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«ВІЗОК – НЕ ПЕРЕШКОДА»
ІСТОРІЯ ЗАКОХАНОЇ ПАРИ
 «Кожен з нас втратив роки життя 
у примарній надії на те, що ми 
знову зможемо ходити і «ось тоді 
заживем». Проте ми знайшли одне 
одного і тепер щасливо живемо тут 
та зараз, незважаючи на візки»

 Андрій та Людмила разом 
вісім років. Закохані живуть у 
квартирі, де практично власноруч 
зробили ремонт, завели два коти 
та зараз планують весілля. Вони 
мають великі плани, які разом їм 
здійснювати легше

– Хотілося б, 
щоб перехожі 
бачили 
спочатку 
людей, 
а потім 
вже нашу 
інвалідність, – 
кажуть Андрій 
і Людмила 
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Право 
на химеру 

Â þíîñò³ ÿ ëþáèëà îïîâ³-
äàííÿ Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà, áî 
â éîãî òâîðàõ, íàâ³òü â ê³íö³ 
ÑÐÑÐ, çàâæäè áóâ óêðà¿í-
ñüêèé ñâ³ò. ×èòàëè êíèæêè 
óêðà¿íñüê³, ðîçìîâëÿëè ïðî 
ë³òåðàòóðó, ³ áóëà â òîìó áó-
äåíí³ñòü æèòòÿ, íå ïîêàçîâà,  
à ùîäåííà, äëÿ ñåáå.

Íà äðóãîìó êóðñ³ ÿ ïðî-
÷èòàëà éîãî îïîâ³äàííÿ ïðî 
õèìåðó. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê 
íåíàäîâãî ïîâåðòàºòüñÿ 
äî ð³äíîãî äîìó. Â³í ðîçìîâ-
ëÿº ç áàòüêîì, ³ ñòàº çðîçó-
ì³ëî, ùî õëîïåöü ñïîä³âàíü 
áàòüê³â íå âèïðàâäàâ. Âèùó 
îñâ³òó íå çäîáóâ, çàéìàºòü-
ñÿ ÷èìîñü ðîá³òíè÷èì. Âîíè 
ñïåðå÷àþòüñÿ, ³, âðåøò³, õëî-
ïåöü êàæå:«Êîæåí ìàº ïðàâî 
íà ñâîþ õèìåðó»

ß òîä³ äîâãî äóìàëà íàä 
öèìè ñëîâàìè. Â ÑÐÑÐ âñå 
áóëî äóæå ðåãëàìåíòîâàíî. 
Ðîáîòà, â³ëüíèé ÷àñ, äóìêè, 
ðóêîä³ëëÿ ÷è âèâ÷åííÿ ìîâ. 
Ðåñóðñ³â áóëî îáìàëü, íà-
â³òü ÿêùî õî÷åø âèøèâàòè, 
ñïðîáóé «ä³ñòàíü» íèòêè ÷è 
òêàíèíó. Îäÿãíè ùîñü íå òå, 
êîìñîìîëüñüêèé ïàòðóëü 
íà äèñêîòåêàõ â÷åïèòüñÿ. ßêå 
ïðàâî íà õèìåðó, áóäü, ÿê óñ³.

Íàéá³ëüøå «ïðàâà íà õè-
ìåðó» íèí³ ïîòðåáóº îñâ³òà. 
Çîâí³øí³é âèãëÿä äèòèíè, 
çà÷³ñêà ÷è îäÿã — öå ¿¿ «õè-
ìåðè», ¿¿ ñàìîåêñïðåñ³ÿ. Öå 
òðåáà íå ïðîñòî äîçâîëÿòè, 
à ñõâàëþâàòè ³ ï³äòðèìóâàòè. 
Ñóñï³ëüñòâà, â ÿêèõ ñõâàëþ-
þòü ñàìîåêñïðåñ³þ, çàçâè÷àé 
åêîíîì³÷íî á³ëüø ðîçâèíåí³.

Íà æàëü, â íàøèõ øêîëàõ 
äáàþòü ïðî «á³ëèé âåðõ, ÷îð-
íèé íèç», ³ ïðè öüîìó çà-
êðèâàþòü î÷³ íà äèòÿ÷³ á³é-
êè ³ îáðàçëèâ³ ñëîâà. Ïðàâà 
íà õèìåðó íåìàº, à ïðàâî 
êðèâäèòè îäíîêëàñíèê³â, 
ïðàâî äîðîñëèõ íà çíåâàæ-
ëèâ³ ñëîâà ùîäî äèòèíè — º.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

СЕРГІЙ (48), КЕРІВНИК 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

— Чекаємо, коли Україна від-
криє кордони. Як запасний 
варіант — поїдемо в подорож 
Західною Україною.

ОЛЕНА (56), МЕНЕДЖЕР З 
ПРОДАЖ:

— Я проплатила за літню по-
їздку в Туреччину ще взимку. 
Якби не заплатили завчасно, 
то нікуди б не поїхали.

ОЛЕКСАНДР (31), БУДІВЕЛЬНИК:
— Взагалі нікуди не планую 
їхати. Можливо влітку поїду 
з родиною в Одесу. Але поки 
загадувати про літній відпо-
чинок не хочу.

ДАША (27), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:

— Планували з чоловіком 
в Туреччину летіти. Але як 
позакривали кордони, про 
відпустку перестали думати.

МИКОЛА (70), ПЕНСІОНЕР:
— Планую в Туреччину. Буду 
дотримуватися всіх обме-
жень, а боятися немає чого. 
Зараз без маски, бо на сві-
жому повітрі гуляю.

ТЕТЯНА (23), АДМІНІСТРАТОР 
РОЗВАЖАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

— Думали поїхати в Арабські 
Емірати чи Туреччину. Тепер  
незрозуміло, чи відкриють 
кордони. Поїдемо в Одесу.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Плануєте їхати у літню відпустку?

ÍÎÂÈÍÈ

За даними системи Clarity Project, 
компанія була зареєстрована 
в 2005 році у Києві. Є дочірнім 
підприємством товариства «Енер-
гопромімпекс». Очолює цю ком-
панію і «дочку» Олександр Кра-
пивко, який також є й кінцевим 
власником у обох компаніях.
За інформацією руху Чесно, 
Олександр в 2012 році бало-
тувався до Верховної Ради, був 
№ 34 у виборчому списку Пар-
тії пенсіонерів України, але так 
і не став нардепом.
ДП «Граніт Україна» має 100 ти-

сяч гривень статутного капіта-
лу, а серед видів діяльності має 
«42.11 Будівництво доріг і ав-
тострад», «42.13 Будівництво 
мостів і тунелів», «43.12 Підго-
товчі роботи на будівельному 
майданчику» тощо.
З 2017 року тільки у 9 з 33 тен-
дерів стали переможцями. Біль-
шість робіт у «Граніт Україна» 
замовляла одеська філія «Ад-
міністрації морських портів», 
де найдорожчою закупівлею є 
будівництво транспортної еста-
кади на 47,9 мільйона гривень.

Що відомо про «Граніт Україна»?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ìåð³¿ îáðàëè 
ï³äðÿäíèêà, ÿêèé 
ìàº çàâåðøèòè 

ðåêîíñòðóêö³þ Êè¿âñüêîãî ìîñ-
òó, ðîçïî÷àòó ùå â 2017 ðîö³. Ç 
êîìïàí³ºþ «Ãðàí³ò Óêðà¿íà» 
äîìîâèëèñÿ íàïðÿìó, îñê³ëüêè 
ïîïåðåäí³ òåíäåðè ñêàñîâóâàëè 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü ó÷àñíèê³â.

Ó íîâîìó òåíäåð³ â³äñóòíÿ 
òåíäåðíà äîêóìåíòàö³ÿ. Îäíàê 
ç ìèíóëèõ íåâäàëèõ çàêóï³âåëü 
â³äîìî, ùî ðîá³òíèêè ìàþòü 
çðîáèòè ïîë³óðåòàíîâå ïîêðèò-
òÿ òðîòóàð³â, âèêîíàòè çàõèñò 
â³äðåìîíòîâàíèõ òà ï³äñèëåíèõ 
îïîð ï³ä ìîñòîì, îáëàøòóâàòè 

íîâ³ ñõîäè ç ìîñòó äî ïëÿæ³â 
á³ëÿ ð³÷êè; çìîíòóâàòè ïåðèëà 
³ êîëåñîâ³äá³é; óêð³ïèòè êîíóñè 
øëÿõîïðîâîäó ï³ä ìîñòîì.

Íà ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ 2017–
2018 ðîê³â, íàãàäàºìî, Êè¿âñüêèé 
ì³ñò äåê³ëüêà ðàç³â ïåðåêðèâàëè. 
×è áóäóòü öå ðîáèòè çíîâó?

— Í³, ò³ ðîáîòè, ÿê³ ïåðåäáà-
÷åí³ íîâîþ çàêóï³âëåþ, ìîæíà 
âèêîíóâàòè é ï³ä ÷àñ ðóõó òðàí-
ñïîðòó. Öå æ íå îïîðè ³ íå äî-
ðîãó ðîáèòè, — â³äïîâ³â äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ²ãîð Êðàâåöü.

Íàðàç³ ÄÏ «Ãðàí³ò Óêðà¿íà» ùå 
íå ï³äïèñàëî äîãîâ³ð ç ì³ñüêîþ 
âëàäîþ, îäíàê çà ïðîòîêîëîì 
ïåðåãîâîð³â äèðåêòîð ï³äïðèºì-
ñòâà Îëåêñàíäð Êðàïèâêî íàäàâ 
äîâ³äêó, ùî íå ìàº ï³äñòàâ äëÿ 

КИЇВСЬКИЙ МІСТ ЗА КРОК 
ДО ПОЧАТКУ РЕМОНТУ 
Підрядник з Києва  Мерія обрала 
виконавця ремонту Київського мосту. Ним 
стане київська фірма «Граніт Україна», 
яка за всі роботи отримає 13,6 мільйона 
гривень. Якщо, звісно, візьметься 
за підряд. Чому потрібно ремонтувати міст 
і чи буде його перекриття, як це робили 
під час реконструкції в 2017–2018 роках?

â³äìîâè â³ä ó÷àñò³ â òåíäåð³.
Çà ïëàíîì, ÿêèé áóâ âêàçàíèé 

ó òåíäåð³, çàâåðøåííÿ ðåìîíòó 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó òðèâàòèìå 
äî 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó.

СУДИ І ТРИ НЕВДАЛИХ 
ТЕНДЕРИ 

À â ÷îìó ñïðàâà? Êè¿âñüêèé 
ì³ñò âæå æ ðåìîíòóâàëè! Òî-
âàðèñòâî «ÌÑÓ-2» âèêîíóâàëî 
ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòó ïðîòÿ-
ãîì 2017–2018 ðîê³â òà îñâî¿-
ëî 68 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà ö³ 
ãðîø³ ì³ñò óêð³ïèëè, ðîçøèðèëè 
òðîòóàðè, çðîáèëè íîâó äîðîãó, 
îñâ³òëåííÿ òà áàãàòî ³íøîãî. Àëå 
íå çàâåðøèëè çàõèñíå ïîêðèòòÿ 
îïîð ³ òðîòóàð³â, ÿê³ ïîòð³ñêàëèñÿ 
ìèíóëîãî ðîêó.

Ìåð³ÿ â³äìîâèëàñÿ ïðèéìàòè 
òðîòóàðè òàêî¿ ÿêîñò³, à ï³äðÿä-
íèê — óñóâàòè ïîøêîäæåííÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³ äâ³ ñòîðîíè çâåð-
íóëèñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, 
äå ÷åðåç äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ðîçãëÿäó 
ñïðàâè âèð³øèëè ðîç³ðâàòè óãîäó. 
Ïîçîâ ì³ñüêðàäè çàäîâîëüíèëè 
÷àñòêîâî. ßê ðåçóëüòàò, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñò é öþ çèìó ïåðåæèâ 
áåç çàõèñòó (cutt.ly/xyBoikG).

Îäíàê åïîïåÿ ç íåçàâåðøå-
íèì Êè¿âñüêèì ìîñòîì íà öüî-
ìó íå çàê³í÷èëàñÿ. Ùîá îáðàòè 
íîâîãî âèêîíàâöÿ ðîá³ò, ì³ñüêà 
âëàäà òðè÷³ (!) ïðîâîäèëà òåíäåð.

Ïåðøà (â ëþòîìó) ³ äðóãà 
ñïðîáà (â áåðåçí³) çíàéòè ï³ä-
ðÿäíèêà âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè: 
íà òåíäåð íå áóëî ïðåòåíäåíò³â, 
í³õòî íå õî÷å ðåìîíòóâàòè Êè¿â-
ñüêèé ì³ñò. À ñïðîáà ¹ 3 ó òðàâ-
í³ áóëà ñêàñîâàíà âæå ñàìèì 
çàìîâíèêîì: äåïàðòàìåíò êàï-
áóäó â³äõèëèâ ïðîïîçèö³¿ äâîõ 
ïðåòåíäåíò³â.

Òîâàðèñòâî «Ì³ñò ²íæ³í³ð³íã» 
íå â³äïîâ³äàëî óìîâàì òåíäåð-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿, à ÄÏ «Ãðàí³ò 
Óêðà¿íà» — ìàëî íåïîâíèé ïàêåò 
äîêóìåíò³â äî ïðîïîçèö³¿. Îä-
íàê îñòàííþ êîìïàí³þ íà òåíäåð 
¹ 4 çàïðîñèâ âæå ñàì äåïàðòà-
ìåíò êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà. 
ßêùî, âðåøò³-ðåøò, äîãîâ³ð ç 
íèìè ï³äïèøóòü, òî êèÿíè çíî-
âó îòðèìàþòü ï³äðÿä íà ðåìîíò 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó. Íàãàäàºìî, 
ïîïåðåäíÿ ô³ðìà, ÿêà ðîáèëà 
ðåêîíñòðóêö³þ Êè¿âñüêîãî ìîñ-
òó — òîâàðèñòâî «ÌÑÓ-2» — òà-
êîæ áóëà ç Êèºâà.

За планом, ремонт 
має тривати з 4 червня 
2020-го і до 1 липня 
2021 року. Проте 
фірма-виконавець ще 
не підписала підряд з 
вінницькою мерією 
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Òîìó îáðàëè çà îñíîâó âàð³-
àíò ç³ ñâ³òëîôîðàìè, ÿê³ áóäóòü 
ñòîÿòè íà êîæíîìó íàïðÿìêó — 
10 äëÿ òðàíñïîðòó, 10 äëÿ ï³øî-
õîä³â é òðè äëÿ òðàìâà¿â.

— ª ÷îòèðè ö³ë³ ðåîðãàí³çàö³¿ 
ïëîù³ Ãàãàð³íà — ï³äâèùèòè 
áåçïåêó ðóõó, ïðîêëàñòè íîâ³ 
ï³øîõ³äí³ çâ'ÿçêè, çàáåçïå÷èòè 
ñòàá³ëüíó ðîáîòó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó òà îçåëåíåííÿ âè-
â³ëüíåíèõ â³ä òðàíñïîðòó ïëîù. 
Ç³ ñâ³òëîôîðàìè ³ òàêîþ îðãàí³-
çàö³ºþ ðóõó íàì âäàñòüñÿ öüîãî 
äîñÿãòè, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð 
Êîðîòêèõ.

ЧОМУ ЗАБИРАЮТЬ СМУГУ 
Ðîê³â äåñÿòü òîìó íà ïåðåõðåñò³ 

Ñîáîðíà-Òåàòðàëüíà ïîñòàâèëè 
ñâ³òëîôîð. Éîãî âèìêíóëè ï³ñ-
ëÿ ê³ëüêîõ äí³â ðîáîòè, áî òàêå 
ðåãóëþâàííÿ ñòâîðþâàëî ëèøå 
çàòîðè. ×è íå áóäå òàê ñàìî ç³ 
ñâ³òëîôîðàìè íà Ãàãàð³íà?

— Íîâó ïëîùó Ãàãàð³íà ìîæ-
íà ïîð³âíÿòè ç îðãàí³çàö³ºþ ðóõó 
íà ïåðåõðåñò³ á³ëÿ ðèíêó “Óðî-
æàé”. ² òàì, ³ òàì º áàãàòî ìàðø-
ðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, 
ñâ³òëîôîðíå ðåãóëþâàííÿ. Ùî-
ïðàâäà, íà “Óðîæà¿” ï³øîõîäè 
ïåðåñóâàþòüñÿ ï³äçåìíèì ïåðå-
õîäîì. Àëå ìîæíà òî÷íî ñêàçàòè, 
ùî ðóõ íà ïåðåõðåñò³ á³ëÿ ðèíêó 
º çðîçóì³ëèì ³ äîçâîëÿº óíèêíóòè 
âñ³õ êîíôë³êòíèõ òî÷îê, ÿê³ íàðà-
ç³ ïðèòàìàíí³ ïëîù³ Ãàãàð³íà, — 
â³äïîâ³â Îëåêñàíäð Êîðîòêèõ.

Íàéá³ëüøå âîä³éñüêó ñï³ëüíîòó 
ö³êàâèëî, à äëÿ ÷îãî çìåíøóâàòè 
ê³ëüê³ñòü ñìóã äëÿ ïðî¿çäó íà òàêî-
ìó æâàâîìó ïåðåõðåñò³. Êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» 
â³äïîâ³â, ùî íà êîðèñòü öüîãî º 
àðãóìåíòè òà äîñë³äæåííÿ òðàô³êó.

— Òðàô³ê ï³äðàõîâóâàëè, äàí³ 
íå º çàêðèòèìè. Ñâîãî ÷àñó, 
äóìàþ, ìè ¿õ îïóáë³êóºìî, ÿê 
³ ñàì ïðîåêò. ² áóäü-õòî ç ôà-
õ³âö³â ÷è àêòèâ³ñò³â çìîæóòü 
ïðîâåñòè ñâîþ íåçàëåæíó åêñ-
ïåðòèçó, — â³äïîâ³äàº Êîðîò-
êèõ. — Íåìàº ö³ë³ ïîêðàùóâàòè 
ÿê³ñòü â'¿çäó â öåíòðàëüíó ÷àñ-
òèíó ì³ñòà äëÿ àâòîìîá³ë³â, º 
ìåòà çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíèé 
ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 
ßê ò³ëüêè ìè ñòâîðèìî á³ëüø 
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïðî¿çäó, 
òî ö³ óìîâè âèêîíàþòüñÿ íà âñ³ 
100%. ² ìàòèìåìî ùå á³ëüøå 
ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó íà ãîëî-
âí³é âóëèö³ ì³ñòà.

— ßêùî ñòàºòüñÿ àâàð³ÿ 
íà îíîâëåí³é ïëîù³ Ãàãàð³íà, äå 
ñòîâï÷èêàìè ïåðåêðèò³ ä³ëÿíêè 
äîðîãè, âèâ³ëüíåí³ â³ä òðàíñïîð-
òó, òî ÿê âîä³¿ çìîæóòü îá'¿õàòè 
ì³ñöå ÄÒÏ? ×è íå ñòàíå âñå ì³ñòî 
â çàòîðàõ? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Ñêëàäíî ñïðîãíîçóâàòè, ùî 
ñàìå íà ïðàâîìó ïîâîðîò³ ç âóëè-
ö³ Ïèðîãîâà íà âóëèöþ Ñîáîðíó 
ìàþòü â³äáóâàòèñÿ ðåãóëÿðí³ ÄÒÏ. 
² òîìó äóæå âàæêî ïðèïóñòèòè, 
ùî ïîòð³áíà ùå ö³ëà ñìóãà äëÿ 
ïîâîðîòó, ùîá îá'¿õàòè ì³ñöå 
àâàð³¿, — êàæå Îëåêñàíäð Êîðîò-
êèõ. — Ïðîåêòàíòàì ïîñòàâëåíà 
ìåòà, ùîá íà ïëîù³ Ãàãàð³íà áóâ 
òàêèé ñâ³òëîôîðíèé îá'ºêò, ÿêèé 

áè óíåìîæëèâëþâàâ âèíèêíåííÿ 
àâàð³¿. Õî÷à, ìàáóòü, ìîæóòü áóòè 
íåñïîä³âàí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ íà ïåâ-
íèé ÷àñ ìîæóòü ó ïåâíèé ñïîñ³á 
óñêëàäíèòè ïåðåòèí öüîãî ïåðå-
õðåñòÿ.

ТРИ МІСЯЦІ НА ТЕСТ 
Ðàí³øå ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåð-

ã³é Ìîðãóíîâ ãîâîðèâ, ùî ðî-
áîòà íàä ðåîðãàí³çàö³ºþ ïëîù³ 
Ãàãàð³íà ìîæå ïî÷àòèñÿ ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ ë³òà â 2020-ìó. Ïðîåêò 
íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿, à äàë³ ìàº 
ïðîéòè äåðæàâíó åêñïåðòèçó.

À ï³ñëÿ öüîãî òðèâàòèìå 
«òåñòîâèé ðåæèì» — íà ïëîù³ 
çìîíòóþòü ïåâíó ÷àñòèíó ð³øåíü 
ç ïðîåêòó. ßê ïîÿñíèëè àðõ³òåê-
òîðè, öå ïîòð³áíî, áî ìîäåëþâàí-
íÿ íåäîñêîíàëå, ³ ðîáîòà íîâî¿ 
ñõåìè ðóõó ìàº ïðîéòè ïåðåâ³ðêó 
ðåàëüíèì æèòòÿì. Òîìó îð³ºí-
òîâíî òðè ì³ñÿö³ áóäå âåñòèñÿ 
â³äåîô³êñàö³ÿ, ñîöîïèòóâàííÿ ³ 
ï³äðàõóíîê çì³í òðàô³êó.

Ïèòàºìî, à ÿê³ ìîæóòü áóòè 
çì³íè ï³ñëÿ òåñòîâîãî ðåæèìó? 
Äëÿ ïðèêëàäó, ÷è ìîæóòü çàáðàòè 
ïåðåõîäè, ñòîâï÷èêè, ÿê³, ìîæ-
ëèâî, áóäóòü íåäîðå÷í³?

