
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

«ХТО ЩЕ НЕ В КУРСІ. 
Я СУРОГАТНА МАМА» №24 (1494)

СЕРЕДА
17 червня 2020

20MINUT.UA

с. 12

474064

474132

РЕКЛАМА

с. 10

МЕДГАРАНТІЇ Є, АЛЕ  
ВСЕ ОДНО ПЛАТИ

ЩО «ЗА ДУШЕЮ» ТОП-ЧИНОВНИКІВ с. 4

с. 11

468084

475065

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУВАЛИ ВТРЬОХ.
УБИВЦЯМ ТАКСИСТА — ДОВІЧНЕ
 Душили в машині, але 
металевий трос зламався. 
Таксист вирвався й тікав. 
Наздогнали, знов кинули в 
його «Ауді» і повезли до лісу, 
щоб там добити. Другий 
зашморг зробили з мотузки, 
яку затягували у шість рук... 

 Так побороли 28-річного 
Віталія Коваля три рецидивісти, 
які тільки зараз отримали такий 
вирок, як належить – довічне 
позбавлення волі. Майже через 
п’ять років після злочину Засуджені слухають свій вирок у Вінницькому апеляційному. 

Вони можуть оскаржити рішення у Верховному суді 
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ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü.
Ïðîòå â Ì³íðåã³îí³ çàÿâèëè, 

ùî ãîòîâ³ îïðàöþâàòè çì³íè, 
÷åðåç ùî ð³øåííÿ óõâàëèëè ç 
óìîâîþ «äîîïðàöþâàòè ïðîòÿãîì 
îäíîãî äíÿ». Ïîð³âíÿòè äîêóìåíò 
ç ðàí³øå çàòâåðäæåíèì Ïåðñïåê-
òèâíèì ïëàíîì ñòâîðåííÿ ÎÒÃ 
ïîêè íåìîæëèâî, áî ð³øåííÿ ùå 
íå îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³ óðÿäó. 

Áóëè äèñêóñ³¿ é ÷åðåç íîâèé 
ðàéîííèé ïîä³ë — ãóáåðíàòîðè 
òà íàðîäí³ äåïóòàòè íà çàñ³äàíí³ 

Êàáì³íó ïðîïîíóâàëè îá’ºäíàòè 
òîé ÷è ³íøèé ðàéîí, ùî âèâåëî 
óðÿäîâö³â ç ð³âíîâàãè:

— ßêùî ìè çàðàç â³äêðèºìî öþ 
«ñêðèíüêó Ïàíäîðè», òî çíîâ âñå 
áóäåìî ïåðåðîáëþâàòè, — çàÿâè-
ëè îäðàçó äåê³ëüêà ÷èíîâíèê³â.

Íàéá³ëüøå îáãîâîðåíü áóëî 
÷åðåç ô³íàíñè, à ñàìå ÿê íîâ³ 
ðàéîíè òà ÎÒÃ áóäóòü ä³ëèòè ñâî¿ 
áþäæåòè. Ïðåäñòàâíèêè Àñîö³-
àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè âèñòóïàþòü 
ïðîòè óêðóïíåííÿ ðàéîí³â, áî 
òîä³ «ì³ñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ 
óâ³éäóòü â íîâ³ îêðóãè ³ ÿê ðå-
çóëüòàò, âòðàòÿòü ÷àñòèíó äîõî-
ä³â». Íà ùî ïðåì’ºð Øìèãàëü 
â³äïîâ³â, ùî öå «íåìîæëèâî çà-
êîíîäàâ÷î» ³ ðàéîííà âëàäà íå 
áóäå ïåðåòÿãóâàòè ôóíêö³¿ òà 
ô³íàíñè ì³ñöåâî¿ âëàäè.

Òîæ, íîâèé ðàéîííèé ïîä³ë 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà ùå 23 îá-
ëàñòåé ìàº óõâàëèòè Âåðõîâíà 
Ðàäà. ×è íå áóäóòü íîâ³ ðàéîíè 
çíîâ çì³íåí³? Íàðäåïè, ÿê³ áóëè 
ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó, 
çàëèøèëèñü íåçàäîâîëåí³ ð³øåí-
íÿìè óðÿäîâö³â.

Города 
и карантин

Âû çíàåòå, ÷òî òóáåðêóëåç 
â íà÷àëå 20-ãî âåêà èçìå-
íèë ñòðîèòåëüíûå íîðìû, 
êîòîðûå áûëè íàïðàâëåíû 
íà óæåñòî÷åíèå ãèãèåíû â 
æèëûõ äîìàõ? Íàïðèìåð, 
èç-çà óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 
îòäåëêè ïîìåùåíèé ñòàëî 
ìåíüøå ïûëè. À êîãäà ðà-
ñïðîñòðàíèëñÿ ñòàôèëîêîêê, 
òî òåõíîëîãè ïðèäóìàëè 
ñïåöèàëüíûé ëèíîëåóì äëÿ 
óìåíüøåíèÿ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ áàêòåðèé è åãî íà÷àëè  
èñïîëüçîâàòü â ðîääîìàõ.

Áîëåçíè è ñòðîèòåëüíûå 
íîðìû î÷åíü ñâÿçàíû. È 
àðõèòåêòîðû â íà÷àëå âåêà 
áîëüøå íàó÷èëèñü ó âðà-
÷åé, íåæåëè ó òåîðåòèêîâ 
àðõèòåêòóðû. 

À ìîæåò ëè ñåãîäíÿ ÷åëî-
âåê ïðîñèäåòü âçàïåðòè íà 
êàðàíòèíå? Â êâàðòèðå, ãäå 
ó áîëüøèíñòâà ëþäåé äàæå 
íåò áàëêîíà, èáî îíè åãî çà-
ñòåêëèëè, íàðóøàÿ ïðè ýòîì 
âñåâîçìîæíûå ïðàâèëà è 
íîðìû. Íåò, íå ìîæåò! 

Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðó-
ñà åùå íå çàêîí÷èëàñü, à 
âûâîäû óæå ìîæíî ñäåëàòü.

- ïåðåñìîòðåòü íîðìû 
è àðõèòåêòóðíûå ðåøå-
íèå íîâûõ æèëûõ äîìîâ. 
Íàïðèìåð, îáÿçàòåëüíàÿ 
âåíòèëÿöèÿ âñåõ êîìíàò, 
óâåëè÷åííûå áàëêîíû.

- óæåñòî÷èòü ìåðû ïî ñà-
ìîâîëüíîìó çàñòåêëåíèþ 
áàëêîíîâ, à òå, ÷òî óæå 
çàñòåêëåíû – äåìîíòèðîâàòü.

- ïðè ïðîåêòèðîâàíèè 
æèëûõ êâàðòàëîâ, îòâîäèòü 
òåððèòîðèþ äëÿ ìèíè-ïàðêà. 

- âåðíóòü ïîëíîìî÷èÿ è 
âîçîáíîâèòü ðàáîòó ñàí-
ñòàíöèè.

- äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ ïî ãî-
ðîäó äåëàòü ñòàâêó íà âåëî-
ñèïåä. Äëÿ ýòîãî íóæíî ìàê-
ñèìàëüíî ïîïóëÿðèçèðîâàòü 
ýòîò âèä ïåðåäâèæåíèÿ.

ДУМКА

АРХИТЕКТОР

Виталий Виталий 
ПЛЯСОВИЦАПЛЯСОВИЦА

LYUDA ZAVERUHA 
Карантин нехай вводять тоді, 
коли забезпечать людей ко-
штами, харчуванням і всім 
необхідним. Тоді ми будемо 
сидіти. 

SERGEY GONCHAR 
Потрібно. Також треба поси-
лювати контроль за виконан-
ням. Але це дуже негативно 
впливає на життя людей, 
тому їх варто підтримувати. 

IRINA CONJIC 
Закрити забігайловки, і пен-
сіонерів геть з транспорта. 
На ринках немає ніякої відпо-
відальності до вимірювання 
температури.

ДЕНИС ДЕМЧУК 
Його не можна було посла-
блювати. Навіть в аптеках і лі-
карнях трапляються «смілив-
ці» без масок. Я вже не кажу 
про інші громадські місця.

OKSANA KOROLENKO 
Я живу в Італії. Повірте, на-
багато все страшніше, ніж 
ви уявляєте. І ми три місяці 
дійсно відсиділи (!) вдома. І 
досі усі ходимо в масці. 

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Потрібно у Вінниці знову посилювати карантин?

ÍÎÂÈÍÈ

Одна з причин — для економії 
грошей, які витрачає держава 
на чиновників. Через появу ОТГ 
районна влада втратила частину 
повноважень. Освітою, культу-
рою, спортом, видачею довідок, 
соцзахистом займаються самі 
громади, фінансування лікарень 
вторинного рівня — бере на себе 
Нацслужба здоров’я.
Тому в діючих межах районна 
влада неефективна, а продовжує 

отримувати гроші на утриман-
ня — у 2019 році на чиновників 
держава витратила понад 6 мі-
льярдів гривень. Але повністю 
ліквідувати райони не вийде: 
районний поділ зазначений 
в Конституції України. 
За потреби, у районах, які бу-
дуть ліквідовані, можуть продо-
вжити функціонування на пев-
ний період окремих структур-
них підрозділів РДА. 

Чіткого переліку функцій нової 
районної влади ще немає — це 
має визначити уряд та погоди-
ти Верховна Рада. Попередньо 
схвалили, до власних повнова-
жень райрад належатиме управ-
ління майном спільної власності 
громад району і розмежування 
майна між територіальними гро-
мадами. А РДА можуть стати суто 
виконавчим органом — реалізу-
вати те, що схвалила райрада.

Для чого новий адмінподіл 

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ðåôîðìà äå-
öåíòðàë³çàö³¿ éäå 
äî ñâîãî çàâåð-

øåííÿ. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ óðÿä 
ñõâàëèâ íîâèé àäì³í³ñòðàòèâíèé 
ïîä³ë êîæíî¿ ç îáëàñòåé Óêðà¿íè. 
Íà Â³ííè÷÷èí³ ñòâîðèëè ï’ÿòü 
ðàéîí³â ç öåíòðàìè ó Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüêîìó, Â³ííèö³, Ãàéñèí³, 
Òóëü÷èí³ òà Õì³ëüíèêó.

² íà òîìó æ çàñ³äàíí³, 12 ÷åðâ-
íÿ, ó Êàáì³í³ çàòâåðäèëè àäì³íó-
ñòð³é áàçîâîãî ð³âíÿ, çà ÿêèì â 
íàø³é îáëàñò³ ñòàíå 63 ÎÒÃ. Ïðè 
öüîìó, êîðåêòèâè äî ïëàíó âíî-
ñèëè ïðîñòî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ.

— ª ïðîïîçèö³¿ ïî äâîõ ãðîìà-
äàõ. Â³äíåñòè Ë³ñîâó Ëèñ³¿âñüêó 
ãðîìàäó äî Êàëèí³âñüêî¿ ÎÒÃ. 
À Ôåäîð³âñüêó òåðèòîð³àëüíó 

ãðîìàäó âèëó÷èòè ç Øàðãîðîä-
ñüêî¿ òà âêëþ÷èòè äî Ìóðàôñüêî¿ 
ÎÒÃ. Öå áóäå ïîâí³ñòþ â³äïîâ³-
äàòè î÷³êóâàííÿì ëþäåé, ìåòî-
äèö³ ïîä³ëó òà íå ì³íÿº ïåðåë³ê 
îá’ºäíàíèõ ãðîìàä â ö³ëîìó, — 
ñêàçàâ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.

— Äÿêóþ, çà ïðîïîçèö³þ â 
îñòàíí³é ìîìåíò, — â³äïîâ³â 
ì³í³ñòð ðîçâèòêó ãðîìàä òà òå-
ðèòîð³é Îëåêñ³é ×åðíèøîâ.

— Ìè íàä³ñëàëè ¿õ 9 ÷åðâíÿ, 
— çàçíà÷èâ Ñêàëüñüêèé.

— Íèí³ çàâåðøàëüíà ñòàä³ÿ 
òèõ ðå÷åé, ÿê³ âè ïîäàâàëè ³ ÿê³ 
âæå îïðàöüîâàí³ ïðîô³ëüíèìè 
êîì³òåòàìè. Òîìó íå òðåáà çí³ìà-
òè ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä 
ãðîìàäàìè â í³êóäè, öå çàòâåð-
äæåííÿ ãðîìàä — îñòàòî÷íèé 
åòàï. Íåìîæëèâî çàêîíîäàâ÷î, 
þðèäè÷íî, òåõíîëîã³÷íî âíåñòè 
ö³ çì³íè, — âñòóïèâñÿ ó äèñêóñ³þ 

КАБМІН ПО-НОВОМУ 
ПОДІЛИВ ВІННИЧЧИНУ 
Майже фінал  На засіданні уряду 
затвердили новий адміністративний 
поділ нашої області — замість 27 районів 
буде п’ять. Хоча урядовці зазначили, 
що такий поділ «остаточний», рішення 
ще мають схвалити у Верховній Раді. І 
створити нові райони мають вже цього 
літа, щоб встигнути до місцевих виборів

Найбільшим 
районом стане 

Вінницький. 
Тут житимуть 

понад 
700 тисяч 

людей або ж 
майже 

половина всіх 
мешканців 

області
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äíÿìè â Óêðà¿í³ 
çàâåðøèâñÿ òåðì³í 
äëÿ ïîäàííÿ ùî-

ð³÷íèõ äåêëàðàö³é. ×èíîâíèêè 
ìàëè ÷àñ äî 31 òðàâíÿ, ùîá ïðî-
çâ³òóâàòè çà ñâî¿ äîõîäè é ìàéíî, 
ÿêå âîíè îòðèìàëè ó 2019 ðîö³. 
Âèâ÷èëè çâ³òè øåñòè ãîë³â ì³ñò 
îáëàñíîãî çíà÷åííÿ òà î÷³ëüíèêà 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Îáðàëè ¿õ, áî 
ö³ ëþäè êåðóþòü ì³ñòàìè ç íàé-
á³ëüøèìè áþäæåòàìè ó îáëàñò³. 
À îñîáà Âëàäèñëàâà Ñêàëüñüêîãî 
çàö³êàâèëà òèì, áî çà ñòàòêàìè 
íàø ãîëîâà ÎÄÀ ïîñ³äàº ÷åòâåðòó 
ñõîäèíêó ñåðåä âñ³õ ãóáåðíàòîð³â. 
Àëå ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ìàòåð³à-
ëó ñòàëî â³äîìî, ùî Ñêàëüñüêîãî 
õî÷óòü çâ³ëüíèòè ç ïîñàäè.

ТРІЙКА ЛІДЕРІВ ІЗ ЗАРПЛАТ 
Íàéá³ëüøó çàðïëàòó çà ìèíó-

ëèé ð³ê çàðîáèâ ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî Ïåòðî 
Áðîâêî. Â³í çàäåêëàðóâàâ 1 ì³ëü-
éîí 41 òèñÿ÷ó ãðèâåíü äîõîäó. 
Çàîùàäæåííÿ — 3,2 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü — çáåð³ãàº ó ãîò³âö³. 

×èíîâíèê ìèíóëîãî ðîêó ïðè-
äáàâ Range Rover, à â 2018-ìó — 
Mercedes G55 AMG. Îäíàê ñâî-
ãî æèòëà íå ìàº: çà äåêëàðàö³ºþ 
Ïåòðî Áðîâêî æèâå â áóäèíêó 
íà 41 êâàäðàò, ÿêèé îòðèìàâ 
ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ.

Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ çàðï-
ëàòè — ñåêðåòàð Æìåðèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè Þð³é Ñâ³òëàê. Ç 
òðàâíÿ 2018 ðîêó â³í âèêîíóâàâ 
îáîâ’ÿçêè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïîêè 
«âèãíàíèé» ìåð Àíàòîë³é Êóøí³ð 
íå ïîâåðíóâ ñîá³ ïîñàäó ÷åðåç 
ñóä. Ó 2019 ðîö³ Þð³é Ñâ³òëàê 
çàðîáèâ 945 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà çà-
äåêëàðóâàâ 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà-
îùàäæåíü ó ãîò³âö³. Ç íåðóõîìîñ-
ò³ ìàº êâàðòèðó íà 69 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â, òà æèòëîâèé áóäèíîê 
íà 61 «êâàäðàò», êóïëåíèé ìè-
íóëîãî ðîêó. Ñâîãî òðàíñïîðòó, 
àí³ â Þð³ÿ, àí³ â éîãî ñ³ì’¿ íåìàº.

Òðåò³ì ó çàðïëàòíîìó ðåéòèíãó 
ñòàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ. Ìåð íàéá³ëüøîãî ³ 
íàéáàãàòøîãî ì³ñòà îáëàñò³ îòðè-
ìàâ çà ð³ê 577 òèñÿ÷ çàðïëàòè. 
Ïðîòå á³ëüø³ñòü ãðîøåé â ðîäèíó 
ïðèíîñÿòü éîãî äðóæèíà òà äîíü-
êà: áëèçüêî 3 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
çà ð³ê âîíè îòðèìàëè ÿê äîõ³ä 

ЩО МАЮТЬ «ЗА ДУШЕЮ» 
МЕРИ МІСТ ТА ГОЛОВА ОДА 
Огляд декларацій  Хто задекларував 
мільйонні активи, а хто склав враження 
одиноких бездомних, які ночують 
в машині або в лікарні? Майно і статки 
топ-чиновників з нашої області оцінюємо 
з поданих ними декларацій

â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Óñÿ íåðóõîì³ñòü çàðåºñòðîâà-

íà ó Â³ííèö³: æèòëîâèé áóäèíîê 
íà 352 êâàäðàòíèõ ìåòðè, òðè çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíêè òà ïðèì³ùåííÿ 
ó äâîõ òîðãîâèõ êîìïëåêñàõ, ÿê³ 
îðåíäóþòü äðóæèíà ³ äîíüêà.

ªäèíà àâò³âêà ó ðîäèí³ º ò³ëüêè 
ó äðóæèíè — Mercedes-Benz GLE 
400 2016 ðîêó âèïóñêó. Ïðè öüî-
ìó ðîäèíà Ìîðãóíîâèõ ë³äèðóº 
â ñóì³ çàîùàäæåíü — 20,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü.

