
ДВА ВБИВСТВА НА ЗАМОСТІ

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 У під’їзді будинку на вул. 
Острозького 15 травня знайшли 
33-річного Михайла Ярового з 
черепно-мозковою травмою. Він 
помер у реанімації

— Після похорону Міші сусіди 
говорили про вбивство такого ж 
молодого хлопця, — казала мама 
вбитого пані Ольга. — Кажуть, був 
високий, зростом під два метри. 
Тільки 29 років прожив на світі. 
Моєму синові в серпні було б 34

 Мама Михайла мала на увазі 
вбивство на вулиці Шмідта. 
У ніч на 25 травня там підрізали 
нацгвардійця Андрія Карася

с. 7

РОЗПОВІДЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНКИ

ЩО БУДЕ З БІЗНЕСАМИ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ? с. 5

с. 13

468084

473239

Андрій був єдиним сином у матері. У нього 
залишилася 11-місячна донечка

Михайло пішов на співбесіду з 
працевлаштування. Додому не повернувся
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Ми знаємо 
мало 

Õòî íå ïàì'ÿòàº ìèíó-
ëîãî, íå ìàº ìàéáóòíüîãî. 
Óêðà¿íñüêà Ãàëèöüêà àðì³ÿ. 
Äî ìîãî ñîðîìó ÿ ùå çîâñ³ì 
íåäàâíî ìàéæå í³÷îãî ïðî 
íèõ íå çíàëà, ïîêè ìè â Àâ-
òîìàéäàí³ íå ïî÷àëè ðîçñë³-
äóâàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà 
íà çåìëÿõ ÌÎÓ íà âóëèö³ 
Ñòð³ëåöüê³é ó Â³ííèö³.

Òàê ÿ ä³çíàëàñü ïðî òðàãå-
ä³þ 1919 ðîêó.

Âîÿêè Óêðà¿íñüêî¿ Ãàëèöü-
êî¿ àðì³¿ áóëè îäí³ºþ ç íàé-
êðàùèõ àðì³é, ÿêà çîðãàí³-
çóâàëàñü íà òåðåíàõ Çàõ³äíî¿ 
Óêðà¿íè ó 1918 –1919 ðîêàõ. 
Âîíè áóëè ãàðíî âèøêîëåí³, 
âìîòèâîâàí³ òà ìàëè ùèðó 
íàä³þ, ùî âäàñòüñÿ âèáîðîòè 
äëÿ Óêðà¿íè íåçàëåæí³ñòü.

Âîíè áóëè ãàðíèìè âîÿ-
êàìè â áîÿõ ³ ïðîñóâàëèñü 
ïîòðîõó ç Çàõîäó äî Öåíòðó, 
àæ ïîêè ó Â³ííèö³ ¿õ íå ñêî-
ñèâ òèô. Ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ 
1919 ðîêó âîíè òèñÿ÷àìè ïî-
ìèðàëè ó õîëîäíèõ â³ííèöü-
êèõ êàçàðìàõ, áåç äîïîìîãè ³ 
ë³ê³â. ×óæàêè â ÷óæîìó ì³ñò³, 
ïîêèíóò³ íàïðèçâîëÿùå. ¯õ 
âèâîçèëè íî÷àìè ³ õîðîíè-
ëè áåç òðóíè ³ õðåñò³â. Í³õòî 
íå â³äñï³âóâàâ ³ íå ìîëèâñÿ 
íàä ¿õ ò³ëàìè, âîíè íå çà-
âæäè ìîãëè ïîñïîâ³äàòèñü 
³ ïîìåðòè ó ìèð³ ³ ñïîêî¿.

Çàðàç, ÷åðåç 100 ðîê³â ¿õ 
äóø³ ³ ò³ëà íàðåøò³ ìîæóòü 
çíàéòè ñïîê³é ó ö³é çåìë³, 
ïîõîâàí³ òàê, ÿê âîíè òîãî 
çàñëóãîâóþòü.

Ùî ìîæåìî çðîáèòè äëÿ 
öüîãî ìè, â³ííè÷àíè?

Ïðîñòî ï³äïèñàòè ïåòèö³þ 
äî ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîõàííÿì 
âíåñòè çì³íè äî ì³ñòîáó-
ä³âíèõ óìîâ ³ çìóñèòè çà-
áóäîâíèê³â ³ ÌÎÓ ïðîâåñòè 
äîñë³äæåííÿ íà ì³ñö³ éìî-
â³ðíîãî êëàäîâèùà âîÿê³â 
ÓÃÀ. Ïîñèëàííÿ íà ïåòèö³þ 
bitly.su/NWyBhiQ.

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

OLYA TOMCHUK 
Як добре, що був винайде-
ний велосипед! Це — посиль-
ні кардіонавантаження, за-
сіб від депресії, екологічний 
транспорт.

НИКОЛАЙ КОЛОДЕЕВ 
Якби в цьому нашому гро-
мадському транспорті були 
людські умови, то звичайно 
користувався б ним. А так, 
вибачте.

YANA KURNAYEVA 
Їжджу  під час карантину і 
після послаблення на вело-
сипеді. Колись користувалася 
маршруткою. Тепер вона мені 
не цікава))) 

ЛЮДМИЛА СТАРКОВА 
Не могла рано сісти в тролей-
бус, повно людей сидячих. 
На зупинці транспорт не зу-
пинявся. Запізнилась на ро-
боту, хоча вийшла раніше.

TANYA DUBRIVNAYA 
Хіба владу турбують наші 
проблеми? Ось нехай поїз-
дять тиждень у транспорті, 
а потім ви надрукуєте їх вра-
ження. Дуже цікаво почитати.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Яким видом транспорту ви користуєтеся під час карантину?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕНТИНА 
ВОЙТКОВА, 
ДИРЕКТОР 
МІСЬКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
СОЦПОЛІТИКИ 

—  З  п о ч а т к у 
червня працівники департаменту 
соцполітики почнуть дзвонити 
людям, яким передбачено до-
плату. Їм розкажуть, в який день 
та час потрібно прийти до «Про-
зорого офісу», щоб оформити 
допомогу. При собі потрібно 
мати увесь перелік документів. 

З кожною людиною будемо об-
говорювати цю виплату, оскільки 
вона входить до сукупного до-
ходу і може вплинути на розмір 
субсидії. Також будемо впрова-
джувати мобільне робоче міс-
це, щоб люди, яким самостійно 
важко пересуватися, отримали 
муніципальну доплату.
Додаткові роз’яснення мож-
на отримати за телефонами: 
(0432) 50–83–88 (Управління 
соцзахисту «Вишенька»), (0432) 
50–86–70 (ЦНАП «Замостя» та 
«Старе Місто»).

Доплату почнуть оформлювати з червня 

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. Уже 
одинадцятий 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 

Íà ñåñ³¿ ì³ñü-
êðàäè, 22 òðàâíÿ, 
óõâàëèëè ð³øåííÿ 

ïðî ïðèçíà÷åííÿ ìóí³öèïàëüíî¿ 
äîïîìîãè. ̄ ¿ áóäóòü âèïëà÷óâàòè 
ùîì³ñÿöÿ — ç ëèïíÿ ³ äî ê³íöÿ 
ðîêó. Îäíàê ó ¿¿ îôîðìëåíí³ º 
ðÿä êðèòåð³¿â òà íþàíñ³â.

Ìóí³öèïàëüíà äîïëàòà, ÿêó 
áóäóòü âèïëà÷óâàòè â ðàìêàõ àí-
òèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè 
«Â³ííè÷àíè âàæëèâ³», º áåçïî-
âîðîòíîþ äîïîìîãîþ. Íàäàºòüñÿ 
çà êîøòè â³ííèöüêîãî áþäæåòó.

¯¿ ïðèçíà÷àòèìóòü ëþäÿì ç 
ïðîïèñêîþ ó Â³ííèö³ òà Äåñí³. 
Äî òîãî æ, ïîòð³áíî îòðèìóâàòè 

ïåíñ³þ ÷è áóòè íà îáë³êó â Äå-
ïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Ùîì³ñÿ÷íà ìóí³öèïàëüíà 
âèïëàòà áóäå ïðèçíà÷àòèñÿ:
 íåïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì, 

ç ïåíñ³ºþ äî 2000 ãðèâåíü;
 íåïðàöþþ÷èì ëþäÿì, ÿê³ 

îòðèìóþòü äåðæàâíó ñîöäîïîìî-
ãó òà íå ìàþòü ïðàâà íà ïåíñ³þ, 
òà îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ;
 íåïðàöþþ÷èì ëþäÿì, ùî 

ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü ç äèòèíñòâà;
  ëþäÿì, ùî äîãëÿäàþòü 

çà âàæêîõâîðîþ äèòèíîþ.
¯õíÿ âèïëàòà áóäå ðîçðàõî-

âàíà ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ 
2100 ãðèâåíü ³ âèïëàòîþ, ÿêó 
âîíè îòðèìóþòü â³ä äåðæàâè 
â ðîçì³ð³ äî 2000 ãðèâåíü. Äëÿ 
ïðèêëàäó, ÿêùî ïåíñ³ÿ ñêëàäàº 
1900 ãðèâåíü, òî ðîçì³ð ìóí³öè-

ЧЕРЕЗ КАРАНТИН МІСТО 
БУДЕ ПЛАТИТИ ВІННИЧАНАМ 
До 500 гривень  Люди з мінімальною 
пенсією, особи з інвалідністю, 
непрацюючі вінничани, що отримують 
допомогу від держави — всі вони мають 
право на щомісячну доплату з бюджету 
Вінниці. Скільки будуть платити, як 
отримати ці гроші та які є нюанси 
у процедурі оформлення виплати?

Середній розмір виплати — 300 гривень на місяць. 
У мерії порахували, що її зможуть отримати орієнтовно 
14 тисяч вінничан 

ïàëüíî¿ âèïëàòè áóäå 200 ãðèâåíü 
(2100–1900).

ßê çàçíà÷èëè â äåïàðòàìåíò³ 
ñîöïîë³òèêè, ì³í³ìàëüíèé ðîç-
ì³ð äîïëàòè –100 ãðèâåíü. Ïðîòå, 
äëÿ ïåâíèõ êàòåãîð³é âñòàíîâëåíà 
ô³êñîâàíà ìóí³öèïàëüíà äîïî-
ìîãà. Ùîì³ñÿöÿ ïî 500 ãðèâåíü, 
íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ äîõîäó ÷è 
³íøèõ ñîöâèïëàò, çìîæóòü îòðè-
ìàòè ëþäè, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ â³êîì äî 18 ðîê³â 
ï³äãðóïè «À».

Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ìóí³öèïàëü-
íî¿ âèïëàòè ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ 
äî «Ïðîçîðîãî îô³ñó» ó Â³ííèö³, 
çàïîâíèòè çàÿâó íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè òà íàäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â 
ç ïðåä’ÿâëåííÿì îðèã³íàë³â:
 ïàñïîðò àáî ³íøèé äîêóìåíò, 

ÿêèé ï³äòâåðäæóº ãðîìàäÿíñòâî 
Óêðà¿íè;
 äîâ³äêà ïðî ²ÏÍ àáî ñåð³ÿ 

òà íîìåð ïàñïîðòà (äëÿ ô³çè÷-
íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ 
ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íî-
ìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà 
ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâ-
íî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìàþòü 

â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);
 ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ 

äèòèíè (â ðàç³ ïîòðåáè);
 ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ;
 äîâ³äêà ïðî â³äêðèòòÿ îñîáî-

âîãî ðàõóíêó â óñòàíîâ³ óïîâíî-
âàæåíîãî áàíêó, ó ðàç³ âèïëàòè 
ìóí³öèïàëüíî¿ ùîì³ñÿ÷íî¿ äî-
ïëàòè ÷åðåç áàíê³âñüêó óñòàíîâó.

Äî öüîãî ïåðåë³êó ïåíñ³îíåðè 
ìàþòü íàäàòè äîâ³äêó ïðî ðîçì³ð 
ïåíñ³¿ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü, ÿêèé 
ïåðåäóº ì³ñÿöþ ïîäà÷³ çàÿâè.

ßêùî çàÿâíèê ñàì íå ìîæå 
ïîäàòè äîêóìåíòè çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ, òî áåç äîâ³ðåíîñò³ öå 
ìîæå çðîáèòè ³íøèé ä³ºçäàòíèé 
÷ëåí ðîäèíè, ñîöïðàö³âíèê, ëþ-
äèíà, ÿêà çàðåºñòðîâàíà ³ ïðî-
æèâàº ç çàÿâíèêîì. Àáî çà äî-
ðó÷åííÿì çàÿâíèêà – ³íøà îñîáà.

Ìóí³öèïàëüíà äîïîìîãà áóäå 
ïðèçíà÷àòèñÿ ç ì³ñÿöÿ çâåðíåí-
íÿ, àëå íå ðàí³øå í³æ ç 1 ëèï-
íÿ 2020 ðîêó. ¯¿ âèïëà÷óâàòè-
ìóòü ùîì³ñÿöÿ äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 
2020 ðîêó. Ïðîòå äåïàðòàìåíò 
ñîöïîë³òèêè ìîæå â³äìîâèòè 
ó ïðèçíà÷åíí³ âèïëàòè. Ïîâíèé  
ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ âèïëàò çà 
ïîñèëàííÿì (cutt.ly/qyPBXr0).
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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

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ПОСЛУГИ

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

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

Моріон
Двері вхідні броньовані. Вікна металопластикові VEKA. Балкони, 
лоджії.Жалюзі, ролети, рулонні штори ................050)353-23-36

Viknaroff
Вікна металопластикові. Двері броньовані, міжкімнатні.
Жалюзі, москітні сітки в асортименті .........(098/093)722-55-11

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

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

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

473635

473923

473188 473563 473636

473921
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АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ, ГОЛОВА 
РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЦЕНТРУ «ГРОМАДИ ВІННИЧЧИНИ» 

— Як на мене, на сьогодні обгово-
рювати кількість та межі майбут-
ніх нових районів — недоцільно 
та беззмістовно. Перш за все — 

треба чітко розподілити функції кожного рівня 
територіальної організації влади, причому з за-
безпеченням того, що ці функції не дублюються 
і не підпорядковуються одна одній.
Тільки тоді, коли ми чітко зрозуміємо, які ж функ-
ції матиме майбутній новий район, ми зможемо 
зрозуміти, а якими ж мають бути зони доступності 
цих послуг, а звідси — а скільки ж ОТГ має увійти 

в цей новий район для того, щоб мешканці мали 
легкий доступ до отримання цих послуг район-
ного рівня. Причому забезпечення надання цих 
районних послуг і управління ними однозначно 
має бути покладене на відповідний орган місце-
вого самоврядування — районну раду.
Якщо ж бачимо, що функцій району замало 
для утворення районної ради, то варто пере-
йти від трирівневої системи (громада/район/
область) до дворівневої (громада/область). 
Для мене все має бути цілком логічним: є до-
статня кількість функцій для субрегіонального 
рівня — створюємо нові райони з відповідними 
районними радами. Немає функцій — немає 
нових районів (cutt.ly/YyUXBai).

«Немає функцій — немає нових районів» 

ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ç ïîÿâîþ îá’ºä-
íàíèõ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä (äàë³ — 
ÎÒÃ) ðàéîííà âëàäà 

âòðà÷àº ïîâíîâàæåííÿ. Îñâ³òîþ, 
êóëüòóðîþ, ñïîðòîì, íàäàííÿì àä-
ì³íïîñëóã òà ñîöçàõèñòîì çàéìà-
þòüñÿ ñàì³ ãðîìàäè, ô³íàíñóâàííÿì 
ë³êàðåíü âòîðèííîãî ð³âíÿ — Íàö-
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ, à ïèòàííÿ ç ðîçáó-
äîâè ³íôðàñòðóêòóðè âèð³øóþòüñÿ 
íà ð³âí³ ÎÄÀ. Òîæ â ä³þ÷èõ ìåæàõ 
ðàéîííà âëàäà íå åôåêòèâíà.

Âîäíî÷àñ, â Óêðà¿í³ º òàê³ ðàéîíè, 
ïëîùà ÿêèõ íà 50–100% ïîêðèòà 
ÎÒÃ. Ïðè öüîìó ðàéäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ ïðîäîâæóþòü îäåðæóâàòè 
ãðîø³ íà óòðèìàííÿ — ó 2019 ðîö³ 
íà ÷èíîâíèê³â äåðæàâà âèòðàòèëà 
ïîíàä 6 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü (cutt.
ly/QyUXKkB). Îäíàê ïîâí³ñòþ 
ë³êâ³äóâàòè ðàéîíè íå âèéäå — ðà-
éîííèé ïîä³ë Óêðà¿íè çàçíà÷åíèé 
â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Òîìó, ùîá çìåíøèòè ÷èñåëüí³ñòü 
ÐÄÀ, ïëàíóþòü ñòâîðèòè óêðóïíå-
í³ ðàéîíè. ² ñê³ëüêè ¿õ ìîæå áóòè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³? Ïèòàííÿ äîñ³ 
íå âèð³øåíå.

Õî÷à ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ 
«Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ òà òåðè-
òîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ âëàäè» íàðîä-
íèé äåïóòàò Óêðà¿íè Â³òàë³é Áåçã³í 
çàÿâèâ, ùî Â³ííè÷÷èíó ïëàíóþòü 
ïîä³ëèòè íà òðè ìåãàðàéîíè.

— Ó îñòàíí³é ðåäàêö³¿ ïîäàííÿ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
òðè ðàéîíè, à íå ï'ÿòü. Õî÷à ïðî-
ïîçèö³ÿ ïðî ï'ÿòü ðàéîí³â òàê ñàìî 
îáãîâîðþâàëàñÿ, — ãîâîðèâ ãîëîâà 
ï³äêîì³òåòó ç ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ.

Çà ìåòîäèêîþ, ÿêó óõâàëè-
ëè â óðÿä³, â ìåæàõ ðàéîí³â ìàº 
æèòè íå ìåíøå 150 òèñÿ÷ ëþäåé; 
íîâ³ ðàéîíí³ öåíòðè — öå ì³ñòà, 
äå íå ìåíøå 50 òèñÿ÷ æèòåë³â. 
À çîíà äîñòóïíîñò³ äî íèõ — ìàº 
áóòè íå á³ëüøå 60 ê³ëîìåòð³â àâòî-

ìîá³ëüíèìè äîðîãàìè.
Òîìó â îíîâëåí³é âåðñ³¿ Â³-

ííè÷÷èíó ïîä³ëÿòü íà òðè ðàéîíè 
ç öåíòðàìè ó Â³ííèö³, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó òà Ëàäèæèí³ (cutt.
ly/OyUXXXA).

Î÷³êóºòüñÿ, ùî íîâ³ ðàéîíè 
îòðèìàþòü ïîâíîâàæåííÿ ïåðåâ³-
ðÿòè çàêîíí³ñòü ð³øåíü, óõâàëåíèõ 
íà ì³ñöÿõ; êîîðäèíàö³þ òåðï³äðîç-
ä³ë³â öåíòðàëüíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè; 
áóäóòü îï³êóâàòèñÿ ì³ñöåâîþ åêî-
ëîã³÷íîþ ïîë³òèêîþ ³ ðîçðîáêîþ 
³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â ðàéîí-
íîãî ð³âíÿ.

Àëå âè÷åðïíîãî ïåðåë³êó ç ïðàâà-
ìè ³ îáîâ’ÿçêàìè ÐÄÀ ³ ðàéðàä — 
ùå íåìàº.

— Ïîïåðåäó â íàñ ãîòóþòüñÿ ïðî-
åêòè â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü, ùî ñòîñó-
ºòüñÿ ñóáðåã³îíàëüíîãî (ðàéîííîãî) 
ð³âíÿ. Î÷åâèäíî, áàãàòî ïîë³òèê³â 

ì³ñöåâîãî òà íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
áóäóòü íà ö³é òåì³ ñïåêóëþâàòè — 
«Êîëè â íàñ áóäå âåëèêèé ðàéîí, 
òî êóäè æ ñòàðåíüêà áàáóñÿ áóäå 
¿õàòè çà äîâ³äêîþ?» — ãîâîðèâ çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòðà ðîçâèòêó ãðîìàä 
òà òåðèòîð³é Â’ÿ÷åñëàâ Íåãîäà — 
ß ùå ðàç õîò³â áè ï³äêðåñëèòè, ùî 
íàøà êîíöåïö³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî âñ³ ïîñëóãè ìàþòü íàäàâàòèñÿ 
â ãðîìàäàõ. Ó ðàéîíàõ ìàº çàëè-
øèòèñÿ ñèñòåìà âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 
äëÿ ïðèêëàäó, öå ïîäàòêîâà, ³ òàêîæ 
ñèñòåìà ì³ñöåâèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ôîðìóâàííÿ íîâèõ ðàéîí³â òà 
âñ³õ ÎÒÃ ìàº çàâåðøèòèñÿ öüî-
ãî ðîêó, ùîá ì³ñöåâ³ âèáîðè, ÿê³ 
ïðèçíà÷åí³ íà 25 æîâòíÿ, â³äáóëè-
ñÿ âæå ó ïîâí³ñòþ ðåôîðìîâàí³é 
Óêðà¿í³.