— Äîñèòü áàãàòî ÷àñó ï³ø-
ëî íà àíàë³ç íèí³øíüîãî ñòàíó 
ïëîù³, îïðàöþâàííÿ ïðîåêòíèõ 
ð³øåíü, áà÷åííÿ. Íàâðÿä ÷è áó-
äóòü ñåðéîçí³ çì³íè ì³æ ïðîåêòîì 
³ éîãî âïðîâàäæåííÿì.

Ùî ìîæå çì³íèòèñÿ? Íàïðè-
êëàä, ôàçè ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â 
÷è ³íø³ íþàíñè. Àëå öå ìîæëè-
âî ëèøå ï³ñëÿ òåñòîâîãî ðåæèìó, 
êîëè ìè îòðèìàºìî çàóâàæåííÿ 
òà ïðîïîçèö³¿ âñ³õ ó÷àñíèê³â 
ðóõó, — â³äïîâ³â êåð³âíèê «Àãåí-
ö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Îëåê-
ñàíäð Êîðîòêèõ.

Архітектор «Агенції просторово-
го розвитку» Максим Кравчук 
зазначив, що попередня вартість 
реалізації тестового режиму 
і оновлення площі Гагаріна — 
близько двох мільйонів гривень.
— Половина від суми — це вла-
штування світлофорних об'єктів 
та ще половина — нанесення до-
рожньої розмітки («холодний» 
пластик), влаштування стовпчи-
ків та діленіаторів, які відмеж-
ують трамвайну колію. Та деякі 
роботи з організації пішохідних 
переходів — пониження бордю-
рів, влаштування ділянок троту-
арів, — сказав Кравчук.
— Чи можна зробити тестовий 
режим «підручними матеріала-
ми»? Для прикладу, перекрити 

частину смуг конусами чи боч-
ками, а замість світлофора по-
ставити регулювальника, щоб 
одразу не витрачати близько 
двох мільйонів гривень? — пи-
тає журналіст.
— Через складнощі з карантином 
і коронавірусом, які призвели 
до економічної кризи, у міста є 
ціль зробити проект дешевшим. 
Тому питання щодо організації 
цього тестового режиму також 
обговорюється, — відповів Олек-
сандр Коротких.
Світлофори на Гагаріна, нагада-
ємо, мають бути «розумними»: 
тривалість зеленого світла для 
проїзду буде збільшуватися 
на тому напрямку, де найбільше 
скупчення транспорту.

Ціна нової схеми руху — близько 2 мільйонів 

Ìåòà — çàáåçïå÷èòè 
ñòàá³ëüíèé ðóõ 
ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, à íå 
ïîêðàùóâàòè ÿê³ñòü 
ïðî¿çäó äëÿ àâòî

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ðóõ íà ïëîù³ 
Ãàãàð³íà çáèðà-
þòüñÿ çì³íèòè: òóò 

ïîñòàâëÿòü ñâ³òëîôîðè. Ðàçîì ç 
öèì, ïðîêëàäóòü íîâ³ ï³øîõ³äí³ 
ïåðåõîäè òà çìåíøàòü ê³ëüê³ñòü 
ñìóã äëÿ ïðî¿çäó. Ðîçðîáêó ïðî-
åêòó äîðó÷èëè ôàõ³âöÿì ç êîì-
ïàí³¿ UCG, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê.

Ïëàí ç ðåîðãàí³çàö³¿ Ãàãàð³íà 
ç’ÿâèâñÿ íåîô³ö³éíî: àêòèâ³ñòó 
Â³òàë³þ Ïàâëîâñüêîìó éîãî ïåðå-
äàëè íàïðèê³íö³ òðàâíÿ íåíàçâàí³ 
äæåðåëà. Ïðè öüîìó ìè îòðèìàëè 
ï³äòâåðäæåííÿ, ùî öÿ ñõåìà ðóõó 
º ïðàâäèâîþ. Íîâó ñõåìó ðóõó 
ðîçêðèòèêóâàëè â³ííèöüê³ âîä³¿, 
äîð³êàþ÷è, ùî ç³ ñâ³òëîôîðàìè 
³ îäí³ºþ ñìóãó ðóõó íà Ñîáîðíó 
ì³ñòî ñòîÿòèìå â çàòîðàõ.

Òèæäåíü ì³ñüêà âëàäà çáåð³ãàëà 
òèøó, ³ 1 ÷åðâíÿ àðõ³òåêòîðè ÊÏ 
«Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» 
ïóáë³êóþòü îô³ö³éíó âåðñ³þ ðå-
îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà ïëîù³ Ãàãà-
ð³íà ç ïîÿñíåííÿìè.

² ùå çà òèæäåíü, 9 ÷åðâíÿ, ïðåä-
ñòàâíèêè öüîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ïîÿñíèëè æóðíàë³ñòàì 
ìîòèâàö³þ çì³í Ãàãàð³íà. Òàê äëÿ 
÷îãî ðîáëÿòü íîâó ïëîùó?

БЕЗПЕКУ — ВСІМ 
Êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðî-

âîãî ðîçâèòêó» Îëåêñàíäð Êî-

ðîòêèõ íà ïî÷àòêó ðîçïîâ³â, ùî 
ïðîñò³ð íàâêîëî ïëîù³ Ãàãàð³íà 
êàðäèíàëüíî çì³íþºòüñÿ: º âó-
ëè÷íèé ïðîñò³ð ïåðåä Àðêîþ, 
òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ øêîëè 
¹ 2 ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ, 
ó ïëàíàõ — îíîâèòè ïðîñò³ð íà-
âêîëî ëåáåäèíîãî îçåðà òà ÷àñ-
òèíó âóëèö³ Õë³áíî¿.

² º ïîòðåáà â îíîâëåíí³ ñàìî¿ 
ïëîù³ Ãàãàð³íà, ÿêà ñòàº á³ëüø 
ëþäíîþ òà ç ðîêó â ð³ê á’º ðå-
êîðäè çà ê³ëüê³ñòþ ÄÒÏ — â³ä 
9 äî 15 àâàð³é ùîðîêó. Ïðîòå 
âàð³àíò ç³ çì³íîþ ïð³îðèòåò³â 
ðóõó íå âèð³øóº ïðîáëåì ïëîù³.

— Òóò ïðîõîäèòü á³ëüø³ñòü 
ìàðøðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Ìàéæå âñ³ âîíè (êð³ì 
òðàìâàÿ ¹ 4) ðóõàþòüñÿ çà íà-
ïðÿìêîì Ïèðîãîâà-Ñîáîðíà, ùî 
º ïîÿñíåííÿì, ÷îìó ãîëîâíîþ 
íà ïåðåõðåñò³ º ñàìå öÿ äîðîãà. 
Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ êîìïà-
í³¿ GFK, ó 2018 ðîö³ á³ëüø³ñòü 
ïî¿çäîê ì³ñòîì â³ííè÷àíè çä³é-
ñíþâàëè ñàìå íà ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ — 52%, à ÷àñòêà ïðè-
âàòíèõ àâòîìîá³ë³â ó ïåðåì³ùåí-
íÿõ ñòàíîâèòü 14%, — ãîâîðèòü 
àðõ³òåêòîð «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

Â³äêèíóëè ³ êðóãîâèé ðóõ. 
ßêùî íà íèí³øí³é ïëîù³ 59 êîí-
ôë³êòíèõ òî÷îê, òî ç êîëîì — 
áóäå 44. Ïëþñ, çà ñëîâàìè àðõ³-
òåêòîðà, íà ì³ñöÿ ïåðåòèíó øëÿ-
õ³â àâòîìîá³ë³â ïîòðàïëÿòèìóòü 
³ ï³øîõîäè.

НА ПЛОЩІ ГАГАРІНА БУДЕ ТЕСТОВИЙ 
РЕЖИМ ТА 23 СВІТЛОФОРИ 
Мотивація до змін  Після критики 
в соцмережах, проект реорганізації руху 
на площі Гагаріна вирішили представити 
офіційно. Архітектори пояснили, для 
чого на перехресті світлофори, пішохідні 
переходи і чому зменшують кількість смуг

Попередньо, старт робіт визначений на другу половину літа. Після монтажу світлофорів, 
нової розмітки і переходів почнеться дослідження їхньої ефективності 

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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Ð³øåííÿ ó ñïðà-
â³ ö³º¿ ÄÒÏ, ùî 
ïðèçâåëà äî ñìåðò³ 
ëþäèíè, âèíåñëè 

27 êâ³òíÿ. Â îñòàíí³ äí³ òðàâíÿ, 
ùîéíî çàâåðøèâñÿ ñòðîê îñêàð-
æåííÿ ð³øåííÿ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, 
ðåäàêö³ÿ RIA ïîö³êàâèëàñÿ, ÷è 
ïîäàâ õòîñü ç ó÷àñíèê³â ïðîöåñó 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó íà ïðèçíà÷åíå 
ïîêàðàííÿ. ² îñü ùî ä³çíàëèñÿ.

Îñê³ëüêè ï³äñóäíèé ïîâí³ñòþ 
âèçíàâ âèíó ³ í³õòî íå çàïåðå-
÷óâàâ îáñòàâèíè ñêîºíîãî íèì 
çëî÷èíó, âèêëàäåí³ â îáâèíóâàëü-
íîìó àêò³, îñêàðæóâàòè â àïå-
ëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ ìîãëè ò³ëüêè 
ïðèçíà÷åíå ïîêàðàííÿ. Ó äàíîìó 
âèïàäêó ïîêàðàííÿ ìîãëî íå âëà-
øòîâóâàòè äåðæàâíå çâèíóâà÷åí-
íÿ, òîáòî ïðîêóðàòóðà ìàëà á äî-
áèâàòèñÿ çì³íè äîñèòü ì’ÿêîãî 
óìîâíîãî ïîêàðàííÿ íà æîðñòê³-
øå — ðåàëüíå óâ'ÿçíåííÿ.

Ñàíêö³ÿ ñòàòò³, çà ÿêîþ ïðè-
òÿãóâàëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
Êîñòÿíòèíà Ïèñàð÷óêà, êàæå 
ïðî ïîçáàâëåíí³ âîë³ â³ä òðüîõ 
äî âîñüìè ðîê³â (ïîðóøåííÿ ïðà-

âèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ÿê³ 
ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî). 
² ïîêàðàííÿ ïðèçíà÷èëè â ìåæàõ 
ñàíêö³¿ (ïðèñóäèëè ï'ÿòü ðîê³â), 
àëå âðàõóâàëè ïîâíå âèçíàííÿ 
âèíè, êàÿòòÿ, â³äøêîäóâàííÿ 
øêîäè, òîìó çâ³ëüíèëè â³ä ðå-
àëüíîãî â³äáóâàííÿ ñòðîêó ç ³ñ-
ïèòîâèì òåðì³íîì íà äâà ðîêè.

«ßêùî óïðîäîâæ öüîãî ÷àñó 
÷îëîâ³ê çíîâó â÷èíèòü íîâèé 
çëî÷èí, òî â³äáóâàòèìå ïðèçíà-
÷åíå ïîêàðàííÿ â ïîâí³é ì³ð³», — 
ïîâ³äîìèâ îäðàçó ï³ñëÿ âèðîêó 
Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä.

Çàãèáëèé Îëåã Îëåêñ³ºíêî, íà-
ãàäàºìî, áóâ íà àâòîìîá³ë³ Chery 
Tiggo, â ÿêèé â’¿õàâ ççàäó âîä³é 
íà Infiniti. Â ðåçóëüòàò³ ç³òêíåí-
íÿ åë³òíó àâò³âêó çàíåñëî â ïàð-
êàí çàïðàâêè, à òàêñ³ âð³çàëîñÿ 
â ñòîâï. Ãîñï³òàë³çóâàëè îáîõ âî-
ä³¿â. Ïàñàæèðè Infiniti îòðèìàëè 
íåçíà÷í³ òðàâìè. Ëèøåíü òàêñèñò 
áóâ ó âàæêîìó ñòàí³. Íà éîãî ïî-
ðÿòóíîê çáèðàëè ãðîø³ â ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ. Íå âðÿòóâàëè. 
×îëîâ³ê ïîìåð ó ë³êàðí³.

ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî çà ñìåðòü 
ëþäèíè âèíóâàòöÿ ïîêàðàëè òàê 
ëåãêî? Òàêèì ïèòàííÿì çàäàºòüñÿ 
íàøà ÷èòà÷êà Âàëåíòèíà Ãóñü-

«ХТОСЬ ПРОДАВ ДУШУ ДИЯВОЛУ» 
— М'ЯКИЙ ВИРОК НЕ ОСКАРЖИЛИ
Постфактум  Умовне покарання 
отримав Костянтин Писарчук, який п’яним 
скоїв смертельну ДТП торік біля «Гроша». 
На великій швидкості юнак на Infiniti 
врізався в машину таксі, що зупинилася 
на червоний. Таксист помер від травм 
у лікарні. Минув місяць після вироку. 
Призначене винуватцю смертельної аварії 
покарання ніхто не оскаржив. Чому?

êîâà, ùî áà÷èëà íàñë³äêè àâà-
ð³¿, çäàâàëà ãðîø³ íà ïîðÿòóíîê 
òàêñèñòà Îëåãà Îëåêñ³ºíêà òà 
ñë³äêóâàëà çà éîãî äîëåþ. Âîíà 
çàòåëåôîíóâàëà àâòîðó ñòàòò³ ïðî 
âèðîê, îïóáë³êîâàí³é â íîìåð³ 18 
(ãàçåòà â³ä 6 òðàâíÿ 2020 ðîêó).

— ß áóëà íà ì³ñö³ ÄÒÏ òîãî 
ðàíêó, áðàëà ó÷àñòü ÿê âîëîí-
òåð, çäàâàëà êîøòè, ³ ì³é ñèí áóâ 
íà ïîõîðîí³. Ó ìåíå º ñâî¿ äóìêè 
ç öüîãî ïðèâîäó, — ñêàçàëà æ³íêà.

ЗНИКЛА ДІВЧИНА З INFINITI 
Âàëåíòèíà Ãóñüêîâà ïðèéøëà 

íà ì³ñöå àâàð³¿, êîëè âèãóëþâà-
ëà ñîáàêó, î ï³â íà âîñüìó ðàíêó. 
Ïîë³ö³ÿ, êàæå, îòî÷èëà òåðèòîð³þ, 
àëå ñõîâàòè íàñë³äêè ïîòóæíîãî ç³-
òêíåííÿ äâîõ ìàøèí çà çàãîðîäæó-
âàëüíèìè ñìóæêàìè íåìîæëèâî.

— Íà ì³ñö³ àâàð³¿ ÿ ïîáà÷èëà 
òàêå, ùî ó ñâîºìó â³ö³ ùå íå áà÷è-
ëà í³÷îãî ïîä³áíîãî. Òàì òàêà áóëà 
ñèëà óäàðó, ùî êîëåñà ïîâ³äïàäà-
ëè ³ íà â³äñòàí³ 100–150 ìåòð³â 
áóëî ðîçêèäàíî âñå, — ïðèãàäóº 
Âàëåíòèíà Ãóñüêîâà. — Òàì áóëè 
ëþäè. Òðè ÷îëîâ³êè ñòîÿëè. Ñå-
ðåä íèõ — òàêñèñò, ÿêèé áà÷èâ, 
ÿê ò³º¿ íî÷³ á³ëÿ «Ôåð³äå» ñ³äàëà 
ï’ÿíà êîìïàí³ÿ â «²íô³í³ò³». Â³í 
òàì ÷åêàâ ñâîãî êë³ºíòà ³ ùå çäè-
âóâàâñÿ, ùî âîíè â òàêîìó ñòàí³ 
ñ³äàëè ¿õàòè â ìàøèíó. ² çà éîãî 
ñëîâàìè, çà êåðìî ñ³äàëà æ³íêà.

ÄÒÏ ñòàëîñÿ ðàíî-âðàíö³ 9 áå-
ðåçíÿ, òîæ êîìïàí³ÿ ñâÿòêóâàëà 
ç âå÷îðà Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé 
äåíü. Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè æ³í-
êà íå ô³ãóðóâàëà, õî÷à îäðàçó 
íà ì³ñö³ àâàð³¿ áà÷èëè ä³â÷èíó ³ 
âîíà â ðîçïîâ³äÿõ ç ì³ñöÿ ÄÒÏ 
áóëà íàçâàíà ïàñàæèðêîþ, ùî 
íåñèëüíî ïîñòðàæäàëà é â³äìî-
âèëàñÿ â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿.

Ïàñàæèð³â, íàãàäàºìî, â Infiniti 
áóëî äâîº. Òåïåð ó âèðîêó, ÿêèé 
âæå º ó Ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, 
÷èòàºìî, ùî ¿õàëè ç Ïèñàð÷óêîì 
äâ³ ëþäèíè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³: éîãî 

áðàò ³ ùå îäèí þíàê. Îáîº ïðå-
òåíç³é äî íüîãî ï³ä ÷àñ ñóäîâî-
ãî ðîçãëÿäó íå ìàëè é ïðîñèëè 
íå êàðàòè âîä³ÿ.

ПРО П’ЯНКУ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ 
Ó ïåðøîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî 

âèðîê â ö³é ðåçîíàíñí³é ñïðàâ³, 
îïóáë³êîâàí³é íà ñàéò³ Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî ñóäó, íå íàïèñàëè 
í³ ñëîâà ïðî ñòàí ñï’ÿí³ííÿ âîä³ÿ. 
Àëå ó ïîâíîìó òåêñò³ ð³øåííÿ 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ º öÿ ³íôîðìàö³ÿ.

Òå, ùî âîä³é Infiniti áóâ 
ï’ÿíèì, äîâåëè, é â³í íå çàïå-
ðå÷óâàâ. Êîñòÿíòèí Ïèñàð÷óê 
ïîâí³ñòþ âèçíàâ âèíó, ³ öå ñòàëî 

ïîì’ÿêøóâàëüíîþ îáñòàâèíîþ 
ï³ä ÷àñ îáðàííÿ äëÿ íüîãî ì³ðè 
ïîêàðàííÿ. Îáòÿæóþ÷îþ îáñòà-
âèíîþ ìàâ áóòè ñòàí àëêîãîëü-
íîãî ñï’ÿí³ííÿ.

— Â³í îá³éøîâñÿ ìàëîþ 
êðîâ’þ, áî õòîñü ïðîäàâ äóøó 
äèÿâîëó, — êàæå Âàëåíòèíà 
Ãóñüêîâà. — Òàê íå ìîæíà, öå 
âæå ïðîñòî… ñëîâà íå ï³äáåðó. 
ß òàêñèñòó, ùî çàãèíóâ, äóæå 
ñï³â÷óâàëà ³ ïåðåæèâàëà. Ó ìåíå 
äóøà íå íà ì³ñö³ äî öèõ ï³ð. 
Íå ìîãëà ñîá³ óÿâèòè, ÿê öå òàê, 
ùî ëþäèíà çóïèíèëàñÿ íà ÷åð-
âîíå ñâ³òëî ñâ³òëîôîðà, ³ ¿é 
â ñïèíó ñìåðòü ïðèéøëà. Äóæå 
áëèçüêî äî ñåðöÿ ñïðèéíÿëà öþ 
ñèòóàö³þ. Âåñü ÷àñ âîíà ñèä³ëà 
ó ìåíå â ãîëîâ³. Öå áóëî òàêå 
æàõ³òòÿ! ßê ìîæíà êàçàòè, ùî 
â³í ïîêàÿâñÿ ³ çàïëàòèâ çà æèòòÿ 
ëþäèíè 130 òèñÿ÷? Ìåí³ çäàºòü-
ñÿ, ùî öå íå òà ö³íà.

ТІТКА ЗАГИБЛОГО ПОЖАЛІЛА 
ПІДСУДНОГО 

Ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³, ÿê ðîçïî-
â³äàëà RIA ðàí³øå, áðàëà ó÷àñòü 
ðîäè÷êà çàãèáëîãî òàêñèñòà. Âîíà 
òåæ ïðîñèëà íå êàðàòè Êîñòÿíòè-
íà Ïèñàð÷óêà, áî â³í â³äøêîäóâàâ 
¿é øêîäó. ßê òåïåð çðîçóì³ëî ç 
ïîâíîãî òåêñòó âèðîêó, — â ñóä³ 
âèñòóïàëà ò³òêà Îëåãà Îëåêñ³ºí-
êà. Çà ö³ºþ ë³òíüîãî â³êó æ³íêîþ 
òàêñèñò äîãëÿäàâ.

— Ç Îëåãîì ÿ íå áóëà çíàéî-
ìà, àëå çíàþ òðîõè éîãî äîëþ, — 
êàæå ÷èòà÷êà. — Â³í ïðîæèâàâ ç 
80-ð³÷íîãî ò³òêîþ, ¿¿ äîãëÿäàâ, í³ 
êîëà í³ äâîðà íå ìàâ, ç ñåñòðîþ 
ñâàðèâñÿ çà ñïàäùèíó äåñü íà ðà-
éîí³, à òóò, ó Â³ííèö³, çóïèíèâñÿ, 
ùîá ñâîþ äîëþ ðîçâèâàòè. Ìà-
øèíó, íà ÿê³é â³í áóâ â ìîìåíò 
ÄÒÏ, îðåíäóâàâ.

Ïðî öå ðàí³øå ðîçêàçóâàâ 
«20 õâèëèí» âëàñíèê Chery Tiggo, 
íà ÿê³é ¿çäèâ çàãèáëèé òàêñèñò. 
Ó÷àñò³ â ñóä³ â³í íå áðàâ, òîìó 
ÿê ç íèì âèð³øèâ ïèòàííÿ ðîç-
áèòî¿ ìàøèíè âèíóâàòåöü ÄÒÏ, 
íå çíàºìî. Ïðèïóñêàºìî, ùî ÷å-
ðåç ñòðàõîâó êîìïàí³þ. Ïðî öåé 
ìîìåíò ó âèðîêó íå çíàõîäèìî 
æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Çàòå º â ïåðåë³êó äîêàç³â âèñíî-
âîê åêñïåðò³â ïðî åòèëîâèé ñïèðò 
ó êîíöåíòðàö³¿ 1,8% ó êðîâ³ ï³ä-
ñóäíîãî. Âðåøò³ ó âèðîêó ïðîïè-
ñàëè öåé ôàêò, ÿê îáñòàâèíó, ùî 
îáòÿæèëà ïîêàðàííÿ. Íàòîì³ñòü 
òàêèõ îáñòàâèí, ÿê³ ïîêàðàííÿ 
ïîì’ÿêøèëè, ñóä íàðàõóâàâ á³ëüøå:

«Îáñòàâèíàìè, ùî ïîì'ÿêøóþòü 
ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ñóä 
âèçíàº ïîâíå âèçíàííÿ âèíè îá-
âèíóâà÷åíèì, éîãî ùèðå êàÿòòÿ, 
àêòèâíå ñïðèÿííÿ ðîçêðèòòþ 
çëî÷èíó òà äîáðîâ³ëüíå â³äøêî-
äóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ çëî÷è-
íîì. Îáñòàâèíîþ, ùî îáòÿæóº 
ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ñóä 
âèçíàº â÷èíåííÿ çëî÷èíó â ñòàí³ 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ».