НАЙДОВША ДЕКЛАРАЦІЯ 
Î÷³ëüíèê Ëàäèæèíà Âàëåð³é 

Êîëîìºéöåâ çà 2019 ð³ê îòðè-
ìàâ 573 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðï-
ëàòè. Ó ãðîøîâèõ àêòèâàõ ìàº 
ãðèâí³, äîëàðè, ºâðî òà àíãë³éñüê³ 
ôóíòè ñòåðë³íã³â, ùî çà êóðñîì 
íà 31 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ñêëàäàº 
5,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü çàãàëîì.

Ñåðåä íåðóõîìîãî ìàéíà — 
äâ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, áóäèíîê 
íà 318 êâàäðàò³â òà äâà ãàðàæ³. 
Îäíàê ìàøèíè àí³ ó ìåðà Ëàäè-
æèíà, àí³ â äðóæèíè — íåìàº. 
Ñâîþ Audi A6 Êîëîìºéöåâ ïðî-
äàâ íàïðèê³íö³ ðîêó. Ç ö³ííèõ 
ðå÷åé, ÿê³ âêàçàí³ ó äåêëàðàö³¿: 
êîëüº ç á³ëîãî çîëîòà ³ ä³àìàíòà-
ìè òà òðè ìèñëèâñüêèõ êàðàá³íè.

Äîõîäè ç äâîõ «îñíîâíèõ ì³ñöü 
ðîáîòè» çàäåêëàðóâàâ ãîëîâà Â³-
ííèöüêî¿ ÎÄÀ, ÿêèé äîíåäàâíà 
áóâ çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³ííèö³. Ó ñóì³ Âëàäèñëàâ Ñêàëü-
ñüêèé îòðèìàâ 466 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çàðïëàòè. Éîãî äðóæèíà-ï³äïðè-
ºìåöü çàðîáèëà ñóìó â ÷îòèðè 
ðàçó á³ëüøó: 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
äîõîäó çà ð³ê. À ùå äåêëàðàö³ÿ 

ãîëîâè ÎÄÀ º íàéäîâøîþ ç òèõ, 
ùî îãëÿäàëè äëÿ ðåéòèíãó.

Íåðóõîì³ñòü î÷³ëüíèêà ÎÄÀ 
º ó Â³ííèö³ òà Çàðâàíöÿõ. Ìàº 
ó âëàñíîñò³ àáî îòðèìàâ ó êî-
ðèñòóâàííÿ òðè êâàðòèðè, äâ³ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, ãàðàæ, æèò-
ëîâèé áóäèíîê. 

Çàäåêëàðîâàíèõ ìàøèí ó 
ðîäèí³ ñëóæáîâöÿ äâ³ — öå 
Nissan X-Trail (2013), ÿêèé íà-
ëåæèòü Âëàäèñëàâó Ñêàëüñüêîìó 
òà Toyota Rav 4 (2019), ùî ó âëàñ-
íîñò³ äðóæèíè. Ñâî¿ ãðîøîâ³ àê-
òèâè ðîäèíà Ñêàëüñüêèõ çáåð³ãàº 
³ â áàíêàõ, ³ ãîò³âêîþ — çàãàëîì 
7,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

ЖИВУТЬ «НА ОДНУ 
ЗАРПЛАТУ» 

Íà ïåðåäîñòàííüîìó ì³ñö³ ñå-
ðåä òîï-÷èíîâíèê³â îáëàñò³ îïè-
íèâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Êîçÿòèíà 
Îëåêñàíäð Ïóçèð. Çà 2019 ð³ê 

â³í çàäåêëàðóâàâ 424 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü çàðïëàòè, òîä³ ÿê äðó-
æèíà-ï³äïðèºìåöü çàäåêëàðóâàëà 
626 òèñÿ÷ ãðèâåíü äîõîäó. Çà äå-
êëàðàö³ºþ, çàîùàäæåíü ó ðîäèí³ 
Ïóçèð³â íåìàº, ÿê ³ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê. Ç íåðóõîìîñò³ — êâàðòèðà 
íà 61 êâàäðàòíèé ìåòð, à ç ðóõî-
ìîãî ìàéíà — ìàøèíà Renault 
Megane Scenic 2015 ðîêó âèïóñêó.

Çàêðèâàº íàø çàðïëàòíèé ðåé-
òèíã ì³ñüêèé ãîëîâà Õì³ëüíèêà 
Ñåðã³é Ðåä÷èê. Ó éîãî äåêëà-
ðàö³¿ çà 2019 ð³ê âêàçàíî, ùî 
ºäèíèé äîõ³ä, ÿêèé â³í îòðè-
ìàâ — öå 448 òèñÿ÷ çàðïëàòè. 
Ñâîº¿ íåðóõîìîñò³ ìåð Õì³ëüíèêà 
íå ìàº — êâàðòèðó íà 28,6 êâà-
äðàòíèõ ìåòðà òà æèòëîâèé áó-
äèíîê íà 83 êâàäðàòè îòðèìàâ 
ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ. Çà-
îùàäæåííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè 
òà ³íø³ ö³íí³ ðå÷³ â äåêëàðàö³¿ 
Ðåä÷èêà íå âêàçàí³.

Сергій Моргунов
міський голова Вінниці

Владислав Скальський
голова Вінницької ОДА

Олександр Пузир
міський голова Козятина

Валерій Коломєйцев
міський голова Ладижина

Петро Бровко
міський голова Могилів-

Подільського

Сергій Редчик
міський голова Хмільника

Юрій Світлак
в.о. міського голови Жмеринки

577 188 466 283 424 828 573 421 1 041 343 448 422 945 929

3 657 641 2 835 383 1 050 904 1 124 862 1 087 563 448 422 1 143 893

20 529 767 7 733 510 0 5 383 399 3 200 000 0 500 000

352 379 61 318,1 41,4 112 130,7

- Nissan X-trail (2013) Renault Megane Scenic (2015) - Mercedes-Benz G55 AMG 
(2005), Range Rover (2013) 0 0

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

Кабмін на засіданні, 12 червня, 
погодив призначення керівника 
Державного управління справа-
ми (ДУС) Сергія Борзова на по-
саду голови Вінницької ОДА.
Але президент, станом на 16 
червня, ще не підписав документ 
про звільнення Скальського. 
Сергій Борзов задекларував 
807 тисяч гривень, які він за-
робив за 2019 рік на посаді 
керівника ДУСі. Грошові акти-
ви — 80 тисяч доларів готівкою 
(1,8 мільйона гривень за курсом 
на 31 грудня 2019 року) у влас-

ності дружини — нардепа від 
«Слуги Народу» Ірини Борзової.
Із нерухомості в родини Борзо-
вих є будинок на 91 «квадрат», 
чотири квартири, кожна з яких 
площею від 63 до 187 квадрат-
них метрів, земельна ділянка і 
дача. Транспорт, який є у влас-
ності керівника ДУСі — це Toyota 
Rav4 (2014), ИЖ 271501–01 
(1992) та катер «Крим» (1997).
Також у  власності Сергія Борзова 
є торгова марка «Вінницькі пер-
ці». Це назва команди КВК, яку він 
очолював з 2006 до 2011 року.

Хто стане новим очільником області?



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВФЕУ

12 ÷åðâíÿ 2020 ð., 
íà 81 ðîö³ æèòòÿ â³ä³é-

øîâ ó â³÷í³ñòü ðåêòîð Â³ííèöü-
êîãî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷ 
Á³ëîêîííèé.

Æèòòºâèé øëÿõ Ïåòðà Ãðè-
ãîðîâè÷à – çðàçîê ëþäñüêî¿ 
ã³äíîñò³, ïðàöåëþáñòâà, óì³ííÿ 
òîëåðàíòíî ïðàöþâàòè ç îñâ³-
òÿíñüêîþ ñï³ëüíîòîþ òà ñòó-
äåíòñüêîþ ìîëîääþ îáëàñò³. 
Â³ä³éøîâ ó â³÷í³ñòü Íàóêîâåöü 
ç âåëèêî¿ ë³òåðè, ÷åñíà ³ ùèðà 
ëþäèíà, äîñâ³ä÷åíèé ïðîôå-

ñ³îíàë, îðãàí³çàòîð ðîçáóäî-
âè ïðèâàòíî¿ îñâ³òè â ðåã³îí³, 
òóðáîòëèâèé ñ³ì’ÿíèí. Éîãî 
ïàòð³îòèçì ïðîÿâëÿâñÿ ó âëàñ-
í³é ïðèíöèïîâîñò³ òà ïîãëÿäàõ, 
ó ïîñò³éí³é ïðàö³. Ñïðàâà éîãî 
æèòòÿ áóäå æèòè â éîãî ïîñë³-
äîâíèêàõ.

Ó ö³ ñêîðáîòí³ äí³ âèñëîâëþ-
ºìî ùèðå, ãëèáîêå ñï³â÷óòòÿ 
ð³äíèì ³ áëèçüêèì ïîê³éíîãî. 
Ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî Ïåòðà Ãðè-
ãîðîâè÷à íàçàâæäè çáåðåæåòüñÿ 
â íàøèõ ñåðöÿõ.

Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷ Á³ëîêîí-
íèé íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ «Çà 
äîáëåñíèé òðóä», â³äçíà÷åíèé 

ïî÷åñíèì çâàííÿì «Â³äì³ííèê 
îñâ³òè Óêðà¿íè», íàãîðîäæåíèé 
îðäåíîì  «Çà òðóäîâ³ äîñÿãíåííÿ 
IV ñòóïåíÿ» íà  Ì³æíàðîäíîìó 
ðåéòèíãó «Çîëîòà ôîðòóíà» â³ä-
ì³÷åíèé Äåðæàâíîþ  ïîäàòêî-
âîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè», çà áëà-
ãîä³éíó ä³ÿëüí³ñòü â³äçíà÷åíèé 
Óêðà¿íñüêîþ ïðàâîñëàâíîþ 
öåðêâîþ Çíàêîì Îðäåíà «Ïî-
÷åñíà ìåäàëü».  

Ïåòðîì Ãðèãîðîâè÷åì ï³äãî-
òîâëåíî ³ âèäàíî 8 ìîíîãðàô³é, 
á³ëüøå í³æ 100 íàóêîâèõ ïðàöü, 
ïðîâåäåíî ìàéæå 50 íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü áåçïîñåðåäíüî íà 
ï³äïðèºìñòâàõ îáëàñò³.

Відійшов у вічність ректор ВФЕУ
БЛОГ

460035

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 200124

468474

РЕКЛАМА

467155

5
RIA, Ñåðåäà, 
17 ÷åðâíÿ 2020

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Якби світ складався з абсолютно 
нормальних людей, то він захлинувся 
б не від надлишку розуму, а від 
надлишку сірості.

470793
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474713

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.

474947

473923
473921

473726 474431

474710

474733

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ПОСЛУГИ

ІріС+
Тротуарна плитка Глобо ЛТД (Хмельницький), борт тротуарний, 
борт дорожний ...................(098) 913-35-20, (097) 68-86-357

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

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

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
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ÎÃËßÄ

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

Morimoto Sushi
Великий вибір суші і ролів на будь-який смак, 
швидка доставка в еко-упаковці ........................ (067)297-84-22

Mr. Roll
Різноманіття видів суші та ролів, сети, салати, доставка додому 
та в офіс .............................................................. (067)180-37-03

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

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

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

МедіЛабс
Лабораторні аналізи (гормональні, онкологічні, інфекційні, 
біохімічні тощо) ...................................................(067)483-45-41

ВЕТЕРИНАРНІ КЛІНІКИ

Два кота
Лабораторні ветеринарні аналізи, вакцинація, терапія, хірургія, 
акушерство ..........................................................(067)803-40-02

Чотири лапи
Всі заходи для підтримання здоров'я та повноцінного життя 
домашніх улюбленців. ....................................... (0432) 69-03-22

Vip хвіст
Вакцинація, хірургія, зооаптека, лікування в стаціонарі, 
зооготель .............................................................(093)411-21-21

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

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

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

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

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ìè õîò³ëè ñêëàñòè 
äîá³ðêè íàéïîïóëÿð-
í³øèõ êíèã ùîíàé-
ìåíøå ï’ÿòè á³áë³-

îòåê Â³ííèö³. Îäíàê âèÿâèëîñÿ, 
ùî íàðàç³ æîäíà ç íèõ ùå íå â³ä-
êðèëàñÿ. Êîëè âîíè çàïðàöþþòü, 
íå çíàþòü ³ ñàì³ ïðàö³âíèêè. Òîìó 
â öüîìó òåêñò³ ïðåäñòàâëåíî ëèøå 
äâà çàêëàäè, ç êåð³âíèöòâîì ÿêèõ 
íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ.

Â îäí³é ç á³áë³îòåê íàì ðîçêàçàëè, 
ÿê³ àâòîðè ó íèõ êîðèñòóþòüñÿ íàé-
á³ëüøèì ïîïèòîì, à â ³íø³é, — ïðî 
íàéïîïóëÿðí³ø³ ñåðåä ¿õí³õ ÷èòà÷³â 
âèäàííÿ.

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ТІМІРЯЗЄВА 
Íàóêîâèö³ çàêëàäó ïðîâåëè äîñë³-

äæåííÿ, ùîá âèçíà÷èòè, ÿêèì àâòî-
ðàì ¿õí³ â³äâ³äóâà÷³ íàäàþòü ïåðåâàãó. 
Ùîïðàâäà, ðåñïîíäåíòàìè áóëè ëþäè 
äî 35 ðîê³â, à óëþáëåíö³â ïðîñèëè 
íàçèâàòè ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ ïèñüìåí-
íèê³â. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñåðåä 
â³ííè÷àí âèÿâèëèñÿ: Ëþêî Äàøâàð, 
Ëþáêî Äåðåø, Ñåðã³é Æàäàí, ²ðåíà 
Êàðïà, Ìàêñ Ê³äðóê òà Ë³íà Êîñòåíêî.

ßêùî ãîâîðèòè çà íàïðÿìêè ë³òå-
ðàòóðè, òî íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè 
ñåðåä ìîëîäèõ ÷èòà÷³â ñòàëè ìîòèâà-
ö³éí³ òà á³çíåñîâ³ êíèãè. Íàòîì³ñòü 
ñòàðø³ ïîêîë³ííÿ â³ääàþòü ïåðåâàãó 
äåòåêòèâàì.

— Íà óïîäîáàííÿ ÷èòà÷³â ñèëüíî 
âïëèâàþòü ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ 
â ðåàëüíîñò³. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó, íà-
ïðèêëàä, ïîïóëÿðíèì áóâ Ðåìàðê. 
Ó ñâî¿õ òâîðàõ â³í ïèøå ïðî Ïåðøó 
ñâ³òîâó. Ó íàñ òîä³ ÿêðàç ïî÷àëèñÿ 
áîéîâ³ ä³¿ ³ ÷èòà÷³ ïðîâîäèëè ïà-
ðàëåë³, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèöÿ 
äèðåêòîðà á³áë³îòåêè ³ìåí³ Ò³ì³ðÿ-
çºâà Ãàëèíà Ñëîòþê. — Íåùîäàâíî 
åêðàí³çóâàëè «Êàéäàøåâó ñ³ì’þ», 
òî ëþäè ïî÷àëè çãàäóâàòè, ùî º 
òàêà êíèæêà. Çàðàç àêòóàëüíà òåìà 
â³ðóñ³â. ßêùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ç’ÿâèòüñÿ, íàïðèêëàä, ôàíòàñòèêà 
íà öþ òåìó, íà íå¿ áóäå ÷èìàëèé 
÷èòàöüêèé çàïèò.

Ãàëèíà ãîâîðèòü, ùî ÷èòà÷³ ïî-
âàæíîãî â³êó ÷èòàþòü êíèæêè ïåðå-
âàæíî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, ìîëîäü 
íàâïàêè îáèðàº óêðà¿íîìîâí³. Îä-
íàê òðàïëÿþòüñÿ é ö³êàâ³ âèíÿòêè. 
Ó Ò³ì³ðÿçºâö³, íàïðèêëàä, º ÷èòà÷êà, 
ÿêà æèâå â Ìîñêâ³. Âîíà ðîñ³ÿíêà, 
à äî Â³ííèö³ ïðè¿æäæàº, ùîá íà-

â³äàòè äîíüêó. Æ³íêà â çàõâàò³ â³ä 
ðîìàí³â Ìàêñà Ê³äðóêà, ïåðåêëàä³â 
ÿêèõ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ íå ³ñíóº. 
×åðåç öå æ³íêà îïàíîâóº óêðà¿íñüêó 
³ íåêâàïëèâî ÷èòàº òâîðè óëþáëå-
íîãî àâòîðà.

Ñåðåä â³ííèöüêèõ àâòîð³â ïî-
ïèòîì êîðèñòóþòüñÿ òâîðè Íàòàë³ 
Äîëÿê, Êàòåðèíè Êàëèòêî, Â³êòî-
ð³¿ Ãðàíåöüêî¿, Ãàëèíè Ðèáà÷óê-
Ïðà÷, Îëåêñàíäðà Äìèòðóêà. Âò³ì, 
æîäåí ç íèõ íå ïîòðàïèâ ó ÒÎÏ-
íàéïîïóëÿðí³øèõ àâòîð³â ñåðåä ÷è-
òà÷³â á³áë³îòåêè. Îäíàê, íàïðèêëàä, 
íà «Àòëàíò ðîçïðàâèâ ïëå÷³» àìå-
ðèêàíñüêî¿ ïèñüìåííèö³ Àéí Ðåíä 
÷åðãà âæå ÷åòâåðòèé ð³ê.

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ БЕВЗА 
Ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé ÷èòà÷ ö³º¿ 

á³áë³îòåêè àáî äèòèíà äî 15-òè ðî-
ê³â, àáî ëþäèíà ïåíñ³éíîãî â³êó. 
Íàéïîïóëÿðí³øèìè ñåðåä öèõ 
êàòåãîð³é â³äâ³äóâà÷³â º æàíð äå-
òåêòèâó, ôåíòåç³, ì³ñòèêà, æ³íî÷³ 
ðîìàíè ³ êíèãè ³ñòîðè÷íî¿ òåìàòè-
êè. Ç â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â ÷èòàþòü: 
Âàñèëÿ Øêëÿðà, Ñåðã³ÿ Æàäàíà, Âî-
ëîäèìèðà Ëèñà, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî, 
Ñâ³òëàíó Òàëàí ³ Àíäð³ÿ Êîêîòþõó. 
Íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèìè ñåðåä ³íî-
çåìíèõ ïèñüìåííèê³â º Ñò³âåí Ê³íã, 
ßíóø Ëåîí Âèøíåâñüêèé, Äæîäæî 
Ìîéåñ, Ïàóëî Êîåëüî ³ Õàðóê³ Ìó-
ðàêàì³.