ЗАМІСТЬ 27 РАЙОНІВ — ТРИ. 
ЯК МОЖУТЬ ПОДІЛИТИ ОБЛАСТЬ 
Реформа  Вінницька ОДА пропонує 
створити три мегарайони. Центрами районів 
стануть Вінниця, Могилів-Подільський 
та Ладижин. Розказуємо, чому потрібно 
зробити новий поділ області, коли це 
станеться і що від того отримають вінничани

Райцентром може стати місто, в якому від 50 тисяч жителів. За планом Мінрегіону, 
усі адмінпослуги має надавати не центр, а будь-яке село чи місто у районі 

Ôîðìóâàííÿ ðàéîí³â 
ìàº çàâåðøèòèñÿ äî 
îñåí³. Ùîá ì³ñöåâ³ 
âèáîðè, ïðèçíà÷åí³ íà 25 
æîâòíÿ, ïðîéøëè âæå ó 
ðåôîðìîâàí³é Óêðà¿í³

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.
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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.
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Олександр Печалін, голова ГО 
«Спілка підприємців «СТІНА», 
говорить, що проаналізувавши 
становище вінницьких підприєм-
ців, можна зробити однозначний 
висновок — державні програми 
підтримки, що нині існують, 
не працюють.
— Має бути нормальний доступ 
до ресурсу чи кредити з дуже 
низьким відсотком, — пояснює 
Олександр Печалін. — Від місцевої 
влади бізнес вже отримав певну 
підтримку, а саме: для першої та 
другої групи була застосована 
нульова ставка для єдиного по-

датку за квітень та травень. Хоч 
багато підприємців вже сплатили 
за ці місяці, проте вони можуть 
звернутися в податкову і та, у свою 
чергу, їм зробить перерахування 
на інші місяці.
Також хороша новина для під-
приємців, за словами Печаліна, 
що запровадили звільнення від 
земельного податку. Каже, наразі 
потрібно якнайшвидше запустити 
ті бізнеси, які ще не запрацювали, 
наприклад, ресторанний бізнес.
— Прогнозувати, що буде з ві-
нницькими підприємцями, поки 
складно, але точно відомо, що 

багато бізнесів вже не зможе від-
новитися. Це, наприклад, низка 
мікробізнесів чи малі бізнеси, — 
продовжує фахівець. — Думаю, 
буде посилюватися монополі-
зація. Вона у нас вже і так ак-
тивно просувається, наприклад, 
за останні кілька років у Вінниці 
закрилося близько 140 аптек. 
Вони здали приміщення в оренду 
великим операторам.
Якщо підприємці не отримають 
належної підтримки від державної 
та місцевої влади, то економіка 
буде складно та довго відновлю-
ватися.

Багато вінницьких бізнесів не зможе відновитися

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ó Â³ííèö³, ÿê 
ó âñ³é êðà¿í³, âè-
íèêëî  ÷èìàëî 
òðóäíîù³â: á³çíåñó 

êðèòè÷íî ïîòð³áíà ô³íàíñîâà 
ï³äòðèìêà â ïåðø³ ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
çíÿòòÿ îáìåæåíü. Ðîçáèðàºìîñü 
ðàçîì ç åêîíîì³ñòàìè, ÷è äîïî-
ìàãàþòü ïðîãðàìè â³ä äåðæàâè 
ï³äïðèºìöÿì ïîäîëàòè êðèçó, 
êîëè íàì ç íå¿ âäàñòüñÿ âèéòè, 
òà ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî.

ПРАЦЮЄ «В МІНУС» 
Îäèí ç â³ííèöüêèõ ðåñòîðàòî-

ð³â Â³òàë³é Ãóìåíþê ðîçïîâ³äàº, 
ùî éîãî ïëàíè ðîçøèðåííÿ ÷è 
ïîêðàùåííÿ á³çíåñó íà íàéáëèæ-
÷èõ äâà-òðè ðîêè çàëèøàþòüñÿ 
ëèøå ìð³ÿìè. Êàæå, ó â³ííèöü-
êèõ ï³äïðèºìö³â íàñòðî¿ ó âñ³õ 
îäíàêîâ³, ³ ïîçèòèâíèìè ¿õ íà-
çâàòè âàæêî.

— Äî êàðàíòèíó ÿ ïëàíóâàâ 
â³äêðèòè ùå äâà çàêëàäè òà íà-
ðåøò³ ðîçïî÷àòè ðîáîòó íàä 
øêîëîþ ãîíäîëüºð³â, — ðîçïî-
â³äàº Â³òàë³é. — Çàðàç ÿ íå ëèøå 
íå ìîæó âò³ëèòè â ðåàëüí³ñòü ö³ 
ïëàíè, àëå é, éìîâ³ðíî, çàêðèþ 
îäèí ³ç çàêëàä³â, ùî âæå ïðà-
öþþòü. Ç³ øêîëîþ ãîíäîëüºð³â 
àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. Äëÿ òîãî, 
ùîá ¿¿ â³äêðèòè — ïîòð³áíî ïî-
áóäóâàòè ãîíäîëè, à äëÿ öüîãî ïî-
òð³áí³ ãðîø³, ÿêèõ ó ìåíå íåìàº.

Êàðàíòèíí³ çàõîäè â³äêèíóëè 
ìåíå â³ä ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî 
íà äâà-òðè ðîêè. Óñå ñïðàâä³ 
ïîãàíî, ³ öå íå ïðîñòî åìîö³¿. 
ß ñï³ëêóâàâñÿ ç-ïîíàä ñîòíåþ 
ð³çíèõ ëþäåé ³ ìîº ñòàâëåííÿ 
äî ñèòóàö³¿ — öå çð³ç çàãàëüíèõ 
íàñòðî¿â á³çíåñìåí³â ó Â³ííèö³.

Â³òàë³é ãîâîðèòü, ùî ðîçãëÿäàâ 
òðè âàð³àíòè ðîçâèòêó ïîä³é: õî-
ðîøèé, íîðìàëüíèé ³ ïîãàíèé. 
Ï³ñëÿ ïîì’ÿêøåííÿ êàðàíòèíó, 
çà éîãî ñëîâàìè, âñå âèÿâèëîñÿ 
ã³ðøå, í³æ â³í ì³ã ñîá³ óÿâèòè.

— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, êîëè 
ðåñòîðàíè áóëè çà÷èíåí³, ìè 
âèæèâàëè íà äîñòàâêàõ. À çàðàç 
³ äîñòàâîê íåìàº, ³ ëþäè ó çà-
êëàäè íå õîäÿòü, — ïðîäîâæóº 
Â³òàë³é. — Âèõîäèòü, ùî ìåí³ 
áóëî ëåãøå â³äñèä³òè ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â â óìîâàõ êàðàíòèíó, í³æ 
ïî÷àòè çàðàç ïðàöþâàòè. Òîä³ 
ÿ ïðèíàéìí³ ïðàöþâàâ «â íóëü», 
à òåïåð — â ì³íóñ.

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ 
НЕ ВИГІДНІ 

Âåðõîâíà Ðàäà òà Êàáì³í óõâà-
ëèëè ïàêåò ï³äòðèìêè ï³äïðè-
ºìö³â â óìîâàõ êàðàíòèíó, ÿêèé 
ïåðåäáà÷àº íèçêó âèìóøåíèõ 
òèì÷àñîâèõ çàõîä³â. Âîíè ñòî-
ñóþòüñÿ ïîäàòêîâèõ ïîñëàáëåíü, 
çâ³òíîñò³ á³çíåñó, ñêàñóâàííÿ äå-
ÿêèõ ïëàòåæ³â òà êðåäèòóâàííÿ.

Ñåðåä ïîäàòêîâèõ çàõîä³â — 
ñêàñóâàííÿ øòðàô³â òà ïåí³ 
çà ïîðóøåííÿ ïîäàòêîâîãî çà-

ЩО БУДЕ З БІЗНЕСАМИ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ КАРАНТИНУ 
Економіка  Через карантин чимало 
підприємців опинилися в скрутному 
становищі. Уряд розробив програми 
для їхньої підтримки, але чи реально 
вони допомагають? Про це і про те, 
як буде розвиватись економіка після 
карантину, поговорили з кількома 
економістами та підприємцем

Віталій Гуменюк: «Карантинні заходи відкинули мене від 
реалізації задуманого на два-три роки» 

êîíîäàâñòâà, ñêàñóâàííÿ ªäèíîãî 
ñòðàõîâîãî âíåñêó íà äâà ì³ñÿö³ 
äëÿ ÔÎÏ³â, ôåðìåð³â òà ãðîìà-
äÿí, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåçàëåæíó 
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ìîðàòî-
ð³é íà ïîäàòêîâ³ ïåðåâ³ðêè òà 
â³äñòðî÷êà ïîäàííÿ äåêëàðàö³é.

Òàêîæ óðÿä çì³íèâ ïðîãðàìó 
ï³ëüãîâèõ êðåäèò³â ï³ä 5–7-9% 
ð³÷íèõ òà êðåäèòíó ïðîãðàìó äëÿ 
ï³äïðèºìö³â — «Íîâ³ ãðîø³». 
Ó ðàìêàõ íå¿ ïëàíóþòü âèäàâàòè 
ï³ëüãîâ³ êðåäèòè ï³ä 3% ð³÷íèõ 
íà äâà ðîêè.

Ùîá ïîêðàùèòè ñâîº ñòàíî-
âèùå, Â³òàë³é Ãóìåíþê ïðîáó-
âàâ ä³çíàâàòèñÿ äåòàëüí³øå ïðî 
ïðîãðàìè ï³äòðèìêè á³çíåñó, 
ÿê³ ïðîïîíóº äåðæàâà. Çîêðåìà, 
çâåðòàâñÿ ó áàíê, ùîá ðîçïèòàòè 
óìîâè ïðîãðàìè êðåäèò³â 5–7-9% 
ð³÷íèõ äëÿ ñòâîðåííÿ àáî ðîç-
øèðåííÿ á³çíåñó.

Ï³äïðèºìåöü êàæå, ùî ä³çíà-
âøèñü äåòàë³, çðîçóì³â, ùî éîìó 
âîíà íå ï³äõîäèòü. Äîäàº, ùî 
íå çíàº ó Â³ííèö³ ï³äïðèºìö³â, 
ÿê³ á çàðàç áóëè ó çàõâàò³ â³ä íå¿.

— Óñ³ ïðîãðàìè, çàïðîïîíî-
âàí³ ïðåçèäåíòîì, çðîáëåí³ í³áè 
íå äëÿ ëþäåé, — êàæå ï³äïðè-
ºìåöü. — Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè 
5–7-9 ÿ ìàþ â³ääàòè ÿêåñü ñâîº 
ìàéíî ï³ä çàñòàâó, âêëàñòè 20% 
â³ä ñóìè ïðîåêòó òà ùå é ãðîø³ 
«íà ðóêè» í³õòî íå âèäàº. ß ìàþ 
ïðîïèñàòè ÷³òêèé á³çíåñ-ïëàí, äå 
âêàæó âñ³õ ñâî¿õ ïîñòà÷àëüíèê³â 
³ äåðæàâà áåçïîñåðåäíüî ¿ì âè-
ïëà÷óâàòèìå ö³ ãðîø³. ² âñå á í³-
÷îãî, àëå âîíè æ íå äàþòü ãðîø³ 
ï³ä òîâàð, ÿêèé ìåí³ ïîòð³áíèé. 
Êðåäèò ìåí³ ìîæóòü âèäàòè, íà-
ïðèêëàä, ï³ä åëåêòðîîáëàäíàí-

íÿ, ÿêå ìîæíà ïîò³ì ïðèéòè é 
çàáðàòè. À íà ñòîëè ÷è ñò³ëüö³, 
äî ïðèêëàäó, öåé êðåäèò íå âè-
äàþòü. Âèíèêàº ïèòàííÿ: íàâ³ùî 
òàêå ìåí³? 

ßêùî ìåí³ äîâåäåòüñÿ çàêðèâà-
òè ñâ³é á³çíåñ, òî ïî÷èíàòè ðîáè-
òè íîâèé ÿ áóäó íå â ö³é êðà¿í³. 

«ЯКЩО КОРОТКО: КАРАНТИН 
РОЗВАЛИВ ЕКОНОМІКУ» 

Ïðî ñèòóàö³þ ç ìàëèì òà ñå-
ðåäí³ì á³çíåñîì ìè ïîãîâîðèëè 
ç ïðîâ³äíèìè óêðà¿íñüêèìè åêî-
íîì³ñòàìè. Âîíè ðîçïîâ³ëè, ÿê 
ìîæå ðîçâèâàòèñÿ íàøà åêîíî-
ì³êà ó ïîñòêàðàíòèííèé ïåð³îä.

— ßêùî ãîâîðèòè ïðî îïòèì³ñ-
òè÷íèé òà ïåñèì³ñòè÷íèé ñöåíà-
ð³¿, òî ïåðøèé ïåðåäáà÷àº ñï³âï-
ðàöþ ç Ì³æíàðîäíèì âàëþòíèì 
ôîíäîì, – êàæå ³íâåñòèö³éíèé 
áàíê³ð, ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðî-
äàæ³â áîðãîâèõ ö³ííèõ ïàïåð³â 
Dragon Capital Ñåðã³é Ôóðñà –
Íàøà åêîíîì³êà ìàº ïîñòóïîâî 
â³äíîâëþâàòèñü ³ çðîñòàííÿ ¿¿ ìè 
ìîæåìî ïîáà÷èòè äåñü ó òðåòüî-
ìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó. Àëå òóò 
êðèòè÷íî âàæëèâà ñï³âïðàöÿ ç 
ÌÂÔ, ÿêùî ¿¿ íå áóäå, òî Óêðà-
¿íà áóäå äóæå øâèäêî ïðÿìóâàòè 
ó íàïðÿìêó äåôîëòó. Ó òàêîìó 
âèïàäêó íå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî 
æîäíå â³äíîâëåííÿ åêîíîì³êè. 
Öå áóäå ïîãëèáëåííÿ êðèçè áåç 
áóäü-ÿêî¿ ïåðñïåêòèâè.

Ùîäî ïðîãðàì ï³äòðèìêè â³ä 
äåðæàâè äëÿ á³çíåñó Ñåðã³é Ôóð-
ñà ïîãîäæóºòüñÿ, ùî ðîçïîâ³äü 
â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìöÿ íå îäè-
íè÷íèé âèïàäîê. Êàæå, â³ä äåð-
æàâè ïî ñóò³ íåìàº ï³äòðèìêè.

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî õî÷ 
ÿêàñü ïðîãðàìà ïðàöþº, — êàæå 
Ôóðñà. — Ãîëîâíå, ùî çàðàç ìè 

ìàºìî ðîáèòè äëÿ â³äíîâëåííÿ 
åêîíîì³êè — ïî÷àòè ÿêíàéøâèä-
øå â³äêðèâàòè âñ³ çàêðèò³ ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó á³çíåñè. Òàêîæ ðîçâè-
òîê åêîíîì³êè Óêðà¿íè çíà÷íî 
çàëåæèòü â³ä ïîãëèáëåííÿ ñâ³òî-
âî¿ ô³íàíñîâî¿ êðèçè, àäæå ìè 
åêñïîðòíî îð³ºíòîâàíà åêîíîì³êà 
³ òîìó äóæå çàëåæèìî â³ä ñâ³òî-
âîãî ñòàíó.

Åêîíîì³ñò Îëåêñàíäð Îõðè-
ìåíêî ââàæàº, ùî ðàí³øå 
2022 ðîêó åêîíîì³êà Óêðà¿íè 
íå çìîæå â³äíîâèòèñÿ.

— Ïîòð³áíî ÿêîìîãà øâèäøå 
â³äíîâèòè «ò³íüîâó» åêîíîì³êó, 
ÿê áè öå äèâíî íå çâó÷àëî. Ïî÷è-
íàþ÷è ç ðèíê³â ³ çàê³í÷óþ÷è ÌÀ-
Ôàìè, àäæå òàì ñïðàâä³ ïðàöþº 
áàãàòî ëþäåé, — êàæå Îëåêñàíäð 
Îõðèìåíêî. — Ñòðàòåã³ÿ, ÿêó çà-
ðàç ïðîïîíóº óðÿä, — íå âèõ³ä. 
Òàêèé ïëàí ä³é ï³ä³éøîâ áè 
Ôðàíö³¿ ÷è ²òàë³¿, àëå íå Óêðà-
¿í³, áî íàøà åêîíîì³êà çîâñ³ì 
³íøà. Âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî 
ó öüîìó ðîö³ ó íàñ áóäå âèñî-
êå áåçðîá³òòÿ. Â³äíîâëþâàòèñÿ 
âñå ïî÷íå ó íàñòóïíîìó, à âæå 
ó 2022-ìó — ñèòóàö³ÿ ç ðîáîòîþ 
ìîæå ñòàá³ë³çóâàòèñÿ.

Åêîíîì³ñò ãîâîðèòü, ùî êàðàí-
òèí ðîçâàëèâ åêîíîì³êó, à óðÿä 
â ñâîþ ÷åðãó íå ïðîïîíóº åôåê-
òèâíèõ ïðîãðàì äîïîìîãè.

— Äåðæàâí³ ïðîãðàìè, ÿê³ ïðî-
ïîíóþòü á³çíåñàì, ðîçðàõîâàí³ 
íà êðà¿íè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. Òàì 
âîíè ñïðàâä³ ìîæóòü ïðàöþâàòè, 
áî òàì âåëèêà ÷àñòèíà á³çíåñó 
ïîñò³éíî áåðå êðåäèòè, âèïëà÷óº 
¿õ ³ çíîâó êðåäèòóºòüñÿ. Ó íàøî-
ìó âèïàäêó, ïî-ïåðøå, îòðèìàòè 
êðåäèò íå òàê ëåãêî, à ïî-äðóãå, 
ÿê ïîò³ì éîãî â³ääàâàòè? — êàæå 
åêîíîì³ñò.

«ßêùî òàê òðèâàòèìå é 
äàë³ ³ ìåí³ äîâåäåòüñÿ 
çàêðèâàòè ñâ³é á³çíåñ, 
òî ïî÷èíàòè ðîáèòè 
íîâèé ÿ áóäó âæå íå â 
ö³é êðà¿í³» 
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НАЗАРІЙ ДАВИДОВСЬКИЙ, СВЯЩЕНИК, ДИРИГЕНТ ХОРУ 
Започаткували флешмоб #Червонарута50challenge. Для участі треба 
записати на відео власне виконання пісні, розмістити його на каналі 
Youtube та соцмережах, позначити #Червонарута50challenge, а також 
кинути виклик щонайменше трьом виконавцям та колективам! 

ПРЕССЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

«Â³ííèöÿãàç» íàãàäóº: ïî-
êàçàííÿ ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà 
ïîòð³áíî ïåðåäàâàòè ùîì³ñÿöÿ 
ç 1 ïî 5 ÷èñëî ó âèçíà÷åíèé 
ñïîñ³á. Äëÿ çðó÷íîñò³ êë³ºíò³â 
ôóíêö³îíóþòü ðÿä îíëàéí-ñåð-
â³ñ³â êîìïàí³¿. Ç ¿õ äîïîìîãîþ 
Âè ìîæåòå ïåðåäàòè ïîêàçàííÿ 
ë³÷èëüíèêà, çàâàíòàæèòè ðà-
õóíêè çà ãàç òà éîãî äîñòàâêó, 
ñïëàòèòè ¿õ, ïåðåãëÿíóòè áàëàíñ 
ïî âàøîìó îñîáîâîìó ðàõóíêó, 
íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, ó áóäü-ÿêèé 
çðó÷íèé ÷àñ.

Íà ñüîãîäí³ äëÿ äèñòàíö³éíîãî 
âèð³øåííÿ «ãàçîâèõ» ñïðàâ ñïî-
æèâà÷ ìîæå îáðàòè áóäü-ÿêèé 
çðó÷íèé êàíàë êîìóí³êàö³¿:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 

104.ua;
 ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104Mobile 

äëÿ Android;
  ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104 

Mobile Light äëÿ iPhone;
 ÷àò áîò «7104ua» ó ìåñåí-

äæåð³ Viber;
 ñìñ íà êîðîòêèé íîìåð 7104 

ó íàñòóïíîìó ôîðìàò³: íîìåð îñî-
áîâîãî ðàõóíêó (10 öèôð), ïðîá³ë, 

ïîêàçàííÿ ë³÷èëüíèêà (5 öèôð).
  Êîíòàêò-öåíòð êîìïàí³¿ 

çà òåë. (067) 01–10–104, (0432) 
509–104, ùî ïðàöþº ùîäåííî ç 
08 äî 20 ãîä.

Êð³ì òîãî, çà òåëåôîíàìè êîí-
òàêò-öåíòðó ìîæíà çä³éñíèòè 
åêñïðåñ-ðåºñòðàö³þ Îñîáèñòî-
ãî êàá³íåòó. Äëÿ öüîãî äîñèòü 
çàòåëåôîíóâàòè ç ìîá³ëüíîãî 
çà âêàçàíèìè òåëåôîíàìè òà ïî-
â³äîìèòè ñâ³é îñîáîâèé ðàõóíîê. 
Îïåðàòîðè êîíòàêò-öåíòðó çä³é-
ñíÿòü äëÿ Âàñ ðåºñòðàö³þ îñî-
áèñòîãî êàá³íåòó, à Âàì íà ìî-
á³ëüíèé ïðèéäå ñìñ ç ëîã³íîì 
íà ïàðîëåì, à òàêîæ ïîñèëàííÿì 
äëÿ ïåðåõîäó â êàá³íåò.

Ó âèïàäêó íåîòðèìàííÿ ïîêà-
çàíü ãàçîâîãî ë³÷èëüíèêà ó âñòà-
íîâëåíèé ñòðîê, ãàçîðîçïîä³ëüí³ 
êîìïàí³¿ çìóøåí³ çä³éñíþâàòè 
íàðàõóâàííÿ ðîçðàõóíêîâèì 
ìåòîäîì. Çâ³äñè — ðîçá³æíîñ-
ò³ ó íàðàõóâàííÿõ, íåîáõ³äí³ñòü 
çâ³ðêè äàíèõ, êîíòðîëüíîãî çíÿò-
òÿ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà òîùî.

