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МЕДРЕФОРМА В ДІЇ
ДЕ ЛІКУВАТИСЬ УНІКАЛЬНИМ ХВОРИМ?
 Програма медичних гарантій 
працює вже два місяці. Та умови, 
за яких можна отримати 
безкоштовну спеціалізовану 
медичну допомогу, й досі є 
сюрпризом для багатьох пацієнтів

 Наче все просто — є направлення 
сімейного лікаря — і ЛОР, окуліст, 
хірург, дерматолог… вас чекає, 
або ви почекаєте, якщо до лікаря 
черга. Але є проблеми, зокрема 
в особливих пацієнтів 

Людина-метелик: 
— Я, звісно, не 
піду пікетувати 
шкірвендиспансер, 
але де мені лікуватися, 
не знаю, — говорить 
Лілія Малуджон
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Влада 
соцмереж

Äèâëþñü íà ïîä³¿ â ÑØÀ 
³ òèõî îô³ã³âàþ.

Ìè æèâåìî â åïîõó, â ÿê³é 
áðåõí³ á³ëüøå íå ³ñíóº, º 
ëèøå âàð³àö³¿ ïðàâäè òà ¿õ 
òðàêòóâàííÿ. Òåïåð äîñòàò-
íüî ìàñîâî ðîçïîâñþäèòè 
ñâîþ âåðñ³þ ïîä³é ³ ÷èì 
á³ëüøå ëþäåé ¿¿ ïðî÷èòàº — 
òèì äëÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
ëþäåé öå ñòàíå ïðàâäîþ.

Ùî âçàãàë³ â³äáóâàºòüñÿ? 
Öå ùî, ºäèíå íà 320-ì³ëü-
éîííó êðà¿íó ïåðåâèùåííÿ 
ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü 
ïîë³ñìåíîì? ßê ëåãêî ³ 
ðàíäîìíî ìîæíà çàïàëèòè 
íàòîâï, ùîá â³í ðèíóâñÿ 
â àáñîëþòíèé äåñòðóêòèâ, 
çëî÷èíè, ìàðîäåðñòâî, äåñ-
òàá³ë³çóþ÷è âëàñíó äåðæàâó. 
Õ³áà ó ÑØÀ íàñò³ëüêè ïî-
ë³öåéñüêå ñâàâ³ëëÿ, ùî ãðî-
ìàäñüê³ñòü íå äîâ³ðÿº âëàä³ 
ó òîìó, ùî öå áóäå ðîçñë³-
äóâàíî íàëåæíèì ÷èíîì ³ 
ïîêàðàíå?

Öÿ ñèòóàö³ÿ — ïðåêðàñ-
íà íàãîäà äëÿ ïðîâîêàòîð³â 
òà äåñòàá³ë³çàö³¿. Öå ñõîæå 
íà ðóññê³é áóíò, áºññìèñëºí-
íèé ³ áºñïîùàäíèé. Â öüîìó 
º ëåâîâà ÷àñòêà ñîöìåðåæ, äå 
äóæå ëåãêî ðîç³ãíàòè ïàí³êó 
ã³ïåðòðîôîâàíîþ ïðàâäîþ 
ïðî ïîë³öåéñüêèõ-òåðîðèñò³â 
³ ðàñèñò³â. ßê âæå áóëî äî-
âåäåíî ïîæåæàìè â Àâñòðà-
ë³¿, êîðîíàâ³ðóñîì òà ³íøèìè 
ïàí³÷íèìè ³íôîêåéñàìè. Ñî-
öìåðåæ³ íàìàöàëè ìåãàòîííè 
ëþäåé ç íèçüêèì êðèòè÷íèì 
ìèñëåííÿì, êîòð³ º ó êîæí³é 
êðà¿í³ ³ êîðèñòóþòüñÿ íèìè. 
Íèìè ðåàë³çóâàëè Áðåêçèò. 
Òåïåð îöå.

×åñíî êàæó÷è, ÿ âæå ïî-
÷èíàþ áîÿòèñü âëàäè ñî-
öìåðåæ òà ³íòåðíåòó. Áî òå, 
ùî çàäóìóâàëîñü ÿê â³ëüíà ³ 
íåöåíçóðîâàíà òåðèòîð³ÿ — 
ñòàº ïðîñòî íîâèì Ãóëàãîì.

 

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ЖАННА ЛИСЕНКО 
Жо д н о го  п р о в е д е н н я 
онлайн-уроку. Лише одні 
завдання і контрольні тес-
ти. Зв'язку між вчителем та 
учнем — не було.

ЛЮДМИЛА СВИСТУН 
А як можна оцінити знання 
на відстані? Я проти такого. 
І як оцінять тих, у кого немає 
дорогих телефонів і батьки 
не в змозі допомогти дітям?

LENA LEVCHUK 
Вчителі, в межах своєї циф-
рової обізнаності, реагували 
на ситуацію, як могли. Це все 
одно, що грати на скрипці з 
однією струною.

СВІТЛАНА БОНДАР 
Батькам важко, але вони 
приділяли увагу своїй дитині, 
а у вчителя їх сотні. То кому 
легше? І не знаєш — оцінюєш 
знання учня чи його батьків?

TETIANA SYDORCHUK 
Я дуже задоволена, що шко-
ла відразу зреагувала і за-
няття почалися в перший же 
день карантину. Але звичай-
но навчання офлайн краще.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Які ваші враження від дистанційної освіти дітей під час карантину?

ÍÎÂÈÍÈ

Для оформлення цих муніци-
пальних пільг підприємці можуть 
обрати зручний для них спосіб: 
звернутися до Прозорого офі-
су, надіслати документи поштою 
на адресу м. Вінниця, вул. Со-
борна, 59, онлайн через «Пер-
сональний кабінеті» на сайті 
Вінницької міськради.
Перелік документів для оформ-
лення пільги по сплаті за серві-
тутне користування: заява, копія 
документа, який посвідчує пра-
во користування майном; фото 
існуючого стану земельної ділян-
ки (в т. ч. з розміщеним на ній 
майном); документи (інші дока-
зи), що підтверджують здійснен-
ня діяльності, яка підпадає під 
перелік заборонених на період 
установленого карантину, від-
повідно до постанови Кабміну 
№ 211 (зі змінами); будь-які 
інші докази, що підтверджують 
факт не використання майна 

протягом періоду з 1 березня 
по 30 квітня 2020 року (за на-
явності); довіреність (у разі 
подання уповноваженою осо-
бою). Телефон для довідок: 
(0432)53–12–07.
Перелік документів для оформ-
лення пільги по сплаті орендної 
плати за комунальне майно: за-
ява; документи (інші докази), 
що підтверджують здійснення 
діяльності, яка підпадає під пере-
лік заборонених на період уста-
новленого карантину, відповід-
но до постанови Кабміну № 211 
(зі змінами); докази орендаря 
про неможливість викорис-
тання об’єкта оренди протягом 
періоду з 1 квітня 2020 року 
до 31 травня 2020 року (за на-
явності). Телефон для довідок: 
(0432)50–90–30.
Завантажити бланки для напи-
сання заяв можна за цим поси-
ланням: cutt.ly/RyLN6ek.

Куди звертатися за консультаціями?

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ðàìêàõ àíòè-
êðèçîâî¿ ïðîãðà-
ìè «Â³ííè÷àíè 

âàæëèâ³» 10 òèñÿ÷ ï³äïðèºìö³â 
îòðèìàþòü ï³ëüãè íà ñïëàòó ïî-
äàòê³â.

«Öå ñòîñóºòüñÿ ï³äïðèºìö³â — 
ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ² òà 
²² ãðóïè. Íóëüîâà ñòàâêà ïîäàòêó 
âñòàíîâëåíà íà êâ³òåíü-òðàâåíü. 
Ïîäàòêîâà àâòîìàòè÷íî ïåðå-
ãëÿíå ñïðàâè êîæíîãî ï³äïðè-
ºìöÿ ³ çàðàõóº ò³ êîøòè, ÿê³ 
âæå ñïëà÷åí³ çà ï³ëüãîâ³ ì³ñÿö³, 
íà íàñòóïíèé ïåð³îä», — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè.

Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè 22 òðàâ-
íÿ óõâàëèëè ðÿä ð³øåíü, ÿê³ 
ìàþòü ñïðèÿòè ï³äïðèºìöÿì 
ïåðåæèòè êàðàíòèí. Êð³ì ï³ëüã 
íà ºäèíèé ïîäàòîê òà ïëàòè 
çà çåìëþ, óõâàëèëè çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ïëàòè çà îðåíäó êîìóíàëüíî¿ 
íåðóõîìîñò³ íà ïåð³îä ç 1 êâ³ò-
íÿ äî 31 òðàâíÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ 
òèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ íå ìîæóòü 
ïðàöþâàòè ÷åðåç êàðàíòèíí³ îá-
ìåæåííÿ.

Ïðè öüîìó, êîøòè, ÿê³ áóëè 
ñïëà÷åí³ çà îðåíäó ó ö³ ì³ñÿö³, 
çàðàõóþòü ÿê îïëàòó çà íàñòóïí³ 
ïåð³îäè. Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ùå çàïîâíèòè çàÿâó äî âèêîí-
êîìó ì³ñüêðàäè, áëàíê ÿêî¿ º 
çà ïîñèëàííÿì: cutt.ly/pyAnIMD. 

Ï³äïðèºìö³â çâ³ëüíèëè â³ä 
ñïëàòè òà íàðàõóâàííÿ çà äîãîâî-
ðàìè çåìåëüíîãî ñåðâ³òóòó íà áå-
ðåçåíü ³ êâ³òåíü (cutt.ly/gyAnPn9). 
Ïëþñ, âëàäà âèð³øèëà ô³íàíñó-
âàòè ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà 
ó Â³ííèö³ òà Äåñí³. Á³çíåñó áó-
äóòü êîìïåíñóâàòè ÷àñòêó ªÑÂ 
çà íîâîñòâîðåí³ ì³ñöÿ ç 1 ëèïíÿ 
³ äî ê³íöÿ ðîêó.

— Áóäåìî êîìïåíñóâàòè òàêî-
ìó ï³äïðèºìñòâó 1039 ãðèâåíü 
çà êîæíó íàéìàíó ëþäèíó. Âàæ-
ëèâèé ôàêòîð — àáè íå áóëî çà-
áîðãîâàíîñò³ çà ªÑÂ, ï³äïðè-
ºìñòâî ïðàöþº íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ, à çàðï-
ëàòà ïðàö³âíèêà — íå ìåíøå 
ì³í³ìàëüíî¿ â Óêðà¿í³, — ãî-
âîðèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ.

Àâòîìàòè÷íî öåé ìåõàí³çì 
íå çàïðàöþº, ïîòð³áíî ïîäàòè 
çàÿâè, áëàíêè ÿêèõ º â öüîìó 
ð³øåíí³: cutt.ly/7yAnD7Q. 

×àñòêîâó êîìïåíñàö³þ ñïëà-
÷åíèõ ïîäàòê³â îá³öÿþòü ì³êðî, 
ìàëîìó ³ ñåðåäíüîìó á³çíåñó, ÿê³ 
çàëó÷àþòü êðåäèòè íà ðîçâèòîê 
âëàñíî¿ ñïðàâè. Ì³ñüêà âëàäà 
áóäå ïîâåðòàòè 50% â³ä ñïëà÷å-
íîãî ÏÄÔÎ (â ò. ÷. ³ çà íàéìàíèõ 
ïðàö³âíèê³â) ³ ºäèíîãî ïîäàòêó. 
Ö³ êîøòè ìîæíà áóäå âèòðàòèòè 
íà ïîãàøåííÿ â³äñîòê³â çà êðåäè-
òîì, ðîçì³ðîì íå á³ëüøå 1 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü ç³ ñòðîêîì ïîãà-
øåííÿ äî 84 ì³ñÿö³â. Ó ð³øåíí³ 
º ðîçëîãà ³íñòðóêö³ÿ äî ó÷àñò³: 
cutt.ly/EyAnHTf.

ФОПИ ОТРИМАЛИ ПІЛЬГИ 
НА ЄДИНИЙ ПОДАТОК 
Підтримка  Нульову ставку єдиного 
податку отримали підприємці першої 
і другої групи. Пільга встановлена 
на квітень-травень. Земельний 
податок не буде нараховуватися 
за березень. Водночас, гроші, які вже 
були сплачені — податкова переведе 
в рахунок оплати за наступні місяці

Сплачений єдиний податок зарахують за наступні місяці. 
Щоб отримати знижку на податки за оренду комунального 
майна і сервітуту, потрібно звертатися з заявами до мерії
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ОЛЕКСАНДР 
ЗЄРЩИКОВ, 
УЧАСНИК 
ДЕПУТАТСЬКОЇ 
КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ТРАНСПОРТУ 

— Те, що я бачу 
на схемі, дає уявлення, скільки 
всього там треба переробити: 
розмітку, прокласти кабелі, вста-
новити світлофори, розподілити 
їх між собою. А чи до кінця зрозу-
міло, до чого це призведе? Тому 
я сьогодні пішов би простим 
шляхом — провів би ряд експе-
риментів.
Для прикладу, зменшити кількість 

смуг можна вже зараз: тумбами, 
які виставляють під час ремонту 
доріг, загородити частину проїзду 
Пирогова-Соборна і подивитися, 
як воно спрацює. Далі тимчасово 
можна змінити напрямок голов-
ної дороги — з Пирогова-Соборна 
на Соборна-Хмельницьке шосе. 
І ще один експеримент — поста-
вити на це перехрестя регулю-
вальника, щоб людина керувала 
транспортними потоками. Така 
«симуляція» роботи світлофо-
рів покаже, чи встигатимуть всі 
роз'їжджатися цим перехрестям і 
чи не буде від світлофорів заторів.
Кожен з цих експериментів може 

тривати 2–3 дні, з яких будуть і 
будні, і вихідні. Але результати 
дослідів дадуть можливість до-
працювати схему і зробити пра-
вильні висновки. Бо просто наби-
ти стовпчиків, а потім виправляти 
помилки — не хотілося б.
А ще на новій схемі організації 
руху ми бачимо, що Соборна за-
лишається забороненою для про-
їзду. Тобто, порушники так само 
будуть їздити закритою вулицею? 
Якщо буде змінена розмітка, по-
ставлять світлофори і стовпчики, 
а інтенсивність потоку авто не змі-
ниться, то напевно, все тільки по-
гіршиться.

Експерименти покажуть, чи запрацює нова організація руху 

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç ðîêó â ð³ê 
ïëîùà Ãàãàð³íà 
çáèðàº áàãàòèé 

«âðîæàé» ç àâàð³é: ó 2019 ðîö³ — 
13 ÄÒÏ, â 2018-ìó — 9, 
à â 2017 ðîö³ âçàãàë³ àíòèðå-
êîðä — 15 àâàð³é. Ùîá öå âè-
ïðàâèòè, âëàäà çáèðàºòüñÿ ïîñòà-
âèòè ñâ³òëîôîðè. Íàä ïðîåêòîì 
çàðàç ïðàöþº ³âàíî-ôðàíê³âñüêà 
êîìïàí³ÿ UCG, ÿêà ñïåö³àë³çó-
ºòüñÿ íà çì³íàõ ñõåì îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó.

² äíÿìè ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ðîçì³ñòèâ 
ó Ôåéñáóêó ñõåìó ðóõó, ÿêó ðîç-
ðîáèëè äëÿ ïëîù³ Ãàãàð³íà. À ïî-
ò³ì îïóáë³êóâàâ ùå é â³çóàë³çàö³¿ 
äî éìîâ³ðíîãî ïðîåêòó.

— Íàâ³ùî çìåíøóâàòè ê³ëü-
ê³ñòü ñìóã çà íàïðÿìêîì Ñî-
áîðíà-Ïèðîãîâà? Ïîïðè òå, ùî 
Ñîáîðíà çàáîðîíåíà, ñþäè ¿äå 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ìàøèíè 
Íàöïîë³ö³¿, ì³ñüêðàäè òà òðàí-
ñïîðò ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü àáî 
æèâóòü íà ö³é âóëèö³, — ãîâîðèòü 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Öå ñîòí³ 
àâòî, ÿê³ áóäóòü ñòîÿòè â çàòîðàõ 
íà ïëîù³, áî íå çìîæóòü â÷àñíî 
ðîç’¿õàòèñÿ. À ÿêùî ñòàíåòüñÿ 
àâàð³ÿ, ÿêó ÷åðåç ñòîâï÷èêè í³ÿê 
íå îá’¿õàòè, òî ñòàíå óâåñü öåíòð 
Â³ííèö³ é ïðèëåãë³ ðàéîíè.

×åðåç òàê³ æ ïèòàííÿ îáóðþ-

þòüñÿ é ³íø³ â³ííè÷àíè â ñî-
öìåðåæàõ. Áà á³ëüøå, âæå çà-
ðåºñòðóâàëè ïåòèö³þ ç âèìîãîþ 
çâ³ëüíèòè ðàäíèêà ìåðà Â³êòîðà 
Ïåðëîâà, ÿêîìó ïðèïèñóþòü àâ-
òîðñòâî ïðîåêòó ïëîù³ Ãàãàð³íà. 
Òîìó äàâàéòå ðîçáèðàòèñÿ, ùî 
î÷³êóº íà öþ ïëîùó.

КОЖНОМУ ПОТОКУ 
ПО СВІТЛОФОРУ 

Çàìîâíèêîì ïðîåêòó äëÿ ïëîù³ 
Ãàãàð³íà º «Â³ííèöüêà ä³ëüíèöÿ 
ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó». 
Êåð³âíèê öüîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà Ñåðã³é ×åðíîâ 
ï³äòâåðäèâ æóðíàë³ñòó, ùî îïó-
áë³êîâàíà àêòèâ³ñòîì ñõåìà ðóõó 
â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³.

— Êîëè ìè ¿¿ ïîáà÷èëè, 
òî äóæå çäèâóâàëèñÿ — íåçðî-
çóì³ëî, ÿê íà òàêîìó æâàâîìó ïå-
ðåõðåñò³ ìîæíà ïðèáèðàòè ñìóãó 
äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó. Ïðîòå ìè º 
çàìîâíèêàìè, ïðîåêòîì çàéìà-
ºòüñÿ êîìàíäà ç ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêà, — ãîâîðèòü ×åðíîâ.

Ïèòàºìî, ÿê çìîæóòü ïðî¿õà-
òè ìàøèíè, ÿêùî íà íàïðÿìêó 
Ñîáîðíà-Ïèðîãîâà ñòàíåòüñÿ 
ÄÒÏ? ×è ìîæíà áóäå ïðèáðàòè 
ñòîâï÷èêè?

— Í³, âîíè áóäóòü ñòàö³îíàð-
íèìè: ¿õ ïðèêðóòÿòü äî äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ. Îïåðàòèâíî 

óñóâàòè íàñë³äêè àâàð³¿ ìàº 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ, — â³äïîâ³äàº 
Ñåðã³é ×åðíîâ.

Â³í òàêîæ ðîçêàçàâ, ùî âçäîâæ 

ЩО НЕ ТАК З НОВИМИ ПЛАНАМИ 
РУХУ НА ПЛОЩІ ГАГАРІНА 
Ключове перехрестя  Рух на площі 
Гагаріна знов збираються змінити. Для 
цього мерія залучила проектантів з 
Івано-Франківська, які розраховують, як 
там поставити світлофори. І нещодавно 
нову схему руху «злили»: тепер її жваво 
критикують у соцмережах. Що обурило 
вінничан і чи справді такою буде нова площа?

òðàìâàéíèõ êîë³é áóäóòü äåë³í³à-
òîðè, ùîá ìàøèíè íå âè¿æäæàëè 
íà êîë³þ. Ãîëîâíèé íàïðÿìîê 
íå çì³íèòüñÿ — öå Ñîáîðíà-Ïè-
ðîãîâà. Äî òîãî æ, ïðîäîâæèòü 
ä³ÿòè çàáîðîíà íà ïðî¿çä öåí-
òðàëüíîþ âóëèöåþ — äîðîæí³é 
çíàê 3.2.

