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ЛІКАРІ ХВОРІЮТЬ,
АЛЕ В КОВІДНІ БРИГАДИ ЧЕРГА
 Щоденно лікарі швидкої 
допомоги наражаються на 
небезпеку. Вже третина бригад 
хворі на коронавірус 

 В яких умовах доводиться 
працювати медикам, який захист 
від COVID-19 вони мають, чи 
виплачують їм обіцяні доплати, 
і чому станцію не закрили, 
коли працівники почали 
масово хворіти?

– З початку карантину нам зробили тільки один раз ПРЛ-тести, — кажуть медики. — Сьогодні 
отримали три позитивних результати. Наш головний лікар зараз теж у лікарні з COVID



2 RIA, Ñåðåäà, 24 ÷åðâíÿ 2020

Про патріотизм
Íàñòð³é ó ìåíå ñüîãîäí³ 

òðîõè ñêàçþ÷èé. ×åðåç ïà-
òð³îòèçì. Àáî, øâèäøå, õòî 
ùî â öå ñëîâî âêëàäàº ³ íàõ³-
áà öèì õèçóºòüñÿ. Õòî â³í — 
ïàòð³îò? Õòî ðàç íà ð³ê îäÿ-
ãàº âèøèâàíêó, ùîá çàïî-
ñòèòè 100500 ñåëô³? Á'º ñåáå 
â ãðóäè â í³ìîìó åêñòàç³: 
«Äèâèñü, ÿê ÿ ëþáëþ Óêðà-
¿íó»? Âèõîäèòü íà ïëîùó ³ 
÷èòàº Øåâ÷åíêà? Äèâèòü-
ñÿ íîâèíè ³ ãîâîðèòü ñàì ç 
ñîáîþ, ðîçêàçóþ÷è, ÿê³ âñ³ 
ïîãàí³? Âñå, ùî ðîáèòüñÿ ç 
íàäðèâîì é íàïîêàç, íå éäå 
â³ä äóø³.

Äëÿ ìåíå ïàòð³îòèçì, 
â ïåðøó ÷åðãó, ó âì³íí³ 
äóìàòè. Ñàìîìó. Ñâîºþ 
ãîëîâîþ. Áåç âïëèâó íî-
âèí, íàòîâï³â ³ îêðåìèõ 
ëþäåé. Ïàòð³îò ìàº êðè-
òè÷íå ìèñëåííÿ. Ïàòð³îò 
íå âåäåòüñÿ íà íàñàäæóâà-
íó äóìêó. Íå îáìîòóºòü-
ñÿ ïðàïîðîì — éîìó öå é 
íà õ³áà íå òðåáà, áî ò³ ïî-
÷óòòÿ, ÿê³ â³í ìàº ïî â³äíî-
øåííþ äî êðà¿íè, íàáàãàòî 
ãëèáø³ òà ïðîñò³ø³ ó ñâî¿é 
ñïðàâæíîñò³. Íàáðèäëî. 
Íàáðèäëà ³ì³òàö³ÿ ëþáîâ³ 
äî êðà¿íè, ÿê³ñü íåçðîçóì³-
ë³ îáðÿäè ³ õðîí³÷íà íåçà-
äîâîëåí³ñòü óêðà¿íö³â îäíå 
îäíèì. Ò³, õòî êðè÷àòü ïðî 
ñâ³é ïàòð³îòèçì, ÿê áàáóñ³ 
íà ëàâö³ á³ëÿ ï³ä'¿çäó — âñ³, 
ÿê îäíà, â³ðÿòü â Áîãà ³ õî-
äÿòü äî öåðêâè, à çà ñïèíîþ 
ïðîêëèíàþòü ñóñ³äà. ×åðåç 
íàáîæí³ñòü, àãà. Óêðà¿íö³ 
íå ëþáëÿòü îäíå îäíîãî.