Ось ця цитата з вироку — це 
поясення винесеного суддею 
Русланом Каленяком рішення, 
яке через неподання апеляції 
набрало законної сили:
«При обранні виду та міри по-
карання обвинуваченому суд 
враховує характер та ступінь 
суспільної небезпеки вчинено-
го кримінального правопору-
шення, що відноситься до ка-
тегорії тяжких злочинів, особу 
обвинуваченого, який раніше 
не судимий, позитивно харак-
теризується за місцем прожи-
вання, добровільно відшкодував 
завдану шкоду, щиро розкаявся 
у вчиненому, думку потерпілих, 
які просять суворо не карати 
обвинуваченого, наявність об-
ставин, що пом'якшують пока-
рання та обставини, що обтяжує 

покарання».
Тобто на все це, так розуміємо, 
суд зважив і вирішив призначити 
іспитовий строк замість реаль-
ного покарання п’яному водію, 
чиє порушення коштувало іншій 
людині життя.
На сайті прокуратури новини про 
вирок у цій справі не давали і 
про те, що подаватимуть апе-
ляцію, не написали. Журналіст 
кілька разів телефонувала на мо-
більний речниці прокуратури, 
але не додзвонилася. Врешті за-
питала в апеляційному суді, чи 
подавав хтось апеляційну скаргу 
на вирок водієві Infiniti.
— Жодної апеляційної скарги 
на це рішення до нас не над-
ходило, — сказала речниця Ві-
нницького апеляційного суду 
Надія Чорна-Гаража.

Державне звинувачення промовчало 

Ñóääÿ Êàëåíÿê 
âèð³øèâ äàòè 
³ñïèòîâèé òåðì³í 
ï’ÿíîìó âîä³þ, 
ïîðóøåííÿ ÿêîãî 
êîøòóâàëî æèòòÿ

Такий вигляд мали наслідки аварії. Невдовзі водій-порушник вийшов з-під варти 
під заставу. А таксист — через шість тижнів помер у лікарні
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Восени буде шість років, як вби-
ли офіцера Хитрика. Його батько 
стверджує, що загиблих на Дон-
басі мали б частіше згадувати, 
вшановувати пам'ять про них. 
Він, полковник у відставці, навів 
порівняння, як шанували фрон-
товиків Другої світової.
— Мій батько пройшов дорогами 
тієї страшної війни, — говорить 
Василь Хитрик. — До самої смер-
ті отримував вітальні листівки з 
Днем Перемоги і Днем армії. Так 
сталося, що ховали його 23 люто-

го, тоді це був День армії. Листо-
ноша принесла чергове вітання. 
Не так була важливою сама листів-
ка, як згадка про людину. Не мож-
на жити одним днем. Згадуючи 
про загиблих, треба шанувати 
живих, їхніх рідних, близьких. 
Хіба такі великі витрати?..
На думку співрозмовника, 
причина в іншому — у короткій 
пам’яті тих, хто нині при владі. 
Їхньому не бажанні, чи не вмінні 
організувати справу «людяного 
ставлення до людей».

Нині дуже коротка пам'ять 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ð³ê òîìó, 7 ÷åðâ-
íÿ 2019-ãî, Âëà-
äèñëàâ Õèòðèê 
îòðèìàâ äèïëîì 

âèïóñêíèêà Íàö³îíàëüíî¿ àêà-
äåì³¿ Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè ³ 
ïåðø³ ïîãîíè ëåéòåíàíòà. Ïðî 
óðî÷èñòîñò³ ó Õìåëüíèöüêîìó, äå 
çíàõîäèòüñÿ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, 
éîìó íàãàäàâ ä³äóñü — Âàñèëü 
Ïåòðîâè÷. Çàòåëåôîíóâàâ, ïðè-
â³òàâ ç ïîä³ºþ. Ä³ä ó íüîãî òåæ 
â³éñüêîâèé. Ïðîñëóæèâ çàãàëîì 
43 ðîêè. Ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³.

Ó Õèòðèê³â ö³ëà äèíàñò³ÿ çà-
õèñíèê³â êðà¿íè.

Îáèäâà ñèíè Âàñèëÿ Ïåòðîâè-
÷à îáðàëè ïðîôåñ³þ â³éñüêîâèõ. 
Îäèí ç íèõ Ãåííàä³é çàãèíóâ 
â ÀÒÎ ï³ñëÿ òîãî, ÿê òåðîðèñòè 
ïðèâåëè â ä³þ ïî òåëåôîíó âè-
áóõ³âêó, çàêëàäåíó â àâòîìîá³ë³. 
Ó òîé ìîìåíò ïåðåâ³ðÿòè òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á ï³ä³éøîâ îô³öåð 
Õèòðèê. Ð³äíèé áðàò çàãèáëîãî 
Ãåííàä³ÿ — Ìàêñèì òàêîæ ñëó-

æèâ â ÀÒÎ. Ä³ñòàâ âàæêå çàõâî-
ðþâàííÿ, âæå ê³ëüêà ðîê³â ïðî-
äîâæóº ë³êóâàííÿ. Äðóæèíè Ãåí-
íàä³ÿ ³ Ìàêñèìà òàêîæ ñëóæàòü. 
À òåïåð ³ Âëàä îäÿãíóâ îäíîñòðî¿.

РІШЕННЯ СТАТИ ВІЙСЬКОВИМ 
ПРИЙНЯВ ПІД ЧАС ПОМИНОК 

Óæå ð³ê Âëàäèñëàâ Õèòðèê 
ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 3008. Çà öåé 
êîðîòêèé ÷àñ îòðèìàâ ïîñàäó çà-
ñòóïíèêà êîìàíäèðà ðîòè ïî ðî-
áîò³ ç îñîáîâèì ñêëàäîì. Éîãî 
ä³ä-ïîëêîâíèê çðàä³â òàê³é íî-
âèí³. Ðàçîì ç òèì, ñïðèéíÿâ ¿¿ 
ç äåÿêèì çäèâóâàííÿì. Íàãàäàâ 
Âëàäèñëàâó, ùî éîãî ó äàëåêèé 
÷àñ ïðèçíà÷èëè íà ïîñàäó êîìàí-
äèðà ðîòè ò³ëüêè ÷åðåç ÷îòèðè 
ðîêè ñëóæáè íà ïîñàä³ âçâîäíîãî.

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç 
îáîìà Õèòðèêàìè — âíóêîì ³ ä³-
äóñåì. Âëàäèñëàâó º ç êîãî áðà-
òè ïðèêëàä. Íåäàðìà â³í ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ çâåðòàºòüñÿ çà ïî-
ðàäîþ äî ä³äà. Äóæå õîò³ëîñÿ á ç 
áàòüêîì ãîâîðèòè. Íà æàëü, ðàíî 
îá³ðâàëîñÿ éîãî æèòòÿ. Òàòî çà-
ãèíóâ ó 38 ðîê³â.

«Я БАЧИВ ВІДЕО, ЯК У МАРІУПОЛІ 
СЕПАРИ ПІДІРВАЛИ МОГО БАТЬКА»
Династія  У той день підполковник 
Нацгвардії Геннадій Хитрик перевіряв 
на блокпосту автомобіль. Водій після 
зупинки одразу кинувся тікати. Стався 
вибух. У Геннадія ще вистачило сил 
дістати пістолет і пострілом поранити 
терориста, якого затримали. Врятувати 
гвардійця не вдалося — він помер 
у лікарні. Після загибелі батька, син 
Владислав пішов по його слідах

Син загиблого гвардійця підполковника Геннадія Хитрика. 
Лейтенант Владислав Хитрик замінив у строю батька

— Áàòüêî ïî÷èíàâ ñëóæáó 
ó 3008, — ðîçïîâ³äàº Âëàäèñ-
ëàâ. — Ó ìåíå ï³ñëÿ øêîëè áóëî 
áàæàííÿ çàéìàòèñÿ àâòîìîá³ëÿ-
ìè. Ï³øîâ ó Âèùå ïðîôòåõó÷è-
ëèùå ¹ 11, îòðèìàâ ïðàâà âîä³ÿ, 
äîêóìåíò ïðî îñâ³òó çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ àâòîñëþñàðÿ 3-ãî ðîçðÿäó. 
Êîëè ðîçìîâëÿâ ç òàòîì, â³í ùî-
ðàçó çàïèòóâàâ, ÷è íå õîò³â áè 
ñëóæèòè, ÿê â³í. Äîòåïåð ïðèãà-
äóþ, ÿê â³í ìåí³ ïðî öå ãîâîðèâ. 
Ïî éîãî î÷àõ áóëî âèäíî: õîò³â, 
ùîá ÿ ñòàâ â³éñüêîâèì.

— Íà 40-é äåíü ï³ñëÿ çàãèáåë³ 
Ãåííàä³ÿ ìè ñïðàâëÿëè ïîìèí-
êè, — ðîçïîâ³äàº ä³ä Âëàäèñëàâà 
Âàñèëü. — Ïîæóðèëèñÿ, ïîñóìó-
âàëè. Ï³ä³éøîâ äî ìåíå âíóê. 
Ïðèãîðíóâ éîãî äî ñåáå. Áà÷ó, 
õî÷å ìåí³ ùîñü ñêàçàòè. Ïðî ùî 
áóäå ãîâîðèòè, íå ìîæó çäîãà-
äàòèñÿ.

Ñàìå â òîé äåíü, çà ñëîâàìè 
Âàñèëÿ Õèòðèêà, âíóê çàïèòàâ, 
÷è íå ïðîòè, àáè â³í ï³øîâ â÷è-
òèñÿ íà â³éñüêîâîãî. Ïðè öüîìó 
íàãàäàâ, ùî áàòüêî õîò³â, ùîá 

ñàìå òàê áóëî. Ä³ä ïîòèñíóâ õëîï-
öåâ³ ðóêó. Öå áóâ çíàê çãîäè.

Я ПРИСЯГУ ДАВАВ…
Âëàäèñëàâ îáðàâ Íàö³îíàëüíó 

àêàäåì³þ Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîí-
íî¿ ñëóæáè. Êîëèñü ó öüîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðàöþâàâ ä³ä. 
Áóâ ïðîðåêòîðîì.

— Â àêàäåì³¿ º ³íæåíåðíî-òåõ-
í³÷íèé ôàêóëüòåò, — êàæå Âëà-
äèñëàâ Õèòðèê. — ß îáðàâ éîãî 
äëÿ ñåáå. Íà íüîìó ìè òàêîæ 
âèâ÷àëè ìàøèíè. Òîáòî öå òå, 
ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ó ìîëîäîãî 
ëåéòåíàíòà ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ 
ñëóæèòè ñàìå â ò³é ÷àñòèí³, äå 
ñëóæèâ éîãî áàòüêî. Òî÷í³øå, 
äå ïî÷èíàâ ñëóæáó. Ãåííàä³é 
Õèòðèê 17 ðîê³â â³ääàâ ñëóæá³ 
ó â/÷ 3008. Â ÀÒÎ ï³øîâ ç â/÷ 
3012, ùî äèñëîêóºòüñÿ â Îäåñ³. 
Òåæ íàöãâàðä³¿. Ñëóæèâ òàì íà-
÷àëüíèêîì áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè.

Íà éîãî ïèñüìîâ³ çàïèòè ó Äåð-
æïðèêîðäîíñëóæáó ³ Íàöãâàðä³þ 

â³äðåàãóâàëè ïîçèòèâíî. Ó ÷åðâ-
í³ 2019-ãî ëåéòåíàíò Õèòðèê 
óïåðøå ñòàâ ó ñòð³é íà ïëàöó 
â/÷ 3008. Óæå ÷åðåç ð³ê îòðèìàâ 
ï³äâèùåííÿ ïî ñëóæá³ — íèí³ 
â³í çàñòóïíèê êîìàíäèðà îêðå-
ìî¿ ðîòè. Â³äïîâ³äàº çà ðîáîòó ç 
îñîáîâèì ñêëàäîì.

— Êîìàíäèðó òðåáà áóòè ó ïåð-
øó ÷åðãó ïñèõîëîãîì, — ðîçïîâ³äàº 
ëåéòåíàíò Õèòðèê. — Ó íàñ â ÷àñ-
òèí³ º ñïåö³àë³ñòè-ïñèõîëîãè, àëå 
êîìàíäèð ïåðøèì áà÷èòü, â ÿêîìó 
ñòàí³ éîãî ï³äëåãë³. Ëþäè äóæå ð³ç-
í³. Îñîáëèâî, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî 
ñòðîêîâèê³â. Ïðèéøîâøè íà ñëóæ-
áó, ó íèõ êàðäèíàëüíî çì³íèâñÿ 
ñïîñ³á æèòòÿ. Îäí³ âãîëîñ ãîâîðÿòü 
ïðî ñâî¿ ïðîáëåìè. ²íø³ — ìîâ-
÷àòü, çàìèêàþòüñÿ â ñîá³, àëå æ òè 
áà÷èø, ùî â íüîãî íà äóø³ íå âñå 
ãàðàçä. Ç òàêèìè òðåáà ó ïåðøó 
÷åðãó ãîâîðèòè, âèêëèêàòè ¿õ 
íà â³äâåðò³ñòü. Ï³äòðèìêà êîìàí-
äèðà äëÿ ñîëäàòà — âåëèêå ä³ëî.

Ó ¿õíüîìó ï³äðîçä³ë³ á³ëüø³ñòü 
ñòàíîâëÿòü ñòðîêîâèêè. ßê ñòâåð-
äæóº ëåéòåíàíò, çà íèìè âàæëèâî 
ñïîñòåð³ãàòè ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ 
íà ïîë³ãîí³, à òàêîæ ï³ñëÿ ïîâåð-
íåííÿ ³ç çàíÿòü. Ñîëäàòè óïåðøå 
áåðóòü äî ðóê çáðîþ, çä³éñíþþòü 
ñòð³ëüáè, öå òåæ ïîçíà÷àºòüñÿ 
íà ëþäèí³. Ï³ä ÷àñ òàêòè÷íèõ çà-
íÿòü âèòðà÷àþòü áàãàòî ñèë. Ô³-
çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ ïî-ð³çíîìó 
ïåðåíîñÿòü. Äîáîâ³ íàðÿäè ìàþòü 
ñâîþ ñïåöèô³êó. Êîìàíäèð ìàº 

âñå áà÷èòè, ïðî âñå çíàòè.
Ñï³âðîçìîâíèê ç³çíàºòüñÿ, ùî 

ñëóæáà ïîäîáàºòüñÿ. Ïðàöþâàòè 
ç ï³äëåãëèìè ö³êàâî. Ãîòîâèé, 
ÿê ³ áàòüêî, âèêîíóâàòè çàâäàí-
íÿ íà Äîíáàñ³. Êàæå, ÿ ïðèñÿãó 
äàâàâ… Ãîòîâèé ñëóæèòè, äå ñêà-
æóòü. Îò ò³ëüêè ìàìà ÷àñòî çàïè-
òóº, ÷è íå â³äïðàâëÿþòü íà â³éíó? 
Äëÿ íå¿ öå ñòðàøíî.

Я ЛЮБИВ ВАС УСІХ, ТА 
НАЙБІЛЬШЕ ЛЮБИВ УКРАЇНУ 

Ãåííàä³é Õèòðèê, áàòüêî Âëà-
äèñëàâà, çàãèíóâ 2 ëèñòîïàäà 
2014-ãî íà áëîêïîñòó ó ì³êðîðà-
éîí³ «Ñõ³äíèé» ì³ñòà Ìàð³óïîëü. 
Ðàçîì ç íèì âèáóõ îá³ðâàâ æèòòÿ 
ñîëäàòà Ìèêîëè Ðóñíàêà.

Ó ëþòîìó 2015-ãî ï³äïîëêîâíè-
êà Õèòðèêà íàãîðîäèëè îðäåíîì 
«Çà ìóæí³ñòü» (ïîñìåðòíî).

Ó 2017 íà ì³ñö³ çàãèáåë³ ãâàð-
ä³éö³â íåáàéäóæ³ ì³ñöåâ³ ðà-
çîì ç âîëîíòåðàìè âñòàíîâèëè 
ïàì’ÿòíèé çíàê. Ó òîé æå ð³ê 
îäíîêëàñíèêè Ãåííàä³ÿ ç³áðàëè 
êîøòè íà âèãîòîâëåííÿ ìåìîð³-
àëüíî¿ äîøêè íà ÷åñòü çàõèñíè-
êà êðà¿íè. ¯¿ óðî÷èñòî â³äêðèëè 
íà ôàñàä³ øêîëè ó ñåë³ Êëåêî-
òèíà Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó, äå 
íàâ÷àâñÿ ìàéáóòí³é â³éñüêîâèé. 
Ñòàëîñÿ öå 13 æîâòíÿ 2017-ãî. 
Âãîð³, ïîðó÷ ç âèáèòèìè ðèñàìè 
îáëè÷÷ÿ, âèãðàâ³ðóâàíî ñëîâà ç 
â³äîìî¿ ï³ñí³ «ß ëþáèâ âàñ óñ³õ, 
òà íàéá³ëüøå ëþáèâ Óêðà¿íó».

«Ãîòîâèé ñëóæèòè, 
äå ñêàæóòü. Îò ò³ëüêè 
ìàìà ÷àñòî çàïèòóº, 
÷è íå â³äïðàâëÿþòü 
íà â³éíó? Äëÿ íå¿ öå 
ñòðàøíî»

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 200123
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473157

ÊÀÒÀËÎÃ ÊÎÌÏÀÍ²É

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР RIA
Редакція RIA закликає замовляти та купувати вінницьке! Купуючи у місцевих підприємців 
ви допомагаєте їм зберігати робочі місця та виплачувати заробітну плату таким саме вінничанам як ви! 
Для включення у список інших компаній — телефонуйте (067) 430-29-29.
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОСЛУГИ

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

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

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

Disa
Металопластикові вікна, двері від виробника, 
ролети, жалюзі ................................................... (097)985-98-23

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

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

КАФЕ, РЕСТОРАНИ, БАРИ

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

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

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

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

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

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

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

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Á³ëÿ Âåæ³ 6 ÷åðâíÿ 
äåê³ëüêà äåñÿòê³â â³-
ííè÷àí ïðîòåñòóâàëè 
ïðîòè ïðèìóñîâî¿ 

âàêöèíàö³¿. Âîíè òðèìàëè â ðóêàõ 
ïëàêàòè, â ÿêèõ çàêëèêàëè «Ìè 
çà â³ëüíèé âèá³ð âàêöèíàö³¿», «Ìè 
çà ñâîáîäó ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ». 
Îðãàí³çàòîðàìè àêö³¿ ñòàëà ãðóïà 
³í³ö³àòèâíèõ áàòüê³â ïðè ï³äòðèìö³ 
ÃÎ «Âàêöèíàö³ÿ — â³ëüíèé âèá³ð. 
Îäåñà».

— Ìè òóò ç³áðàëèñÿ, ùîá çà-
õèñòèòè ñâî¿ ïðàâà, ïðàâà íàøèõ 
ä³òåé. Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ³ñíóº 
ñòàòòÿ 15 çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-
õèñò íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá», â ÿê³é ãîâîðèòüñÿ ïðî òå, 
ùî â³äâ³äóâàòè ó÷áîâ³ çàêëàäè áåç 
ùåïëåíü íå äîçâîëÿºòüñÿ, — êàæå 
îäíà ç îðãàí³çàòîð³â ïðîòåñòó Àííà 
Ñèòàéëî. — Àëå ïåðø çà âñå, öåé çà-
êîí íå º ïðîô³ëüíèì çàêîíîì «Ïðî 
îñâ³òó». Çà Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, 
êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà îòðè-
ìàííÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.

Òàêîæ, çà ¿¿ ñëîâàìè, íåìàº íà-
óêîâèõ ï³äòâåðäæåíü, ùî ³íôåêö³ÿ 
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â³ä íåùåïëåíèõ 
ä³òåé, à ÷åðåç ìàñîâó âàêöèíàö³þ 

ó ä³òåé ç’ÿâëÿºòüñÿ êîëåêòèâíèé 
³ìóí³òåò.

— Ëèøå çàõâîð³ëà ëþäèíà ìîæå 
áóòè íåáåçïå÷íîþ äëÿ çäîðîâ'ÿ ñóñ-
ï³ëüñòâà, — ãîâîðèòü Àííà. — Â Óêðà-
¿í³ òà çàãàëîì â ñâ³ò³ êàë³öòâî, ñìåðòü 
ä³òåé òà äîðîñëèõ â³ä ùåïëåíü çà-
ìîâ÷óºòüñÿ ñïåö³àëüíî ìåäèêàìè ³ 
÷èíîâíèêàìè. Ñìåðòü çäîðîâèõ ä³òåé 
â³ä ùåïëåíü êëàñèô³êóþòü ÿê ñèí-
äðîì ðàïòîâî¿ ñìåðò³, ãåíåòè÷íèé 
ðîçëàä. Îñê³ëüêè º ðèçèê â³ä âàêöè-
íàö³¿ — ó íàñ ìàº áóòè â³ëüíèé âèá³ð.

«КАЗАЛИ ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД ДИТИНИ»

Ï³ñëÿ ¿¿ ïðîìîâè, äåê³ëüêà ëþäåé 
ïîä³ëèëèñÿ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ, ÷îìó 
âîíè õî÷óòü ìàòè â³ëüíèé âèá³ð 
âàêöèíàö³¿?