Îäíàê, çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ äè-
ðåêòîðà á³áë³îòåêè Òåòÿíè Âåðåùàê, 
ùå 5–10 ðîê³â òîìó ÷èòàöüê³ ñìàêè 
â³ííè÷àí áóëè çîâñ³ì ³íøèìè. Òîä³ 
ïåðåâàæàëè òâîðè ïðî Äðóãó ñâ³òîâó 
â³éíó, à òàêîæ óêðà¿íñüêà òà ðîñ³é-
ñüêà êëàñèêà.

ЯК ЗМІНИЛИСЯ 
ЧИТАЦЬКІ СМАКИ
Що читають у Вінниці  Попросили 
працівників двох великих бібліотек 
розказати про найпопулярніші серед їхніх 
читачів книги, улюблених українських та 
іноземних авторів, а також, якій мові у виборі 
літератури надають перевагу вінничани

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ БЕВЗА
  Ден Браун («Янголи і демони») 
  Марія Матіос  («Солодка Даруся») 
  Ірен Роздобудько («Ґудзик») 
  Ніна Фіалко («Небезпечна межа») 
  Василь Шкляр («Залишенець») 
  Мирослав Дочинець («Лис») 
  Валентина Мастєрова («Суча дочка») 
  Всеволод Нестайко («Дивовижні пригоди в Лісовій школі») 
  Джоан Роулінг («Гаррі Поттер і філософський камінь») 
  Олександр Дерманський («Бабуся оголошує війну») 

ТІМІРЯЗЄВКА 
  Мирослав Дочинець («Вічник», «Криничар») 
  Марія Матіос («Нація») 
  Джордж Орвелл («1984») 
  Стівен Кінг («Під куполом», «Воно», «Зелена миля») 
  Джоан Роулінг (цикл книг про Гаррі Поттера) 
  Джордж Мартін (цикл книг «Пісня льоду й полум'я») 
  Януш Леон Вишневський («Самотність у мережі») 
  Айн Ренд («Атлант розправив плечі») 
  Ден Браун («Код да Вінчі», «Джерело», «Інферно») 
  Макс Кідрук («Де немає Бога») 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Коли у мене питають, чи можу я пробачити 
Росії? Відповідь завжди буде одна — 
НІКОЛИ!!!

ПРЕС-СЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ñïîæèâà÷³ ãàçó ç ñ³÷íÿ 2020 ð. 
ñïëà÷óþòü çà ãàç òà éîãî äîñòàâêó 
çà íîâèì ïîðÿäêîì. Îëàòà ðîçïî-
ä³ëó ãàçó çä³éñíþºòüñÿ çà îêðåìèì 
ðàõóíêîì, äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, 
â ÿêîìó ñïîæèâà÷ îòðèìóº ïîñëóãó. 
Òîáòî, çà ÷åðâåíü — äî 20 ÷åðâíÿ. 
Ïðè öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åêàòè 
ïàïåðîâîãî ðàõóíêó.

Êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç» ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü çàâàíòàæèòè ðàõóíêè, 
ñïëàòèòè çà ðîçïîä³ë ãàçó îíëàéí 
â Îñîáèñòîìó êàá³íåò³ íà ñàéò³ 104.
ua, ìîá³ëüíèõ äîäàòêàõ 104Mobile 
òà 104Mobile Light, ÷àò-áîò³ 7104ua 
ó Viber.

Ñïëàòèòè äèñòàíö³éíî, ìîæíà 
ïðÿìî ç äîìó, ó çðó÷íèé ÷àñ, áåç 
÷åðã, ïî¿çäîê òà çàéâî¿ òðàòè ÷àñó. 
Öå îñîáëèâî çðó÷íî â óìîâàõ êà-
ðàíòèíó òà ë³òíüî¿ ñïåêè.

Äî âàøèõ ïîñëóã íàñòóïí³ ñåðâ³ñè 
äèñòàíö³éíî¿ îïëàòè:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 

104.ua;
 ×àò-áîò «7104ua» ó Viber;
 Ìîá³ëüí³ äîäàòêè 104Mobile 

òà 104Mobile Light;
 ñèñòåìà ³íòåðíåò-ïëàòåæ³â 

Portmone.com;;
 ñåðâ³ñ îíëàéí-ïëàòåæ³â iPay.ua;
 ³íòåðíåò-ïîñëóãè «Îùàä 24», 

«ÏðèâàòÁàíê» òà ³í.;
 ïëàò³æíà ñèñòåìà Öåíòðó ìóí³-

öèïàëüíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ òîùî.
Ðîçðàõóâàòèñÿ ìîæíà òàêîæ 

ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ «Óêðïîøòè», 
÷åðåç â³ää³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó 
àáî òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

Â³ä â÷àñíî¿ îïëàòè ñïîæèâà÷àìè 
îòðèìàíî¿ ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó 
çàëåæàòü ñòàí òà ðîáîòà óñ³º¿ ãà-
çîðîçïîä³ëüíî¿ ìåðåæ³ îáëàñò³, ¿õ 
îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò, ðîáîòà 
àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿, ìåòðî-
ëîã³÷íî¿, îáñëóãîâóþ÷èõ òà ³íøèõ 
ñëóæá ï³äïðèºìñòâà, Öåíòð³â îá-
ñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â òîùî.

Â ë³òíþ ïîðó ïðîâîäÿòüñÿ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè ìàã³ñòðàëåé òà îá-
ëàäíàííÿ ïî âñüîìó ðåã³îíó. Â³ä-
ïîâ³äíî íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì º 
â÷àñíå íàäõîäæåííÿ ïëàòè çà íàäàí³ 
ïîñëóãè.

Êîìïàí³ÿ âäÿ÷íà ñïîæèâà÷àì, 
ÿê³ çíàõîäÿòü ìîæëèâ³ñòü â÷àñíî 
ðîçðàõóâàòèñü çà ïîñëóãó äîñòàâ-
êè ãàçó. Àäæå íåïëàòåæ³ âåäóòü 
äî âèíèêíåííÿ êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ 
íà ï³äïðèºìñòâ³, à äëÿ ñïîæèâà-
÷³â — öå íàêîïè÷åííÿ áîðã³â, ÿê³ 
ïîò³ì áóäå ñêëàäíî âðàç ïîãàñèòè.

Åêñïðåñ-ðåºñòðàö³ÿ Îñîáèñòîãî 
êàá³íåòó äëÿ ñïîæèâà÷à ãàçó — 
øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî

Âè ñïîæèâà÷ ãàçó ³ äîñ³ íå ìàºòå 
Îñîáèñòîãî êàá³íåòà íà 104.ua?

Ñêîðèñòàéòåñÿ ìîæëèâ³ñòþ åêñ-
ïðåñ-ðåºñòðàö³¿!

Äîñòàòíüî îäíîãî òåëåôîííîãî 

äçâ³íêà!
 Çàòåëåôîíóéòå ç³ ñìàðòôîíó 

äî Êîíòàêò-öåíòðó «Â³ííèöÿãàç» 
çà òåë. 067–01–10–104;
 Íàçâ³òü íîìåð ñâîãî îñîáîâîãî 

ðàõóíêó.
 Îïåðàòîðè Êîíòàêò-öåíòðó 

ñàì³ çàðåºñòðóþòü äëÿ Âàñ Îñîáèñ-
òèé êàá³íåò, à Âàì íà ìîá³ëüíèé 
ïðèéäå ñìñ ç ëîã³íîì òà ïàðîëåì 
äëÿ âõîäó, à òàêîæ ïîñèëàííÿì äëÿ 
ïåðåõîäó íà ñàéò 104.ua.

Òåïåð âè ìîæåòå êîðèñòóâàòèñÿ 
âñ³ìà ïåðåâàãàìè îíëàéí-ñåðâ³ñ³â 
104.ua ³ âèð³øóâàòè «ãàçîâ³ ïèòàí-
íÿ», íå âèõîäÿ÷è ç äîìó!

Â Îñîáèñòîìó êàá³íåò³ ìîæíà
 ïåðåäàòè ïîêàçàííÿ ãàçîâîãî 

ë³÷èëüíèêà,
 çàâàíòàæèòè ðàõóíêè çà ãàç ³ 

çà éîãî äîñòàâêó
 çàïëàòèòè çà ãàç òà éîãî äî-

ñòàâêó îíëàéí,
 ïðîñë³äêóâàòè ³ñòîð³þ ñïîæè-

âàííÿ ãàçó òà îïëàò,
 ïîñòàâèòè ïèòàííÿ é îòðèìàòè 

â³äïîâ³äü òîùî.
Ñàìîñò³éíî çàðåºñòðóâàòè Îñî-

áèñòèé êàá³íåò àáî óâ³éòè äî íüîãî 
ìîæíà çà ïîñèëàííÿì: 104.ua/ua

Íà ñüîãîäí³ ñåðâ³ñîì êîðèñòó-
þòüñÿ áëèçüêî 185 òèñ. ñïîæèâà÷³â 
ãàçó Â³ííè÷÷èíè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî 
éîãî çðó÷í³ñòü òà ïîïóëÿðí³ñòü ñå-
ðåä ñïîæèâà÷³â ãàçó.

Äîëó÷àéòåñÿ! Âñå ïðîñòî!

«Вінницягаз» нагадує: плата за розподіл газу 
здійснюється до 20 числа поточного місяця
БЛОГ

475135
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ó ïàíñ³îíàò³ æèâå 
200 ëþäåé, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ñòîðîí-
íüîãî äîãëÿäó ³ ï³ä 

÷àñ ïàíäåì³¿ âîíè ùå é ïîòðàïëÿ-
þòü ó ãðóïó ðèçèêó. ×åðåç öå âñ³ 
ìåøêàíö³ ïåðåáóâàëè ìàéæå òðè 
ì³ñÿö³ ó ïîâí³é ³çîëÿö³¿. Çà ìåæ³ 
çàêëàäó íå âèõîäèâ í³õòî: í³ ìåø-
êàíö³, í³ ïåðñîíàë. Ìè çàâ³òàëè 
ó ïàíñ³îíàò, ùîá ä³çíàòèñü, ÿê 
âîíè àäàïòóâàëèñü äî íîâèõ ñó-
âîðèõ ïðàâèë.

Íà âõ³äíèõ äâåðÿõ ïàíñ³îíàòó 
âèñèòü ïîïåðåäæåííÿ «âõ³ä ñòî-
ðîíí³ì çàáîðîíåíî» òà íàãàäó-
âàííÿ ïðî ïðàâèëà ïîâîäæåííÿ 
ó êàðàíòèí.

Íà âõîä³ íàñ çóñòð³÷àº îõîðî-
íåöü ó ìàñö³ òà ðóêàâè÷êàõ. Â³í 
äèâèòüñÿ íà ìåíå íàñòîðîæåíî, 
òåëåôîíóº ìåäñåñòð³ òà îáðîáëÿº 
ìåí³ ï³äîøâó âçóòòÿ àíòèñåïòè-
êîì. Ïàðàëåëüíî îõîðîíåöü ãîâî-
ðèòü ç îäí³ºþ ç ìåøêàíîê ïàíñ³-

îíàòó, ÿêà òåæ ó ìàñö³. Îñòàííÿ 
ïîÿñíþº ìåí³, ùî òóò âñ³ äóæå 
îáåðåæíî ñòàâëÿòüñÿ äî êàðàíòè-
íó. Áî, êàæå, ÿêùî â ïàíñ³îíàò 
ïîòðàïèòü êîðîíàâ³ðóñ, òî «ëèøå 
ò³ëà çàëèøàòüñÿ».

Ìåäñåñòðà ì³ðÿº ìåí³ òåìïå-
ðàòóðó, îáðîáëÿº ðóêè òà ïèòàº, 
÷è íå êîíòàêòóâàëà ÿ ç õâîðè-
ìè íà COVID-19. Çàéøîâøè 
íà òåðèòîð³þ, áà÷èìî, ùî ÷è-
ìàëî æèòåë³â âèéøëè ïîí³æèòèñü 
íà ñîíöå. Äåÿê³ ç³áðàëèñü ðàçîì ³ 
ùîñü îáãîâîðþþòü, õòîñü — ñè-
äèòü íà ëàâî÷ö³ íà ñàìîò³.

Îäèí ç òàêèõ, ïàí Îëåã, ïàëèòü 
öèãàðêó. Â³í ç óñì³øêîþ ïî÷èíàº 
ðîçïîâ³äàòè ìåí³, ÿê éîìó ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó áðàêóº ïîõîä³â â ìàãà-
çèí çà öèãàðêàìè òà ñîëîäîùàìè.

— Ó ìåíå äðóã æèâå íà Â³-
ííèöüêèõ Õóòîðàõ ³ â³í ÷åêàº 
ìåíå âæå ÷îòèðè ì³ñÿö³ ó ãîñ-
ò³, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Àëå ÷å-
ðåç öåé çëîùàñíèé êàðàíòèí í³ÿê 
íå ìîæå äî÷åêàòèñÿ. Ì³é äðóã 
íà øâèäê³é ïðàöþº, òîæ ðîçïî-
â³äàº ìåí³ ÷àñîì ñòðàøí³ ³ñòîð³¿ 

ТРИ МІСЯЦІ ПІД ЗАМКОМ. НАС 
ЗАКРИЛИ, ЯК У КОНСЕРВНУ БАНКУ
Тотальна ізоляція  Задля того, щоб 
уберегтись від коронавірусу, мешканці 
пансіонату для літніх людей впродовж 
майже трьох місяців жили у повній 
ізоляції разом з персоналом. Останні 
привозили ліжка і спали в кабінетах, 
а мешканцям бракувало звичайних 
речей. Хтось з них — хотів вийти в магазин 
за цигарками, хтось — побачитися з 
онуками, а деяким мешканцям, навпаки, 
сподобалося жити в тотальній ізоляції

ïðî õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. ß æ 
â³ðóñó íå áîþñü, ê³ëüêà ðàç³â ïðî-
ñèâ äèðåêòîðà, ùîá â³í ìåíå õî÷ 
íà äåíü â³äïóñòèâ ó ì³ñòî, àëå òîé 
íå ïîñòóïèâñÿ. Íàñ òóò âñ³õ çà-
êðèëè, ÿê ó êîíñåðâíó áàíêó. Àëå 
í³÷îãî, ñêîðî öå âñå çàê³í÷èòüñÿ 
³ ÿ äî äî÷êè ó â³äïóñòêó ïî¿äó. 
Äàâíî âæå ¿¿ íå áà÷èâ.

ПЕРСОНАЛУ МОРАЛЬНО ТА 
ФІЗИЧНО ВАЖКО 

Äî ðîçìîâè äîëó÷àºòüñÿ ùå 
îäèí ìåøêàíåöü ïàí Ñåìåí. 
Íàñïðàâä³, òóò âñ³ ðàäî ïîãîäæó-
þòüñÿ ãîâîðèòè, ìàáóòü, áðàêóº 
¿ì çâ’ÿçêó ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì.

— Çíàºòå, çàðàç ç ïîì’ÿêøåííÿì 
êàðàíòèíó, ÿ âæå ïî÷èíàþ íåïî-
êî¿òèñü çà ñâîþ áåçïåêó, — êàæå 
ïàí Ñåìåí. — Ìåí³ ïîäîáàëîñü, 
êîëè âåñü ïåðñîíàë ó ïîâí³é ³çî-
ëÿö³¿ æèâ ðàçîì ç íàìè. Ìè âæå 
äî íèõ çâèêëè ³ ìåí³ áóëî ñïîê³é-
íî. Àëå, ÷åñíî âàì ñêàæó, ïåðñîíàë 
âæå âòîìèâñÿ äîòðèìóâàòèñü òàêèõ 
ñóâîðèõ ïðàâèë. Ëþäñüêèé ôàêòîð 
â³ä³ãðàº âåëèêó ðîëü, íàïðèêëàä, 
³íîä³ ð³äí³ ïðàö³âíèê³â ïåðåäàþòü 
¿ì ïîñèëêè ³ âîíè îáí³ìàþòüñÿ.

Äèðåêòîð çàêëàäó Ñåðã³é ßêó-
áîâñüêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ïåðñîíàëó ñïðàâä³ 
ìîðàëüíî òà ô³çè÷íî âàæêî ïðà-
öþâàòè.

— ßê ò³ëüêè îãîëîñèëè êàðàí-
òèí, ÿ ðàçîì ç êîìàíäîþ ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ ïåðåéòè íà òîòàëüíó 
ñàìî³çîëÿö³þ. Êîæåí ç ïðàö³â-
íèê³â ïîçì³ííî æèâ ó ïàíñ³îíàò³ 
14 äí³â ö³ëîäîáîâî. Íà 15-òèé 
äåíü âîíè ì³íÿëèñü çì³íàìè.

Ìè ïðèâåçëè ë³æêà, ïðàëüí³ 
ìàøèíè òà âñ³ íåîáõ³äí³ ïîáó-
òîâ³ ðå÷³. ß, íàïðèêëàä, ïîñòàâèâ 
ë³æêî ó ñâîºìó êàá³íåò³ ³ ñïàâ 
òàì. Ìåäñåñòðè ïîñòàâèëè ë³æêà 

ó ìåäè÷íîìó â³ää³ë³ çàêëàäó, à ðÿ-
äîâ³ ïðàö³âíèêè — ñïàëè ó õîëàõ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîòðàïëÿí-
íÿ õâîðîáè ó çàêëàä ïðèçâåëî á 
äî ñìåðò³ ïðàêòè÷íî óñ³õ ìåø-
êàíö³â. Æîäåí ç ÷ëåí³â êîëåêòèâó 
íå â³äìîâèâñÿ ïðàöþâàòè ó òà-
êîìó ðåæèì³, ãîâîðèòü ßêóáîâ-
ñüêèé, õî÷ ðîäèíè ïðàö³âíèê³â ³ 
áóëè â³ä öüîãî íå â çàõâàò³.

