³êàð ç³áðàâ íàéïîøè-
ðåí³ø³ ïèòàííÿ áàòüê³â ùîäî 
çäîðîâ’ÿ ÷è ë³êóâàííÿ ä³òåé ³ 
íà êîæíå ç íèõ íàäàâ â³äïîâ³äü. 
Òèì íå ìåíø ChildDoc_bot ìàº 
íå ëèøå çàïðîãðàìîâàí³ â³äïîâ³-
ä³, òóò ìîæíà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ 
ë³êàðþ, íàä³ñëàòè ôîòî ïðîáëå-
ìè (íàïðèêëàä, âèñèïêè ÷è ïî-
÷åðâîíí³ííÿ øê³ðè) ³ îòðèìàòè 
çâîðîòí³é çâ’ÿçîê (áåçêîøòîâíî 
òà ö³ëîäîáîâî).

— ª âèïàäêè àáñîëþòíî ïðî-
ñò³, íàïðèêëàä, ïåëþøêîâèé 
äåðìàòèò. Òóò âñå çðîçóì³ëî, ³ 
ÿêùî ïîäðàçíåííÿ â ìàëþêà 
ò³ëüêè ðîçïî÷àëîñü, òîä³ ìîæíà 
ïîðàäèòè áàòüêàì ïåâíèé äî-
ãëÿä, — ãîâîðèòü Àíäð³é Øè-
ìàíñüêèé. — Àëå ÿêùî çà äåíü-
äâà íåìàº ïîëåãøåííÿ, çâè÷àéíî 
âàðòî éòè äî ë³êàðÿ, àäæå çàâæäè 
º ìàëåíüêèé â³äñîòîê â³ðîã³äíîñ-
ò³, ùî ï³ä ïåëþøêîâèì äåðìàòè-
òîì ìàñêóºòüñÿ ùîñü ³íøå.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, í³÷îãî äèâ-

íîãî íåìàº â òîìó, ùî áàòüêè 
ìîæóòü çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ 
ïèòàííÿ, ïðîñòî çàéøîâøè 
â òåëåãðàì-áîò. Àäæå âñ³ ä³òè ðîñ-
òóòü ³ õâîð³þòü ìàéæå îäíàêîâî, 
òîæ ³ ïèòàííÿ ïðî «ùî ðîáèòè» 
ìàëî ÷èì â³äð³çíÿþòüñÿ: ìè ïðî-
ïóñòèëè âàêöèíàö³þ, â ìàëþêà 
òåìïåðàòóðà, ÿê ÷àñòî äàâàòè 
ë³êè, ÿê ïðîìèâàòè íîñèêà…

— Ìîºìó ñèíó â³ñ³ì ì³ñÿö³â, ³ 
ÿ ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ç ïåä³àòðîì, 
òîìó ùî ïåðâ³ñòîê, ³ êîæåí äåíü 
ÿê³ñü íîâ³ ïèòàííÿ: «â³í íå äóæå 
äèâíî ïëà÷å?», «çóáè ë³çóòü â äè-
òèíè òåìïåðàòóðà ³ â³í ÷åðâîíèé 
öå íîðìàëüíî?», «íå ìîæå äèõàòè 
íîñèêîì, àëå íåæèò³ íà÷å íåìàº, 
ùî ðîáèòè?» ³ òàê ïîñò³éíî, — 
ðîçïîâ³äàº ìàòè ìàëþêà Â³êòî-
ð³ÿ. — Ñïðîáóâàëà òåëåãðàì-áîò 
Øèìàíñüêîãî, çâè÷àéíî ÿ «ïà-
í³êüîð» ³ íàéêðàùå, ùîá ë³êàð 
ñâî¿ìè î÷èìà ïîáà÷èâ çóáè, ñî-
ïë³, âèñèï ó äèòèíè, àëå â³äñîòê³â 
íà 80% çàïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü 
â ìåíå ÿê â ìàìè, º â³äïîâ³äü.

²íøà â³ííè÷àíêà Îëåíà, ìàìà 
ñåìèð³÷íîãî Ê³ð³ëà, ïîñò³éíî âñ³ 
ñèìïòîìè, ÿê³ ç’ÿâëÿëèñü ó ñèíà, 
ïåðåâ³ðÿëà â ³íòåðíåò³ (çâè÷àéíî, 
íå íà ïîïñîâèõ ñàéòàõ, à ñïåö³-
àë³çîâàíèõ). Øóêàëà ñòàòò³ ïðî 
ë³êè, ÿê³ ïðîïèñàâ ïåä³àòð, ÷è-
òàëà ïðî âèïðîáóâàííÿ, ïîá³÷í³ 
åôåêòè. Íà÷åáòî ïðàãíóëà òðè-
ìàòè ðóêó íà ïóëüñ³, àëå ëèøå 

ДИТЯЧИЙ ЛІКАР-БОТ 
ДОПОМАГАЄ БАТЬКАМ ПОРАДАМИ
Помічник  Щодня тисячі батьків 
вбивають в гугл безліч питань на тему: 
«в дитини… що робити?» І занурюються 
в масиви інформації, часто абсолютно 
протилежної, втрачаючи час та 
впевненість щодо власних дій. Але вже є 
одна штука, яка дійсно має допомогти

Офлайн спілкування приємніше. Маленький Марк 
прийшов до лікаря на плановий огляд, дізнатися про 
свій розвиток та фізичний стан

Ë³êàð íàãîëîøóº, ÷àò-
áîò, öå õî÷ ³ ïîì³÷íèê, 
àëå íå ë³êàð. Òîìó 
îòðèìàòè ñóïåð-
êîíñóëüòàö³þ, ä³àãíîç ³ 
ë³êóâàííÿ òóò íå âèéäå

ãî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó ³ âè-
íèê ChildDoc_bot, òóò íå ïîòð³á-
íî í³÷îãî øóêàòè. Ïðîñòî îáè-
ðàºø ïèòàííÿ, ÿêå òåáå òóðáóº, ³ 
îòðèìóºø â³äïîâ³äü. Íà ñüîãîäí³ 
òóò º ðîçä³ëè «Ìàëþê çàõâîð³â», 
«Âàêöèíàö³ÿ» «çàïèòàòè îíëàéí», 
äå ìîæíà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ð³çí³ õâîðîáè ³ ãîëîâíå: ùî 
ðîáèòè, òà ùî íå ðîáèòè. Çà ê³ëü-
êà òèæí³â ç’ÿâèòüñÿ ðîçä³ë «Íàñ 
âêóñèëà êîìàõà», àäæå ë³òî, ³ àê-
òóàëüíîþ ñòàíå ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
óêóñè êë³ù³â, êîìàð³â, ùî ç öèì 
ðîáèòè ³ ÿê ìîæíà âáåðåãòè â³ä 
íèõ äèòèíó.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, çãîäîì 
â ÷àò-áîò³ áàòüêè ìîæóòü îçíà-
éîìèòèñÿ ç áàçîâèìè íàâè÷êà-
ìè ùîäî íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè. 
Çà äîïîìîãîþ â³äåî ìîæíà áóäå 

íàâ÷èòèñü âèêîíóâàòè ïðèéîì 
Ãåéìë³õà àáî ïðîâîäèòè ñåðöå-
âî-ëåãåíåâó ðåàí³ìàö³þ.

Âò³ì, ë³êàð íàãîëîøóº, ÷àò-
áîò, öå õî÷ ³ ïîì³÷íèê, àëå öå 
íå ë³êàð, òîìó îòðèìàòè ñóïåð-
êîíñóëüòàö³þ, ä³àãíîç ³ ë³êóâàííÿ 
òóò íå âèéäå. Òàêîæ ó êîæíîìó 
ðîçä³ë³ º îáîâ’ÿçêîâà ³íôîðìàö³ÿ 
«êîëè çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ» äå 
âêàçàí³ ò³ âèïàäêè, êîëè ñèä³òè 
âäîìà íåáåçïå÷íî.