À ùå íà Ãàãàð³íà ç’ÿâèòüñÿ àæ 
13 (!) ñâ³òëîôîð³â.

— Ó êîæíîãî ïîòîêó áóäå ñâ³é 
ñâ³òëîôîð — òðàìâà¿, àâòîòðàí-
ñïîðò òà ï³øîõîäè áóäóòü ïðî-
õîäèòè ÷åðåç öþ ïëîùó çà ñâî¿ì 
ñèãíàëîì, — ãîâîðèòü ×åðíîâ.

ßê ìè ïèñàëè ðàí³øå, íà ïëîù³ 
Ãàãàð³íà áóäå îáëàøòóâàíà ñèñ-
òåìà «ðîçóìíèõ ñâ³òëîôîð³â» — 
¿õí³ ³íòåðâàëè ìîæóòü çì³íþâàòè 
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó. Òîáòî, 
íà òîìó íàïðÿìêó, äå íàéá³ëüøå 

ñêóï÷åííÿ ìàøèí, áóäå çðîñòàòè 
òðèâàë³ñòü «çåëåíîãî» ñâ³òëà.

ПОЛІЦІЯ ПОГОДИЛА СХЕМУ 
РУХУ 

Ç’ÿâèòüñÿ é äåê³ëüêà íîâèõ ï³-
øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, ÿê³ ïî öåí-
òðó ïëîù³ ç’ºäíàþòü ïðîõ³ä 
äî ïàðêó, íåïàðíó ÷àñòèíó Ñî-
áîðíî¿ òà Óí³âåðìàã. ² âñ³ âîíè 
áóäóòü ðåãóëüîâàíèìè, áî ïîë³ö³ÿ 
íå äîçâîëèëà á ¿õ ïðîêëàäàòè áåç 
ñâ³òëîôîðà.

— Öÿ ñõåìà ïîãîäæåíà. Ìè 
ìàëè çàóâàæåííÿ, àëå âîíè áóëè 
òåõí³÷íîãî õàðàêòåðó, ùîá ïðî-
åêòàíò çì³íèâ ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ 
çíàê³â, àáè âîíè â³äïîâ³äàëè âè-
ìîãàì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, — 
êàæå êåð³âíèê â³ää³ëó áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Àíàòîë³é Ñàìóñü 

— Òîáòî, ïîë³ö³ÿ íå ìàº çàóâà-

æåíü äî òîãî, ùî çà íàïðÿìêîì 
Ñîáîðíà-Ïèðîãîâà çàëèøèòüñÿ 
ò³ëüêè îäíà ñìóãà äëÿ ïðî¿çäó? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ íå ìîæå âïëèâàòè íà îðãàí³-
çàö³þ ðóõó. Öèì çàâ³äóº âëàñíèê 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ (â íà-
øîìó âèïàäêó, öå ì³ñüêà âëàäà — 
àâò.). Çà çàêîíîäàâñòâîì, âëàñíèê 
âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ â³äïî-
â³äàº çà àâàð³éí³ñòü, à ïîë³ö³ÿ — 
êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó, — â³äïîâ³äàº 
Ñàìóñü.

ЦІНА — 2–2,5 МІЛЬЙОНА 
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ íîâî¿ ñõåìè 

ðóõó çàëó÷èëè Urban Consulting 
Group ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ùî 
º îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ êîìïà-
í³é ó ñôåð³ ïëàíóâàííÿ âóëèöü ³ 
ìîäåëþâàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïî-
òîê³â, ÿê êàæå ðàäíèê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Â³êòîð Ïåðëîâ.

² ¿õíÿ ðîáîòà íàä ïëîùåþ Ãà-
ãàð³íà ùå íå çàâåðøåíà.

— Òå, ùî áóëî îïóáë³êîâàíî 
â ñîöìåðåæ³ — ñõåìà îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, íàíåñåííÿ 
ðîçì³òêè òà ê³ëüêà â³çóàë³çàö³é — 
öå ò³ëüêè îäíà äóæå ìàëåíüêà 
ñêëàäîâà âñüîãî ïðîåêòó, îäèí 
ïàï³ðåöü ç³ ñòà, — ãîâîðèòü Ïåð-
ëîâ. — À ñàì ïðîåêò ñêëàäàºòüñÿ 
ç àíàë³òèêè, ç ðîçðàõóíê³â òðà-
ô³êó, îá´ðóíòóâàííÿ òàêèõ çì³í 
òà áàãàòî ³íøîãî. Öüîãî ìè ùå 

íå ìàºìî, áî ðîáîòà íàä ïðî-
åêòîì ïëîù³ Ãàãàð³íà âñå ùå 
òðèâàº.

Òîìó, ÿê êàæå ðàäíèê ìåðà, 
â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «×îìó 
íà Ñîáîðíó éäå îäíà ñìóãà?» 
ìàº äàòè ïðîåêòàíò.

— Äóìàþ, êîëè ìè íàðå-
øò³ îòðèìàºìî äîêóìåíòàö³þ, 
òî UCG çìîæóòü ïðåçåíòóâàòè 
ñâ³é ïðîåêò, â³äïîâ³ñòè íà ïè-
òàííÿ ãðîìàäñüêîñò³, ðîç³áðàòè 
öåé ïðîåêò çà äåòàëÿìè. À çàðàç, 
ïîâòîðþþ, öå ðîáèòè ïåðåä÷àñ-
íî, — êàæå Â³êòîð Ïåðëîâ.

Çàëåæíî â³ä óìîâ êàðàíòèíó 
ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó ìîæå áóòè ÿê 
â îäíîìó ç ïðèì³ùåíü ì³ñüêðàäè, 
òàê ³ â îíëàéí³ — ÷åðåç ñåðâ³ñè 
äëÿ â³äåîêîíôåðåíö³é. Îäíàê 
ãëîáàëüíèõ çì³í â îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó âæå íå áóäå, 
îñê³ëüêè ñõåìà ïîãîäæåíà â ïî-
ë³ö³¿, ãîâîðèâ êåð³âíèê ÊÏ «Â³-
ííèöüêà ä³ëüíèöÿ ç îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó» Ñåðã³é ×åðíîâ. 
² ùå â³í ïîâ³äîìèâ îð³ºíòîâíó 
ö³íó íîâî¿ ïëîù³ Ãàãàð³íà.

— Ïðîåêòàíò ãîâîðèâ, ùî 
âàðò³ñòü óñ³õ öèõ çì³í ñêëàäà-
òèìå îð³ºíòîâíî 2–2,5 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Òàêà âàðò³ñòü ÷åðåç 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â: äëÿ 
ïðèêëàäó, îäèí ñòîâï÷èê êîøòóº 
áëèçüêî 300 ãðèâåíü, à ¿õ ïîòð³á-
íî áàãàòî. Ïëþñ êàáåë³, ðîçì³òêà, 
ñâ³òëîôîðè, ðîáîòè. Îò ³ âèõî-
äèòü òàêà ñóìà, — ñêàçàâ ×åðíîâ.

Водіїв обурює ідея зменшити кількість смуг. 
За планами проектантів, на Соборну з Пирогова 
вестиме лише одна смуга 

×åðåç ïëîùó Ãàãàð³íà 
çðîáëÿòü ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä. Â³í ç’ºäíàº 
øëÿõè äî âõîäó â ïàðê, 
íåïàðíó ÷àñòèíó 
Ñîáîðíî¿ ³ Óí³âåðìàã
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На слуханнях говорили, що потріб-
но з’ясувати, звідки у Водоканалу 
виникла заборгованість на понад 
100 мільйонів гривень. Роботу під-
приємства мають дослідити ауди-
тори та назви фірми не говорили.
Але до обговорення стало відо-
мо, що йдеться про компанію 
«Делойт Україна». Ця фірма має 
перевірити діяльність Водокана-
лу та фінансовий стан підпри-
ємства, перед передачею його 
на баланс міської влади Вінниці.
Проте зараз аудиторам не дають 

доступу до документації. Голо-
ва бюджетної комісії облради 
Геннадій Мазур пояснив, що 
так роблять, бо віддати за їхні 
послуги 1,2 мільйона гривень, 
а не вкласти ці гроші у покра-
щення якості води — це непри-
пустимо і буде злочином.
Мер Вінниці Сергій Моргунов 
говорив, що «міськводоканал 
потрібен, щоб провести ре-
конструкцію та забезпечити ві-
нничан якісною водою» (cutt.
ly/4yLHuZG).

За аудит треба платити 1,2 мільйона гривень

Ще однією конфліктною точкою 
між обласною і міською владою є 
те, що Вінниця хоче забрати лише 
майно підприємства, а борги за-
лишити на балансі старої юри-
дичної особи. Про це говорили 
на першому засіданні робочої 
групи з передачі Водоканалу.
— Не бачу доцільності розглядати 
питання передачі майна облас-
ного комунального підприємства, 
а не цілісного майнового комп-
лексу. Забрати майно, а зали-
шити всі боргові зобов’язання 
на юридичній особі, тобто об-
ласній раді — неприпустимо, — 
говорив Геннадій Мазур.

— Чому вінничани є заруч-
никами підприємства, адже 
головний споживач послуг — 
вінницька громада. Кожного 
місяця заборгованість бюдже-
ту становить 5 мільйонів гри-
вень. Сорок мільйонів — не від 
населення, це перевідступ 
боргу, який накопичувався 
до 2015 року. На сьогодні гро-
мада Вінниці оплатила послуги 
на півроку наперед, — відповів 
йому на це заступник міського 
голови Микола Форманюк.
Перше і поки єдине засідання 
робочої групи на цьому і закін-
чилося (cutt.ly/QyLHn6Q).

Місту — Водоканал, області — борги

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó  ÷ å ò â å ð , 
28 òðàâíÿ, â³äáó-
ëîñÿ îáãîâîðåííÿ 

òàðèô³â îáëàñíîãî «Âîäîêàíàëó», 
ÿêå ï³äïðèºìñòâî õî÷å îòðèìàòè 
â 2021 ðîö³. Íà ñëóõàííÿ ïðè-
éøëè äî ï³âñîòí³ ëþäåé, ñåðåä 
ÿêèõ á³ëüø³ñòü ñêëàäàëàñÿ ç äå-
ïóòàò³â, ïðàö³âíèê³â Âîäîêàíàëó 
òà æóðíàë³ñò³â.

Âåòõ³ ìåðåæ³ òà 41% âòðàò
Íà ïî÷àòêó ñëóõàíü äèðåêòîð 

ï³äïðèºìñòâà Îëåêñàíäð ×åð-
íÿòèíñüêèé çàÿâèâ, ùî ö³ ñëó-
õàííÿ º ïðîì³æíèìè: ÍÊÐÅÊÏ 
äî 1 ëèïíÿ âèìàãàº â³ä âîäîêà-
íàë³â ðîçðàõóíêè òàðèô³â, ÿê³ 
áóäóòü ââîäèòèñÿ ó 2021 ðîö³. 
Ïîò³ì Ðåãóëÿòîð ¿õ ïåðåâ³ðÿº òà 
íàäñèëàº íà ùå îäíå ãðîìàäñüêå 
îáãîâîðåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî çàòâåð-
äæóº.

— Òîìó öåé òàðèô º ïîïåðå-
äí³ì, — ñêàçàâ ×åðíÿòèíñüêèé.

Ç ïðåçåíòàö³¿ íà ñëóõàííÿõ ä³-
çíàëèñÿ, ùî ìàéæå 27% âîäîãîíó 
(169,9 ç 630,4 ê³ëîìåòðà) º âåòõè-
ìè òà â àâàð³éíîìó ñòàí³. Ç êàíà-
ë³çàö³ºþ ñèòóàö³ÿ òðîõè êðàùà — 
òóò àâàð³éíèìè º 90,6 ê³ëîìåòðà 
àáî æ 16,5% â³ä 548,2 ê³ëîìåòðà.

² ÷åðåç öå 33,5 ì³ëüéîíà êó-
á³â âîäè, ÿêó Âîäîêàíàë ïîäàº 
ó ìåðåæ³ ì³ñòà ïðîòÿãîì ðîêó, 
41% òàê ³ íå äîõîäèòü äî ê³í-
öåâîãî ñïîæèâà÷à — öå âòðàòè 

â ñèñòåìàõ ïîäà÷³, ðîçïîä³ëó òà 
òåõíîëîã³÷í³ âèòðàòè ï³äïðèºì-
ñòâà. Õî÷à äîïîâ³äà÷ çàÿâèâ ïðî 
ïîçèòèâíó äèíàì³êó:

— Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ (â³ä 
2016 ðîêó — àâò.) íàì çàòâåð-
äæåíî 41,98% âòðàò, ó 2019 ðîö³ 
çà ôàêòîì ìè îòðèìàëè 41,82%, 
à çàïëàíîâàíî íà 2020-é — 
41,27%. Öå ïîêàçóº, ùî ìè ïðà-
öþºìî íàä çìåíøåííÿì âòðàò 
â íàøèõ ìåðåæàõ, — ñêàçàâ ïðà-
ö³âíèê ï³äïðèºìñòâà.

Ï³çí³øå äèðåêòîð Âîäîêàíàëó 
Îëåêñàíäð ×åðíÿòèíñüêèé ïðî-
êîìåíòóâàâ, ùî ÷àñòèíà âòðàò — 
öå òåõíîëîã³÷í³ âèòðàòè, ÿê³ ïî-
òð³áí³ äëÿ ïðîìèâàííÿ ìåõàí³ç-
ì³â, ôîðñóíîê, íàñîñ³â äëÿ ¿õíüî¿ 
ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè.

$40,9 МЛН КРЕДИТУ
Íàäàë³ ïîêàçàëè ðîçðàõóíêè, 

çà ÿêèìè òàðèô íà õîëîäíó âîäó 
(âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ ðàçîì) ñêëàäå 20,88 ãðèâí³ 
çà êóá (áåç ÏÄÂ), àáî çäîðîæ÷àº 
íà 2,6 ãðèâí³.

Öÿ êîìóíàëüíà ïîñëóãà 
íå çâ³ëüíåíà â³ä ïîäàòêó íà äîäà-
íó âàðò³ñòü, òîæ äîäàºìî ùå 20% ³ 
âèõîäèòü, ùî ö³íà õîëîäíî¿ âîäè 
ñòàíå 25,05 ãðèâí³ çà êóá. Òàêå 
ï³äâèùåííÿ ïîÿñíþþòü òèì, ùî 
çðîñòàþòü â ö³í³ ñêëàäîâ³ òàðèôó.

Ó ïðîåêò³ òàðèôó çà âîäîïîñòà-
÷àííÿ íàéá³ëüøå çðîñòóòü ñêëà-
äîâ³: çàðîá³òíèé ôîíä (13,7%), 
ï³äêà÷êà âîäè ñòîðîíí³ìè îðãà-
í³çàö³ÿìè (8,3%), âèòðàòè íà ïî-

«ТАРИФ НА ВОДУ У ВІННИЦІ 
ЗРОСТАЄ ЩОРОКУ, А ЯКІСТЬ?»
Підвищення  Обласний «Водоканал» 
планує змінити тариф на холодну воду. 
Якщо його затвердить Нацрегулятор, то у 
2021 році будемо платити по 25 гривень 
за куб. Але на слуханнях людей більше 
цікавило, коли з крана потече вода, 
придатна для пиття і приготування їжі

äàòêè (5,9%). À â ïðîåêò³ òàðè-
ôó çà âîäîâ³äâåäåííÿ íàéá³ëüøå 
çðîñòóòü â ö³í³ ñêëàäîâ³ — ôîíä 
íà çàðïëàòó (18,4%), ïîêðèòòÿ 
ð³çíèö³ ì³æ ðåàëüíîþ ö³íîþ âîäè 
³ òàðèôîì äëÿ íàñåëåííÿ (9%).

À ùå ï³äïðèºìñòâî ìàº ïîâåð-
òàòè êðåäèò, ÿêèé îòðèìàëî â³ä 
Ñâ³òîâîãî áàíêó — 40,9 ì³ëüéîíà 
äîëàð³â íà ïîêðàùåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè.

— Îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó 
çàêëàäåíî â òàðèô³ íà âîäî-
ïîñòà÷àííÿ — 1,2 ãðèâí³ çà êóá, 
à ó âîäîâ³äâåäåíí³ — 6 êîï³éîê ç 
êóáà. Êðåäèòí³ êîøòè äàþòü íàì 
ìîæëèâ³ñòü îíîâëþâàòè ìåðåæ³, 
ïîêðàùóâàòè ðîáîòó ï³äïðèºì-
ñòâà. Â³äñîòêè íèçüê³, ³ âòðà÷àòè 

òàêó ìîæëèâ³ñòü áóäå ì³íóñ íàì 
ÿê êåð³âíèöòâó Âîäîêàíàëó, — 
ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
ÊÏ «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» Ðà¿ñà 
Ï³âòîðàê.

Àäì³í³ñòðàö³þ Âîäîêàíàëó çà-
ïèòàëè — ÿêùî âè ìàºòå ïîíàä 
40 ì³ëüéîí³â äîëàð³â êðåäèòó Ñâ³-
òîâîãî áàíêó, òî ÷îìó íå ìîæåòå 
éîãî âèêîðèñòàòè íà ïîêðàùåííÿ 
ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè?

— Ìè íå ìàºìî öèõ ãðîøåé! 
Âîíè º íà ðàõóíêó â Ñâ³òîâîìó 
áàíêó, àëå ìè ¿õ âèêîðèñòàòè 
íå ìîæåìî. Áî óðÿäè â Óêðà¿í³ 
÷àñòî ì³íÿþòüñÿ ³ áàíê íå ìîæå 
äîìîâèòèñÿ ïðî ìåõàí³çìè âè-
êîðèñòàííÿ êîøò³â, — ñêàçàâ 
×åðíÿòèíñüêèé.

ЦІНА ВОДИ — 
1,5 КОПІЙКИ/ЛІТР

Ïèòàííÿ ç ÿêîñò³ âîäîïðîâ³äíî¿ 
âîäè áóëî êëþ÷îâèì ³ íå îäèí 
ðàç ùå ïðîëóíàëî íà ñëóõàííÿõ. 
Ïðîòå ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà 
ï³äãîòóâàëèñÿ äî öüîãî çàâ÷àñíî 
³ çàÿâèëè, ùî ëþäè, ÿê³ êóïó-
þòü áóòèëüîâàíó âîäó, ïëàòÿòü 
3,39 ãðèâí³ çà ë³òð, à âîäó ç-ï³ä 
êðàíà — 1,5 êîï³éêè çà ë³òð.

— Òå, ùî ìè ìîæåìî çàáåç-
ïå÷èòè çà íàøèì òåõíîëîã³÷íèì 
ïðîöåñîì âèðîáíèöòâà — öå 
áåçïå÷í³ñòü âîäè. Î÷èùàòè âîäó 
äî ð³âíÿ «Áîðæîì³»… æîäíà ºâðî-
ïåéñüêà êðà¿íà íå äîçâîëèòü ñîá³ 
î÷èùåíó âîäó ñïóñòèòè â óí³òàç. 
Ìîæëèâî ìîæíà ñòàâèòè ñèñòåìó 
äîî÷èùåííÿ âîäè íà âõîä³ â áóäè-
íîê ³ âèâîäèòè îêðåìî íà êðàíè, 
ç ÿêèõ áóäå éòè âîäà äëÿ ïðèãî-
òóâàííÿ ¿æ³, äëÿ ïèòòÿ, — ñêàçàëà 
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ÊÏ «Â³ííè-
öÿîáëâîäîêàíàë» Ðà¿ñà Ï³âòîðàê.

— ßêùî ìè ï³äâèùóºìî òàðèô, 
òî ëþäè õî÷óòü ä³çíàòèñÿ, êîëè 
ïîêðàùèòüñÿ ÿê³ñòü íàäàííÿ âî-
äîïðîâ³äíî¿ âîäè. Ïîòð³áí³ ÷³òê³ 
ñòðîêè, äå òà ÿê áóäåòå âèêîíó-

âàòè ðîáîòè, òà íàéãîëîâí³øå — 
ïëàíè íà ìàéáóòíº, ñòðàòåã³ÿ. Â³-
ííè÷àíàì öå ö³êàâî, à íå ò³ëüêè 
òàðèôè, — ñêàçàâ äåïóòàò îáëðàäè 
Àíäð³é Êîâàëüîâ.