Ïåðåäàâàéòå ïîêàçàííÿ ïðî ñïî-
æèòèé ãàç â÷àñíî, çà äîïîìîãîþ 
äèñòàíö³éíèõ ñåðâ³ñ³â. Áåðåæ³òü 
çäîðîâ’ÿ!

Як і коли потрібно передавати 
показання газового лічильника
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 
КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Àãðàðíà êîìïàí³ÿ Îðãàí³ê-Ä 
íà ïî÷àòîê ïîñ³âíèõ ðîá³ò, ÿê ³ ³íø³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàð÷³ âèðîáíèêè, îïèíèëàñü 
ó ñòàòóñ³ «êàðàíòèí». ×è çì³íèëîñÿ æèòòÿ 
ñóòèñê³âñüêèõ îâî÷åâèõ àãðàð³¿â, ðîçïèòóâà-
ëè äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà Êðè÷êîâñüêîãî 
Âàäèìà.

«Àãðàðíèé ð³ê 2020 âæå ñòàâ äëÿ íàñ 
îñîáëèâèì, àëå çîâñ³ì íå ç ïðè÷èí ñïà-
ëàõó ïàíäåì³¿, à ç îáñòàâèí, ìàáóòü, ñàìî¿ 
áåçñí³æíî¿ çèìè çà îñòàíí³ äâà ñòîð³÷÷ÿ. 
Ïîñóõà ó êâ³òí³ — ìàëî õòî òàêå ïðèãà-
äàº. ² ñàìå öåé ôàêòîð àêòèâ³çóâàâ íîâ³ 
ìåòîäè ðîáîòè ãàëóç³.

ВЛАСНІ РЕСУРСИ ТА ДОСВІД
Íà æàëü ìè íå âîëîä³ºìî òåõí³êîþ îí-

ëàéí íàñàäæåíü ÷è â³ðòóàëüíèõ ïîëèâ³â))) 
Â íàø³é ðîáîò³ âñå ñïèðàºòüñÿ íà ïðàöþ 
ëþäåé òà äîñâ³ä. Ñüîãîäí³ Îðãàí³ê-Ä ðàä³º 
òîìó, ùî, ïåðø çà âñå, ìàº ³ðèãàö³éíó 
ïðàêòèêó òà âèðîùóº îâî÷åâ³ êóëüòóðè 
íà êðàïåëüíîìó çðîøåí³. Òàêîæ ìèíó-
ëîãî ðîêó ìè ïðèäáàëè âëàñí³ ³òàë³éñüê³ 
ñ³âàëêó òà ãðÿäîóòâîðþâà÷, ³ çàðàç äâ³÷³ 
íå øêîäóºìî, ùî âêëàëè êîøòè. Áî îðåí-
äà òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ òåæ ðèçèêóº 
áóòè ç³ðâàíîþ».

Â³ííèöüêèé áîðù âîñåíè îá³öÿþòü 
äîïîâíèòè ì³ñöåâèìè ìîðêâîþ, êàðòî-
ïëåþ, áóðÿêîì òà öèáóëåþ. À äîòè âåñ-

íÿí³ ïîëüîâ³ ðîáîòè í³õòî íå â³äì³íÿâ. ² 
ïðèéøëèñü âîíè íà ïî÷àòîê êàðàíòèíó 
ó áåðåçí³. Àãðàð³¿ ïîâèíí³ áóëè âèõîäèòè 
â ïîëå, îáðîáëÿòè ́ ðóíò òà ñ³ÿòè íàñ³ííÿ.

ПАНДЕМІЯ ЙДЕ, РОБОТА КИПИТЬ
«Âàæëèâîþ çàäà÷åþ áóëî — íàãîëî-

øóº Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé, — îðãàí³çóâàòè 
ðîáîòó â óìîâàõ ïàíäåì³¿, çàáåçïå÷èòè 
äèñòàíö³þ ì³æ ëþäüìè, ñêîðîòèòè êîí-
òàêòè, âïðîâàäèòè ïðåâåíòèâí³ çàõîäè 
ùîäî ìîæëèâîãî çàðàæåííÿ ïðàö³âíèê³â. 
Â òàêèõ óìîâàõ ðîáîòà â õîëîäèëüíîìó 
ñõîâèù³ Îðãàí³ê-Ä «êèï³ëà». Çà êîíòðàê-
òîì ìè ïîñòà÷àëè îâî÷³ âðîæàþ 2019 ðîêó 

íàøèì íàéâàæëèâ³øèì êë³ºíòàì — íà-
ö³îíàëüíèì òîðãîâåëüíèì ìåðåæàì ³, 
çâè÷àéíî, â³äìîâëÿòèñÿ â³ä äîãîâ³ðíèõ 
îáîâ’ÿçê³â íå çáèðàëèñÿ. Îêð³ì òîãî, íà-
ïåðåäîäí³ 17 áåðåçíÿ ïðèéøëà çàìîâëåíà 
çàçäàëåã³äü ë³í³ÿ êàë³áðîâêè êîðåíåïëî-
ä³â (ïðèì. ñîðòóâàííÿ ¿õ çà ðîçì³ðîì), 
ìîíòàæ ÿêî¿ òåæ çàâäàâ íàì ïðèºìíî¿ 
êàðàíòèííî¿ êîîïåðàö³¿».

Òà íàéíåïðèºìí³øèìè ìîìåíòà-
ìè â Îðãàí³ê-Ä íàçèâàþòü â³äñóòí³ñòü 
òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ Â³ííèöÿ-Ãí³-
âàíü-Ñóòèñêè ³, çâè÷àéíî, ïåðåæèâàííÿ 
ùîäî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ ñ³ìåé 
ñï³âðîá³òíèê³â.

ДО РЕЧІ, ПРО СПІВРОБІТНИКІВ
Ïîñèëàþ÷èñü íà ñâ³òîâ³ äæåðåëà ³íôîð-

ìàö³¿, çà ð³çíèìè îö³íêàìè ªÑ âèíàéìàº 
áëèçüêî ì³ëüéîíà ñåçîííèõ ðîáî÷èõ ç 
Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Ï³â-
í³÷íî¿ Àôðèêè. ²òàë³ÿ, íàïðèêëàä, ïîòðå-
áóº 370 òèñ. îñ³á, à Í³ìå÷÷èíà äî 300 òèñ. 
ðîáî÷èõ ðóê. Òîä³ ÿê öüîãîð³÷ ºâðîïåéñüê³ 
ôåðìåðè çìóøåí³ âèçíàòè ïîðàçêó ïåðåä 
â³ðóñîì, óêðà¿íñüê³ â³ä òîãî ïîâèíí³ ò³ëü-
êè âèãðàòè. Áî â³äîìî, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà 
íàøèõ çàðîá³ò÷àí ïðàöþº çà êîðäîíîì 
ñàìå ó áóä³âåëüí³é òà àãðàðí³é ñôåðàõ. 
Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü â ìàëåíüêèõ Ñóòèñêàõ 
äî Îðãàí³ê-Ä çâåðíóëèñÿ ïî ðîáîòó á³ëüø 
í³æ 30 ëþäåé.

«Ïðèêðî, ùî íå â çìîç³ âñ³ì äîïîìîã-

òè. Àëå ïðèíàéìí³ äåÿê³ äîáð³ ðå÷³ çà-
ëåæàòü ³ â³ä íàñ, — ï³äêðåñëþº äèðåêòîð 
Îðãàí³ê-Ä. — Òàê, íåùîäàâíî ìè áðàëè 
ó÷àñòü ó àêö³¿ ì³ñüêîãî ãîëîâè äî ïàñõàëü-
íèõ ñâÿò ³ áåçêîøòîâíî íàäàâàëè îâî÷åâ³ 
íàáîðè íàéá³ëüø óðàæåíèì âåðñòâàì íà-
ñåëåííÿ — áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì òà ëþäÿì 
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Ó òðàâí³ 
àêòèâíî ãîäóâàëè ìîðêâîþ òâàðèí ì³ñöå-
âèõ êîçÿ÷èõ ôåðì òà â³ííèöüêîãî ê³ííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáó».

ЗАЛЕЖИМО ОДИН ВІД ОДНОГО
Âçàãàë³ êàðàíòèí ïîêàçàâ, ùî íàâ³òü 

óñï³øíî ïðàöþþ÷è íà âíóòð³øíüîìó 
ðèíêó êðà¿íè, ìè âñå îäíî ñóòòºâî çàëå-
æèìî îäèí â³ä îäíîãî ³ âòðà÷àºìî êîøòè 
âïðîäîâæ ä³¿ ðåæèìó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòó-
àö³¿. Îðãàí³ê-Ä, ÿê ³ííîâàö³éíà àãðàðíà 
êîìïàí³ÿ, âëàñíèìè ñèëàìè ï³äòðèìóº 
ìîæëèâ³ êîîïåðàö³¿ ç íàñåëåííÿì ³ íà-
ìàãàºòüñÿ ñïðèÿòè ì³êðîï³äïðèºìíèöüê³é 
ä³ÿëüíîñò³ ó íàâêîëèøí³õ ñåëàõ. Íàäàâàòè 
íàñ³ííÿ äëÿ ïîñàäêè òà âîñåíè êóïóâàòè 
âðîæàé, ïðèéìàòè äèêîðîñè äëÿ àïòå÷íèõ 
çáîð³â, ðîçâèâàòè âåðì³êóëüòóðó, òîùî.

Çåìëÿ çàâæäè ïîâåðòàºòüñÿ äî ðóê 
ëþäèíè ³ ïîòðåáóº ¿¿ óâàãè. Öüîãî ðîêó 
ëþäè ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó êóëüòèâóâàòè 
âëàñí³ ä³ëÿíêè óêðà¿íñüêèõ ÷îðíîçåì³â, 
ÿê ³ ïðåäñòàâíèêè àãðîá³çíåñó. Íåçàëåæ-
íî â³ä ïàíäåì³é ïîñ³âíà ïðîäîâæóºòüñÿ, 
à ðàçîì ³ç íåþ ³ æèòòÿ.

Відправити посівну на карантин неможливо. 
Як змінилося життя овочевих аграріїв під час карантину
БЛОГ

ПЕРЕДАВАЙТЕ ПОКАЗАННЯ ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ
з 1 по 8 число щомісяця

ОБЕРІТЬ НАЙЗРУЧНІШИЙ ДЛЯ СЕБЕ СПОСІБ:

Передавайте показання лічильника газу через Особистий кабінет

Зареєструйтесь 
на сайті 104.ua

Зайдіть в Особистий 
кабінет та внесіть 
показання лічильника

Передавайте показання через 104 Mobile

Для входу в обліковий запис, 
використовуйте логін і пароль особистого 
кабінету на сайті 104.ua або зареєструйтесь 
через один із мобільних додатків

Надішліть показання через Viber?

Відскануйте QR-код, 
зайшовши в розділ 
«Додатково» у Viber

Підпишіться на паблік 
акаунт 7104ua

Користуючись підказками додайте 
особовий рахунок

Перейдіть у розділ «Показання» та внесіть 
показання лічильника

Перевірте введені показання та підтвердіть 
відправку, натиснувши на кнопку «Так»

472100

474006
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— Ï³ñëÿ ïîõî-
ðîíó Ì³ø³ ñóñ³-
äè ãîâîðèëè ïðî 
âáèâñòâî òàêîãî æ 

ìîëîäîãî õëîïöÿ, — ïîâ³äîìèëà 
â ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ìàìà 
âáèòîãî Ìèõàéëà ßðîâîãî ïàí³ 
Îëüãà. — Êàæóòü, áóâ âèñîêèé, 
çðîñòîì ï³ä äâà ìåòðè. Ò³ëüêè 
29 ðîê³â ïðîæèâ íà ñâ³ò³. Ì³é ñèí 
íå íàáàãàòî á³ëüøå — 30 ñåðïíÿ 
éîìó áóëî á 34.

ПІШОВ ВЛАШТОВУВАТИСЯ 
НА РОБОТУ 

Ó ÷åòâåð, 14 òðàâíÿ, Ìèõàéëî 
ßðîâèé ï³øîâ íà ñï³âáåñ³äó ç 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òàê ñêàçàâ 
ìàì³. Ïðèáëèçíî î 13-é éîìó 
çàòåëåôîíóâàëè. Ïðî çóñòð³÷ 
äîìîâèëèñÿ á³ëÿ «Óðîæàþ». Ïî-
ïåðåäèâ, ùî ÷åðåç ãîäèíó-ï³â-
òîðè ïîâåðíåòüñÿ. Ïîÿñíèâ, ùî 
ìîæëèâî áóäå ìàòè íîâó ðîáîòó. 
Òðåáà ïîãîâîðèòè ç òèìè, õòî ¿¿ 
ïðîïîíóº.

Íàêðàïàâ äîù ³ ìàòè ïîäàëà 
Ìèõàéëîâ³ ïàðàñîëþ.

— Ìàìî, òè æ çíàºø, ùî ìåí³ 
íå ïîäîáàºòüñÿ õîäèòè ç ïàðà-
ñîëüêîþ, — â³äïîâ³â ñèí.

— Â³í ó äâåð³, à ìåíå, í³áè 
ìàãí³òîì ïîìàíèëî çà íèì, — 
ñõëèïóº æ³íêà. — Â³ä÷óëà ùîñü 
íåäîáðå. Òàê ³ ï³øëà çà íèì àæ 
íà âóëèöþ. Ïîäèâèëàñÿ âñë³ä 
³ ïîâåðíóëàñÿ ç ïàðàñîëüêîþ 
ó ðóêàõ. Êàçàâ, éäå íà ãîäèíó, 
à ï³øîâ íàçàâæäè.

БРАТ ПОДАРУВАВ НОВИЙ 
ТЕЛЕФОН 

Ïåðåä òèì ñòàðøèé áðàò Ìè-
õàéëà ïîäàðóâàâ éîìó íîâèé 
òåëåôîí. Ñòàðèé âêðàëè. Ïðè-
áëèçíî ÷åðåç äâ³ ãîäèíè ìàìà 
ïîäçâîíèëà ñèíîâ³.

— Ìè ùå ðîçìîâëÿºìî, 
ìàìî, — ñêàçàâ ó â³äïîâ³äü.

Æ³íêà êàæå, áóëî ÷óòè ÷îëîâ³÷³ 
ãîëîñè. Ó ñèíîâèõ ñëîâàõ íå âëî-
âèëà í³ÿêî¿ òðèâîãè, íå â³ä÷óâà-
ëîñÿ, ùî â³í âèïèâ ñïèðòíîãî. 
Óòî÷íþº, ùî Ìèõàéëî âçàãà-
ë³ áóâ áàéäóæèé äî âèïèâêè. 
Äåíü õèëèâñÿ äî âå÷îðà, à ñèí 
íå ïîâåðòàâñÿ.  

— ß ùå ðàç çàòåëåôîíóâàëà 
Ìèõàéëîâ³, — ãîâîðèòü âîíà. — 
ßê ³ ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüîãî äçâ³í-
êà, â³í â³äïîâ³â îäðàçó. Çíîâó ïî-
âòîðèâ ò³ ñàì³ ñëîâà: «Ìàìî, ìè 
ùå ðîçìîâëÿºìî». 

Ïðèáëèçíî îá 11-é âå÷îðà ìàòè 
íàáðàëà íîìåð ñòàðøîãî ñèíà. 
Ðîçïîâ³ëà éîìó ïðî ñèòóàö³þ. 
Ïîïðîñèëà, ùîá òîé ïîäçâîíèâ. 

— Áðàòîâ³ Ìèõàéëî â³äïîâ³â 
òèìè ñàìèìè ñëîâàìè, ùî é 
ìåí³,  — êàæå æ³íêà. — Òîé çàïè-
òàâ, êîëè ìàº âèõîäèòè íà íîâå 
ì³ñöå? Ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ, ùî ùå 
áóäå äóìàòè.

АБОНЕНТ ПОЗА ЗОНОЮ 
ДОСЯЖНОСТІ 

Íàñòóïíîãî äíÿ î 9-é ðàíêó 
ìàìà çíîâó çàòåëåôîíóâàëà ñè-
íîâ³. «Àáîíåíò ïîçà çîíîþ äî-
ñÿæíîñò³» — ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü. 
Íàáèðàëà ùå ³ ùå… 

Íå ïðèéøîâ â³í í³ â ï’ÿòíèöþ, 

ДВА ВБИВСТВА ЗА 10 ДНІВ 
В ОДНОМУ РАЙОНІ ВІННИЦІ 
Жорстокість  У під’їзді будинку на вул. 
Острозького 15 травня знайшли 33-річного 
Михайла Ярового з черепно-мозковою 
травмою. Він помер у реанімації. У ніч 
на 25 травня на вулиці Шмідта підрізали 
28-річного нацгвардійця Андрія Карася. 
Загалом в області злочинці позбавили 
життя 23 людини, з них шестеро вбито 
у Вінниці. Що кажуть у поліції?

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЇ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— У Вінниці з по-
чатку року полі-
цейські розкрили 

чотири вбивства з шести. Загалом 
в області за цей період вчинено 
23 убивства, з них 21 розкрито. 
У 2019-му за такий самий період 
було 31 вбивство.

Нерозкритими залишаються убив-
ство у мікрорайоні Академічний та 
напад на двох сестер поважного 
віку, цей злочин кваліфікують як 
замах на вбивство.
Нині правоохоронці працюють 
над розкриттям ще двох злочи-
нів — умисного нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, що призвели 
до смерті 28-річного військовос-
лужбовця в/ч 3008 та обставин 
загибелі 33-річного вінничанина, 

якого знайшли у під’їзді будинку 
на вулиці Острозького.
Відкрито кримінальне проваджен-
ня за ст. 115 КК України («Умисне 
вбивство»), в рамках якого слідство 
встановлює, що стало причиною 
смерті чоловіка — чиїсь умисні дії, 
чи нещасний випадок. Ці два ви-
падки жодним чином не пов’язані 
між собою. Найближчим часом 
обов’язково поінформуємо про 
хід розслідування цих злочинів.

Розкрито 21 убивство з 23-х

До редакції зателефонував ко-
лишній працівник правоохо-
ронних органів. Просив не на-
зивати прізвища. Каже, прочи-
тав на сайті публікацію про два 
останніх убивства, що сталися 
у місті за десять днів, і вирішив 
поритися у своїх архівах.
— У мене збереглися записи з 
даними по вбивствах та інших 
злочинах в нашій області за час з 
1985 по 1991 рік, — розповів чо-
ловік. — У 1985 у Вінниці не було 
жодного вбивства.
Навів дані по інших роках: 

у 1986–9 убивств, 1987–8, 
1988–2, 1989–11.
Для порівняння: за п’ять місяців 
2020 в області 23 убивства.
За словами колишнього право-
охоронця, у ті часи за розслі-
дуванням убивств був надзви-
чайно суворий контроль. Щоб 
зрозуміти, наскільки прискіпли-
во контролювалися такі справи, 
співрозмовник навів один при-
клад. По одній з них він звітував 
у ЦК партії у Москві. Йшлося про 
вбивство на території нашої об-
ласті чоловіка з сусідньої Молдавії.

У 1985-му у місті не було жодного вбивства í³ â ñóáîòó. À â íåä³ëþ, 17 òðàâ-
íÿ, ó ¿¿ äâåð³ ïîäçâîíèëà ïîë³ö³ÿ.

— Ìèõàéëî ßðîâèé âàø 
ñèí? — çàïèòàëè. — Â³í ïîìåð.

Ó äðóãîìó ï³ä’¿çä³ ì³æ 4 ³ 
5 ïîâåðõîì îäíîãî ç áóäèíê³â 
íà âóëèö³ Îñòðîçüêîãî, ïîðó÷ ç 
ïåäóí³âåðñèòåòîì, õòîñü ç ñóñ³ä³â 
ïîáà÷èâ íà ñõîäàõ ìîëîäîãî ÷î-
ëîâ³êà. Áåç âçóòòÿ, áåç âåðõíüîãî 
îäÿãó. Íà ãîëîâ³ – êðîâ.

Îäðàçó âèêëèêàëè øâèäêó. 
Õëîïåöü ç îñòàíí³õ ñèë íàçâàâ 
àäðåñó ïðîæèâàííÿ.

Éîãî äîñòàâèëè â ë³êàðíþ 
íà Êè¿âñüê³é. Ïðîîïåðóâàëè. 
Ìàòè íå ðîçóì³º, ÷îìó îäðàçó ïðî 
öå ¿¿ íå ïîâ³äîìèëè. Àäæå çíà-
ëè àäðåñó.Ïîë³öåéñüê³ ïðèéøëè 
ò³ëüêè òîä³, êîëè ñèí ïîìåð.

ХОРОНИЛИ НА 40 ДЕНЬ ПІСЛЯ 
СМЕРТІ ДРУЖИНИ 

Ïîõîðîíè Ìèõàéëà ßðîâî-
ãî ïðèïàëè íà ñîðîêîâèé äåíü 
ñìåðò³ éîãî öèâ³ëüíî¿ äðóæèíè. 
Íà ÷àñ êàðàíòèíó Ìèõàéëî ç 
Àëüîíîþ ïåðå¿õàâ äî ¿¿ ìàìè 
ó Ñîñîíêó.