Íàïðèêëàä, ó çàñòóïíèêà äè-
ðåêòîðà Áîãäàíà Êåñà ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó âäîìà çàëèøèëàñü 
äðóæèíà ç òðèð³÷íîþ äîíüêîþ. 
Ñàì Áîãäàí ðîçïîâ³äàº, ùî éîãî 
äðóæèíà ïîñòàâèëàñÿ äî íîâèõ 
óìîâ ðîáîòè ñïîê³éíî, à îò äî-
íå÷êà ïîñò³éíî ïèòàëà, äå òàòî.

— Ïåðøèõ ê³ëüêà íî÷åé ó ïàí-
ñ³îíàò³ ÿ âçàãàë³ íå ì³ã çàñíóòè. 
Áóëî ìîðàëüíî ñêëàäíî óñ³ì, — 
ãîâîðèòü Áîãäàí. — Àëå äî âñüî-
ãî æ çâèêàºòüñÿ. Ó áàãàòüîõ ìî¿õ 
êîëåã òåæ º ìàëåíüê³ ä³òè é ³íø³ 
äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè. À òèì ïà÷å 
âåñíÿíà ïîðà ³ ò³, õòî æèâóòü 
ó ñåëàõ, ìàëè îáðîáëÿòè ãîðîäè. 
Çíàþ, ùî äî íàøèõ ïðàö³âíèöü 
äçâîíèëè ÷îëîâ³êè ³ äîõîäèëî 
ìàëî íå äî ðîçëó÷åíü.

ПРИПИНИЛИ ПУСКАТИ 
ВІДВІДУВАЧІВ 

Âæå âèõîäÿ÷è ç ïàíñ³îíàòó, çó-
ñòð³÷àºìî ùå ê³ëüêîõ ìåøêàíö³â. 
Ïàí³ Ãàëèíó, ÿêó òóò âñ³ ëþáëÿ÷å 
íàçèâàþòü «äèðåêòîðêà ñóïåð-

ìàðêåòó», áî âîíà äî êàðàíòèíó 
÷àñòî ïîëþáëÿëà íàäîâãî òóäè 
õîäèòè. Êð³ì òîãî, ñàìà ¿çäèëà 
íà ðèíîê òîðãóâàòè, áî ¿¿ ñèí 
âàæêîõâîðèé. Çàðàç âîíà êàæå, 
ùî íåìàº çìîãè éîìó ìàòåð³àëü-
íî äîïîìàãàòè, à òîìó õî÷å, ùîá 
êàðàíòèí øâèäøå çàê³í÷èâñÿ.

Ùå îäèí ç ìåøêàíö³â, Ä³ìà, ïî-
áà÷èâøè íåçíàéîìó ëþäèíó, ñåáòî 
ìåíå, ï³äõîäèòü ïîäèâèòèñü, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ. Ä³ìà — ïåðåñóâàºòü-
ñÿ íà â³çêó òà ïîãàíî ÷óº, òîìó 
õî÷å ï³ä³éòè áëèæ÷å, àëå íà ìîº 
ïðîõàííÿ äîòðèìóºòüñÿ äèñòàíö³¿. 
Õëîïåöü îäðàçó ïî÷èíàº àêòèâ-
íî ðîçïîâ³äàòè, ùî éîãî êàðàí-
òèí ìèíóâ âåñåëî, áî â³í «çàâæäè 
âñ³ì äîïîìàãàâ òà ðîçâàæàâ ³íøèõ 
ìåøêàíö³â ïàíñ³îíàòó ï³ñíÿìè». 
Ä³ìà âèð³øèâ ³ ìåí³ çàñï³âàòè îäíó 
ç óëþáëåíèõ ï³ñåíü — «Îé, ñìå-
ðåêî». Êàæå, íàé÷àñò³øå ëþáèòü 
ñï³âàòè Øàòóíîâà ³ éîãî òóòåøí³ì 
äðóçÿì òåæ ïîäîáàºòüñÿ, êîëè â³í 
íàñï³âóº «Äåòñòâî, äåòñòâî».

Äìèòðî çàïðîøóº ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ êàðàíòèíó çàõîäèòè 
äî íüîãî â ãîñò³. Êàæå, øêîäà, 
ùî ìåíå íå ïóñêàþòü âñåðåäèíó, 
áî ó íèõ òàì âñå ïî-äîìàøíüîìó.

×åðåç êàðàíòèí ó ïàíñ³îíàò 
íà ïîíàä äâà ì³ñÿö³ ïðèïèíè-
ëè ïóñêàòè â³äâ³äóâà÷³â. Ëèøå ç 
1 ÷åðâíÿ äî ìåøêàíö³â ó ãîñò³ 
ïðèõîäÿòü ðîäè÷³ òà äðóç³, äî-
òðèìóþ÷èñü äèñòàíö³¿. Áàãàòî õòî 
ç ìåøêàíö³â, ç ÿêèìè ÿ ñï³ëêóâà-
ëàñü, êàæóòü, ùî õî÷óòü ïîáà÷èòè 
îíóê³â ³ øêîäóþòü, ùî íå çìî-
æóòü ¿õ îá³éíÿòè ÷åðåç êàðàíòèí. 
Ðîçïîâ³äàþòü, ùî äî ïàíäåì³¿ é 
ïåðñîíàë òóò ÷àñòî ëþáèâ îáí³-
ìàòèñÿ ç íèìè. Îñîáëèâî, ïðà-
ö³âíèêè ïñèõîëîã³÷íîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî â³ää³ëó. Çàðàç, çâ³ñíî, 
í³õòî öüîãî íå äîïóñòèòü.

За час карантину в усіх працівни-
ків з’явилося додаткове наван-
таження. Кожен має слідкувати 
за власною безпекою, змінювати 
маски і стежити за виконанням 
правил мешканцями. Крім того, 
потрібно обробляти дверні руч-
ки, поверхні і навіть лавки, що 
стоять у дворі пансіонату. Ку-
харки тепер не накривають обід 
в їдальні, а розносять кожному 
в кімнату. Мешканці пансіонату 
кажуть, що встановлених правил 
дотримуються.
У дворі закладу зустрічаємо 
пенсіонера пана Анатолія. Він 
тримає у руках маленький маг-
нітофон, звідки лунає класична 
мелодія. Чоловік каже, що ка-
рантин йому вже набрид, але 
у закладі він відчуває себе в без-
пеці. За його словами, до червня 
не можна було навіть на інший 

поверх виходити і в ліфті удвох 
їздити. Мешканцям досі двічі 
на день міряють температуру і 
кожен має у запасі кілька масок.
За додаткове навантаження пра-
цівникам пансіонату підвищили 
зарплату. Але самі вони розпо-
відають, що величезних грошей 
ніхто отримує.
— У молодшої медичної сестри, 
яка виконує найбруднішу ро-
боту з догляду за мешканцями, 
мінімальна ставка, — говорить 
головна медична сестра Світ-
лана Токарська. — Її посадовий 
оклад — 2 540 гривень і до цих 
грошей, згідно з законодав-
ством, додавали 200% пре-
мії та 50% надбавки під час 
карантину. Тож, загалом у неї, 
наприклад, виходило 7–8 тисяч. 
За таку цілодобову роботу — це 
дуже мало.

Величезних грошей ніхто не отримує 

У пансіонаті всі розуміють, що потрапляння хвороби у заклад 
призвело б до смерті практично усіх мешканців 

Äèðåêòîð æèâ ó 
êàá³íåò³. Ìåäñåñòðè 
ïîñòàâèëè ë³æêà ó 
ìåäâ³ää³ë³ çàêëàäó, à 
ðÿäîâ³ ïðàö³âíèêè — 
ñïàëè ó õîëàõ 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ



10 RIA, Ñåðåäà, 17 ÷åðâíÿ 2020

П'яна водійка 
збила дітей 
 ÄÒÏ ñòàëàñÿ ó ïîíå-
ä³ëîê, 15 ÷åðâíÿ, áëèçü-
êî 21.50 ó ñåë³ Ñëîá³äêà 
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó íà 
âóëèö³ Ðóäàíñüêîãî. Ó ïî-
ë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè ïîïåðåäíþ 
âåðñ³þ àâàð³¿.
— 32-ð³÷íà ì³ñöåâà æè-
òåëüêà, ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ 
ðîçâîðîòó çàäí³ì õîäîì 
äîïóñòèëà íà¿çä íà ÷îòè-
ðüîõ ä³òåé, ÿê³ ãðàëèñÿ 
á³ëÿ ñóñ³äñüêîãî ïîäâ³ð’ÿ. 
Ïîòåðï³ëèõ ä³òåé â³êîì 
4, 6, 7 òà 8 ðîê³â êàðå-
òîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè ç 
òðàâìàìè ð³çíîãî ñòóïåíþ 
âàæêîñò³ ãîñï³òàë³çîâà-
íî ó Â³ííèöüêó îáëàñíó 
äèòÿ÷ó êë³í³÷íó ë³êàðíþ. 
Íàéñòàðøèé ç òðàâìîâà-
íèõ õëîï÷èê³â ç â³äêðèòîþ 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâ-
ìîþ òà ïîë³òðàâìîþ çíà-
õîäèòüñÿ ó òðàâìàòè÷í³é 
êîì³, — çàçíà÷èëè ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é ïîë³ö³é îá-
ëàñò³.
Ï³ä ÷àñ ìåäè÷íîãî îñâ³-
äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 
âîä³éêà çà êåðìîì ïåðåáó-
âàëà â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ. «Äðàãåð» íà ì³ñ-
ö³ ïîä³¿ ïîêàçàâ 1.07 ïðî-
ì³ëå àëêîãîëþ, ùî â ï’ÿòü 
ðàç³â ïåðåâèùóº äîïóñòèìó 
íîðìó.
Ïðèçíà÷åíî ðÿä åêñïåðòèç. 
Æ³íêó çàòðèìàëè.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Òðüîõ ðåöèäè-
â³ñò³â, ÿê³ ñïî÷àò-
êó çàéìàëèñÿ êðà-
ä³æêàìè ç àâòîìà-

øèí, à ïîò³ì ï³øëè ³ íà âáèâñòâî, 
ïðèòÿãóâàëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ìàéæå ï’ÿòü ðîê³â. ¯ì âèíîñèëè 
âèðîêè ïðî äåê³ëüêà ðîê³â òþðìè, 
àëå äíÿìè àïåëÿö³éíèé ñóä ïåðå-
ãëÿíóâ ð³øåííÿ ³ çì³íèâ ïîêàðàí-
íÿ íà ìàêñèìàëüíå ç ìîæëèâèõ — 
äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ïîæèòòºâå òþðåìíå óâ’ÿçíåííÿ 
ïðèñóäèëè çëî÷èíöÿì, ùî â æîâ-
òí³ 2015-ãî âáèëè 28-ð³÷íîãî òàê-
ñèñòà ç «Ôîðñàæó» Â³òàë³ÿ Êîâàëÿ. 
Ï’ÿòü äí³â âîä³¿ óñ³õ ñëóæá òàêñ³ 
ì³ñòà øóêàëè ñâîãî êîëåãó ðàçîì 
ç ïîë³ö³ºþ — ïðî÷³ñóâàëè ïîëÿ ³ 
ë³ñîïîñàäêè ç íàä³ºþ çíàéòè Â³òà-
ë³ÿ æèâèì. Òèì ÷àñîì éîãî ÷åêàëà 
âäîìà âàã³òíà äðóãîþ äèòèíîþ äðó-
æèíà. Íå äî÷åêàëàñÿ. Ñüîãîäí³ áåç 
áàòüêà çðîñòàþòü âæå äâîº ä³òåé. 
Ñòàðø³é äèòèí³ çàãèáëîãî òàêñèñòà 
â³ñ³ì ðîê³â, à ìåíø³é, íàðîäæåí³é 
ï³ñëÿ òðàãåä³¿, — ÷îòèðè ðî÷êè.

СКАРГА НА М'ЯКИЙ ВИРОК 
Ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ ñïðàâè 

âáèâñòâà Â³òàë³ÿ Êîâàëÿ ÿê ïî-
òåðï³ë³ áðàëè ó÷àñòü éîãî áàòüêè. 
Ñàìå çà ¿õ àïåëÿö³éíîþ ñêàðãîþ, 
ÿê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà àïå-
ëÿö³éíîãî ñóäó, â³äáóâñÿ ïåðåãëÿä 
âèðîêó. Ð³øåííÿ, ÿêå îäðàçó ï³ñ-
ëÿ ïðîãîëîøåííÿ íàáðàëî ÷èí-
íîñò³, âèíåñëè 5 ÷åðâíÿ. Â íüîìó 
ñêàçàíî, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
íå ïîâí³ñòþ âðàõóâàâ òÿæê³ñòü ³ 
ñóñï³ëüíó íåáåçïå÷í³ñòü çëî÷èí³â 
òà ñïîñ³á ¿õ ñêîºííÿ.

«Êîëåã³ÿ ñóää³â âèð³øèëà: òðîº 
çàñóäæåíèõ ìàþòü â³äáóâàòè ñóâîð³-
øå ïîêàðàííÿ, — ÷èòàºìî íà ñàéò³ 
â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî. — Ïðè-
çíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ, ì³ñöåâèé ñóä 
íå âðàõóâàâ, ùî îáâèíóâà÷åí³ ä³ÿëè 
ÿê îðãàí³çîâàíà ãðóïà, çà çìîâîþ 
ñêî¿ëè 16 çëî÷èí³â, ç ÿêèõ ÷îòè-
ðè — óìèñí³ îñîáëèâî òÿæê³…».

Ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ ïðèñóäèëè 
îðãàí³çàòîðó ³ êåð³âíèêó çëî÷èííî¿ 
ãðóïè — 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ 

ç êîíô³ñêàö³ºþ, äâîì ³íøèì — 
äàëè 14 ³ 13 ðîê³â òþðìè. Â³ííèöü-
êèé àïåëÿö³éíèé ñóä ñêàñóâàâ âè-
ðîê ëèøå â ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åíîãî 
ïîêàðàííÿ òà ïðèñóäèâ ÷îëîâ³êàì 
äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ðåøòó 
ð³øåííÿ — íå çì³íèâ.

— Äâîº æèòåë³â Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó é îäèí — ²ëë³íåöüêîãî, 
ÿê³ ðàí³øå â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ 
â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ç ëèïíÿ 
ïî æîâòåíü 2015-ãî ðîêó âèêðàäà-
ëè ç àâòîìîá³ë³â, çîêðåìà, àêóìó-
ëÿòîðè, ìàãí³òîëè é êîëåñà. Ïîò³ì 
¿ì çàõîò³ëîñÿ çàâîëîä³òè ÷óæîþ 
ìàøèíîþ. Äîìîâèëèñÿ íàâ³òü ³ç 
ïðàö³âíèêîì ÑÒÎ, ùî òîé êóïèòü 
ó íèõ êðàäåíó ³íîìàðêó. Æåðòâîþ 
îáðàëè òàêñèñòà íà «Àóä³». Çà-

ìîâèëè éîìó ïî¿çäêó ç Â³ííèö³ 
äî Ì³çÿê³âñüêèõ Õóòîð³â Â³ííèöü-
êîãî ðàéîíó, — êîðîòêî ïåðåïîâ³ëà 
³ñòîð³þ ðå÷íèöÿ â³ííèöüêîãî àïå-
ëÿö³éíîãî ñóäó Íàä³ÿ ×îðíà-Ãàðà-
æà. — Äîðîãîþ îäèí ç³ çëî÷èíö³â 
íàêèíóâ âîä³ºâ³ íà øèþ ìåòàëåâèé 
òðîñ ³ ïî÷àâ éîãî äóøèòè, àëå çà-
øìîðã îá³ðâàâñÿ. Òàêñèñò íàìàãàâ-
ñÿ âòåêòè. Ïàñàæèðè éîãî íàçäî-
ãíàëè é ïîáèëè, âèâåçëè äî ë³ñó, 
çâ’ÿçàëè ðóêè ðåìåíåì é çàäóøèëè 
ìîòóçêîþ. Çàøìîðã íà øè¿ çàòÿ-
ãóâàëè óñ³ òðîº. Ïîò³ì òàêñèñòà 
ïîãðàáóâàëè: çàâîëîä³ëè ìàéíîì 
íà 20 ç ëèøêîì òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
²íîìàðêó æ ïðîäàëè ÷åðåç ê³ëüêà 
ãîäèí çà 20 òèñÿ÷, õî÷à, çà âèñíî-
âêàìè åêñïåðò³â, ¿¿ âàðò³ñòü — á³ëü-
øå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêà «ö³íà» 
æèòòÿ 28-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà…

СПОЧАТКУ ЗНАЙШЛИ 
МАШИНУ 

Ïðî çëî÷èí, æåðòâîþ ÿêîãî 
ñòàâ Â³òàë³é Êîâàëü, ðåäàêö³ÿ 
RIA ïèñàëà â 2015-ìó. Ðîçïîâ³-
äàëà, ùî âíî÷³ ï’ÿòîãî æîâòíÿ 

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУВАЛИ 
ТРИ РЕЦИДИВІСТИ
Злочин і кара  Душили в машині, але 
металевий трос зламався. Таксист вирвався 
й тікав. Наздогнали, знов кинули в його 
«Ауді» і повезли до лісу, щоб там добити. 
Другий зашморг зробили з мотузки, яку 
затягували у шість рук… Так побороли 
28-річного Віталія Коваля три рецидивісти, 
які тільки зараз отримали такий вирок, 
як належить — довічне позбавлення волі. 
Майже через п’ять років після злочину

Òàêñèñòè øèêóâàëèñÿ 
ëàíöþãîì, ÷åðåç 
ìåòð ëþäèíà, ³ 
òàê ïðî÷³ñóâàëè 
ì³ñöåâ³ñòü. Ïîøóêè 
òðèâàëè ï’ÿòü ä³á

òàêñèñò âçÿâ îñòàííº çàìîâëåí-
íÿ âíî÷³, î 3.40, íà Êè¿âñüêó, 
âèêîíàâ éîãî, à ïîò³ì ïåðåñòàâ 
âèõîäèòè íà çâ'ÿçîê.