Òàêî¿ ñòðàòåã³¿ íå ïðåäñòàâèëè. 
² ïðè öüîìó ì³æ äâîìà äåïóòàòà-
ìè îáëðàäè ñ÷èíèëàñÿ ñóïåðå÷êà, 
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ Êîâàëüîâ çâèíóâàòèâ 
Ìàçóðà, ùî â³í º «ºäèíèì, õòî 
ïðîòè ïåðåäà÷³ îáëàñíîãî Âîäî-
êàíàëó íà áàëàíñ Â³ííèö³, òîä³ 
ÿê 16 äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ Âîäî-
êàíàëó ïî îáëàñò³ âæå ïåðåäàí³ 
ó âëàñí³ñòü ì³ñöåâèõ ãðîìàä».

— ² öå ïîìèëêà áóëà, — êî-
ðîòêî â³äïîâ³â Ãåííàä³é Ìàçóð 
òà ïîêèíóâ çàëó ñëóõàíü.

Ó ê³íö³ ñëóõàíü ãîëîñóâàííÿ 
«çà/ïðîòè» ï³äâèùåííÿ òàðèô³â 
ó 2021 ðîö³ íå áóëî, áî çà ðåãëà-
ìåíòîì — âîíè áóëè îçíàéîì÷è-
ìè, âñ³ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ 
îïðàöþþòü, íàä³øëþòü ðîçðà-
õóíêè äî Íàöðåãóëÿòîðà, ÿêèé 
çíîâ-òàêè ¿õ ìîæå çàòâåðäèòè ÷è 
í³. Àëå äî öüîãî îáëàñíèé «Âî-
äîêàíàë» ùå ðàç ìàº ïðîâåñòè 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ÿê³, ïî ñóò³, 
í³÷îãî íå âèð³øóþòü.

На слуханнях сперечалися через борги Водоканалу. Нардеп Ірина Борзова 
вимагала у депутата облради Геннадія Мазура провести аудит, звідки в підприємства 
понад 100 мільйонів боргу

Ó Âîäîêàíàë³ êàæóòü, 
ùî âîäà ó íàñ 
áåçïå÷íà, à î÷èùàòè 
äî ð³âíÿ «Áîðæîì³» 
³ çëèâàòè â óí³òàç — 
íåïðèïóñòèìî
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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

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

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

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

473635

473923

473188

473563 473636

473921473726

474431
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ТАЇСА ГАЙДА, 
ГОЛОВА 
АВТОМАЙДАНУ, 
ЯКИЙ ЗНЯВ З 
ПОСАДИ ІНШОГО 
НАЧАЛЬНИКА, 
ШЕВЦОВА:

— Мене дивує декларація ново-
го начальника і його минуле. 
Звідки шикарна квартира в його 
тещі (160 квадратних метрів, 
оформлена у 2019 році, схо-
жа квартира у цій новобудові 
на березі моря коштує більше 
250 тисяч доларів) і нестара 
машина (Ауді Q3 2016 року, яку 
йому передали безкоштовно)? 
Знайомі одесити охарактери-
зували призначеного до нас 

так:  «Він мент-бізнесмен, 
а не мент-безпрєдєльщик. Він 
активістів не чіпає, а тільки біз-
нес трусить. Чого ти кіпішуєш? 
Він трохи позаробляє та й піде 
собі назад в Одесу». Так ось, 
мені набридло, що ми весь 
час воюємо за «себе і за того 
парня». Якщо всій області все 
одно, хто буде, і навіть АТОш-
ників він влаштовує, тільки нас 
ні, то чому ми маємо воювати 
за тих, кому все добре? Про 
АТОшників уточню: маю на ува-
зі тих людей, які сьогодні ви-
ступали під поліцією від імені 
всіх АТОВців. Я не до всіх маю 
претензію, а тільки до тих, кого 
сьогодні все влаштувало.

Дивує декларація і його минуле 

ВІТАЛІЙ 
ПАВЛОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВА 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:

— Декілька різ-
них джерел мені підтвердили, 
що світлини з подій 2 травня 
в Одесі, де Іщенка зафіксували 
на боці «антимайдану», справ-
жні та правдиві. Має бути зустріч 
з представниками преси і гро-
мадськості після представлен-
ня, тож однозначно поставимо 
питання про той шлейф, який 
за ним тягнеться по Одесі. По-
передимо його про те, що ми 
зустрічаємо людину «по одя-

гу», а як проводжати будемо — 
від нього залежить. Він для нас 
чистий листок. Є питання, але 
хочемо бути об’єктивними. 
Зараз сприймаємо новоприз-
наченого як людину, якій до-
віряє МВС України, але разом 
з тим вже взяли на контроль 
появу задачі про збір данини. 
По валютниках, по торговельних 
точках, по об’єктах підприєм-
ницької діяльності різних сфер. 
Нам одразу буде про це відомо, 
якщо таке трапиться. Як тільки 
з’явиться інформація про раху-
нок для оплати хабара якогось, 
чи щоб підприємців не зачіпали, 
одразу ж будемо повідомлені і 
відреагуємо.

Зустрічаємо людину «по одягу» 

АНАТОЛІЙ 
СЛІВІНСЬКИЙ, 
ГОЛОВА 
ОБ'ЄДНАННЯ 
УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ ТА 
ВОЛОНТЕРІВ АТО:

— Особисто я хотів би запитати 
в нового начальника поліції, чим 
відрізняється організатор «тітуш-
ків» в Броварах від організатора 
«тітушків» 2 травня в Одесі? Я був 
на акції в понеділок, але в кабінет 
не заходив. Від наших з групи, 
яких туди послали, знаю, що він 
сказав. Що був 2 травня началь-
ником райвідділу, тому не при-
ймав рішень. На фото він стоїть 

разом з противниками Майдану. 
Каже, дивився за громадською 
безпекою. «Дізнайтеся в активіс-
тів через друзів у Одесі, спитайте 
їхню думку, розізнайте, вони вам 
розкажуть, тоді будемо говори-
ти», — казав. Ми були налашто-
вані сьогодні переговорити і, за-
лежноі від відповідей на питання, 
масові заходи робити. Але якщо 
він сказав, що через тиждень-два 
зустрінемося, то вирішили акцію 
не продовжувати. Ми підготуємо-
ся до наступної зустрічі. Будемо 
бачити, що «накопаємо» на ньо-
го. Думаю, буде правильно під-
готуватися по-максимуму, все, 
що можна, про нього зібрати.

Підготуємося до наступної зустрічі 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

²âàíà ²ùåíêà, 
ÿêèé áóâ çàñòóï-
íèêîì íà÷àëüíèêà 
â Îäåñüêîìó ïîë³-

öåéñüêîìó óïðàâë³íí³, ïðèçíà-
÷èëè ó Â³ííèöþ íà ì³ñöå çâ³ëü-
íåíîãî Þð³ÿ Ïåäîñà. Ùå íå áóëî 
îô³ö³éíîãî ïðåäñòàâëåííÿ, à âæå 
â ìåðåæ³ ïîøèðèëè êîìïðîìåí-
òóþ÷ó ³íôîðìàö³þ.

Ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ³ âîëîíòåð 
Ðîìàí Áàëàí (ó Ôåéñáóö³ Ðîìàí 
Ñ³í³öèí) ïîøèâ ôðàãìåíò ç ïî-
ä³é 2 òðàâíÿ 2014-ãî ðîêó â Îäå-
ñ³. Íà ñêð³íøîò³ ç â³äåî âèäíî, 
ùî ²âàí ²ùåíêî, ÿêèé áóâ òîä³ 
íà÷àëüíèêîì ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿, 
ñòî¿òü íà îäíîìó áîö³ ç àíòèìàé-
äàí³âöÿìè. Îäèí ³ç òàêèõ ïðÿìî 
ïîçàäó ïðàâîîõîðîíöÿ ó ôîðì³ 
ö³ëèòüñÿ â á³ê ïðîòåñòóâàëüíèê³â.

«2 òðàâíÿ 2014 ðîêó â Îäåñ³ 
²ùåíêî ç Ôó÷åäæè òà ³íøèìè 
ìóñîðàìè ñòîÿëè íà îäíîìó áîö³ 
ç ïðîðîñ³éñüêèìè òà ðîñ³éñüêè-
ìè íàéìàíöÿìè, ÿê³ ç àâòîìàò³â 
ðîçñòð³ëþâàëè ïðîòåñòóâàëüíè-
ê³â. Äîïîìàãàëè òà êîîðäèíóâà-
ëè ñºïàð³â. Îñü ñêð³í ç â³äåî ç 
²ùåíêî ³ ñºïàðàìè, ÿê³ ñòð³ëÿþòü 

â íàòîâï ç-çà ñïèí ìóñîð³â, — 
íàïèñàâ Ðîìàí Ñ³í³öèí. — Äî-
êàç³â íàñïðàâä³ á³ëüøå, àëå 
öåé ÷îðò íå ó â'ÿçíèö³ ³ íå âò³ê 
â Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ. ²ùåíêî ñòð³ìêî 
ð³ñ êàð'ºðíîþ äðàáèíîþ…» 

² íà ïðåäñòàâëåííÿ ²âàíà 
²ùåíêà ó Â³ííèö³, ÿêå â³äáóëî-
ñÿ 1 ÷åðâíÿ, ïðèéøëè àêòèâ³ñòè. 
Âîëîíòåðè ³ ó÷àñíèêè ÀÒÎ õîò³ëè 
çàïèòàòè íîâîïðèçíà÷åíîãî ïðî 
éîãî ó÷àñòü ó ïîä³ÿõ 2 òðàâíÿ. Àê-
òèâ³ñò³â ïîêëèêàëè â êàá³íåò, äå 
ðàí³øå ïðàöþâàâ Þð³é Ïåäîñ, 
â³äñòîðîíåíèé, à ïîò³ì ³ çâ³ëüíå-
íèé ç ïîñàäè ÷åðåç ïðîðàõóíêè 
â ðîáîò³.

«ß óêðà¿íåöü», «Îäåñà — óêðà-
¿íñüêå ì³ñòî, ÿêå ÿ çàõèùàâ», 
«çàâæäè ñòîþ íà ïîçèö³¿ çàêîí-
íîñò³». Òàê ãîâîðèâ ²âàí ²ùåí-
êî íåâåëèê³é ãðóï³ ÀÒÎâö³â, ÿê³ 
ïðèéøëè äî íüîãî ç ïèòàííÿìè.

«Ìíîþ áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ 
³ áóëî çàòðèìàíî, öå ìîæíà ïå-
ðåâ³ðèòè, á³ëüøå 100 òàê çâàíèõ 
«ò³òóõàí³â», ïðèá³÷íèê³â «ðóñü-
êîãî ì³ðó». Ìîæå, íàâ³òü äî 200. 
Êîëè ÿ âæå ðîçóì³â, ùî ùîñü 
íå òå êî¿òüñÿ. ² îñîáèñòî, ñâî¿ìè 
ðóêàìè, ÿ â³äñòîþâàâ íàøå ì³ñòî, 
Îäåñó», — ñêàçàâ ²âàí ²ùåíêî.

Ï³ä ÷àñ ç³òêíåíü â Îäåñ³ 2 òðàâ-

АКЦІЇ ПРОТИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛІЦІЇ ПОКИ ЩО ВІДКЛАЛИ 
Активісти «риють»  Заявляти про 
недовіру новому начальнику поліцейського 
главку вінницькі активісти не спішать. 
У перший робочий день одесита Івана 
Іщенка в кабінеті на Театральній, 10 до нього 
прийшли АТОвці. На зустрічі домовилися, 
що через тиждень-два прийдуть знову, 
з новою інформацією і конкретними 
питаннями. RIA зібрала коментарі тих 
громадських діячів, хто вже дещо знає про 
одеського полковника й тепер напоготові

Іван Іщенко має 18 років стажу правоохоронця. 
Знімок з його сторінки у Фейсбуці 

íÿ ì³æ ïðèá³÷íèêàìè òàê çâàíî¿ 
«Îäåñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè» 
³ ïðîóêðà¿íñüêèìè àêòèâ³ñòàìè, 
íàãàäàºìî, çàãèíóëî 48 ëþäåé ³ 
á³ëüøå 200 ïîñòðàæäàëè. Ì³ë³-
ö³ÿ íå çàâàæàëà çàêîëîòíèêàì ³ç 
çáðîºþ, ñåðåä ÿêèõ áóëî áàãàòî 
ãðîìàäÿí Ðîñ³¿. Âèñòóï ñåïà-
ðàòèñò³â ïðèäóøèëè àêòèâ³ñòè, 
ìàéäàí³âö³ ³ ôóòáîëüí³ ôàíàòè.

Öå áóëî ø³ñòü ðîê³â òîìó. Ñüî-
ãîäí³ ²âàí ²ùåíêî âæå ïåðåàòåñ-
òîâàíèé ïîë³öåéñüêèé íà÷àëüíèê 
³ êàæå, ùî ÷åðåç ò³ ïîä³¿ ïðîéøîâ 
íå îäíó ïåðåâ³ðêó. Â³ííèöüêèì 
ÀÒÎâöÿì â³í ïîðàäèâ ä³çíàòèñÿ 
ïðî ñåáå á³ëüøå ó îäåñèò³â. 

Äîìîâèëèñÿ çóñòð³òèñÿ ùå ðàç 
÷åðåç òèæäåíü-äâà. ² ïîêè àê-
òèâ³ñòè çáèðàþòü ³íôîðìàö³þ, 
ïîãëÿíåìî, ùî â³äîìî ïðî ²âà-
íà ²ùåíêà ç îô³ö³éíèõ äæåðåë. 
Ãîëîâà Íàöïîë³ö³¿ ²ãîð Êëèìåí-
êî ï³ä ÷àñ éîãî ïðåäñòàâëåííÿ 
ñêàçàâ: äîñâ³ä÷åíèé îô³öåð, ç 
18-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè â ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàíàõ.

Ç á³îãðàô³¿ â³äîìî, ùî ²ùåí-
êî çàê³í÷èâ Îäåñüêèé óí³âåðñè-
òåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Â 2011–
2013 ðîêàõ î÷îëþâàâ Òàðóòèíñüêå 

â³ää³ëåííÿ ì³ë³ö³¿, ïîò³ì ñòàæó-
âàâñÿ â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äåÿêèé ÷àñ 
î÷îëþâàâ Îâ³ä³îïîëüñüêèé ðàé-
â³ää³ë ³ äàë³ ñòàâ íà÷àëüíèêîì 
óïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, 
ïåðåéìåíîâàíîãî çãîäîì â óïðàâ-
ë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ó ëþòîìó öüîãî ðîêó — çà-
õèñòèâ äèñåðòàö³þ â Õàðê³â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ, êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê. 
Â éîãî äåêëàðàö³¿ áà÷èìî îïëàòó 
çà âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàêîæ 
ç äåêëàðàö³¿ çðîçóì³ëî: îäðóæå-
íèé, ìàº äâîõ ñèí³â.

Ùî æ äî âëàñíîñò³ íîâîãî 
íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿, òî ¿¿ â íüî-
ãî ìàëî. ßê éîãî ìàéíî â çâ³-
ò³ ïðî ñòàòêè ³ äîõîäè âêàçàíà 
ò³ëüêè çåìåëüíà ä³ëÿíêà. Âñå 
³íøå — ó ïðàâ³ êîðèñòóâàííÿ, 
òîáòî þðèäè÷íî íàëåæèòü ³íøèì 
ëþäÿì. Öå é àâòîìîá³ëü Audi 
Q3 2016 ðîêó âèïóñêó, íà ÿêîìó 
ïîëêîâíèê ¿çäèòü, ³ ïàðê³íã, ÿêèì 
êîðèñòóºòüñÿ, ³ êâàðòèðà â Îäåñ³, 
äå æèâå éîãî ñ³ì’ÿ. Íàâ³òü çà-
äåêëàðîâàí³ 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ãîò³âêîâèõ êîøò³â íàëåæàòü äðó-
æèí³-÷èíîâíèö³. Âîíà ïðàöþº 
â ìóí³öèïàëüí³é ³íñïåêö³¿ ç áëà-
ãîóñòðîþ.

Â³ííèöüêèì ÀÒÎâöÿì 
Іùåíêî ïîðàäèâ 
ä³çíàòèñÿ ïðî ñåáå 
á³ëüøå ó îäåñèò³â, 
ïîêè â³í îãîâòàºòüñÿ 
íà íîâîìó ì³ñö³
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РЕКЛАМА

473253

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Âîñåíè ìèíó-
ëîãî ðîêó â Îëåãà 
Ï³äãóðñüêîãî ïî-

÷àâ áîë³òè ë³êîòü. Ðàçîì ç äðó-
æèíîþ Àë³íîþ âîíè çâåðíóëèñÿ 
äî ãàéñèíñüêî¿ ë³êàðí³. Ë³êàð³ âè-
ïèñàëè ìàçü. Âïðîäîâæ ê³ëüêîõ 
äí³â Îëåã ìàñòèâ íåþ ë³êîòü, îä-
íàê ðåçóëüòàò³â öå í³ÿêèõ íå äàëî. 
Ïîäðóææÿ çâåðíóëîñÿ äî ë³êàðí³ 
ïîâòîðíî. Íà îñíîâ³ ðåíòãåíó ïî-
ñòàâèëè ä³àãíîç — àðòðîç (õðî-
í³÷íå çàõâîðþâàííÿ ñóãëîáà, ïðè 
ÿêîìó â³í ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñâî¿ 
ðóõîâ³ ôóíêö³¿). Îëåãà ïîêëàëè 
â ñòàö³îíàð. Ë³êóâàííÿ òðèâàëî 
äâà òèæí³, àëå âèÿâèëîñü íå ä³-
ºâèì. ×îëîâ³êîâ³ ëèøå ã³ðøàëî.

Ïî¿õàëè äî Â³ííèö³. Ó Ïèðî-
ãîâö³ àðòðîç ïîñòàâèëè ï³ä ïè-
òàííÿ. Ïîäðóææÿ ïîâåðíóëîñÿ 
íàçàä ³ ïðîäîâæèëî ë³êóâàííÿ 
ó Ãàéñèí³. Îëåãîâ³ êðàùàëî, á³ëü 
ïðîéøîâ, à òåìïåðàòóðà ñïàëà. 

×îëîâ³ê òðèâàëèé ÷àñ áóâ íà ë³-
êàðíÿíîìó, ïîòð³áíî áóëî ïî-
âåðòàòèñÿ íà ðîáîòó. Çà äåÿêèé 
÷àñ â³í ïî¿õàâ ó ï’ÿòèäåííå â³ä-
ðÿäæåííÿ, à êîëè ïîâåðíóâñÿ, 
áóâ äóæå âòîìëåíèì: ï³äíÿëàñÿ 
òåìïåðàòóðà ³ ïîâåðíóâñÿ á³ëü.

Çâåðíóëèñÿ äî ïðèâàòíî¿ êë³-
í³êè ó ñòîëèö³. Ïåðøèé àíàë³ç 
êðîâ³ ïîêàçàâ, ùî â Îëåãà ëåéêîç 
(ðàê êðîâ³).

— Ñïî÷àòêó íàì áóëî äóæå 
ñòðàøíî. Ìè ïî÷àëè ïàí³êóâàòè 
³ íå çíàëè, ùî ðîáèòè. ²íôîð-
ìàö³þ ïðî õâîðîáó ä³çíàâàëèñü 
íå â³ä ë³êàð³â, à ç ³íòåðíåòó, — 
ðîçïîâ³äàº äðóæèíà Îëåãà Àë³íà 
Ï³äãóðñüêà. — Ïîò³ì íàì ïîùàñ-
òèëî ç ë³êàðêîþ, ÿêà ïîðåêîìåí-
äóâàëà õîðîøîãî ãåìàòîëîãà. Íàñ 
ïîêëàëè â ñòàö³îíàð. Âæå òàì 
á³ëüø äåòàëüíî ðîçïîâ³ëè ïðî 
çàõâîðþâàííÿ, íåîáõ³äí³ñòü ðî-
áèòè á³ëüø ðîçøèðåí³ àíàë³çè ³ 
õîðîø³ ïðîãíîçè îäóæàòè, àëå, 
øâèäøå çà âñå, ëèøå çà óìîâè 
òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó.