Îäíîãî ðàçó ï³ñëÿ âå÷åð³ Àëüî-
íà ñêàçàëà, ùî íåäîáðå ñåáå ïî-
÷óâàº. Ï³øëà ïðèëÿãòè. Íåâäî-
âç³ æ³íêà ÿêîñü äèâíî ç³òõíóëà 
ê³ëüêà ðàç³â, ¿¿ ñåðöå çóïèíèëîñÿ.

Òàê ïðî öå ðîçïîâ³äàâ ìàì³ 

Ìèõàéëî.
— Íåñïîä³âàíà ñìåðòü äóæå íà-

ëÿêàëà ñèíà, — ãîâîðèòü ìàìà. — 
Âðàçëèâèé áóâ ó ìåíå ñèí. Íåìà 
âæå éîãî.

Ìèõàéëî íàâ÷àâñÿ ó øêîë³ 
¹ 16. Îäèí ç éîãî îäíîêëàñíèê³â 
ðîçïîâ³â ïðî íüîãî ÿê ïðî äóæå 
ñïîê³éíó ëþäèíó.

— ßêèì áóâ Ì³øà? Òà â³í ìóõè 
íå îáðàçèâ, — ãîâîðèòü êîëèøí³é 
îäíîêëàñíèê. — Ï³äîçðþâàòè, ùî 
ì³ã âë³çòè ó ÿêóñü á³éêó, öå ìàðíà 
ñïðàâà. Õîðîøèé áóâ õëîïåöü.

ВНОЧІ ПІДРІЗАЛИ ГВАРДІЙЦЯ 
Ñòàðøîãî ñîëäàòà â/÷ 3008 Àí-

äð³ÿ Êàðàñÿ ïîáà÷èëè âíî÷³ ïà-
òðóëüí³. ×îëîâ³ê ëåæàâ íåïðèòîì-
íèé ó êàëþæ³ êðîâ³. Ïîñâ³ä÷åííÿ 
â³éñüêîâîãî, òåëåôîí ³ íåçíà÷íà 
ñóìà ãðîøåé çàëèøàëèñÿ ïðè 
íüîìó. Íà âèêîíàííÿ çàâäàíü 
28-ð³÷íèé ãâàðä³ºöü íåîäíîðà-
çîâî ¿çäèâ ó çîíó ÀÒÎ/ÎÎÑ. Âè-
æèâ ó çîí³ áîéîâèõ ä³é, à òóò…

Àíäð³é áóâ ºäèíèì ñèíîì ó ìà-
òåð³. Ó íüîãî çàëèøèëàñÿ 11-ì³-
ñÿ÷íà äîíå÷êà.

Ç³ ñìóòêîì ó ãîëîñ³ ïåðåïîâ³ëà 
ïðî çàãèáåëü ñîëäàòà ïðåñ-îô³öåð 
÷àñòèíè Àííà Ëàçóðåíêî. Ó âè-

õ³äíèé äåíü Àíäð³é äîïîìàãàâ 
êîìóñü ³ç çíàéîìèõ ðåìîíòóâàòè 
ìàøèíó, ñàì â³í ñëóæèâ âîä³ºì. 
Ïðèáëèçíî îá 11-é âå÷îðà éîãî 
ï³äâåçëè äîäîìó. Êâàðòèðó âè-
íàéìàâ íåäàëåêî â³ä ÷àñòèíè 
íà âóëèö³ Øì³äòà. Ñàìå òàì 
éîãî çíàéøëè ïàòðóëüí³ ï³ä ÷àñ 
îá’¿çäó ì³ñòà.

— Ïîë³öåéñüê³ îäðàçó âèêëè-
êàëè øâèäêó, ïîâ³äîìèëè ÷åð-
ãîâîìó ó ÷àñòèíó, óòî÷íèëè, ÷è 
ä³éñíî òàêèé ÷îëîâ³ê ñëóæèòü 
ó íàñ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Ó ë³êàðí³ éîãî ùå 
âñòèãëè ïðîîïåðóâàòè. Àëå â³í 
âòðàòèâ áàãàòî êðîâ³. Â³äîìî, ùî 
íà ò³ë³ áóëè ÷èñåëüí³ íîæîâ³ ïî-
ðàíåííÿ â ÷åðåâíó ïîðîæíèíó.

Ñïèðòíîãî ó êðîâ³ íå âèÿâëåíî.
Ïðèïóñêàþòü, ùî â³í ì³ã âè-

éòè ç äîìó çà öèãàðêàìè àáî ùå 
ùîñü êóïèòè. Áî áóâ îäÿãíåíèé 
ó äîìàøí³é îäÿã. Î êîòð³é ãîäèí³ 
öå ñòàëîñÿ, íåâ³äîìî. Äðóæèíà ç 
äèòèíîþ â òîé äåíü áóëà ó Áàð³. 
Ìàòè Àíäð³ÿ ìåäïðàö³âíèê. 
Áàòüêî ïîìåð.

Ïîë³öåéñüê³ ³ â³éñüêîâ³ çâåð-
òàþòüñÿ äî ìîæëèâèõ î÷åâèäö³â 
òðàã³÷íî¿ ïîä³¿ ïîâ³äîìèòè ïðî 
öå ó ïîë³ö³þ.

Андрій був єдиним сином у матері. У нього 
залишилася 11-місячна донечка

Михайло пішов на співбесіду з 
працевлаштування. Додому не повернувся
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Чоловік затримався у Баку. Каже, 
чекав на зворотній вантаж. Хо-
див містом, інколи спілкувався 
з людьми.
— Поговорити можна хіба що зі 
старшим поколінням, — розповідає 
він. — Молодші не знають росій-
ської. Коли щось запитуєш, крутять 
у відповідь головою, мовляв, нічо-
го не розумію. Старші знають мову.
— Як ставляться до українців? — 
перепитує Микола. — По-моєму, 
нейтрально. Таке у мене скла-
лося враження. Під час розмов 
жоден з бакинців не згадав про 
війну на Донбасі. Так само не до-

велося побачити повідомлення 
про це по телебаченню. Про до-
ставлений «Груз 200» теж не чув 
інформації. Вісім ящиків привез-
ли — і жодного слова про це.
За словами далекобійника, най-
складніше проїжджати терито-
рією Росії. Каже, там дивляться 
на нього з-під лоба. В одному 
місці Ростовської області роз-
били лобове скло. Постійно 
зупиняють поліцейські.
— Змушений терпіти, — говорить 
чоловік. — Треба на хліб заробля-
ти, діти ще не виросли. Їх маю 
на ноги ставити 

У Баку — жодної інформації про війну на Донбасі 

РЕКЛАМА

473253

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïàí Ìèêîëà, òàê 
çâàòè âîä³ÿ-äàëåêî-
á³éíèêà, äîñòàâëÿâ 
âàíòàæ ó Áàêó. 

Äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ çàëèøà-
ëîñÿ ïðîéòè îñòàíí³é â³äð³çîê 
äîðîãè. Îôîðìèâ äîêóìåíòè 
íà Äàãåñòàíñüê³é ìèòíèö³. Ðóøèâ 
ó íàïðÿìêó àçåðáàéäæàíñüêîãî 
ìèòíî-ïðèêîðäîííîãî ïîñòà. 

— Ïåðåä³ ìíîþ áóâ ùå îäèí 
âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü, — ðîç-
ïîâ³äàº âîä³é. — Éîãî âîä³é òåæ 
ïðÿìóâàâ â Àçåðáàéäæàí. ß ñòàâ 
¿õàòè çà íèì. Àëå â³í ðàïòîì ïðè-
éíÿâ âïðàâî ³ çóïèíèâñÿ. ß æ ïî-
¿õàâ äàë³. ² òóò ìåíå íåñïîä³âàíî 
çóïèíèëè óæå íà íåéòðàëüí³é 
ñìóç³. Ñêàçàëè ñòîÿòè, ç ìàøèíè 
íå âèõîäèòè.

×îëîâ³ê íå çðîçóì³â, ó ÷îìó 
ïðè÷èíà. Îäðàçó çâåðíóâ óâàãó 
íà òðè áóñè, ùî ñòîÿëè ïîïåðåäó.

— Á³ëîãî êîëüîðó «Ô³àò» çíà-
õîäèâñÿ ïðÿìî ïåðåä³ ìíîþ ìå-
òð³â çà ñ³ì, — ãîâîðèòü Ìèêîëà. — 
Ïåðåäêîì äî ìåíå. Íà ëîáîâîìó 
ñêë³ áóëà òàáëè÷êà «Ãðóç 200». 
Íîìåðí³ çíàêè ç öèôðîþ «161» 
ñâ³ä÷èëè, ùî ìàøèíà ç Ðîñòîâ-
ñüêî¿ îáëàñò³.

Ïîçàäó «Ô³àòà» ñòîÿëè äâà áóñè 
«Ìåðñåäåñ-Â³òî». Ó ö³ ìàøèíè 
ïåðåâàíòàæóâàëè ÿùèêè. Ñïî-
÷àòêó ä³ñòàâàëè ç «Ô³àòà», êëàëè 
íà àñôàëüò, à òîä³ ïåðåíîñèëè 
â «Ìåðñåäåñè». Êîæåí ÿùèê áðà-
ëè äâîº ëþäåé.

Â³ííè÷àíèí êàæå, îäðàçó çäî-
ãàäàâñÿ, ïðî ùî éäåòüñÿ.

— ß íàðàõóâàâ â³ñ³ì ÿùèê³â, — 
ãîâîðèòü Ìèêîëà. — ßêáè íå òà-
áëè÷êà «Ãðóç 200» ³ çâ³äêè ïðè-
¿õàëà ìàøèíà, òî íå çðîçóì³â áè, 
ùî ïåðåâîçÿòü.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ÿùèêè 
ôàíåðí³, ñï³âðîçìîâíèê â³ä-
ïîâ³â: «Âæå äîâîäèëîñÿ ÷óòè, 
ùî ðîñ³ÿíè îááèâàþòü öèí-

НА КОРДОНІ ПЕРЕДАЛИ «200-ТИХ» 
Ризикована зйомка  Випадковим 
очевидцем незвичної ситуації 
на кордоні став водій-далекобійник з 
Вінниці. На нейтральній смузі кордону 
між Дагестаном й Азербайджаном 
перевантажували ящики з мікроавтобуса 
з написом «Груз 200». Номерні 
знаки свідчать, що машина з регіону 
Ростовської області. Як усе відбувалося, 
чоловік розповів журналісту RIA

êîâ³ òðóíè ôàíåðîþ, ÿêùî 
õî÷óòü çàìàñêóâàòè âàíòàæ».
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ÿùèêè çàâàíòàæóâàëè ó äâà 
«áóñè» ìàðêè «Ìåðñåäåñ Â³òî». 
Ó êîæåí ïîêëàëè ïî ÷îòèðè ÿùè-
êè. Ìàøèíè ñòîÿëè ó íàïðÿìêó 
ðóõó íà Àçåðáàéäæàí.

Âèõîäèòü «Ãðóç 200» çà¿õàâ ç 
Äàãåñòàíñüêî¿ òåðèòîð³¿ ³ ç íüî-
ãî ó íåéòðàëüí³é çîí³ ïåðåâàíòà-
æèëè ÿùèêè â àçåðáàéäæàíñüê³ 
ìàøèíè.

Íà çàïèòàííÿ, íà ÿê³é â³äñòàí³ 
âñå â³äáóâàëîñÿ, Ìèêîëà ñêàçàâ: 
«Á³ëèé áóñ, ç ÿêîãî âèãðóæàëè 
ÿùèêè, ñòîÿâ ó ìåíå ïåðåä íî-
ñîì».

— Ï³çí³øå ÿ ì³ã êðàùå ðîç-
ãëåä³òè òàêîæ äâà «Ìåðñåäå-
ñè», — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Êîëè ÿ çàõîäèâ íà ìèò-
íèöþ îôîðìëÿòè äîêóìåíòè, 
ìàøèíè ùå ñòîÿëè ïî ë³âó ñòî-
ðîíó. Çâåðíóâ óâàãó íà íîìåðí³ 
çíàêè. Íà îáîõ çíà÷èëèñÿ òðè 
äåâ’ÿòêè. Íà âèãëÿä òðàíñïîðò 
çîâñ³ì íîâèé. Òåìíîãî êîëüîðó. 
Áîêîâå ñêëî òàêîæ çàòåìíåíå. 
Ìîëîä³ ñïîðòèâí³ õëîïö³ ó ìà-
øèíàõ. Îäèí ç íèõ âîâêîì äè-
âèâñÿ íà ìåíå. Âîíè æ áà÷èëè, 
ùî íà ìî¿é ìàøèí³ óêðà¿íñüê³ 
íîìåðè. Ðîçóì³ëè, ùî ÿ ñòàâ 
î÷åâèäöåì òîãî, ÷îãî íå ìàâ áè 
áà÷èòè. Àëå í³ âîíè ìåí³ í³÷îãî 
íå ñêàçàëè, í³ ÿ ¿ì.

×îëîâ³ê òàêè õâèëþâàâñÿ, àáè 
ðàïòîì íå ïåðåâ³ðèëè òåëåôîí. 
Ïåðåäáà÷àº, ùî éîãî çéîìêà ìî-
ãëà á ìàòè ïîãàíèé ô³íàë.

Äâà «Ìåðñåäåñè» ç â³ñüìîìà 
ÿùèêàìè âè¿õàëè ç ìèòíîãî ïî-
ñòà â á³ê Àçåðáàéäæàíó.

— Мені добре було видно, 
як ящики діставали з буса з 

табличкою «Груз 200» і переносили 
у два інші автомобілі, — каже 
водій-далекобійник Микола 

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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äèòèíà. Óñ³ âîíè òàêîæ ìàëè 
ñèìïòîìè, ùî ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðè 
êîðîíàâ³ðóñ³.

— Ïî-ïåðøå, ó ñåñòðè í³êî-
ëè ðàí³øå íå áóëî ïîä³áíèõ 
ñèìïòîì³â. À ïî-äðóãå, ó ðåà-
í³ìàö³¿ çàðàç çíàõîäèòüñÿ ìîÿ 
ñâåêðóõà. Ó íå¿ ï³äòâåðäæåíèé 
êîðîíàâ³ðóñ. Òîìó ìè ìîæåìî 
ïîð³âíþâàòè, — ðîçïîâ³äàº Îëå-
íà. — Êîëè íà ïî÷àòêó ëþòîãî 
ìè êîíñóëüòóâàëèñÿ ç ë³êàðÿìè, 
âîíè êàçàëè, ùî äî íèõ çâåðòà-
ºòüñÿ ÷èìàëî ëþäåé ç ÿêèìèñü 
äèâíèìè ïíåâìîí³ÿìè.

Ñåñòðà Îëåíè Îëåêñàíäðà 
Çîðüêà, ÿêà ïðèïóñêàº, ùî ïå-
ðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ, ãîâî-
ðèòü, ùî ñèìïòîìè ç’ÿâèëèñÿ 
íåî÷³êóâàíî. Ñïî÷àòêó áóâ 
ñèëüíèé ãîëîâíèé á³ëü, ïîò³ì 

òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñÿ äî 38,5. 
Îëåêñàíäðà êàæå, ùî ïåðåä î÷è-
ìà âñå ïëèâëî. Ó âñüîìó ò³ë³ 
â³ä÷óâàëàñü ñèëüíà ñëàáê³ñòü ³ 
îçíîá.

— Íà äðóãèé äåíü ó ìåíå 
ç’ÿâèâñÿ ãëèáîêèé ñóõèé êà-
øåëü. Áóëî âàæêî äèõàòè, 
íå âèñòà÷àëî êèñíþ, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñàíäðà Çîðüêà. — 
Ùå ÷åðåç äåíü ïî÷àëà ñêàêàòè 
òåìïåðàòóðà: ëåæèø, à âîíà 36, 
âñòàºø — 37,9.

×ëåíè ðîäèíè ³íô³êóâàëèñÿ 
ïî ÷åðç³. Ñïî÷àòêó ÷îëîâ³ê, ïî-
ò³ì äîíüêà ³ ìàìà. Ñèìïòîìè 
áóëè ó âñ³õ îäíàêîâèìè. Ëèøå 
ïðîãðåñóâàííÿ õâîðîáè â³ä-
ð³çíÿëîñÿ. Ó ÷îëîâ³êà âæå ï³ä 
âå÷³ð ïåðøîãî äíÿ òåìïåðàòóðà 
ï³äíÿëàñÿ äî 39,2, áóëî âàæêî 
äèõàòè. Ó ìàìè ìàéæå îäðàçó 

Сімейна лікарка з приватної клініки Ка-
терина Семенюк розповідає, що в груд-
ні-січні до неї почали звертатися люди з 
важчим, ніж зазвичай, перебігом пнев-
монії. Переважно це були ті пацієнти, які 
нещодавно повернулися з-за кордону.
— Зазвичай, у цих пацієнтів були негативні 
тести на грип, а їхнє лікування потребува-
ло більш посиленої антибіотикотерапії, — 
розповідає Катерина Семенюк. — Не можу 
стверджувати, але я вважаю, що коронавірус 
з’явився в Україні раніше, ніж ми думаємо.
Лікарка говорить, що від загальної кіль-
кості її пацієнтів, з більш важким перебі-
гом захворювання у ті місяці до неї звер-
нулося близько 10–15%. Це ті люди, які 
тривалий час хворіли пневмонією, що 

не піддавалася лікуванню класичною 
терапією.
Наталія Суханова, лікарка-педіатр, також 
говорить, що взимку до неї зверталися па-
цієнти зі схожими на коронавірусну інфек-
цію симптомами. Однак вона не поділяє 
думки, що багато людей вже перехворіли 
на COVID-19, а лікарі про це не знають. 
Наталія підтримує офіційну позицію МОЗ, 
адже, на її думку, в ній є докази, а в іншій 
позиції — лише припущення.
— Насправді, в якийсь момент я також ду-
мала, що багато людей перехворіли ще 
раніше. У мене навіть були пацієнти, які 
після перенесення взимку важкої пнев-
монії приходили до висновку, що у них 
був коронавірус. Але після тестування 

виявилося, що антитіл проти COVID-19 
вони не мають, — розповідає Наталія Су-
ханова. — Я не можу робити висновків, 
спираючись лише на припущення, тому 
вважаю, що швидше за все коронавірус 
прийшов до нас нещодавно.
Лікарка говорить, що пневмонія завжди 
має нетиповий перебіг. Банальна пневмо-
нія може мати як дихальну недостатність, 
так і високу температуру, а людина може 
знаходитися у досить важкому стані. Тому 
робити висновки лише з огляду «нетипо-
вості» захворювання не береться.
Розповсюдження інфекційного захво-
рювання, що передається повітряно-
крапельним шляхом, за словами лікар-
ки-епідеміолога Наталії Пономарьової, 

відбувається дуже швидко. Тому, на ї ї 
думку, можна припустити ситуацію, що 
COVID-19 потрапив в Україну раніше, 
наприклад, людьми, які поверталися з 
Уханя, що став першим епіцентром спа-
лаху коронавірусу в світі.
— Тести у нашій країні з’явилися доволі 
пізно. Якісні тести — ще пізніше. Люди, які 
ймовірно могли хворіти взимку, не тес-
тувалися. Аби зрозуміти, який саме вірус 
у них був, потрібно зробити тест, — по-
яснює Наталія Пономарьова. — У лютому 
мої сини і чоловік злягли з вірусною ін-
фекцією. Вона була схожою на грип, що 
ускладнений пневмонією. Тести поки що 
не робили, чекаємо, коли стануть трішки 
дешевшими.

Що говорять лікарі?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ïåðøèé îô³-
ö³éíèé âèïàäîê 
ç à õ â îðþâàííÿ 

íà COVID-19 â Óêðà¿í³ çà-
ô³êñóâàëè íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. 
Íàïðèê³íö³ òîãî æ ì³ñÿöÿ ï³ä-
òâåðäèâñÿ ïåðøèé âèïàäîê ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. Àëå ÷è ä³éñíî 
â³í áóâ ïåðøèì? Äå-þðå òàê, 
à äå-ôàêòî? ßê áè òàì íå áóëî, 
àëå äåÿê³ ì³ñòÿíè ââàæàþòü, ùî 
ïåðåõâîð³ëè öèì â³ðóñîì ùå 
äî òîãî, ÿê õâîðîáó îô³ö³éíî çà-
ðåºñòðóâàëè íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè.

Ìè íå ìàºìî íà ìåò³ ïåðå-
êîíóâàòè êîãîñü â òîìó, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ ó Â³ííèö³ ç’ÿâèâñÿ 
äî îô³ö³éíîãî éîãî ï³äòâåð-
äæåííÿ, âîäíî÷àñ ââàæàºìî, ùî 
³ñòîð³¿ â³ííè÷àí, ÿê³ ïåðåæèâà-
ëè ñõîæ³ êë³í³÷í³ ñòàíè, ìàþòü 
ïðàâî íà ³ñíóâàííÿ.