— Î äåñÿò³é ðàíêó äî ìåíå 
ïðèá³ãëà éîãî âàã³òíà äðóæèíà 
³ ñòàëà ïëàêàòè, — ðîçïîâ³äàëà 
òîä³ çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ñëóæ-
áè òàêñ³ «Ôîðñàæ» Â³ðà Ãðåá³í-
íà. — Ìè äóìàëè, ùî â³í âè¿õàâ 
çà ì³ñòî ³ ïîâåðíåòüñÿ. Ñòàëè íà-
áèðàòè — òåëåôîí áóâ â³äêëþ÷å-
íèé. ² æ³íêà â³ä íàñ îäðàçó ï³øëà 
â ì³ë³ö³þ.

Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ðîç³-
éøëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî-
øóêè Â³òàë³ÿ ³ éîãî á³ëî¿ «Àóä³-
100». ²íôîðìàö³¿, çà ÿêó ìîæíà 
áóëî âõîïèòèñÿ, êîëåãè ³ ðîäè÷³ 
íå ìàëè, òîæ ï³øëè äî åêñòðà-
ñåíñ³â. Îäèí ç íèõ ñêàçàâ, ùî 
òàêñèñò ïî¿õàâ ó íàïðÿìêó Êàëè-
í³âêè, òî æ øóêàòè âàðòî òàì. ² 
òàêñèñòè ð³çíèõ ñëóæá øèêóâàëè-
ñÿ ëàíöþãîì, ÷åðåç ìåòð ëþäèíà, 
³ òàê ïðî÷³ñóâàëè ì³ñöåâ³ñòü. Ùî-
äíÿ íà ïîøóêè âè¿æäæàëè ï³â-
ñîòí³ ìàøèí. Â êîæí³é — òðè-
÷îòèðè ëþäèíè. Ïîøóêè òðèâàëè 
ï’ÿòü ä³á.

À ìàøèíó ïðàâîîõîðîíö³ çíà-
éøëè ÷åðåç äîáó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
äâîþð³äíèé áðàò Â³òàë³ÿ ïîáà÷èâ 
¿¿ â ²ëë³íöÿõ. ×åðåç ïîêóïöÿ çíà-
éøëè ïðîäàâöÿ, òàê âñòàíîâèëè 
îñîáó îäíîãî þíàêà, à äàë³ — ùå 
äâîõ, ÿê³ ñòàëè ï³äîçðþâàíèìè 
ó âáèâñòâ³ ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â.

Òîä³ àðåøòîâàíèì áóëî 26, 
24 òà 21 ð³ê. Íà ïåðøèõ äîïèòàõ 
âîíè êàçàëè: ëèøå çàáðàëè ó òàê-
ñèñòà ³íîìàðêó, à éîãî ñàìîãî 
çàëèøèëè â ë³ñ³.

— Âîíè òî êàçàëè, ùî âè-
êèíóëè éîãî ç ìàøèíè, òî, ùî 
ïðèâ’ÿçàëè äî äåðåâà ³ çàëèøèëè 

â ë³ñ³, — ðîçêàçóâàëè â 2015-ìó 
òàêñèñòè. — Íå êàçàëè ïðàâäè. 
Âîäèëè íàñ ðàçîì ç â³éñüêîâè-
ìè, ÿêèõ ï³äíÿëè íà äîïîìîãó, 
ïî ð³çíèõ ì³ñöÿõ é íå ïðèçíà-
âàëèñÿ, ùî óáèëè. Íà äðóãèé ÷è 
òðåò³é äåíü âîíè ç³çíàëèñÿ ³ ïî-
êàçàëè ì³ñöå. À ìè, êîëè øóêàëè 
ñàì³, íåäàëåêî çâ³äòè áóëè…

«ДАЙТЕ НАМ ЙОГО 
НА 10 ХВИЛИН» 

Ò³ëî Â³òàë³ÿ óáèâö³ êèíóëè 
â ë³ñ³ ïîáëèçó Ñàëüíèêà é ïðèêè-
äàëè ã³ëëÿì. Êðèì³íàë³ñòè îäðàçó 
ñêàçàëè, ùî ïðè÷èíà ñìåðò³ — 
ìåõàí³÷íà àñô³êñ³ÿ. Ïîõîâàëè 
óáèòîãî 12 æîâòíÿ. Ò³ëî âåçëè 
ç Òÿæèëîâà, äå â³í æèâ, â Ïà-
íàñ³âêó Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, 
çâ³äêè ðîäîì éîãî áàòüêè.

Ó ïðîöåñ³¿ ¿õàëè, êð³ì ìàøèí 
ç «Ôîðñàæó», òàêñèñòè ç «555–
888», «Âèìïåëà» ³ íå ò³ëüêè. 
Áóëè íà ïîõîâàíí³ ò³ ÷îëîâ³êè, 
ùî çíàëè çàãèáëîãî, ùî ê³ëüêà 
äí³â òîìó øóêàëè éîãî ïî ë³ñàõ 
³ ïîò³ì áà÷èëè ïîí³âå÷åíå ò³ëî 
êîëåãè ï³ä áàäèëëÿì.

À ùå òàêñèñòè — ïåðåéìàëè 
ì³ë³öåéñüê³ ìàøèíè, ÿêèìè âîçè-
ëè ïî ÷åðç³ àðåøòàíò³â íà ñë³ä÷èé 
åêñïåðèìåíò â ë³ñ á³ëÿ Ñàëüíèêà. 
Îäíó âäàëîñÿ çóïèíèòè.

— Äàéòå éîãî íàì íà 10 õâè-
ëèí, — ïðîñèëè òàêñèñòè. — Ìè 
íå õî÷åìî ðîçïðàâè. Ò³ëüêè çíÿòè 
íà â³äåî, ùîá ïîêàçàòè óñ³ì, õòî 
öå çðîáèâ.

Çâ³ñíî, ì³ë³ö³ÿ íå âèïóñòèëà 
çàòðèìàíîãî ç ìàøèíè. Òîæ 
òàêñèñòè çí³ìàëè éîãî ÷åðåç â³-
êíî. Â³äåî ¿õíüî¿ ðîçìîâè äîñ³ º 
íà êàíàë³ «Äîðîæíüîãî êîíòð-
îëþ» â Þòóá³ (êîðîòêå ïîñèëàí-
íÿ — is.gd/ncHsNO).

Засуджені слухають свій вирок у Вінницькому апеляційному. 
Вони можуть оскаржити рішення у Верховному суді 

ОГОЛОШЕННЯ

Комерційна 
нерухомість
Оренда торг., офісних та 
складських приміщень, 
холодильних камер в м. Вінниця 
(098)682-50-99, (0432)55-44-39

Робота
На постійну роботу потрібні 
зварювальники. З/п від 8000 грн в 
місяць. (067) 588-36-16

Деревообробному підприємству 
на пост.роб. потрібен водій кари. 
(0432) 61-23-79

А нам на гастроном "Гроно" 
терміново потрібні продавці. 
(0432) 27-19-14

В гастроном “Київський” потрібен 
вантажник. (0432)66-70-75, 
(067)140-47-12

В кондитерський цех потрібна 
прибиральниця. (068) 573-14-86

А нам потрібен пекар. Чоловік до 
35р., можна без досвіду роботи, 
з/п 500грн/день (097) 171-48-67

А нам на харчове виробництво 
потрібен експедитор-вантажник ( 
чол.до 30р.) (068) 762-74-24

Зварювальник, слюсар-монтажник, 
тракторист. З/п відрядна. 
Тел.: 61-98-08, (098) 455-90-31
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

474856

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ïàí³ Ëþäìèëà 
âèð³øèëà ñêî-
ðèñòàòèñü ïðî-
ãðàìîþ ìåäè÷íèõ 

ãàðàíò³é. ¯¿ ñèíó ïîòð³áíî áóëî 
ïëîìáó ïîñòàâèòè, íå áîçíà ÿê³ 
êîøòè, àëå â æ³íêè îíêîõâîðèé 
÷îëîâ³ê, íà ë³êóâàííÿ òà ï³ä-
òðèìêó ÿêîãî éäå ³ òàê äîâîë³ 
ñêðîìíèé áþäæåò ñ³ì’¿.

Ëþäìèëà ïðèéøëà çà äîïî-
ìîãîþ ó â³ííèöüêó êë³í³÷íó 
ñòîìàòïîë³êë³í³êó, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íà âóë. Àðõ³òåêòîðà 
Àðòèíîâà, 24.

— Ðîçðàõîâóâàëà íà áåçêî-
øòîâíó ñòîìàòîëîã³÷íó äîïîìîãó 
ìîºìó ñèíó, à ïîáà÷èëà íà äâå-
ðÿõ ïîë³êë³í³êè îãîëîøåííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — «Ó çâ’ÿçêó 
ç ðåôîðìóâàííÿì ìåäè÷íî¿ 
ãàëóç³, ãàðàíòîâàíèì ïàêåòîì 
âñòàíîâëåíå îáìåæåíå ô³íàí-
ñóâàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè, à ñàìå âèä³ëåíî 9,19 ãðí 
íà îäíå â³äâ³äóâàííÿ. Òîìó, ð³-
øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó 
â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â çà-
êëàä³ ââåäåí³ òàðèôè íà ïëàòí³ 
ïîñëóãè. Îïëàòà ÷åðåç òåðì³íàë».

НОВІ МОЖЛИВОСТІ?
Ç êâ³òíÿ êîæåí ç íàñ ìàº 

ìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñü áåçêî-
øòîâíèì ïàêåòîì ð³çíîìàí³òíèõ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã (ïåðâèíêè, 
âòîðèíêè, ÷àñòêîâî òðåòèíêè). 
Öå íàì ãàðàíòóº ïðîãðàìà ìå-
äè÷íèõ ãàðàíò³é, ÿêà çàòâåð-
äæåíà íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. 

Ïðîãðàìà ñòîñóºòüñÿ âñ³õ áåç 
âèíÿòêó âåðñòâ íàñåëåííÿ, òà 
îêðåìî íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ’ÿ, îïóáë³êîâàíà 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ìåäè÷í³ ãàðàíò³¿ 
äëÿ ä³òåé. À ñàìå, ïðî òå, ùî 
ñåðåä ìàéæå 30 ìëí óêðà¿íö³â, 
ÿê³ ìàþòü äåêëàðàö³¿ ç³ ñâî¿ìè 
ë³êàðÿìè — 6,5 ìëí, öå ä³òè. 
Ç öèõ ä³òåé, 1,9 ìëí — â³êîì 
äî 5 ðîê³â òà 4,5 ìëí — â³ä 
5 äî 17 ðîê³â. ² ùî êîæíà äè-
òèíà ìîæå îòðèìàòè áåçîïëàòíî 
ìåäè÷í³ ïîñëóãè, ëèøå ìàþ÷è 
äåêëàðàö³þ ç ïåä³àòðîì ÷è ñ³-
ìåéíèì ë³êàðåì.

Òîæ îêð³ì òîãî, ùî äèòèí³ 
áåçîïëàòíî ìàþòü äîïîìîãòè 
íàðîäèòèñÿ, âàêöèíóâàòèñÿ, 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç âóçüêè-
ìè ñïåö³àë³ñòàìè, îòðèìàòè 
ñòàö³îíàðíó äîïîìîãó âêëþ÷-
íî ç îïåðàö³ÿìè, êîæíà äèòèíà 
äî 17 ðîê³â (âçàãàë³-òî ³ äîðîñë³ 
òåæ) ìàº ïðàâî íà áåçêîøòîâíó 
íåâ³äêëàäíó òà ïëàíîâó ñòîìàòî-
ëîã³÷íó äîïîìîãó. Àëå í³.

— ß øóêàëà ë³êàðí³, ÿê³ ìà-
þòü äîãîâ³ð ç Íàö³îíàëüíîþ 
ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ, ³ çâåðíóëàñü 
òóäè ïî äîïîìîãó, — ðîçïîâ³-
äàº ïàí³ Ëþäìèëà. — Çîêðåìà, 
â ì³ñüêó ñòîìàòïîë³êë³í³êó. Òàì 
ñèíîâ³ çóá çàïëîìáóâàëè, àëå 
çà ãðîø³. Äî òîãî ìàëà ðîçìîâó 
ç çàâ³äóâà÷êîþ çàêëàäó, êàçàëà, 
ùî ÷åðåç ô³íàíñîâ³ òðóäíîù³ 
õî÷ó ñêîðèñòàòèñü òèì, íà ùî 
ìàþ ïðàâî çà çàêîíîì. Ïî÷óëà 
ó â³äïîâ³äü ïðî ñêðóòó çàêëà-
äó, íåñòà÷ó êîøò³â, ïðîáëåìè 
ìåäèöèíè, òà ïðî «ìîæëèâî 
ùîñü ìîæíà áóäå ïðèäóìàòè». 

МЕДГАРАНТІЇ ВЖЕ Є, 
АЛЕ ВСЕ ОДНО ПОТРІБНІ ГРОШІ
Неочікувано  У ФБ ходить мем про 
медреформу вторинної та третинної 
ланки (головний принцип якої — гроші 
йдуть за пацієнтом). А саме: «перед тим, 
як зайти в кабінет, перевірте, чи з вами 
йдуть гроші та пропустіть їх вперед». 
Це зовсім не жарт — доведено власним 
досвідом вінничанки

Íå ïðèäóìàëè, çà ïëîìáó â³ä-
äàëà 150 ãðí (³ öå ë³êàð çíèæêó 
çðîáèâ).

У НСЗУ КАЖУТЬ — 
ВИМАГАЙТЕ

— Ïåðåä òèì, ÿê ñêîðèñòà-
òèñü ïîñëóãàìè ñòîìàòîëîãà, 
ÿ çâåðíóëàñü äî Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ’ÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà. — Òàì ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî ìàþ ïðàâî íà áåçêîøòîâíó 
ïîñëóãó ³ íàâ³òü ïîâèííà ¿¿ âè-
ìàãàòè.

«Âèìàãàòåëü» ç ïàí³ Ëþäìèëè 
òàêèé ñîá³, òîìó çà ïëîìáó äèòè-
í³ ¿é äîâåëîñü çàïëàòèòè. Æóðíà-
ë³ñò òåæ çâåðíóâñÿ äî Íàöñëóæ-
áè çäîðîâ’ÿ ç çàïèòàííÿì, ùî 
ðîáèòè ïàö³ºíòó, êîëè ìåäçàêëàä 
â³äìîâëÿº â áåçêîøòîâí³é äîïî-
ìîç³ (ãàðàíòîâàí³é), ìîòèâóþ÷è 
öå íåñòà÷åþ âèä³ëåíèõ êîøò³â. 

ßê æóðíàë³ñòó, ïîðàäèëè íà-
ïèñàòè çàïèò äî ïðåñ-ñëóæáè 
äëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³. À ÿê 
ïîòåíö³éíîìó ïàö³ºíòó ìåäóñòà-
íîâ, â ÍÑÇÓ ñêàçàëè íàñòóïíå: 
«ßêùî ó âàñ º äîãîâ³ð ç âàøèì 
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, º íàïðàâ-
ëåííÿ â³ä íüîãî ó â³äïîâ³äíèé 
çàêëàä (à ñàì çàêëàä ìàº äîãî-
â³ð ç ÍÑÇÓ — àâò.), âàì ìàþòü 
íàäàòè áåçêîøòîâíó äîïîìîãó 
â ðàìêàõ ïðîãðàìè ìåäè÷íèõ 
ãàðàíò³é». ²íøèìè ñëîâàìè — 
ïðîáëåìè ³íä³àíö³â, âîæä³â íå… 
òîðêàþòüñÿ.

ЧЕКАЄМО НА КРАЩІ ЧАСИ
Çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè Ãåðà-

ñèì÷óê, äèðåêòîðà ì³ñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ñòîìàòïîë³êë³í³êè, ÷åðåç 
òå, ùî êîøòè ÍÑÇÓ íå ïîêðè-
âàþòü ïîòðåáè ìåäçàêëàäó, ë³êó-
âàòè çóáè ïîêè ùî ìîæíà ëèøå 
çà ãðîø³.

— Ðîçðàõîâóþ÷è âèä³ëåí³ êî-
øòè, â íàñ âèõîäèòü ïî äåâ’ÿòü 
ãðèâåíü íà îäíó ïîñëóãó. Õî÷à, 
ùîá ïî÷àòè ùîñü ðîáèòè, ïîòð³á-
íî ì³í³ìóì 100 ãðí íà ïîñëóãó. 
Àäæå çàðàç íàâ³òü ìåäè÷í³ çàñîáè 
(ìàñêè, ðóêàâè÷êè, çíåçàðàæó-
âàëüí³) ïîäîðîæ÷àëè â ðàçè, — 
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà ïîë³êë³í³-
êè. — Òàê, ÍÑÇÓ âèä³ëèëà ãðîø³, 
ïðîòå òàì íåìàº ðîçãàëóæåííÿ, 
(íà ùî ñàìå ò³ ãðîø³ ìàþòü éòè), 
ïðîñòî êèíóëè ñóìó. ̄ õ í³ íà ùî 
íå âèñòà÷àº. Íà ñüîãîäí³ ìè, 
íàâ³òü ï³ñëÿ ñêîðî÷åííÿ øòàòó 
ïðàö³âíèê³â, ìàºìî çàáîðãîâà-
í³ñòü ïî çàðïëàò³. Ìè íå ìîæåìî 
äîçâîëèòè ñîá³ çðîáèòè çàêóïêè.

Âàëåíòèíà Ãåðàñèì÷óê êàæå, 
ùî âîíè íåîäíîðàçîâî òåëå-
ôîíóâàëè â ÍÑÇÓ, ãîâîðèëè 
ïðî íåâ³äïîâ³äí³ñòü òàðèô³â òà 
ðåàëüíèõ ö³í íà ïîñëóãè. À òàì 
â³äïîâ³äàòü, ùî òàðèôè ìàþòü 
ïåðåãëÿíóòè, àëå êîëè öå â³äáó-

äåòüñÿ, íåâ³äîìî (íå çðîçóì³ëî 
ÿê, àäæå âñå âïèðàºòüñÿ â áþ-
äæåò, ÿêèé á³ëüøèì íå ñòàâ).