×âàðè â òðàíñïîðò³, â ìà-
ãàçèíàõ, â ÷åðãàõ äî äåð-
æóñòàíîâ. ² âè ìåí³ ïðî 
ïàòð³îòèçì áóäåòå ðîçêà-
çóâàòè, ñåðéîçíî? Ëþäèíà 
íåö³ë³ñíà íå ìîæå ëþáèòè 
í³êîãî: í³ ñåáå, í³ ñâîþ êðà-
¿íó. Îò ç öüîãî ³ ïî÷èíàéòå. 
Ñïðàâæíÿ ëþáîâ òèõà, âè 
íå çíàëè?..

ДУМКА

БЛОГЕР

Оксана Оксана 
ПОЛІЩУКПОЛІЩУК

ЩЕРБАТА 
Нііі… Не провітрюють кім-
нати, щоб вірус не потра-
пив до них. Це нормально? 
А за що людям жити? Дітей 
годувати?

КАТЕРИНА ПЛАКСИЕНКО 
Щоб убезпечити людей, по-
трібно владі більше уваги 
приділяти протиепідемічним 
заходам. Прибирання, миття, 
кварцування, озонування.

VASILIY VITAL'EVICH 
Це логічно. МОЗ саме ж 
пише, що кількість захворю-
вань за останні дні значно 
збільшилась. Тоді, гадаю, тут 
усе зрозуміло…

ОЛЬГА ФЕРНЕГА 
Треба карати тих, хто не дотри-
мується карантину. Особливо 
у громадському транспорті. 
Потрібно заборонити людям 
похилого віку виходити з дому.

ОКСАНА ШЕВЧУК 
Люди, які згодні, щоб все за-
чинили на карантин, ходять 
на роботу і їм байдуже, за що 
мають сидіти інші. Толку від 
карантину ніякого не буде.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи потрібно посилювати карантин?

ÍÎÂÈÍÈ

Маєте зауваження до детального плану за-
будови нового району? Їх можна передати 
департаменту політики та якості Вінниць-
кої міськради на електронну пошту: info@
vmr.gov.ua. У листі потрібно вказати своє 
прізвище, ім’я, по батькові; місце прожи-
вання та поставити свій підпис. Юридичні 
особи подають пропозиції з зазначенням 

найменування та місцезнаходження юри-
дичної особи. Анонімні пропозиції не роз-
глядаються.
Крім того, з основними показниками де-
тального плану території, графічними 
матеріалами та додатковою інформацією 
можна ознайомитись в департаменті архі-
тектури та містобудування в робочі дні (з 

16.00 до 17.00, кабінет 8), за адресою: 
Вінниця, Пушкіна, 38. Громадське обго-
ворення триватиме до 12 липня включно.
Переглянути детальний план можна і через 
Інтернет. Зображення з кресленнями і тех-
ніко-економічними розрахунки забудови 
є на сайті міськради за цим посиланням: 
cutt.ly/planvmr.

Збирають скарги і пропозиції 

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó Â³ííèö³ òðè-
âàº ãðîìàäñüêå 
îáãîâîðåííÿ äå-

òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ íîâîãî 
ì³êðîðàéîíó. Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çàáóäîâà çà÷å-
ïèòü òåðèòîð³þ ì³æ Öåíòðàëüíèì 
ïàðêîì ³ ì³êðîðàéîíîì Êîðåÿ: 
æèòëîâ³ êâàðòàëè, îáìåæåí³ 
âóëèöÿìè Ìàã³ñòðàòñüêà — Ïå-
òðóñåíêî — Ïåñòåëÿ — Áîãó-
íà — Ëóê’ÿíîâñüêîãî. Ïëîùà 
ìàéáóòíüîãî ðàéîíó ñêëàäàº 
38,23 ãåêòàðà.

Ðîçâèòîê òåðèòîð³¿ ïåðåäáà-
÷àº ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ òà 
îïòèì³çàö³þ æèòëîâî¿ ñòðóêòóðè, 
çîêðåìà áóä³âíèöòâî íîâèõ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â íà 5–7 ïîâåðõ³â 
ç ïîâíèì êîìïëåêñîì óñòàíîâ 
³ ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ.