— Íå ïîòð³áíî ñïèðàòèñÿ 
íà îíëàéí ïîì³÷íèêà ïðè áóäü-
ÿêîìó çàãðîçëèâîìó ñòàí³, ÿêèé 
ïîòðåáóº âèêëèêó øâèäêî¿, — ãî-
âîðèòü ë³êàð. — Êîëè íåìàº ÷àñó 
øóêàòè â³äïîâ³ä³ â ³íòåðíåò³, òðå-
áà òåëåôîíóâàòè 103 — öå òðàâ-
ìè, âòðàòà ñâ³äîìîñò³, êðîâîòå÷à, 
ñóäîìè, îòðóºííÿ…
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Не тільки Іван Глуханюк служить 
у Калинівському полку Нацг-
вардії. Він прийшов у полк ще 
у 1999-му. Звільняв від сепара-
тистів Лисичанськ. Був у числі 
тих, хто вибивав їх з Харківської 
облдержадміністрації. Пройшов 
також Слов’янськ, Дебальцеве. 
За бої у захисті цього міста удо-
стоєний нагороди.
Три роки тому Івана приємно зди-
вувала дружина — сказала, що 
теж хоче йти на службу. Чого хоче 
жінка… У 2018-му пані Наталія, 
вона бухгалтер за фахом, під-

писала з НГУ 3-річний контракт. 
Пройшла курс молодого бійця і 
стала у стрій.
Старший син Роман закінчив на-
вчання у Вінницькому технічному 
коледжі, отримав спеціальність 
електромеханіка. Закінчив курси 
водіїв.
— Тату й мамо, як ви дивити-
ся на те, якщо я теж попрошуся 
на службу? — сказав одного разу 
він. — Взагалі мрію стати офіцером.
У січні нинішнього року Роман 
також підписав контракт. Якщо 
стане офіцером, то матиме вище 

звання, ніж у батька, який слу-
жить старшим прапорщиком, 
і в мами, вона молодший сер-
жант. Якщо відправлять у район 
ООС, жінка каже, що не раз за-
думувалася над цим. Морально 
підготувала себе до такого відря-
дження. Роман теж знає, що може 
доведеться виконувати завдання 
на Донбасі.
— А де нині просто? — каже з 
цього приводу глава сімейства. — 
Наш молодший син Діма вже го-
ворить, що після школи теж буде 
проситися у гвардійці.

Служать тато, мама й син 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âë³òêó 2014-ãî 
ãâàðä³éö³ ç Êàëè-
í³âêè áðàëè ó÷àñòü 
ó çâ³ëüíåíí³ Ëèñè-

÷àíñüêà. Ï³ä ÷àñ îäíîãî ³ç çà-
âäàíü «ïðî÷³ñóâàëè» ðàéîí ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðà íà îêîëèö³ ì³ñòà. 
Â îäíîìó ç áóäèíê³â ç âèáèòèìè 
â³êíàìè ïðîìàéíóëà ò³íü. Ãëóõà-
íþê çàéíÿâ ì³ñöå á³ëÿ â³êíà. ²íø³ 
óâ³ðâàëèñÿ âñåðåäèíó. Ó öåé ÷àñ 
ó â³êí³ ç’ÿâèëàñÿ ãîëîâà ñîáàêè.

— Öå áóëà â³â÷àðêà, — ðîçïî-
â³äàº ²âàí. — Çíàþ, áî ìè òåæ 
ìàëè âäîìà ñîáàêó òàêî¿ ïîðîäè. 
ß âèð³ñ ç íåþ. Âèáðàòèñÿ ÷åðåç 
â³êíî ñîáàö³ áóëî ñêëàäíî. Ñïåð-
øó íå ðîçóì³â, ÷îìó íå ìîæå 
âèñòðèáíóòè. Âèð³øèâ äîïî-
ìîãòè. Îäðàçó â³ä÷óâ ùîñü ìîêðå 
íà ðóö³. Ïîáà÷èâ êðîâ íà ë³â³é 
ëàï³. Òèì ÷àñîì õëîïö³ âèéøëè 
ç áóäèíêó. Íå âèÿâèëè æîäíî¿ 
äóø³. Ìè ðóøèëè äàë³. Í³êîëè 
áóëî äóìàòè ïðî ñîáàêó. Ì³ñòî 
ùå óòðèìóâàëè ñåïàðàòèñòè ³ç 
çà¿æäæèìè îçáðîºíèìè «ïîì³÷-
íèêàìè».

Ó òîé ÷àñ ãâàðä³ºöü ùå íå çíàâ, 
ÿêå ïðîäîâæåííÿ ìàòèìå ³ñòîð³ÿ 
ç ñîáàêîþ.

«ЕРГЕДЕШКОЮ» НАЗВАЛИ 
НЕСПРОСТА 

Ï³ñëÿ çàâäàííÿ çàã³í ïîâåðíóâ-
ñÿ äî àâòîáóñ³â. ² òóò Ãëóõàíþê 
çíîâó ïîáà÷èâ â³â÷àðêó. Îáåðåæ-
íî ñòóïàþ÷è íà ë³âó ëàïó, âîíà 
îäðàçó ï³ä³éøëà äî íüîãî, ñòàëà 

ãîðíóòèñÿ äî í³ã.
— ß íå ì³ã ¿¿ çàëèøèòè, — ãî-

âîðèòü â³éñüêîâèé. — Ñîáàêà òàê 
áëàãàëüíî äèâèëàñÿ, ÿê òî áóâàº 
äèâëÿòüñÿ ëþäè, êîëè õî÷óòü ïå-
ðåêîíàòè ³íøîãî ïîãëÿäîì î÷åé. 
Ó íå¿ äîòåïåð òàêèé ïîãëÿä. Õî÷ 
áåðè, òà íå çàãëÿäàé ¿é â î÷³!

Óæå äîðîãîþ íà áàçó ãâàðä³éö³ 
îãëÿíóëè ëàïó ñîáàêè ³ âèÿâè-
ëè çàëèøêè îñêîëê³â â³ä ðó÷íî¿ 
ãðàíàòè ÐÃÄ.

— ßê òåáå êëè÷óòü? — çàïèòàâ 
õòîñü æàðòîìà, ïîãëàäæóþ÷è ãî-
ëîâó òâàðèíè. — Ìîâ÷èø? ßêùî 
ïîðàíèëî åðãåäåøêîþ, çíà÷èòü, 
òîá³ ñóäèëîñÿ òàêå ³ì’ÿ.

Ùå íå äî¿õàëè äî ì³ñöÿ ïðè-
çíà÷åííÿ, à êëè÷êà «Åðãåäåøêà» 
óæå «ïðèëèïëà» äî â³â÷àðêè. 
Ñåðåä â³éñüêîâèõ áóâ ê³íîëîã. Ç 
éîãî äîïîìîãîþ ëàïó îáðîáè-
ëè, ïåðåáèíòóâàëè. Â³í æå íà-
çâàâ ïðèáëèçíèé â³ê, Ñêàçàâ, 
ùî â³â÷àðö³ íå á³ëüøå âîñüìè 
ì³ñÿö³â. Íàãàäàþ, éäåòüñÿ ïðî 
ë³òî 2014-ãî. Ñîáàêó íàãîäóâàëè. 
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, áóëî 
âèäíî, ùî âîíà äî òîãî äîâãî 
çàëèøàëàñÿ ãîëîäíîþ. Ùå äâà 
ì³ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó ãâàð-
ä³éö³ çàëèøàëèñÿ íà Äîíáàñ³.

²âàí Ãëóõàíþê çâåðíóâ óâàãó: 
ùîðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çà-
âäàííÿ, Åðãåäåøêà çíàõîäèëà 
éîãî ñåðåä ³íøèõ á³éö³â ³ õîäèëà 
ñë³äîì, ÿê ìîâèòüñÿ, ïî ï’ÿòàõ. 
Í³áè äÿêóâàëà çà òå, ùî äîïîì³ã 
âèáðàòèñÿ ç áóäèíêó.

— ß çàïèòàâ íàøîãî ê³íîëî-
ãà, ÷è ìîæå â³í çàáðàòè â³â÷àðêó 
â ÷àñòèíó, — ïðîäîâæóº Ãëóõà-

ГВАРДІЄЦЬ ВРЯТУВАВ ВІВЧАРКУ, 
ПОРАНЕНУ ГРАНАТОЮ 
Друг чотирилапий  Вівчарку з 
промовистою кличкою «Ердегешка» 
привіз з Донбасу старший прапорщик в/ч 
3028 Нацгвардії України Іван Глуханюк. 
Поранену в лапу собаку знайшли 
в одному з покинутих житлових будинків 
на околиці Лисичанська

Тато, мама і син Глуханюки — гвардійці, 
щоранку їх на службу проводжає 
врятована Герда

íþê. — Òîé ñêàçàâ, í³, ïîêè ùî 
ñîáàê ó ÷àñòèí³ âèñòà÷àº. Òîä³ 
ÿ ïîäçâîíèâ äîäîìó.

НАЙБІЛЬШЕ ЗЛЯКАЛИ 
ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ 

— Îäíîãî ðàçó ²âàí çàòåëåôî-
íóâàâ ç ÀÒÎ ³ ñêàçàâ, ùî òðåáà 
ïîðàäèòèñÿ, — êàæå äðóæèíà Ãëó-
õàíþêà ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Ðîçïîâ³â 
ïðî ñîáàêó. Çàïèòàâ, ÷è ìîæíà 
çàáðàòè ¿¿ äî íàñ äîäîìó. ß çà-
ïèòàëà ñèí³â, ùî âîíè ñêàæóòü 
íà öå? Ðîìàíó íà òîé ÷àñ áóëî 
16, Ä³ìà ùå ìîëîäøèé. Ïîêàçàëà 
ôîòî, ÿêå ²âàí íàä³ñëàâ íà òåëå-
ôîí. Õëîïö³, ÿê ïîáà÷èëè, çðàä³-
ëè, ùî òàòî ïîâåðíåòüñÿ íå ñàì.