— Äåÿê³ îáëàñí³ öåíòðè âçÿ-
ëè ñòîìàò ë³êàðí³ íà áàëàíñ îá-
ëàñíîãî ÷è ì³ñöåâîãî áþäæåòó, 
íàøå ì³ñòî äîïîìàãàº çàêëàäó 
ç åíåðãîíîñ³ÿìè (åëåêòðèêà, 
âîäà, îïàëåííÿ), — ðîçïîâ³äàº 
äèðåêòîð. — ² ìîæëèâî ÿêùî 
áóäå ì³ñüêà ïðîãðàìà òèïó 
«çäîðîâ’ÿ â³ííè÷àí», òåæ ÿê³ñü 
êîøòè áóäóòü âèä³ëÿòèñü. Àëå 
âñå ïîáà÷èìî ï³ñëÿ íàñòóïíî¿ 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè. Ðîçóì³ºìî, ùî 
â ëþäåé çàðàç ãðîøåé íåìàº, 
òîìó, äå ìîæåìî, çíèæóºìî 
ö³íè íà ïîñëóãè.

— Çíàºòå, íå ëèøå â íàñ òàê³ 
ïðîáëåìè, — íàîñòàíîê êàæå 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Äóæå áàãàòî 
ìåäçàêëàä³â îïèíèëèñÿ â ïîä³-
áíîìó ñòàí³. Òîæ ïðîãðàìà ìå-
äè÷íèõ ãàðàíò³é ñüîãîäí³, ÿê áè 
¿¿ íå õâàëèëè — íå ïðàöþº.

З початку року Вінницька область 
отримала від Національної служби 
здоров’я 958 378 600 грн. А місто 
Вінниця — 425 697 529 грн. Лише 
у червні вінницькі лікарні отрима-
ли 105 111 372 грн. Вінницька 
клінічна стоматологічна поліклініка 
з квітня (старт другої хвилі медре-
форми) отримала 433 996 грн. 
Зокрема за квітень — 147 856 
грн. За травень — 133 070 грн. І 
за червень — 133 070 грн.
Але грошей медзакладу не ви-

стачає вже давно. Тому на сайті 
міської ради, лише за цей рік є 
два рішення виконавчого комітету 
про встановленні комунальним 
некомерційним підприємством 
«Вінницька міська клінічна сто-
матологічна поліклініка» тари-
фи (без ПДВ) на платні медич-
ні послуги. Одне рішення від 
30.01.20. інше від 2.04.20.
У поліклініці, за даними, які зна-
ходяться на сайті закладу, працює 
157 осіб, з них 72 лікарі. Заклад 

має два дорослих та дитячих від-
ділення. Діти обслуговуються за 
адресою: вул. Архітектора Ар-
тинова, 24 та у філіях закладу 
ЦПМСД (центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги) міста. 
Дорослі обслуговуються на вул.
Героїв Крут, 22 та у філіях закладу.
З тарифами закладу можна озна-
йомитись на їхньому сайті. І дій-
сно 9,19 грн явно не вистачить. 
Адже первинний огляд пацієнта 
коштує 44 грн без лікування.

Що маємо по грошах та затратах

Íàðîäèòèñÿ, 
âàêöèíóâàòèñÿ, 
ïðîîïåðóâàòèñÿ 
– ãàðàíòóþòü 
áåçêîøòîâíî, à 
âèõîäèòü çà ñâî¿

Вінничанка Людмила (46). Я ретельно читала договори з 
Нацслужбою здоров’я, програма медичних гарантій — гарна 
справа, яка б мала втілюватись на місцевому рівні. Мріяла 
бути в числі перших, хто відчув дію реформ, але поки що маю 
на руках лише квитанції
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Невдовзі після аварії на робо-
че місце до Зінаїди Ковальської 
прибуло аж троє слідчих. Жінка 
пережила такий стрес! А тут — 
слідчі зі своїми перехресними 
запитаннями.
— Мабуть, хотіли допитати 
по гарячих слідах, аби не всти-
гла нічого вигадати, — говорить 
пані Зінаїда. — Що там було ви-
гадувати? Серце боліло за те, 

що наш колега Володя Клоноза 
загинув.
Потім був суд. Жінку викликали 
у ролі свідка.
Винними визнали залізничників 
зі Жмеринки — чергову по станції 
і сигналістку. Остання мала за-
кріпити гальмівні башмаки, але 
не зробила цього.
За не уточненою інформацією, 
їм присудили сім років умовно.

Сім років умовно 

Знаків «Почесний залізничник» 
удостоїли Зінаїду Ковальську, 
складача вагонів Володимира 
Очеретного (на жаль, його уже 
нема серед живих), диспетчера 
зі Жмеринки Марію Пожитнову. 
Відзнаки вручали у Жмеринці 
на одній з нарад. Нагородили 
також машиніста поїзда № 9.
У наказі про відзначення заліз-
ничників було зазначено, що Зі-
наїду Ковальську нагороджено 
легковим автомобілем.

Час спливав, але про нагороду 
ніхто не згадував. Через два роки 
жінка поїхала на прийом до керів-
ника Південно-Західної залізниці. 
Ним тоді був Борис Олійник.
— Мене прийняв начальник, 
після того справді отримали 
автомобіль, тільки не зовсім 
легковий, — говорить пані Зіна-
їда. — Їздила в Луцьк на завод 
«ЛуАЗ». Звідти пригнали автівку, 
яку в народі називають «Воли-
нець». Дотепер служить нам.

Обіцяли легковий автомобіль 

ВІКТОР СКРИПНИК, ВІКТОР ЗЕЛЕНЮК, 
(067) 1079091 

Ó òîé äåíü ç³ ñòàíö³¿ Æìåðèí-
êà «âòåêëè» ïîíàä 40 âàíòàæíèõ 
âàãîí³â. Ïî¿çä ñàìîâ³ëüíî ðóøèâ 
ó íàïðÿìêó Â³ííèö³. Ãàëüì³âí³ 
áàøìàêè ï³ä êîëåñà íå ïîñòà-
âèëè. Ïíåâìàòè÷í³ ãàëüìà áóëè 
íåñïðàâí³. Íåêåðîâàíèìè ñòà-
ëè âàãîíè, çàâàíòàæåí³ âóã³ëëÿì. 
¯õ ðóõ ïðèøâèäøóâàâñÿ ùîìè-
ò³. Ï³çí³øå ôàõ³âö³ âñòàíîâèëè, 
ùî äî ñòàíö³¿ Ãí³âàíü âàãîíè 
ëåò³ëè ç³ øâèäê³ñòþ ïðèáëèçíî 
150–160 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó.

Çàãàëîì çàë³çíè÷íèé «ëåòþ÷èé 
Ãîëëàíäåöü» ïðîñë³äóâàâ ïðè-
áëèçíî 25 ê³ëîìåòð³â. Íà öüîìó 
øëÿõó ïðîëåò³â òðè çàë³çíè÷í³ 
ïåðå¿çäè — ó Áðà¿ëîâ³, Êîçà÷³âö³ 
³ Ìîãèë³âö³. ² ò³ëüêè ó Ãí³âàí³ 
âàãîíè âäàëîñÿ çóïèíèòè. 

ПОРУШИЛА ІНСТРУКЦІЮ, АЛЕ 
ВРЯТУВАЛА ЛЮДЕЙ 

Ç³íà¿äà Êîâàëüñüêà âðÿòóâàëà 
æèòòÿ ïàñàæèðàì ì³æíàðîäíî-
ãî ïîòÿãó ¹ 9 «Ìîñêâà-Ïðà-
ãà». ßêùî õòîñü ïðèãàäóº ñâîþ 
ïî¿çäêó öèì ïî¿çäîì 7 ÷åðâíÿ 
1991 ðîêó, ìàº äÿêóâàòè ¿é, 
÷åðãîâ³é ïî ñòàíö³¿ Ãí³âàíü. 
Äî ðå÷³, ïàí³ Ç³íà äîòåïåð ïðà-
öþº íà ò³é æå ïîñàä³.

Êîëè ïî÷àëà çãàäóâàòè ïðî ïî-
ä³¿ òîãî ë³òíüîãî ðàíêó, ¿¿ ãîëîñ 
çàòðåìò³â, â î÷àõ ç’ÿâèëèñÿ ñëüî-
çè. Æ³íêà êàæå, ùî ì³ñÿöü ï³ñëÿ 

òîãî íå ìîãëà ñïîê³éíî ñïàòè. 
Ï³çí³øå ä³çíàëàñÿ, ùî ó òðüîõ 
âàãîíàõ «äåâ’ÿòêè» ¿õàëè ä³òè. 
Ó íå¿ ñàìî¿ íà òîé ÷àñ ñèíîâ³ 
áóëî ò³ëüêè ï’ÿòü ðîê³â.

×àñó íà ïîðàäè ÷è ðîçäóìè 
áóëî îáìàëü. Ïàñàæèðñüêèé ³ 
âàíòàæíèé ïîòÿãè éøëè íàçó-
ñòð³÷ îäèí îäíîìó — «äåâ’ÿòêà» 
éøëà ó íàïðÿìêó Æìåðèíêè, 
à çâ³äòè íà âñ³õ ïàðàõ ëåò³â íåêå-
ðîâàíèé âàíòàæíèé. Âîíà îñî-
áèñòî ïðèéìàëà íàéâàæëèâ³ø³ 
ð³øåííÿ.

— Õòîñü ùàñëèâèé ¿õàâ ó òîìó 
ïî¿çä³, — ãîâîðèòü æ³íêà. — 
Íå çíàþ, ÷îìó ìàøèí³ñò ñòèøèâ 
õ³ä íà íàø³é ñòàíö³¿. Øâèäê³ñí³ 
ïî¿çäè íå ðîáëÿòü öüîãî. Òîä³, 
í³áè ùîñü â³ä÷óâàâ. ßêáè â³ä’¿õàâ 
äàë³ â³ä ñòàíö³¿… Ó ìåíå ìîðîç 
ïî øê³ð³ â³ä äóìêè, ùî ìîãëî 
ñòàòèñÿ.

«Äåâ’ÿòêà» ïðîìèíóëà Ãí³-
âàíñüêèé âîêçàë ³ âèéøëà 
íà ïåðåã³í ç Áðà¿ëîâèì, äå ìàëà 
íàáèðàòè øâèäê³ñòü. Ó öåé ìî-
ìåíò Ç³íà¿äà Êîâàëüñüêà ïî÷óëà 
ïî ðàä³îçâ’ÿçêó ãîëîñ äèñïåò÷åðà 
ç³ Æìåðèíêè. Ôðàçà ïðîçâó÷àëà 
íàäçâè÷àéíî êîðîòêî: «Ç Áðà¿ëî-
âà äî Ãí³âàí³ ïî îñíîâí³é ï³øëè 
âàãîíè».

Äî ç³òêíåííÿ äâîõ ïîòÿã³â çà-
ëèøàëèñÿ ë³÷åí³ õâèëèíè.

НЕГАЙНО ЗУПИНЯЙ СОСТАВ, 
ОСАДЖУЙ ВАГОНИ!

Ó òîé ÷àñ ³íñòðóêö³ÿ çàáîðîíÿ-

ДО ЗІТКНЕННЯ ДВОХ ПОТЯГІВ 
ЗАЛИШАЛИСЯ ХВИЛИНИ 
Річниця катастрофи  Про масштабну 
трагедію на залізничній станції Гнівань 
згадують очевидці. Вдалося відвернути 
лобове зіткнення вантажного і 
пасажирського потягів 7 червня 1991 року. 
У трьох вагонах їхали діти. На жаль, без 
жертв не обійшлося. Під нагромадженням 
металу загинув складач вагонів. Загиблих 
могло бути значно більше. Чи міг 
некерований поїзд доїхати до Вінниці?

Купа металу, вугілля, залізобетонних опор на місці 
катастрофи сягала висоти 5-поверхового будинку 

ëà ÷åðãîâîìó ïî ñòàíö³¿ äàâàòè 
âêàç³âêó ìàøèí³ñòàì ïîòÿã³â, ùî 
ïðÿìóþòü ¿õíüîþ òåðèòîð³ºþ.

— Íèí³ öå ìîæíà ðîáèòè, 
à òîä³ íàì ïîñò³éíî íàãàäóâàëè, 
ùî íå ìàºìî ïðàâà âòðó÷àòè-
ñÿ, — ðîçïîâ³äàº Ç³íà¿äà Êîâàëü-
ñüêà. — Ç êèìîñü ðàäèòèñÿ, ÿê 
áóòè, çàïèòóâàòè äîçâîëó íà òå, 
ùîá ïîâåðíóòè ïàñàæèðñüêèé ïî-
¿çä — íà öå ó ìåíå íå áóëî ÷àñó.

ßêáè Êîâàëüñüêà äîòðèìàëà-
ñÿ ³íñòðóêö³¿, íåâ³äîìî ñê³ëüêè 
æåðòâ áóëî á â³ä ëîáîâîãî ç³-
òêíåííÿ äâîõ ïî¿çä³â.

Æ³íêà îäðàçó çâ’ÿçàëàñÿ ç ìà-
øèí³ñòîì ïî¿çäà ¹ 9: «Çóïèíÿé 
ñîñòàâ, îñàäæóé âàãîíè! Øâèäêî! 
Äóæå øâèäêî!» 

«Îñàäæóé âàãîíè» ìîâîþ çà-
ë³çíè÷íèê³â îçíà÷àº çäàâàé íàçàä.

Ó ìàøèí³ñòà òàêîæ áóëà ñâîÿ 
³íñòðóêö³ÿ, ÿêîþ íå ïåðåäáà÷à-
ëîñÿ âèêîíóâàòè âêàç³âêè ÷åðãî-
âîãî. Àëå â³í ñïðèéíÿâ êîìàíäó 
áåç çàéâèõ ñë³â. Ïðèáëèçíî äâà 
ê³ëîìåòðè øëÿõó ïðîéøîâ ïàñà-
æèðñüêèé çàäí³ì õîäîì. ×åðãîâà 
ñïðÿìóâàëà éîãî çà ñòð³ëêó. Æ³í-
êà ç ñèëîþ ïåðåð³çàëà êàïðîíîâó 
íèòêó íà ïëîìá³ ïóëüòó êåðóâàí-
íÿ ñòð³ëî÷íèìè ïåðåâîäàìè. Äëÿ 

íåêåðîâàíîãî ïî¿çäà ïåðåâåëà 
ñòð³ëêè íà äðóãó êîë³þ.

— Ïåðåõ³ä ó òàêîìó âèïàäêó 
çä³éñíþºòüñÿ ïðè øâèäêîñò³ 
40 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó, — óòî÷-
íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ó òîìó 
âèïàäêó âàãîíè ëåò³ëè, ÿê 
íà êðèëàõ. Ïåðøèé ç íèõ ç³ñêî-
÷èâ ç êîë³¿. Çà íèì ³íø³. Ïîçáè-
âàëè åëåêòðîîïîðè. Ïîçàãðóçàëè 
â çåìëþ.

Íåêåðîâàíèé ïîòÿã óïåð-
ñÿ ó ìàíåâðîâèé ëîêîìîòèâ 
×ÌÅÇ-2805. Â³í òÿãíóâ â³ñ³ì âà-
ãîí³â. Âñ³ âîíè áóëè çàâàíòàæåí³ 
çàë³çîáåòîííèìè øïàëàìè é îïî-
ðàìè. Éîãî ñïåö³àëüíî âèñòàâèëè 
íà øëÿõó «ëåòþ÷îãî Ãîëëàíäöÿ».

Îäèí ç ïóíêò³â ³íñòðóêö³¿ âè-
ìàãàâ ó òàêèõ âèïàäêàõ âèñòàâëÿ-
òè íà øëÿõó íåêåðîâàíîãî ïîòÿãà 
ãàëüì³âí³ áàøìàêè.

Ìàøèí³ñòîì ìàíåâðîâîãî 
ëîêîìîòèâà ×ÌÇ-2805 áóâ Âî-
ëîäèìèð Ñàâ÷åíêî. Éîìó äîðó-
÷èëè ï³äâåçòè ñêëàäà÷à âàãîí³â 
Âîëîäèìèðà Êëîíîçà, àáè òîé 
âèñòàâèâ íà øëÿõó âàíòàæíîãî 
ãàëüì³âí³ áàøìàêè.

— ßê çàðàç áà÷ó Âîëîäþ, — 
ðîçïîâ³äàº êîëèøí³é ìàøèí³ñò 
Ñàâ÷åíêî. — Ó êîæí³é ðóö³ òðè-

ìàâ ïî áàøìàêó. Âàãà îäíîãî ç 
íèõ ñ³ì ê³ëîãðàì³â. Ç íèìè ïî-
ñï³øàâ äî êîë³¿. ß ùå âñòèã êðèê-
íóòè éîìó âñë³ä, ùîá âåðòàâñÿ 
øâèäøå. Áóêâàëüíî çà ÿêóñü ìèòü 
ç-çà ïîâîðîòó âèëåò³ëà àðìàäà âà-
ãîí³â. Ãóðê³ò ñòîÿâ òàêèé, í³áè 
ñòî ãðîì³â ãðèì³ëî. Ïåðøèé ç 
íèõ íå âïèñàâñÿ ó ñòð³ëêó, ùî 
âåëà íà ³íøó êîë³þ, ³ ï³øîâ ï³ä 
óê³ñ. Âñÿ öÿ êóïà ìåòàëó çì³òàëà 
âñå íà ñâîºìó øëÿõó, à òàêîæ çà-
ðèâàëàñÿ â çåìëþ. Íå çíàþ, ÿê 
ÿ âñòèã âèñêî÷èòè ç ëîêîìîòè-
âà. Éîãî ç³ì’ÿëî, ÿê êîíñåðâíó 
áàíêó. Âñå íàâêðóã ñêðåãîòàëî, 
ãðèì³ëî, ñâèñò³ëî. Âóã³ëëÿ ðîç-
ë³òàëîñÿ, í³áè êóë³ ÷è ñíàðÿäè. 
Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî âíàñë³-
äîê êàòàñòðîôè çíèùåíî òðèñòà 
ìåòð³â êîë³¿, ï’ÿòñîò ìåòð³â êîí-
òàêòíèõ ìåðåæ, ï’ÿòü ñòð³ëêîâèõ 
ïåðåâîä³â.