— Çàðàç ìåí³ 22 ðîêè, ÿ íàðîäèëàñÿ 
çäîðîâîþ äèòèíîþ. Ó òðè ì³ñÿö³ ìåí³ 
çðîáèëè ùåïëåííÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ 
ÿ ïîòðàïèëà äî ðåàí³ìàö³¿. Ó ë³êàðí³ 
ÿ ïðîâåëà äâà ðîêè, — êàæå â³ííè-
÷àíêà Ë³ë³ÿ. — Îòðèìàëà ä³àãíîç — 
äèòÿ÷èé öåðåáðàëüíèé ïàðàë³÷. Ìîÿ 

ìàìà ñòàëà ìàñàæèñòîì, òåðàïåâòîì ³ 
çàë³çëà ó âåëèê³ áîðãè, ùîá âðÿòóâàòè 
ìîº æèòòÿ. Çàðàç ó ìåíå õëîï÷èê, 
8 ì³ñÿö³â, ³ ÿ íå õî÷ó éîãî ùåïëþ-
âàòè, ùîá ç íèì òàêîãî íå ñòàëîñÿ. 

Ìàòè äâîõ ä³òåé Îëüãà Ñàçîíîâà 
ðîçêàçàëà ñâîþ ³ñòîð³þ.

— Ìîÿ ïåðøà äèòèíà ï³ñëÿ ùå-
ïëåííÿ îòðèìàëà âàæêó íåâðîëîã³þ, 
áóëà çàãðîçà ÄÖÏ ³ ìåí³ ë³êàð³ êàçàëè 
â³äìîâèòèñÿ â³ä äèòèíêè. ß ï³øëà 
ó Ìåäóí³âåðñèòåò, çàê³í÷èëà íà ïðî-
â³çîðà, ùîá çíàòè, ÷èì ðÿòóâàòè ñâîº 
äèòÿ. Ðîêè ë³êóâàíü äàëè ñâ³é ðåçóëü-
òàò — äèòèíà îäóæàëà. Ñâî¿é äðóã³é 
äèòèí³ ÿ íå ðîáèëà æîäíî¿ ïðèâèâêè 
³ äîíüêà àáñîëþòíî çäîðîâà, — ãî-
âîðèòü Îëüãà.

ТІЛЬКИ ПРОТЕСТИ
Àäâîêàò Þë³ÿ Çàäàðêî ðîçïîâ³ëà, 

ùî ÷àñòî â ñóäàõ â³äñòîþº ïðàâà 
áàòüê³â íà âèá³ð ùåïëåíü. ², çà ¿¿ 
ñëîâàìè, ñüîãîäí³ â³äñòîÿòè öå ïðàâî 
ñòàº íåìîæëèâî.

— Âåðõîâíèé ñóä ìàº ïîçèö³þ, 
ùî ùåïëåííÿ º íåîáõ³äíèì äëÿ 
âñ³õ. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþ-
äèíè íàñ òàêîæ íå çàõèñòèòü, ÿ ÷è-
òàëà éîãî ïðàêòèêó ç öüîãî ïèòàí-
íÿ, — ãîâîðèòü àäâîêàò. — Òåïåð æå 
ÌÎÇ ðîçðîáèâ íîâó äîâ³äêó (cutt.
ly/gyMUL6w), áåç ÿêî¿ íå ùåïëåíà 
äèòèíà íå ìîæå âñòóïèòè ó íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä áóäü-ÿêîãî ð³âíÿ. Ïðè 
öüîìó, ÷àñòêîâî ùåïëåí³ ïåðåáóâà-
þòü ó òîìó ñàìîìó ñòàíîâèù³, ùî ³ 
íåùåïëåí³ âçàãàë³. ªäèíå, ùî â íàñ 
çàëèøèëîñÿ — öå ö³ àêö³¿. ² ÿêùî 
íà ïðîòåñò áóäóòü âèõîäèòè äåñÿòü-
äâàäöÿòü ëþäåé, òî ì³òèíãè í³÷îãî 
íå äàäóòü. 

Â³ííè÷àíè çàïàëèëè ëàìïàäêè 
ó ïàì’ÿòü ëþäåé, çàãèáëèõ âíàñë³-
äîê âàêöèíàö³¿ òà ï³äïèñàëè çâåð-
íåííÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà, àáè òîé çâåðíóâ óâàãó 
íà ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ÷åðåç 
ïðèìóñîâå ùåïëåííÿ.

«СТРАШНО, КОЛИ 
НЕМАЄ ВИБОРУ»
Пікет  Вінничани 
долучилися 
до Міжнародного 
протесту проти 
примусової 
вакцинації. Батьки 
розповідали, що 
через щеплення їхні 
діти та вони самі 
втратили здоров’я, 
природний імунітет

УЛЯНА СУПРУН, ЕКС-
МІНІСТР ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

— Одним з аргумен-
тів противників вак-
цин є твердження, 
що вимога вакцину-

ватися є порушенням прав людини, 
дискримінацією чи порушенням 
Конституції України. Мовляв, ко-
жен має вибір робити те, що заба-
жає. Але у площині громадського 
здоров’я та захисту здоров’я сус-
пільства, це не працює.
Ось простий приклад. Якщо людина 
вживає алкоголь і робить це вдо-
ма — це окей. Якщо людина вжи-
ває алкоголь, а потім сідає за кер-

мо — це небезпечно для кожного. 
Так само і з вакцинами. Відмова 
від вакцинації ставить під загрозу 
не лише ваше здоров’я, а й здоров’я 
людей навколо. 
Крім того, вакцинація захищає тих, 
хто через певні хвороби чи стани 
здоров’я не може отримати щеплен-
ня. Це пацієнти з імуносупресією, 
онкологічні хворі, люди з алергією 
на компоненти вакцин, вагітні жінки 
та дуже маленькі діти. Їхня безпека 
залежить від колективного вибору 
на користь вакцинації. Вакцинація, 
правила дорожнього руху, заборона 
курити в громадських місцях – це 
доказові заходи задля захисту ко-
лективного здоров’я

Чому вибір не щеплюватися — це загроза

До сотні людей були на протесті біля Вежі. У пам’ять про загиблих 
від щеплення палили лампадки і підписали звернення до мера 
Вінниці, щоб той звернув увагу на порушення прав вінничан
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Ïî÷àòîê ë³òà, à â³ííè÷àíêà 
Ñâ³òëàíà Á³ëîóñ óæå õâèëþºòü-
ñÿ ÷åðåç ïðèéäåøí³é íàâ÷àëüíèé 
ð³ê. Ñèíà ßðîñëàâà â ïåðøèé 
êëàñ â³ääàº.

— Êàæóòü, ùî ç íîâîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ïðîäîâæàòü äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Íå óÿâëÿþ, 
ÿê ä³òåé ìîæíà îíëàéí íàâ÷èòè 
÷èòàòè, ïèñàòè ³ ðàõóâàòè, — á³ä-
êàºòüñÿ ìàòóñÿ. — ×óëà, ùî â÷è-
òåëÿì ïî÷àòêîâî¿ øêîëè âæå äàëè 
âêàç³âêó ðîçðîáëÿòè îíëàéí óðî-
êè ç âåðåñíÿ ³ àæ äî íîâîãî ðîêó.

Ïðî òå, ùî ç âåðåñíÿ ó øêî-
ëàõ áóäóòü ïîºäíóâàòèñÿ êëàñ-
íî-óðî÷íà ñèñòåìà ³ äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ, äíÿìè îçâó÷èëà â. î. 
ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè 
Ëþáîìèðà Ìàíäç³é.

«Òåõíîëîã³¿ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè 
ó øêîë³ á³ëüøå, ³ ìè ïåðåéäåìî 
äî ³íøîãî ôîðìàòó íàâ÷àííÿ. 

Òîáòî áóäóòü ïîºäíóâàòèñÿ ³ 
êëàñíî-óðî÷íà ñèñòåìà, ³ òåõ-
íîëîã³¿ çì³øàíîãî íàâ÷àííÿ. Ç 
âåðåñíÿ, äóìàþ, âîíè áóäóòü êðà-
ùå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â íàøèõ 
øêîëàõ», — ñêàçàëà Ìàíäç³é.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ 
íàóêè ì³ñüêðàäè Îêñàíà ßöåíêî 
ïåðåêîíóº, áàòüêàì õâèëþâàòèñÿ 
çàðàíî. Ôîðìàò ðîáîòè çàãàëüíî¿ 
òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàëåæàòèìå 
â³ä ïîêàçíèê³â çàõâîðþâàíîñò³ 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

— Îô³ö³éíîãî äîêóìåíòà â³ä 
Ì³íîñâ³òè, òàì, äå ÷³òêî âêàçàíî, 
ÿê çàïðàöþþòü øêîëè âîñåíè, 
íàì íå íàäõîäèëî, — ðîçïîâ³äàº 
Îêñàíà ßöåíêî. — Ä³òè ùîéíî 
ï³øëè íà êàí³êóëè, ïîïåðåäó óñå 
ë³òî. Âîíî íàì ³ ïîêàæå, â ÿêèé 
á³ê çì³íèòüñÿ ñèòóàö³ÿ ç åï³äåì³ºþ 
êîðîíàâ³ðóñó. Ìè ãîòîâ³ äî áóäü-
ÿêèõ âèêëèê³â. Òèì á³ëüøå, ùî 
îñâ³òÿíè Â³ííèö³ äîñòîéíî ñïðà-
âèëèñÿ ç äèñòàíö³éíèì íàâ÷àííÿì, 
âèêîðèñòîâóþ÷è íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿.

КЛАСНО-УРОЧНЕ ЧИ ДИСТАНЦІЙНЕ 
НАВЧАННЯ? ЩО ЧЕКАЄ ШКОЛЯРІВ 
Навчання  Вінницею ходять чутки: 
діти у вересні не підуть у школу, у них 
продовжиться онлайн навчання. 
Подейкують, що вчителям початкової школи 
дали вказівку розробляти електронну 
програму навчання з вересня аж до нового 
року. Що з цього плітки, а що правда?

Îêñàíà ßöåíêî òàêîæ ðîçïî-
â³ëà ïðî ïåðåâàãè òà íåäîë³êè 
îíëàéí îñâ³òè.

— Çàâäÿêè êàðàíòèíó, ìè ïî-
áà÷èëè, ùî çàâäÿêè ì³ñöåâèì 
³ííîâàòîðàì, øêîëè Â³ííèö³ òà 
îáëàñò³ ëåãêî ïåðåëàøòóâàëèñÿ 
íà ôîðìàò äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ, à íàø³ ïåäàãîãè îñâî-
¿ëè íîâ³ òåõíîëîã³¿. Ì³íóñ, öå 
òå, ùî íàø³ âèêëàäà÷³, â ïîð³â-
íÿíí³ ç çàêîðäîííèìè êîëåãà-
ìè, íå ìàëè äîñâ³äó ïðîâîäèòè 
óðîêè îíëàéí, — ãîâîðèòü äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-
óêè. — Õî÷à ó 2006 ðîö³ íà áàç³ 
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ 
¹17 áóëî ðîçðîáëåíî ðåïîçè-
òàð³é åëåêòðîííèõ îñâ³òí³õ ðå-
ñóðñ³â, ÿêèé ì³ñòèòü íàâ÷àëüí³ 
ìàòåð³àëè áëèçüêî äâàíàäöÿòè 
òèñÿ÷ óðîê³â ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â 
îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè 1–11 êëàñ³â. 
Òàêîæ áóëà ðîçðîáëåíà ïëàòôîð-
ìà, ÿêà ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó äàâàëà 
ìîæëèâ³ñòü â÷èòåëþ ïðîâåñòè 
³íòåðàêòèâíèé óðîê, ç ìîæëè-
â³ñòþ éîãî çàïèñó òà ïîäàëüøèõ 
áàãàòîðàçîâèõ ïåðåãëÿä³â. Ïåðåä 
êàðàíòèíîì äåïàðòàìåíò ðîç-
ðîáèâ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ 
ùîäî îðãàí³çàö³¿ äèñòàíö³éíî¿ 
ï³äòðèìêè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ³ 
âîíè º â êîæí³é øêîë³.

²í³ö³àòèâà ñòâîðåííÿ Ëàáîðàòî-
ð³¿ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é íàëåæèòü íàðîäíîìó 
â÷èòåëþ Óêðà¿íè, çàñòóïíèêó äè-
ðåêòîðà Â³ííèöüêî¿ ô³çèêî-ìà-

òåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ¹17 Þð³þ 
Ïàñ³õîâó.

— Äåðæàâà äàâíî ìóñèëà á 
ïîäáàòè ïðî àëüòåðíàòèâí³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ ä³òåé 
³, âëàñíå, çàòÿæíèé êàðàíòèí 
ïîêàçàâ, íàñê³ëüêè îñâ³òà ãîòî-
âà ãíó÷êî ³ øâèäêî ïåðåáóäóâà-
òè ñâîþ ðîáîòó, — ñêàçàâ Þð³é 
Ïàñ³õîâ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ôîðìàòó íà-
â÷àííÿ ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó 
ðîö³. ªäèíå, ùî äîñòåìåííî 
â³äîìî, öå òå, ùî âîñåíè áóäå 
â³äâåäåíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü óðîê³â 
íà ïîâòîðåííÿ ó÷íÿìè ìèíóëî-
ð³÷íîãî ìàòåð³àëó.

— Ó âåðåñí³ íàñòóïíîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó ó âñ³õ øêîëàõ 
áóäå ïåðåäáà÷åíå òàê çâàíå êî-
ðèãóþ÷å íàâ÷àííÿ, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ ì³ñ-
òà. — Â÷èòåë³ çìîæóòü ç’ÿñóâàòè 
îïàíóâàííÿ òîãî ìàòåð³àëó ó÷íÿ-
ìè, ÿêèé ïðèïàâ íà êàðàíòèí. ² 
òóò áóäå ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä 
âèíÿòêîâî äî êîæíîãî êëàñó é 
êîæíîãî â÷èòåëÿ.

Äî ê³íöÿ ÷åðâíÿ äî çàêëàä³â çà-
ãàëüíî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè áóäóòü 
íàä³ñëàí³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ òîãî, 
ùîá â÷èòåë³ çìîãëè ïëàíóâàòè 
ñòðóêòóðó íàñòóïíîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó.

Яким буде новий навчальний рік. 
За партою і в масці чи знов онлайн навчання?
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
500 тисяч робочих місць уже закінчились? 
Українці знову масово їдуть на заробітки 
до Польщі. Як завжди, можуть 
розраховувати тільки на себе і свої сили.

ПРЕССЛУЖБА ТРЦ S)MALL

Ç ïëèíîì ÷àñó Â³ííèöÿ çì³íþ-
ºòüñÿ. Çà ìèíóë³ ðîêè ðåêîíñòðóéîâàíî 
ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â òà âóëèöþ Çà-
ìîñòÿíñüêó, îñó÷àñíþþòüñÿ áóäèíêè òà 
òîðãîâåëüí³ öåíòðè. «Ïåðëèíîþ» ì³ñòà 
ìàº ñòàòè ³ îíîâëåíèé «Äàñòîð», àëå âæå 
ï³ä íîâîþ íàçâîþ — S)Mall. Ïðîòå ÷åðåç 
äåÿê³ äèâí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ íåäî-
áðîçè÷ëèâö³ íàìàãàþòüñÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ñóäè, ãàëüìóâàòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Äëÿ 
öüîãî âèãàäóþòüñÿ ôîðìàëüí³ ïðèâîäè, 
à ñàì³ í³áèòî ðåàëüí³ ñêàðæíèêè íàâ³òü 
íå ç’ÿâëÿþòüñÿ ó Â³ííèö³.

Íàãàäàºìî, ùî ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ ïå-
ðåõðåñòÿ ïðîñïåêòó Þíîñò³ òà âóëèö³ Êå-
ëåöüêî¿ «Äàñòîð» ñâîãî ÷àñó ñòàâ îäíèì 
³ç ïåðøèõ òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â Â³ííè-
ö³. Àëå òåïåð â³í ìîðàëüíî òà òåõí³÷íî 
çàñòàð³â. Òèïîâó äëÿ ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â 
áóä³âëþ ³íñòèòóòó ç³ çì³íîþ âëàñíèê³â 
âîñåíè 2019 ðîêó âèð³øèëè îñó÷àñíèòè.

Óðîäæåíåöü Â³ííèö³ á³çíåñìåí Àðòåì 
Þøêîâ ðåàë³çóâàâ äîñòàòíüî ïðîºêò³â 
ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Òîìó, çà ïðè-
êëàäîì ³íøèõ çåìëÿê³â, éîãî çàö³êàâèëè 
³íâåñòèö³¿ ñàìå ó ð³äíå ì³ñòî. Íà ìàñø-
òàáíó ðåêîíñòðóêö³þ «äàñòîð³âñüêî¿» 
áóä³âë³ òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ ìàº áóòè 
âèòðà÷åíî ïîíàä 100 ìëí ãðèâåíü.

Ó ïåðåòâîðåíí³ «Äàñòîðó» ó íîâèé S)
Mall çàä³ÿí³ äâ³ êîìïàí³¿ — ÒÎÂ «Á³ç-
íåñ ÞÀ Ãðóï» ³ ÒÎÂ «Â³ííèöüêå ÑÊÒÁ 
ÎÏÊ», ÿê ³íâåñòîð òà âëàñíèê ä³ëÿíêè 
â³äïîâ³äíî. Ó âåðåñí³ 2019-ãî ì³ñüêà âëàäà 
ïîãîäèëà ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåí-
íÿ (ÌÁÓÎ), ðîçðîáëåí³ äåïàðòàìåíòîì 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêðàäè, 
ùî ôàêòè÷íî ñïðèÿëî ïî÷àòêó ðîá³ò.

Àëå ó ëþòîìó 2020 ðîêó — ÷åðåç ï³â-
ðîêó — äåïàðòàìåíò Äåðæàâíî¿ àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ (ÄÀÁ²) ó ïî-
ðÿäêó íàãëÿäó ñêàñóâàâ öåé äîêóìåíò. 
Ï³äñòàâîþ äëÿ «³íòåðåñó» ³íñïåêòîð³â 
äî îá’ºêòà ñòàëî çâåðíåííÿ ÃÎ «Äåìî-
êðàòè÷íà ñï³ëêà ñòóäåíò³â «Ñòóäåíòñüêà 
ïëàòôîðìà» â³ä 6 ëþòîãî.

Ñïî÷àòêó ïåðåðàõóºìî íåäîë³êè, ÿê³ 
çíàéøëè ó ÄÀÁ². Çðó÷í³øå ¿õ ïîä³ëèòè 
íà òðè «ïóíêòè». Ïåðøèé — ïðè ïî-
ãîäæåíí³ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ òà îáìå-
æåíü ÷èíîâíèêè í³áèòî íå çâåðíóëè 
óâàãó íà â³äñóòí³ñòü äîêóìåíòà, ÿêèé 
ïîñâ³ä÷óº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ ÒÎÂ «Á³çíåñ ÞÀ Ãðóï». 
Îäíàê çåìëÿ íàëåæèòü ³íø³é êîìïàí³¿, 
÷àñòêîâî º ¿¿ âëàñí³ñòþ, à ÷àñòêîâî îðåí-
äîâàíà, à îáèäâ³ êîìïàí³¿ — ïàðòíåðè 
ó äàíîìó âèïàäêó.

Äðóãèé — âèêîðèñòàííÿ «çàñòàð³ëîãî» 
ÄÁÍ. Íà ð³âí³ äåðæàâè âæå ïðèéíÿòî 
íîâèé… Ôàêòè÷íî öå òåõí³÷íà ïîìèëêà 
ñï³âðîá³òíèê³â äåïàðòàìåíòó, ÿêà ëåãêî 
óñóâàºòüñÿ. Òðåò³é — áëàíê ÌÁÓÎ íå â³ä-
ïîâ³äàº çàòâåðäæåíîìó çðàçêó. Òàì âñå âêà-
çàíî ïðàâèëüíî, àëå íà ïóíêòè «ðîçáèòî» 
çà ³íøèì ïðèíöèïîì. Êîìåíòàð³ çàéâ³.

Çàáóäîâíèêè ó áåðåçí³ ïîäàëè äî Â³-
ííèöüêîãî îêðóæíîãî àäì³íñóäó (ÂÎÀÑ) 
ïîçîâ íà «âèñíîâîê» ³íñïåêö³¿, ³ ó êâ³ò-
í³ ðîçïî÷àëîñÿ ïðîâàäæåííÿ. Ñëóõàííÿ 
ó ñïðàâ³ òðèâàþòü. Òàêîæ ÂÎÀÑ 30 áå-
ðåçíÿ ïðèéíÿâ óõâàëó ïðî çàáåçïå÷åííÿ 
ïîçîâó, çã³äíî ç ÿêîþ íàäàºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü îòðèìàòè äîçâ³ë íà áóä³âåëüí³ ðîáî-
òè. Â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ — 7 ÀÀÑ — 
2 ÷åðâíÿ óõâàëó çàëèøèëè áåç çì³í. Îòæå 
áóä³âåëüíèêè ìîæóòü ïðàöþâàòè.

Òåïåð ïîâåðíåìîñÿ äî ³í³ö³àòîðà ãàëü-
ìóâàííÿ, ùî ïðèçâåëî äî ñóäîâèõ òÿæá, 
à ñàìå ÃÎ «Äåìîêðàòè÷íà ñï³ëêà ñòóäåí-
ò³â «Ñòóäåíòñüêà ïëàòôîðìà», çàðåºñòðî-
âàíî¿ ó 2008 ðîö³ ó Êèºâ³ Âîëîäèìèðîì 
Øåìàºâèì â îô³ñí³é áóä³âë³.

Ó 2014-ìó, çà ³íôîðìàö³þ «×åñíî», ëþ-
äèíà ç òàêèì ïð³çâèùåì, ³ì’ÿì òà ïî áàòü-
êîâ³ î÷îëþâàëà ïàðò³éíèé ñïèñîê «Áëîêó 
ë³âèõ ñèë» (òàê çâàí³ êîëèøí³ êîìóí³ñòè) 
íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ, à íàðàç³ ïðà-
öþº êåð³âíèêîì óïðàâë³ííÿ ó ÄÏ «Àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â Óêðà¿íè». 
Äî ðå÷³, ó ÇÌ² â³í ñåáå ïîçèö³îíóâàâ åêñ-
ïåðòîì ç òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

²íàêøå êàæó÷è, «ñòóäåíòñüêà» ãðîìàä-
ñüê³ñòü, à ôàêòè÷íî äåðæñëóæáîâåöü, 

ñêàðæèòüñÿ äî ÄÀÁ² ç ïðèâîäó òîãî, ùî 
íà éîãî äóìêó, ó Â³ííèö³ ç ïîðóøåííÿ-
ìè ðîçïî÷àëè ðåêîíñòðóþâàòè òîðãîâèé 
êîìïëåêñ, ³ ñàìå öå ñòàëî ïðèâîäîì äëÿ 
òðèâàëî¿ ñóäîâî¿ òÿãàíèíè.