Æ³íêà çãàäóº ïåðø³ äí³, êîëè 
ó äîì³ ç’ÿâèëàñÿ â³â÷àðêà. ²âàí òîä³ 
íå âñòèã íàâ³òü âîëüºð çðîáèòè. 
Çíîâó ïîâåðíóâñÿ íà Äîíáàñ. Äëÿ 
ñîáàêè âèä³ëèëè ì³ñöå â êîðèäîð³. 

Çà ñëîâàìè Íàòà-
ë³¿, òâàðèíà ïîâî-
äèëàñÿ íàäçâè÷àéíî 
ñóìèðíî, ÿê êàæóòü, 
íèæ÷å âîäè, òèõøå 
òðàâè. À ÿê áîÿëàñÿ ð³ç-
êèõ çâóê³â!

— Áóâàëî, âïàäå êðèøêà 
â³ä êàñòðóë³, à âîíà ç³ùóëèòüñÿ 
³ âñÿ òðåìòèòü, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Íàòàë³ÿ. — Ïðè÷îìó, öåé ñòðàõ 
íå ìèíóâ äîòåïåð. Õî÷à, çðîçóì³-
ëî, ðåàãóº íà âñå íå òàê áîÿçêî, 
ÿê ïîïåðâàõ. Êîëè â Êàëèí³âö³ 
íà àðñåíàë³ âèáóõàëè ñêëàäè, ñî-
áàêó äîâîäèëîñÿ çàñïîêîþâàòè 
á³ëüøå, í³æ ä³òåé.

Ó 2014 ³ 2015-ìó ²âàí Ãëóõà-
íþê íåìàëî ÷àñó ïðîâ³â íà Ñõî-
ä³. Â³â÷àðêà ñóìóâàëà. Êîëè â³í 
ç’ÿâëÿâñÿ, íå â³äõîäèëà â³ä ãîñ-
ïîäàðÿ.

— Òàòó, ùî öå çà êëè÷êà ó ñî-
áàêè, ÿçèê ìîæíà çëàìàòè, ïîêè 
ñêàæåø «Åðäåãåøêà», — ñêàçàâ 
îäíîãî ðàçó ìîëîäøèé ñèí 
Ä³ìà. — Äàâàé, ïî-³íøîìó íà-
çâåìî.

Áàòüêî ïîãîäèâñÿ ç äèòèíîþ. 
Òðîõè ïîäóìàâ — ³ çàïðîïîíó-
âàâ íîâó êëè÷êó: Ãåðäà. Çáåð³ã 
âñ³ ë³òåðè ç ïîïåðåäíüîãî ³ìåí³, 
àëå âèìîâëÿòè ñòàëî ïðîñò³øå 
³ ñëîâî çíà÷íî êîðîòøå. Êîëè 
ñèíè çàïèòóþòü, ÿê íàçèâàëè 
ñîáàêó ç ñàìîãî ïî÷àòêó, áàòü-
êî ðàäèòü ¿ì ä³çíàòèñÿ ïðî öå 
ó íå¿ ñàìî¿.

Êð³ì ñòðàõó ð³çêèõ çâóê³â, Ãåð-
äà ïðîÿâëÿº ùå îäíó ôîá³þ — 
áî¿òüñÿ, àáè ¿¿ çíîâó íå ïîêèíóëè 
îäíó. Ìàáóòü, ïàì’ÿòàºòüñÿ ñèòó-

àö³ÿ, êîëè ¿¿ ïîðàíåíó ïîêèíóëè 
ó áóäèíêó.

— Ò³ëüêè áà÷èòü, ùî ìè ãîòó-
ºìîñÿ â äîðîãó, ïåðøà çàñòðè-
áóº ó ìàøèíó ³ çâ³äòè ¿¿ âæå í³ÿê 
íå âèæåíåø, — ãîâîðèòü Íàòà-
ë³ÿ. — Ùîïðàâäà, òåïåð òðîõè 
ïðèçâè÷à¿ëàñÿ, çðîçóì³ëà, ùî 
í³õòî ¿¿ íå çáèðàºòüñÿ ïîêèíóòè 
îäíó. Ó íå¿ º ñâ³é êèëèìîê. Êîëè 
ìè áåðåìî éîãî â ìàøèíó, ìàëî 
íå ïðèòàíöüîâóº. Çíàº, ùî ¿¿ òåæ 
â³çüìóòü ç ñîáîþ 

Îäíîãî ðàçó ê³íîëîã ÷àñòèíè 
ïîö³êàâèâñÿ â Ãëóõàíþêà, ÿê òàì 
â³â÷àðêà. À ïîò³ì çàïðîïîíóâàâ 
â³ääàòè íà ñëóæáó. ×îëîâ³ê íå ïî-
ãîäèâñÿ. Êàæå, ø³ñòü ðîê³â òîìó 
ùå ì³ã íà òàêå çâàæèòèñÿ. Òåïåð 
óæå í³. Êàæå, íà ¿¿ äîëþ äîñòàò-
íüî âèïàëî òðèâîã íà Äîíáàñ³.

Ùîðàíêó Ãåðäà ïðîâîäæàº 
ãîñïîäàð³â íà ñëóæáó. Äî âñ³õ 
ëàñòèòüñÿ, äîòîðêíåòüñÿ. À âæå 
ïðèáëèçíî ç 16-¿ ãîäèíè ñèäèòü 
á³ëÿ âîð³ò. ×åêàº. Çíàº, ùî ïðè-
áëèçíî î øîñò³é âå÷îðà ïîâåð-
íóòüñÿ ãîñïîäàð³.

— Íàøà ìàìà ïðîæèâàº ó ñó-
ñ³äíüîìó áóäèíêó, — êàæå ïàí³ 
Íàòàë³ÿ. — Öå âîíà çâåðíóëà óâà-
ãó. Âîíà íàì ðîçïîâ³ëà, ÿê Ãåðäà 
íàñ ÷åêàº…
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ñóâàííÿì ìîá³ëüíî¿ òåõíîëîã³¿ 
ãåîô³çè÷íèõ äîñë³äæåíü, ùî 
âêëþ÷àþòü â ñåáå ìåòîä ÷àñòîò-
íî-ðåçîíàíñíî¿ îáðîáêè òà ³í-
òåðïðåòàö³¿ äàíèõ ñóïóòíèêîâèõ 
çí³ìê³â ³ ôîòîçí³ìê³â. Òàêîæ çà-
ñòîñîâóâàëèñÿ íàçåìí³ ãåîåëåê-
òðè÷í³ ìåòîäè âåðòèêàëüíîãî 
åëåêòðîðåçîíàíñíîãî çîíäóâàííÿ.

Ïðî âñå òåïåð äåòàëüíî ìàòè-
ìóòü ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ â³ä-
â³äóâà÷³ «Âåðâîëüôó».

Ñåíñàö³éíå â³äêðèòòÿ ìàº ñâîþ 
ïåðåä³ñòîð³þ. Îäíîãî ðàçó ñåðåä 
åêñêóðñàíò³â, ÿê³ îãëÿäàëè òåðè-
òîð³þ êîëèøíüî¿ ñòàâêè Ã³òëåðà, 
áóâ äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïðèêëàä-
íèõ ïðîáëåì åêîëîã³¿, ãåîô³çèêè ³ 
ãåîõ³ì³¿ ÍÀÍÓ Ìèêîëà ßêèì÷óê. 
Ç íèì çóñòð³÷àëàñÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ 
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ³ éîãî ô³ë³¿. 
Íàóêîâåöü îãëÿíóâ îá’ºêòè ùå é 
ç ïðîôåñ³éíî¿ òî÷êè çîðó. Áàãàòî 
çðîáèâ çí³ìê³â. Ïîîá³öÿâ ïåðå-
â³ðèòè, ùî òàì ìîæå áóòè ï³ä 
çåìëåþ. Ìèíóëî òðîõè ÷àñó — ³ 
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïîâ³äîìèâ òå-
ëåôîíîì, ùî ï³ä çåìëåþ ñïðàâä³ 
º ÿê³ñü îá’ºêòè.

Òàêà ³íôîðìàö³ÿ â÷åíîãî äàëà 
ï³äñòàâè çàìîâèòè äîñë³äæåí-

íÿ. Çàìîâíèêîì ñòàâ Îáëàñíèé 
êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Äîñë³äíèêè 
íåîäíîðàçîâî ïðè¿æäæàëè íà 
îá’ºêò. Ïðàöþâàëè çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíî¿ àïàðàòóðè, ñêàíóâàëè 
òåðèòîð³þ, áðàëè íà äîñë³äæåííÿ 
çðàçêè ´ðóíòó, ïðè÷îìó ç ð³çíî¿ 
ãëèáèíè, âèâ÷àëè ï³ñîê, áåòîí, 
äîñë³äèëè ðîç÷èùåíèé êàíàë³çà-
ö³éíèé êîëîäÿçü á³ëÿ çàëèøê³â 
êîëèøíüîãî áàñåéíó.