ВУЛИЦЯ ІМЕНІ ЗАЛІЗНИЧНИКА 
Âèñîòè 5-ïîâåðõîâîãî áóäèíêó 

äîñÿãàëà êóïà ìåòàëó ç íàãðîìà-
äæåíèõ çàë³çíè÷íèõ âàãîí³â. Òàêå 
ïîð³âíÿííÿ çðîáèâ Þð³é Êðà-
ìàð. Â³í îäèí ç òèõ, õòî êåðóâàâ 
ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â çàë³çíè÷íî¿ 
êàòàñòðîôè. Íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ 
çàñòóïíèêîì ãîëîâè Òèâð³âñüêîãî 
ðàéâèêîíêîìó. Ó ðàéîí³ îðãàí³-
çóâàëè ÷îòèðè áðèãàäè ïî ø³ñòü 

ðîá³òíèê³â ó êîæí³é. Âîíè ð³-
çàëè ìåòàë. Ðîç÷èùàëè çàâàëè 
â³éñüêîâ³. Ïðàöþâàëè áðèãàäè 
çàë³çíè÷íèê³â.

— Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïðèá³ãëà 
äðóæèíà Âîëîä³ Ñàâ÷åíêà, — 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü Ç³íà¿äà 
Êîâàëüñüêà. — Âñÿ â ñëüîçàõ, 
ðóêè òðåìòÿòü. Òîä³ æ ìîá³ëîê 
íå áóëî. ²íôîðìàö³ÿ ïðî àâà-
ð³þ íà ñòàíö³¿ ðîçõîäèëàñÿ ÷åðåç 
ñàðàôàííå ðàä³î. Ó íèõ íà òîé 
÷àñ áóëà ìàëà äèòèíà. À ó Âî-
ëîä³ Êëîíîçè óæå äâîº ä³òåé. 
×îëîâ³êîâ³ âèïîâíèëîñÿ ò³ëüêè 
29 ðîê³â. Éîãî ìàìà íå â³äõîäè-
ëà â³ä êóïè ìåòàëó äîòè, äîêè 
íå çíàéøëè ò³ëî. ßêå òàì ò³ëî, 
îäí³ ëèøå ôðàãìåíòè.

«Îòäàë æèçíü, ñïàñàÿ ñîòíè 
äðóãèõ æèçíåé», — òàêèé íàïèñ 
âèêàðáóâàíî íà ïàì’ÿòíîìó çíàêó 
íà ÷åñòü Âîëîäèìèðà Êëîíîçè.

Éîãî âñòàíîâèëè íåïîäàë³ê â³ä 
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ïðàâîðó÷ 
â³ä êîë³¿, äå ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ.

Ò³, õòî ïðàöþâàâ ç íèì, êàæóòü, 
ùî Êëîíîçà çàñëóãîâóº íà êðà-
ùó ïàì'ÿòü. Éîãî ³ìåíåì âàðòî á 
íàçâàòè îäíó ç âóëèöü Ãí³âàí³. 
Íà æàëü, íåìà ó ì³ñò³ âóëèö³ 
³ìåí³ Êëîíîçè. Òà é ïðî â÷èíîê 
ãí³âàíñüêèõ çàë³çíè÷íèê³â ìàéæå 
í³õòî íå çãàäóº. Êîðîòêà ïàì'ÿòü 
ó çåìëÿê³â.

Âîëîä³ Êëîíîç³ 
âèïîâíèëîñÿ ò³ëüêè 
29 ðîê³â. Éîãî ìàìà 
íå â³äõîäèëà â³ä êóïè 
ìåòàëó äîòè, äîêè íå 
çíàéøëè ò³ëî
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— Я можу жінкам розказати те, 
про що не пишуть на сайтах. 
А більшість сурогатних матерів 
приховують свою вагітність, бо 
бояться засуджень. Тому я — 
своєрідний інформатор в світі 
сурогатного материнства. І чого 
засуджувати? Деякі горе-матері 
народжують і викидають своїх 
дітей у смітники і вигрібні ями. 
А хтось усе життя нещасний, бо 
не може мати дітей. І ми в цьому 
допомагаємо. Сурогатними ма-
терями стають не лише матері-

одиначки, як я. Виношують дітей 
для інших родин з усіх країн світу 
і заміжні жінки. І по кілька разів 
це роблять (сурогатною матір'ю 
можна бути лише чотири рази), 
сповідуючи свої інтереси. Я ро-
битиму це в перший і останній 
раз.
На всі запитання про сурогатне 
материнства Ольга Кіцина може 
відповісти, якщо ви напишете 
у приватні повідомлення на її 
сторінках у Фейсбуці або в Ін-
стаграмі.

«Я — інформатор в світі сурогатного материнства» 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ðîçóìíèöÿ, êðàñóíÿ, ñïîðòñ-
ìåíêà, ìàòè ÷óäîâî¿ ä³â÷èíêè. 
Íà ñâ³é â³ê òåíä³òíà æ³íêà íå âè-
ãëÿäàº. Òîìó ñì³ëèâî â 41 ð³ê 
âïåðøå âèñòóïàëà íà çìàãàííÿõ 
áîä³á³ëäåð³â ñïî÷àòêó ó ñóñ³äí³é 
îáëàñò³, ïîò³ì ïî¿õàëà ï³äêîðÿ-
òè ñòîëèöþ. Çàðàç Îëüãà ñïîðò 
íå ïîêèíóëà, õî÷ ³ çíàõîäèòüñÿ 
íà ñüîìîìó ì³ñÿö³ âàã³òíîñò³: 
íàâ÷àºòüñÿ â Àêàäåì³¿ ô³òíå-
ñó IFBB, ïðîéøëà êóðñ ä³ºòîëîã³¿. 
Ï³ñëÿ ïîëîã³â ñòàíå ïðîôåñ³éíèì 
òðåíåðîì.

Àëå íå â öüîìó ¿¿ â³äì³íí³ñòü 
â³ä ³íøèõ â³ííè÷àíîê ³ íå ç ö³º¿ 
ïðè÷èíè ñòîëè÷í³ êàíàëè çàïðî-
øóþòü Îëüãó íà ³íòåðâ'þ.

«Я НЕ МОГЛА ПРОСТО 
ТАК ЗНИКНУТИ» 

Îëüãà Ê³öåíà — ó 43 ðîêè ñòà-
ëà ñóðîãàòíîþ ìàò³ð'þ. Âîíà öåé 
ôàêò íå òå, ùî íå ïðèõîâóâàëà, 
à ðîçïîâ³ëà îäðàçó âñ³ì íà ñâî-
¿é ñòîð³íö³ ó ñîöìåðåæ³. Ïðîñòî 
íàïèñàëà: «Õòî ùå íå â êóðñ³. 
ß ñóðîãàòíà ìàìà äëÿ îäíî¿ ìè-
ëî¿ ïàðè ³ íåéìîâ³ðíî ïèøàþñÿ 
öèì» ³ âèñòàâèëà ôîòî.

Çðîáèëà öå, ùîá í³ â êîãî 
íå âèíèêàëî çàéâèõ ïèòàíü.

— ß íå ìîãëà ïðîñòî òàê çíèê-
íóòè ç æèòòÿ íà äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â. 
ß ðîçëó÷åíà, òîìó âñå îäíî âèíè-
êàëè á ïèòàííÿ ó ìî¿õ çíàéîìèõ, 
äðóç³â, ðîäè÷³â, íà çðàçîê «õòî 
áàòüêî» ³ «êóäè ïîä³ëàñü äèòè-
íà». Òîìó, êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî 

ÿ çàâàã³òí³ëà ³ ùî äèòèí³ í³÷îãî 
íå çàãðîæóº, — ÿ íàïèñàëà ïðî 
öå â Ôåéñáóê.

Íà òàêèé êðîê ìàòè-îäèíà÷êà 
ï³øëà ñâ³äîìî, îñê³ëüêè çàõîò³ëà 
ïîêðàùèòè ìàòåð³àëüíå ñòàíîâè-
ùå ñâîº ³ äîíüêè-ï³äë³òêà.

— ß ìàòè-îäèíà÷êà, ìî¿é äîíü-
ö³ Àë³ñ³ 13 ðîê³â. ×îëîâ³êà â ìåíå 
íåìàº. Ìè ç äîíüêîþ æèâåìî 
â îäíîê³ìíàòí³é ìàëîñ³ìåéö³ 
ðàçîì ç ìîºþ ìàìîþ. Ä³â÷èíêà 
ï³äðîñòàº, ÿ òåæ äîðîñëà æ³íêà, 
òîìó ïðèéøîâ ÷àñ âèð³øóâàòè 
æèòëîâå ïèòàííÿ. Ùîá çàðîáèòè 
íà êâàðòèðó, ÿ á ìîãëà ïî¿õàòè 
íà çàðîá³òêè â Ïîëüùó. Ñâ³äî-
ìî öüîãî íå çðîáèëà, îñê³ëüêè 
íå ìîãëà äîíüêó, â ÿêî¿ ïåðå-
õ³äíèé â³ê, çàëèøèòè òóò íàïðè-
çâîëÿùå. Êîëè ÿ Àë³ñ³ ñêàçàëà, 
ùî ìîæíà âèíîñèòè äëÿ ³íøèõ 
áàòüê³â äèòèíó ³ îòðèìàòè çà öå 
êîøòè, âîíà ìåíå çðîçóì³ëà ³ 
ïîãîäèëàñÿ. Òîä³ ÿ çâåðíóëàñÿ 
â êë³í³êó.

Îëüãà íàïèñàëà â êë³í³êó ìàé-
æå òðè ðîêè òîìó, êîëè ¿é áóëî 
40 ðîê³â. Íàðîäèòü âîíà ìàëþêà 
ó ñåðïí³.

— ß ïîáà÷èëà â ³íòåðíåò³ ðå-
êëàìó, ïåðåéøëà íà ñàéò ñòî-
ëè÷íî¿ êë³í³êè ³ çàïîâíèëà àí-
êåòó. Ìåí³ äîâãî íå â³äïîâ³äàëè, 
³ ÿ ïîäóìàëà, ùî öå ÷åðåç ì³é 
â³ê. Òà ìèíóëîãî ë³òà ìåí³ çàòå-
ëåôîíóâàëè, çàïèòàëè, ÷è ÿ ùå 
íå ïåðåäóìàëà. ß íå çàäóìóþ÷èñü 
ïîãîäèëàñü. Òîä³ ë³êàð³ ïîïðîñè-
ëè çäàòè êóïó àíàë³ç³â, ùîá ïåðå-
â³ðèòè ì³é ñòàí çäîðîâ’ÿ, ï³äãîòó-

«ХТО ЩЕ НЕ В КУРСІ. Я СУРОГАТНА 
МАМА І ПИШАЮСЯ ЦИМ» 
Відкритість  Вінницька фітнес-
тренер, 43-річна Ольга Кіцена, стала 
сурогатною матір'ю для подружньої пари 
з Китаю. Після народження дитини, жінці 
виплатять 13 тисяч євро. А якби була 
двійня, то заплатили б більше. Сурогатне 
материнство для матері-одиначки, не лише 
змога фінансово покращити становище, а й 
подарувати бездітній парі омріяну дитину

âàòè ÷èìàëî äîâ³äîê: ç ïîë³ö³¿, ç 
íàðêîäèñïàíñåðó, ç ïñèõë³êàðí³. 
ß ïðîôåñ³éíèé ñïîðòñìåí, âåäó 
ïðàâèëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, òîìó 
âñ³ àíàë³çè áóëè â ïîðÿäêó. Òàêîæ 
ïîïðîñèëè ôîòî ìåíå ³ äîíüêè, 
àáè çðîçóì³òè, ùî äîñâ³ä ìàòå-
ðèíñòâà ïðèñóòí³é.

ПІДСЕЛЯЮТЬ «ГОТОВИХ» 
ЕМБРІОНІВ 

Äàë³ â³ííè÷àíêó Îëüãó Ê³öåíó 
çàïðîñèëè äî Êèºâà. Òàì â ñòî-
ëè÷í³é êë³í³ö³ ùå ðàç îãëÿíóëè, 
çðîáèëè âñ³ íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè 
ç ï³äãîòîâêè äî âàã³òíîñò³ ³ ï³ä-
ñåëèëè åìáð³îí.

— ßéöåêë³òèíè ó ìåíå íå áðà-
ëè ³ ÿ á íà öå íå ïîãîäèëàñü. 
Ñóðîãàòíèì ìàòåðÿì ï³äñåëÿþòü 
«ãîòîâèõ» åìáð³îí³â. À òàê ÿê 
åìáð³îí³â áóëî äåê³ëüêà, ÿ çàâà-
ã³òí³ëà áëèçíþêàìè. Òà ì³é îð-
ãàí³çì ÷åðåç â³ê íå ñïðàâèâñÿ á ç 
òàêèì íàâàíòàæåííÿì, òîìó ìåí³ 
ðîáèëè ðåäóêö³þ é çàëèøèëè îä-
íîãî õëîï÷èêà. Áàòüêî ìàéáóò-
íüî¿ äèòèíè áóâ äîíîðîì ñïåðìè, 
ÿéöåêë³òèíó äàâàëà ¿ì ³íøà êè-
òàéñüêà æ³íêà, áî ìàòè áåçïë³äíà. 
Õî÷à ïàðà äîñòàòíüî ìîëîäà, ¿ì 
áëèçüêî 30 ðîê³â. Îäíèì ñëî-
âîì, ÿ âèíîøóþ àáñîëþòíî êè-

òàéñüêå äèòÿ. Ó õëîï÷èêà ìîãî 
í³÷îãî íåìàº. Çàïèòàºòå, ÷îìó âñå 
òàê ñêëàäíî, íå ìîãëè âîíè öå 
âñå ó ñåáå â êðà¿í³ çðîáèòè? Í³, 
â Êèòà¿ ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî 
çàáîðîíåíå.

Ñóðîãàòíà ìàìà ç Â³ííèö³ ç 
ìàéáóòí³ìè áàòüêàìè ç Óõàíþ 
îñîáèñòî íå çíàéîìà, ³ íàâ³òü 
íå çíàº, ÷è ïîáà÷èòü ¿õ ï³ä ÷àñ 
ïîëîã³â.

— Ïðî òå, ùî ÿ âèíîøóþ 
äèòèíó äëÿ êèòàéñüêî¿ ïàðè, 
ÿ ä³çíàëàñÿ, êîëè ïë³ä ïðèæèâ-
ñÿ ³ êë³í³êà ï³äïèñàëà ç³ ìíîþ 
êîíòðàêò. Îñîáèñòî ÿ ç áàòüêàìè 
íå çíàéîìà, íàâ³òü ôîòî íå áà÷è-
ëà, àëå ìîæó ÿêóñü ³íôîðìàö³þ 
ïåðåäàâàòè ¿ì ÷åðåç ïåðåêëàäà÷à. 
Ðîáèëà öå ëèøå îäèí ðàç, êîëè 
ó ÷åðâí³ â³òàëà ìàìó äèòèíè ç 
äíåì íàðîäæåííÿ ³ ïîñëàëà ¿é 
ôîòî âàã³òíîãî æèâîòèêà. Á³ëüøå 
òîãî, â ñåðïí³ ó ìåíå òåðì³í íà-
ðîäæóâàòè, ³ ÿ íå çíàþ, ÷è ïîáà÷ó 
³ òîä³ áàòüê³â. Áî º ïàðè, ÿê³ ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â ï³äòðèìóþòü ñóðî-
ãàòíó ìàò³ð, äÿêóþòü çà öå. Äåÿê³ 
ïðîñÿòü ïîðîä³ëëþ, ùîá ï³ä ÷àñ 
íàðîäæåííÿ äèòèíè ñóðîãàòíà 
ìàò³ð â³äâåðíóëàñÿ ³ íå áà÷èëà 
íîâîíàðîäæåíå. Ó êîíòðàêò³ ìîº¿ 

êë³í³êè ÷³òêî íàïèñàíî, ùî îä-
ðàçó æ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòÿòè, 
éîãî çàáèðàþòü é íå ïîêàçóþòü 
ñóðîãàòí³é ìàòåð³. Àëå òàêîæ 
ìåíå ïîïåðåäèëè, ùî áàòüêè 
ìîæóòü ïîïðîñèòè, àáè ÿ ïîáó-
ëà ç ìàëþêîì ê³ëüêà äí³â — öå 
çà äîäàòêîâó ïëàòó ó âèïàäêó, 
ÿêùî âîíè íå âñòèãëè ïðè¿õàòè 
íà ïîëîãè é íå õî÷óòü, ùîá éîãî 
ãëÿä³ëà íÿíÿ. Ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ 
äèòèíè, îäðàçó äàäóòü äîêóìåí-
òè, äå ÿ íàïèøó â³äìîâó. Ïåðø 
í³æ â³ääàòè äèòèíó áàòüêàì, ¿õíº 
ÄÍÊ ñï³âñòàâëÿþòü.

«ЦЕ ЧУЖА ДИТИНА» 
ßê ò³ëüêè äèòèíó çàáèðàþòü, 

ñóðîãàòíèì ìàòåðÿì âèïëà÷óþòü 
âñþ ñóìó ãðîøåé.

— Çà îäíó äèòèíó «÷èñòèìè» 
íà ðóêè âèéäå òèñÿ÷ 13 ºâðî. 
30 òèñÿ÷ ìîæå îòðèìàòè æ³íêà, 
ÿêà âèíîñèëà äâ³éíþ ÷è áëèçíþ-
ê³â. Ùå 2 òèñÿ÷³ ºâðî ìåí³ äàëè 
íà îñîáèñò³ âèòðàòè íà âåñü ïåð³îä 
âàã³òíîñò³, òîáòî äåñü 6 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü. Êë³í³êà îïëà÷óâàëà 
äîðîãó äî ñòîëèö³, à â Êè¿â íà ìå-
äîãëÿäè ÿ ¿çäèëà äâ³÷³ íà ì³ñÿöü. 
Îïëà÷óþòü òàêîæ âñ³ àíàë³çè, 
çðîáëåí³ çà ìåæàìè êë³í³êè. Ïðè 
íåîáõ³äíîñò³, çàáåçïå÷óþòü íåîá-
õ³äíèìè â³òàì³íàìè, ôðóêòàìè.

Îëüãà ïåðåêîíóº, ùî ìàòå-
ðèíñüêèõ â³ä÷óòò³â äî õëîï÷èêà 

íå â³ä÷óâàº. Çíàº, ùî öå ÷óæà 
äèòèíà, òîìó í³ÿêèõ ñåíòèìåíò³â.