Ïàðàëåëüíî ç³ «ñòóäåíòîì-ïîðòîâèêîì» 
ìàéáóòí³é S)Mall çàö³êàâèâ ÃÎ «Ìàðî-
äåðñòâó.í³». ßêùî «ñòóäåíòè» 6 ëþòîãî, 
òî «àíòèìàðîäåðè» 19-ãî çâåðíóëèñÿ âæå 
íàïðÿìó äî ÂÎÀÑ ç ïîçîâîì ïðî âèçíà-
ííÿ íåçàêîííèìè òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ 
ïðî íàäàííÿ ÌÁÓÎ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ 
â³ííèöüêîãî îá’ºêòà. Ñóä çìóøåíèé áóâ 
â³äêðèòè ïðîâàäæåííÿ. Ãðîìàäñüêà îðãà-
í³çàö³ÿ ñïðîáóâàëà ÷åðåç â³äïîâ³äíó óõâàëó 
çàìîðîçèòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè, àëå íåâäà-
ëî. Íàðàç³ ñëóõàííÿ òåæ òðèâàþòü, àëå áåç 
ïðåäñòàâíèê³â ïîçèâà÷à, ÿêèõ íå ö³êàâëÿòü 
ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ç íåçðîçóì³ëèõ ïðè÷èí.

Ùî îáðàçèëî ãðîìàäñüêó îðãàí³çà-
ö³þ, ÿêà çâåðíóëàñÿ äî ñóäó? Íå â³ä-
áóëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ÿê³ íå º 

îáîâ’ÿçêîâèìè, à òàêîæ òå, ùî í³áèòî 
áóä³âíèöòâî ïåðåøêîäæàº òðàíñïîðòí³é 
³íôðàñòðóêòóð³ ì³ñòà, õî÷à òåõí³êà ïðà-
öþº â ìåæàõ ïðèâàòíî¿ ä³ëÿíêè.

ßêùî â äåÿêèõ êóòî÷êàõ Â³ííèö³ íà-
ñïðàâä³ áóäóþòü âïðèòóë äî äîðîãè, ³ 
íà öåé ÷àñ òðîòóàð «ïåðåíîñÿòü» íà ïðî-
¿æäæó ÷àñòèíó, ÿêó çâóæóþòü, òî ó äàíî-
ìó âèïàäêó íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³ íàâ³òü 
çàëèøèëîñÿ ì³ñöå äëÿ âåëîäîð³æêè.

Õî÷à ìîæëèâî, àâòîðè íàñïðàâä³ öüî-
ãî íå çíàþòü, àäæå ÃÎ «Ìàðîäåðñòâó.
í³» çàðåºñòðîâàíà ó Êèºâ³ Î. Ùóðîì ç 
Ìàðãàíöÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ òà À. Ðÿáî-
âîþ ç Ìåë³òîïîëÿ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñòåé. 
Îëåêñàíäð Ùóð ó 2014-ìó áàëîòóâàâñÿ 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ï³ä 82-èì íîìåðîì 
â³ä Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. À ó ëèïí³ 2019-ãî 
â³í áóâ îô³ö³éíèì ñïîñòåð³ãà÷åì â³ä ÃÎ 
«Ñòîï êîðóïö³¿» íà ïàðëàìåíòñüêèõ âè-
áîðàõ — ðàçîì ç äåñÿòêàìè ñâî¿õ êîëåã 
ó îäíîìó îêðóç³ íà ×åðêàùèí³.

Ïðè âñ³é ïîâàç³ äî ãðîìàäñüêîãî ðóõó, 
àëå «Ñòîï êîðóïö³¿» — öå íå ò³ëüêè ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ, à é êîìåðö³éíà ìå-
ä³àñòðóêòóðà, ÿêà çàðîáëÿº ãðîø³, ³ â³äîìà 
â Óêðà¿í³ âèêîðèñòàííÿì «áðåíäó» íà çà-
ìîâíèõ àêö³ÿõ. Òàê, ó Â³ííèö³ àêòèâ³ñòè 
îðãàí³çàö³¿ «çàõèùàëè» çàáóäîâíèöþ, ÿêà 
«êèíóëà» âêëàäíèê³â.

Ó «ñóõîìó çàëèøêó» ìàºìî, ùî äâ³ ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ æîäíèì ÷èíîì 
íå ïîâ’ÿçàí³ ç Â³ííèöåþ, íàìàãàþòüñÿ 
óñ³ëÿêî ãàëüìóâàòè ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿ 
âåëèêîãî êîìïëåêñó. Á³ëüø òîãî, ñàì S)
Mall õî÷óòü äèñêðåäèòóâàòè, íàâ’ÿçóþ÷è 
â³ííè÷àíàì õèáíó äóìêó, ùî òàì â³äêðè-
þòü êàçèíî, ÿê³ º çàáîðîíåíèìè çàêîíîì.

ßêùî ïðèãàäàòè àíàëîã³¿ â ³íøèõ ì³ñ-
òàõ, òî çäàºòüñÿ, ùî çàïðîâàäæóºòüñÿ 
áàíàëüíà ðåéäåðñüêà ñõåìà, ìåòà ÿêî¿ 
óíåìîæëèâèòè áóä³âíèöòâî, àáè çìóñèòè 
âëàñíèê³â â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðîºêòó òà 
áåççàïåðå÷íî ïðèâàáëèâîãî ó ìàéáóò-
íüîìó îá’ºêòà. Õòî æ ðåàëüíèé «çàìîâ-
íèê» ñêàðã äâîõ ñòîëè÷íèõ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é? Éìîâ³ðíî, ùî äóæå ñêîðî 
öå âæå íå áóäå ñåêðåòîì.

Рейдерська схема: хто у Вінниці 
намагається блокувати створення S)Mall
БЛОГ

474740
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Íà ÷àñ êàðàíòè-
íó ë³êàðí³ ïåðå-
ñòàëè ïðîâîäèòè 

ïëàíîâ³ îïåðàö³¿, òîìó, çäàâàëîñÿ 
á, çàïàñ³â êðîâ³ â öåíòð³ ìàº âè-
ñòà÷àòè. Îäíàê íå âñå òàê ïðî-
ñòî. Êàðàíòèí âïëèíóâ íå ëèøå 
íà ê³ëüê³ñòü îïåðàö³é, àëå é 
íà ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ çäàâàòè 
êðîâ. Â îêðåì³ äí³ òàêèõ áóëî 
âñüîãî ïî 7–10 ëþäåé, ùî â ïî-
ð³âíÿíí³ ç äîêàðàíòèííèìè 50–
60 äîíîðàìè âèãëÿäàº êðèòè÷íèì.

Çâ³ñíî, öåíòð ìàâ ïåâíèé çà-
ïàñ êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â, 
çà ðàõóíîê öüîãî ³ âäàëîñÿ ïå-
ðåæèòè íàéá³ëüø ñêðóòí³ ïåðø³ 
ê³ëüêà òèæí³â êàðàíòèíó. Öåé 
÷àñ ó öåíòð³ ïåðåëèâàííÿ íà-
çèâàþòü «òð³øêè ñòðàøíóâàòèì 
ïåð³îäîì», àäæå í³ äëÿ êîãî íå º 
ñåêðåòîì, ùî íåñòà÷à êðîâ³ ìîæå 
ñòàòè ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ïàö³ºíò³â. 
Íàïðèêëàä, òèõ, ÿê³ ïîòðàïèëè 

â àâàð³þ, ³ îñîáëèâî, ÿêùî âîíè 
ìàþòü ð³äê³ñíó ãðóïó.

Äëÿ óíèêíåííÿ òàêèõ ñèòóàö³é, 
ïðàö³âíèêè öåíòðó ìàëè âèãàäà-
òè, ÿê ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü äîíîð³â. Ñïî÷àòêó ïè-
ñàëè ó ñîöìåðåæàõ, ïîò³ì ïî÷àëè 
îáäçâîíþâàòè ñâîþ áàçó êîíòàê-
ò³â, âðåøò³, îðãàí³çóâàëè ï³äâå-
çåííÿ äîíîð³â ç äîìó äî öåíòðó 
ïåðåëèâàííÿ ³ íàçàä. Çàâäÿêè 
öèì ð³øåííÿì, çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ çäàòè êðîâ 
çá³ëüøèëàñÿ íà ïîíàä äâ³ ñîòí³. 
Îäíèì ç öèõ îõî÷èõ ñòàâ ³ ÿ.

Ó âåñòèáþë³ ìåíå çóñòð³ëà æ³í-
êà ç ñèâèì âîëîññÿì. Âîíà ïðè-
â³òàëàñÿ, à ïîò³ì îäðàçó æ íàâåëà 
íà ìîº îáëè÷÷ÿ áåçêîíòàêòíèé 
òåðìîìåòð: «36.6», — ñïîê³éíî 
ïîâ³äîìèëà âîíà ³ ïîïðîñèëà 
âèñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ äîëîí³: 
«Çàðàç ìè ¿õ îáðîáèìî».

РЕЄСТРАЦІЯ В Е-БАЗІ 
Á³ëÿ ðåºñòðàòóðè ñèä³ëè òðè 

æ³íêè. Îäíà ç íèõ ãîâîðèëà 
ïî òåëåôîíó: «Ñîíå÷êî, íå ïå-

467155468474

«НЕ ЗБІДНІЄ РУКА, ЩО ДАЄ…» 
Ми перевірили  Журналіст 
прийшов до Вінницької обласної станції 
переливання і на благодійних засадах 
здав кров. Розповідаємо, як відбувається 
підготовка до процедури, яка тривалість 
самої донації і де шукати актуальну 
інформацію про потреби крові

ðåæèâàé, ÿ âæå çíàéøëà ï’ÿòüîõ 
ëþäåé. ßêùî áóäå ùå ïîòð³áíî, 
ÿ ïîâ³äîìëþ». Áëèçüê³é ëþäè-
í³ öèõ æ³íîê íåîáõ³äíî çðîáè-
òè ê³ëüêà ïåðåëèâàíü. Ïîøóêè 
äîíîð³â ëÿãëè íà ïëå÷³ ðîäè÷³â. 
Àëå, ìîæëèâî, ñêîðî öå çì³íèòü-
ñÿ. Ðåôîðìà äðóãî¿ ëàíêè ìåäè-
öèíè ïåðåäáà÷àº, ùî ïàö³ºíò³â 
áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè êðîâ’þ ç 
çàïàñ³â öåíòð³â ïåðåëèâàííÿ, 
à ðîäè÷³ êîìïåíñîâóâàòèìóòü ö³ 
çàïàñè ëèøå çà áàæàííÿì.

Íåïîäàë³ê â³ä òðüîõ æ³íîê, 
çà ðåºñòðàòóðíèì ñòîëîì, ñèä³ëà 
ïðàö³âíèöÿ öåíòðó. Äî÷åêàâøèñü 
ñâîº¿ ÷åðãè, ÿ â³ääàâ ¿é ïàñïîðò. 
Ðàí³øå âîíà ìàëà á øóêàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ìåíå â ïàïåðîâèõ 
æóðíàëàõ, à òåïåð ïðèáëèçíî 
çà õâèëèíó çàíåñëà âñ³ íåîáõ³ä-
í³ äàí³ â åëåêòðîííó áàçó ³ ëèøå 

óòî÷íèëà, ÷è íå çì³íþâàâ ÿ ñâ³é 
íîìåð ìîá³ëüíîãî. Ó ðóêàõ ó ìåíå 
îïèíèâñÿ ïàêåò äîêóìåíò³â: êàðòêà 
äîíîðà ³ ê³ëüêà àíêåò. ̄ õ ÿ ìàâ ïðî-
÷èòàòè ³ ïîñòàâèòè ï³äïèñ. Ï³ñëÿ 
÷îãî ìåíå íàïðàâèëè äî ë³êàðÿ.

СНІДАНОК ДОНОРА 
Ó êàá³íåò³ ë³êàðêè ÿ ïðîâ³â 

ê³ëüêà õâèëèí. Çà öåé ÷àñ âîíà 
ç³áðàëà àíàìíåç, ïîñòàâèëà ÷è-
ìàëî óòî÷íþâàëüíèõ çàïèòàíü. 
Íàïðèêëàä, ÷è áóâ ÿ íåùîäàâíî 
â Àôðèö³ (öå äëÿ òîãî, ùîá âè-
êëþ÷èòè éìîâ³ðí³ñòü çàðàæåííÿ 
ìàëÿð³ºþ) ³ ÷è ìàâ ÿ êîíòàêòè ç 
õâîðèìè íà COVID-19 (êîðîíà-
â³ðóñó áóëà ïðèñâÿ÷åíà îêðåìà 
àíêåòà). Ó ìåíå âèì³ðÿëè òèñê ³ 
íà ìîº ïðîõàííÿ çâàæèëè.

Îáîâ’ÿçêîâèì º ïðîõîäæåí-
íÿ ïîïåðåäíüîãî ëàáîðàòîðíîãî 

îáñòåæåííÿ. Âîíî ïåðåäáà÷àº 
çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³ ³ âèçíà-
÷åííÿ ¿¿ ãðóïè. Ó ìî¿õ äîêóìåí-
òàõ ç’ÿâèëîñÿ ê³ëüêà íîâèõ ïî-
ì³òîê ³ ìåíå çíîâó â³äïðàâèëè 
äî ë³êàðêè. Ïðîá³ãàþ÷èñü î÷èìà 
ïî ðåçóëüòàòàõ ìî¿õ àíàë³ç³â, âîíà 
âèð³øóâàëà, ÷è ìîæó ÿ áóòè äî-
íîðîì. Ùå ê³ëüêà ïèòàíü, ï³ä-
ïèñ³â, ³ îñü ÿ âæå êðîêóþ â áóôåò.

Âèìèâøè ðóêè ³ îäÿãíóâøè 
áàõ³ëè, îòðèìóþ ïîðö³þ ÷àþ 
ç âàôëÿìè ³ ïàêåòèê ç öóêðîì. 
Êð³ì íàñ ç áóôåòíèöåþ, çà îä-
íèì ç³ ñòîëèê³â ñèäèòü æ³íêà, ÿêà 
ãîòóºòüñÿ äî çäà÷³ êðîâ³.

— À ùî, öå çàðàç ñòóäåíò³â 
«çãàíÿþòü» çäàâàòè êðîâ? — çà-
ïèòóº íåçíàéîìêà.

— Òà í³, ñàì ïðèéøîâ.
— Íó, âñå îäíî ìîëîäåöü, — 

íåäîâ³ðëèâî ãîâîðèòü æ³íêà. — 
Íå ïåðåæèâàé, íå çá³äí³º ðóêà, 
ùî äàº…

Íåçíàéîìêà ï³äí³ìàºòüñÿ ãâèí-
òîâèìè ñõîäàìè íàãîðó, ó òàê 
çâàíó îïåðàö³éíó. Çà ê³ëüêà õâè-
ëèí äî íå¿ ïðèºäíóþñü ³ ÿ.

ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ 
Ìîëîäà ä³â÷èíà ó çàõèñíîìó 

êîñòþì³ ãîâîðèòü, ùî ÿ ìîæó 
âìîùóâàòèñÿ â êð³ñëî. Óñüîãî ¿õ 
òóò ø³ñòü àáî ñ³ì. Çàéíÿò³ ëèøå 
äâà: õëîïöåì, ÿêèé ùîñü äèâèòü-
ñÿ ó ñâîºìó ñìàðòôîí³, ³ æ³íêîþ, 
ç ÿêîþ ìè çóñòð³÷àëèñÿ â áóôåò³. 

Òðèâàë³ñòü äîíàö³¿ çàéìàº 
ëèøå ê³ëüêà õâèëèí. Âîíà áåç-
áîë³ñíà ³ ìàéæå íå â³ä÷óâàºòüñÿ. 
Âïðîäîâæ öüîãî ÷àñó ÿ ì³ã ïðî-
ñòî ëåæàòè, êîðèñòóâàòèñÿ òåëå-
ôîíîì, äèâèòèñÿ òåëåâ³çîð àáî 
ñïîñòåð³ãàòè çà òèì, ÿê 450-ì³ë³-
ë³òðîâèé êîíòåéíåð ïîñòóïîâî 
íàïîâíþºòüñÿ  êðîâ’þ. Çîâñ³ì 
ñêîðî âîíà ìîæå âðÿòóâàòè êî-
ìóñü æèòòÿ.

Перед тим, як піти здавати кров, 
ознайомтеся з правилами і ре-
комендаціями від Міністерства 
охорони здоров’я України. Якщо 
протипоказань не знайшли, при-
ходьте до центру у будні дні з 
8-ої ранку до 14.30. Центр зна-
ходиться за адресою: вулиця Пи-
рогова, 48. Телефон (067)492–

00–34. Інформацію про ак-
туальні потреби крові можна 
знайти у спільноті «Вінницький 
обласний центр служби крові» 
на Фейсбуці. Здавати кров мож-
на з будь-якою пропискою. Після 
донації ви отримаєте 90 гривень 
на харчування і за бажанням до-
відку на роботу.

Інформація для донорів 

Медсестра готує мене до процедури донації. 
За кілька секунд почнеться забір крові 

Ó äåÿê³ äí³ ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó êðîâ 
ïðèõîäèëè çäàâàòè 
âñüîãî ëèøå 
7–10 ëþäåé íà äåíü. 
Öå êðèòè÷íî ìàëî
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

473240

5168 7422 3106 7392 — Підгурський Олег

Після кількох помилкових лікарських висновків, 
Олегу Підгурському все-таки діагностували рак 
крові. Останні півроку він знаходиться в стаціонарі 
однієї зі столичних лікарень. Чоловік сподівається, 
що скоро йому вдасться полетіти до Туреччини на 
трансплантацію кісткового мозку. Більшість суми 
вже є, не вистачає зовсім трішки. 

ДОПОМОЖІТЬ 
ОЛЕГУ ОДУЖАТИ

470895

РЕКЛАМА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

² ñíóº  áàãàòî 
âèä³â óðàæåííÿ ³ 
çàõâîðþâàíü ðî-
òîâî¿ ïîðîæíèíè. 

Íàéïîøèðåí³ø³ ñåðåä íèõ: 
ñòîìàòèò, ãåðïåñ, ëåéêîïëàê³ÿ 
³ êàíäèäîç (ìîëî÷íèöÿ). Õî÷ 
ðàç ó æèòò³ ïðîáëåìè ðîòîâî¿ 
ïîðîæíèí³ ìàâ êîæåí. ² ÿêîñü 
áàáóñèíèìè ìåòîäàìè, àáî 
â êðàùîìó âèïàäêó çà äîïîìî-
ãîþ ë³êàðÿ óñ³ ö³ «ðîòîâ³ õâîðî-
áè» ïðîõîäèëè. Ïðîòå íå âàðòî 
íåäîîö³íþâàòè ñåðéîçí³ñòü öèõ 
ïðîáëåì, ³ áóäü-ÿêå óðàæåííÿ 
ñëèçîâî¿ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè, 
ÿêèì âè õâîð³ëè ïðîòÿãîì òèæ-
íÿ àáî äîâøå, âàðòî ïîêàçàòè 
ë³êàðþ. Â³í àáî âèçíà÷èòü, ùî 
öå ñòîìàòîëîã³÷íà ïðîáëåìà. 
Àáî ïîðàäèòü çðîáèòè á³îïñ³þ 
(çàá³ð òêàíèí äëÿ äîñë³äæåí-
íÿ), ùîá ïîáà÷èòè ïðè÷èíó 
õâîðîáè, òà âèêëþ÷èòè á³ëüø 
çàãðîçëèâ³ ñòàíè, ÿê³ âàñ ìî-
æóòü ñï³òêàòè ó ìàéáóòíüîìó, 

êîëè âè ïðî òîé ñòîìàò³ò ÷è 
ìîëî÷íèöþ âæå é çàáóëè.

Çà ñëîâàìè Ñàââè Ìàãäåáóðè, 
õ³ðóðãà-îíêîëîãà Ïîä³ëüñüêîãî ðå-
ã³îíàëüíîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó, 
íà ñëèçîâèõ îáîëîíêàõ ðîòîâî¿ 
ïîðîæíèíè ìîæå ðîçâèíóòèñÿ 
îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ — ðàê.

— Ïðè÷èíîþ ö³º¿ ïðîáëåìè, 
êð³ì ãåíåòè÷íîãî ôàêòîðà (íà-
ÿâí³ñòü îíêîïàòîëîã³¿ ó áëèçüêèõ 
ðîäè÷³â), º êóð³ííÿ, à òàêîæ â÷àñ-
íî íå ïðîë³êîâàí³ äîáðîÿê³ñí³ 
óòâîðåííÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Òà ç îãëÿäó íà òå, ùî ïàòîëîã³ÿ 
çíàõîäèòüñÿ íà «ïîâåðõí³», öå 
ãàðíà ìîæëèâ³ñòü ðàííüî¿ ä³à-
ãíîñòèêè òà ïî÷àòêó ñïåöèô³÷-
íîãî ë³êóâàííÿ.