Äîñë³äæåííÿ äóæå ñêëàäíå. 
Ïðîâåñòè éîãî íà âñ³õ 24 ãåêòàðàõ 

òåðèòîð³¿ ïîòðåáóâàëî á áàãàòî 
÷àñó ³ çíà÷íèõ êîøò³â. Ïåðåâàæ-
íî âèâ÷àëè ï³äçåìåëëÿ íà ì³ñö³ 
áóíêåðà Ã³òëåðà.

Ìóçåéíèêè ìàþòü íàì³ð îð-
ãàí³çóâàòè çóñòð³÷ ç äîñë³äíèêà-
ìè. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ âèêëèêàº 
íåàáèÿêèé ³íòåðåñ íå ò³ëüêè ó 
íàøèõ â³äâ³äóâà÷³â ñòàâêè. Ñþäè 
ïðè¿çäÿòü åêñêóðñàíòè ³ç çàðóá³æ-
íèõ êðà¿í. Êîæíå íîâå â³äêðèòòÿ 
ñïðèÿº çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³ â³ä-
â³äóâà÷³â ó ë³ñ³ á³ëÿ Ñòðèæàâêè.

У 80-х роках минулого століття те-
риторію ставки уже досліджували 
спеціалісти шляхом зондування 
території і підземелля. Тоді це 
робили дослідники з Москви з 
підприємства «Гермес». Працюва-
ли довго, також із використанням 
спеціальної техніки.
Як стверджують у музеї, москвичі 
не надали жодної інформації про 
результати проведеної роботи. 
Усе забрали з собою.
Вінничани неодноразово надси-
лали у Москву письмові запити, 

щоб дізнатися, що вдалося дізна-
тися про підземелля. У відповідь 
не отримали нічого.
Схоже, саме після роботи на став-
ці москвичів, з’явилася інформа-
ція про наявність підземних спо-
руд. Все одно ж вони з кимось 
контактували з вінницького на-
чальства. Могли проговоритися. 
Однак документального підтвер-
дження такому висновку не було 
надано тоді, а тепер про це годі 
говорити. Зате маємо результат 
власного дослідження.

Росіяни не поділилися результатами

Придбати свічки можна через 
спеціальну фейсбук-сторінку та 
сконтактувавши з батьками хлоп-
чика, Сергієм Добровольським 
чи Тетяною Добровольською. 
Доставка відбувається поштою.
Крім цього, підтримати 
хлопчика можна за рекві-
зитами: картка ПриватБанк 
5168 7427 0509 6265;
PayPal — Handmadebyhalyna@
gmail.com (Обов’язково вказати 
«для Nikita»).
Контактний номер Сергія До-
бровольського: (096) 121 69 83

Як допомогти

²ÑÒÎÐ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

 
Ï³ñëÿ ïîñëà-

áëåííÿ êàðàíòèíó 
â³äíîâëåíî ðîáîòó 
îáëàñíîãî êðàºç-

íàâ÷îãî ìóçåþ ³ éîãî ô³ë³¿ íà 
êîëèøí³é ñòàâö³ Ã³òëåðà «Âåð-
âîëüô». Ïîâíà íàçâà ô³ë³¿ «²ñ-
òîðèêî-ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ 
ïàì'ÿò³ æåðòâ íàöèçìó».

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ô³ë³¿ 
Ñåðã³ÿ Ãàðåíèêà, çàâåðøóºòüñÿ 
îíîâëåííÿ åêñïîçèö³¿. 

– Ðîáîòè âèêîíàíî ïðèáëèçíî 
íà 90 â³äñîòê³â, — óòî÷íèâ â³í. 
— Ï³äãîòóâàëè íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ 
ìàòåð³àëè. Îäèí ç íèõ ðîçïîâ³äà-
òèìå ïðî äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â 
Êè¿âñüêîãî ²íñòèòóòó ïðèêëàä-
íèõ ïðîáëåì åêîëîã³¿, ãåîô³çèêè 

³ ãåîõ³ì³¿ ÍÀÍÓ.  Éäåòüñÿ ïðî 
îáñòåæåííÿ ï³äçåìåëëÿ íà òåðè-
òîð³¿ êîëèøíüî¿ ñòàâêè Ã³òëåðà.

Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó äî-
ñë³äíèêè ïåðåäàëè Îáëàñíîìó 
êðàºçíàâ÷îìó ìóçåþ çâ³ò ïðî 
ïðîâåäåíó ðîáîòó. ¯ì âäàëîñÿ 
çàãëÿíóòè  ó ãëèáèíó ï³äçåìåëëÿ. 

— Ñïðàâæíüîþ ñåíñàö³ºþ ñòàâ 
ôàêò âèÿâëåííÿ 4-ïîâåðõîâî¿ áó-
ä³âë³ ï³ä çåìëåþ, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Ãàðåíèê. — ßê çàçíà÷åíî 
ó çâ³ò³, äâà âåðõí³ ïîâåðõè çàïî-
âíåí³ ãàçàìè. Âîíè íàçèâàþòü 
ö³ ãàçè — àðãîí ³ ðàäîí. Äâà 
íèæí³ ïîâåðõè ùå ïîòðåáóþòü 
äîñë³äæåííÿ. Òàì òàêîæ º ãàçè. 
Âñòàíîâëåíî íàÿâí³ñòü òóíåëþ, 
ãëèáèíîþ 10-12 ìåòð³â, áåòîííèõ 
ïåðåêðèòò³â, òîâùèíîþ â³ä 50 ñì.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
ðîáîòè ïðîâîäèëèñÿ ³ç çàñòî-

ТАЄМНИЦЯ «ВЕРВОЛЬФУ»: 
ЧОТИРИ ПОВЕРХИ ПІД ЗЕМЛЕЮ
Загадка підземелля  На ставці 
«Вервольф» завершують оновлення 
експозиції. Роботи майже завершено. 
Одним з найбільш цікавих інформаційних 
матеріалів стане звіт про сенсаційне 
відкриття. З допомогою спеціальної 
техніки дослідники-науковці виявили 
під землею 4-поверхову будівлю

За словами керівника філії Сергія Гареника, завершується оновлення експозиції. 
«Роботи виконано приблизно на 90 відсотків», — уточнив він

Ставку Гітлера «Вервольф» (інша на-
зва «Вовче лігво») розпочали буду-
вати восени 1941-го. Роботи першої 
черги закінчили у квітні 1942-го. 
Остаточно завершили будівництво 
у липні 1943-го. Роботи виконувала 
німецька військово-будівельна ор-
ганізація «Тодт», а також ще п’ять 
німецьких будівельних компаній. До 
робіт залучали військовополонених 
Червоної армії та місцеве населен-
ня. Укріплений об’єкт передбачався 

для керування військовими діями 
на Східному фронті.
Гітлер тричі приїздив на «Вер-
вольф». Загалом провів тут 156 
днів. Це найбільше у порівнянні з 
іншими ставками.
У грудні 1943-го фюрер наказав 
знищити «Вервольф». Однак це не 
було зроблено. Об'єкти ставки піді-
рвали радянські військові у березні 
1944-го під час визволення області 
від окупантів.

ДОВІДКА

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 
 Ó Í³ê³òè Äîáðîâîëüñüêîãî 

ç³ Æìåðèíêè ïàðàë³çîâàí³ ðóêè, 
íîãè òà øèÿ. Íà ðÿä îïåðàö³é òà 
äîâãîòðèâàëó ðåàá³ë³òàö³þ çà êîð-
äîíîì òðåáà ç³áðàòè 700 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Áàòüêè õëîï÷èêà ïðî-
äàþòü ñâ³÷êè ðó÷íî¿ ðîáîòè, ùîá 
ç³áðàòè êîøòè íà ë³êóâàííÿ ñâîãî 
ñèíà, õâîðîãî íà ÄÖÏ.

— Í³ê³ò³, êð³ì ÄÖÏ, ä³àãíîñ-
òóâàëè åï³ëåïòè÷íèé ñèíäðîì, — 
ðîçïîâ³äàº áàòüêî õëîï÷èêà 
Ñåðã³é. — Â³í íå ñèäèòü, íå ãî-
âîðèòü òà ïîòðåáóº ö³ëîäîáîâîãî 

äîãëÿäó.
ßê ðîçïîâ³äàº áàòüêî, ï³ñëÿ 

êðàéíüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ çà êîðäîíîì 
ñòàí ñèíà çíà÷íî ïîêðàùèâñÿ.

— Í³ê³òà ïîâí³ñòþ áóâ ëåæà-
÷èé, àëå ï³ñëÿ ðÿäó îïåðàö³é 
ó íüîãî ç’ÿâèëàñü îïîðà â í³æêàõ 
òà ðóêàìè ñòàâ êðàùå ïðàöþâà-
òè, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é Äîáðî-
âîëüñüêèé. — Ìè áà÷èìî ðåàëüíó 
äèíàì³êó ³ â³ðèìî ó êðàùå. Ïðî-
òå êîøò³â íà ïîâòîðíå ë³êóâàííÿ 
íåìàº ³ çàðîáëÿòè ÷èìîñü ïîòð³á-
íî. Òîìó ìè ïî÷àëè ïðîäàâàòè 
ñâ³÷êè ðó÷íî¿ ðîáîòè.