— ß â³ä÷óâàþ, ùî õëîï÷èê âñå-
ðåäèí³ ìåíå çðîñòàº àêòèâíèì ³ 
çíàþ, ùî ïåðåä³ ìíîþ âåëèêà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèòòÿ ö³º¿ 
äèòèíè. À ùå ÿ ùàñëèâà, ùî 
ìàþ çìîãó ïîäàðóâàòè íîâå æèòòÿ 
ïàð³, ÿêà òàê ïðî öå ìð³º. Òîìó 
ñòàâëþñÿ äî ìàëå÷³ òóðáîòëèâî: 
áåðåæó ñåáå, õàð÷óþñü ïðàâèëü-
íî, íå ï’þ, íå êóðþ, íå íåðâóþ, 
â³äïî÷èâàþ ïîñò³éíî. Äî ðå÷³, 
ÿêùî ³íø³ ìàòåð³ çëîâæèâàþòü 
öèãàðêàìè, ¿õ øòðàôóþòü. Í³-
êîòèí âèÿâëÿþòü òåñòóâàííÿì.

— Çàðàç ÿ çíàõîäæóñü â Êèºâ³, 
â êâàðòèð³, ÿêó äëÿ ìåíå çí³ìàº 
êë³í³êà. Òóò ìåíå çàáåçïå÷óþòü 
çàòèøêîì ³ íàéêðàùèìè ïðîäóê-
òàìè õàð÷óâàííÿ. À ùå ÿ áàãàòî 
íàâ÷àëàñü ï³ä ÷àñ äåêðåòó, âñòè-
ãëà çàê³í÷èòè êóðñè ä³ºòîëîãà ³ 
ïðîäîâæóþ íàâ÷àòèñü â Àêàäå-
ì³¿ ô³òíåñó. Òîìó ìàëþê áóäå 
ðîçâèíåíèì ³ ðîçóìíèì. Àëå 
ÿ íå â³ä÷óâàþ, ùî öå ìîÿ äèòè-
íà ³ òàê í³êîëè íå ãîâîðþ, àáè 
íå ïðèâ’ÿçóâàòèñü.

Ùå â³ííè÷àíêà Îëüãà Ê³öèíà 
ðîçïîâ³äàº ïðî ïåðåá³ã âàã³òíîñ-
ò³ íà ñòîð³íêàõ ñâî¿õ ñîöìåðåæ. 
Ó ïåðøó ÷åðãó òîìó, ùîá æ³íêè 
¿é ìîãëè íàïèñàòè ³ ïîðàäèòèñü 
ç òèõ ÷è ³íøèõ ïèòàíü ñòîñîâíî 
ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà.

«Я робитиму це в перший і останній раз». 
Так каже жінка про свій досвід сурогатного материнства

Ñóðîãàòíà ìàìà ç 
ìàéáóòí³ìè áàòüêàìè 
ç Óõàíþ îñîáèñòî íå 
çíàéîìà, ³ íàâ³òü íå 
çíàº, ÷è ïîáà÷èòü ¿õ 
ï³ä ÷àñ ïîëîã³â
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ОВЕН 
У любовних справах при-
страсть може розгорітися 
не на жарт, хоча ваше нове 
захоплення загрожує негатив-
но позначитися на здоров'ї і 
професійних справах. 

ТЕЛЕЦЬ 
У своєму завзятті допомогти 
друзям і близьким не забудь-
те про себе і свої особисті 
плани. Тим більше, що у вас 
зовсім непогані перспективи, 
варто лише приділити цьому 
питанню більше часу. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас очікують пристрасні поба-
чення і ніжні визнання. Причо-
му ініціатива буде від вашого 
обранця. Він дійсно закоханий 
у вас і не приховує цього. І ви, 
нарешті, будете разом. 

РАК 
Цього тижня кохана людина 
порадує вас турботою і ува-
гою. Більше часу проводьте 
разом. Обговорюйте справи 
та будуйте плани на спіль-
ний літній відпочинок. Все 
здійсниться!

ЛЕВ 
Полум'я ваших кращих по-
чуттів відіб'ється в коханій 
людині, як в дзеркалі. Вона 
відповість взаємністю. Цього 
тижня побачення можуть 
виявитися для вас двох неза-
бутніми.

ДІВА 
Ваші стосунки можуть зміни-
тися як в кращу сторону, так 
і стати холоднішими. Багато 
що залежить від вас і вашого 
бажання йти на компроміс. 
Наберіться терпіння і по-
старайтеся не вихлюпувати 
негативні емоції.

ТЕРЕЗИ 
Не варто злитися через дріб-
ниці. Знайдіть причину пога-
ного настрою коханої людини 
і постарайтеся зробити для 
неї що-небудь приємне.

СКОРПІОН 
Постарайтеся знайти вну-
трішню рівновагу, не дозво-
ляйте загостритися внутріш-
ньому конфлікту між розу-
мом і почуттями, добре б 
знайти золоту середину. 

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня на особис-
тому фронті буде затишшя. 
Використовуйте цей час, щоб 
зрозуміти, що пішло не так, 
це допоможе уникнути по-
милок надалі. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень найкращий як для 
побачень, так і для скандалів. 
Втім, сварок можна не до-
пустити, якщо не починати 
з'ясування стосунки з коханою 
людиною з власної ініціативи.

ВОДОЛІЙ 
Ви зараз привабливі і сповне-
ні енергії. У вас є сили, щоб 
впоратися з проблемами, 
що виникли. Не дозволяйте 
"доброзичливцям" втручатися 
у ваше особисте життя. 

РИБИ 
Схоже, вам потрібно щось 
міняти, а не просто плисти 
за течією. Може варто від-
правитися в подорож, яка до-
зволить зустріти свою долю? 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Час — це по-
няття, яке зму-
шує будь-яку 
людину почати 
замислюватися 

про життя. Після тривалих сто-
сунків здається, що час, коли 
можна було знайомитися, 
зустрічатися, гуляти — в ми-
нулому. І багато хто в якийсь 
момент починають грати в за-
надто дорослих і серйозних. 
Ще нікому це не допомагало. 
Для того, щоб знайти партнера, 
необхідно знову згадати ту саму 
легкість спілкування, невиму-
шений стан гри. Стан, коли ти 
розумієш, що помилок немає. 
Є тільки процес гри і не більше 
того. Як тільки ми починаємо 
грати в серйозне життя і сер-
йозний підхід до створення 
серйозних стосунків — можуть 

початися серйозні проблеми.
Хоча скрізь важливий контекст. 
Точно так само і популярна пси-
хологічна література та заклики 
мають вагу тільки в контексті. 
«Полюби себе», «відпусти ситу-
ацію», «думай позитивно» — це 
неповний список тих висловлю-
вань, який ви можете зустріти 
практично в будь-якій популяр-
ній книзі. В даному сенсі важли-
во і потрібно адекватно оціню-
вати себе, інших і світ в цілому. 
Що таке мислити адекватно? 
Мається на увазі — «адекват-
но реальності». Простий при-
клад, якщо людина без роботи, 
в розлученні, без друзів, буде 
промовляти про себе «все до-
бре», то навряд чи це можна 
вважати здоровим глуздом. І 
навряд чи найближчим часом 
така людина якось вирівняє 
своє хитке становище як в со-
ціумі, так і в особистому житті.

Коментар експерта

КІЛЬКА ПОРАД ОДИНАКАМ 

ІДИ В ЛЮДИ 
Після важких і виснажливих 
стосунків дуже часто на душі 
з'являється тягуче, що давить, по-
чуття. Хтось називає його апатією, 
хтось просто сумом, хтось депре-
сією. Для нас важливо розуміти, 
що такий стан дійсно може бути. 
І він не настільки нешкідливий, 
яким може здатися. День-два по-
сумувати не представляє великої 
проблеми, але якщо у вас такий 
стан триває місяцями, а то й 
роками, варто звернутися до фа-
хівця, тому що це може перерости 
у важку депресію. Є кілька простих 
рекомендацій, як вийти з цього 
стану самостійно. Перше: витя-
гайте себе силою гуляти. Приму-
сово. Як людині, яка не може їсти, 
примусово дають їжу, інакше вона 
не виживе. Тут така ж ситуація. 
Друге: займіться хоч чимось. 
Хобі, секція, курси — неважливо. 
Головне — що ви зайняті справою і 
перебуваєте в колі людей.

КЕРУВАТИ СВОЇМ 
ЖИТТЯМ 
Варто не лише зрозуміти, але 
й відчути шкірою таку доволі 
банальну ідею, що насправді ти 
нікому не потрібен. Потрібні твої 
ресурси, можливості, твої якісь 
корисні якості. Але не ти, просто 
тому, що це ти. Тому і розрахо-
вувати на щось від інших про-
сто тому, що ти є — нерозумно і 
небезпечно.
Здоровий стан людини — коли 
вона приймає себе якою є, але 
знає, до чого потрібно прагнути. 
Тобто варто мати гідну планку до-
магань (у всьому, починаючи від 
зовнішнього вигляду — до соці-
ального і матеріального станови-
ща) і просто до неї йти. Планка не 
повинна бути завищеною (через 
недосяжність дуже легко облома-
тися, або, як кажуть психологи, 
настане фрустрація). А занижена 
планка — це самообман, що по-
тім дорого коштуватиме. 

ПРАВИЛА ВИХОДУ 
З САМОТНЬОЇ КОЛІЇ 
Поїхали  У нашому менталітеті розрив 
стосунків, як правило, асоціюється з 
трагедією, а розлучення, то взагалі подія, 
після якої життя втрачає сенс. Хоча, це 
звичне діло (буває з кожним), після якого 
можна рухатися далі. Але для багатьох це 
наче вирок — не достойний/на кохання. 
Як навчитися знову — кохати та довіряти?

Äëÿ ïî÷àòêó âàðòî çãàäàòè, 
÷îìó âçàãàë³ ëþäè ðîçëó÷à-
þòüñÿ. Íàâðÿä ÷è â³ä òîãî, ùî 
ðàçîì ¿ì áóëî ëåãêî ³ ùàñëè-
âî. Í³, ÿê ïðàâèëî, âîíè ìàëè 
ð³çí³ äóìêè, ð³çí³ ñìàêè, ð³çíå 
áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî. ª ïàðè, 
ÿê³, ìàþ÷è òàê³ ðîçõîäæåííÿ, 
çíàõîäÿòü êîìïðîì³ñ. À º ò³, 
ÿê³ ðîçóì³þòü, ùî íàéêðàùèì 
âàð³àíòîì äëÿ âñ³õ º éòè ñâî-
ºþ äîðîãîþ. Êîðîòøå êàæó÷è, 
³íîä³ äåÿêèì ñòîñóíêàì ïðèõî-
äèòü ê³íåöü. ² ÷àñîì ðîçñòàâàí-
íÿ ïðîñòî íåîáõ³äíå, äëÿ òîãî, 
ùîá ïåðåñòàòè îòðóþâàòè æèòòÿ 
îäíå îäíîìó ³ ñïðîáóâàòè æèòè 
ïî-³íøîìó. Ùî çíà÷èòü ïî-
³íøîìó? ßê ì³í³ìóì, ïîïðàöþ-
âàòè íàä ìèíóëèìè ïîìèëêàìè, 
çóñòð³òè ³íøó ëþäèíó, íåñõî-
æó íà ïîïåðåäíþ ³ áóäóâàòè ç 
íåþ á³ëüø êîìôîðòí³ ³ ïðèºìí³ 
ñòîñóíêè. Òîìó â òîé ïðîì³æîê 
÷àñó, êîëè äîâîäèòüñÿ òèì÷à-
ñîâî çàëèøàòèñÿ îäèíàêîì ÷è 
îäèíà÷êîþ, íå âàðòî çãàäóâà-
òè ìèíóëå, ïåðåáèðàòè ñâî¿ ÷è 
ïàðòíåðà ïîìèëêè, ³ ì³ðêóâàòè 

ïðî «îò ÿêáè» ç ò³ºþ ëþäèíîþ. 
Ïî-ïåðøå, öå áåçãëóçäî, òîìó 
ùî ìàøèíè ÷àñó ó âàñ íåìàº 
³ ïîâåðíóòèñÿ â ìèíóëå ìîæ-
ëèâîñò³ òåæ. Ïî-äðóãå, ÷îìó 
âè òàê âïåâíåí³, ùî â³ä âàøèõ 
ÿêèõîñü òàì ä³é ÷è áåçä³ÿëü-
íîñò³ çàëåæàòü ñòîñóíêè. Âàñ 

áóëî äâîº, ó âàñ íå ñêëàëîñÿ — 
ïðî¿õàëè. Äóìàéòå ïðî ìàéáóò-
íº. ×èì õî÷åòüñÿ çàéìàòèñÿ, ç 
êèì õîò³ëîñÿ á çóñòð³÷àòèñÿ, 
÷îãî õî÷åòüñÿ â³ä æèòòÿ? Öå 
äîçâîëèòü íå çàöèêëþâàòèñÿ 
íà ïðîáëåìàõ, à çîñåðåäèòèñÿ 
íà ìîæëèâîñòÿõ. Âñå öå ñêëàäíî 
íàçâàòè êîíêðåòíèìè ä³ÿìè ³ 
ðåêîìåíäàö³ÿìè. Øâèäøå, öå 
ò³ëüêè ï³äãîòîâêà äî íèõ.

Іíîä³ ñòîñóíêàì 
ïðèõîäèòü ê³íåöü. 
І ðîçñòàâàííÿ 
íåîáõ³äíå, ùîá 
ïåðåñòàòè îòðóþâàòè 
ñîá³ æèòòÿ

ПЕРЕСТАТИ ДУМАТИ 
ПРО МИНУЛЕ 
У кожного в житті бувають 
моменти, коли здається, що 
весь світ просто забув про тебе, 
хочеться опустити руки, залізти 
в ковдру і жерти морозиво. 
Проте, якщо ви живі, значить 
отримали не всі хороші моменти 
в цьому житті. Однак просто так 
їх давати ніхто не збирається. 
Навряд чи до вас в дім постукає 
незнайомець і переверне все 
ваше життя. Швидше за все, 
доведеться щось робити. 
Не дуже звертайте увагу на те, 
що було в минулому. Досить 
зробити висновки. Сьогодення 
та майбутнє — ось ваше 
завдання.

ДБАТИ ПРО СЕБЕ 
Скільки разів ви помічали, що 
оточуючі вас люди нехтують 
власним здоров'ям як на рівні 
фізичному (їжа, алкоголь), так і 
ментальному (живуть і зустріча-
ються з тими, кому не потрібні). 
Коли ви залишились на самоті 
(та взагалі завжди), дбайте про 
свій вигляд, про вигляд вашого 
житла, про оточення. Саме так 
проявляється любов до себе, 
самоповага. Під любов'ю до себе 
ми в більшості своїй розуміємо 
що? Пасивний кайф, бодіпози-
тив, безвідповідальність. Одним 
словом, нам хочеться схвалення 
і розради з боку. Але ви вже 
дорослий/ла, до мами на ручки 
не попросишся.



ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ІВАН ГЛУШКО, БУДІВЕЛЬНИК

Замовник будівельникові:
— А чи не занадто тонкі 
стіни?
— Нормальні, ще ж шпале-
ри будуть!

***
Збиралися зробити в квартирі ремонт 
в стилі «Hi-tech». У підсумку вийшло в стилі 
«Хай так».

***
Коли сусіди починають робити ремонт, 
радує тільки одне — їх перфоратор чути ще 
в декількох квартирах, крім вашої.

***
Зараз роблю ремонт у квартирі. 
І несподівано виявилося, що там всі стіни 
несучі. Несуть біль, страждання і фінансові 
втрати.

***
При будь-якому квартирному ремонті 
в наших умовах найдорожчим витратним 
матеріалом є нервові клітини.

***
У нашого сусіда зверху перфоратор, а у нас 
фортепіано. Так що я вам скажу: ремонт 
колись закінчується, а музика вічна!

***
— А ми вдома ремонт затіяли!
— З чого почали?
— Зі сварки.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 17 ÷åðâíÿ 2020

470843

474111

ОВЕН 
Появится отличная возмож-
ность блеснуть талантами, 
поднять свой авторитет. 

ТЕЛЕЦ 
Вам сейчас просто 
необходимо завершить 
начатые дела.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вероятен успех в професси-
ональных делах, получение 
дополнительной прибыли. 

РАК 
У вас началась полоса 
везения и легких удач. Вам 
хватит сил и энергии для 
реализации задуманного. 

ЛЕВ 
В работе от вас 
потребуется полная отдача 
и применение всех знаний.

ДЕВА 
Время отбросить надоевшие 
дела и отправиться на по-
иски новых впечатлений.

ВЕСЫ 
При умелом сочетании опти-
мизма и гибкости, вы сможе-
те достичь важной цели. 

СКОРПИОН 
Сконцентрируйтесь 
на самом важном, вы 
сможете добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ 
Чтобы сделать то, что вы 
наметили, вам потребуется 
уверенность в собственных 
силах и действиях. 

КОЗЕРОГ 
Не стоит ничего менять, 
довольствуйтесь пока тем, 
что имеете. 

ВОДОЛЕЙ 
Многообещающая неделя. 
Ваши идеи будут приняты 
и поддержаны начальством. 

РЫБЫ 
Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы 
и не взваливать на себя 
лишнюю работу.

475025

РЕКЛАМА

Яна, 18 років
Здобуваю освіту у Вінницькому 
державному педагогічному університеті, 
факультет іноземних мов. Захоплююсь 
вокалом, також танцюю, пишу вірші і 
це далеко не увесь список моїх умінь 
та захоплень. Завжди знаю, чого хочу 
від життя. Головне — безперервно 
працювати над собою, тоді обов‘язково 
все вийде!

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
17.06

+23
+17

+22
+18

+22
+17

ЧЕТВЕР
18.06

+27
+17

+24
+18

+24
+18

П’ЯТНИЦЯ
19.06

+28
+16

+24
+17

+24
+17

СУБОТА
20.06

+26
+18

+24
+19

+24
+19

НЕДІЛЯ
21.06

+27
+19

+22
+17

+22
+17

ПОНЕДІЛОК
22.06

+23
+19

+24
+19

+24
+19

ВІВТОРОК
23.06

+18
+15

+23
+18

+23
+18

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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÷åðâíÿ 2020

на, 18 років
буваю освіту у Вінницькому
жавному педагогічному університеті, 

культет іноземних мов. Захоплююсь 
алом, також танцюю, пишу вірші і 

далеко не увесь список моїх умінь 
ахоплень. Завжди знаю, чого хочу 
життя. Головне — безперервно 
цювати над собою, тоді обов‘язково 
вийде!

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

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 встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