ПОВЕРНУЛИСЯ З-ЗА 
КОРДОНУ 

Â³ííè÷àíêà Ñâ³òëàíà Öèáèê 
ðîçïîâ³äàº, ùî ñèìïòîìè êî-
ðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ (ñóõèé 
êàøåëü, âèñîêà òåìïåðàòóðà, 
ñòîìëþâàí³ñòü) ç’ÿâèëèñÿ ó ¿¿ 
÷îëîâ³êà òà äâîõ îíóê³â íàïðè-
ê³íö³ ñ³÷íÿ. Ïåðøèì çàõâîð³â 
ñòàðøèé ç îíóê³â. Ñïî÷àòêó 
ó íüîãî áóëî ÃÐÂ², ùî çà ÷î-
òèðè äí³ ïåðåðîñëà â ïíåâìîí³þ 

ç âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ.
Õëîïöÿ ë³êóâàëè âïðîäîâæ 

òðüîõ òèæí³â. Çà öåé ÷àñ ó ñàìî¿ 
Ñâ³òëàíè òà ìîëîäøîãî îíóêà 
ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí ç ñèìïòîì³â 
êîðîíàâ³ðóñó — êîí'þíêòèâ³ò. 
Ïîò³ì òåìïåðàòóðà. Ó ¿¿ ÷îëî-
â³êà ç’ÿâèâñÿ ïóõèð÷àñòèé âè-
ñèï íà ò³ë³ ³ ïî÷àëèñÿ êðîâî-
òå÷³ ç íîñà, — ùå îäí³ éìîâ³ðí³ 
ñèìïòîìè COVID-19. Êîæåí ç 
÷ëåí³â ðîäèíè ñàìî³çîëþâàâñÿ 
â îêðåì³é ê³ìíàò³. Ùîäíÿ ïðî-
âîäèëîñÿ âîëîãå ïðèáèðàííÿ ç 
àíòèñåïòèêàìè ³ ïðîâ³òðþâàëè 
ïðèì³ùåííÿ íà ïðîòÿç³.

Òåñò³â òîä³ ùå íå áóëî, òîìó 
ó âèïàäêó, ÿêùî öå âñå-òàêè 
áóëà êîðîíàâ³ðóñíà ³íôåêö³ÿ, 
âèÿâèòè ¿¿ íå áóëî ìîæëèâîñò³. 
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî ¿¿ ðîäè÷-
êà, ÿêà ïðàöþº ìåäèêîì, òàêîæ 
ââàæàº, ùî Ñâ³òëàíà ç áëèçüêè-
ìè ïåðåõâîð³ëè íà COVID-19, 
àëå ó ëåãê³é ôîðì³.

— Ç ê³íöÿ ãðóäíÿ äî ñåðåäèíè 
ñ³÷íÿ îíóêè áóëè ó ìàìè çà êîð-
äîíîì. ß òàì áóëà ç ïî÷àòêó 
ñ³÷íÿ. Âðàõîâóþ÷è öå ³ ò³ ñèìï-
òîìè, ùî ó íàñ áóëè, ÿ äóìàþ, 
ùî ìè ä³éñíî ïåðåõâîð³ëè 
íà êîðîíàâ³ðóñ, — ðîçïîâ³ëà 
Ñâ³òëàíà Öèáèê.

ХВОРІЛИ ВСІЄЮ РОДИНОЮ 
²íøà â³ííè÷àíêà, Îëå-

íà Øèøëåâñüêà ââàæàº, ùî 
íà COVID-19 õâîð³ëà ¿¿ ìàìà, 
ñåñòðà, ÷îëîâ³ê ñåñòðè òà ¿¿ 

ІСТОРІЇ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ДУМАЮТЬ, 
ЩО ХВОРІЛИ НА COVID-19 ВЗИМКУ 
Першопрохідці  У Вінниці продовжує 
зростати кількість хворих на коронавірус. 
І попри часткове послаблення заходів 
безпеки, залишається чимало людей, 
які бояться ним інфікуватися. Однак 
серед нас є й ті, хто вважає, що 
перехворів на COVID-19 взимку, коли 
в Україні вірусу офіційно ще не було 

ðîçïî÷àâñÿ êàøåëü, à äîíüêà 
â³ä÷óëà ñåáå çëå ëèøå íà ÷åò-
âåðòèé äåíü.

— Ó íîâèíàõ òîä³ ðîçïîâ³äàëè 
ïðî õâîðèõ ç Êèòàþ, ïðî ¿õí³ 
ñèìïòîìè. ×îëîâ³ê ÷èòàâ ³ ñì³-
ÿâñÿ, ìîâëÿâ, âñå ñï³âïàäàº, — 
ïðîäîâæóº Îëåêñàíäðà. — Ìè 
äóìàëè, ùî öå ãðèï, àëå áóëî 
äèâíî, ùî éîãî ï³äõîïèëè âñ³ 
îäðàçó. Ðàí³øå õâîð³ëè ïî ÷åðç³: 
òî ÷îëîâ³ê, òî äèòèíà, ó ìåíå æ 
ãðèïó íå áóëî ùå ç³ øêîëè.

Îëåêñàíäðà ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ 
ìàìà çâåðòàëàñÿ äî ð³çíèõ ë³êà-
ð³â, ïåðåêîíóâàëà ¿õ, ùî ïåðå-
õâîð³ëà ÷èìîñü äèâíèì, àëå ¿¿ 
ñëîâà çàëèøàëèñÿ áåç íàëåæíî¿ 
óâàãè.

²äåÿ ïðîòåñòóâàòèñÿ íà âè-
ÿâëåííÿ àíòèò³ë äî êîðîíàâ³-
ðóñó, òèì ñàìèì ç’ÿñóâàòè ÷è 
áóâ òî âñå-òàêè COVID-19, âè-
íèêàëà. Àëå êàðàíòèí âäàðèâ 
ïî ðîäèííîìó áþäæåòó, òîìó çà-
äóì âèÿâèâñÿ çàíàäòî äîðîãèì.

«Ó íîâèíàõ òîä³ 
ðîçïîâ³äàëè ïðî 
õâîðèõ ç Êèòàþ, ïðî 
¿õí³ ñèìïòîìè. ×îëîâ³ê 
÷èòàâ ³ ñì³ÿâñÿ, 
ìîâëÿâ, âñå ñï³âïàäàº»

Сімейна лікарка Катерина Семенюк: 
«Не можу стверджувати, але я вважаю, що коронавірус 
з’явився в Україні раніше, ніж ми думаємо» 

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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Коронарографія — «золотий стан-
дарт» виявлення звужень у серце-
вих судинах, який кардіохірурги 
використовують уже понад 40 ро-
ків. Жоден інший вид діагностики 
не дає настільки точних результа-
тів у режимі реального часу. 
А ефективним методом лікуван-
ня уражених артерій серця у світі 
вважається стентування, тобто 
вживлення у судини маленьких 
сітчастих каркасів, що дозволяють 
відновити кровообіг у заблокова-
них атеросклерозом місцях. Щоб 
отримати таку медичну допомогу, 
не потрібно їхати до столиці. Понад 
10 років її надають хірурги Ві-
нницького регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології.
Які діагнози є підставою для 
проведення коронарографії?
Коронарографію проводять у пла-
новому або екстреному порядку. 
Перший варіант стосується людей 
з діагнозом «стабільна стенокардія 
високого ступеня» або «нестабіль-
на стенокардія», а також тих, хто 
готується до операції на відкритому 
серці. У режимі швидкої допомоги 
таку діагностику роблять людям 
з інфарктом міокарда, для того, 
щоб оперативно й точно визначити 
місце порушеного кровообігу.
«Якщо йдеться про планову корона-
рографію, то це практично безболіс-
на процедура, котра виконується під 
місцевою анестезією, — розповідає 
Володимир Распутін, кардіохірург 
Вінницького регіонального клінічно-
го лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології. — Щоб 
мати доступ до судини, кардіо-
хірург робить невеликий надріз. 
Пацієнт знаходиться при свідомості, 
лікарі коментують свої дії та весь 
час спілкуються з ним, тому причин 
для якогось стресу чи дискомфорту 
немає».
Що таке стентування, і як воно 
рятує серцевий м’яз?
Якщо коронарографія підтверджує 
наявність уражень, лікарі перехо-
дять до стентування. Воно вико-
нується за тим самим принципом: 
через променеву артерію на руці. 
За допомогою тонкого катетера 
у судину вводять спеціальний 
балон, котрий розширює судинні 
стінки. Далі у це місце встановлю-

ють стент — сітчасту трубку, виготов-
лену з медичного сплаву.
Планове стентування дає можли-
вість завбачити інфаркт міокарда, 
а у випадку, коли катастрофа все ж 
таки сталася, — швидко відновити 
кровотік і попередити відмирання 
серцевого м’яза.
«Стенти добираються індивіду-
ально, відповідно до розміру 
пошкодженої судини конкретного 
пацієнта, — пояснює Володимир 
Распутін. — Найменший діаметр — 
2 мм, найбільший — 5 мм. Довжина 
також буває різною: від 8 до 48 мм. 
Існують два типи стентів: з ліку-
вальним покриттям та без нього. 
Рішення про те, який саме варіант 
застосувати, приймає лікар індиві-
дуально для кожного пацієнта».
Як субпроєкт Світового банку 
змінив ситуацію на Вінниччині?
Перше стентування у світі було 
виконане ще у 1988 році. Вінниця 
почала активно використовува-
ти цей метод 2008-го року, коли 
у регіональному кардіоцентрі 
з’явився рентген-операційний блок 
зі спеціальною апаратурою — стаці-
онарним ангіографом.
Після впровадження в області суб-
проєкту Світового банку і завдяки 
потужному фінансуванню цього на-
пряму, допомога населенню стала 
більш системною. Наразі пацієнти з 
обласного реєстру хворих на серце-
во-судинні порушення можуть про-
йти діагностику та отримати певний 
обсяг лікування безкоштовно.
Вінницькі кардіохірурги закликають 
не нехтувати таким шансом і не до-
водити себе до інфаркту. Планове 
стентування не лише захищає люди-
ну від серцевої катастрофи, але й по-
вертає якість повноцінного активного 
життя. Без болю, задишки і неви-
правданих ризиків для здоров’я!

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроекту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

Вінницька кардіохірургія: 
можливості, про які варто знати!

ÇÄÎÐÎÂ’ß

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Äî 22 ÷åðâíÿ â 
Óêðà¿í³ ä³ÿòèìå 
àäàïòèâíèé êàðàí-
òèí. Çà ñëîâàìè ãî-

ëîâè ÌÎÇ Ìàêñèìà Ñòåïàíîâà, 
öå äàñòü çìîãó ïîâí³ñòþ êîíòð-
îëþâàòè ñèòóàö³þ, äóæå øâèäêî 
ðåàãóâàòè çàëåæíî â³ä ðåã³îíó.

Ïðî òå, ÿê áåçïå÷íî ïîâîäè-
òèñü ó ÷àñ êàðàíòèííèõ ïîñëà-
áëåíü, ùîá íå íàðàæàòè ñåáå 
íà íåáåçïåêó, ìè ïîãîâîðèëè ç 
ë³êàðêîþ-åï³äåì³îëîãîì Íàòàë³-
ºþ Ïîíîìàðüîâîþ.

— ßêùî ëþäè áóäóòü ³ãíîðó-
âàòè ðåêîìåíäàö³¿ óðÿäó, òî í³ 
äî ÷îãî õîðîøîãî ö³ ïîñëàáëåííÿ 
íå ïðèçâåäóòü, — êàæå ë³êàðêà. — 
ß ââàæàþ, ùî â³äêðèòòÿ ô³òíåñ-
öåíòð³â çàïðîâàäèëè çàðàíî. Àëå, 
ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ¿õ ðîáîòè, ÿ á 
âåëèêó óâàãó ïðèä³ëèëà ïåðåâ³ðö³ 
ôàõ³âöÿìè äîòðèìàííÿ ó ñïîðò-
çàëàõ ñàí³òàðíèõ íîðì, ïðàâèë 
ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ 
ðîçðîáëåíèõ àäì³í³ñòðàö³ºþ öèõ 
çàêëàä³â àëãîðèòì³â ðîáîòè ùîäî 
íåäîïóùåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá. ² íå ò³ëüêè 
COVID19.

Ùîäî òóðèçìó, çà ñëîâàìè Íà-
òàë³¿, öÿ òåìà ïîêè çàêðèòà äëÿ 
êîìïðîì³ñ³â. Êàæå, ïðî òóðèçì 
çà ìåæàìè êðà¿íè — ùå îäíî-
çíà÷íî çàðàíî ãîâîðèòè.

— Íàéá³ëüø õâèëþþ÷à òåìà — 
äèòÿ÷³ ñàäî÷êè òà ³íø³ äîøê³ëüí³ 
çàêëàäè. ß íå ò³ëüêè ë³êàð, àëå 
é ìàìà äâîõ ä³òåé, — ïðîäîâæóº 
Ïîíîìàðüîâà. — Òàêîæ ìàþ äî-
ñâ³ä ðîáîòè ñàí³òàðíèì ë³êàðåì. 
Òîìó çíàþ, ÿê ³íîä³, ï³ä òèñêîì 
áàòüê³â, ïðàö³âíèêè öèõ çàêëà-
ä³â ïîðóøóþòü ñàí³òàðí³ ïðàâè-
ëà â ÷àñòèí³ ïðàâèë ùîäåííîãî 
îãëÿäó òà ùîäåííîãî ïðèéìàí-

íÿ ä³òåé â ñàäî÷îê. À ñàìå ïðè-
éìàþòü ä³òåé ç ÿâíèìè ïðîÿâàìè 
õâîðîá, áî áàòüêàì «í³äå ä³òîê 
ä³òè». Íàðàç³ æ ïîòð³áíî ñóâîðî 
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ùîäî ïî-
âîäæåííÿ ï³ä ÷àñ COVID19 äëÿ 
äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, ÿê³ âèäàâ óðÿä.

— Ìè íå ñòèêàëèñÿ ç ö³ºþ 
õâîðîáîþ ³ áóäü-ÿê³ ä³¿, ó òîìó 
÷èñë³ ò³, ÿê³ íà ïîãëÿä íàñåëåí-
íÿ æîðñòê³ òà áåçïðåöåäåíòí³, 
âñå îäíî âèïðàâäàí³, — êàæå 
ë³êàðêà. — Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî 
ïîì’ÿêøåííÿ — öå íå ñêàñó-
âàííÿ.

Íîñèòè ìàñêè, çà ñëîâàìè ë³-
êàðêè, òðåáà ïðèíàéìí³ äî ïî-
âíîãî âèõîäó ç êàðàíòèíó. Ïðè 
öüîìó îáîâ'ÿçêîâî çàâæäè äî-

òðèìóâàòèñÿ ïðàâèë îäÿãàííÿ, 
íîñ³ííÿ òà çí³ìàííÿ ìàñîê.

— Ïîòð³áíî êîðèñòóâàòèñÿ 
àíòèñåïòè÷íèìè çàñîáàìè äëÿ 
ðóê. Âçÿòè çà ïðàâèëî ìàòè ïðè 
ñîá³ ñâ³é ìàëåíüêèé ôëàêîí ç 
àíòèñåïòèêîì, — êàæå Íàòàë³ÿ 
Ïîíîìàðüîâà. — Íå çàáóâàòè ïî-
ñò³éíî ìèòè ðóêè.

Íàòàë³ÿ ïîÿñíþº, ùî ïðè 
áëèçüêîìó êîíòàêò³ ç ëþäèíîþ, 
íàïðèêëàä, ìàéñòðàìè ó ñàëîíàõ 
êðàñè, òðåáà îáîâ'ÿçêîâî îäÿãàòè 
ìàñêó. Íå ñîðîìèòèñÿ ïèòàòè, 
÷è çäîðîâèé íà ìîìåíò âàøî¿ 
çóñòð³÷³ ìàéñòåð.

— Ìîÿ ïîðàäà — ÷àñò³øå 
ãóëÿòè, â³äïî÷èâàòè íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³, çàéìàòèñÿ ñïîðòîì 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, — ïðîäîâæóº 

Ïîíîìàðüîâà. — Àëå âñå öå òðå-
áà ðîáèòè íàîäèíö³ àáî ç ìàëèì 
êîëîì ëþäåé, ç ÿêèìè âè ïîñò³é-
íî áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóºòåñü. Í³ 
â ÿêîìó ðàç³ íå òðåáà çáèðàòèñÿ 
âåëèêèìè êîìïàí³ÿìè.

Íàðàç³ êîæíîãî äíÿ ê³ëüê³ñòü 
çàðàæåíèõ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
çðîñòàº. Ïðîòå â³ííè÷àí íà âó-
ëèöÿõ ì³ñòà âñå ÷àñò³øå ìîæíà 
ïîáà÷èòè áåç çàñîá³â çàõèñòó. 
Òî äî ÷îãî ìîæå ïðèçâåñòè ïî-
ñëàáëåííÿ êàðàíòèíó?

Ìè âèð³øèëè ïîð³âíÿòè íàøó 
ñèòóàö³þ ç ñóñ³äíüîþ Ïîëüùåþ, 
äå ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó ïî-
÷àëîñü ðàí³øå.

Ïîñòóïîâèé âèõ³ä ç êàðàíòèíó 
â Ïîëüù³ ïî÷àâñÿ ç 20 êâ³òíÿ — 
òàì â³äêðèëè ïàðêè òà ë³ñè äëÿ 
ïðîãóëÿíîê. Òàêîæ çá³ëüøèëè 
ìàêñèìàëüíó äîçâîëåíó ê³ëüê³ñòü 
ïîêóïö³â ó ìàãàçèíàõ ³ ëþäåé 
ó ðåë³ã³éíèõ óñòàíîâàõ. 

ßê ïîâ³äîìëÿº RMF24, ó Ïîëü-
ù³ çìåíøóºòüñÿ äîáîâà ê³ëüê³ñòü 
íîâèõ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ïîëüù³, öå ÷å-
ðåç òå, ùî ãðîìàäÿíè äîòðèìó-
þòüñÿ ïðàâèë êàðàíòèíó. Íàñòóï-
íîãî òèæíÿ î÷³êóþòü ñóòòºâîãî 
çíèæåííÿ ùîäåííî¿ ê³ëüêîñò³ 
íîâèõ õâîðèõ. Â³í äîäàâ òàêîæ, 
ùî ó Ïîëüù³ îäóæàëè âæå á³ëü-
øå 40% õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, 
ùî äåùî á³ëüøå, í³æ ó áàãàòüîõ 
³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

Ïîñëàáëþâàòè êàðàíòèí 
ó Ïîëüù³ áóäóòü ó ÷îòèðè åòà-
ïè. Êîæí³ äâà òèæí³ ïëàíóþòü 
çí³ìàòè ÷àñòèíó îáìåæåíü, ÿêùî 
ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â ³íô³êó-
âàííÿ çìåíøóâàòèìåòüñÿ. Íàðàç³ 
ó Ïîëüù³ éäå ñïàä çàõâîðþâàíîñ-
ò³. Ïîð³âíÿíî ç Óêðà¿íîþ, ñòà-
íîì íà 25 òðàâíÿ, òàì îäóæàëî 
íà 1960 îñ³á á³ëüøå, à õâîðèõ 
21 440 ãðîìàäÿí.