Àë³íà ãîâîðèòü, ùî ïîêàçíèêè 

РАК МАЛИ ВИЯВИТИ ЩЕ В ГАЙСИНІ
Боротьба  Після кількох помилкових 
діагнозів, Олегу Підгурському все-
таки діагностували рак крові. Останні 
півроку він знаходиться в стаціонарі 
однієї зі столичних лікарень. Олег 
сподівається, що скоро йому вдасться 
полетіти до Туреччини на трансплантацію 
кісткового мозку. Більшість суми вже є, 
не вистачає зовсім трішки

¿¿ ÷îëîâ³êà ïî÷àëè ð³çêî ïîã³ð-
øóâàòèñÿ: îäèí ëèøå ãåìîãëî-
á³í âïàâ äî 50, ùî º êðèòè÷íèì. 
Ïåðøî÷åðãîâî ïîòð³áíî áóëî 
øóêàòè äîíîð³â êðîâ³ ³ êîøòè 
íà ë³êóâàííÿ, — ïåðøèé ðàõóíîê, 
ùî éîãî âèñòàâèëà êë³í³êà, áóâ 
íà ïîíàä ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ë³êàð³ êàçàëè, ùî ðàê ìàëè 
ïîáà÷èòè ùå â Ãàéñèí³. Àëå Îëå-
ãó ââîäèëè ãîðìîíè, òèì ñàìèì 
ïðèãëóøóþ÷è ñèìïòîìè, — ïðî-
äîâæóº Àë³íà. — Êîëè ìè íàðåøò³ 
ïîòðàïèëè äî ãåìàòîëîãà, êðîâ 
áóëà óðàæåíîþ ðàêîì íà 98,5%. 

×àñó ó íàñ íå áóëî, ïîòð³áíî áóëî 
òåðì³íîâî ïî÷èíàòè õ³ì³îòåðà-
ï³þ. Âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ òðèâàâ 
ïåðøèé áëîê «àãðåñèâíî¿» õ³ì³¿. 
Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ìè ïî÷àëè äó-
ìàòè ïðî ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ.

Ïîäàëüøå ë³êóâàííÿ — öå 
ùå ï’ÿòü áëîê³â õ³ì³¿, à òàêîæ 
òðàíñïëàíòàö³ÿ, íà ÿêó Îëåã ç 
Àë³íîþ ðîçðàõîâóþòü ó íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó. Ïåðåñàäêà 
â³ä íåð³äíèõ äîíîð³â â Óêðà¿í³ 
íå ïðîâîäèòüñÿ, òîìó äîâåëîñÿ 
øóêàòè êë³í³êè çà êîðäîíîì. 
Çíàéòè ¿¿ âäàëîñÿ ó Òóðå÷÷èí³.

Íåùîäàâíî ÌÎÇ âèäàâ Îëåãó 
ãàðàíò³éíîãî ëèñòà, ÿêèé äîçâî-
ëèòü ïðîâåñòè éîìó òðàíñïëàí-
òàö³þ çà ðàõóíîê äåðæàâè. Ñóìà 

Більшу частину суми на лікування Олега виділив 
МОЗ. Залишилося зібрати дві тисячі доларів, щоб 
оплатити тест на виявлення COVID-19 у турецькій клініці 
і придбати кілька препаратів 

â 136 òèñÿ÷ äîëàð³â ïîêðèâàº 
ñàìó ïðîöåäóðó ÒÊÌ ³ ïåðø³ 
òðè ì³ñÿö³ ë³êóâàííÿ ï³ñëÿ ¿¿ çà-
ê³í÷åííÿ. Ïîäðóææþ íà ê³ëüêà 
äí³â òðåáà ëåò³òè äî Òóðå÷÷èíè, 
ùîá ïðîéòè îáñòåæåííÿ, ï³ñëÿ 
ÿêèõ ðîçïî÷íóòüñÿ ïîøóêè ïî-
òåíö³éíîãî äîíîðà. Öÿ ïî¿çäêà 
òàêîæ ïîòðåáóº ãðîøåé: ïî-
ïåðøå, êâèòêè ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ 
àâ³àñïîëó÷åííÿ ïîäîðîæ÷àþòü, 
ïî-äðóãå, âñ³ ñóïóòí³ âèòðàòè 
ëÿãàþòü íà ïëå÷³ ðîäèíè, ³ ïî-
òðåòº, êë³í³êà áóäå ñï³âïðàöþâàòè 
ç Îëåãîì òà Àë³íîþ ëèøå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âîíè ïðîéäóòü ïîâíå 
îáñòåæåííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ, — 
íà äâîõ öå 720 äîëàð³â.

— Çà âåñü ÷àñ ë³êóâàííÿ ìè 
âèòðàòèëè ïðèáëèçíî 400 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü. Ìè âæå ïðîäàëè âñå, 
ùî ìîãëè, ³ òåïåð ðîçóì³ºìî, ùî 
çóñèëü îäí³º¿ íàøî¿ ðîäèíè çà-
ìàëî, — ðîçïîâ³äàº Àë³íà. — Àíà-
ë³çè Îëåãà çàðàç ïîêðàùèëèñÿ. 
ßê ò³ëüêè çàê³í÷èìî ë³êóâàííÿ 
â Óêðà¿í³ ³ â³äêðèþòüñÿ êîðäîíè, 
ìè çìîæåìî ëåò³òè. Ïåðåëüîòè 
áóäåìî îïëà÷óâàòè çà âëàñíèé ðà-
õóíîê, àëå íå âèñòà÷àº ïðèáëèç-
íî äâîõ òèñÿ÷ äîëàð³â íà îïëàòó 
ðàõóíê³â çà òåñòóâàííÿ íà êîðî-
íàâ³ðóñ ³ ïðèäáàííÿ äåÿêèõ ïðå-
ïàðàò³â â Óêðà¿í³.

ßêùî âè ìàºòå çìîãó òà áàæàí-
íÿ äîïîìîãòè Îëåãîâ³ îäóæàòè, 
áóäü ëàñêà, ïåðåêàæ³òü áóäü-ÿêó 
çðó÷íó äëÿ âàñ ñóìó íà éîãî êàðò-
êó: 5168 7422 3106 7392 — Ï³äãóð-
ñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷.

«Êîëè ìè íàðåøò³ 
ïîòðàïèëè äî 
ãåìàòîëîãà, êðîâ áóëà 
óðàæåíîþ ðàêîì íà 
98,5%. ×àñó ó íàñ 
ïðàêòè÷íîíå áóëî»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Літо... мало схоже на літо, і скільки протримається така погода, 
не відомо. Опалювальний сезон в інтернаті закінчився, як і 
повсюди, але на вулиці досить холодно. Маємо прохання 
допомогти обігрівачами, саме на ось такі періоди — перехідні.

ПРЕССЛУЖБА ТРЦ S)MALL

Ó Â³ííèö³ ñòàëèé ³ì³äæ ºâðî-
ïåéñüêîãî ì³ñòà, äå êîìôîðò ì³ñòÿí ââàæà-
þòü çàïîðóêîþ ðîçâèòêó. Ñàìå òîìó âëàäà 
ðàçîì ç á³çíåñîì òà çâè÷àéíèìè ì³ñòÿíàìè 
êðîê çà êðîêîì íàìàãàºòüñÿ çðîáèòè âñ³ 
ñôåðè æèòòÿ êðàùèìè. 

Íåçâè÷íå àðõ³òåêòóðíå ð³øåííÿ òà ³í-
øèé ð³âåíü íàäàííÿ ïîñëóã â³ííè÷àíàì 
ãàðàíòóþòü ó ìàéáóòíüîìó òîðãîâî-ðîç-
âàæàëüíîìó êîìïëåêñ³, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ 
íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî ÒÖ «Äàñòîð», ùî 
ðîçòàøîâàíèé íà ïåðåõðåñò³ ïðîñïåêòó 
Þíîñò³ òà âóëèö³ Êåëåöüêî¿, ôàêòè÷íî 
ó ñàì³ñ³íüêîìó «ñåðö³» íàéíàñåëåí³øîãî 
ì³êðîðàéîíó Âèøåíüêà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî «Äàñòîð» ñòàâ îäíèì 
ç ïåðøèõ òîðãîâèõ öåíòð³â Â³ííèö³. Àëå â³í 
ìîðàëüíî òà òåõí³÷íî çàñòàð³â. Òèïîâó äëÿ 
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóä³âëþ ³íñòèòóòó ïåðå-
îáëàäíàëè ï³ä âåëèêèé òîðãîâî-îô³ñíèé 
ìàéäàí÷èê. Ç³ çì³íîþ âëàñíèê³â âîñåíè 
2019 ðîêó ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ îñó÷àñíåííÿ.

Óðîäæåíåöü Â³ííèö³ á³çíåñìåí Àðòåì 
Þøêîâ ðåàë³çóâàâ äîñòàòíüî îá’ºêò³â 
â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Òîìó, çà ïðè-
êëàäîì ³íøèõ çåìëÿê³â, éîãî çàö³êàâèëè 
³íâåñòèö³¿ ñàìå ó ð³äíå ì³ñòî. Íà ìàñøòàá-
íó ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ òà ïðèëåãëî¿ òå-
ðèòîð³¿ ìàº áóòè âèòðà÷åíî ïîíàä 100 ìëí 
ãðèâåíü. Ö³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ ó êîì-
ôîðòíå òà çðó÷íå ñåðåäîâèùå ³ç ñó÷àñíèì 
äèçàéíîì òà ðîçãàëóæåíîþ «ñèñòåìîþ» 
òîðãîâèõ òà ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â.

«Âñ³ ïðåêðàñíî çíàþòü, ùî áàãàòî 
çàìîæíèõ óêðà¿íö³â ñåðåä ÷èíîâíèê³â, 
á³çíåñìåí³â, ïîë³òèê³â àêòèâí³øå âêëà-
äàþòü êîøòè íå ó â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³êó, 
à ó íåðóõîì³ñòü çà êîðäîíîì: òîðãîâåëüí³ 
êîìïëåêñè, âëàñí³ ìàºòêè, ïðèâàòí³ êë³í³-
êè òîùî. Äëÿ íàøîãî á³çíåñó ïðèíöèïîâî 
áóëî ³íâåñòóâàòè ñàìå â Óêðà¿íó. Ï³ä-
òðèìóâàòè ïîòð³áíî íå Ïîëüùó, Ê³ïð ÷è 
²ñïàí³þ, à ð³äíå ì³ñòî ç ºâðîïåéñüêîþ àò-
ìîñôåðîþ», — ï³äêðåñëþº Àðòåì Þøêîâ.

²íâåñòèö³¿ âèòðà÷àòèìóòüñÿ íà êàðäè-
íàëüíó çì³íó áóä³âë³. Ôàñàäó ìàéáóòíüîãî 
S)Mall íàäàäóòü äèíàì³÷íèé ñó÷àñíèé 
ñòèëü. Ñòâîðåííÿì áðåíäó çàéìàëàñÿ 
äèçàéí-êîìïàí³ÿ PRAVDA DESIGN, 
êîíöåïö³þ òîðãîâèõ ïëîù ðîçðîáèëà 

îäíà ç íàéêðàùèõ êîíñàëòèíãîâèõ êîì-
ïàí³é Óêðà¿íè — Ukraine Trade Guild. 
Ãîëîâíèì àðõ³òåêòîðîì ïðîåêòó îáðàíî 
â³ííè÷àíèíà Â³òàë³ÿ Ïëÿñîâèöþ, àäæå 
ñàìå éîãî êîìïàí³ÿ ïðîåêòóº á³ëüø³ñòü 
òîðãîâèõ òà îô³ñíèõ öåíòð³â ó ì³ñò³.

«ßê ïðîåêòàíò ñóñ³äíüîãî «Ìàã³ãðàíäó» 
òà áàãàòüîõ ³íøèõ îá’ºêò³â, ìîæó ñêàçàòè, 
ùî ìàéáóòí³é êîìïëåêñ ñòàíå ñïðàâæ-
íüîþ «ïåðëèíîþ». Òàêèìè º âèìîãè ÷àñó. 
×àñ çì³íþºòüñÿ, âèøóêóþòüñÿ á³ëüø ö³êà-
â³ ³äå¿ òà àðõ³òåêòóðí³ ð³øåííÿ. ß ââàæàþ, 
ùî òàêèé êîìïëåêñ ìàº íàäèõàòè ëþäåé 
íà ïðèºìíèé òà ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê 
ÿê ç òî÷êè çîðó åñòåòèêè, òàê ³ çðó÷íîñ-
ò³», — çàçíà÷àº Â³òàë³é Ïëÿñîâèöÿ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàãàëüíà ïëîùà 
êîìïëåêñó ñòàíîâèòèìå 12,5 òèñÿ÷³ ì2. 
«Ðîäçèíêîþ» â³í íàçèâàº ëåãêèé íà÷å 
ïîâ³òðÿ ôàñàä, ùî ñòâîðþº ³ëþç³þ ðóõó 
ðàçîì ç ï³øîõîäîì.

«Íîâ³ âëàñíèêè ÒÐÖ îáðàëè àìá³òíèé 
ôîðìàò ñó÷àñíîãî ìîëëó, ïðîòå çáåð³ãà-
ºòüñÿ ïåâíà êîíöåïö³ÿ, äî ÿêî¿ çâèêëè 
â³ííè÷àíè. Òîìó îêð³ì áóò³ê³â òà ñóïåð-
ìàðêåòó, òàì áóäóòü äèòÿ÷³ ìàãàçèíè, ðåñ-

òîðàíè òà äîâîë³ âåëèêèé ê³íîòåàòð, ÿêèé 
çàéìàòèìå ïëîùó ó 900 ì2», — ïîÿñíþº 
äèðåêòîð UTG ªâãåí³ÿ Ëîêòèîíîâà.

Íàðàç³ ó ìåæ³ òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó ðî-
áîòè òðèâàþòü. Ìàéäàí÷èê çàãîðîäæåíî, 
òîìó íåçðó÷íîñò³ äëÿ â³ííè÷àí ì³í³ìàëü-
í³. Õî÷à «ñêàðæíèêè» çíàéäóòüñÿ çàâæäè, 
³ öå íå ì³ñöåâå íîó-õàó…

Äëÿ Â³ííèö³ ðåêîíñòðóêö³ÿ òà áóä³â-
íèöòâî ÒÐÖ íå º ÷èìîñü âèíÿòêîâèì. 
Ó ì³ñò³ îäíî÷àñíî áóäóºòüñÿ äî äåñÿòêà 
á³ëüø-ìåíø âåëèêèõ çàêëàä³â. Ïðîòå 
çà íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí ïëàíàì â³äêðè-
òè S)Mall ó 2021 ðîö³ çàâàæàþòü ñêàðãè 
äèâíèõ àêòèâ³ñò³â. Ïðèì³ðîì, íå ïîäî-
áàºòüñÿ îñó÷àñíåííÿ êîìïëåêñó ó Â³ííèö³ 
çàðåºñòðîâàí³é ó Êèºâ³ ÃÎ «Ìàðîäåðñòâó.
í³» ³ç çàñíîâíèêàìè Î. Ùóðîì ç Ìàð-
ãàíöÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ òà À. Ðÿáîâîþ 
ç Ìåë³òîïîëÿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé. Âîíè 
é äî ñóäó ïîçèâàþòüñÿ, íàìàãàþ÷èñü ïðè-
çóïèíèòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè, õî÷à æîäíîãî 
ðàçó íå â³äâ³äóâàëè ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ. Òà-
êîæ çà íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí çàïóñêàþòü-
ñÿ ð³çí³ «ì³ô³÷í³ ³ñòîð³¿» ïðî ìàéáóòíº 
S)Mall — í³áèòî ó êîìïëåêñ³ ìàþòü îá-

ëàøòóâàòè åë³òíå êàçèíî.
«Ìè ïèøàºìîñÿ ³ì’ÿì, ÿêå ìàº íàøà 

êîìïàí³ÿ, ³ çàâæäè º çàêîíîñëóõíÿíèìè. 
Á³ëüø òîãî, íàâ³òü êîëè ãðàëüíèé á³ç-
íåñ áóëî äîçâîëåíî, íà íàøèõ òîðãîâèõ 
îá’ºêòàõ öå âèêëþ÷àëîñÿ. Íàøà êîìïàí³ÿ 
í³êîëè íå çàéìàëàñÿ ãðàëüíèìè ðîçâàãàìè, 
äî òîãî æ, âîíè áóäóòü äèñîíóâàòè ç ìàãà-
çèíàìè», — çàçíà÷àº ªâãåí³ÿ Ëîêòèîíîâà.

«Ì³ôè» ðîçâ³í÷óþòü âèìîãàìè. Íà-
ðàç³ êàçèíî çàáîðîíåí³. Íàâ³òü çà çàêî-
íîïðîºêòîì, ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ ó Ðàä³, 
òàê³ çàêëàäè äîçâîëÿòü â³äêðèâàòè ïðè 
ãîòåëÿõ ç ùîíàéìåíøå òðüîìà ç³ðêàìè, 
à íå â òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèõ öåíòðàõ. 
Á³ëüø òîãî, â³ííè÷àíàì ó äàíîìó âèïàäêó 
ïðîïîíóþòü êîìôîðòí³ óìîâè, ÿê³ñíèé, 
àëå ñòàíäàðòíèé íàá³ð òîâàð³â òà ïîñëóã.

Îêð³ì áóò³ê³â ç áðåíäîâèì òîâàðîì, 
òîðãîâ³ ïëîù³ ðîçðàõîâàí³ íà âåëèêó ïðî-
ãóëÿíêîâó çîíó çà ïðèíöèïîì êîëà, ïðî-
äóêòîâèé ñóïåðìàðêåò, à òàêîæ ê³íîòåàòðè 
òà çîíó ìàëåíüêèõ òà âåëèêèõ ðåñòîðàí³â 
òà êàâ’ÿðåíü. Àêöåíò íà ñ³ìåéíèé â³äïî-
÷èíîê ç ä³òüìè. Íà ³íø³ «ðîçâàãè» ì³ñöÿ 
íå âèñòà÷èòü.

Вінницький «Дастор» перетвориться 
у S)Mall і стане справжньою «перлиною»
БЛОГ

474368



10 RIA, Ñåðåäà, 3 ÷åðâíÿ 2020

День без 
тютюну
 Îñòàíí³é äåíü âåñíè 
ó âñüîìó ñâ³ò³ â³äçíà÷àþòü 
ÿê äåíü áåç òþòþíó. Çã³äíî 
ç äàíèìè ÂÎÎÇ, ãëîáàëü-
íà òþòþíîâà åï³äåì³ÿ 
âáèâàº ïîíàä 8 ì³ëüéî-
í³â îñ³á ó ñâ³ò³. Â Óêðà¿í³ 
85 000 ñìåðòåé ùîðîêó 
ïîâ’ÿçàí³ âëàñíå ³ç êóð³í-
íÿì. Çà ñëîâàìè Âëàäèñëà-
âà Çáàíàöüêîãî, çàñòóïíèêà 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÄÓ «Öåíòð ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè, 
ùîá çìåíøèòè ìîæëèâ³ñòü 
øê³äëèâîãî âïëèâó äèìó, 
âàðòî çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü 
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü, ó ÿêèõ 
áóäå ïîâí³ñòþ çàáîðîíå-
íî êóð³ííÿ. Òàêîæ òðåáà 
îáìåæèòè ïðîäàæ óñ³õ 
âèä³â ñèãàðåò äëÿ îñ³á, ÿê³ 
íå äîñÿãëè 21 ðîêó. Äîñë³-
äæåííÿ àìåðèêàíñüêèõ òà 
ºâðîïåéñüêèõ â÷åíèõ ïîêà-
çóþòü, ùî äëÿ 95% â³äñî-
òê³â êóðö³â ïåðøèé äîñâ³ä 
âæèâàííÿ ñèãàðåò â³äáóâñÿ 
ñàìå ó â³ö³ äî 21 ðîêó.