Ó íîâîìó ì³êðîðàéîí³ òàêîæ 
ñòâîðÿòü çîíè ð³çíîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ äëÿ ðåêðåàö³¿ òà â³äïî÷èíêó. 
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá ëþäåé, 

ùî áóäóòü ìåøêàòè ó êâàðòà-
ëàõ, ïðîïîíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî 
îá’ºêò³â òîðã³âë³.

Òàê, ïëàíóºòüñÿ çâåñòè 10 áàãà-
òîïîâåðõ³âîê, øêîëó íà 33 êëàñè 
ç³ ñïîðòèâíèì ñòàä³îíîì, äèò-
ñàäîê íà 190 ì³ñöü. Ïðîåêòàíòè 

ðîçêðåñëèëè íîâó ìåðåæó äîð³ã 
òà çàïëàíóâàëè 1000 ïàðêîì³ñöü 
ÿê â çàêðèòèõ ïàðê³íãàõ, òàê ³ 
íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ äëÿ 
ñòîÿíêè.

Çåëåí³ çîíè, ñêâåðè òà ïðîãó-
ëÿíêîâ³ àëå¿, çà íàì³ðàìè àðõ³-
òåêòîð³â, ìàþòü çàéìàòè ìàéæå 
ø³ñòü ç 38 ãåêòàð³â òåðèòîð³¿, 
íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ çàáóäîâà. 
À ùå çàïðîåêòóâàëè äèòÿ÷³ òà 
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, áóä³âë³ 

ПЛАНУЮТЬ НОВИЙ РАЙОН 
НА МІСЦІ ДЕПО 
Розбудова міста  До 12 липня 
триватиме громадське обговорення плану 
забудови території між парком і Кореєю. 
У проекті — школа зі стадіоном, будівлі під 
ТРЦ, сквери та багатоповерхівки, що стануть 
житлом для 2700 вінничан. Цікаво те, що 
нова забудова зачепить тролейбусне депо

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíîãî 
ïëàíó çàïëàíîâàíà 
âïðîäîâæ 3-7 ðîê³â. 
Î÷åâèäíî, ùî 
ñïî÷àòêó çàáóäóþòü ò³ 
ä³ëÿíêè, ÿê³ âæå â³ëüí³ 

ï³ä ðîçâàæàëüí³ é òîðãîâ³ çàêëà-
äè. Òàêîæ ôàõ³âö³ ðîçðàõóâàëè, 
ùî òóò áóäóòü æèòè íå ìåíøå 
2700 â³ííè÷àí.

Âîäíî÷àñ, ó íîâîìó ïëàí³ õî-
÷óòü çàáóäóâàòè ³ òåðèòîð³þ òðî-
ëåéáóñíîãî äåïî. Íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, äå çàðàç âèðîáíè÷³ öåõè 
òà àâòîñòîÿíêà äëÿ òðîëåéáóñ³â, 
ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè øêîëó òà 
ñòàä³îí. À êóäè æ ïåðåíåñóòü ï³ä-
ïðèºìñòâî òðàíñïîðòíèê³â?

— Òàêó ³íôîðìàö³þ (ïðî çàáó-
äîâó íà ì³ñö³ äåïî — àâò.) áà÷èâ 
ó ÇÌ², àëå çàðàç ¿¿ íå ìîæó ïðîêî-
ìåíòóâàòè. Ç íàìè íå çâ’ÿçóâàëèñÿ 
³ ùå íå îáãîâîðþâàëè òàêó ìîæ-