ВІД НАС ЗАЛЕЖИТЬ 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, çàõâîðþ-

âàííÿ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè ìàþòü 
áàãàòî ôàêòîð³â ðèçèêó, ÿê³ ïîä³-
ëÿþòüñÿ íà íåçì³íí³ (â³ê, ñïàä-
êîâ³ñòü) ³ çì³íí³ (ñïîñ³á æèòòÿ 
ëþäèíè, ïîâåä³íêà, çâè÷êè). 
Íà îñòàíí³ ìè ìîæåìî âïëèâàòè, 
òîìó â³ä íàñ çàëåæèòü — áóäóòü 

  Набряк/затвердіння, 
грубі бляшки/кірки на губах, 
яснах або інших частинах 
порожнини рота 

  Поява шорстких білих або чер-
воних плям у роті, вузликів 

  Незрозуміла кровотеча в роті 
  Незрозуміле оніміння чи 

біль/болючість обличчя, рота 
або шиї 

  Біль або відчуття, ніби щось за-
важає в задній частині горла 

  Стійкі виразки на обличчі, шиї 
або в роті, які легко кривавлять 
і не загоюються протягом двох 
тижнів

  Утруднене жування, ковтання, 
розмови чи переміщення щеле-
пи або язика 

  Хрипота, хронічна ангіна чи 
зміна голосу 

  Біль у вухах 
  Зміни розташування зубів або 

зубних протезів 

РАК СЛИЗОВОЇ РОТА
ПОПЕРЕДИТИ НАЙЛЕГШЕ 
Усе видно  За даними центру 
громадського здоров'я України, стабільно 
на другому місці за кількістю смертей 
в нас — онкологія (перше серцево-судинні 
хвороби). Усього в держстаті фіксують 
45 проявів раку, і десяту сходинку 
за «популярністю» займає рак ротової 
порожнини. Прикро те, що саме цей рак 
можна попередити найшвидше, адже перші 
прояви, та навіть передумови на видноті. 
На що звертати увагу, і коли йти до лікаря?

ó íàñ ïðîáëåìè â ðîòîâ³é ïî-
ðîæíèí³ ÷è í³. Íàïðèêëàä, ðèçèê 
ïîÿâè ðàêó ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè.

— ßê ìè ìîæåìî îõàðàêòåðè-
çóâàòè ïîÿâó ðàêó? — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Ïàòîëîã³÷íà çì³íà ñëè-
çîâî¿ (ïåðåäðàê) ÷àñò³øå â³äáó-
âàºòüñÿ ïðè ïàë³íí³, âæèâàíí³ 
íàðêîòèê³â, àëêîãîëþ, ïîãàíîìó 
õàð÷óâàíí³. À ùå ÷åðåç ïîðóøåí-
íÿ çàñâîþâàíîñò³ îðãàí³çìîì â³-
òàì³íó À, ÷åðåç ïàòîëîã³÷íî çíè-
æåíèé ³ìóí³òåò, ÷åðåç â³ðóñ ïà-
ï³ëîìè. ² òàêîæ ïðè ìåõàí³÷íèõ 
òðàâìàõ ãîñòðèìè êðàÿìè çóá³â ³ 
ïîãàíî ï³ä³ãíàíèõ ïðîòåçàõ.

ВХОДИТЬ У ТОП-10 
Çà ³íôîðìàö³ºþ Âñåñâ³òíüî¿ 

îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, 
ðàê ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè — îäèí 
ç äåñÿòè íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ 
âèä³â ðàêó. Â³í ìîæå ëîêàë³çó-
âàòèñÿ â áóäü-ÿê³é ÷àñòèí³ ðîòà. 
À ñàìå: ãóáè, ÿñíà, ÿçèê, ãîðëî, 
âíóòð³øíÿ îáîëîíêà ù³ê, âåðõíº ³ 
íèæíº ï³äíåá³ííÿ. ² ÿê áóäü-ÿêèé 
ðàê, ÿêùî éîãî íå ä³àãíîñòóâàòè 
³ íå ë³êóâàòè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, 
â³í ìîæå ñòàòè æèòòºâî íåáåç-
ïå÷íèì.

Çà ñëîâàìè Ñàââè Ìàãäåáóðè, 
íà ïî÷àòêîâîìó ïåð³îä³ ðîçâèòêó 
ðàêó áîëüîâèõ â³ä÷óò³â â á³ëüøîñ-
ò³ âèïàäê³â íå áóâàº.

— Àëå â öåé ïåð³îä ìîæóòü 
ñïîñòåð³ãàòèñÿ ð³çí³ çì³íè ñëè-
çîâî¿: ïîâåðõíåâ³ âèðàçêè, óù³ëü-
íåííÿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè, á³ë³ 
àáî ÷åðâîí³ ïëÿìè íà ãóáàõ ÷è 

ñëèçîâî¿, ïàï³ëÿðí³ íîâîóòâî-
ðåííÿ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-îí-
êîëîã. — ² íåîäì³ííî ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü äî ë³êàðÿ, ÿêùî ó âàñ 
º ÿçâà, ÿêà íå çàãîþºòüñÿ ³ êðîâî-
òî÷èòü íà ãóá³, ÿñíàõ àáî ñëèçîâ³é 
îáîëîíö³ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè.

Êð³ì òîãî, îíêîëîã íàãîëîøóº 
íà ñòàíàõ, êîëè ç ïîõîäîì äî ë³-
êàðÿ òÿãíóòè íå âàðòî, à ñàìå, 
êîëè º çäóòòÿ ñëèçîâî¿, êîëè 
âè ÿçèêîì â³ä÷óâàºòå áóäü-ÿêå 

óù³ëüíåííÿ â ïîðîæíèí³ ðîòà.
— Òàêîæ âàðòî çâåðíóòèñü 

çà ìåäè÷íîþ êîíñóëüòàö³ºþ, 
êîëè âè ïîì³òèëè âòðàòó ÷óòëè-
âîñò³ àáî îí³ì³ííÿ â áóäü-ÿê³é 
÷àñòèí³ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — Àáî ñïîñòåð³-
ãàºòå òðóäíîù³ ï³ä ÷àñ ïåðåæîâó-
âàííÿ ÷è êîâòàííÿ ¿æ³, â³ä÷óâàº-
òå áåçïðè÷èííèé á³ëü â ðîòîâ³é 
ïîðîæíèí³, ÷è ó âàñ íàáðÿêëè 
ùåëåïè òà çì³ñòèëèñÿ ïðîòåçè.

Ïðè÷èíîþ ðàêó 
ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè  
º êóð³ííÿ, à òàêîæ 
â÷àñíî íå ïðîë³êîâàí³ 
äîáðîÿê³ñí³ 
óòâîðåííÿ

10 ПОТЕНЦІЙНИХ ОЗНАК РАКУ 
ПОРОЖНИНИ РОТА
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Хоч закохані вже живуть ра-
зом вісім років, завжди якось 
не до одруження було. Насам-
перед вони думали про пошук 
доступного власного житла. Але 
минулого року, 2019, на День 
міста Андрій освідчився Людмилі.
— Мені хотілось зробити для 
Люди щось особливе, бо вона 
у мене особлива, — каже Ан-
дрій. — Тож подумав, що освід-
чення на все місто — цікавий ва-
ріант. Планував я це все довго. 
Напередодні Дня міста поїхав 
у справах в Київ і сказав Люді, 
що затримаюсь там на кілька 

днів. А сам приїхав у Вінницю 
і ще покликав на концерт всіх 
найближчих людей. Все від-
булось так, як і планував. Вона 
сказала «так».
Зараз пара планує весілля, ка-
жуть, важко знайти доступний 
для людей з інвалідністю ресто-
ран. До того ж, вони хочуть, щоб 
було «кльово і по-особливому».
Тож поки закохані продовжують 
облаштовувати свою домівку і 
збирають гроші на авто.
«Забігати наперед не хочемо, 
але як будуть діти, то буде чу-
дово», — каже Людмила.

Особливе освідчення для особливої дівчини 

ËÀÉÔ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

«Êîæåí ç íàñ 
âòðàòèâ ðîêè æèò-
òÿ ó ïðèìàðí³é íàä³¿ 
íà òå, ùî ìè çíîâó 

çìîæåìî õîäèòè ³ «îñü òîä³ çà-
æèâåì». Ïðîòå ìè çíàéøëè îäíå 
îäíîãî ³ òåïåð ùàñëèâî æèâåìî 
òóò òà çàðàç, íåçâàæàþ÷è íà â³ç-
êè», — ãîâîðèòü Ëþäìèëà Íåöê³-
íà, ÿêà äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó 
âòðàòèëà ìîæëèâ³ñòü õîäèòè.

Ãåðî¿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ — çàêî-
õàíà ïàðà íà â³çêàõ Àíäð³é Ùåð-
áàöüêèé òà Ëþäìèëà Íåöê³íà. 
Âîíà — ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà, 
ñîö³àëüíèé ïåäàãîã òà êîõàíà 
æ³íêà ç ³íâàë³äí³ñòþ. Â³í — 
ïðàöþº ³íñòðóêòîðîì ç òðóäîâî¿ 
àäàïòàö³¿ äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ, çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì òà ðèáî-
ëîâëåþ. Ðàçîì ïàðà ïîêàçóº, ùî 
ïîïðè ³íâàë³äí³ñòü, âîíè æèâóòü 
ïîâíîö³ííèì æèòòÿì áåç æîäíèõ 
ñàìîîáìåæåíü.

ТАБІР ВСЕ ЗМІНИВ 
Äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó Ëþä-

ìèëà âïàëà ç äâîìåòðîâî¿ âèñî-
òè. Óñå ìîãëî á ñêëàñòèñÿ ³íàê-
øå, ÿêáè íå êàì³íü, ùî ëåæàâ 
íà çåìë³. Ëþäìèëà ïðèçåìëèëàñü 
íà íüîãî ïðÿìî õðåáòîì. Ï³ñëÿ 
öüîãî íà íå¿ ÷åêàëî ê³ëüêà ðî-
ê³â ðåàá³ë³òàö³é ³ äåïðåñèâíîãî 
ñòàíó, êîëè ä³â÷èíà ïðàêòè÷íî 
íå âèõîäèëà ç äîìó.

— Êîëè ÿ îòðèìàëà òðàâìó, 

òî ùå æèëà ó ñåë³ Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó, à òàì ñèñòåìè ðåàá³ë³òà-
ö³¿, ÿê òàêî¿ íåìàº. Òîìó ÿ ÷îòèðè 
ðîêè ïðîñèä³ëà âäîìà. Ó ìåíå áóâ 
ïåð³îä òâîð÷îñò³, áî ïîòð³áíî æ 
áóëî ñåáå ÷èìîñü çàéíÿòè, òîæ 
ÿ âèøèâàëà á³ñåðîì, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà. — ×àñòî ó ãîñò³ ïðè-
õîäèâ ì³é 3-ð³÷íèé ïëåì³ííèê. 
² ëèøå ðàç àáî äâà íà ð³ê ÿ âè-
¿æäæàëà íà ðåàá³ë³òàö³¿.

Ëþäìèëà êàæå, êîëè òè ñ³äàºø 
íà â³çîê, òî áàãàòî ÷îãî êàðäè-
íàëüíî çì³íþºòüñÿ, íàïðèêëàä, 
ïîòð³áíî â÷èòèñÿ ïðàâèëüíî 
îäÿãàòèñÿ ÷è ïîìèòè ïîñóä. 
Çì³íþºòüñÿ, çà ñëîâàìè Ëþäè, 
é ñåêñóàëüíå æèòòÿ.

— Íà â³çêó ÿ ìîæó ðîáèòè 
ïðàêòè÷íî âñå, ùî é äî òðàâ-
ìè, ëèøå ç ïåâíèìè óìîâàìè. 
Íó òàê, ÿ íå ìîæó ñòðèáàòè, 
àëå æ ìîæó, íàïðèêëàä, ñòðèá-
íóòè ç ïàðàøóòîì, â÷èòèñÿ â óí³-
âåðñèòåò³ ÷è îäðóæèòèñÿ, — ïðî-
äîâæóº Ëþäìèëà. — Ëèøå ¿çäèòè 
äîäîìó, ó ñåëî, ñêëàäíî. Áî ó íàñ 
ì³æîáëàñíèé òðàíñïîðò íå îá-
ëàäíàíèé äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ, à ïðîñèòè ïîñò³éíî äðóç³â 
äîïîìàãàòè íå õî÷åòüñÿ.

Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó Ëþäà 
íå áóëà òàê îïòèì³ñòè÷íî íà-
ëàøòîâàíà. Âñå ïî÷àëî çì³íþ-
âàòèñÿ, êîëè âîíà ó 2012 ðîö³ 
ïîáóâàëà ó òàáîð³ äëÿ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ÿêèé îðãàí³çóâàâ 
ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð «Ãàðìî-
í³ÿ». Òîä³ âîíà íà âëàñí³ î÷³ 
ïîáà÷èëà ëþäåé íà â³çêàõ, ÿê³ 

ЖИТТЯ ЗАКОХАНОЇ ПАРИ, ЩО 
ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ НА ВІЗКАХ 
Незламні духом  Андрій та Людмила 
разом вісім років. Закохані живуть 
у квартирі, де практично власноруч 
зробили ремонт, завели два коти та зараз 
планують весілля. Незважаючи на те, що 
обоє пересуваються на інвалідних візках, 
вони мають великі плани, які разом 
їм здійснювати легше

æèâóòü ïîâíîö³ííèì æèòòÿì 
³ º ñïðàâæí³ìè ðóø³ÿìè çì³í. 
Ëþäìèëó ïî÷àëè çàïðîøóâàòè é 
íà ³íø³ çàõîäè ³ íåçàáàðîì ¿é çà-
ïðîïîíóâàëè ðîáîòó ñîö³àëüíèì 
ïåäàãîãîì ó «Ãàðìîí³¿».

— Ñàìå ó öüîìó òàáîð³ ÿ é ïî-
çíàéîìèëàñü ç Àíäð³ºì. Õî÷ òîä³ 
ÿ ùå é íå ï³äîçðþâàëà, ùî â³í 
ñòàíå ìî¿ì ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì ³ 
ïî¿õàëà ó òàá³ð çîâñ³ì íå äëÿ òîãî, 
ùîá øóêàòè äðóãó ïîëîâèíêó, — 
êàæå Ëþäìèëà. — ²ñêîðêà ì³æ 
íàìè îäðàçó íå ïðîìàéíóëà, àëå 
ìè ïðîäîâæóâàëè ñï³ëêóâàòèñÿ.

«І НЕ МРІЯВ ПРО ТАКЕ ЖИТТЯ, 
ЯКЕ МАЮ ЗАРАЗ» 

Àíäð³é êàæå, ùî Ëþäìèëà éîãî 
îäðàçó ÷èìîñü çàö³êàâèëà. Ï³ñëÿ 
òàáîðó âîíè ïî÷àëè ïåðåïèñóâà-
òèñü ó ñîöìåðåæàõ ³ òàêå êîõàííÿ 
íà â³äñòàí³ òðèâàëî ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â. À êîëè Ëþä³ çàïðîïîíóâàëè 
ðîáîòó ó Â³ííèö³, òî Àíäð³é çà-
ïðîñèâ ïåðå¿õàòè äî íüîãî.

Õëîïåöü êàæå, ùî ïðî ä³â÷àò 
ïåðøèé ÷àñ ï³ñëÿ òðàâìè íå äó-
ìàâ, áî íå ì³ã áóòè ñàìîñò³éíèì. 
Ó Àíäð³ÿ — ïåðåëîì øèéíîãî 
â³ää³ëó õðåáòà. Â³í íåâäàëî ï³ð-
íóâ ó âîäó ³ òåïåð ïåðåñóâàºòüñÿ 
íà â³çêó.

— Öå áóëî ó ñåðïí³ 2009 ðîêó. 
ß áóâ íà ðèáîëîâë³ ³ ïåðåä òèì, 
ÿê ¿õàòè äîäîìó, âèð³øèâ ñêóïà-
òèñÿ. ² òàê íåâäàëî ï³ðíóâ, ùî 
çëàìàâ äâà õðåáö³ øèéíîãî â³ää³-
ëó, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Ìåí³ 
çðîáèëè ÷îòèðè îïåðàö³¿ ³ ÿ ø³ñòü 
ì³ñÿö³â ëåæàâ ó ðåàí³ìàö³¿. Ï³ñ-
ëÿ ë³êàðí³ áóâ âçàãàë³ íå ñàìî-
ñò³éíèé, àëå áàòüêè äîïîìîãëè 
àäàïòóâàòèñÿ. Ïîòèõåíüêó â÷èâñÿ 
åëåìåíòàðíèì ðå÷àì.

Ïàì'ÿòàþ, ÿê âïåðøå ïîñìà-
æèâ ÿº÷íþ, òîä³ öå áóëà âåëèêà 
ïåðåìîãà. Ïîïðè òå, ùî ÿéöÿ 
áóëè ç³ øêàðàëóïîþ ³ îáñìàæåí³ 
íà áðóäí³é ïàòåëüí³, áî ïîìèòè 
òîä³ ÿ ¿¿ ô³çè÷íî íå çì³ã. Ïðî-
òå ó öåé ìîìåíò ÿ çðîçóì³â, ùî 
ðîáëÿ÷è òàê³ ìàëåíüê³ êðîêè, âñå 
çìîæó çì³íèòè íà êðàùå.

Çàðàç Àíäð³é çäîáóâàº ùå îäíó 
ïðîôåñ³þ, õî÷å ïðàöþâàòè âåá-
äèçàéíåðîì. Êð³ì òîãî, îðãàí³-
çîâóº áåçë³÷ çìàãàíü, òóðí³ð³â òà 
òîâàðèñüêèõ ³ãîð ç ðåãá³, áî÷³, 
íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, ñïîðòèâíî¿ 
ðèáîëîâë³, øàõ³â ³ øàøîê.

Íàøó ðîçìîâó ç Àíäð³ºì ïåðå-
áèâàº òåëåôîííèé äçâ³íîê Ëþä-
ìèëè. Äî íå¿ äçâîíèòü îäèí ç 

÷ëåí³â ¿õíüîãî öåíòðó ðåàá³ë³òà-
ö³¿. Ïîêëàâøè ñëóõàâêó, ä³â÷èíà 
ç óñì³øêîþ ïåðåïîâ³äàº ðîçìîâó. 
Êàæå, ïî òîé á³ê ñëóõàâêè ïî-
÷óëà: «ß ³íâàë³ä ³ ó ìåíå çëàìà-
ëàñÿ ³íâàë³äñüêà êîëÿñêà». Ïàðà 
ç óñì³øêîþ ïåðåçèðàºòüñÿ ³ ïî-
ÿñíþþòü, ùî ùå äîñ³ á³ëüø³ñòü 
íå çíàº, ÿê òîëåðàíòíî ãîâîðèòè 
ïðî ³íâàë³äí³ñòü.

— Êîëè ÿ ò³ëüêè îòðèìàâ òðàâ-
ìó, òî, ó òðàíñïîðò³ â³ä ñòîðîíí³õ 
ä³òåé ÷àñòî ÷óâ: «Ìàìî, äèâèñü, 
äÿäÿ-³íâàë³ä». Òîä³ ìåí³ ñòàâàëî 
ñòðàøåííî íåçðó÷íî, — êàæå Àí-
äð³é. — À çàðàç, êîëè ìè ç Ëþäîþ 
òàêå ïî÷óºìî, òî ëèøå ïåðåçèð-
íåìîñü ³ ïîñì³ºìîñü.

Ïðîòå õîò³ëîñÿ á, ùîá ïåðåõîæ³ 
áà÷èëè ñïî÷àòêó ëþäåé, à ïîò³ì 
âæå íàøó ³íâàë³äí³ñòü.

ВІЗОК ПЕРЕСТАВ БУТИ 
ПЕРЕШКОДОЮ 

Ïàðà ðîçïîâ³äàº, ùî êîæåí 
ç íèõ ïðîéøîâ ñêëàäíèé øëÿõ 
äî ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî â³çîê — 
íå âèðîê. Çàðàç êîõàííÿ ëèøå äàº 
á³ëüøå ñèë òà íàñíàãè ïîêàçóâàòè 
öå îòî÷óþ÷èì.

— ß õîò³ëà ïîâåðíóòèñü ïðà-
öþâàòè ó øêîëó â÷èòåëüêîþ, àëå 
÷åðåç íåäîñòóïí³ñòü íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ — íå âäàëîñü, — êàæå Ëþä-
ìèëà. — Àíäð³é äî òðàâìè â÷èâñÿ 
íà ïîæåæíèêà, òîæ éîìó äîâå-
ëîñü êàðäèíàëüíî çì³íþâàòè ñâîº 
æèòòÿ.

Çàðàç, çà ñëîâàìè ïàðè, ¿õíº 
æèòòÿ ïî÷àëî íàáèðàòè îáåðò³â. Ç 
äîïîìîãîþ ìàìè Ëþäìèëè âîíè 
ïðèäáàëè âëàñíå æèòëî, äå ïðàê-

òè÷íî âëàñíîðó÷ çðîáèëè ðåìîíò.
— ªäèíå, ùî ìè íå ìîæåìî 

ðîáèòè ñàì³ — öå ñòåëþ ïîêëå¿-
òè, — æàðòóº ïàðà. — Íàñïðàâä³, 
çâ³ñíî, ³íîä³ äîïîìîãà äðóç³â òà 
ð³äíèõ ïîòð³áíà. Àëå ó áóäåííî-
ìó æèòò³ ìè ö³ëêîì ñàìîñò³éí³. 
Âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº òå, ùî íàøà 
êâàðòèðà çíàõîäèòüñÿ íà ïåðøî-
ìó ïîâåðñ³ ³ âñåðåäèí³ ìè òàê 
îáëàøòóâàëè ñâ³é ïîáóò, ùî ñòî-
ðîííÿ äîïîìîãà íå ïîòð³áíà.

Ó êâàðòèð³ øèðîê³ äâåð³, ùîá 
ëåãêî ì³ã ïðî¿æäæàòè â³çîê. 
Íà êóõí³ — â³ëüíèé ïðîñò³ð ï³ä 
ìèéêîþ òà ïëèòîþ äëÿ çðó÷íîñ-
ò³, à íàéâèù³ ïîëèö³ — ïîâ³ñèëè 
íà äåñÿòü ñàíòèìåòð³â íèæ÷å, í³æ 
ó âñ³õ çâè÷àéíèõ êâàðòèðàõ.