Молодь під 
прицілом
 Íèí³ òþòþíîâ³ êîìïàí³¿ 
àêòèâíî ïðîñóâàþòü åëåê-
òðîíí³ ñèãàðåòè òà ñèñòåìè 
äëÿ íàãð³âàííÿ òþòþíó. 
Ïîïðè òå, ùî âèðîáíèêè 
çàÿâëÿþòü ïðî â³êîâ³ îá-
ìåæåííÿ íà ïðîäàæ öèõ 
ïðèñòðî¿â, âîíè º äîñòóï-
íèìè äëÿ ä³òåé òà ï³äë³ò-
ê³â. Ñåðåä ìîëîä³ â³êîì 
â³ä 13 äî 15 ðîê³â ìàéæå 
êîæåí ï’ÿòèé êóðèòü åëåê-
òðîíí³ ñèãàðåòè. Êóðöÿìè 
«çâè÷àéíèõ» ñèãàðåò º 9,2% 
ï³äë³òê³â.
Ïîíàä 70% ï³äë³òê³â ââàæà-
þòü, ùî êóð³ííÿ åëåêòðî-
ííèõ ñèãàðåò º áåçïå÷íèì 
äëÿ çäîðîâ’ÿ àáî çíà÷íî 
áåçïå÷í³øèì, í³æ «çâè÷àé-
í³» ñèãàðåòè. Ó òîé æå ÷àñ 
ó çâ³ò³ ÂÎÎÇ ïðî ãëîáàëü-
íó òþòþíîâó åï³äåì³þ 
çà 2019 ð³ê éäåòüñÿ ïðî òå, 
ùî åëåêòðîíí³ ñèãàðåòè 
øêîäÿòü çäîðîâ’þ. ÂÎÎÇ 
ðåêîìåíäóº çàñòîñîâóâàòè 
äî åëåêòðîííèõ ñèãàðåò 
³ ñèñòåì äëÿ íàãð³âàííÿ 
òþòþíó òàê³ æ ðåãóëÿòîðí³ 
íîðìè, ÿê ³ äî «çâè÷àéíèõ» 
ñèãàðåò. Â Óêðà¿í³ åëåêòðî-
íí³ ñèãàðåòè òà ñèñòåìè 
äëÿ íàãð³âàííÿ òþòþíó 
íå ï³äïàäàþòü ï³ä çàãàëüí³ 
íîðìè êîíòðîëþ òþòþíî-
âèõ âèðîá³â. Öå ñòâîðþº 
ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ÿê³ñòþ öèõ ïðîäóêò³â ³ äî-
ñòóïí³ñòþ äëÿ ä³òåé.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ДЕ ЛІКУВАТИСЬ УНІКАЛЬН
Реформа в дії  Програма медичних 
гарантій працює вже два місяці, та умови, 
за яких можна отримати безкоштовну 
спеціалізовану допомогу, й досі є 
сюрпризом для багатьох пацієнтів. 
Наче все просто — є направлення 
сімейного лікаря — і ЛОР, окуліст, хірург, 
дерматолог… вас чекає, або ви почекаєте, 
якщо до лікаря черга. Але є проблеми, 
зокрема в особливих пацієнтів

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Äî ðåäàêö³¿ çàòå-
ëåôîíóâàëà â³ííè-
÷àíêà Ë³ë³ÿ Ìàëó-
äæîí. ¯é 44 ðîêè ³ 

âîíà ñòðàæäàº áóëüîçíèì åï³-
äåðìîë³çîì, àáî ÿê éîãî ùå íà-
çèâàþòü, «õâîðîáîþ ìåòåëèêà». 
Êðàñèâà íàçâà ïðèõîâóº ñòðàøíå 
çàõâîðþâàííÿ, ïðè ÿêîìó øê³ðà 
ëþäèíè òàêà æ òåíä³òíà ³ êðèõêà, 
ÿê êðèëà ìåòåëèêà.

Ó ñâ³ò³ íà 50000 ä³òåé îäèí 
íàðîäæóºòüñÿ ç õâîðîáîþ ìå-
òåëèêà. Ó çäîðîâî¿ ëþäèíè çî-
âí³øí³é ³ âíóòð³øí³é øàðè øê³ðè 

ç’ºäíóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ îñîáëè-
âèìè âîëîêíàìè, ùî óòâîðþþòü-
ñÿ â ðåçóëüòàò³ âçàºìîä³¿ á³ëê³â. 
Ïðè áóëüîçíîìó åï³äåðìîë³ç³ ö³ 
âîëîêíà, àáî ïîâí³ñòþ â³äñóòí³, 
àáî ¿õ íåäîñòàòíüî. Â ðåçóëü-
òàò³ áóäü-ÿêîãî òåðòÿ ³ äîòè-
êó ç’ÿâëÿºòüñÿ á³ëü, à íà øê³ð³ 
áóëüáàøêè, ùî ïåðåòâîðþþòüñÿ 
â ðóáö³ ³ âèðàçêè.

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó ìè ïèñàëè 
ïðî öþ æ³íêó, â 2015 ðîö³ âîíà 
ç’ÿâèëàñÿ â ïðîãðàì³ «Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî» íà òåëåêàíàë³ ²í-
òåð. Ðîçïîâ³äàëà ïðî ñâîþ á³äó, 
ñïîä³âàëàñÿ îòðèìàòè ô³íàíñîâó 
äîïîìîãó â ë³êóâàíí³ ñâîº¿ õâîðî-
áè. Àëå í³÷îãî ç òîãî íå âèéøëî. 

Ëèøå ðîçãîëîñ íà âñþ êðà¿íó ïðî 
òå, ùî æ³íêà ìàí³ïóëþº õâîðî-
áîþ òà çëîâæèâàº àëêîãîëåì.

З ДИСПАНСЕРУ ПОПРОСИЛИ 
Íàñïðàâä³ ïðîáëåìà â æ³íêè 

º ³ äóæå ñåðéîçíà, äåðìàòîëî-
ãè êàæóòü, ùî âèë³êóâàòè òàêó 
õâîðîáó íåìîæëèâî, äîïîìàãàº 
ò³ëüêè ñèìïòîìàòè÷íå ë³êóâàííÿ. 
Íàòàë³ÿ Ìàçîð÷óê, çàâ³äóâà÷êà 
æ³íî÷îãî â³ää³ëåííÿ øê³ðâåíäèñ-
ïàíñåðó, ó ÿêîìó Ë³ë³ÿ ùîð³÷íî 
ë³êóâàëàñÿ, êàæå, ùî òîé âèä 
áóëüîçíîãî åï³äåðìîë³çó, ÿêèì 
ñòðàæäàº Ë³ë³ÿ, âàæêî, àëå ï³ä-
äàºòüñÿ ë³êóâàííþ.

— Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïî-
ñò³éíî ïðèéìàòè ãîðìîíè, öå 
ºäèíèé ìîìåíò, ÿêèé äîçâîëÿº 
òðèìàòè ¿¿ â ñòàá³ëüíîìó ñòàí³, — 
êàæå Íàòàëÿ Ìàçîð÷óê. — Àëå 
öå ë³êóâàííÿ ìàº ïîá³÷í³ ä³¿ ³ 
ìîæå âïëèâàòè íà åìîö³éíèé 
ñòàí ëþäèíè. Õî÷à ó Ë³ë³ âîíî 
îáãðóíòîâàíå, àäæå ÿêùî ìè 
ðóêó ïîð³æåìî, ðàíà áîëèòü, 
à òóò ëþäèíà âñå æèòòÿ õîäèòü 
ç êðèâàâèìè ðàíàìè…

Äî ñòàö³îíàðó Ë³ë³ÿ çâåðòàëàñü, 
êîëè â ¿¿ õâîðîáè ïî÷èíàëîñÿ 
çàãîñòðåííÿ. Õî÷à çà íå äîòðè-
ìàííÿ ë³êàðíÿíèõ ïðàâèë æ³íêó 
ê³ëüêà ðàç³â ïðîñèëè ïîêèíóòè 
ìåäçàêëàä, â äîïîìîç³ í³êîëè 
íå â³äìîâëÿëè. Àëå öüîãî ðàçó 
âñå íàáàãàòî ñêëàäí³øå.

НЕМА ДЕ ЛІКУВАТИСЯ 
— Ñòàö³îíàðíå â³ää³ëåííÿ 

øê³ðâåíäèñïàíñåðó çàêðèëè, — 
ðîçïîâ³äàº Ë³ë³ÿ Ìàëóäæîí. — Öå 
íå ïîâ’ÿçàíî ç êàðàíòèíîì, à ç 
ðåôîðìîþ. Òîáòî â³ää³ëåííÿ âæå 
íå â³äêðèþòü, à â ìåíå çíîâó çà-
ãîñòðåííÿ. ß òåëåôîíóâàëà ë³êà-
ðÿì, ïðîôåñîðó, ÿêèé â ñâ³é ÷àñ 
ìåíå ñïîñòåð³ãàâ, â³í ïîïðîñèâ 
ñêèíóòè íà âàéáåð ôîòî ìî¿õ ðàí, 
ùîá ì³ã ïîäèâèòèñÿ òà ùîñü ïî-
ðàäèòè. Àëå ÿ ³íâàë³ä äèòèíñòâà, 
îòðèìóþ ïåíñ³þ ³ ìàþ çâè÷àé-
íèé êíîïêîâèé òåëåôîí, òîìó 

ìîâà ïðî ôîòî ³ âàéáåð âçàãàë³ 
íå ñòî¿òü. Òîä³ ïðîôåñîð ïîðà-
äèâ ïðèéòè äî â³ää³ëåííÿ (íà âóë. 
Ìàã³ñòðàòñüê³é) ³ âëàøòóâàòè òàì 
ïðîòåñòíèé ï³êåò, òîáòî ïîêàçà-
òè ñâî¿ ðàíè íà íîãàõ, ìîæëèâî 
çàëó÷èòèñü ï³äòðèìêîþ ³íøèõ 
õâîðèõ, ÿê³ òàì ë³êóâàëèñÿ. Ùîá 
ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåìè 
òàêèõ õâîðèõ ÿê ÿ, ³ ùîá â³ää³-
ëåííÿ â³äêðèëè.

МИ НЕ ВІДПОВІДАЄМО 
СТАНДАРТАМ 

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Ìàçîð÷óê, 
ç òàêîþ õâîðîáîþ ÿê ó Ë³ë³¿ ó Â³-
ííèö³ º ê³ëüêà ïàö³ºíò³â, ³ ¿ì 
ùîð³÷íî ïîòð³áíå ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ. ª ³íø³ õâîð³, íàïðè-
êëàä, ç âàæêèìè ïñîð³àçàìè, àáî 
ç ïóõèð÷àòêîþ — öå ð³äê³ñíå, 

âàæêå àóòî³ìóííå çàõâîðþâàí-
íÿ, ïðè ÿêîìó íà øê³ð³, ñëèçîâ³é 
ðîòà ³ ³íøèõ ñëèçîâèõ îáîëîí-
êàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ïóõèð³ ð³çíèõ 
ðîçì³ð³â, âîíî ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ñìåðò³ ïàö³ºíòà. ² öå äàëåêî 
íå âñ³ âàæê³ òà íåáåçïå÷í³ õâî-
ðîáè, ç ÿêèìè ë³êàð³ øê³ðâåí-
äèñïàíñåðó ìàëè ñïðàâó, à îò ç 
ìåäðåôîðìîþ íå âïîðàëèñÿ.

— Â Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè 
çäîðîâ’ÿ áóëè âèìîãè äî ìåäçà-
êëàä³â, ³ â³äïîâ³äí³ñòü öèì âè-
ìîãàì º óìîâîþ äëÿ óêëàäåííÿ 
äîãîâîðó ïðî ô³íàíñóâàííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Çîêðåìà, ÿê 
ñòàö³îíàðíå â³ää³ëåííÿ ìè ïîâè-
íí³ íàäàâàòè ðåàí³ìàö³éíó äîïî-
ìîãó. Ìè öüîãî ðîáèòè íå ìîãëè, 
à êîëè âèíèêàëà ïîòðåáà, çâåð-
òàëèñÿ äî ðåàí³ìàö³éíèõ áðèãàä 
øâèäêî¿ äîïîìîãè.

За словами заступниці дирек-
тора обласного департаменту 
охорони здоров'я Надії Мару-
сяк, шкірвендиспансер працює 
як консультативно-діагностичне 
відділення.
— Зараз усі медзаклади стали 
комунальними підприємства-
ми. Тобто мають керівників, які 
відповідають за майбутнє свого 
закладу, — говорить Марусяк. — 
У зв'язку з умовами Національної 
служби здоров'я, щоб отримува-

ти фінансування пакету послуг, 
заклад має відповідати певним 
критеріям. Керівництво закладу 
вирішило, що вони цим крите-
ріям не відповідають. У цьому 
випадку Нацслужба здоров'я або 
не підписує договір з закладом, 
або дає час на підготовку.
Департамент охорони здоров'я, 
на сьогодні має лише методо-
логічну функцію і ніяким чином 
на рішення керівництва медза-
кладів не впливає.

Немає умов, немає угод 

Â³ííèöÿ ñòàëà 
ïåðøèì ì³ñòîì â 
Óêðà¿í³, äå çàêðèëè 
øê³ðâåíâ³ää³ëåííÿ. 
Ïåðøå, àëå äàëåêî íå 
îñòàííº

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 
 Îíêîçàõâîðþâàííÿ ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè òà ÿº÷íèê³â — âæå íå õâî-
ðîáà æ³íîê ñòàðøîãî â³êó: ðàê 
ïîì³òíî ìîëîäøàº. 

Á³ëüø³ñòü ôîðì ðàêó ìîæíà 
âèë³êóâàòè íà ïî÷àòêîâèõ ñòà-
ä³ÿõ, ãîâîðÿòü ìåäèêè. Íàïðè-
êëàä, ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè íà I 
ñòàä³¿ âèë³êîâíèé ó 95% æ³íîê. 
Íàòîì³ñòü êîæí³é ÷åòâåðò³é æ³íö³ 
â Óêðà¿í³ ðàê ãðóäåé ä³àãíîñòó-
þòü âæå íà ²²²-²V ñòàä³¿, êîëè 
åôåêòèâí³ñòü ë³êóâàííÿ çíà÷íî 
çíèæóºòüñÿ. 

Çàâ³äóâà÷ ã³íåêîëîã³÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó 
¹ 2 Â³êòîð Ðóäü ðîçïîâ³â, ùî 

ïîðÿä ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëî-
çè ó â³ííè÷àíîê ïðîãðåñóº ðàê 
ÿº÷íèê³â.

— ×àñòî íà ÓÇÄ äîñë³äæåííÿ 
ïîêàçóº ê³ñòó ÿº÷íèêà, à ïîò³ì 
âèÿâëÿºòüñÿ, ùî òàì âæå ðàêîâ³ 
êë³òèíè, — ãîâîðèòü ã³íåêîëîã. — 
Òîáòî, ÿêùî íîâîóòâîðåííÿ 
ç'ÿâëÿþòüñÿ íà ìàòö³, æ³íî÷èé 
îðãàí³çì äàº ïðî öå çíàòè õâî-
ðîáëèâèìè â³ä÷óòòÿìè àáî âè-
ä³ëåííÿìè. Ó ìîëî÷í³é çàëîç³ 
÷è ó ÿº÷íèêàõ — íàÿâí³ñòü çëî-
ÿê³ñíèõ óòâîðåíü íà ðàíí³é ñòàä³¿ 
ìîæóòü ïîêàçàòè ëèøå àíàë³çè 
íà æ³íî÷³ îíêîìàðêåðè.

Òàêîæ ë³êàð-ã³íåêîëîã ïîðåêî-
ìåíäóâàâ ùîð³÷íî â îáîâ'ÿçêîâîìó 

ïîðÿäêó ïðîõîäèòè òàê³ îáñòåæåííÿ:

ЖІНКАМ ВІД 20 ДО 40 РОКІВ:
 êë³í³÷íå îáñòåæåííÿ ãðóäíèõ 

çàëîç;
 ìàìîãðàô³þ;
 ÓÇÄ îðãàí³â ìàëîãî òàçó;
  öèòîëîã³÷íó ä³àãíîñòèêó 

(ÏÀÏ-òåñò) íà ðàê øèéêè ìàòêè.

ЖІНКАМ ВІД 40 РОКІВ І 
СТАРШИМ:
 êë³í³÷íå îáñòåæåííÿ ãðóäíèõ 

çàëîç;
 ìàìîãðàô³þ;
 ÓÇÄ îðãàí³â ìàëîãî òàçó;
  öèòîëîã³÷íó ä³àãíîñòèêó 

(ÏÀÏ-òåñò) íà ðàê øèéêè ìàòêè;

 ÌÐÒ ³ ÊÒ ìîëî÷íèõ çàëîç 
òà îðãàí³â ìàëîãî òàçó.

ßêùî æ ï³ä ÷àñ îáñòåæåíü ä³à-
ãíîñòóâàëè ðàê íà ðàíí³é ñòàä³¿ 
ðîçâèòêó, àáî ïåðåäðàêîâå çàõâî-
ðþâàííÿ, — éîãî ìîæíà âèë³êó-
âàòè, ïåðåêîíóº ãîëîâíèé ë³êàð 
Ïîä³ëüñüêîãî öåíòðó îíêîëîã³¿ 
Âîëîäèìèð Øàìðàé.

— ßêùî ïðîë³êóâàòè õâîðîáó 
íà ðàííüîìó åòàï³, ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò çàáåçïå÷åíèé. À îò ïðè 
ï³çíüîìó âèÿâëåíí³, íåîáõ³äí³ âå-
ëè÷åçí³ çóñèëëÿ ë³êàð³â, ñàìèõ 
õâîðèõ, ¿õí³õ ð³äíèõ, ÷èìàë³ ô³-
íàíñîâ³ âèòðàòè. Ïðè öüîìó øàí-
ñ³â íà ïîâíå îäóæàííÿ, íà æàëü, 
äóæå ìàëî, — ãîâîðèòü îíêîëîã

Про жіночі питання і онко-скринінг
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Вакцинація в період карантину
Ви не хочете виходити з 
дому, щоб не піддавати 
свою дитину ризику 
зараження інфекційними 
захворюваннями, а час 
вакцинуватися підійшов? 
Можливо ваш малюк 
панічно боїться лікарів? 
Тоді це саме те, що вам 
потрібно!
Для зручності відвідувачів 
МЦ Альтамедика, на період 
карантину вакцинацію у нас 
можна провести як в клініці, 
так і на дому.
Наші лікарі організовують 
виїзд високопрофесійного 
сертифікованого медичного 
персоналу для проведення 
всіх необхідних процедур.
Вакцинація на дому — це 
чудова нагода, особливо 
в період карантину, захисти-
ти себе та своїх близьких 
від вакцинокерованих за-
хворювань.
У нашому центрі імунізація 
проводиться із застосу-
ванням найбільш якісних 
препаратів від провідних 
європейських виробників, 
що пройшли сертифікацію 
на території України і до-
бре себе зарекомендували. 
Транспортування вакцини 
здійснюється з обов'язковим 
дотриманням холодового 
ланцюга.
Після запису, до вас в узго-
джений час прибуде бригада 
медиків (лікар, медична 
сестра), оснащена всім 
необхідним для проведен-
ня вакцинації і на випадок 
невідкладного стану та екі-
пірована згідно з вимогами 
МОЗ в умовах карантину.
Перед тим, як виконати 
щеплення, лікар, як завжди, 
проведе ретельний огляд 

дитини, відповість на всі за-
питання, які вас зацікавлять. 
Після введення вакцини ди-
тина ще протягом 30 хвилин 
залишається під наглядом 
педіатра. Медичний пер-
сонал пройшов спеціальну 
підготовку не лише з введен-
ня вакцин, але й з надання 
невідкладної медичної допо-
моги.
У своїй роботі ми викорис-
товуємо індивідуальний 
підхід до кожного пацієнта, 
таким чином виключаючи 
ймовірність побічних ефектів 
після введення вакцин. При 
вакцинації враховуються осо-
бливості здоров'я та індиві-
дуальна переносимість тих 
чи інших щеплень.
Пам'ятайте, що профілакти-
ка — найефективніший метод 
лікування. Щеплень не варто 
боятися, лише так ви захис-
тите свою дитину від таких 
інфекційних захворювань, як 
поліомієліт, дифтерія, каш-
люк, туберкульоз, вірусний 
гепатит, правець, кір, епіде-
мічний паротит, грип, крас-
нуха, гемофільна та пневмо-
кокова інфекції.
У МЦ Альтамедика вакцина-
ція проводиться як діткам, 
так і дорослим, що допома-
гає захистити наших найдо-
рожчих від вакцинокерова-
них хвороб!
Бережіть себе, своїх 
близьких та залишайтесь 
здорові!