ëèâ³ñòü, — ãîâîðèòü äèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Ó òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ðîç-
ðàõóíêàõ àðõ³òåêòîðè âêàçàëè, 
ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòíîãî ïëàíó 
çàïëàíîâàíà ïðîòÿãîì 3–7 ðî-
ê³â. ², î÷åâèäíî, ùî áóäå ïåâíà 
÷åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò òà 
çàáóäóþòü ñïî÷àòêó ò³ ä³ëÿíêè, 
ÿê³ âæå â³ëüí³. Öå, çîêðåìà, òå-
ðèòîð³ÿ êîëèøíüîãî öåãåëüíîãî 
çàâîäó ÂÀÒ «Êåðàì³ê». Ö³êàâî òå, 
ùî ï³äïðèºìñòâî, â ÿêîãî á³ëüøå 
íåìàº áóä³âåëü, äîñ³ ïåðåáóâàº 
â ñòàí³ ïðèïèíåííÿ — ó 2010 ðîö³ 
éîãî âèçíàëè áàíêðóòîì.

Замість депо — школа. 
Архітектори заклали 
в план будівництво 
закладу на 33 класи та 
спортивний стадіон 
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Êàáì³í íà çà-
ñ³äàíí³ 12 ÷åðâíÿ 
ïîãîäèâ ïðèçíà-

÷åííÿ êåð³âíèêà Äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè (äàë³ — 
ÄÓÑ) Ñåðã³ÿ Áîðçîâà íà ïîñàäó 
ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

— Õî÷ó â³ä ñåáå îñîáèñòî, â³ä 
óðÿäó ïîäÿêóâàòè Âëàäèñëàâó 
Ñêàëüñüêîìó çà ïë³äíó ñï³âïðà-
öþ. Äÿêóþ âàì, óñï³õ³â, — ñêàçàâ 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü 
òà ïîòèñíóâ ðóêó â³ííèöüêîìó 
ãóáåðíàòîðó.

À ïîò³ì ïðåì’ºð äàâ êîðîòêó 
õàðàêòåðèñòèêó íîâîïðèçíà÷å-
íîìó ãîëîâ³ ÎÄÀ, ÿêèé íå ïðèé-
øîâ íà çàñ³äàííÿ Êàáì³íó, áî áóâ 
«çà ìåæàìè Êèºâà».

— Ñòîñîâíî Ñåðã³ÿ Áîðçîâà, ä³-
þ÷îãî êåð³âíèêà Äåðæóïðàâë³ííÿ 
ñïðàâàìè. Óñ³ ìè éîãî çíàºìî. 
Óðîäæåíåöü Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
ï³äãîòîâëåíèé äåðæñëóæáîâåöü, 
ìàº 22 ðîêè äîñâ³äó, ç â³äïîâ³ä-
íèìè íàãîðîäàìè ³ òàê äàë³, — 
ñêàçàâ Øìèãàëü.

Îäíàê, ùå òèæäåíü îáëàñòþ 

êåðóâàâ «çâ³ëüíåíèé» Âëàäèñ-
ëàâ Ñêàëüñüêèé. Äî ìèíóëî¿ 
ï’ÿòíèö³ ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé íå ï³äïèñàâ óêàç ïðî 
éîãî çâ³ëüíåííÿ.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
Ïðåäñòàâëÿòè íîâîãî ãîëîâó 

ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³ çàñòóïíèê êå-
ð³âíèêà Îô³ñó ïðåçèäåíòà Ñåðã³é 
Òðîô³ìîâ, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ðå-
ã³îíàëüíó ïîë³òèêó. Ó çàë³ çàñ³-
äàíü â ÎÄÀ çà ïðåçèä³ºþ ñèä³ëè 
îäíî÷àñíî åêñ-ãóáåðíàòîð ³ íîâî-
ïðèçíà÷åíèé êåð³âíèê îáëàñò³.

Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé â³äçâ³-
òóâàâ çà ñâî¿ 275 äí³â íà ïîñàä³: 
ðîçêàçàâ, ùî â îáëàñò³ òðèâàº 
ïðîãðàìà «Âåëèêå áóä³âíèöòâî», 
ó ðàìêàõ ÿêî¿ áóäå ðåêîíñòðó-
éîâàíî 5 øê³ë, 5 äèòñàäê³â òà 
5 ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â. Ùå ðîç-
ïîâ³â, ùî íàïðèê³íö³ ë³òà çàâîä 
ç ïåðåðîáêè êóêóðóäçè ïî÷íå 
ðîáîòó ³ áóäóòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

² ïîïðè êðèçó òà êàðàíòèí, Â³-
ííè÷÷èíà ìàº îäèí ç íàéíèæ÷èõ 
ïîêàçíèê³â ëåòàëüíîñò³ â³ä êî-
ðîíàâ³ðóñó òà îäíó ç íàéêðàùèõ 
ñòàòèñòèê ê³ëüêîñò³ òåñòóâàííÿ. 
À áþäæåò îáëàñò³ çà 5 ì³ñÿö³â 
2020 ðîêó íàïîâíåíèé íà 100,1%. 

«ВІННИЦЬКИЙ ПЕРЕЦЬ» СТАВ НОВИМ 
ГОЛОВОЮ ОБЛАСНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Кадрові зміни  На місце 
Владислава Скальського головою 
облдержадміністрації призначили Сергія 
Борзова. Новий голова заявив, що не буде 
«кабінетним губернатором» та оголосив 
про 13 кроків, які він хоче зробити 
за наступні півроку. Передивилися 
професійний шлях Борзова і які статки 
та майно є у нього в декларації

ïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè (ÄÓÑ) — 
âåëè÷åçíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà êåðóº 
äåðæìàéíîì (ñàíàòîð³¿, äåðæàâí³ 
äà÷³ òîùî) òà îáñëóãîâóº ðîáîòó 
÷èíîâíèê³â öåíòðàëüíèõ îðãà-
í³â âëàäè. Ç 2015 ðîêó Áîðçîâ 
ñòàº êåð³âíèêîì ÄÓÑ³. À ï³ñëÿ 
ïåðåðâè ì³æ 2016 ³ 2019 ðîêàìè 
éîãî çíîâó ïðèçíà÷àþòü íà ïî-
ñàäó êåð³âíèêà Äåðæóïðàâë³ííÿ 
ñïðàâàìè âæå ð³øåííÿì ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Çå-
ëåíñüêîãî.

У ВЛАСНОСТІ — СКАНДАЛЬНА 
НЕРУХОМІСТЬ 

Ó äåêëàðàö³¿ çà ìèíóëèé ð³ê 
÷èíîâíèê âêàçàâ, ùî îòðèìàâ 
807 òèñÿ÷ çàðïëàòè, à ãðîøîâ³ àê-
òèâè — 80 òèñÿ÷ äîëàð³â ãîò³âêîþ 
(1,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü çà êóðñîì 
íà 31 ãðóäíÿ 2019 ðîêó) ó âëàñ-
íîñò³ äðóæèíè — íàðäåïà â³ä 
«Ñëóãè Íàðîäó» ²ðèíè Áîðçîâî¿.

Òðàíñïîðò, ÿêèì âîëîä³º Ñåð-
ã³é Áîðçîâ — öå Toyota Rav4 
(2014), ÈÆ 271501–01 (1992) òà 
êàòåð «Êðèì» (1997). Êð³ì òîãî, 
ó âëàñíîñò³ Ñåðã³ÿ Áîðçîâà º òîð-
ãîâà ìàðêà «Â³ííèöüê³ ïåðö³».

²ç íåðóõîìîñò³ â ðîäèíè Áîð-
çîâèõ º áóäèíîê íà 91 «êâàäðàò», 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äà÷à, òðè êâàð-
òèðè ó Â³ííèö³ òà îäíà êâàðòèðà, 
ïëîùåþ 187 «êâàäðàò³â» ó Êèºâ³ 
(cutt.ly/durlGiW).