ДО ЧОГО ПРИЗВЕДЕ 
ПОСЛАБЛЕННЯ 
Здоров’я  Країна 
перейшла до другого етапу 
послаблення карантину. 
Вінничан на вулицях 
міста все частіше можна 
зустріти без засобів 
захисту. То до чого 
призведе послаблення 
карантину? Поговорили з 
епідеміологом про те, як 
поводитись у людних місцях 
та порівняли нашу ситуацію 
виходу з карантину із 
сусідньою Польщею Наталія Пономарьова: «Потрібно мати повагу 

до оточуючих людей, яка може проявлятися 
у дистанції в чергах чи транспорті» 

Планова коронарографія — майже безболісна 
процедура, що виконується під місцевою анестезією

Ó ñàëîíàõ êðàñè íå 
ñîðîìòåñÿ ïèòàòè, 
÷è çäîðîâèé íà 
ìîìåíò âàøî¿ çóñòð³÷³ 
ìàéñòåð, ÷è äîáðå â³í 
ñåáå ïî÷óâàº
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

473240

473747

РЕКЛАМА
470895

Обласна клінічна лікарня ім. Пирогова 
(вул. Пирогова, 46) 
Сума договору на 9 місяців ................219 043 045 грн 
 Отримали від НЗСУ:
в квітні .........23 498 473 в травні ........20 736 950
Всього за два місяці: 44 235 423 

Обласний спеціалізований клінічний диспансер 
радіаційного захисту населення (вул. В. Стуса, 11) 
Договір (на 9 місяців) на сумму — 11 480 316 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 183 891 в травні ..........1 065 500
Всього за два місяці: 2 249 391

Обласна дитяча лікарня (Хм. шосе, 108) 
(окремо договір на — 326 318.98 стаціонар) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 82 870 741 грн 
Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........8 488 024 в травні ..........7 514 690
Всього за два місяці: 16 002 714 

Міська клінічна лікарня № 1 (Хм. шосе, 96) 
Договір (на 9 місяців) на сумму — 46 411 961 грн 
окремо договір на суму — 23 679 328 грн 
на стаціонарну допомогу 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........4 503 300 в травні ..........4 503 340
Всього за два місяці: 9 006 640

Подільський регіональний центр онкології (Хм. 
шосе, 84) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 100 963 289 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні .........10 773 685 в травні ..........9 631 950
Всього за два місяці: 20 405 635

Обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. 
Ющенка (вул. Пирогова, 109) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 86 615 839 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........8 957 166 в травні ..........8 128 150
Всього за два місяці: 17 085 316

Вінницька центральна районна клінічна лікарня 
(Хм. шосе, 92) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 12 050 883 грн 
на стаціонарну допомогу) 
Окремо договір на суму — 48 746 774 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........4 999 689 в травні ..........4 534 010
Всього за два місяці: 9 533 699

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 
(вул. Пирогова, 109 А) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 30 222 185 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........2 946 840 в травні ..........2 946 860
Всього за два місяці: 5 893 700

Центр матері і дитини (вул. Маяковського, 138) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 39 869 299 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........4 048 920 в травні ..........3 325 000
Всього за два місяці: 7 373 920

Пологовий будинок № 1 (Хм. шосе, 98) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 23 002 467 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 804 960 в травні ..........1 804 990
Всього за два місяці: 3 609 950

Пологовий будинок № 2 (вул. Замостянська, 18) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 21 658 614 грн 
Окремий договір на стаціонарну допомогу на суму — 
326 319 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 920 256 в травні ..........1 774 600
Всього за два місяці: 3 694 856

Міська клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги (Київська, 68) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 78 881 693 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........8 773 872 в травні ..........7 502 100
Всього за два місяці: 16 275 972

Міська клінічна лікарня № 3 (вул. Маяковського, 
138) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 17 710 217 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 967 169 в травні ..........1 770 460
Всього за два місяці: 3 737 629

Обласний наркологічний диспансер 
«Соціотерапія» (вул. Пирогова, 109 Б) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 12 596 769 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 399 641 в травні ..........1 259 670
Всього за два місяці: 2 659 311

Регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної 
патології 
Договір (на 9 місяців) на суму — 22 269 836 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........2 472 163 в травні ..........1 904 930
Всього за два місяці: 4 377 093

Обласний клінічний високоспеціалізований 
ендокринологічний центр (вул. Мічуріна, 32) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 11 950 117 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ...........1 324 854 в травні ..........1 192 370
Всього за два місяці: 2 517 224

Міська клінічна стоматологічна поліклініка 
(вул. Архітектора Артинова, 24) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 1 330 699 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ............. 133 060 в травні ............ 133 070
Всього за два місяці: 266 130

Вінницький обласний клінічний шкірно-
венерологічний центр (вул. Магістратська, 21) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 709 754 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ............... 78 862 в травні .............. 70 980
Всього за два місяці: 149 842

Обласний дитячий кардіоревматологічний 
санаторій (вул. Нагірна, 17) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 418 204 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ............... 46 467 в травні .............. 41 820
Всього за два місяці: 88 287

Дитяча інфекційна лікарня (вул. Київська, 68) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 8 033 922 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ............. 959 995 в травні ............ 863 990
Всього за два місяці: 1 823 985

Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф 
(вул. Пирогова, 46 а) 
Договір (на 9 місяців) на суму — 183 283 091 грн 
Окремий договір на суму — 15 910 041 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні .........20 364 788 в травні ........20 364 788
Всього за два місяці: 40 729 576

ТОВ Хелс Клінік (Стрілецька, 1) 
Договір (на 9 місяців) на суму 128 580 грн 
(на первинну допомогу) 
Окремий договір на суму 47 858 грн 
 Отримали від НСЗУ:
в квітні ..................5 318 в травні .................4 790
Всього за два місяці: 10 108

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ëèøå ì³ñÿöü 
òîìó ë³êàðí³ ïî-
÷àëè îòðèìóâàòè 
êîøòè íîâèì øëÿ-

õîì ÷åðåç Íàö³îíàëüíó ñëóæáó 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ). Ãðîø³ 
íàäàþòü çã³äíî ç äîãîâîðàìè, ÿê³ 
áóëè ï³äïèñàí³ ç êîìóíàëüíèìè 
òà ïðèâàòíèìè êë³í³êàìè. Óñüî-
ãî º 27 ïàêåò³â — â³ä ïåðâèííî¿ 
äîïîìîãè äî ðåàá³ë³òàö³¿. Êîæíà 
ë³êàðíÿ ìîãëà ïîäàòè ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ íà áóäü-ÿêèé ïàêåò, âè-
ìîãàì ÿêîãî âîíà â³äïîâ³äàëà. 

Çã³äíî ç äàíèìè ÍÇÑÓ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ º 63 ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ìåäçàêëàäè òà îäèí çà-
êëàä, ÿêèé íàäàº åêñòðåíó ìåä-
äîïîìîãó. Ó Â³ííèö³ ìîâà éäå 
ïðî 22 ìåäçàêëàäè. Íà ñüîãîäí³ 
ö³ ë³êàðí³ îòðèìàëè â³ä ÍÇÑÓ 
êîøòè çà ïðîãðàìîþ ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é — öå ïåðåë³ê ñïåö³àë³-
çîâàíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ 
äåðæàâà ãàðàíòóº ïàö³ºíòó áåç-
îïëàòíî. Ùîá ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ, ïàö³ºíòó íåîáõ³äíå 
íàïðàâëåííÿ â³ä ë³êàðÿ ïåðâèíêè 
àáî ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ. Íàïðàâ-
ëåííÿ íå ïîòð³áíå äî ã³íåêîëîãà, 
ïñèõ³àòðà, ñòîìàòîëîãà òà íàð-

êîëîãà. Åêñòðåíà ìåääîïîìîãà 
íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî ³ íåçàëåæíî 
â³ä íàÿâíîñò³ äåêëàðàö³¿.

Çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî äèðåê-
òîðà ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè 
Áîãäàíà Òðîõèìåíêà, ïðîãðàìà 
ìåäãàðàíò³é, öå êðàùå, í³æ í³-
÷îãî, õî÷à òàðèôè çà ìåäïîñëóãè 
íå â³äïîâ³äàþòü ñüîãîäåííþ.

— Âàðò³ñòü ïîñëóã íå çàëåæà-
ëà, àí³ â³ä íàøèõ ïîòðåá, àí³ 
â³ä áàæàííÿ ÍÑÇÓ, — ãîâîðèòü 
ìåäè÷íèé äèðåêòîð. — Çã³ä-
íî ç çàêîíîì áóâ ïðèéíÿòèé 
áþäæåò íà ï³äñòàâ³ 2018 ðîêó.
Áîãäàí Òðîõèìåíêî êàæå, öå âñå 
îäíî, ùî âçÿòè 100 ãðèâåíü ³ ðîç-
ïîä³ëèòè ¿õ ì³æ äåñÿòüìà ëþäüìè 
ïî 50 ãðí. Öå íåìîæëèâî.

— Çàðàç íà ë³êàðíþ âèä³ëèëè 
ïåâí³ êîøòè (ñòîâ³äñîòêîâî ëèøå 
íà ë³êóâàííÿ ³íñóëüò³â). ², çâ³ñíî, 
ùî âñå çàáåçïå÷èòè íå âèéäå, — 
êàæå ë³êàð. — À âðàõîâóþ÷è, ùî 
çãîäîì çà ñóáâåíö³ºþ ìè áóäå-
ìî îòðèìóâàòè ïåâíèé â³äñîòîê, 
à ðåøòó ëèøå çà ïîñëóãó, íàäàíó 
ïàö³ºíòó — òî âçàãàë³ ïðîãíîçó-
âàòè âàæêî. Ïðîñòèé ïðèêëàä, º 
íàöïåðåë³ê ë³ê³â, òàì º íåîáõ³ä-
í³ ïðåïàðàòè, àëå íå âðàõîâàí³ 
øïðèöè, áèíòè, ðåíòãåí³âñüêà 
ïë³âêà ³ ò.ï. ¯õ ñêîð³ø çà âñå äî-
âåäåòüñÿ êóïóâàòè ïàö³ºíòàì.

ЛІКАРНІ ВІННИЦІ  
ОТРИМАЛИ БІЛЬШЕ 200 МЛН ГРН
Поїхали  Другий етап медичної 
реформи стартував у квітні. І поки ведуться 
окремі дебати — бути реформі чи ні, 
Національна служба здоров’я вже другий 
місяць звітує про надходження коштів 
у кожну лікарню. Зокрема наша область 
отримала вже близько 400 млн грн, а місто 
більше 200 млн на спеціалізовану та 
екстрену медичну допомогу 

СКІЛЬКИ КОШТІВ НА СЬОГОДНІ ОТРИМАЛИ ЛІКАРНІ 
ВІННИЦІ ЗА ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
Договори з Національною службою здоров’я України набули чинності з 1 квітня, термін до 31 грудня.
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовник: Комунальне підприємство «Вінницький 
муніципальний центр інновацій».
Юридична адреса замовника: 21050, м. Вінниця, 
вул. Соборна, 59.
Місце розташування об’єкту: м.Вінниця, вул. 
Немирівське шосе, 213.
Характеристика діяльності об’єкту: Нове 
будівництво автомобільного паркінгу, 
каналізаційної насосної станції, насосної станції 
водопостачання та дощової каналізації для 

Вінницького індустріального парку по вул. 
Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці.
Можливі види впливу планової діяльності 
(при будівництві і експлуатації) на навколишнє 
середовище: функціонування будівельної техніки; 
автомобілі з працюючими двигунами.
Участь громадськості: громадськості надаються 
можливості ознайомлення із аспектами 
реалізації проекту згідно вимогам Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності». 

Замовником гарантується оприлюднення 
громадськості «Заяви про наміри» та «Заяви про 
екологічні наслідки планової діяльності» відповідно 
до вимог Додатку «Г» та п.4.1. ДБН А.2.2-1-2003 
в ЗМІ. Обговорення екологічних аспектів проекту з 
усіма зацікавленими сторонами та представниками 
громадськості будуть розглянуті на громадських 
слуханнях у процесі впливу на довкілля згідно 
Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 
13.12.2017 р. №989.

Для ознайомленнями з матеріалами ОВНС і надання пропозицій та зауважень звертатись до: Вінницької міської ради – тел. 0(432)59-51-01, 59-50-00; 
Замовника – тел. 0(432)32-88-00, 0(93)646-50-80; Генерального проектувальника – тел. 0(97)284-49-09.

473847

РЕКЛАМА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ç ÷îãî âñå ïî÷àëîñÿ? Êîëè çðî-
çóì³â, ùî ñöåíà ñòàíå òâîºþ ïðî-
ôåñ³ºþ?

— Òðàìïë³íîì äî ñöåíè áóâ 
íå ÊÂÍ, ÿê óñ³ äóìàþòü, à øê³ëü-
íèé ñòàðò³íåéäæåð ³ ïðîâåäåííÿ 
øê³ëüíî¿ ë³í³éêè ó Ë³òèíñüê³é 
øêîë³ ¹ 1. Ïîò³ì ÿ íàâ÷àâñÿ 
â ïåäóí³âåðñèòåò³ íà ôàêóëüòåò³ 
ô³çâèõîâàííÿ. ÊÂÍ ìåí³ ïîäî-
áàâñÿ. Àëå íàø ôàêóëüòåò îñî-
áëèâî ñåáå íå ïðîÿâëÿâ. Íà êóðñ³ 
òðåòüîìó ÿ âèð³øèâ âñå âçÿòè 
â ñâî¿ ðóêè, ³ ìè ñòàëè ÷åìï³-
îíàìè ç ÊÂÍ â ïåäàãîã³÷íîìó.

ßê òè ïîòðàïèâ ó «Êðà¿íó Ó»?
— Âåäó ÿêîñü ÿ êîðïîðàòèâ 

â ðåñòîðàí³ ó Â³ííèö³. Äçâîíèòü 
ìåí³ Íàóì Áîðóëÿ, êàæå, çàâòðà 
áóäü â ìóçå¿ Ïèðîãîâà. Ïðè¿æàþ 
òóäè, ìåí³ äàþòü êèïó òåêñò³â ³ 
êàæóòü, ùî ÿ áóäó ïðîáóâàòèñü 
íà ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Àêòîðè, ÿêèõ 
ðàí³øå â³ä³áðàëè íà öåé ïðîåêò, 
íà çéîìêè ÷îìóñü íå ïðè¿õàëè. 
Îñü òàê Ñîïîíàðó, Òêà÷ ³ ÿ ÷è-
ñòî âèïàäêîâî ïîòðàïèëè â öåé 
ïðîåêò. Àëå äëÿ íàñ â³í ñòàâ âå-
ëè÷åçíèì ïîøòîâõîì.

Ó òåáå áàãàòî ðîáîòè â Êèºâ³. 
Íå ïëàíóºø ïåðå¿õàòè òóäè?

— Ñ³ì'ÿ ìîÿ òóò, ³ â íàñ îáîõ 
º á³çíåñ ó Â³ííèö³. Òîìó ïåðå-
¿çäèòè ó ñòîëèöþ ïîêè ïîòðåáè 
íåìàº. Àëå ÿêùî äî «Ïîëòàâè» 
äîäàñòüñÿ ùå ñåðéîçíèé ïðîåêò, 
òîä³ áóäåìî äóìàòè ïðî ïåðå¿çä.

Ç êèì ç³ ñòîëè÷íèõ òîâàðèøóºø? 
Òàì âæå ñôîðìóâàëàñÿ â³ííèöüêà 
òóñîâêà?

— Ó ãàðíèõ òîâàðèñüêèõ ñòî-
ñóíêàõ ç Ãð³øåþ Ðåøåòíèêîì, 
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì, Æåíåþ Êî-
øîâèì. À â³ííèöüêî¿ òóñîâêè 
â Êèºâ³ íåìàº. Ìè îñòàðáàéòå-
ðè â ñòîëèö³, ¿äåìî òóäè íà çà-
ðîá³òêè.

Òè ïîïóëÿðíèé âåäó÷èé ñâÿòêî-
âèõ ïîä³é. ßêèé ó òåáå ãðàô³ê ³ ÿêà 
âàðò³ñòü òâî¿õ ïîñëóã?

— Äàòè äî ê³íöÿ ðîêó ðîçïè-
ñàí³. Ó Â³ííèö³ ÿ íàéäîðîæ÷èé 
âåäó÷èé. Ïðîâåäåííÿ âåñ³ëëÿ êî-
øòóâàòèìå 1000 äîëàð³â, çà ìåæ-
àìè ì³ñòà 1500. Â Óêðà¿í³ ì³é 
ïðàéñ — öå çîëîòà ñåðåäèíà. 
ßêùî âè ìåíå çàïèòàºòå, äå 
ÿ íàéá³ëüøå çàðîáëÿþ, ñêàæó 
â³äâåðòî — íà âåäåíí³ âåñ³ëü. 
Áî àêòîðîì òè ðîçêðó÷óºø ôåéñ, 
÷àñîì áåçêîøòîâíî. Õî÷à áåðó 
ó÷àñòü â òåëåïðîåêòàõ, äå ìåí³ 
ïëàòÿòü çà êîæíèé çí³ìàëüíèé 
äåíü. Àëå òî íå ò³ ãðîø³, çà ÿê³ 
êóïèø àâòî. Çà îäèí çí³ìàëüíèé 
äåíü ìåí³ äàþòü 4,5 òèñ. ãðí. 
Çà ñåçîí áóâàº áëèçüêî òðèäöÿòè 
òàêèõ äí³â. Â³äîì³ æ, ïðîôåñ³éí³ 
àêòîðè çà äåíü ³ ïî 5 òèñ. äîëà-
ð³â îòðèìóþòü. Òîìó òàê. Âçàãàë³, 
òðóäîâà êíèæêà ó ìåíå äî öüîãî 
÷àñó ëåæèòü â “95-ìó Êâàðòàë³”.

Êóðéîçè áóâàþòü?
— Áóëî ó ìåíå äâà íàéäèâí³-

øèõ êîðïîðàòèâè. Äåíü íàðî-
äæåííÿ ó Ïøîíêè ³ âåñ³ëëÿ, äå 
øàëàø íà ãîðîä³ ³ áàáöÿ ç ìèñêè 
îë³â'º íàñèïàº, à á³ëÿ ïàðêàíó 
«Ëåíä Êðóçåðè» ïðèïàðêîâàí³.  
Áóëè ³ äîñòàòíüî ñì³øí³ ìîìåí-
òè. ßêîñü íà âåñ³ëë³ áàáöÿ ÷åðåç 
âåñü çàë êðèêíóëà, ùî çàïðîñèòü 

ЛІГОСМІШНИК, ЯКИЙ ЛЮБИТЬ КАВУ 
Персона  Чемпіон вищої ліги КВН, 
учасник третього сезону «Ліга сміху», актор 
ситкому «Одного разу під Полтавою», 
скетчкому «Країна У» та інших телепроектів, 
шоумен Олександр Теренчук розповів про 
творчість, родину та власну кав'ярню

ìåíå âåñòè ¿¿ âëàñí³ ïîõîðîíè, áî 
äóæå ÿ ñïîäîáàâñÿ.

Çà êîðäîíîì ïðîâîäèâ âåñ³ëëÿ?
— Òàê, ïàðà ðàçîì ç ãîñòÿìè 

â³äïðàâèëèñü ó Ïîëüùó, àáè â³ä-
ãóëÿòè ñâÿòî ó çàìêó. Âðàçèëî, 
ùî òàì çàìêè íå ñòîÿòü íàï³â-
ðîçâàëåí³. Ó êîæíîãî º âëàñíèê, 
ÿêèé çîáîâ'ÿçàíèé éîãî ðåñ-
òàâðóâàòè. Äàë³ â³í çäàº çàìîê 
â îðåíäó íà ïðîâåäåííÿ âåñ³ëü, 
êîðïîðàòèâ³â, äëÿ ïëàòíîãî â³ä-
â³äóâàííÿ òóðèñòàìè. Òàê ñàìî 
ïîòð³áíî â÷èíèòè ³ ç Òóëü÷èí-
ñüêèì ïàëàöîì Ïîòîöüêèõ.

 Òóðèñòè ïðè¿çäÿòü ó Â³ííèöþ, 
ëèøå ùîá ôîíòàí ïîäèâèòèñÿ. 
Ïðîïîíóâàâ Â³ííèöÿ-Ëåíä çðî-
áèòè. Õàé çàâîä Àíàëîã àòðàê-
ö³îíè ñêîíñòðóþº, çàêîðäîííèõ 
ôàõ³âö³â ïîêëèêàòè, ùîá ö³êàâó 
³äåþ ðîçðîáèëè. Òèøà. Êàæóòü, 

ùî ìè êîìôîðòíå ì³ñòî. Òàê, àëå 
äëÿ ñàìèõ â³ííè÷àí. 

Òâîÿ äðóæèíà – â³äîìèé äèçàé-
íåð. ×è ï³äòðèìóºø ó ðîçâèòêó ¿¿ 
á³çíåñó? 

— Äåñü äåñÿòü ðîê³â òîìó, êîëè 
ñòàâ íà íîãè ³ ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ 
êîøòè, ÿ äîïîìàãàâ ó ðîçâèòêó 
äèçàéíåðñüêî¿ ñïðàâè ñâîº¿ äðó-
æèíè. Ðîê³â ñ³ì ÿ íå äîïîìàãàþ 
¿é ô³íàíñîâî. Òî ¿¿ á³çíåñ, â³í 
äîñèòü óñï³øíèé.

Ïî÷óòòÿ ãóìîðó — ãåíåòè÷íèé 
äàð?

— Òàòî ëþáèòü ñï³âàòè, ìàìà 
àðòèñòêà ïî æèòòþ, ìîæëèâî öå 
ïåðåäàëîñÿ â³ä íèõ. À ùå ÿ äóæå 
áàãàòî ïðàöþâàâ íàä ñîáîþ. ª 
áàò³ã âñåðåäèí³ ìåíå, ÿêèé á'º ³ 
íå äàº ñòîÿòè íà ì³ñö³.

Áàòüêè ñë³äêóþòü çà òâîºþ òâîð-
÷³ñòþ?

— Ìàìà íàâ³òü çàðåºñòðóâàëàñÿ 
â ³íñòàãðàì³! Äèâëÿòüñÿ, ìîí³òî-
ðÿòü, ö³êàâëÿòüñÿ, õâèëþþòüñÿ. 
Âèõîâàí³ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, 
äî âñüîãî íîâîãî ñòàâëÿòüñÿ ç 
îáà÷í³ñòþ. Êîëèñü áóëè ïðîòè 
ÊÂÍ. Çàê³í÷èâ ïåäóí³âåðñèòåò, 
çíà÷èòü éäè â÷èòåëåì! Ðîçêàçàâ, 
ùî â³äêðèâàþ êàâ'ÿðíþ, çíîâó — 
Áîæå, ùî òè ðîáèø!

Çâ³äêè ó øîóìåíà ç'ÿâèëàñÿ ³äåÿ 
ñòâîðèòè êàâ'ÿðíþ?

— Îêð³ì àðòèñòè÷íîãî íàïðÿ-
ìó, ÿ ïîòóæíèé â îðãàí³çàö³¿. ² 
ùå äóæå ëþáëþ êàâó. Öåé àðî-
ìàòíèé íàï³é íà äðóãîìó ì³ñö³ 
çà çáóòîì ï³ñëÿ íàôòè. ² ðåíòà-
áåëüí³ñòü 300%. ² ÿ ëþáëþ, ùîá 
ãðîø³ ïðàöþâàëè. Òîìó âèð³øèâ 
â³äêðèòè çàêëàä íà ³òàë³éñüêèé 
ìàíåð, ³ äàòè éîìó íàçâó, ñï³âç-
âó÷íó ç ìî¿ì ïð³çâèùåì. Òàê ³ 
ç'ÿâèâñÿ åñïðåñî-áàð «Òårentino». 

Ïàïåðîâîþ ðóòèíîþ ïðè ñòâî-
ðåíí³ çàêëàäó äîâãî çàéìàâñÿ? 