— ßê ò³ëüêè ÿ îòðèìàëà òðàâìó, 
ìîÿ áàáöÿ ãîâîðèëà ìåí³: «Çíà-
éäåø ñîá³ òàêîãî, ÿê òè é áóäåòå 
ÿêîñü ðàçîì æèòè». ² ÿ ñïðàâä³ 
çíàéøëà, àëå ìè ðàçîì íå ÷åðåç 
òå, ùî ìè îáîº ëþäè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ. Öå êîõàííÿ, — ãîâîðèòü 
ãåðî¿íÿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿. — 
Äî ñëîâà, ïðèãàäóþ ³ñòîð³þ, ÿêà 
òðàïèëàñü ç íàìè ó ïîòÿç³. Ìè 
ñèä³ëè íà íèæí³õ ïîëèöÿõ, à êî-
ëÿñêè áóëè íà ì³ñöÿõ äëÿ áàãàæó, 
çâåðõó. Äî íàñ ó êóïå çíàéøîâ 
õëîïåöü ³ ìè ç íèì ðîçãîâîðè-
ëèñü. Ïðîéøëî ê³ëüêà ãîäèí 
ðîçìîâè, ³ â³í íàâ³òü íå ïîì³òèâ 
íàøó ³íâàë³äí³ñòü. À ïîò³ì öåé 
õëîïåöü êàæå äî Àíäð³ÿ: «Ï³ø-
ëè ïîêóðèìî». Àíäð³é ïîÿñíèâ, 
ùî íå êóðèòü ³ ïîêàçàâ íà â³çêè. 
Ó òîãî õëîïöÿ íà 10–15 õâèëèí 
â³äíÿëî ìîâó. À ïîò³ì â³í âèäàâ 
òàêó ôðàçó: «Êîìó âè òàê³, êð³ì 
îäíå îäíîãî, ïîòð³áí³».

Людмила Нецкіна: «Ми знайшли одне одного і тепер 
щасливо живемо тут та зараз, незважаючи на візки» 

— ªäèíå, ùî ìè íå 
ìîæåìî ðîáèòè ñàì³ 
— öå ñòåëþ ïîêëå¿òè, 
— æàðòóº ïàðà. — Ó 
áóäåííîìó æèòò³ ìè 
ö³ëêîì ñàìîñò³éí³
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ОГОЛОШЕННЯ

Робота
Зварювальник, слюсар-монтажник, 
тракторист. З/п відрядна. 
Тел.: 61-98-08, (098) 455-90-31

Помер дитячий 
хірург 
 Ó ñóáîòó, 6 ÷åðâíÿ, ó Â³-
ííèö³ ïåðåñòàëî áèòèñÿ 
ñåðöå õ³ðóðãà îáëàñíî¿ 
äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
Îëåãà Øàìðàÿ. 
«Ïåòðîâè÷ áóâ Ëþäèíîþ 
ç âåëèêî¿ ë³òåðè, çíàíèì 
ôàõ³âöåì, ÿêèé çà äåñÿòè-
ë³òòÿ ñâîº¿ ïðàö³ âèë³êóâàâ 
áåçë³÷ ìàëåíüêèõ ïàö³ºíò³â. 
Äîâãèé ïåð³îä ïë³äíî î÷î-
ëþâàâ â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³. Éîãî çíà-
ëè ³ ïîâàæàëè áàòüêè, ö³-
íóâàëè êîëåãè, ïðèõîäèëè 
çà ïîðàäîþ ìîëîä³ ë³êàð³… 
Íà æàëü, äîëÿ çàáèðàº â³ä 
íàñ íàéêðàùèõ», — ïèøóòü 
íà ñòîð³íö³ ë³êàðí³ ó ÔÁ.

У лікарнях 
111 хворих 
 Ñòàíîì íà 9 ÷åðâíÿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ â äåâ'ÿòè 
îïîðíèõ ë³êàðíÿõ ïåðøî¿ 
õâèë³ ðîçãîðíóëè 381 ë³æ-
êî äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåê-
ö³þ, ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.
«Çàãàëîì, ó ë³êóâàëüíèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³ 109 äîðîñ-
ëèõ òà äâîº ä³òåé ç ï³ä-
òâåðäæåíèì COVID–19. 
Â³äñîòîê çàéíÿòèõ ë³æîê 
ñòàíîâèòü 29,1», — éäåòü-
ñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Âàðòî 
äîäàòè, ùî âñ³ õâîð³ ä³òè 
ë³êóþòüñÿ ó ë³êàðí³ Â³ííè-
ö³. Ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é 
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ çàëèøè-
ëîñü 13 â³ëüíèõ ë³æîê äëÿ 
äîðîñëèõ õâîðèõ.

До сезону 
готують пляжі 
 Çàïðàöþº «Õ³ì³ê», 
«Ãîíòè» òà «Öåíòðàëüíèé» 
ï³ñëÿ çíÿòòÿ êàðàíòèííèõ 
îáìåæåíü. 
«Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü 
âñòàíîâëåí³ öåíòðàë³çîâà-
í³ âáèðàëüí³, ðîçäÿãàëüí³, 
ìåäè÷í³ ïîñòè, — çàçíà÷à-
þòü íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. — 
Òóò áóäóòü â³äðåìîíòîâàí³ 
ãðèáêè, ëàâêè, ðÿòóâàëüí³ 
âèøêè, ðîçäÿãàëüí³».

КОРОТКОКОРОТКО

ÏÎÄÎÐÎÆ²

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî á³ëü-
ø³ñòü êðà¿í çàêðèò³ äëÿ ïîäî-
ðîæåé, äåÿê³ òóðèñòè÷í³ íà-
ïðÿìêè ïî÷èíàþòü ðîçðîáëÿòè 
ïëàíè ïðèéîìó òóðèñò³â. Êðà¿íè 
â óñüîìó ñâ³ò³ ïîâ³ëüíî ïîñëà-
áëþþòü ñâî¿ êîðäîíè, ïîâåðòà-
þ÷èñü äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ. 
Ùå íå çîâñ³ì äî òàêîãî, ùî áóëî 
äî ïàíäåì³¿, àëå ìàêñèìàëüíî íà-
áëèæåíå äî íüîãî.

Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ªâðîïåéñüêà 
Êîì³ñ³ÿ îãîëîñèëà ïëàí çáåðå-
æåííÿ ë³òíüîãî òóðèçìó, ùîá äî-
ïîìîãòè òóðèñòè÷í³é ãàëóç³, ùî 
ïîòåðïàº â³ä êàðàíòèíó. Ïëàí 
âêëþ÷àº â³äêðèòòÿ êîðäîí³â òà 
ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
õîä³â. Õî÷ â á³ëüøîñò³ êðà¿í çà-
õâîðþâàí³ñòü íà COVID-19 âñå 
ùå ³ñíóº, ³ ìîæëèâ³ñòü äðóãî¿, 
à òî é òðåòüî¿ õâèë³ íå âèêëþ-
÷àþòü, ïðîòå ö³ êðà¿íè çàëåæàòü 
â³ä òóðèçìó, òîìó ïëàíóþòü â³ä-
êðèòè ñâî¿ äâåð³ äëÿ ìàíäð³âíèê³â

Õî÷à ì³ñöåâà âëàäà âèñëîâëþº 
ãîòîâí³ñòü äî â³äíîâëåííÿ ì³æ-
íàðîäíîãî àâ³àïåðåâåçåííÿ òà 
òóðèçìó ç ñåðåäèíè ÷åðâíÿ, öå 
íå îçíà÷àº, ùî óêðà¿íö³ çìîæóòü 
ìàñîâî ïîäîðîæóâàòè çà êîðäîí.

Äèðåêòîð â³ííèöüêî¿ àãåíö³¿ 
ANEX Tour Þë³ÿ Ñ³êîðñüêà ãî-
âîðèòü, ùî çà îñòàíí³é òèæäåíü 
âñå â òóðèñòè÷í³é ãàëóç³ çì³íèëî-
ñÿ ³ â ëèïí³ ìè çìîæåìî ïîëåò³òè 
ëèøå â îäíó êðà¿íó.

— Ó ëèïí³ íàñ ÷åêàº ëèøå Òó-
ðå÷÷èíà, — ðîçïîâ³äàº åêñïåðò ç 
òóðèçìó. — Â ªãèïåò ³ Ãðåö³þ, 
ñêîð³øå âñüîãî, ðàí³øå ñåðïíÿ 
íàñ íå ïóñòÿòü. Ïåðåêîíóþòü, 
÷åðåç âèñîêèé ð³âåíü çàõâîðþâà-
íîñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ó Áîëãàð³¿ 
íàñ òåæ ïîêè íå ÷åêàþòü. Òàê 
ùî, ïîêè ðîçâèâàºìî ì³ñöåâèé 
òóðèçì.

ЄВРОПА ТА БЛИЗЬКЕ 
ЗАРУБІЖЖЯ 

Ïåðøîþ êîðäîíè äëÿ óêðà¿íö³â 
â³äêðèº Òóðå÷÷èíà. Àâ³àñïîëó-
÷åííÿ ç Óêðà¿íè â³äíîâëÿòü ç 
15 ÷åðâíÿ, àëå íà äàíèé ìîìåíò 
òî÷íî¿ äàòè ïåðøèõ ðåéñ³â äî Òó-
ðå÷÷èíè ïîêè íå â³äîìî. Â³äîìî 
ò³ëüêè, ùî öÿ êðà¿íà ãîòîâà ïðè-
éìàòè òóðèñò³â ç 1 ëèïíÿ.

Äëÿ âíóòð³øí³õ òóðèñò³â êó-
ðîðòè ªãèïòó âæå â³äêðèëè, àëå 
ç íàïîâíþâàí³ñòþ íå á³ëüøå, 
í³æ íà 25%. Ó çâ'ÿçêó ç âèñîêèì 
ïîïèòîì, óðÿä ªãèïòó ãîòóºòüñÿ 
ï³äíÿòè ïëàíêó äî 50%. Çà ïðî-
ãíîçàìè òóðèñòè÷íèõ êîìïàí³é, 
ªãèïåò â³äêðèºòüñÿ äëÿ óêðà¿íö³â 
íå ðàí³øå ñåðåäèíè ëèïíÿ.

Áîëãàð³ÿ ïðèéìàº òóðèñò³â ç 
1 ÷åðâíÿ. Êðà¿íà íàäàëà ñïèñîê, 
â³äâ³äóâà÷³â ç ÿêèõ êðà¿í ïðèéìà-
òèìå â ïåðøó ÷åðãó. Óêðà¿íà òóäè 
íå âõîäèòü. ßêùî æ óêðà¿íö³ ïðè-
¿äóòü â Áîëãàð³þ, ¿ì äîâåäåòüñÿ 
â³äáóâàòè êàðàíòèí.

Ïðèéíÿòè ì³æíàðîäíèõ ãîñ-
òåé Ãðóç³ÿ ãîòóºòüñÿ ç 1 ëèïíÿ, 
à îò âíóòð³øí³é òóðèçì çàïóñêà-
ºòüñÿ âæå ç 15 ÷åðâíÿ. Òóðèñòè, 
ÿê³ ïðè¿æäæàòèìóòü äî Ãðóç³¿, 
áóäóòü â³äïî÷èâàòè â òàê çâàíèõ 
«çåëåíèõ çîíàõ», â ÿêèõ áóäå çà-
áåçïå÷åíà ïîâíà áåçïåêà â³ä çà-
ðàæåííÿ ÿê äëÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ, 
òàê ³ äëÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ.

²òàë³ÿ âæå â³äêðèòà äëÿ ì³æ-
íàðîäíèõ òóðèñò³â, õî÷à ñàìå 
ó ö³é êðà¿í³ â³äáóâñÿ íàéá³ëüøèé 
ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó â ªâðîï³. 
Êðà¿íà â³äíîâèëà ñâî¿ êîðäîíè 
äëÿ ì³æíàðîäíèõ òóðèñò³â áåç 
áóäü-ÿêèõ ïðàâèë. Êðà¿íà, ÿêà 
äóæå çàëåæèòü â³ä òóðèçìó, çà-
ðàç äîçâîëÿº ëþäÿì ïðè¿çäèòè ³ 
âè¿æäæàòè ç íå¿, íå ìàþ÷è íåîá-
õ³äíîñò³ â êàðàíòèí³.

Ê³ïð â³äêðèâàº êîðäîíè äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â ³ç «áåçïå÷íèõ» êðà-
¿í. Â êðà¿í³ ïëàíóâàëè ïðèéìàòè 
óñ³õ òóðèñò³â 9 ÷åðâíÿ. Îäíàê, 
ïîêè äîçâîëèëè ïðè¿çäèòè â³ä-
ïî÷èâàëüíèêàì ç êðà¿í, ÿê³ ìà-
þòü íèçüêèé ð³âåíü çàðàæåííÿ. 
Óêðà¿íà íà äàíèé ìîìåíò íå âõî-
äèòü â ñïèñîê êðà¿í ç íèçüêèì 
àáî ñåðåäí³ì ð³âíåì çàðàæåííÿ 
COVID-19, òîìó ïðîõîäæåííÿ 
òåñòó áóäå îáîâ'ÿçêîâèì.

Ãðåö³ÿ, ÿêà âèéøëà ç ïàíäåì³¿ 

ЯКІ КРАЇНИ ПРИЙМАЮТЬ 
ТУРИСТІВ З УКРАЇНИ?
Пустять?  Україна висловлює 
готовність до відновлення міжнародного 
авіаперевезення та туризму з середини 
червня. Та куди полетять наші туристи 
і хто їх пустить — це питання. Через 
високі показники рівня захворюваності 
на коронавірус, українців поки впускає 
лише Туреччина, і то в липні

â³äíîñíî íåóøêîäæåíîþ, ñïîä³-
âàºòüñÿ â³òàòè òóðèñò³â ó ñåðåä-
èí³ ÷åðâíÿ. Ç 1 ëèïíÿ ãîòóºòüñÿ 
ïðèéìàòè òóðèñò³â ç Óêðà¿íè. ßê 
ïîâ³äîìèëè â Ì³í³ñòåðñòâ³ çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ãðåö³ÿ 
ãîòîâà â³äêðèòè ñâî¿ êîðäîíè, 
àëå çà óìîâè ñòàá³ëüíî¿ åï³äåì³-
îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â îáîõ êðà¿íàõ.

Ç 1 ÷åðâíÿ â Õîðâàò³þ äîçâî-
ëåíèé â'¿çä ç äåñÿòè êðà¿í ªÑ. 
Ç 15 ÷åðâíÿ ïëàíóþòü â³äêðèòè 
â'¿çä äëÿ êðà¿í òðåòüîãî ñâ³òó. ×è 
ãîòîâ³ áóäóòü ïðèéìàòè òóðèñò³â ç 
Óêðà¿íè â äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâ-
íÿ — íåâ³äîìî.

Êîðäîíè â Àâñòð³¿ ç 15 ÷åðâíÿ 
â³äêðèþòü äëÿ òóðèñò³â ç êðà¿í 
ç íèçüêèì ð³âíåì çàðàæåííÿ. 
Íà äàíèé ìîìåíò â ñïèñêó — 
íàéáëèæ÷³ ñóñ³äè ³ êðà¿íè-
÷ëåíè ªÑ. Ç Óêðà¿íîþ ìîæóòü 
â³äíîâèòè àâ³àñïîëó÷åííÿ âæå ç 
23 ÷åðâíÿ.

²ñïàí³ÿ ÷åêàº ñâî¿õ òóðèñò³â 
â ê³íö³ ÷åðâíÿ. Íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ìèíóëîãî òèæíÿ áóâ 
çàïðîâàäæåíèé îáîâ'ÿçêîâèé 
14-äåííèé êàðàíòèí äëÿ ìàíäð³â-
íèê³â, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü äî ²ñïà-
í³¿, îáìåæåííÿ íà ïî¿çäêè áóäóòü 
ïîñòóïîâî ñêàñîâóâàòèñÿ.

Ïîðòóãàë³ÿ ï³ñëÿ ïîñëàáëåííÿ 
êàðàíòèíó, ñòàëà îäí³ºþ ç ïåð-
øèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ÿêà 
â³äêðèëà ñâî¿ äâåð³ äëÿ òóðèñ-
ò³â. 4 ÷åðâíÿ â³äíîâèëèñü ðåéñè 
ì³æ Ë³ñàáîíîì òà Íüþ-Éîðêîì. 
Ïî÷èíàþ÷è ç 6 ÷åðâíÿ, Ïîðòóãà-
ë³ÿ îô³ö³éíî â³äêðèâàº ïîâ³òðÿí³ 
âîðîòà äëÿ êðà¿í ªÑ, êð³ì ²ñïàí³¿ 
òà ²òàë³¿.

АМЕРИКА ТА ОСТРОВИ ПОКИ 
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ НЕДОСТУПНІ 

Àìåðèêàíñüêà Ôëîðèäà â³äêðè-
ëàñÿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 1 ÷åðâíÿ. 
Â àåðîïîðòó ïðîâîäÿòüñÿ îá-
ñòåæåííÿ, äåç³íôåêö³ÿ, äîòðè-

ìóºòüñÿ ñîö³àëüíà äèñòàíö³ÿ. 
Äî 15 ÷åðâíÿ ãîòåë³ çàñåëÿòèìóòü 
ëèøå íà 50%.

Á³ëüø³ñòü ãîòåë³â íà Â³ðã³í-
ñüêèõ îñòðîâàõ â ÑØÀ â³äêðèò³ 
äëÿ òóðèñò³â ç 1 ÷åðâíÿ, õî÷à 
äî 17 ëèïíÿ òàì êàðàíòèí. Öå 
îçíà÷àº, ùî òóðèñòè òàì äîòðè-
ìóâàòèìóòüñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàí-
ö³¿, íà âóëèöÿõ õîäèòèìóòü â ìàñ-
êàõ. Øâåäñüê³ ñòîëè òà äèñêîòåêè 
ïîêè íå äîïóñêàþòüñÿ.

Ñåíò-Ëþñ³ÿ, Àíòèãóà òà Áàð-
áóäà (Êàðèáñüê³ îñòðîâè) îãî-
ëîñèëè, ùî â³äêðèþòüñÿ äëÿ 
òóðèñò³â 4 ÷åðâíÿ. Â³äâ³äóâà÷³ 
ïîâèíí³ ïðåäñòàâèòè íåãàòèâíèé 
òåñò COVID-19 ï³ñëÿ ïðè¿çäó ³ 
î÷³êóâàòè ïåðåâ³ðêè òåìïåðàòóðè 
â àåðîïîðòó, ãîòåëÿõ òà ðåñòîðà-
íàõ, à òàêîæ âèìîã ùîäî çàñîá³â 
çàõèñòó òà ñîö³àëüíèõ äèñòàíö³é.

Êàíêóí, Òóëóì òà Ðèâ'ºðà Ìàéÿ 
(Ìåêñèêà) ñïîä³âàþòüñÿ â³äíîâè-
òè òóðèñòè÷íèé á³çíåñ 8–10 ÷åðâ-
íÿ. Öå â³äêðèòòÿ çá³ãàòèìåòüñÿ 
ç â³äíîâëåííÿì ðåéñ³â ³ç ÑØÀ, 
Êàíàäè òà ªâðîïè.

ßìàéêà ïëàíóº çíîâó â³äêðè-
òèñÿ äëÿ ì³æíàðîäíèõ òóðèñò³â 
15 ÷åðâíÿ. Ïðîòîêîëè îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ òà áåçïåêè â³ä COVID-19 
òóò ðîçïèñàëè íà ïîíàä ñòî ñòî-
ð³íîê.

²ñëàíä³ÿ ìàº íàì³ð áóòè â³ä-
êðèòîþ äëÿ ì3³æíàðîäíèõ ìàí-
äð³âíèê³â äî 15 ÷åðâíÿ, ³ ïëàíóº 
â àåðîïîðòó òåñòóâàòè âñ³õ ïðè-
áóëèõ.

Óðÿä Àðóáè (ãîëëàíäñüêèé îñò-
ð³â â Êàðèáñüêîìó ìîð³) ïîïåðå-
äíüî îãîëîñèâ, ùî ïëàíóº â³äíî-
âèòè ñâî¿ êîðäîíè ì³æ 15 ÷åðâíÿ 
òà 1 ëèïíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
çàêîðäîííå âèäàííÿ insider.com.

Êîëè óêðà¿íö³ çìîæóòü ïîëåò³-
òè â Ñïîëó÷åí³ Øòàòè ÷è ïîçà-
ñìàãàòè íà îñòðîâàõ — ôàõ³âö³ ç 
òóðèçìó íàðàç³ íå ïðîãíîçóþòü.

— Ó ëèïí³ íàñ ÷åêàº 
ëèøå Òóðå÷÷èíà, 
— êàæå åêñïåðò ç 
òóðèçìó. — Â ªãèïåò ³ 
Ãðåö³þ ðàí³øå ñåðïíÿ 
íàñ íå ïóñòÿòü

Улюблені турецькі курорти чекають українців вже в липні. 
Багато вінничан забронювали місця ще з зими
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ІННА КРИВЕШКО, 
КЕРІВНИЦЯ 
ОБ’ЄДНАННЯ 
РЕСТОРАТОРІВ 
ВІННИЦІ:

— Наразі ресто-
ранна сфера від-

новлюється, і нам головне, щоб 
не було другої хвилі пандемії. За-
раз ми об’єднуємось між собою, 
щоб допомагати та радитись 

один з одним. Також, мабуть, 
кожен ресторатор під час ка-
рантину зрозумів сильні і слабкі 
сторони своєї команди і зараз 
браку кадрів немає. Але, під-
озрюю, що влітку він з’явиться. 
У моєму ресторані дві працівниці 
відмовились виходити на робо-
ту. Дівчатам сподобалось сидіти 
вдома, вони вирішили ще від-
почити влітку.

«Головне, щоб не було другої хвилі пандемії» 

РЕКЛАМА

473306

ÑÈÒÓÀÖ²ß

474736472227

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Â³äíåäàâíà çà-
êëàäè çíîâó ìîæóòü 
ïðèéìàòè â³äâ³äóâà-
÷³â íå ò³ëüêè íà â³ä-

êðèòèõ òåðàñàõ, à é ó ïðèì³ùåí-
íÿõ. Îäíàê ïîâèíí³ äîòðèìóâàòè-
ñÿ ïðîòèåï³äåì³îëîã³÷íèõ çàõîä³â. 
Çà îäíèì ñòîëîì ìîæóòü ñèä³òè 
íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ëþäåé. Â³ä-
ñòàíü ì³æ ñòîëàìè ïîâèííà áóòè 
1,5 ìåòðà, à ïðàö³âíèêè çàêëàä³â 
ìàþòü áóòè â ìåäè÷íèõ ìàñêàõ 
òà çàõèñíèõ ðóêàâè÷êàõ.