473946

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

473747

РЕКЛАМА

472227

Òîìó áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ, 
â³ää³ëåííÿ çàêðèòè. Øê³ðâåíäèñ-
ïàíñåð òåïåð ïðàöþº ÿê ïîë³êë³-
í³êà. ² ùîá ïîòðàïèòè íà ïðè-
éîì äî ñïåö³àë³ñòà, â³äïîâ³äíî 
äî ðåôîðìè âòîðèíêè, ïîòð³áíå 
íàïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
³ êðàùå êîëè öå íàïðàâëåííÿ 
åëåêòðîííå.

Ïàö³ºíòè, ÿê³, íàïðèêëàä, ñî-
ðîìëÿòüñÿ éäè ç³ ñâî¿ìè ïðîáëå-
ìàìè äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ìî-
æóòü íàïðÿìó ïîòðàïèòè äî ñïå-
ö³àë³ñòà øê³ðâåíäèñïàíñåðó, àëå 
öå âæå áóäå ïëàòíà ïîñëóãà. (Ïî-
äèâèòèñü âàðò³ñòü ïîñëóã ìîæíà 
â ðåºñòðàòóð³ çàêëàäó).

— Õâîðèì, ÿê³ ðàí³øå â íàñ 
ë³êóâàëèñü, òåïåð ïîòð³áíî çâåð-
òàòèñü äî Ïèðîãîâêè, àáî äî â³ä-
ä³ëåíü ³íøèõ ë³êàðåíü, â ÿêèõ, 
íàïðèêëàä, òåæ ìîæóòü ë³êóâà-
òè ïñîð³àç, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Øêîäà, ùî òàê ñòàëîñÿ, òîìó 
ùî çíàþ, ÿê âîíè ñîðîìëÿòüñÿ, 
êîëè, íàïðèêëàä, â ïàëàò³ ëåæèòü 
ê³ëüêà õâîðèõ ç ïñîð³àçîì, àëå 
ðåâìàòè÷íî¿ ôîðìè òîáòî ïðî-
áëåìà ñóãëîá³â, à íà ò³ë³ ê³ëüêà 
áëÿøîê, ³ êîëè íàø ïàö³ºíò, 
ÿêèé ïðîñòî çíÿâ ôóòáîëêó ³ 
ïîðÿä íà ï³äëîç³ êóïêà øê³ðè 
ñôîðìóâàëàñü.

Íà ñüîãîäí³ âæå ïðîñòî ë³-
êàð-äåðìàòîâåíåðîëîã Íàòàë³ÿ 
Ìàçîð÷óê (â³ää³ëåííÿ çàêðèëè 

ИМ ХВОРИМ?

Людина-метелик: — Я, звісно, не піду пікетувати 
шкірвендиспансер, але де мені лікуватися, не знаю, — 
говорить Лілія Малуджон 

1. Треба мати направлення від 
сімейного лікаря. Якщо хворий 
прийде, який не потребує не-
відкладної допомоги, без на-
правлення до лікаря, який надає 
спеціалізовану або високоспе-
ціалізовану медичну допомогу, 
за власним бажанням, медичний 
заклад має право надати платну 
послугу згідно з тарифом.
2. Якщо пацієнт сам за власним 
бажанням звернеться до закладу 
і захоче без направлення зробити 

дослідження, або відвідати ліка-
ря, заклад має право офіційно 
запропонувати оплату послуги 
за встановленим тарифом.
3. Якщо людина вже лікувалася 
у спеціалізованому закладі за на-
правленням сімейного лікаря/
терапевта/педіатра, але стан її 
здоров’я потребує продовження 
лікування в спеціалізованому за-
кладі, вона отримає направлення 
від лікуючого спеціаліста до ін-
шого фахівця. Лікування за цим 

направленням також оплачує 
держава.
4. Без направлення безоплатно 
можна звертатись до акушера-
гінеколога, стоматолога, педіатра, 
психіатра, нарколога.
5. Екстрену медичну допомогу, 
коли ситуація загрожує життю, 
нададуть безоплатно без будь-
яких попередніх умов. Для 
отримання екстреної допомоги 
декларація не потрібна.

Щоб скористатися програмою медичних гарантій 

³ ïîñàäó çàâ³äóâà÷êè æ³íî÷îãî 
â³ää³ëåííÿ òåæ) êàæå, ùî õîäèëà 
â äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
ïðîñèëà çàëèøèòè õî÷ ê³ëüêà ë³-
æîê äëÿ âàæêèõ õâîðèõ. Àëå ¿¿ 

íå ïî÷óëè.
Äî ðå÷³, Â³ííèöÿ ñòàëà ïåðøèì 

ì³ñòîì â Óêðà¿í³, äå çàêðèëè 
øê³ðâåíâ³ää³ëåííÿ, ïåðøå, àëå 
íå îñòàííº.
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В інтернеті ми знайшли кілька 
сервісів та сайтів, які допомо-
жуть батькам знайти вихователь-
ку для дитини. Один з таких — 
сервіс Coffee nanny, де вінни-
чанам можуть підібрати няню. 
Проте обійдеться це не дешево. 
Няні у цій службі працююють 
цілодобово. Коштує це близь-
ко 150 гривень на годину (з 
9.00 до 21.00), 200 гривень 
за годину (з 21.00 до 9.00). 
Проте окрім цього працівникам 
сервісу, за допомогу з пошуком 
та у разі проблем — заміну няні, 
потрібно заплатити 50% місяч-
ної оплати няні.
Є ще один спеціалізований сайт 
«Наша няня», де оголошення про 
пошук роботи викладають вже 
самі потенційні няні для вашої 
дитини. Станом на 26 травня, 
у Вінниці є 71 кандидат. Вік цих 
няньок — від 16 до 60 років. 
Вартість їхніх послуг теж зна-

чно відрізняється — недосвід-
чені студенти пропонують свою 
роботу за 50 гривень\година. 
Люди ж досвідом роботи пе-
дагога та лікаря за свою робо-
ту хочуть отримувати порядка 
100–200 гривень за годину. 
На сайті «Турбота» батьки теж 
можуть переглянути анкети нянь 
і залишити заявку. Щоправда ан-
кет на сторінці лише 10, але й 
ціни на їхні послуги, порівняно з 
іншими, не дорогі — від 35 гри-
вень за годину.
Існує ще один сервіс замовлень 
у Вінниці «Кабанчик», де вам та-
кож допоможуть знайти няню з 
перевіреними документами та 
досвідом роботи. За годину ро-
боти няні доведеться заплатити 
від 70 гривень, а за місяць — від 
15 тисяч. На сайті ви можете 
прочитати відгуки про нянь і 
таким чином визначитись з ви-
бором кандидата.

Де знайти няню та скільки це коштує 

ÐÎÄÈÍÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Â  ó ì î â à õ 
ïîì'ÿêøåííÿ êà-
ðàíòèíó ÌÎÇ äî-
çâîëèâ ç 25 òðàâíÿ 

ïðàöþâàòè äèòÿ÷èì ñàäêàì. Óðÿä 
õîò³â «ïðèâ’ÿçàòè» ¿õ äî â³äíîâ-
ëåííÿ ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Ïðîòå íàâ³òü íà ïî÷àòêó 
ë³òà íå âñ³ ñàäî÷êè çàïðàöþþòü, 
à ò³ëüêè ò³, ÿê³ áóäóòü äî öüîãî 
ãîòîâ³. ² ïåðøî÷åðãîâå ïðàâî 
íà â³äâ³äóâàííÿ ñàäî÷êà ìàòè-
ìóòü ä³òè ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íèõ 
óñòàíîâ, ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â, ïðàö³âíèê³â, ùî 
çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó, áàòüêè ÿêèõ ïðàöþþòü 
³ íå ìàþòü æîäíîãî âàð³àíòó, äå 
çàëèøèòè äèòèíó ï³ä ÷àñ ðîáî-
÷îãî äíÿ.

Àëå íàâ³òü êîëè ñàäêè â³äêðè-
þòüñÿ, òî ÷è ïîâåäóòü òóäè â³ííè-
÷àíè ñâîþ ìàëå÷ó? Íà ñàéò³ ìè 
ïðîâåëè îïèòóâàííÿ, äå çàïèòàëè 
ó ÷èòà÷³â, ÷è ïóñòÿòü âîíè ñâîþ 
äèòèíó â ñàäî÷îê, êîëè îñòàíí³ 
â³äêðèþòüñÿ.

Óñüîãî â îïèòóâàíí³ âçÿëè 
ó÷àñòü 688 ëþäåé. Ïðîàíàë³çó-
âàâøè ðåçóëüòàòè, ìè áà÷èìî, ùî 
á³ëüø³ñòü â³äìîâëÿþòüñÿ âåñòè 
ñâî¿õ ä³òåé ó äèòñàäîê. Êàæóòü, 
ùå çàðàíî, òàê â³äïîâ³ëî 50% ÷è-
òà÷³â. Ùå ïîíàä 30% ñêàçàëè, ùî 
¿ì õîò³ëîñÿ á îáìåæèòè öå, àëå 
ïîòð³áíî éòè íà ðîáîòó ³ íåìàº 
ç êèì çàëèøèòè ìàëå÷ó.

Òîæ, îäíèì ç âàð³àíò³â, ùî 
ðîáèòè áàòüêàì — öå çíàéòè 
íÿíüêó.

«ВАЖЛИВО, ЩОБ У НЕЇ БУЛА 
ЩАСЛИВА РОДИНА» 

Êñåí³ÿ Ðåçíèêîâà — ìàòè, ÿêà 
ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü êîðèñòóâà-

ëàñÿ ïîñëóãàìè íÿí³ äëÿ ñèíà. 
Êñåí³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî àñïåêò³â 
ïðàâèëüíîãî âèáîðó íÿí³ º ñïðàâ-
ä³ áàãàòî.

— Â³ê äèòèíêè äóæå âàæëèâèé, 
àäæå ÿêùî ùîñü ï³äå íå çà ïëà-
íîì ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç íÿíåþ, 
òî íåìîâëÿ íå çìîæå ðîçïîâ³ñòè 
âàì àáî ïîñêàðæèòèñÿ íà îáðàçè, 
ãðóá³ñòü àáî ñòðóñàíè, — ðîçïî-
â³äàº Êñåí³ÿ. — Äî ðå÷³, çíàþ 
áàãàòî òàêèõ ³ñòîð³é â³ä ñâî¿õ 
çíàéîìèõ, êîëè ä³òêè áóëè â³êîì 
òðîõè á³ëüøå ðîêó, à íÿíÿ ãðóáî 
ïîâîäèëàñÿ ç íèìè ï³ä ÷àñ ïðî-
ãóëÿíêè íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó 
àáî ïàðêó íåïîäàë³ê â³ä äîìó. 
Ïðî öå ïîò³ì çíàéîìèì ìàìàì 
ðîçïîâ³äàëè ñóñ³äè. Òîæ âàðòî 
ðîçðàõóâàòè ðèçèêè.

Çà ñëîâàìè Êñåí³¿, âàæëèâî 
ðîçóì³òè, ùî íÿí³ âæå ñòàðøîãî 
â³êó ìîæå áóòè âàæêî ç íåìîâ-
ëÿì. Îñê³ëüêè äèòèíó òðåáà íî-
ñèòè ïîñò³éíî íà ðóêàõ, ïðèä³-
ëÿòè ¿é ìàêñèìóì óâàãè ³ ìàòè 
ãàðíó ðåàêö³þ, êîëè âîíà áóäå 
ðîáèòè ïåðø³ êðîêè. Òîìó æ³í-
êà á íå ðåêîìåíäóâàëà çàïðîøó-
âàòè íÿíþ ïîõèëîãî â³êó, àëå é 
êàæå, íå äîâ³ðèëà á ñèíà ëþäèí³, 
ÿêà íå ìàº âëàñíèõ ä³òåé òà äî-
ñâ³äó äîãëÿäó çà íèìè.

— Ï³ä ÷àñ çíàéîìñòâà òà ñï³â-
áåñ³äè âàðòî çàïèòàòè íÿíþ ïðî 
ïîïåðåäí³é äîñâ³ä ðîáîòè, íà-
ÿâí³ñòü ðåêîìåíäàö³éíèõ ëèñ-
ò³â â³ä ìèíóëèõ ïðàöåäàâö³â 
òà ³íø³ ðåêîìåíäàö³¿, à òàêîæ 
êîíòàêòè ëþäåé, ÿê³ ìîæóòü 
ï³äòâåðäèòè ¿¿ ñëîâà, — êàæå 
Êñåí³ÿ. — Íå ìåíø âàæëèâèé 
ñòàí ¿¿ çäîðîâ'ÿ.

Òàêîæ æ³íêà á ðàäèëà ïîö³êà-
âèòèñÿ ñ³ìåéíèìè ñòîñóíêàìè, 
¿¿ âëàñíèìè ³íòåðåñàìè. Êàæå, 
ùî íå äîâ³ðèëà á ñèíà ò³é, ùî 
íå ìîæå ï³äòâåðäèòè âëàñí³ ñëî-
âà òà äîñâ³ä ðîáîòè. Íå ìåíø 

НЕ ДИТСАДКОМ ЄДИНИМ. 
ЯК ВИБРАТИ НЯНЮ ДЛЯ ДИТИНИ 
Допомога батькам  З пом'якшенням 
карантину багатьом потрібно виходити 
на роботу, але що робити тим, хто 
не має на кого залишити дітей? Як 
варіант, можна знайти няню. Як це 
зробити правильно, без шкоди для 
емоційного стану дитини, та скільки 
коштує така послуга у Вінниці?

âàæëèâî, ùîá ó íå¿ áóëà âëàñíà 
ùàñëèâà òà áëàãîïîëó÷íà ðîäèíà.

ДИТИНА МОЖЕ НЕ ОДРАЗУ 
ПРИЙНЯТИ НЯНЮ 

— Ðåêîìåíäàö³ÿ â³ò÷èçíÿíèõ 
ïñèõîëîã³â ùîäî â³êó äèòèíè, 
êîëè íÿíÿ ìîæå ï³äì³íÿòè 
ìàìó, — öå òðè ðîêè, — ðîçïîâ³-
äàº ïñèõîëîã îáëàñíîãî äèòÿ÷îãî 
öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ³ìåí³ 
Þùåíêà Àë³íà Õðàí³òåëü. — Ïðî-
öåñ àäàïòàö³¿ äèòèíè äî ïîÿâè 
íîâî¿ ëþäèíè ó ¿¿ ïîâñÿêäåííîìó 
æèòò³ òðèâàº íå äåê³ëüêà äí³â, 
à ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Òîìó íå ñë³ä î÷³-
êóâàòè øâèäêîãî ïðèéíÿòòÿ äè-
òèíîþ ôàêòè÷íî ÷óæî¿ ëþäèíè. 
Ïðè ïåðøîìó çíàéîìñòâ³ íÿí³ ç 
äèòèíîþ, âàðòî ïðîäåìîíñòðó-
âàòè ìàëþêîâ³ âàøå ïîçèòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî ö³º¿ ëþäèíè. Ìîæ-
íà äîòîðêíóòèñü äî íÿí³, ñêàçàòè: 
«Öÿ ëþäèíà áóäå íàøèì äðóãîì 
³ ïîì³÷íèêîì…» Íå ñë³ä î÷³êó-
âàòè, ùî äèòèíà â³äðàçó ïðèéìå 
íîâîãî äðóãà. Íà ïåðø³é çóñòð³÷³ 

âàæëèâî áóòè ðàçîì ç äèòèíîþ.
Ï³ñëÿ çíàéîìñòâà, çà ñëîâàìè 

ïñèõîëîãèí³, âàðòî ïîö³êàâèòèñü 
ó äèòèíè: «×è á õîò³â òè, ùîá 
íÿíÿ ùå ðàç ïðèéøëà äî íàñ?» 

Íàñòóïí³ ê³ëüêà äí³â ñë³ä, ùîá 
ìàìà, äèòèíà ³ íÿíÿ ðàçîì õîäè-
ëè ãóëÿòè, ïîêàçóþ÷è óëþáëåí³ 
ìàðøðóòè, ðîçïîâ³äàþ÷è îñîáëè-
âîñò³ ðåæèìíèõ ìîìåíò³â. ×åðåç 
òðè-÷îòèðè äí³ ìîæíà íÿíþ ³ 
äèòèíó çàëèøèòè íà ãîäèíêó 
íàîäèíö³, ïîïåðåäèâøè ìàëþêà.

— Ïîêàçíèêîì äîâ³ðè äèòèíè 
äî íÿí³ º äîçâ³ë âò³øèòè ñåáå 
ï³ä ÷àñ ïëà÷ó, — êàæå Àë³íà. — 
Ñë³äêóéòå çà ïîâåä³íêîþ äèòèíè, 
ÿêùî ç ïîÿâîþ íÿí³ âîíà ñòàëà 
á³ëüø ïëàêñèâîþ, ïðèìõëèâîþ, 
àãðåñèâíîþ, ïî÷àëà ïîãàíî ñïàòè 
àáî ç'ÿâèëèñÿ ³íø³ íåãàòèâí³ çì³-
íè — öå ìîæå áóòè íàñë³äêîì ¿¿ 
ñï³ëêóâàííÿ ç íÿíåþ. Âîäíî÷àñ 
íå âàðòî ïîñï³øàòè çâèíóâà÷óâà-
òè íÿíþ — ³íîä³ âñå ïîÿñíþºòü-
ñÿ ïåðåæèâàííÿìè äèòèíè ÷åðåç 
ðîçëóêó ç ìàò³ð'þ.

Ксенія Резникова: «Не довірила б сина тій, що не може 
підтвердити власні слова та досвід роботи» 

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.
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Директорка департаменту освіти 
Вінницької міської ради Оксана 
Яценко говорить, що плюсом 
онлайн-навчання є опанування 
нових цифрових технологій як 
вчителями, так і дітьми. Міну-
сом — відсутність живого спілку-
вання з вчителем та одноклас-
никами.
— Усім школам Вінниці з почат-
ку запровадження карантину ми 
надали методичні рекомендації 
і я сподіваюсь, що дистанційне 
навчання пройшло ефективно, — 
розповідає директорка департа-
менту. — З 2007 року у Вінниці 
на базі фізико-математичної гім-
назії створене освітнє сховище, 
куди додано 12 тисяч уроків, чо-
тири тисячі тестових наборів для 
перевірки знань та платформа 
для запису вебінарів. Більшість 
шкіл Вінниці користувалась саме 

цією платформою під час каран-
тину. Вона була випробувана 
в період коротких карантинів. 
Ми знаємо, що користувачами 
сервісу були не лише вінничани, 
а й вчителі та учні всієї України і 
навіть Канади, Америки та Поль-
щі. Сервіс працює дуже просто, 
потрібно лише авторизуватися і 
зайти у систему.
За словами керівниці, з почат-
ку карантину освітяни Вінниці 
не стикалися з проблемами, які 
в цей період виникали в інших 
містах. На її думку, вінницькі вчи-
телі мали все необхідне для без-
болісної адаптації до нових умов.
— Департамент у свою чергу 
видав методичні рекомендації 
до використання бази уроків, яка 
у нас вже була. Хоча навчальні 
заклади і вчителі мають широ-
ку автономію у виборі форм та 

методів навчання, — продовжує 
Оксана Яценко. — Підсумовую-
чи ці два місяці, можу лише одне 
сказати з впевненістю — всі пе-
дагоги хочуть швидше на робо-
ту, бо під час онлайн-навчання 
завантаженість вчителя зросла 
втричі. Я знаю багатьох колег, які 
цілу добу тільки те й робили, що 
перевіряли роботи, спілкувались 
з учнями і батьками.
Крім часу, таке навчання заби-
рає більше сил та ресурсів. Для 
освітян України і в тому числі Ві-
нниці — це був виклик, з яким, 
я вважаю, ми гідно впоралися. 
Ми отримали хороший досвід 
і я впевнена, що освіта не буде 
такою, якою була до цього. Ду-
маю, що поступово вся освіта пе-
рейде на змішаний тип: онлайн 
з офлайном, і до цього треба 
готуватися.