— Ìåí³ ïðîñò³øå áóëî ç ïàïå-
ðîâîþ ðóòèíîþ, áî òóò òð³øêè 
ìåíå çíàþòü. Äîáðå, ùî º ïðî-
çîðèé îô³ñ, äå òåáå ðåºñòðóþòü 
ÿê ÔÎÏ çà ë³÷åí³ õâèëèíè. 
Äàë³ ïî÷èíàºòüñÿ íàéö³êàâ³øå. 
Ïîòð³áíî âçÿòè ïàï³ðåöü ó ïî-
æåæíèê³â, ó òèõ, õòî ïðîâîäèòü 
ñâ³òëî, õòî ñòàâèòü ïëîìáè. Õî÷à 
âñ³ âîíè ì³æ ñîáîþ ñï³âïðàöþ-
þòü, ³ äîêóìåíòè îäèí îäíîìó 
ìîæóòü ïåðåäàòè â åëåêòðîííî-
ìó âèãëÿä³. Àëå ïîá³ãàé, ïðèâåçè 
áóìàãó — ó íàñ ùå íå â³äì³íèëè. 
Êîíêóðåíòè òàêîæ íå äð³ìàþòü. 
ÔÁ-ñòîð³íêó êàâ'ÿðí³ âæå ëàìàëè. 
Òàê ùî, íå âñå òàê ïðîñòî. 

Ó ñê³ëüêè òîá³ îá³éøëàñü 
êàâ'ÿðíÿ?

— Äåñü áëèçüêî 800 000 ãðè-
âåíü.

ßêùî çàïèòàºòå, 
äå ÿ íàéá³ëüøå 
çàðîáëÿþ, ñêàæó 
â³äâåðòî — íà âåäåíí³ 
âåñ³ëü. Áî àêòîðîì òè 
ðîçêðó÷óºø ôåéñ

«Я люблю, щоб гроші працювали. Тому вирішив відкрити 
заклад на італійський манер», – каже Олександр
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ãàëèíà Ãàéîõà — 
òà ñàìà ñåñòðà «àé-
äàð³âöÿ», ÿêà ðàçîì 
ç³ ñâîºþ ìàìîþ 

îïèíèëàñÿ ó «÷îðíèõ» ñïèñêàõ 
ó áîéîâèê³â. Íåïðîñòî áóëî âè-
áðàòèñÿ ç îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿. 
Óìîâèëà ÷îëîâ³êà, ùîá äîïî-
ì³ã. Áëàãàëà çðîáèòè öå çàðàäè 
äâîõ ¿õí³õ ä³òåé. Êàæå, ÷îëîâ³ê 
íå ïîä³ëÿº ¿¿ «áàíäåð³âñüêèõ» ïî-
ãëÿä³â, çàëèøèâñÿ â³äñòîþâàòè 
«ðóñüêèé ì³ð». Àëå ó ïðîõàíí³ 
íå â³äìîâèâ. Ðàçîì ç³ ùå îäíèì 
îïîë÷åíöåì ïåðåâ³ç ¿õ ÷åðåç 
áëîêïîñòè. Äîïðàâèâ äî âîêçàëó 
â Ëóãàíñüêó. Òîä³, ó ëèïí³ 2014, 
ùå õîäèëè äî Êèºâà ïîòÿãè.

Ç ÷îëîâ³êîì âîíè ðîçëó÷èëèñÿ. 
Óæå ø³ñòü ðîê³â æ³íêà ïðîæèâàº 
íåäàëåêî â³ä Â³ííèö³. ßê îáèðà-
ëà îáëàñòü, â ÿê³é ðàí³øå í³êîëè 
íå áóëà? ×è çâèêëà íà íîâîìó 
ì³ñö³? ×èì çàéìàºòüñÿ?

Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó, ùî 
ñèí ïàí³ Âàëåíòèíè ñòàâ ñòóäåí-
òîì Äîíåöüêîãî óí³âåðñèòåòó. 
Ðàä³òè á çà äèòèíó, àëå… Éîìó 
íå íàäàëè æîäíèõ ï³ëüã: íå âçÿëè 
íà áþäæåò, òîìó ìàìà ñïëà÷óº 
çà íàâ÷àííÿ, íåìàº ñòèïåíä³¿, áî 
êîíòðàêòíèêàì äåðæàâà íå âè-

ïëà÷óº òàêèõ êîøò³â, íå äàëè 
ãóðòîæèòêó.

ЇХ ЗДРУЖИВ МАЙДАН 
Ìîëîäøèé áðàò Ãàëèíè ïî-

çíàéîìèâñÿ íà Ìàéäàí³ ç íà-
øèì çåìëÿêîì Ïàíòåëåéìîíîì 
Ðîæàíñüêèì. Êîëè ïî÷óâ ïî òå-
ëåôîíó ïðî «÷îðí³» ñïèñêè, ðîç-
ïîâ³â ïðî öå Ïàíòþø³. Òîé áåç 
ðîçäóì³â çàòåëåôîíóâàâ ñâî¿é 
ìàì³. Çàïèòàâ, ÷è íå ìîãëà á 
ïðèéíÿòè íà ïðîæèâàííÿ ð³äíèõ 
ëþäåé äðóãà ç Ëóãàíùèíè.

— ßê ÿ ìîãëà â³äìîâèòè 
ñèíó, — ãîâîðèòü ïàí³ Íàä³ÿ. — 
Ï³âðîêó âîíè æèëè ç íàìè. Íàñ 
òðîº — ÷îëîâ³ê, ÿ ³ äîíüêà. Êîëè 
ïðè¿æäæàâ ç ÀÒÎ Ïàíòþøà, ñòà-
âàëî ùå ò³ñí³øå. Àëå í³÷îãî, ðî-
çóì³ëè îäíå îäíîãî.

Â îäèí ç äí³â Ðîæàíñüê³ îòðè-
ìàëè ñòðàøíó çâ³ñòêó — çàãèíóâ 
¿õ Ïàíòþøà. ßê ð³äíîãî, õëîïöÿ 
îïëàêóâàëè Âàëåíòèíà ç³ ñâîºþ 
ìàìîþ ³ äâîìà ä³òüìè.

Æóðíàë³ñò çàïèòàâ ïàí³ Ãàëè-
íó, ÷è çâèêëè ó íàñ, ÿê ¿ì òóò?

— Äóìàþ, ò³ëüêè êî÷³âíèêè 
ìîæóòü çâèêàòè äî ïåðå¿çä³â, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Çàòå ñì³ëèâî 
ìîæó ñêàçàòè, ùî â ìåíå òåïåð º 
äóæå ãàðí³ äðóç³. Íàä³ÿ Âàñèë³âíà 
³ ¿¿ ÷îëîâ³ê ïðèéíÿëè íàñ äî ñåáå 
íà ïåðøèõ ïîðàõ. Öå çîëîò³ ëþäè. 

ТАНКИ З РОСІЇ ЇХАЛИ БІЛЯ МАМИНОЇ 
ХАТИ. РОЗПОВІДЬ ПЕРЕСЕЛЕНКИ 
Переселенці  Двоє друзів виросли 
разом у Краснодоні на Луганщині. Коли 
почався Майдан, їхні дороги розійшлися. 
Один поїхав у Київ, потім пішов в «Айдар», 
другий залишився в Краснодоні, 
підтримував антимайдан. Якось він 
подзвонив «айдарівцю»: «Твоя мама і 
сестра у чорних списках. Нехай тікають». 
Потім додав: «Пообіцяй, коли прийдеш 
сюди з бандерівцями, не зачепиш моїх»

Ìè íå áóëè äëÿ íèõ ÷óæèìè. Ìè 
áóëè ÿê îäíà ñ³ì’ÿ!

БАНДЕРІВЦІ ДЛЯ НИХ 
СТРАШНІШІ ВІД ЧОРТА 

Ç ¿õíüîãî Êðàñíîäîíà, íèí³ 
ó ì³ñòà ³íøà íàçâà — Ñîðîêè-
íî, ðóêîþ ïîäàòè äî ðîñ³éñüêî-
ãî êîðäîíó. Ùå áëèæ÷å äî êîð-
äîíó ïðîæèâàëà ìàìà Ãàëèíè. 
Äî â³éíè, áóâàëî, âîíè ç ìàìîþ 
õîäèëè çà ïîêóïêàìè â ìàãàçèí 
ó ðîñ³éñüêèé Äîíåöüê.

Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ çåìëÿ-
ê³â, ìàìà ç äî÷êîþ ï³äòðèìàëè 
Ìàéäàí. Ñâîº¿ ïîçèö³¿ íå ïðè-
õîâóâàëè. Íàä ïðèâàòíèì áóäèí-
êîì ìàòåð³ ìàéîð³â ñèíüî-æîâòèé 
ïðàïîð. Ó õàò³ ìàëà ñèìâîë³êó 
Ìàéäàíó. Ï³ñëÿ ¿¿ ïåðå¿çäó áó-

äèíîê äåê³ëüêà ðàç³â ãðàáóâàëè. 
Òåïåð â íüîìó æèâóòü ÷óæ³ ëþäè. 
Ñàì³ çàñåëèëèñÿ. Ïðî öå ä³çíà-
ëèñÿ â³ä çíàéîìèõ.

— Ó íàñ íà Ëóãàíùèí³ áàãàòî 
õòî ï³äòðèìóâàâ Þëþ ³ ¿¿ «Áàòü-
ê³âùèíó», — ãîâîðèòü Âàëåíòè-
íà. — Îäí³ áóëè çà Þëþ, äðóã³ 
çà ðåã³îíàë³â. Ó Ïîðîøåíêà ñèì-
ïàòèê³â áóëî äóæå ìàëî. «Áàòü-
ê³âùèíà» îðãàí³çîâóâàëà ïî¿çäêè 
â Êè¿â. ² ëþäè ¿õàëè.

Ãàëèíà ïðàöþâàëà íà ðèíêó. 
Êàæå, êîæåí ðàíîê ïî÷èíàâñÿ 
ç äèñêóñ³é. Ñïåðå÷àëèñÿ äî õðè-
ïîòè. Áóâàëî, ï³ä ÷àñ ðîáî÷îãî 
äíÿ ¿é âäàâàëîñÿ ïåðåêîíàòè ³í-
øèõ ó ïðàâîò³ ìàéäàí³âö³â. Âîíè 
ïîãîäæóâàëèñÿ ç ¿¿ àðãóìåíòàìè. 
Íà ðàíîê äóìêà çì³íþâàëàñÿ. ¯¿ 
â³äâåðòî íàçèâàëè áàíäåð³âêîþ.

— Íàäèâëÿòüñÿ çâå÷îðà òåëåâ³-
çîðà — ³ í³êîìó ³íøîìó íå õî÷óòü 

â³ðèòè, — ãîâîðèòü Âàëåíòèíà. — 
Ó íàñ ðîñ³éñüê³ êàíàëè «íà âèëêó 
ëîâëÿòü». Çàì³ñòü àíòåíè ìîæíà 
âñòàâèòè áóäü-ÿêèé äðîòèê — ³ 
äèâèòèñÿ Ðîñ³þ. À ùîá óêðà¿í-
ñüê³ êàíàëè áà÷èòè, òðåáà êóïèòè 
ñóïóòíèêîâó àíòåíó. Íåíàâèñòü ³ 
ñòðàõ äî áàíäåð³âö³â ó äóø³ ëþäåé 
âñåëèâ òåëåâ³çîð. Â³ä òîãî âîíè 
ùå çàâçÿò³øå òÿãàëè ì³øêè ç 
ï³ñêîì, ùîá ïåðåãîðîäèòè äîðî-
ãó — òàê ãîòóâàëèñÿ áàíäåð³âö³â 
çóñòð³÷àòè.

Ïî-ñïðàâæíüîìó ñòðàøíî ñòà-
ëî, êîëè ÷åðåç êîðäîí ïîñóíóëè 
ðîñ³éñüê³ òàíêè, ³íøà òåõí³êà, 
ëþäè ç³ çáðîºþ. Ñï³âðîçìîâíè-
öÿ êàæå, ùî âîíà öå îñîáèñòî 
áà÷èëà. Ó ì³ñò³ áàãàòî-õòî çíàâ ¿¿ 
ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ. Äîáð³ çíà-
éîì³ ïîïåðåäæàëè, ùî ìîæå ìàòè 
ïðîáëåìè. Òîðã³âëþ íà ðèíêó äî-
âåëîñÿ çãîðíóòè. Âîíà çàáðàëà 
ä³òåé ³ ïî¿õàëà äî ìàìè. Âèð³øèëà 
òàì ïåðå÷åêàòè íåñïîê³éí³ ÷àñè. 
Ñàìå òàì ïîáà÷èëà òèõ, ïðî êîãî 
êàæóòü «³õòàìíºòè».

Ó ñåëèù³, äå ïðîæèâàëà ¿¿ 
ìàìà, áóëà ïðèêîðäîííà çàñòàâà. 
ßêîñü æ³íêà çàÿâèëàñÿ äî âàðòî-
âèõ ³ çàïèòàëà, ÷îìó âîíè íå çó-
ïèíÿþòü çà¿æäæèõ «ãîñòåé». «Âè 
áîÿãóçè», — ãîâîðèëà ¿ì.

— Ìåí³ ñêàçàëè ïðÿìî: ç ðî-
ñ³ÿíàìè âîþâàòè íå áóäåìî, — 
ãîâîðèòü Ãàëèíà. — ß çíàéîìà 
ç äåÿêèìè äðóæèíàìè îô³öå-
ð³â-ïðèêîðäîííèê³â. Ïðîñèëà 
¿õ, ùîá ïåðåêîíóâàëè ÷îëîâ³ê³â 
íå ïðîïóñêàòè äî íàñ òèõ, õòî 
ñóíå ç³ çáðîºþ. Ìàðíî âñå öå.

ЛИСТІВКИ ПЕРЕДАВАЛИ З 
ЛУГАНСЬКА 

Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèöþ ïðî 
³íôîðìàö³þ, ÿêó ³íêîëè ïîøè-

ðþâàëè â ²íòåðíåò³ ïðî óêðà¿í-
ñüêèõ ïàðòèçàí³â íà îêóïîâàí³é 
òåðèòîð³¿. Ùî âîíà çíàº ïðî öå?

Êàæå, öå ïðàâäà. Íà ïåðøèõ 
ïîðàõ ä³éñíî ãóðòóâàëèñÿ ïàòð³-
îòè. Ðîçïîâñþäæóâàëè ëèñò³âêè ç 
íàïèñàìè «Ëóãàíñüê — öå Óêðà-
¿íà». ¯õ äðóêóâàëè â Ëóãàíñüêó ³ 
ïîøèðþâàëè ïî îáëàñò³. Ðîçêëå-
þâàëè, ÿê ïðàâèëî, âíî÷³.

— Íàéá³ëüøèì ìî¿ì çäèâóâàí-
íÿì áóëî áà÷èòè ëþäåé, íà ÿêèõ 
í³êîëè á íå ïîäóìàëà, ùî âîíè 
çäàòí³ â³äñòîþâàòè ð³äíó çåì-
ëþ, — ãîâîðèòü Ãàëèíà. — Âçÿ-
òè, íàïðèêëàä, â³ðóþ÷èõ öåðê-
âè ºâàíãåë³ñò³â. Âîíè àêòèâíî 
ïîøèðþâàëè ëèñò³âêè. Éøëè ç 
íèìè âíî÷³ ïî ì³ñòó. Ïîò³ì òåæ 
çìóøåí³ áóëè ò³êàòè.

Çàïàì’ÿòàëà ìîëîäåíüêîãî 
18-ë³òíüîãî õëîï÷èíó. Êîëè 
äèâèëàñÿ, ÿê â³í ñòàðàºòüñÿ, ÿê 
ïàòð³îòè÷íî ìèñëèòü, íà î÷àõ 
ç’ÿâëÿëèñÿ ñëüîçè. Çàòå ò³, õòî 
ìàâ öå ðîáèòè ïî-ñïðàâæíüîìó, 
çäàâàëèñÿ áåç áîþ.

— ß áóëà î÷åâèäöåì çàõîïëåí-
íÿ ÑÁÓ ó Êðàñíîäîí³, — ãîâîðèòü 
Ãàëèíà. — Öå ñòàëîñÿ ó ÷åðâí³. 
Ìè ÿêðàç éøëè â øêîëó ðîáèòè 
ðåìîíò. ÑÁÓ ó íàñ â òàêîìó ïðè-
ì³ùåíí³, ùî òàì ìîæíà ðîêàìè 
òðèìàòè îáîðîíó. Ñò³íè òîâñò³ — 
ãàðìàòîþ íå ïðîá’ºø. Çäàëè áåç 
íàéìåíøîãî îïîðó.

Ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óòòÿ, ñõîæå, 
ïåðåäàëèñÿ ïàí³ Ãàëèí³ â³ä ä³äà 
ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿. Òà é ìàìà 
â íå¿ ãîðîþ ñòî¿òü çà Óêðà¿íó.

— Íàñò³ëüíîþ êíèãîþ ó ä³äà 
áóâ «Êîáçàð» Øåâ÷åíêà, — ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà. —  Çíàºòå, ÿêå 
ó íàñ íàéäîðîæ÷å ñâÿòî áóëî 
â ðîäèí³? Íå ïîâ³ðèòå — Äåíü 
Íåçàëåæíîñò³.

Надія Рожанська згадує, як зу-
стріли незнайомих для них лю-
дей. Каже, тоді Галина найперше 
попросила допомогти знайти 
роботу. Сама вона працівник 
торгівлі, тому почали з магази-
нів. Коли їй називали зарплату, 
перепитувала: «Це за тиждень?» 
Відповідали: «За місяць». У жінки 
від здивування очі ставали великі.
— Ми їй пояснювали, що в нас 
небагато платять. Потім вона 
сама обійшла інші заклади тор-
гівлі, — розповідає пані Надія. — 
Після цього не стрималася, аби 
не згадати перченим слівцем сво-
їх земляків. Казала, що дехто з 

шахтарів отримував до 50 тисяч 
гривень. І при цьому їм забаглося 
«руського міра».
Нині жінка працює продавцем 
в одному з магазинів. Винаймає 
житло, сплачує за навчання сина. 
З університету надіслали листа, 
що з наступного року збільшують 
оплату. Каже, витрачає колишні 
запаси. Як буде далі, не знає.
— Найбільше мені запам’яталося 
перше вересня 2014-го, — про-
довжує розповідь про пересе-
ленців Надія Рожанська. — Таких 
здивовано-щасливих очей, які 
були тоді у доньки Галини, зда-
ється ніколи не бачила. Як вона 

роздивлялася по сторонах, коли 
вся школа співала Гімн! Потім ще 
довго вдома згадувала про це. 
Так само не забуваються її схви-
льовані слова: «Мамо! Дивися-
дивися, прапор!» 
Раді, що познайомилися з хоро-
шими людьми. Дай Бог, щоб їм 
усміхнулася доля. Вони заслуго-
вують на те.
— Я й досі не можу стримати сліз, 
коли звучить Гімн України, — го-
ворить пані Галина. — На кожне 
свято одягаємо з дітьми ви-
шиванки і радіємо, що можна 
відкрито говорити про любов 
до України.

Таких малих зарплат, як тут, на Луганщині не знали 

Галина Гайоха: «Проти «руського міра» стали люди, 
на яких ніколи б не подумала, але їх було мало» 

– ÑÁÓ ó Êðàñíîäîí³ â 
ïðèìóùåíí³ ç òàêèìè 
òîâñòèìè ñò³íàìè— 
ãàðìàòîþ íå ïðîá’ºø. 
Çäàëè áåç íàéìåíøîãî 
îïîðó, – êàæå Ãàëèíà
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñîëäàò â/÷ 3008 
Íàçàð ×åêèðäà 
îòðèìàâ ç äîìó 
ïîñèëêó. Ïîïðî-

ñèâ ìàìó ïðèñëàòè éîãî âèøèòó 
ñîðî÷êó. Êàæå, ìàìà ðîçïèòóâàëà 
ïî òåëåôîíó, äëÿ ÷îãî éîìó ñî-
ðî÷êà, êîëè íà ñëóæá³ âñ³ îäÿã-
íåí³ â îäíîñòðî¿.

— Ðàïòîì äîçâîëÿòü îäÿãíóòè 
íà Äåíü âèøèâàíêè, à â ìåíå ¿¿ 
íåìà, — â³äïîâ³â ñèí.

ßê ò³ëüêè îòðèìàâ áàíäåðîëü, 
îäðàçó ïðèì³ðÿâ ñîðî÷êó.

— Óæå ò³ñíóâàòà, — ç³çíàâñÿ 

Íàçàð. — Ì’ÿçè òðîõè íàêà÷àâ 
çà ñ³ì ì³ñÿö³â â àðì³¿, ó ïëå÷àõ 
ñòàâ øèðøèé. Àëå í³÷îãî, ùå 
îäÿãíóâ.

Ó Íàçàðà âåëèêà ñ³ì’ÿ: ìàº ùå 
òðüîõ áðàò³â ³ äâ³ ñåñòðè. Êàæå, 
óñ³ì ¿ì ìàìà ñïðàâèëà âèøèòå 
âáðàííÿ. Ò³ëüêè â³í ñàì ñîá³ 
âèøèâ ñîðî÷êó. Ó öüîìó éîìó 
äîïîìîãëà ìàìà.

— ß áðàâ ôðàãìåíòè óçîð³â 
³ âèøèâàâ ¿õ îêðåìî, — ðîçïî-
â³äàº Íàçàð. — Äîäàâàâ òðîõè 
ñâî¿õ åëåìåíò³â. Òîìó ìîæó íà-
çâàòè ñâ³é ìàëþíîê íà ñîðî÷ö³ 
åêñêëþçèâíèì.