Áàòüêè Í³ê³òè óæå ïðîòÿãîì 
òðüîõ ðîê³â âèãîòîâëÿþòü ñâ³÷-
êè ç³ ñïåö³àëüíèõ çàãîòîâîê, 
àëå çàðàç ïî÷àëè àêòèâíî öèì 
çàéìàòèñü.

— Ñâ³÷êè õîðîø³ ³ âîíè âàðò³ 
òèõ ãðîøåé, çà ÿê³ ¿õ êóïóþòü, — 
êàæå Ñåðã³é. — Ëþäè ï³äòðèìó-
þòü, çà ùî ìè ¿ì äóæå âäÿ÷í³. 
Âîëîíòåðè íàâ³òü ñòâîðèëè îêðå-
ìó ñòîð³íêó äîïîìîãè äëÿ íàøîãî 
ñèíà.

«ªäèíå, ùî â³í ìîæå — öå 
ïëàêàòè â³ä áîëþ. Íà öå ä³éñíî 
äóæå âàæêî äèâèòèñü, à ùå á³ëü-

øå ïåðåíîñèòè ùîäåííèé á³ëü. 
Â³í ìóæí³é ³ ùàñëèâèé, àëå äåÿê³ 
ðå÷³ ä³òè íå ìàþòü ïåðåæèâàòè. 
Äàâàéòå ðàçîì äîïîìîæåìî, áî 
áàòüêè âæå çðîáèëè íàäòî áàãàòî, 
äîáèëèñü íàäçâè÷àéíî âåëèêèõ 
ðåçóëüòàò³â, âèòðàòèâøè âñå, ùî 
áóëî ³ â ðàçè á³ëüøå. Òà çàðàç 
ïîòð³áíî çíàéòè 26 000 äîëàð³â 
íà ðÿä îïåðàö³é òà ðåàá³ë³òàö³þ, 
³ ïðîäîâæóâàòè áîðîòèñü çà ìà-
ëåíüêå æèòòÿ. Í³ê³òêó òðåáà âðÿ-
òóâàòè. Óñ³ ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêó-
ìåíòè º», — ïèøóòü íà ñòîð³íö³ 
äîïîìîãè Í³ê³ò³.

Придбати свічки — врятувати життя
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Ïîâíîö³ííó ðîáîòó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà ì³æ-
ì³ñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïëàíóþòü 
â³äíîâèòè ó ÷åðâí³, ÿêùî 
åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç 

êîðîíàâ³ðóñîì â Óêðà¿í³ íå ïîã³ðøèòüñÿ. 
Ó Ì³í³íôðàñòðóêòóð³ ï³äãîòóâàëè ïëàí 
ïîåòàïíîãî â³äíîâëåííÿ ïåðåâåçåíü â îá-
ëàñòÿõ Óêðà¿íè, äå ñïî÷àòêó â³äíîâëÿòü 
ïðèì³ñüê³ ñïîëó÷åííÿ, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
êàðàíòèíó — â³äíîâëÿòü ì³æíàðîäíå ñïî-
ëó÷åííÿ. À ùî ðîáèòè òèì, êîìó âæå çàðàç 
ïîòð³áíî ïî¿õàòè â ³íøå ì³ñòî ç Â³ííèö³, 
³ àâòîñòîï — íå âàð³àíò?

Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è ðåàëüíî 
³ çà ñê³ëüêè çàðàç ìîæíà âè¿õàòè ç ì³ñòà. 
Äëÿ åêñïåðèìåíòó îáðàëè òðè ïîïóëÿðíèõ 
íàïðÿìêè: Â³ííèöÿ-Êè¿â, Â³ííèöÿ-Ëüâ³â, 
Â³ííèöÿ-Îäåñà ³ ïðîàíàë³çóâàëè, ó ñê³ëüêè 
îá³éäóòüñÿ ö³ ïî¿çäêè íà âñ³õ ìîæëèâèõ 
âèäàõ òðàíñïîðòó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó.

АВТОБУСИ ЩЕ НА КАРАНТИНІ 
Öåíòðàëüíèé àâòîâîêçàë ó Â³ííèö³, ÿê 

³ ó âñ³é êðà¿í³, ïåðåáóâàº íà êàðàíòèí³. 
Äâåð³ — çàêðèò³ íà çàìîê, à ïëàòôîðìè 
ïîðîæí³. Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
íåìàº ï³äï³ëüíèõ ì³êðîàâòîáóñ³â íåïîäàë³ê 
àâòîñòàíö³¿. Îñê³ëüêè ó ñòîëèö³ ïåðåâ³-
çíèêè ê³ëüêà äí³â òîìó íàâ³òü âèéøëè 
íà ìàñøòàáíó àêö³þ ïðîòåñòó, ÷àñòêîâî é 
÷åðåç òå, ùî ï³äï³ëüíèêè ïðàöþþòü, à ¿ì 
íå äîçâîëÿþòü. Ïðîòå ó Â³ííèö³ ïîðó÷ ç 
àâòîâîêçàëîì ìè íå ïîì³òèëè æîäíîãî 
ì³êðîàâòîáóñà, ÿêèé áè ïåðåâîçèâ ëþ-
äåé. Îñòàíí³õ íà àâòîâîêçàë³ òåæ íåìàº, 
âñ³ ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè òà ÿòêè, ÿê³ òàì 
ñòîÿòü, — çàêðèò³.

Ïîðó÷ ç ïðèì³ùåííÿì âîêçàëó ìîæíà 
çóñòð³òè ëèøå òàêñèñò³â, ÿê³ ñêàðæàòüñÿ 
íà â³äñóòí³ñòü ðîáîòè. Êàæóòü, êë³ºíò³â ùå 
äîñ³, íàâ³òü ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòèíó, 
âäâ³÷³ ìåíøå.

У ТАКСІ ПАСАЖИРІВ ПОБІЛЬШАЛО 
ßê âàð³àíò, ÿêùî òåðì³íîâî ïîòð³áíî 

ïî¿õàòè ó ³íøå ì³ñòî, â³ííè÷àíè ìîæóòü 
âèêëèêàòè òàêñ³. Ìè çàòåëåôîíóâàëè 
ó ê³ëüêà ñëóæá ì³æì³ñüêèõ òàêñ³, ÿê³ 
ïðàöþþòü ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Ö³íè ó âñ³õ 
ïðàêòè÷íî îäíàêîâ³. Ó ñåðåäíüîìó — â³ä 
8 äî 12 ãðèâåíü çà ê³ëîìåòð.

Äèñïåò÷åð îäíîãî ì³æì³ñüêîãî òàêñ³ 
ðîçïîâ³â, ùî ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòè-
íó ïàñàæèð³â ïîá³ëüøàëî. Êàæå, ëþäè, 
éìîâ³ðíî, âæå çàñóìóâàëè çà ð³äíèìè òà é 
ðîáî÷³ ìîìåíòè ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòè-
íó ïîòð³áíî âèð³øóâàòè. Ö³íè ï³äâèùèëè 
íà îäíó-äâ³ ãðèâí³. Äèñïåò÷åð êàæå, ùî 
â îñíîâíîìó ö³íà ïî¿çäêè çàëåæèòü â³ä 

òîãî, â ÿêîìó àâòî õî÷å ¿õàòè ëþäèíà. ª 
åêîíîì, êîìôîðò òà á³çíåñ-êëàñ.

— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó çäåá³ëüøîãî ¿çäè-
ëè ëèøå ò³, êîìó òåðì³íîâî ÷åðåç ïåâí³ 
ïðîáëåìè ïîòð³áíî áóëî ïî¿õàòè äî ð³ä-
íèõ àáî ò³, êîãî â³äïðàâèëè ó â³äïóñò-
êó ³ âîíè ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, — êàæå 
äèñïåò÷åð.

Ó âñ³õ ñëóæáàõ òàêñ³, â ÿê³ ìè òåëåôîíó-
âàëè, çàïåâíÿþòü, ùî âîä³¿ äîòðèìóþòüñÿ 
âñ³õ êàðàíòèííèõ ïðàâèë. Òîæ, êàæóòü, 
õâèëþâàòèñÿ íåìàº ïðè÷èí.

Ïðîòå îá³éäåòüñÿ òàêà ïî¿çäêà íå äåøå-
âî. ßêùî ïîðàõóâàòè ïî¿çäêè çà íàøè-
ìè íàïðÿìêàìè çà ñåðåäí³ì òàðèôîì — 
10 ãðèâåíü çà ê³ëîìåòð. Òî ùîá äî¿õàòè 
ó Ëüâ³â ç Â³ííèö³, ïîòð³áíî áóäå çàïëàòèòè 
áëèçüêî 3 600 ãðèâåíü. Ó Êè¿â ïî¿çäêà îá³-
éäåòüñÿ ó 2 600 ãðèâåíü, à â Îäåñó — áëèçü-
êî 4 200 ãðèâåíü.