Äåÿê³ ç ðåñòîðàòîð³â, ùîá çà-
îõîòèòè ñâî¿õ êë³ºíò³â, âëàøòî-
âóþòü äëÿ íèõ àêö³¿ ÷è âïðîâà-

äæóþòü íîâèíêè ó ìåíþ. Íàïðè-
êëàä, ó âñ³õ ðåñòîðàíàõ Âàëåð³ÿ 
Ñèâåð÷óêà ÷îòèðè äí³, ï³ñëÿ 
ïîâíîö³ííîãî â³äêðèòòÿ, ìîæíà 
áåçêîøòîâíî âèïèòè êîêòåéëü 
«Karantin Kaput». 

Ó ðåñòîðàí³ Debi òåæ ï³ñëÿ â³ä-
íîâëåííÿ ðîáîòè âëàøòóâàëè àê-
ö³¿ äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â. Íàïðèêëàä, 
9 òà 10 ÷åðâíÿ ïðè çàìîâëåíí³ 
áóäü-ÿêî¿ ñòðàâè ç ìåíþ ó çàêëàä³ 
ïðèãîùàþòü õàð÷î. À ó Beer & 
Blues Art Pub, äî ïðèêëàäó, âëà-
øòóâàëè ïèâíèé áåçë³ì³ò.

Íà ñòîð³íêàõ ðåñòîðàí³â, êàôå, 
êàâ’ÿðåíü òà ïàá³â ó ñîöìåðåæàõ 
ïèøóòü, ùî âîíè äîòðèìóþòüñÿ 
âñ³õ ñàí³òàðíèõ íîðì òà íå ïî-
ðóøóþòü êàðàíòèí. Òîæ, ïðîñÿòü 

ПРАВИЛ ГОСТІ НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ 
Відновлення бізнесу  Ресторанам 
і кафе дозволили повноцінно відновити 
роботу з 5 червня, але відкритися 
змогли не всі. Ті ж, які «вижили», — 
роблять знижки та акції для гостей. 
Що змінилось у закладах та як вони 
пристосовуються до нових умов?

ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â íå çàáóâàòè 
âäîìà ìàñêó òà íå ïðèõîäèòè 
âåëèêèìè êîìïàí³ÿìè.

Ìè ó ïåðøèé äåíü â³äíîâëåí-
íÿ ðîáîòè ðåñòîðàí³â, 5 ÷åðâíÿ, 
çàéøëè ó ê³ëüêà ì³ñöåâèõ çà-
êëàä³â, ùîá ïîãëÿíóòè, ÿê âîíè 
àäàïòóâàòèñü äî íîâèõ óìîâ ðî-
áîòè. Ó á³ëüøîñò³ îô³ö³àíòè òà 
áàðèñòà áóëè â ìàñêàõ, äèñòàíö³þ 
ì³æ ñòîëàìè äîòðèìàíî, ñòîëè 
ï³ñëÿ êîæíîãî ãîñòÿ ïðîòèðàþòü. 
ªäèíå, ùî íå çàâæäè ëåãêî âäà-
ºòüñÿ îô³ö³àíòàì — ïåðåñàäæó-
âàòè çà ð³çí³ ñòîëèêè ãîñòåé, ÿê³ 
ïðèéøëè êîìïàí³ÿìè.

Á³ëÿ Âåæ³, äå ðîçòàøîâàíî ÷è-
ìàëî çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ, ìè ïîì³òèëè ë³òí³ òåðà-
ñè ðåñòîðàí³â, çàïîâíåí³ ëþäüìè. 
Ïðè öüîìó ãîñòåé â ìàñêàõ òðåáà 
ùå ïîøóêàòè. Ëèøå äåÿê³ ëþäè 
¿õ îäÿãàëè ïðè âõîä³ òà âèõîä³ ç 
êàôå ³ ðåñòîðàí³â. ßêáè íå îô³-
ö³àíòêè ç ïëÿøêàìè àíòèñåïòèêà 
â ðóêàõ òà ìàñêàìè íà îáëè÷÷³, 
òî êàðòèíà í³÷èì íå â³äð³çíÿëà-
ñÿ á â³ä çâè÷àéíîãî äíÿ. 

Áàðèñòà òà îô³ö³àíòè ðîçïî-
â³ëè, ùî øâèäêî àäàïòóâàëèñÿ 
äî íîâèõ ïðàâèë, à ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó ñóìóâàëè çà ðîáîòîþ.

В перший день роботи правила діяли. У кав’ярнях міста, 
які ми відвідали, всі баристи та офіціанти були у масках
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ОВЕН 
Єдиною проблемою у ва-
шому особистому житті 
цього тижня може стати чужа 
заздрість. Ви можете почути 
про себе вельми перекручену 
і неприємну інформацію. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся не бути занадто 
вимогливі до коханої лю-
дини. А якщо ви зараз одні, 
відкиньте непотрібні сумніви, 
частіше посміхайтеся і сміли-
во призначайте побачення 
тому, хто вам подобається. 

БЛИЗНЮКИ 
Особливе значення для вас 
матимуть відверті розмови 
і ніжні визнання. Ви зумієте 
домогтися всього, чого захо-
чете від своєї коханої людини. 
Вона явно зачарована вами.

РАК 
На початку тижня ваші 
почуття загрожують пере-
вірити на міцність ревнощі, 
не поспішайте зі швидкими 
висновками. Особливих при-
чин для цього немає.

ЛЕВ 
У найближчі дні ви можете 
відчувати посилену увагу з 
боку протилежної статі. Ко-
ристуйтеся цією можливістю, 
спробуйте розкріпачитися 
в любові, і ви зможете пізна-
ти незнані досі задоволення.

ДІВА 
З'ясування стосунків у вашій 
парі ні до чого не приведе, 
а тільки ускладнить ситуацію, 
що склалася. Час допоможе 
розплутати цей клубок, набе-
ріться терпіння і чекайте. Для 
гармонізації ваших взаємин 
чудово підійдуть вихідні дні.

ТЕРЕЗИ 
Примхи і часта зміна вашого 
настрою загрожують масою 
проблем у стосунках з 
коханою людиною. Поста-
райтеся створювати поменше 
конфліктних ситуацій.

СКОРПІОН 
Гарний час для рішучих кроків 
на особистому фронті. Не хо-
вайте від коханої людини свої 
почуття, будьте відверті. На-
стає романтична і пристрасна 
пора у ваших стосунках.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня ви будете 
схильні скоріше роздавати 
обіцянки, ніж їх виконувати. 
Намагайтеся стримувати цей 
порив хоча б тоді, коли вас 
ніхто ні про що не просить. 

КОЗЕРІГ 
Середа і п'ятниця — спри-
ятливі дні для романтичних 
зустрічей і побачень. По-
ставтеся до почуттів коханої 
людини серйозно, не про-
вокуйте і не давайте зайвого 
приводу для ревнощів.

ВОДОЛІЙ 
Цей тиждень вельми спри-
ятливий для романтики. 
У п'ятницю вам буде необхідно 
привести свої думки і почуття 
в порядок і побути на самоті. 

РИБИ 
Яскраві вогні світу розваг мо-
жуть виявитися значно цікаві-
шими м'якого світла домівки. 
Риб цього тижня важко буде 
втримати вдома.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Перш за все, 
варто розуміти, 
що криза — це 
не просто про-
блемна ситуа-

ція, а норма розвитку будь-якої 
системи. Ось, наприклад, у ді-
тей настає підлітковий вік. Чи 
погано це? Чи добре це? Ні те, 
ні інше. Це просто норма розви-
тку. З сімейними кризами та ж 
сама історія. Криза — це така 
ситуація, в якій старі методи 
вже не працюють, а нових ще 
не придумали. І типовою реак-

цією людей на кризу буває по-
силення старих методів. Але, 
на жаль, вони вже не працюють. 
Це як смикати ручку закритих 
дверей. Усе сильніше і сильні-
ше. До тих пір, поки не знайдеш 
ключ, двері не відчиняться. Хо-
роших новин кілька. По-перше, 
криза — це нормально. Як ча-
сом той факт, що у тебе щось 
болить, означає, що ти ще 
живий. По-друге, криза — це 
джерело розвитку. Не можна 
розвиватися там, де у тебе все 
добре. Саме тому, якщо ви зі-
ткнулися з кризою, то — по-
сміхніться, вдихніть, видихніть 
і гайда на пошуки рішень.

Коментар експерта

Ìàëî õòî ðîçóì³º, ùî êðèçà — 
öå ïðèðîäíå ÿâèùå â áóäü-ÿê³é 
ñôåð³ æèòòÿ. ßê äåíü ³ í³÷, ÿê 
ë³òî ³ çèìà. Äëÿ áàãàòüîõ ö³ ïðî-
áëåìè íåñïîä³âàí³, àëå íàñïðàâä³ 
¿õ âàðòî áóëî î÷³êóâàòè ³ äî íèõ 
ãîòóþòüñÿ. 

Âñ³ êðèçè ä³ëÿòüñÿ íà íîðìà-
òèâí³ ³ íåíîðìàòèâí³.Íîðìàòèâí³ 
êðèçè áóâàþòü ó êîæíî¿ ñ³ì’¿: íà-
ðîäæåííÿ ä³òåé, â³êîâ³ ÷è ñåê-
ñóàëüí³ ïðîáëåìè. Äî íåíîðìà-
òèâíèõ êðèç â³äíîñÿòüñÿ ò³, ÿê³ 
íå ìîæíà ïåðåäáà÷èòè (ñìåðòü 
áëèçüêèõ ëþäåé, ³íâàë³äí³ñòü, 
ñåðéîçí³ âòðàòè). Íà â³äì³íó â³ä 
îñòàíí³õ, íîðìàòèâí³ êðèçè äóæå 
ëåãêî ïðîõîäèòè, ÿêùî ïðî íèõ 
çíàòè ³ âæèòè çàõîä³â. 

У КОНФЛІКТІ НАРОДЖУЄТЬСЯ 
ІСТИНА 

Áëèçüêî 80 % îäðóæåíèõ ëþäåé 
íå îòðèìóþòü òå, ùî âîíè õîò³-
ëè á îòðèìóâàòè. ² íå òîìó, ùî 
ñîðîìíî ñêàçàòè, ÷è íå õî÷óòü, 
à ïðîñòî òîìó, ùî íå çíàþòü, ùî 
êîíêðåòíî âîíè õî÷óòü. Íà æàëü, 
íàø ìîçîê âëàøòîâàíèé òàêèì 
÷èíîì, ùî éîìó íàáàãàòî ïðî-
ñò³øå â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ÷îãî 
éîìó íå õîò³ëîñÿ á, í³æ, íàâïàêè, 
ïðî ö³ë³ ³ áàæàííÿ. ² ÷åðåç öå 
âèíèêàþòü êîíôë³êòè. Òà âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, êîíôë³êò, òî íå çàâæäè 
ïîãàíî. ª äîñë³äæåííÿ, ùî ïàðè, 

ÿê³ êîíôë³êòóþòü, ÷àñò³øå çàëè-
øàþòüñÿ ðàçîì òà á³ëüø ãàðìî-
í³éí³. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî 
â êîíôë³êò³ ëþäè íàìàãàþòüñÿ 
çíàéòè êîìïðîì³ñè ³ ñï³ëüí³ ð³-
øåííÿ, òàêèì ÷èíîì ïîêðàùóþ-
÷è æèòòÿ îäíå îäíîãî. Çðîçóì³ëî, 
ùî íå âàðòî ïëóòàòè êîíôë³êò ç³ 
ñâàðêàìè, êîëè íà ìåò³ ïðîñòî 
ñêèíóòè íåãàòèâ íà ïàðòíåðà, 
à íå äîñÿãòè ðîçóì³ííÿ.

СЕКС І ОБРАЗИ 
Äîâåäåíî, ùî ÿêùî ïàðòíåðè 

çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó â ñåê-
ñ³, òî âñ³ ³íø³ äð³áí³ ïîáóòîâ³ 
÷âàðè âèð³øóþòüñÿ äóæå ïðî-
ñòî. ×àñîì áóâàº òàê, ùî îäèí 
ïàðòíåð õî÷å ³íòèìó, ³íøèé í³. 
×àñîì îáèäâà ïàðòíåðè îõîëî-
ëè. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, â³ä-
ñóòí³ñòü áàæàííÿ ñåêñóàëüíî¿ 
áëèçüêîñò³ ïîâ’ÿçàíå ç òèì, ùî 
ëþäèíà äîâãèé ÷àñ íå îòðèìó-
âàëà áàæàíå, à ïîò³ì âèð³øèëà 
«êðàùå íå õîò³òè». Àáî æ ³íòèìí³ 
ñòîñóíêè ðîç’¿äàº ñòàðà îáðàçà. 
Òîæ âàðòî ïðî³íñïåêòóâàòè ñåáå 
íà ìîæëèâ³ êîñÿêè ó ìèíóëîìó. 
À ùå ³íñïåêö³þ âàðòî çðîáèòè 
ó ñôåð³ ñï³ëüíèõ ñôåð òà ³íòåð-
åñ³â. Çàãàëüí³ ³íòåðåñè òà ñïðàâè 
ñòàþòü òèì ñàìèì êëåºì, ÿêèé 
íå ïðîñòî îá’ºäíóº äâîõ ëþäåé, 
àëå é äîïîìàãàº ðîçâèâàòèñÿ ³ 
ðîñòè ç êîæíèì äíåì.

ТОП-5 ПОРАД, ЯК ВИХОДИТИ 
З СІМЕЙНИХ КРИЗ
Переживемо  Кожна сім’я проходить 
через те, що в психології називається 
«кризи». Кожен день ситуація в домі, 
на роботі і між собою може стимулювати 
появу нових проблем. Де можуть таїтися 
кризи і що робити, якщо один з таких 
етапів постукав у ваші двері? А головне, 
що потрібно робити, щоб кохання 
в стосунках не вмирало

КРИЗА ОБОВ’ЯЗКІВ
Дуже рідко партнери (особливо на початку) домовляються про те, хто що буде робити в новій 
родині. Зазвичай, це робиться інтуїтивно і не завжди збалансовано. В результаті, хтось може робити 
левову частку всього, що потрібно в домі, а хтось просто жити в ньому. І наче нічого такого, проте 
якщо така ситуація затягнеться, дуже ймовірно, що у когось можуть накопичуватися образи, типу, як 
так: один робить «все», інший «нічого».

Що робити: передомовлятися. Для цього ми 
сідаємо за «круглий стіл» і розподіляємо обов’язки 
до тих пір, поки всі не будуть задоволені. У процесі 
може бути важко, зате позбавляє від можливих 
конфліктів на довгий час.

КРИЗА СПІЛЬНОГО ЧАСУ
Зазвичай така криза виникає у молодих пар, які на хвилі цукерково-букетного періоду хочуть постійно 
бути разом. На жаль, нічого хорошого їх не чекає. У когось через рік, або через два настане момент, 
коли бачити одне одного вони не можуть. До речі, саме ті особистісні речі, які подобалися партнерам 
на самому початку знайомства, в момент цієї кризи дратують найбільше. Якщо партнер подобався своєю 
щедрістю, то він раптом стає марнотратником, скромністю — занудою, сміливістю — безвідповідальним…

Що робити: зробіть так, щоб у кожного з вас був 
час для самого себе. Особистий час. Його можна 
провести по-різному: в компанії друзів або подруг, 
погравши в комп’ютерну гру, просто просидіти 
в інтернеті. Головне — для себе і з задоволенням.

СЕКСУАЛЬНА КРИЗА
Усе в житті приїдається. Так само і сексуальне життя може набриднути. Ця проблема настільки акту-
альна, що зустрічається у дев’яти пар з десяти. Багато в чому це пов’язано з сексуальною безграмот-
ністю, яка дуже негативно позначається на особистому житті кожної сімейної пари. Тому що те, що 
має бути спонтанним задоволенням, стає звичайною справою. А те, що стає звичайною справою, 
вже не може викликати потягу, а залишається тільки сухим подружнім обов’язком.

Що робити: сексологи радять, якщо ви відчуваєте, 
що дійшли до цієї кризи, не займайтеся сексом 
через силу — це тільки погіршить ситуацію. Просто 
перенесіть увагу на інші справи та інтереси, таким 
чином ви зможете побачити свого партнера під 
іншим кутом, і вас також побачать по-іншому, і 
скоріш за все потяг повернеться.

КРИЗА НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ 
Ті, хто мають дітей, не з чуток знають слово «криза». Тому що в цей період спливає цілий спектр проблем, 
які треба комусь вирішувати. По-перше, секс, котрий на якийсь час доведеться відкласти. По-друге, чо-
ловіки, які за багато років уваги з боку жінки, залишаються без неї, а всі сили (яких, треба сказати, не так 
багато) жінка вкладає в дитину. А ще безсонні ночі, крики, постійний контроль того, чи все в порядку і так 
далі. Особливо гостро тут можуть спливати ті проблеми, які опускалися, або замовчувалися.

Що робити: бути поруч одне з одним. Тобто 
незважаючи ні на що пам’ятати одне про одного. 
Тому що в цей час кожному в родині особливо 
сильно потрібна підтримка і увага. Не забувайте 
давати її.

ВІКОВА КРИЗА 
Раптом настає день, коли людина розуміє, що їй вже не 20 років і вона не всемогутня. Тут виникає 
ціла низка проблем. Як правило, на вік 40–50 років припадає більшість криз, і «виліт дітей з гнізда», 
і зовнішність вже не та, і організм не дозволяє робити все те, чого хоче душа. Клімакс у жінок, про-
блеми з ерекцією у чоловіків — це завжди морально некомфортно, як би там не було.

Що робити: це найважча криза, під час якої варто 
подумати про новий сенс життя. Хтось опановує 
нову професію, нові хобі. Хтось обирає нового 
(молодого) партнера, нову сім’ю, щоб знову з 
самого початку почати «жити».

КРИЗИ І ВИХІД З НИХ 
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Фіма був невдахою на-
стільки, що навіть в туалет-
ному папері з ароматом 
персика йому попадалися 
кісточки.

***
Дружина каже чоловікові:
— Ось згадай фільм «Сімнадцять миттєвос-
тей весни». Штірліц свою дружину не бачив 
16 років! Він їй 16 років вірність зберігав!
— Це вона так думала…
— Він не міг її обманювати!
— Весь Третій рейх міг, а її не міг!?

***
Коли дзвонить мама і в черговий раз ста-
вить тупе питання, типу, як користуватися 
поштою на смартфоні? Пам'ятай — вона 
навчила тебе, як тримати ложку.

***
— Тут болить?
— Так.
— А тут?
— Теж болить.
— А ось тут?
— Може, вже вистачить тикати в мене ви-
делкою, докторе?

***
На прийомі в лікаря:
— Докторе, я чув, що можна зробити таку 
операцію, що потім дітей уже ніяк не може 
бути. Ось зробіть мені таку.
— Ну, мій дорогий, такі рішення з кондачка не 
приймають. Сьогодні ви дітей не хочете, а за-
втра захочете. Зважте все, обговоріть з сім'єю…
— Та вже обговорювали. Голосування таке: 
2 — проти операції, 17 — за.

***
— Підсудна, ви прожили з чоловіком майже 
50 років і потім його вбили… Як же так?
— Та, ваша честь, все якось відкладала, 
відкладала…

***
— Людську дурість можна використовувати 
для створення вічного двигуна.
— А як?
— Поставити ручку, написати на ній «Не кру-
тити» — і все.

***
— Ну все, Васю, йду бити посуд!
Чоловік з усмішкою:
— Йди, йди! Я тобі там пластикову купив… 
Багатоскандальну!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Неделя в целом будет спо-
койной и благополучной, 
но излишне расслабляться 
тоже не стоит. Окружающие 
будут поддерживать вас. 

ТЕЛЕЦ 
Вам понадобится все ваше 
благоразумие и сдержан-
ность. Исход создавшейся 
на работе ситуации будет 
зависеть только от вас. 
Благоприятны поездки и 
деловые визиты.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сейчас можете горы 
свернуть и осуществить 
свои самые смелые мечты. 
Используя свое обаяние 
и дипломатические способ-
ности, вы можете достичь 
своей цели и получить 
значительную прибыль.

РАК 
Неделя обещает много 
хорошего и позитивного, 
однако хорошее надо 
уметь заметить. Проявляй-
те инициативу, не ждите, 
пока все самое сложное 
достанется другим. 

ЛЕВ 
Излишняя рассудитель-
ность делает вас слишком 
осторожным человеком. 
Может быть, стоит ослабить 
контроль? Будьте готовы 
участвовать в решении 
чужих проблем. 

ДЕВА 
Возможны полезные 
и конструктивные встречи 
со старыми партнерами 
по бизнесу и друзьями. 
На работу, скорее всего вы 
будете приходить в отмен-
ном расположении духа 
и с хорошим запасом сил. 

ВЕСЫ
На ваше мировоззрение 
может серьезно повли-
ять финансовый аспект, 
возможность достойно 
зарабатывать и принимать 
решения о тратах. 

СКОРПИОН 
Хорошее настроение и ду-
шевный подъем позволит 
вам быстро и легко раз-
решить сложные професси-
ональные вопросы. Ждите 
солидную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Желательно не останавли-
ваться на достигнутом. Если 
вы будете чрезмерно печься 
о сиюминутном комфорте 
и благополучии, то можете 
принести в жертву реали-
зацию очень интересных 
и перспективных планов. 

КОЗЕРОГ 
Все встает на свои места, 
и дела, похоже, налаживают-
ся. Принимайте предложения 
коллег и друзей, это сможет 
изменить вашу жизнь. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя обещает быть до-
статочно активной и напря-
женной. Зато при желании, 
воспользовавшись обсто-
ятельствами, будет шанс 
многого достичь. 

РЫБЫ 
Возможно, будет много 
суеты, беспокойств, 
сложностей в принятии 
конкретных решений. 
Не настаивайте на своем, 
услышьте доводы других. 

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

РЕКЛАМА

Катерина, 19 років
Я творча людина. З дитинства займалася 
східними танцями. Здобула багато перемог 
на міжобласних конкурсах. Навчаюся в коледжі 
культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, 
на театральному факультеті. Фіналістка Міс 
Вінниця 2020. Подорожую Європою. Люблю 
відвідувати картинні галереї. Підкорила 
найвищу точку України — Говерлу.

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)
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