«Завантаженість вчителя зросла втричі» 

ÎÑÂ²ÒÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Çàâåðøèâñÿ íàé-
á³ëüø íåçâè÷àéíèé 
íàâ÷àëüíèé ð³ê, 
õòîñü ââàæàº, ùî 

îñâ³òà ðóõàòèìåòüñÿ â îíëàéí, 
à äåõòî êàæå, ùî ñòàëî çðîçóì³ëî, 
ùî ìè íå ãîòîâ³ äî äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ.

Ç öüîãî ïðèâîäó íåùîäàâíî 
ïðàö³âíèêè Öåíòðó ²ííîâàö³éíî¿ 
Îñâ³òè «Ïðî.Ñâ³ò» ïðîâåëè ìàñø-
òàáíå äîñë³äæåííÿ. Ó íüîìó âîíè 
îïèòàëè ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé 
ç 24 îáëàñòåé, ÿê³ ðîçïîâ³ëè ïðî 
âèêëèêè òà ïåðåìîãè ï³ä ÷àñ äèñ-
òàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ç Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ â îïèòóâàíí³ âçÿëè 
ó÷àñòü 135 ðåñïîíäåíò³â. Ìàéæå 
50% îïèòàíèõ ñêàçàëè, ùî îäí³-
ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì â ðåàë³-
çàö³¿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ º 
â³äñóòí³ñòü ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó. 
ßê ç³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, òàê ³ 
ç ³íòåðâ‘þ, ïðàö³âíèêè Öåíòðó 
ç’ÿñóâàëè, ùî òèì øêîëàì, ÿê³ 
íàëàãîäèëè äèñòàíö³éíó ðîáîòó 
ï³ä ÷àñ ïîïåðåäí³õ êàðàíòèí³â, 
ïðîñò³øå ðåàë³çóâàòè äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ çàðàç.

Êåð³âíèöÿ «Ïðî.Ñâ³ò» Àííà 
Óâàðîâà ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä ÷àñ 

äîñë³äæåííÿ ç’ÿñóâàëè, ùî â³ä-
ñóòí³ñòü ñèñòåìíî ïîáóäîâàíî¿ 
êîìóí³êàö³¿ ó øêîë³ íåãàòèâíî 
âïëèâàº íå ò³ëüêè íà â÷èòåë³â òà 
àäì³í³ñòðàö³þ îñâ³òí³õ çàêëàä³â, 
àëå é íà ó÷í³â òà ¿õí³õ áàòüê³â.

Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíîþ ìå-
òîäèêîþ âçàºìîä³¿ ç ó÷íÿìè º 
êîìóí³êàö³¿ ÷åðåç ñîöìåðåæ³ òà 
ìåñåíäæåðè. Òîáòî, â÷èòåë³ íàä-
ñèëàþòü çàâäàííÿ é ÷åðåç äåÿêèé 
÷àñ îòðèìóþòü â³äïîâ³ä³ â³ä ó÷í³â.

ßê ÷èòàºìî ó äîñë³äæåíí³, 
íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ïðîáëå-
ìîþ º òå, ùî íå âñ³ ó÷í³ âè-
õîäÿòü íà çâ‘ÿçîê. Ö³ òðóäíîù³ 
îíëàéí-îñâ³òè â³ä÷óëè íà ñîá³ é 
â³ííèöüê³ îñâ³òÿíè. Ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ìè ïî-
ãîâîðèëè ç â÷èòåëåì, øêîëÿðåì ³ 
êåð³âíèöåþ äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî òå, ÷è âäàëîñÿ 
¿ì àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ îñâ³òí³õ 
óìîâ ³ ÿê³ âèñíîâêè âîíè ç öüîãî 
çðîáèëè.

ДОМАШНЯ АТМОСФЕРА 
ЗАВАЖАЛА ВЧИТИСЯ 

Îäèíàäöÿòèêëàñíèê øêîëè 
¹ 22 ²ëëÿ ×àéêîâñüêèé ãîâîðèòü, 
ùî Â³ííèöÿ, ÿê ³ âñÿ êðà¿íà, 
íå áóëà ãîòîâà äî òàêîãî íàâ÷àí-
íÿ àí³ òåõí³÷íî, àí³ ìîðàëüíî. 
Êàæå, ñàé òè ç îíëàé í-òåñòàìè 

ЧИ БУЛО ЦЕ ЕФЕКТИВНО? 
ПРО ОНЛАЙН-ОСВІТУ В ШКОЛАХ 
Навчання  Уроки — сидячи в ліжку, 
а контрольні — в Zoom. Понад два місяці 
школярі вимушено навчалися в онлайні 
через карантин. Попросили вчителя, 
школяра та керівницю управління освіти 
розповісти, що вони думають про цей 
період і який досвід з цього отримали

òî ïðî ÿêó åôåêòèâí³ñòü ìîæå 
é òè ìîâà?

Êàðàíòèí ³ äîìàøíº íàâ÷àí-
íÿ, íà äóìêó õëîïöÿ, ïîçèòèâíî 
âïëèíóëî íà éîãî çäîðîâèé ñîí, 
õàð÷óâàííÿ òà çìåíøèëî íàâàí-
òàæåííÿ. Íàòîì³ñòü, ñåðåä ì³íó-
ñ³â, ÿê³ â³í íà ñîá³ â³ä÷óâ, íàçèâàº 
â³äñóòí³ñòü êîíòàêòó ç â÷èòåëÿìè 
òà ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîêëàñíèêà-
ìè, ñëàáêà òåõí³÷íà ñêëàäîâà òà 
çìåíøåííÿ ðóõëèâîñò³.

— Äîìàøíÿ àòìîñôåðà ìåí³ 
äîñèòü ÷àñòî çàâàæàëà åôåêòèâíî 
íàâ÷àòèñü, áî ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî 
òè âäîìà, ³íêîëè çíà÷íî çá³ëü-
øóâàëî ðèçèê ïðîêðàñòèíàö³¿ , 
îñîáëèâî ìåí³ — ëþäèí³, ÿêà 
äî êàðàíòèíó âäîìà âñòèãàëà 
ëèøå ïîñïàòè. Óñå ³íøå ÿ ðîáèâ 
áóäü-äå, ò³ëüêè íå âäîìà, àäæå 
ä³ì â ìåíå àñîö³þºòüñÿ ç â³äïî-
÷èíêîì, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü.

БАТЬКИ ЗРОЗУМІЛИ, ЯКОЮ Є 
РОБОТА ВЧИТЕЛЯ 

Â÷èòåëü ³íîçåìíèõ ìîâ Âëàäèñ-
ëàâ Êà÷óð, îäèí ç êðàùèõ â÷è-
òåë³â Óêðà¿íè çà âåðñ³ºþ Global 
Teacher Prize, êàæå, ùî äëÿ íüîãî 
ïåðåõ³ä â îíëàéí — áóâ âåëèêèì 
âèêëèêîì.

— Ïåðø³ òèæí³ áóëî ä³éñíî 
âàæêî ÿê ìåí³, òàê ³ ó÷íÿì, — 
ðîçïîâ³äàº Âëàäèñëàâ. — Ëèøå 
êîëè âäàëîñü ï³ä³áðàòè çðó÷í³ äëÿ 
âñ³õ îíëàéí ïëàòôîðìè òà âè-
çíà÷èòèñü ç ôîðìàòàìè ðîáîòè, 
ñòàëî ëåãøå. Ìåí³ äîâîäèëîñü 
îïàíîâóâàòè áàãàòî íîâèõ ðå÷åé, 
àëå ÿ äóìàþ, ùî ìè ç ó÷íÿìè 
âïîðàëèñÿ.

Íàâ÷àííÿ Âëàäèñëàâ ïðîâîäèâ 
ó ð³çíèõ ñåðâ³ñàõ, ïîîäèíîê³ çà-
âäàííÿ ñêèäàâ ä³òÿì íà Google 
Äèñê, á³ëüø³ñòü óðîê³â ïðîõîäèëè 
â Zoom.

— Íàéâàæëèâ³øå â îíëàéí-
îñâ³ò³, ùîá ³ñíóâàâ äâîñòîðîíí³é 
çâ'ÿçîê ³ ó÷í³ íàâ³òü äèñòàíö³é-
íî â³ä÷óâàëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà íåâèêîíàííÿ çàâäàíü, — ïðî-
äîâæóº Âëàäèñëàâ. — Õî÷à ó ÷àñ 
íàâ÷àííÿ â îíëàéí³ º áàãàòî 
ðå÷åé, ÿê³ âàæêî â³äñòåæèòè. 
ß íå ìîæó áóòè íà 100% âïåâ-
íåíèì, ùî ò³ îö³íêè, ÿê³ ä³òè çà-
ðîáèëè, âîíè ñïðàâä³ çàñëóæèëè. 
Ïðîòå ðåçóëüòàòè õîðîø³. ß íà-
ìàãàâñÿ äàâàòè øêîëÿðàì ÿêîìî-
ãà á³ëüøå òâîð÷èõ çàâäàíü, ùîá 
óíåìîæëèâèòè ñïèñóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè ïåäàãîãà, ïåðåâàãè 
ó òàêî¿ îñâ³òè òåæ º. Íàïðèêëàä, 
îäí³ºþ ç íèõ — º òå, ùî â÷èòåëü 
ìîæå ñë³äêóâàòè çà âèêîíàííÿì 
äîìàøíüîãî çàâäàííÿ êîæíîãî 
ó÷íÿ. Òàêîæ â îíëàéí³ ä³òè ñòàâ-
ëÿòü á³ëüøå óòî÷íþþ÷èõ ïèòàíü.

— Íàéá³ëüøà ïåðåâàãà îíëàéí-
îñâ³òè ó òîìó, ùî áàòüêè òà ó÷í³ 
çðîçóì³ëè, ùî ðîáîòà â÷èòåëÿ 
íå º òàêîþ ëåãêîþ, ÿê ìîæå 
çäàâàòèñÿ, — êàæå Âëàäèñëàâ. — 
Ìåí³ òåæ áóëî íåëåãêî àäàïòóâà-
òèñü äî îíëàéí-îñâ³òè. Îñê³ëüêè 
íå áóëî åôåêòèâíî¿ ï³äãîòîâêè 
äî òàêîãî òèïó íàâ÷àííÿ, â÷è-
òåë³ âñå îïàíîâóâàëè ç íóëÿ ³ 
ñàìîñò³éíî. Õòî áóâ çíàéîìèé 
ç îíëàéí-³íñòðóìåíòàìè, òîìó 
áóëî ïðîñò³øå. Ìåí³ âàæêî óÿ-
âèòè, ÿê áóëî ñêëàäíî â÷èòåëÿì 
ó ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ.

Владислав Качур: «Найважливіше в онлайн-освіті, щоб 
існував двосторонній зв'язок і учні навіть дистанційно 
відчували відповідальність за невиконання завдань» 

ëàìàëèñÿ, ïîñò³é íî «âèáèâàëè» 
ó÷í³â àáî æ ïîêàçóâàëè íåïðà-
âèëüí³ ðåçóëüòàòè. À â³äñóòí³ñòü 
ºäèíî¿  âñåóêðà¿ íñüêî¿  ïëàòôîð-
ìè äëÿ äèñòàíö³é íîãî íàâ÷àí-
íÿ çðîáèëà é îãî ìàêñèìàëüíî 
íåêîìôîðòíèì, äðàòóþ÷èì ³ 
ïðîáëåìíèì.

— Äóìàþ, áóëî á äîáðå, ÿêáè 
ðîçðîáèëè ºäèíó ïëàòôîðìó, 
êóäè äîäàëè âñ³ øêîëè ³ ÷³òêî 
ïðîïèñàëè ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ ïî-
òð³áíî âèêîíàòè, âðàõîâóþ÷è 
äåäëàéíè, — ðîçïîâ³äàº ²ëëÿ. — 
Âåëèêà ÷àñòèíà â÷èòåë³â ïðîñòî 
íå âì³º ïðàöþâàòè ç ãàäæåòàìè 
òà ³íòåðíåòîì. ×åðåç öå ìè, ó÷í³, 
ñòðàæäàëè â³ä íåðîçóì³ííÿ òîãî, 
ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, êóäè â³ä-
ïðàâèòè ³ êîëè.

Çà ñëîâàìè øêîëÿðà, íàðàç³ 
îíëàéí-îñâ³òó ñêëàäíî íàçâàòè 
åôåêòèâíîþ. Õî÷ ²ëëÿ ââàæàº, 
ùî ÷èìàëî çàëåæèòü â³ä ñàìî-
ãî ó÷íÿ, é îãî ñàìîäèñöèïë³íè ³ 
áàæàííÿ â÷èòèñü.

— Òàêà îñâ³òà íå áóëà åôåê-
òèâíîþ. Äîìàøíþ ðîáîòó ³íêîëè 
ìîæíà áóëî ïðîñòî íå ïîì³òèòè 
³ íå çäàòè. Òåñòè — ìîæíà ëåãêî 
ñïèñóâàòè ³ íàïèñàòè íà âèñî-
êèé áàë, — ïðîäîâæóº ²ëëÿ. — 
Êð³ì òîãî, òåõí³÷íà ñêëàäîâà 
óñ³õ îíëàé í-ïëàòôîðì çàëèøàº 
áàæàòè êðàùîãî, áî äîñèòü ÷àñ-
òî çàâäàííÿ âèìèêàëèñü, à ïåðå-
çäàòè âæå íå áóëî ìîæëèâîñò³, 

Äîìàøíþ ðîáîòó 
³íêîëè ìîæíà áóëî 
ïðîñòî íå ïîì³òèòè. 
Òåñòè — ëåãêî 
ñïèñóâàòè ³ íàïèñàòè 
íà âèñîêèé áàë 
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Непереборна сила (форс-мажор) є об-
ставиною, яка «звільняє» особу від відпо-
відальності (ст. 617 ЦК України). Відповід-
на норма поширюється як на громадян, 
так і підприємства, як на договірні, так і 
недоговірні зобов’язання, зокрема ви-
падки завдання шкоди (ч. 3 ст. 1166, 
ч. 5 ст. 1187 ЦК, ч. 2 ст. 1209 України). 
Однак форс-мажор жодним чином нікого 
не звільняє від виконання зобов’язань, 
зокрема й таких як договір підряду (на-
дання послуг) на виконання певних робіт.
— Значно легше буде повернути завда-
ток, якщо були укладені договори, або 
був зафіксований факт передачі гро-
шей, — розповідає юрист Ростислав Не-
бельський. — Проте кожна ситуація різ-

на. Щодо бронювання місць у ресторані, 
то тут люди виступають як споживачі, тому 
рівень захисту в них буде більший. Ре-
комендую у таких випадках звертатись 
у Держпродспоживслужбу.
Якщо договір був укладений і вам не під-
ходять дати, на які переносять ваш за-
вдаток, то можна розірвати договір. І тоді 
підприємці теж мають повернути гроші. 
— Якщо ви звертаєтеся до підприємства 
про повернення завдатка усно, то цю роз-
мову варто записати. Це може бути до-
казом, якщо справа дійде до суду, — каже 
юрист. — Завдаток  практично у будь-якому 
випадку повернути реально. Навіть, якщо 
ніяких договорів немає, все одно через 
суд гроші можна буде повернути. 

«Завдаток мають повертати» 

РЕКЛАМА

ÃÐÎØ²

473922

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ñòóäåíòêà âèïóñêíîãî êóð-
ñó â³ííèöüêîãî âóçó Þë³ÿ 
çáèðàëàñÿ ñâÿòêóâàòè âèïóñ-
êíèé ó îäíîìó ç â³ííèöüêèõ 

ðåñòîðàí³â, ÿêèé çàáðîíþâàëè ùå ó ëþ-
òîìó. Òîä³ æ äàëè çàâäàòîê — 10 000 ãðí.

— Ìè äî îñòàííüîãî ñïîä³âàëèñü, ùî 
í³÷îãî â³äì³íÿòè íå äîâåäåòüñÿ, – êàæå 
ñòóäåíòêà. – Àëå öåðåìîí³þ âðó÷åííÿ äè-
ïëîì³â ñêàñóâàëè, òîìó âèòðà÷àòè ãðîø³ 
íà ðåñòîðàí ñåíñó íåìàº.

Çà ñëîâàìè Þë³¿, âîíè òåëåôîíóâàëè 
â ðåñòîðàí, ùîá ñïèòàòè, ÷è ìîæíà ïî-
âåðíóòè çàâäàòîê. Òàì ñêàçàëè, ùî ìîæíà 
ïåðåíåñòè äàòó, àáî çàìîâèòè ìåíøèé çàë. 
Àëå çàâäàòîê íå ïîâåðíóòü.

— Ó çàêëàä³ íàì ñêàçàëè, ùî 10 ÷åðâíÿ 
âîíè âæå áóäóòü ïîâíîö³ííî ïðàöþâàòè 
³ âèõîäèòü, ùî ìè ñàì³ â³äìîâëÿºìîñÿ, 
à êàðàíòèí òóò í³ äî ÷îãî, — ïðîäîâæóº 
ñòóäåíòêà. — Ìè ïî÷àëè ãóãëèòè ñàìîñò³é-
íî, ÿê öå ðåãóëþºòüñÿ ç ïðàâîâî¿ òî÷êè 
çîðó ³ çíàéøëè ê³ëüêà íþàíñ³â. Äî ïðè-
êëàäó, ðåñòîðàí íå ìîæå áóòè âïåâíåíèì, 
ùî êàðàíòèí íå ïðîäîâæàòü. Òîìó â³í 
ìàº ïîâåðíóòè, ÿêùî íå âñþ, òî õî÷à á 
÷àñòèíó çàâäàòêó.

А ЩО РОБИТИ ТИМ, ХТО ВЖЕ КУПИВ 
КВИТОК, АЛЕ НЕ ЗМОЖЕ ПОЛЕТІТИ?

Äåÿê³ àâ³àêîìïàí³¿ êîìïåíñóþòü âàðò³ñòü 
êâèòê³â ñêàñîâàíèõ ðåéñ³â. Äåÿê³ — ïðî-
ïîíóþòü ïåðåáðîíþâàòè êâèòêè íà ³íø³ 
äàòè àáî íàâ³òü íàïðÿìêè. 

Äî ïðèêëàäó, â³ííè÷àíèí Âàäèì ðîçïî-
â³äàº, ùî áðîíþâàâ êâèòêè â àâ³àêîìïà-

í³¿ Wizz Air. Êîìïàí³ÿ ïîâåðíóëà êîøòè 
çà ñêàñîâàíèé ïîë³ò íà Wizz-ðàõóíîê, 
à íå íà áàíê³âñüêó êàðòêó. Òîìó âèòðàòèòè 
ö³ êîøòè ÷îëîâ³ê çìîæå ëèøå íà ïîäî-
ðîæ³, ³ ëèøå âïðîäîâæ 2020 ðîêó.

Óìîâè ³ òåðì³íè ïåðåãëÿäó êóïëåíèõ 
êâèòê³â ó ð³çíèõ êîìïàí³é ð³çí³.