НА BLABLACAR ПОЇЗДКИ ШВИДКО 
БРОНЮЮТЬ 

BlaBlaCar — öå íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³ ñï³ëü-
íîòà ïîïóòíèê³â, ùî îá’ºäíóº âîä³¿â ³ 
ïàñàæèð³â, ÿêèì ïî äîðîç³. Çàéøîâøè 
íà ñàéò ñï³ëüíîòè, îäðàçó ç’ÿâëÿºòüñÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî áåçïå÷í³ñòü ïî¿çäîê ï³ä ÷àñ 
ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó. Ñëóæáà òèì÷àñîâî 
çóïèíÿº âñ³ âíóòð³øí³ òà ì³æíàðîäí³ àâòî-
áóñí³ ìàðøðóòè, ïî÷èíàþ÷è ç 18 áåðåç-
íÿ. Ïðèâàòí³ ïî¿çäêè í³õòî íå ñêàñîâóâàâ, 
ïðîòå ðåêîìåíäóþòü îáìåæèòè ê³ëüê³ñòü 
ïàñàæèð³â íà çàäíüîìó ñèä³íí³ äî îäíîãî.

«Ïðèéíÿëè ð³øåííÿ îáìåæèòè ê³ëüê³ñòü 
ì³ñöü ïðè ïóáë³êàö³¿ äî òðüîõ. Öåé çà-
õ³ä áåçïåêè ÷àñòêîâî çíèçèòü ðèçèêè ï³ä 
÷àñ ñï³ëüíèõ ïî¿çäîê», — ïèøóòü íà ñàéò³ 
ñï³ëüíîòè.

Òîæ, øóêàºìî ïî¿çäêè çà íàøèìè 
ìàðøðóòàìè. Ó Êè¿â ç Â³ííèö³ çíàéøëè 
íà 18 òðàâíÿ 12 ïî¿çäîê. ̄ õíÿ âàðò³ñòü êî-
ëèâàºòüñÿ â³ä 145 äî 275 ãðèâåíü. Ó Ëüâ³â º 
â³ñ³ì âàð³àíò³â. Äî ñëîâà, ïî¿çäêè øâèäêî 
áðîíþþòü. Ïîêè ìè øóêàëè íà ñàéò³ íàé-
á³ëüø âèã³äíó ïðîïîçèö³þ, äî Ëüâîâà âæå 
çàëèøèëîñü ëèøå ø³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü. 
Âàðò³ñòü ïî¿çäêè â³ä 195 äî 415 ãðèâåíü. 
Ó Îäåñó òàêîæ º ø³ñòü äîñòóïíèõ ïî¿çäîê, 
àëå òðè ç íèõ âæå çàáðîíüîâàí³. Íà ñàéò³ 
ïèøóòü, ùî öå ïîïóëÿðíèé ìàðøðóò. Ö³íà 
ïî¿çäêè ç Â³ííèö³ â Îäåñó êîëèâàºòüñÿ â³ä 
230 äî 435 ãðèâåíü.

ЯК ДОЇХАТИ З ВІННИЦІ У ІНШЕ 
МІСТО І СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
Варіанти  Попри пом'якшення карантину, 
міжміські перевезення громадським транспортом 
залишаються під забороною. Проте доїхати з одного 
куточка країни до іншого можливість є. Ми з’ясували, 
як, не маючи власного авто, виїхати з Вінниці у інші 
міста, та у скільки це обійдеться?

Центральний автовокзал у Вінниці, як і у всій країні, перебуває 
на карантині. Двері — закриті на замок, а платформи порожні 

Ïîðó÷ ç ïðèì³ùåííÿì 
âîêçàëó ìîæíà çóñòð³òè ëèøå 
òàêñèñò³â, ÿê³ ñêàðæàòüñÿ íà 
â³äñóòí³ñòü ðîáîòè. Êàæóòü, 
êë³ºíò³â ùå äîñ³ âäâ³÷³ ìåíøå 
í³æ äî êàðàíòèíó 
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ОВЕН 
Ревнощі можуть доставити 
вам чимало проблем. Хоча, 
насправді, причина, що по-
родила ці почуття, дріб'язкова 
і не заслуговує на увагу.

ТЕЛЕЦЬ 
Емоційна стриманість — ваш 
кращий союзник. Поста-
райтеся не вибухати через 
дрібниці. І не намагайтеся 
переробити кохану людину 
за своїм шаблоном.

БЛИЗНЮКИ 
Вас може чекати приємний 
сюрприз. Ви усвідомлюєте, що 
жити не можете без коханої 
людини і зважитеся на сер-
йозний крок. Цілком можлива 
пропозиція руки і серця.

РАК 
Тиждень гарний для легкого 
флірту, особливо на сайті 
знайомств. Однак зірки по-
переджають: не піддавайтеся 
спокусі і уявній доступнос-
ті. Ви можете потрапити 
в незручне становище.

ЛЕВ 
На початку тижня доведеться 
понервувати, що може надов-
го зіпсувати ваш настрій. Однак 
не поспішайте зганяти до-
саду на коханій людині. Вона і 
не обіцяла вам золотих гір.

ДІВА 
Ви зараз дуже привабливі, 
що може викликати спалахи 
ревнощів з боку коханої лю-
дини. Примирення і сварки 
загрожують чергуватися 
по кілька разів на дню.

ТЕРЕЗИ 
Завантаженість на роботі 
може не дозволити вам 
приділити достатньо часу 
особистому життю. Однак 
точно не варто заводити 
службовий роман. 

СКОРПІОН 
Ви відчуєте, що взаємне 
кохання — це щастя і задо-
волення. Воно окрилює і 
дарує особливий смак життя. 
Не стримуйте емоції. Ваші 
ніжні визнання гідно оцінять.

СТРІЛЕЦЬ 
Прокинеться жага нових 
відчуттів, і, що важливо, 
з'являться можливості її вга-
мувати з постійним партне-
ром. Ви станете ще ближчими.

КОЗЕРІГ 
Самотність — ось ліки, які 
дозволять розібратися в своїх 
почуттях і вирішити назрі-
лі проблеми. Комфорт та 
увага коханої людини буде 
скоріше дратувати вас в даній 
ситуації, ви будете занадто 
глибоко занурені в себе.

ВОДОЛІЙ 
Не виключено, що ви ді-
знаєтеся про обман з боку 
партнера. Однак не варто 
впадати в депресію. Надовго 
на самоті ви не залишитеся. 
Тиждень сповнений розваг, 
нових знайомств.

РИБИ 
Якщо ви зараз самотні, зареє-
струйтеся на сайті знайомств. 
Не впускайте можливості, 
будьте оригінальні і екстра-
вагантні — це підвищить 
ваші і без того чималі шанси 
на успіх у протилежної статі.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ТРАВНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Не треба жа-
літи маніпуля-
тора, входити 
в його станови-
ще, ставити себе 

на його місце.
Міркуйте логічно. Одна справа — 
жаліти дитбудинківських сиріток, 
і зовсім інше — дорослу людину, 
яка завтра через вас спокійно пе-
реступить і піде у своїх справах. 
Тому що особисті інтереси для 
неї понад усе. А щоб не вплу-
татися в такі стосунки, потрібно 
вміти бути самодостатнім. Уміти 
не прив’язуватися. Не відчувати 
залежності. Для цього важливо 

зрозуміти, що найцінніше і най-
дорожче, що у вас є — це ви самі. 
Це єдине, що гарантовано зали-
шиться з вами до самого кінця… 
Далі, на чому варто наголоси-
ти, — не жаліти себе. Виявляється, 
можна себе любити і при цьому 
не відчувати до себе жалю. Як це 
може бути? Коли людина займає 
активну життєву позицію — на жа-
лість до себе у неї просто не за-
лишається уявного простору. І 
навпаки, пасивна жертва завжди 
жаліє себе. Той, хто плекає в собі 
це почуття, відчуває його до всьо-
го: до себе коханого, до свого 
минулого, до інших людей. Така 
людина не може керувати ні со-
бою, ні іншими — вона сама стає 
вразливою і керувати нею легко.

Коментар експерта

ЯК ПРОТИСТОЯТИ МАНІПУЛЯТОРУ 

ПОПРАЦЮЙТЕ НАД ВЛАСНОЮ 
САМООЦІНКОЮ
 Вона має бути адекватною. Якщо ви розумієте, де 
своє, де чуже, якщо чужого вам не потрібно — вами 
нецікаво маніпулювати. Ви самодостатні і маєте 
самоповагу.

НЕ ГРАЙТЕСЬ САМІ В МАНІПУЛЯЦІЇ
 Якщо вами маніпулюють, швидше за все ви теж 
використовуєте подібні методи взаємовідносин, 
задля отримання бажаного. А це означає в першу 
чергу вашу слабкість і залежність — виходить, що 
просто так вам ніхто і нічого не дає.

НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ
 Чітко покажіть свої кордони: «хочу», «можу» і 
«буду». Вам лестять, на вас тиснуть або агресують — 
покажіть, що ви не приймаєте дані правила стосун-
ків. І це знову про силу і про незалежність.

НЕ ВИПРАВДОВУВАТИСЬ
 Почуття провини, жаль, сором, це головні струни, 
на яких грають маніпулятори. Тому не сперечайте-
ся, не пояснюйте свої дії, якщо вважаєте, що вони 
правильні. А ви вважаєте?

НІВЕЛЮВАТИ СТРАХИ
 Не варто переживати про «самотність до скону», 
власну незатребуваність. Боязкі, до речі, вічно 
сидять десь у кущах самотності, сміливість — ось що 
подобається усім (не плутати з безрозсудністю).

Ìàí³ïóëÿòîðîì ó ñòîñóíêàõ 
ìîæå áóòè ÿê ÷îëîâ³ê, òàê ³ æ³í-
êà. Ìàí³ïóëÿö³¿ ìîæóòü áóòè ³ 
âçàºìíèìè. Àëå ïîãîâîðèìî ïðî 
÷îëîâ³ê³â. Ð³÷ ó ò³ì, ùî æ³íêè 
á³ëüø ñõèëüí³ äî çàëåæíîñò³, 
òîìó ùî ÷àñò³øå ðîçðàõîâóþòü 
ñïåðòèñÿ íà ÷îëîâ³êà, à ïîò³ì 
çíàõîäÿòü ñåáå ï³ä ïë³íòóñîì.

Îòæå, âè éîãî ëþáèòå, à â³í 
öèì êîðèñòóºòüñÿ. ª õîðîø³ ÷î-
ëîâ³êè, ÿê³ ðîçóì³þòü — ç ä³â÷è-
íîþ ¿ì íå ïî äîðîç³, òàê í³÷îãî 
é ãîëîâó ìîðî÷èòè. ª òàê³, ÿê³ 
çà ðàõóíîê êîæíî¿ íîâî¿ çàêî-
õàíî¿ äóðåïè ñàìîñòâåðäæóþòü-
ñÿ (íó áóâàº). Ìîæå íàðîäèâñÿ 
òàêèì, ìîæå áàòüêè-ñóñï³ëüñòâî 
«ïîñòàðàëèñÿ» ³ òàêèì çðîáèëè. 
×îìó æ³íêè ñòàþòü æåðòâàìè ìà-
í³ïóëÿö³é? Òîìó ùî âîëîä³þòü 
ÿêîñòÿìè, ÿê³ çà ð³äê³ñíèì âèíÿò-
êîì ñàì³ ïî ñîá³ ïîçèòèâí³, àëå 
³ äëÿ ìàí³ïóëÿö³é öå ïðåêðàñíà 
ìîæëèâ³ñòü.

ХТО ТОЧНО СТАНЕ ЖЕРТВОЮ 
МАНІПУЛЯТОРА?

ßêùî âàì íå ÷óæà ñîâ³ñí³ñòü, 
÷óéí³ñòü, ùèð³ñòü, à ùå íèçü-
êà ñàìîîö³íêà, äîâ³ðëèâ³ñòü, 
æåðòîâí³ñòü, àëå íàéãîëîâí³øå 
çàëåæí³ñòü (ìàòåð³àëüíà, â³ä 
÷îëîâ³êà, â³ä ñòåðåîòèï³â…), â³-
òàºìî — âè ïðåòåíäåíò íà æåðòâó 
ìàí³ïóëÿö³é.

Íàéëåãøà ìàí³ïóëÿö³ÿ ñòî-
ñîâíî æ³íêè — âèêëèêàòè ó íå¿ 
ïî÷óòòÿ æàëþ (ÿê ó íàñ â íàðîä-
í³é òâîð÷îñò³: ïîæàë³ëà — ïî-
ëþáèëà). Òàê îñü, êîëè îáðàíåöü 

ðîçïîâ³äàº æàë³ñëèâ³ ³ñòîð³¿ ïðî 
ñâîº äèòèíñòâî, þí³ñòü, äîðîñëå 
æèòòÿ (à âè íàâ³òü ïðî òå íå ïè-
òàëè). ßêùî ñâî¿ìè ïðîìîâàìè 
â³í âèêëèêàº äî ñåáå æàë³ñòü — 
ö³ëêîì ìîæëèâî äëÿ òîãî, ùîá 
ðîçêðóòèòè âàñ íà íàäëèøêîâó 
÷óéí³ñòü.

МАНІПУЛЮВАННЯ 
ОЧІКУВАННЯМ 

Ùå îäèí ïðèéîì — çìóøóâàòè 
ñåáå ÷åêàòè. Ìàí³ïóëÿòîðè îáî-
æíþþòü çàòÿãóâàòè î÷³êóâàííÿ 
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. Æ³íêà 
â ïðèíöèï³ íå ìîæå æèòè â ðå-
æèì³ íåâèçíà÷åíîñò³. Íàóêîâö³ 
êàæóòü, ùî ïîâ’ÿçàíî öå ç ìà-
òåðèíñüêèì ³íñòèíêòîì, ÿêèé 
äèêòóº ïðàâèëî — æ³íêà ïîâèííà 
áóòè âïåâíåíà â áåçïåö³. À íåâ³-
äîì³ñòü, öå çàâæäè íåáåçïåêà.

² îñü óÿâ³òü ñîá³ æ³íêó, ÿêà 
ñï³ëêóºòüñÿ ç êîõàíèì ÷îëî-
â³êîì, à òîé â ïðîöåñ³ ä³àëîãó 
ðàïòîì çàìîâêàº. À ÿêùî ðîç-
ìîâà âàæëèâà, ïàóçà çàòÿãíóëàñÿ, 
à ùå ïîãëÿäîì â³äïîâ³äíèì ïðè-
ñìà÷åíà… Âçàãàë³ æàõ. Ðîáëÿ÷è 
òàê, ÷îëîâ³ê ðîçóì³º, ùî çàêîõàíà 
æ³íêà íå âèòðèìàº ïîðîæíå÷³ ³ 
îáîâ’ÿçêîâî âèñëîâèòü ÿêóñü ïî-
ñï³øíó, à ³íîä³ é äóðíó äóìêó. 
Ìåòà òàêèõ ïàóç — çáåíòåæèòè, 
âèêëèêàòè çàíåïîêîºííÿ ³ äóøåâ-
íèé ðîçëàä. ² ùå êåðóâàòè.

І ЗНОВУ ЗДРАСТУЙТЕ 
Àáî îñü ñèòóàö³ÿ: ÷îëîâ³ê òà 

æ³íêà êðóòî ïðîâåëè ÷àñ óäâîõ. 
Ïîò³ì ÷îëîâ³ê, ïîñèëàþ÷èñü 

КОЛИ ТОБОЮ ЮЗАЮТЬ КОХАНІ
Самозахист  Раз-по-раз, коли виникають 
стосунки між чоловіком і жінкою, між ними 
розпалюються почуття. У одного з партнерів 
точно. І саме цей «щасливчик» може стати 
об’єктом маніпуляцій. Тому що становище 
більш залежне (ти кохаєш, тебе — ні). 
Як розпізнати маніпуляції і як з ними 
боротися? І чи потрібно взагалі?

íà òåðì³íîâ³ ñïðàâè, çíèêàº. 
Ïåðø³ ê³ëüêà äí³â æ³íêà çáå-
ð³ãàº ñïîê³é, ïîò³ì ïî÷èíàº 
íåðâóâàòè — àäæå â³ä êîõàíî-
ãî í³ ñëóõó, í³ äóõó. Ïðîõîäèòü 
ùå ÿêèéñü ÷àñ, ³ æ³íêà ãîâîðèòü 
(ñîá³, çâè÷àéíî, àäæå îïîíåíòà 
íåìàº) — âñå, öå ê³íåöü. À ïî-
ò³ì â³í ç’ÿâëÿºòüñÿ ç ÿêîþ-íåáóäü 
ïðàâäîïîä³áíîþ ëåãåíäîþ. ² æ³í-
êà, ÿêà äîâîë³ ñèëüíî çìó÷åíà 
äîâãèì î÷³êóâàííÿì, çãîäíà ïîâ³-
ðèòè ó ùî çàâãîäíî, ëèøå á çíîâó 
íå çàëèøèòèñÿ íà ñàìîò³. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, âàì äàëè ÷àñ íà òå, 
ùîá çðîçóì³òè ïðîñòó ð³÷ — âàì 
áåç íüîãî ïîãàíî, òîìó â³äìîâè-
òèñÿ â³ä íüîãî âè âæå íå çìîæåòå.