Ìàìà âçÿëà ò³ îêðåì³ ôðàãìåí-
òè ³ ïîºäíàëà â ºäèíå ö³ëå, òîáòî 

СОЛДАТ ВИШИВ ГЕРБ ВІННИЦІ 
Таланти  У Всесвітній день вишиванки 
у в/ч 3008 Нацгвардії України 
представили вишитий герб Вінниці. 
Зображення символу міста відобразив 
на полотні розміром 1,5х1,5 метра 
солдат строкової служби. Тільки чому 
відрізняється від справжнього?

ïðèøèëà äî ñîðî÷êè. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè Íàçàð 

âñòóïèâ ó êîëåäæ äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Îïàíî-
âóâàâ íå ò³ëüêè âèøèâêó. Çà ôà-
õîì â³í õóäîæíèê-âèêîíàâåöü, 
êåð³âíèê àìàòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â, 
âèêëàäà÷.

Ñâî¿ âì³ííÿ âèð³øèâ ïðîÿâè-
òè íàïåðåäîäí³ Äíÿ âèøèâàíêè. 
Ñêàçàâ, ùî ìîæå âèøèòè ãåðá 
Â³ííèö³.

— Ñëóæó â öüîìó ì³ñò³, Â³ííè-
öÿ ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, — ðîçïîâ³â 
ñîëäàò. — Çàëèøàëîñÿ îòðèìàòè 
äîçâ³ë â³ä êîìàíäèð³â, êóïèòè 
íèòêè, ìàòåð³àë.

Â³éñüêîâîìó ñòâîðèëè óìîâè 
³ â³í âèêîíàâ ðîáîòó. Ó Äåíü 
âèøèâàíêè ãåðá ïðåçåíòóâàëè 
ó ÷àñòèí³. Éîãî çáåð³ãàòèìóòü ó 
ìóçå¿.

— Ãåðá Â³ííèö³ º òàêîæ 
íà øåâðîíàõ íàøèõ â³éñüêî-
âèõ, — êàæå ïðåñ-îô³öåð â/÷ 
3008 ñòàðøèé ëåéòåíàíò Àííà 
Ëàçóðåíêî. — Ç'ÿâèâñÿ öåé ñèì-
âîë ó ìèíóëîìó ðîö³.

Êîìàíäóâàííÿ ÷àñòèíè çâåðíó-
ëîñÿ äî ì³ñüêðàäè ç ïðîõàííÿì 
íàäàòè äîçâ³ë âèêîðèñòîâóâàòè 

Герба Вінниці солдат Назар Чекирда вишивав два тижні 
у техніці, яку називають «голка за ниткою»

éîãî ó íàø³é ñèìâîë³ö³. Çâåð-
íåííÿ ðîçãëÿíóëè ³ íàäàëè ïî-
çèòèâíó â³äïîâ³äü.

Çà ñëîâàìè îô³öåðà, òåïåð 
ó ãâàðä³éö³â ÷àñòèíè äâà íàðóêàâ-
í³ çíàêè. Íà ë³âîìó ïëå÷³ — çíàê 
ÍÃÓ. Íà ïðàâîìó — ³ìåííèé 
çíàê ÷àñòèíè, ó ÿêîìó ïîºäíàíî 
åëåìåíòè ìàëîãî ãåðáà Â³ííèö³ 

³ Íàöãâàðä³¿.
— Êîëüîðè íà âèøèòîìó ñîë-

äàòîì ãåðá³ çì³íèëè ñïåö³àëü-
íî, — ïîÿñíþº Àííà Ëàçóðåí-
êî. — Âèêîðèñòàëè êîë³ð îëèâè, 
áî öå êîë³ð Íàöãâàðä³¿. ª íà ïî-
ëîòí³ òàêîæ íàïèñ «Íàö³îíàëüíà 
ãâàðä³ÿ Óêðà¿íè». Âíèçó çàçíà-
÷åíî íîìåð íàøî¿ ÷àñòèíè.

467155
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ОВЕН 
Цього тижня вам доведеться 
вибирати супутника життя 
або ж починати любовні сто-
сунки заново. Що ж, погодь-
теся, іноді приємно відчувати 
себе чарівною особистістю, 
бачити захоплені погляди. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете дуже міцно стис-
нути свої пристрасні обійми, і 
кохана людина поспішить віді-
йти подалі від вас на безпечну 
для неї відстань. Тактика пови-
нна бути більш обережною.

БЛИЗНЮКИ 
Зараз краще самим не проя-
вити ініціативу, а чекати актив-
ності від коханої людини. Вона 
приємно вас здивує напором 
своїх почуттів і бажань. 

РАК 
Щоб добитися мети, непога-
но б використовувати метод 
незначних компромісів. По-
старайтеся не лякати кохану 
людину, явно нав'язуючи їй 
свої плани на майбутнє. 

ЛЕВ 
Оберігайте свої стосунки з 
коханою людиною від за-
здрісних очей. Постарайтеся 
менше ділитися інформацією 
з оточуючими. І не викла-
дайте відверті фотографії 
в соцмережі.

ДІВА 
Зберігайте ваше щастя по-
далі від чужих очей і вух. 
Постарайтеся якомога менше 
розповідати про себе і про 
кохану людину. І не слухайте 
чужих порад, важливо, що 
говорить ваше серце. 

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень буде гармоній-
ним і сприятливим для ваших 
взаємин. Тільки не намагай-
теся змінити свого обранця. 
У п'ятницю несподівана зу-
стріч зі старою любов'ю може 
сколихнути давно задрімалі 
почуття.

СКОРПІОН 
Любов радує вас і окрилює. 
Адже вона сильна, пристрас-
на і взаємна. Не приховуйте 
своїх почуттів. Довіряйте 
своєму партнерові. Вас 
чекають незабутні романтичні 
побачення при свічках.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся хоча б трохи 
стримувати свої почуття і по-
риви. У даний момент немає 
великої необхідності закида-
ти об'єкт свого обожнювання 
подарунками.

КОЗЕРІГ 
У найближчі дні краще 
не з'ясовувати стосунки, а по-
бути наодинці з собою, щоб 
спокійно розібратися у влас-
них почуттях і бажаннях. 

ВОДОЛІЙ 
У понеділок ваша привабли-
вість зросте, особливо, якщо 
ви докладете до цього трохи 
зусиль. У середу можливе 
нове знайомство або ж у вас 
почнеться службовий роман. 

РИБИ 
Ваші стосунки зворушливі і 
романтичні, важливо не зіпсу-
вати їх ревнощами і крити-
кою. У суботу влаштуйте собі 
романтичну вечерю вдвох.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— У більшості 
людей пробле-
ми зі знайом-
ством йдуть ще 
з  дитинства. 

Природно, це багато в чому 
пов’язано з травматичним до-
свідом. Як правило, дитячим. 
Звідси з’являється і невпевне-
ність, і страхи. Ті думки, які опи-
сані, називаються автоматич-
ними. Тобто більшість людей їх 
не усвідомлюють в той момент, 
коли вони з’являються. Замість 
цього люди відразу відчувають 

емоцію: невпевненість, страх, 
тривогу і так далі. Тому дуже 
важливо навчитися відстежувати 
такі думки і пам’ятати про те, що 
вони часом зовсім не пов’язані з 
реальністю. І часто саме усвідом-
лення цієї думки може допомог-
ти відкинути її подалі. Є ще один 
простий і дієвий метод роботи з 
такими автоматичними думками: 
ви можете розписати факти «за» і 
факти «проти» цієї думки. Напри-
клад, які факти підтверджують 
те, що вона мене відшиє, а які 
ні. Така твереза   оцінка своїх ду-
мок дозволяє не звертати увагу 
на дрібниці, і, головне, не на-
кручувати себе через дрібниці.

Коментар експерта

ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ 
«Я БУДУ МАТИ ВИГЛЯД ДОСТУПНОЇ» 
Одна з найпоширеніших думок, яка корінням сягає в ди-
тинство, коли мама або тато турбувалися за свою принцесу 
і пояснювали їй, що будь-яка відповідь на увагу на адресу 
хлопців може розцінюватися як «поганий тон». Але давайте 
подивимося на це з іншого боку: якщо ви весь час будете 
мати вигляд неприступної фортеці, то як чоловіки зрозуміють, 
що з вами можна знайомитися і проявляти інтерес? Не бійте-
ся виглядати доступною. Природно, в рамках пристойності.

«У МЕНЕ НЕПРИВАБЛИВИЙ ВИГЛЯД!» 
Якщо ви чекаєте якогось особливого моменту, коли ви 
будете максимально привабливою, щоб знайомитися з чо-
ловіком, знайте — він вже настав. В ідеалі, виходячи з дому, 
ви кожен день можете зустріти цікавого чоловіка. І для того, 
щоб позбутися всіх сумнівів, створюйте такий зовнішній 
вигляд, за який буде не соромно. Не обов’язково для цього 
кожен день виходити з вечірнім макіяжем. Пам’ятайте: для 
чоловіка краса далеко не завжди стоїть на першому місці.

«ЯКЩО Я БУДУ БАГАТО ГОВОРИТИ, 
Я БУДУ ЙОМУ НЕЦІКАВА» 
Часто через це виникають незручні паузи і мовчання. По-
вірте, воно не набагато краще за ту ситуацію, в якій ви багато 
говорите. Не забувайте — чоловіки люблять жіночі емоції. 
Сюди входить і радість без приводу, і балакучість, і смуток. 
Цим жінки і відрізняються від чоловіків — емоційністю. І те, 
що вам ваша подруга або мама каже, що ви «балаболка», 
ще не означає, що ви не зацікавите чоловіка.

«НАСКІЛЬКИ ВІН БЕЗПЕЧНИЙ? 
МОЖЕ, ВІН МАНІЯК?» 
Це теж такий собі «привіт з дитинства», коли мама і тато 
говорили, що до чужих дядьків краще не підходити, що вони 
можуть забрати, вкрасти і т. д. Але ви ж навряд чи вибираєте 
для знайомства темні провулки? Ризик потрапити на маніяка, 
звичайно є. Але їх взагалі-то не так багато і ймовірність його 
зустріти набагато менша, ніж потрапити в авіакатастрофу. 
З іншого боку, розцінюючи кожного чоловіка як джерело 
агресії, ви пропускаєте безліч сильних і впевнених чоловіків. 
Якщо він не буде мати такі риси, як же він буде вас захищати?

«ВІН МЕНІ НЕ ПІДХОДИТЬ» 
Типова відмовка, яка сидить в голові навіть у тих випадках, 
коли чоловік начебто цілком симпатичний. Подумайте: як 
визначити, підходить чоловік вам чи ні? Логічно припустити, 
що з ним треба провести якийсь час, поспілкуватися, дізна-
тися його смаки, інтереси, уподобання. Найцікавіші любовні 
історії починаються з фрази: «Він мені спочатку так не спо-
добався!» Так ось, для того щоб людину пізнати, її потрібно 
підпустити до себе. Хоча б випити разом кави для початку. 
Ось якщо вже там за всіма ознаками ви розумієте, що вам 
не по дорозі — можна сміливо прощатися.

«Я НАПЕВНО МАЮ ДУРНУВАТИЙ ВИГЛЯД» 
Думка, яка прищеплюється хлопчикам з дитинства. 
В основному батьками. Насправді, практично всі чоловічі 
думки, які заважають знайомитися, пов’язані зі страхом 
ганьби і відторгнення. 
Називаються вони по-різному, але призводять до одного 
і того ж джерела страху. «Я маю дурнуватий вигляд» — 
це ключова установка. Хлопчики знають ще зі школи: 
якщо ти публічно зганеблений або принижений, від тебе 
відвертаються всі. Ось тільки одне маленьке «але» — школа 
давно позаду.

«ВОНА ВВАЖАТИМЕ МЕНЕ ІДІОТОМ» 
Якщо перша думка тривожить через страх низької оцінки 
оточуючими, то тут зчитується страх мати нерозумний 
вигляд в очах конкретної дівчини. Можна довго копатися 
в причинах цієї думки, тільки це марно. Швидше за все, ви 
докопаєтеся до чогось такого: хлопчик подарував дівчинці 
в 6 років квіточку, вона її не взяла і таким чином відкинула. 
А хлопчик зробив висновок на все життя. Повірте, щоб 
вас визнали ідіотом, доведеться дуже сильно постаратися. 
Викиньте цю думку.

«Я НЕ БУДУ ЗНАТИ, ЩО СКАЗАТИ» 
Помічено — якщо людина боїться, що при знайомстві 
не знайде потрібних слів, вона їх і не знайде. Чому? 
Та тому, що замість пошуку потрібних слів, буде 
обмірковувати над черговою помилкою. Виходить 
замкнуте коло. Що робити? Замість того, щоб 
зациклюватися на своїх думках, дивіться на дівчину. Вона 
підкаже вам, що необхідно запитати чи сказати. Своїм 
зовнішнім виглядом, своїм тілом. Якщо вона не поглинена 
обмірковуванням своїх поганих думок, які ми описали 
вище, то спілкуватися з нею вам буде легко.

«ВОНА НЕ ВВАЖАЄ 
МЕНЕ ПРИВАБЛИВИМ» 
У психології ця формула називається «читання думок», або 
іншими словами: «Я думаю, що вона думає». Тут важливо 
пам’ятати: ви ніколи не дізнаєтеся, що думає дівчина до тих 
пір, поки самі не перевірите. Для цього потрібно не боятися 
її реакцій. Не захоче спілкуватися і скаже про це прямо? 
Не проблема! Познайомимося з кимось ще! А ось якщо і там 
відмовлять, варто задуматися — може ви щось робите не так 
і це ніяк не пов’язано із зовнішністю?

«ВОНА МЕНЕ ВІДШИЄ» 
Страх відмови губить практично всі спроби підійти і 
познайомитися. Для того, щоб позбутися цієї помилки, 
пам’ятайте наступне — дівчата точно так само зацікавлені 
в цікавих знайомствах, як і чоловіки. Інакше, з ким 
вони будуть знайомитися? Тому: вище ніс, посміхніться, 
придумайте парочку простих питань, щоб зав’язати розмову, 
розкажіть щось про себе і просто будьте собою!

ЯК ВПОРАТИСЯ З НЕРВАМИ 
НА ПЕРШОМУ ПОБАЧЕННІ 
Без паніки  Поступово переходимо з 
онлайну в офлайн режим і призначаємо 
побачення. І це нервує — відвикли, що там 
казати. Тому беремо за правило тактику 
«першого побачення». А це як про перше 
враження, яке двічі не справити. Тому 
бажано показати себе з кращого боку

Äóæå ÷àñòî ÷îëîâ³êàì ³ æ³í-
êàì â ãîëîâó ë³çóòü äóìêè: «×è 
äîáðèé ÿ ìàþ âèãëÿä?», «ùî 
â³í/âîíà ïðî ìåíå ïîäóìàº?» 
Öå ÷àñòî çàâàæàº çàëèøàòèñÿ 
â ïåðøó ÷åðãó ñîáîþ ³ òâåðåçî 
îö³íþâàòè ð³âåíü ñèìïàò³¿. Äëÿ 
òîãî, ùîá êðàùå çðîçóì³òè ñåáå 

³ îâîëîä³òè ìèñòåöòâîì ïðîãà-
íÿòè ïîä³áí³ äóìêè, ïîòð³áíî 
äëÿ ïî÷àòêó ¿õ âèâ÷èòè. Ïðîïî-
íóºìî ðîç³áðàòèñÿ, ÿê³ æ íàé-
ïîøèðåí³ø³ äóìêè ïðèõîäÿòü 
íàì â ãîëîâó ³ â³äâîë³êàþòü 
íàñ, çìóøóþ÷è â³ä÷óâàòè ñåáå 
íåâïåâíåíî.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
СВІТЛАНА ТЕРЕЩУК, 
ВІЗАЖИСТ

П’ять людожерів 
влаштувалися на роботу 
в дуже велику фірму. 
У день їх першого виходу 
на роботу генеральний 

директор їм каже:
— Тепер ви частина команди. Зарплата 
тут висока, і обідати ви можете в нашій 
їдальні, таким чином не турбуючи інших 
співробітників.
Канібали обіцяють нікого не чіпати. Через 
місяць генеральний директор знову 
приходить до них і каже:
— Ви дуже добре виконуєте свою роботу, і 
я вами дуже задоволений, але вчора пропала 
прибиральниця, і тепер весь офіс брудний. 
Ви випадково не знаєте, що сталося?
Людожери клянуться, що нічого про це 
не знають. Після того, як директор пішов, 
найголовніший з людожерів запитує інших:
— Ну, і хто її зжер?
— Ну я, — зізнається один з них.
— Ідіот!! Ми весь місяць їли маркетологів, 
керівників, регіональних менеджерів, 
бренд–менеджерів, і ніхто нічого не помічав! 
Ну якої холери ти зжер прибиральницю?!

***
— А мені, куме, жінка замовила через інтернет 
спортивні кросівки 43 розміру, а прийшли за-
мшеві 38 і на каблуку. Добре, що їй підійшли.

***
— Куме, що то за дивина, жінка мені 
зраджує, а роги не ростуть?
— Вони, куме, і не повинні рости, то просто 
так кажуть, образно, вислів такий здавна…
— Слава Богу! Бо я вже налякався, що 
кальцію в організмі не вистачає!

***
— А у нас добре: розженешся, стрибнеш зі 
скелі в море — бабах!
— Ти хотів сказати — шубовсь?
— Ну коли приплив, тоді шубовсь…

***
Останнім часом я став набагато ближче 
до природи. Зовсім озвірів.

***
Той, хто в молодості завбачливо народжував 
і виховував дітей, довічно забезпечив себе 
в старості безкоштовними старими теле-
фонами.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Вы сможете подвести итог, 
хотя бы и промежуточный, 
в какой-то из областей 
своей деятельности. Судьба 
подарит вам некий шанс, 
может быть, это будет новая 
работа или возможность 
поменять место жительства.

ТЕЛЕЦ 
Настал важный период, 
который позволит раскрыть 
свои способности в про-
фессиональном плане. 
Не тратьте свои силы по ме-
лочам. Избегайте конфлик-
тов и на работе, и в семье.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете добиться 
отличных результатов. Для 
вас будут созданы самые 
благоприятные условия: 
и на работе, и в личной 
жизни. 

РАК 
Начало недели — время, 
чрезвычайно благоприятное 
для бизнеса. Не бойтесь 
возражать коллегам или 
друзьям. Не давайте по-
вода считать себя слабой 
личностью.

ЛЕВ 
Вспыльчивость и раздражи-
тельность — ваши главные 
враги на этой неделе. 
Следите за своей речью. 
Не срывайтесь на близких. 

ДЕВА
Эта неделя полна 
разнообразных событий, 
забот и суеты. В некоторых 
ситуациях вам нелегко 
будет разобраться. Может 
быть, стоит отложить эти 
попытки?

ВЕСЫ 
Наступает благоприятный 
период, Вам даже немного 
не по себе от сваливше-
гося на вас благополучия. 
Важные события могут про-
изойти в деловой жизни. 

СКОРПИОН 
Вы будете подсознательно 
стремиться к тому, чтобы 
сбросить оковы долга 
и жить так, как хочется. Вы 
заслужили счастье. И судьба 
предоставит вам шанс все 
поменять и устроить на-
илучшим образом. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас появится шанс до-
биться успеха, получить 
прибыль, закрепить свои 
достижения. Постарайтесь 
не увлекаться самокритикой. 

КОЗЕРОГ 
Желательно не преодоле-
вать сейчас бурные пороги, 
а спокойно плыть по тече-
нию. Сейчас вам не нужны 
перемены, авантюрные 
истории и рискованные 
проекты. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы сможете уговорить кол-
лег, родных и друзей на что 
угодно. Так что постарайтесь 
не уходить от трудного раз-
говора, он поможет внести 
ясность в ваши отношения. 

РЫБЫ 
Неделя напряженная, 
но конструктивная, Вы мно-
гое можете успеть сделать. 
Вот только выполнение 
служебных планов грозит 
помешать осуществлению 
личных замыслов. 

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

РЕКЛАМА

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
27.05

+16
+9

+15
+9

+14
+9

ЧЕТВЕР
28.05

+17
+9

+16
+9

+16
+9

П’ЯТНИЦЯ
29.05

+18
+11

+13
+11

+13
+11

СУБОТА
30.05

+17
+9

+15
+11

+15
+11

НЕДІЛЯ
31.05

+18
+11

+18
+10

+18
+10

ПОНЕДІЛОК
1.06

+19
+11

+17
+11

+18
+11

ВІВТОРОК
2.06

+14
+10

+15
+11

+17
+11

Христина, 26 років
Творча мама, модель школи Grace, 
дизайнер. Шию сама сценічні костюми 
та образи для фотосесій. Поєдную 
материнство з роботою та саморозвитком. 
Мрію побувати у різних країнах на 
водопадах, в горах та fashion-показах. У 
душі — дитина. Обожнюю посміхатись та 
жартувати. Адже так важливо зберегти в 
собі вміння по-дитячому радіти життю.

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)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ТИЧНОГО ФОТОООООООООООООООООООООО  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ММММММММММММММММММММММММММММММММІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС RRRRRRRRRRRRIIIIIAAAAAAAAAA--22222222220000000000222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

6 років
коли Grace, 
енічні костюми 

й. Поєдную 
та саморозвитком. 
країнах на 
shion-показах. У 

юю посміхатись та 
жливо зберегти в 
у радіти життю.

МОЖЕ 
КУРСІ

а коротку 
-mail: 

m.ua. 
«Міс RIA»-2020 
у фотосесію 
тримають 

EMISTO.UA

читайте QR-код 
Вашої мобілки 

віться фото!
и встановлена 

ма QR Reader з 
оїд-маркета 
аналогічна)

ЦЬ 

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