Íàïðèêëàä, ÌÀÓ ïðîïîíóº êë³ºíòàì, 
ÿê³ ìàëè íà ðóêàõ êâèòêè íà äí³, ùî ïðè-
ïàëè íà ïåð³îä êàðàíòèíó, ïåðåíåñòè äàòó 
ïîëüîòó çà òèì ñàìèì ìàðøðóòîì íà äàòó 
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòèíó. Ìîæíà çâåð-
íóòèñÿ äî êîìïàí³¿ ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ ÷àñ-
òèíè âàðòîñò³ êâèòêà, ÿêà íå áóëà âèêî-
ðèñòàíà. Îäíàê, ïåð³îä ïîâåðíåííÿ ìîæå 
çàéíÿòè äî 90 äí³â.

Windrose íàäàº ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâ-
íîãî ïåðåáðîíþâàííÿ ïî àâ³àêâèòêàõ, ùî 
ïðèäáàí³ íà ñêàñîâàí³ ðåéñè.

А ЯК ЩОДО ТУРОПЕРАТОРІВ?
Íå âñ³ òóðîïåðàòîðè ïîãîäæóþòü ïîâåð-

òàòè ãðîø³, á³ëüø³ñòü — ïðîïîíóº ïåðå-
áðîíþâàòè ïî¿çäêè íà «áåçïå÷í³» äàòè.

Íàïðèêëàä, ñï³âçàñíîâíèê òóðêëóáó 
«Á³äíÿæêà» Àíäð³é Ðèáà÷îê ïîâåðòàâ 
ãðîø³ òóðèñòàì çà çàáðîíüîâàí³ ïîäîðî-
æ³, ïðîòå êàæå, íå âñå çàëåæèòü ëèøå â³ä 
ïðàö³âíèê³â òóðêëóáó.

Çà ñëîâàìè Ðèáà÷êà, ãðîø³ çà ò³ òóðè, 
ÿê³ äî êàðàíòèíó áóëè çàáðîíüîâàí³ 
íà ë³òî, îñ³íü ÷è çèìó, òîáòî á³ëüøå, í³æ 
çà 45 äí³â äî ïî÷àòêó ïîäîðîæ³, — ¿õí³é 
òóðêëóá ïîâåðòàâ. Ïðîòå ó ö³é òåì³ ùå º 
ñêëàäîâà àâ³àêâèòêà, çà ÿêèé òóðêëóá âæå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå íåñå. ×îëîâ³ê êàæå, 
¿õí³é òóðêëóá, ÿê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé, âè-
ìóøåíèé ï³äëàøòîâóâàòèñü ï³ä ïðàâèëà 
àâ³àêîìïàí³é.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ. 
ЯК ПОВЕРНУТИ ЗАВДАТОК?
Повернення грошей  Закохані пари планували 
весілля і замовляли фотографів, ведучих та музикантів. 
Школярі та студенти — мріяли про випускний і 
заплатили за ресторани. Мандрівники — забронювали 
номери в готелі. Але карантин вніс корективи в плани 
практично усіх. Що робити людям, яким не хочуть 
повертати гроші за заплановану подію у ресторані 
чи гроші за заброньований готель, до прикладу?

Андрій Рибачок: «Люди нічого не втратили, ми просто їхні подорожі 
перебронювали на осінь, літо чи навіть на 2021 рік» 
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ОВЕН 
На початку тижня ймовірні 
складнощі у стосунках з коха-
ною людиною, прислухайтеся 
до мудрих порад друзів, вони 
вам допоможуть. У суботу 
можлива сварка, причиною 
якої стануть ваші ревнощі. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вас чекають романтичні при-
годи, тільки не попадіться 
в тенета мисливців за матері-
альними благами. У вас може 
з'явитися нове захоплення, яке 
змусить вас втратити голову 
в бурхливому потоці почуттів. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ви знову переко-
наєтеся в силі почуттів коханої 
людини. Вона порадує вас ро-
мантикою, ніжністю, відвер-
тими зізнаннями і дорогими 
подарунками. Може статися 
довгоочікувана подія. 

РАК 
Якщо ви будете вважати себе 
довершеністю, яку не варто 
відривати від справ через 
дрібниці, то приготуйтеся 
до гучного з'ясування стосун-
ків з коханою людиною. Вона 
теж претендує на роль непо-
вторної особистості. 

ЛЕВ 
Схоже, ви одягли рожеві окуля-
ри. Ваші очі і почуття можуть вас 
обдурити цього тижня. Не вірте 
їм, пошукайте якісь інші джере-
ла інформації про те, в кого ви 
зібралися закохатися. 

ДІВА 
На початку тижня не можна 
бути надто уважним до дріб-
ниць — тільки зіпсуєте настрій 
собі і своєму обранцеві. 
Не бійтеся прояви пристрасті, 
вас чекають незабутні відчут-
тя. Довіряйте своїм почуттям.

ТЕРЕЗИ 
Ви можете дізнатися щось 
не дуже приємне з минулого 
вашого нинішнього обранця. 
Будні краще провести на са-
моті і дати волю накопиченим 
емоціям, на безпечній для 
оточуючих відстані. 

СКОРПІОН 
Відверта розмова з коханою 
людиною може сильно зблизи-
ти вас. До того ж, ваш обранець 
здивує вас несподіваним на-
падом бурхливої   пристрасті. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші мрії починають поступо-
во реалізовуватися. Знайте, 
що чуйністю і увагою можна 
взяти навіть найбільш непри-
ступні бастіони. Вихідні — вда-
лий час, щоб побути удвох.

КОЗЕРІГ 
Сприятливий час для початку 
нових стосунків. Якщо у вас 
немає пари, зірки радять 
зареєструватися на сайті зна-
йомств. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень примирень і умирот-
ворення. Розбіжності, які рані-
ше турбували вас, зникнуть. На-
солоджуйтесь ситуацією, не так 
вже й часто таке трапляється.

РИБИ 
Не варто постійно критику-
вати свою другу половинку. 
Краще частіше дивіться в очі 
коханій людині, робіть їй 
компліменти і подарунки. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 3-9 ЧЕРВНЯ

ПРИВАБЛИВА ЛЮДИНА — ЦЕ ТА, ДО ЯКОЇ ТЕЧЕ УВАГА 

ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ 
Близько 70 % всієї інформації ми отримуємо 
візуально. Тому дуже важливо справити перше 
враження. 
Подивіться в дзеркало. Ви маєте такий вигляд, 
як хочете? І справа зовсім не в комплекції (хоча 
це важливо). Одяг, аксесуари і все це разом 
з поведінкою формують імідж і ваш образ. 
Легка посмішка, яка час від часу буде виникати 
на вашому обличчі, може бути приємним бонусом. 
І запрошенням.
Типова помилка: пильний погляд на людину 
може сподобатися далеко не кожному. 
Кількох секунд зорового контакту буде цілком 
достатньо.

ПОЧАТОК РОЗМОВИ 
Як правило, починає хлопець. Навіть якщо дівчині 
подобається хлопець, вважається, що вона може 
тільки привертати увагу: кокетувати, загравати і 
робити все необхідне, щоб чоловік сам підійшов 
(навіть у найбільш людному місці людина 
зазвичай дуже швидко помічає, що на неї хтось 
дивиться) Якоїсь ідеальної фрази для початку 
спілкування немає. Головне, щоб фраза не лякала і 
не викликала огиду.
Типова помилка: багато пікап-тренінгів радять 
хлопцям при знайомстві бути брутальними мачо і 
альфа-самцями, а дівчатам всією своєю поведінкою 
«підвищувати цінність і значимість». Не завжди це 
виправдано. Адекватна поведінка завжди краще.

ВМІННЯ ФЛІРТУВАТИ 
Почнемо з того, що сам факт вашого спілкування вже 
говорить про те, що ви людині цікаві, інакше розмо-
ва б не відбулася. Тілесних ознак зацікавленості існує 
дуже багато. Основні з них — це поступове набли-
ження, неусвідомлені дотики до себе, гра з прикра-
сами і аксесуарами. Також при флірті використову-
ються подвійні фрази з еротичним підтекстом. Якщо 
ви використовуєте такі фрази, стежте за тим, щоб 
вони були не вульгарними. Межа дуже тонка.
Типова помилка: багато хлопців і дівчат так зациклені 
на собі (що про мене подумають, що я скажу, як я буду 
виглядати), що зовсім не беруть до уваги реакцій 
співрозмовника. Якщо те, що ви робите подобається 
іншому — продовжуйте. Якщо ні, пробуйте щось інше.

Äëÿ òîãî ùîá ñïîäîáàòèñÿ ÷î-
ëîâ³êîâ³ àáî æ³íö³, ìè ðîçìîâ-
ëÿºìî. Ðîçäàºìî êîìïë³ìåíòè, 
ðîçïîâ³äàºìî ö³êàâ³ ³ñòîð³¿. Àëå 
äóæå ÷àñòî íàø â³çàâ³ ÷óº ïðî-
ñòî áàíàëüùèíó. Óÿâëÿþ÷è ñåáå 
äóæå êëàñíèì ñï³âðîçìîâíè-
êîì, ìè ïðîïóñêàºìî ìîìåíò, 
êîëè ñòàºìî ëèïêèìè, íóäíè-
ìè, íàâ’ÿçëèâèìè ³ íå ö³êàâèìè. 
Çâ³ñíî, ìîæíà ïðèâ÷èòè ñåáå (öå 
äîâãî) âåñòè ñâ³òñüê³ áåñ³äè, íà-
â÷èòèñÿ ìîæíà ³ ðîìàíòè÷íèì 
ðîçìîâàì (º òàê³ êóðñè). Àëå ùî á 
òàì ìè íå êàçàëè, ³ ÿê áè òàì ìè 
íå ãîâîðèëè, äîâîë³ ÷àñòî íà òîìó 

áîö³ ÷óþòü â³ä íàñ çîâñ³ì ³íøå.
Òîìó äî ïðàâèë åòèêåòó (à ñâ³ò-

ñüê³ áåñ³äè, öå ³ º ñêëàäîâà åòèêå-
òó) âàðòî äîäàòè âì³ííÿ âèñëîâ-
ëþâàòè íåâåðáàëüí³ çíàêè óâàãè. 
ßêùî âîëîä³òè íåâåðáàë³êîþ, 
âàøà ÷àð³âí³ñòü çðîñòàº â ðàçè. 
² ÿêùî ó â³äïîâ³äü íà âàø³ ñëî-
âà, âè çóñòð³÷àºòå ñêåïñèñ, çäè-
âóâàííÿ, íóäüãó, çà äîïîìîãîþ 
íåâåðáàëüíèõ çíàê³â óâàãè ìîæíà 
îáåççáðî¿òè ³ ïðèâåðíóòè äî ñåáå 
ìîìåíòàëüíî ³ áóäü-êîãî.

СЕКСУАЛЬНІ ЛЮДИ 
Ñê³ëüêè ðàç³â, äèâëÿ÷èñü 

ЯК ПРИВАБИТИ ОДНИМ 
ПОГЛЯДОМ, РУХОМ, СЛОВОМ 
Зачепити  Більшість з нас гарячково 
напружують мозок, придумуючи, що б 
це таке розумне і нестандартне сказати, 
щоб привернути увагу симпатичної 
людини. А приваблива людина одним 
поглядом, посмішкою, позою може 
звабити і навіть закохати в себе 
за лічені хвилини. У чому секрет?

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Невербально передається 
80 % всієї інформації, яку ми 
отримуємо про людину. Точ-
но ті ж самі 80 % неверба-
лики впливають на прихиль-
ність до вас інших людей. 
Уміння доносити інформацію 

не тільки текстом дуже важливе і створює 
те, що називається «імідж». Можна сказати 

людині, що ти її любиш щиро, але якщо зро-
бити помилку в інтонації, додати «смішок», 
то це стане схоже на сарказм. Якщо попро-
сити людину вийти з приміщення тремтячим 
голосом, а не гучним і впевненим, то нічого, 
крім сміху ми не отримаємо. При знайомстві 
невербальна складова особливо важлива. Те, 
як ви будете говорити, набагато важливіше, 
ніж те, що саме буде сказано. Це пояснює «ту 
саму романтику», яка з’являється при зна-

йомстві, коли ти вже практично не чуєш, що 
тобі каже людина, а просто дивишся на об-
личчя, слухаєш голос, відчуваєш певні емоції 
від цього. Текст друкований позбавлений 
будь-якої невербалики. Саме тому легко 
сплутати значення тієї чи іншої фрази без 
емоційного наповнення. Для цього інтер-
нет-користувачі придумали смайли. Вони 
замінюють те, що ми називаємо невербаль-
ним спілкуванням.

Коментар експерта

íà ÿêîãî-íåáóäü ÷îëîâ³êà àáî 
æ³íêó, âè â³äçíà÷àëè ïðî ñåáå 
«â³í/âîíà ñåêñ³»? Ïðè÷îìó íà-
â³òü íå ñï³ëêóþ÷èñü ç ëþäèíîþ. 
Öå ³ º ÷àð³âíà ñèëà íåâåðáàëèêè, 
ÿêà ñòâîðþº ÷àð³âí³ñòü ëþäèíè, ¿¿ 
ñåêñàï³ë. Ïðè÷îìó ëþäèíà ìîæå 
áóòè íå íàäòî ãàðíîþ, ³íîä³ íàâ³òü 
â³äâåðòî íå ãàðíîþ, àëå ùîñü â íå¿ 
òàêå º, ³ öå ÷àð³âíî áåçóìîâíî. 
Â ÷îìó öå âèðàæàºòüñÿ? Ó òîìó, 
ÿê ëþäèíà õîäèòü, ÿê ñòî¿òü, ÿê 
ñèäèòü, ÿê ïîâåðòàº ãîëîâó, ÿê ïî-
ñì³õàºòüñÿ, ÿê ðóõàþòüñÿ ¿¿ âóñòà, 
êîëè âîíà ãîâîðèòü, ÿê ðóõàþòüñÿ 
¿¿ ðóêè, íàñê³ëüêè â³ëüíî ëþäè-
íà â³ä÷óâàº ñâîº ò³ëî ³ ïðîñò³ð. 
Âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, â ñâîºìó ïðàâ³ 
íà ñâîáîäó ³ ñàìîâèðàæåííÿ — 
îñü ùî çàâîðîæóº. Öå âì³þòü ò³, 
õòî ä³éñíî ëþáèòü ñåáå, õòî ñåáå 
ïðèéìàº. Òàê³ ëþäè ïðèâàáëèâ³, 
íèìè õî÷åòüñÿ ìèëóâàòèñÿ, ³ ¿õ 
õî÷åòüñÿ õîò³òè.

ОЧІ ЯК ДЗЕРКАЛО 
Âèðàçíå îáëè÷÷ÿ, îáëè÷÷ÿ, ÿêå 

íà÷å ìàº ñâîþ ìîâó ñï³ëêóâàí-
íÿ — öå êðàñèâî. Ùå êðàñèâ³øå 
ãîâîðÿòü î÷³. Íå äàðìà êàæóòü ïðî 

î÷³ ÿê äçåðêàëî äóø³, õî÷à öå ñêî-
ð³øå ïðî ïîãëÿä. Ïîãëÿäîì ìîæíà 
çàâîðîæèòè, ñïîïåëèòè, â³äøòîâ-
õíóòè, çâàáèòè. Öþ çì³íó ñòèõ³é 
ñïîñòåð³ãàòè äóæå çàõîïëèâî.

Ïîãëÿä ÷àð³âíî¿ ëþäèíè âè-
ñëîâëþº ³íòåðåñ, ùèð³ñòü, à íàé-
ãîëîâí³øå — ñàìîïîâàãó (ìîâà 
íå ïðî ãîðä³ñòü ó ïîãëÿä³, à ïðî 
ðîçóì³ííÿ ñåáå ³ óâàæíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî ñåáå). ßêùî æ âè äè-
âèòåñÿ íà ñï³âðîçìîâíèêà î÷èìà 
ïîáèòî¿ ñîáàêè, àáî æ îö³íþþ÷è: 
÷è ãàðíèé âàø ñï³âðîçìîâíèê, ÷è 
ï³äõîäèòü â³í âàì, ÷è äîñòîéíèé 
âàøî¿ óâàãè, êîðîòøå êàæó÷è, 
øóêàºòå ó ñï³ëêóâàíí³ âëàñíó 
âèãîäó òà ïðàãíåòå ùîñü óâ³ðâà-
òè — öå çîâñ³ì íå ïðî ÷àð³âí³ñòü.

Ïðèâàáëèâà ëþäèíà äèâèòüñÿ 
âïåâíåíî, âîíà íå æåáðàº óâàãè ³ 
íå øóêàº ñõâàëåííÿ. Ïðèâàáëèâà 
ëþäèíà àïð³îð³, ÷è ìîæå àâàíñîì 
áà÷èòü íàâïðîòè ñåáå ö³êàâó ëþ-
äèíó ³ ïðàãíå òàêîæ áóòè ö³êàâîþ. 
Àëå â òîé æå ÷àñ ãîòîâà ìèòòºâî 
ïåðåðâàòè ä³àëîã òà çàö³êàâëå-
í³ñòü, ÿêùî íà òå º ïðè÷èíè. ² 
ìîâà òóò íå ïðî ïðèòâîðñòâî ÷è 
ìàí³ïóëÿö³¿, öå ïðî ñèëó.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ІВАН ВАСИЛЮК, ВОДІЙ

Продавцям купальників 
від продавців зимової гуми 
палкий привіт!

***
Одного разу я не захотів ви-
ходити на вулицю, поки там 

йде дощ. Так пройшов червень.

***
Не розумію, що мені подобається більше: 
збирати гриби або ж просто повільно ходити 
лісом з ножем у руці.

***
У метро мене дратують дві категорії людей: 
ті, хто зупиняється перед покажчиками, і до-
водиться їх відштовхувати, щоб пройти, і ті, 
хто пхається, коли ти стоїш і спокійно читаєш 
покажчик.

***
— Дорогий, хочу пофарбуватися влітку 
в рудий.
— Навіщо?
— Хочу що-небудь оригінальне зробити з 
головою.
— Почитай книгу.

***
— Бабусю, я вас обстежив, у вас все в порядку. 
Поясніть ще раз, на що скаржитеся?
— Так, дорогенький, задихаюся я.
— Коли?
— Коли за автобусом біжу і наздогнати його 
не можу.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 3 ÷åðâíÿ 2020
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ОВЕН 
Вы можете получить за-
манчивое деловое пред-
ложение. 

ТЕЛЕЦ 
Вас может порадовать нео-
жиданное признание ваших 
профессиональных заслуг. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Терпение, спокойствие 
и вера в лучшее помогут до-
биться желанной цели. 

РАК 
Покажите окружающим 
свои лучшие качества, их 
непременно оценят. 

ЛЕВ 
Желательно перестать 
растворяться в потоках 
эмоций и взяться за дело. 

ДЕВА 
Придется действовать 
спонтанно, постарайтесь 
не терять головы.

ВЕСЫ 
Неделя спокойной не будет, 
вам придется мгновенно 
реагировать на быстро 
меняющуюся ситуацию. 

СКОРПИОН 
Вы сможете почувствовать 
уверенность в собственных 
силах и определить цели 
на ближайшее будущее.

СТРЕЛЕЦ 
Ваша инициатива и настой-
чивость позволит преод-
олеть все подводные камни 
недели. 

КОЗЕРОГ 
На работе лучше быть 
незаметным и не привле-
кать к себе внимания. 

ВОДОЛЕЙ 
Проявите гибкость, про-
демонстрируйте готовность 
договариваться. 

РЫБЫ 
По возможности проявляй-
те сдержанность и дипло-
матичность.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

470491

РЕКЛАМА

Оксана, 19 років
Студентка Вінницького педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського. 
За сумісництвом візажист та майстер зачісок. 
Люблю радувати дівчаток красивими образами 
та додавати їм ще більше впевненості у собі). 
Хобі: фітнес та фото. Життєрадісна, добра та 
енергійна. В людях ціную гідність та щирість.  

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:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

473157
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ОТОСЕСІЯ ВІД 
СТУДІЇ «INDIGO»
093) 759 05 55, 

96) 179 71 31

ніші  дівчата їздять 
«Бліц таксі»