МИЛИЙ ХЛОПЧИНА 
Òàêîæ äîðå÷íî çãàäàòè ïðî 

ìàí³ïóëÿòîð³â, ÿê³ ãðàþòü ðîëü 
³íôàíòèëüíîãî õëîï÷èêà. Òàêèé 
õëîï÷èê (ïðè öüîìó éîìó ìîæå 
áóòè âæå äîñèòü áàãàòî ðî÷ê³â) 
íå â çìîç³ ñåáå êîíòðîëþâàòè 
(ïðîòå â³äì³ííî êîíòðîëþº âàñ). 
Íàïðèêëàä, íàðîáèòü øêîäè (íó, 
òàì â êàðòè ïðîãðàº êóïó ãðîøåé, 
àáî ç äðóçÿìè â ÿêóñü õàëåïó çà-
ë³çå), à ïîò³ì, çîáðàæóþ÷è áåçíå-
âèííó ïîñì³øêó, âèíóâàòî ðîç-
âîäèòü ðóêàìè. Ìîâëÿâ, íó ùî 
ïîðîáèø — òàêèé âæå ÿ º — 
íåïóòüîâèé. Äîâãî îáðàæàòèñÿ 
íà íüîãî ïðîñòî íåìîæëèâî, òà 

é ìàðíî. Æ³íêè ìàòåðèíñüêîãî 
òèïó çàêîõóþòüñÿ â òàêèõ «õëîï-
÷èê³â» áåç ïàì’ÿò³. ² íå ïðîñòî 
çàêîõóþòüñÿ, à áåðóòü íàä íèìè 
ïîâíîö³ííó îï³êó, òÿãíóòü éîãî 
áîðãè, ³íîä³ äàþòü ãðîø³ íå ëèøå 
íà «çàêðèòè» ä³ðêè â ô³íàíñàõ, 
àëå é íà «ïîãóëÿòè», ÷àñîì ³ ç 
³íøèìè ä³â÷àòàìè.

ЯКЩО ВИ НЕДОСКОНАЛІ — 
ВАМ КАПЕЦЬ

Íàéâàæëèâ³øå, ïðî ùî âàðòî 
ïàì’ÿòàòè, öå… ßêùî ðàïòîì 
â ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâî¿ì ïàðòíåðîì 
âè â³ä÷óëè ïðîâèíó çà ñâîþ íåäî-
ñêîíàë³ñòü. Àáî êîëè âàì äàëè 
çðîçóì³òè, ùî âè ³ñòåðè÷êà, ëî-
ã³êà ó âàñ ÿê ó êóðêè… Êîðîòøå, 
ïðèïèñàëè âàì âñ³ ìîæëèâ³ íåäî-
ë³êè — âñå, âàì êàïóò.

ßêùî íåçðîçóì³ëî, ÿê öå â³ä-
áóâàºòüñÿ, òî îñü ï³äêàçêà: êîëè 
ó âàñ âàëèòüñÿ âàøà ñèñòåìà ö³í-
íîñòåé, ç âàñ æå ìîæíà ë³ïèòè 
âñå, ùî çàâãîäíî. Àëå öÿ «ë³ïêà 
íîâîãî» íå äëÿ âàñ.

 Öå ïðèçâîäèòü äî âèíèêíåí-
íÿ ³ëþç³é, ï³äì³íÿþòüñÿ ïîíÿòòÿ. 
Íàïðèêëàä, àìîðàëüíó ïîâåä³íêó 
ìîæíà â³äòåïåð ðîçóì³òè ÿê íåçà-
ëåæí³ñòü, íåçàêîìïëåêñîâàí³ñòü. 
À âàøå ïðàãíåííÿ ðåàë³çóâàòè 
ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü ïåðåòâîðþ-
þòü íà åãî¿çì, à ùå íåõòóâàííÿ 
ëþáîâ³ ³ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
СЕРГІЙ ІЛЬЧУК, СЛЮСАР:

— Вовочко, ти кого більше 
любиш: тата чи маму?
— У нас в родині все по-
іншому: тато любить маму, 
а я не втручаюся.

***
— Ваш Вовочка — нероба: він списує у дітей 
домашні завдання.
— Але діти ж зараз вчаться онлайн?
— Він у вас ще і хакер.

***
Учора таке відчуття було, ніби закохався, 
а потім поїв, і начебто відпустило.

***
— От кажуть: зло породжує зло. Що це означає?
— Ну ось, наприклад, Петрович, у моєї тещі 
народилася моя дружина.

***
— Мені здається, нам треба розлучитися.
— У чому проблема? Тобі не подобається, як 
я фарбуюся?
— У цьому і проблема, Єгоре, в цьому і 
проблема.

***
Він приймав її такою, яка вона є. І 
заспокійливе.

***
Якщо ти знайшов свою другу половинку 
сам — це любов, якщо її знайшли без твоєї 
участі — значить, ти потрапив під трамвай.

***
— Я претендую лише на ваше серце.
— Як шкода, а я роздяглася…

***
Агент, що рекламує пилососи, входить 
у квартиру, демонстративно розcипає 
в коридорі принесене з собою сміття і каже 
господині:
— Якщо мій пилосос не збере це 
до останньої крихти, то я готовий все це 
з'їсти! Куди ви, пані?
— По ложку. У нас вже третій день світла немає.

***
— Докторе, а це не боляче?
— Для кого як.
— В сенсі?
— Ну пацієнтам боляче, а мені ні.

***
— А вашого котика погладити можна?
— Звичайно-звичайно! Тільки хвилиночку 
зачекайте, я зараз принесу йод і бинти.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 20 òðàâíÿ 2020

472688

ОВЕН 
На работе в эти дни 
лучше привлекать к себе 
поменьше внимания. Ваши 
идеи сейчас слишком уж 
экстравагантны, скоро вы 
и сами это поймете.

ТЕЛЕЦ 
Не стоит опасаться пе-
ремен, для них сейчас 
подходящее время. На этой 
неделе может начаться ваше 
восхождение по карьерной 
лестнице, но о своих успехах 
лучше окружающим пока 
не рассказывать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Удачное время для работы 
и путешествий. Если вы 
предпочтете активный отдых, 
то это только пойдет на поль-
зу вашему здоровью. Важно 
сохранять душевное равно-
весие и верить в лучшее. 

РАК 
Вам будет легко осваивать 
новые области знания, 
на все хватит терпения и це-
леустремленности. Неделя 
благоприятна для новых 
проектов.

ЛЕВ 
На этой неделе особен-
но важно не суетиться. 
Не унывайте, рассмотрите 
сложившуюся ситуацию 
со всех сторон. Это позволит 
сэкономить время и силы, 
которые вы потратили бы 
на бессмысленные метания. 

ДЕВА 
Вам предстоят встречи 
с давними, хорошими 
друзьями. Желательно 
найти время для отдыха 
и общения, но не забывать 
о данных обещаниях. 

ВЕСЫ 
Споры с начальством 
и коллегами принесут только 
проблемы, лучше искать 
точки соприкосновения. Есть 
шанс, что используя свои 
деловые качества, вы добье-
тесь повышения на службе.

СКОРПИОН 
Сейчас время перемен. 
Велика вероятность того, что 
вы сможете верно оценить 
свое место в жизни, и даже 
понять, что в ней важно, 
а что нет. 

СТРЕЛЕЦ 
Хорошая неделя для 
трудовых подвигов и полу-
чения солидной прибыли. 
Вам будет сопутствовать 
удача в важных знаком-
ствах, встречах и поездках. 

КОЗЕРОГ 
Вы будете склонны лезть 
из кожи вон, чтобы угодить 
окружающим, но это не по-
мешает им предъявлять 
к вам разнообразные пре-
тензии. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам необходимо внима-
тельно следить за своей 
речью и поведением, иначе 
не избежать ссор и ин-
триг. На работе вам, похоже, 
попытаются навязать чужое 
мнение, хорошо бы отка-
заться в корректной форме. 

РЫБЫ 
Вы можете слишком увлечь-
ся построением стратегичес-
ких планов, лучше заняться 
решением насущных 
проблем. 

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

РЕКЛАМА

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
20.05

+18
+12

+17
+12

+17
+12

ЧЕТВЕР
21.05

+14
+7

+14
+8

+14
+8

П’ЯТНИЦЯ
22.05

+11
+5

+8
+5

+8
+5

СУБОТА
23.05

+15
+4

+14
+5

+14
+5

НЕДІЛЯ
24.05

+16
+8

+14
+9

+14
+9

ПОНЕДІЛОК
25.05

+17
+9

+15
+9

+15
+8

ВІВТОРОК
26.05

+18
+8

+16
+9

+16
+8

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Катерина, 19 років
Я студентка Вінницького педагогічного університету імені 
Михай ла Коцюбинського. Фіналістка конкурсу краси 
Міс Вінниця 2020. Маю багато захоплень. Одне із них — 
моделінг. Люблю подорожувати, активно відпочивати. 
Мрію своє май бутнє пов‘язати з роботою з дітьми, яка буде 
приносити мені моральне та матеріальне задоволення. Моє 
кредо — здолати всі перешкоди та досягнути своєї  мети.

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»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

итету імені 
у краси 
не із них — 
очивати. 

ьми, яка буде 
волення. Моє 
воєї  мети.
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