Ùîäî îñòàííüî¿ òðèâàº êðè-
ì³íàëüíå ðîçñë³äóâàííÿ. Ç ñó-
äîâîãî ðåºñòðó ä³çíàëèñÿ, ùî 
çà âåðñ³ºþ äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ, 
Ñåðã³é Áîðçîâ, áóäó÷è çàñòóï-
íèêîì êåð³âíèêà Äåðæóïðàâë³í-
íÿ ñïðàâàìè, îòðèìàâ ñëóæáîâó 
êâàðòèðó â ïðåñòèæíîìó æèòëî-
âîìó êîìïëåêñ³ íà Ïå÷åðñüêó, 
à êîëè ñòàâ êåð³âíèêîì ÄÓÑ³ — 
áåçêîøòîâíî ïðèâàòèçóâàâ öþ 
êâàðòèðó.

Ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè ùå 
ó 2016 ðîö³. Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ 
º ÷îòèðè óõâàëè ïî ö³é ñïðàâ³, ³ 
îñòàííÿ, ÿêà áóëà âíåñåíà ó ãðóä-
í³ 2019 ðîêó, âêàçóº, ùî «²íôîð-
ìàö³ÿ çàáîðîíåíà äëÿ îïðèëþä-
íåííÿ çã³äíî ç ïóíêòîì ÷îòèðè 
÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 7 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ñóäî-
âèõ ð³øåíü» — ñóäîâå çàñ³äàííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ â çàêðèòîìó ðåæèì³ 
(cutt.ly/DuB7Uxi) 

Голову ОДА спочатку звільнили 
рішенням Кабміну. Однак про 
причини «відставки» Владислава 
Скальського тоді не повідоми-
ли. Також не сказали про мотиви 
звільнення й на представленні 
нового голови ОДА Сергія Бор-
зова, 19 червня.
Щоб це з’ясувати, звернулися 
до самого Скальського. Чоловік 
побачив повідомлення від жур-
наліста, але відповідь на ньо-

го так і не дав. Проте з наших 
джерел відомо, що посадовця 
звільнили, оскільки він не за-
ймався політикою та не сприяв 
підвищенню рейтингів прези-
дентської партії «Слуга Народу» 
на Вінниччині.
До того ж, дружина ново-
го голови ОДА, нардеп Ірина 
Борзова від «Слуги Народу», 
очолила партійний осередок 
на Вінниччині.

Чому звільнили Скальського?

Сергію Борзову — 40 років. На початку 2000-х він був 
керівником команди КВК, а з 2014 року призначений 
Порошенком в Держуправління справами 

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.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

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 200125

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

À ùå Ñêàëüñüêèé çàÿâèâ, ùî 
ïðîäîâæèòü îï³êóâàòèñÿ íèçêîþ 
çàïóùåíèõ ïðîåêò³â ïî îáëàñò³, 
ùîá ñóïðîâîäæóâàòè ³íâåñòîð³â.

«РОЗДУТИЙ» ШТАТ 
ЧИНОВНИКІВ 

Îäíå ç ïåðøèõ ðå÷åíü Ñåðã³ÿ 
Áîðçîâà áóëî ïðî òå, ùî «êàá³-
íåòíèì ãóáåðíàòîðîì íå áóäå» ³ 
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ øåñòè ì³-
ñÿö³â ïëàíóº ïðàöþâàòè, íå î÷³-
êóþ÷è íà ðåçóëüòàò. Ï³ñëÿ öüîãî 
òåðì³íó çàâåðøèòüñÿ äåöåíòðà-
ë³çàö³ÿ ³ ÎÄÀ ïðèïèíÿòü ñâîº 
³ñíóâàííÿ.

Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ Áîðçîâ íàãî-
ëîñèâ ïðî 13 êðîê³â íà ïîñàä³, 
ñåðåä ÿêèõ ñêîðî÷åííÿ «ðîçäó-
òîãî» øòàòó Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ, 
ôîðìóâàííÿ ÷³òêîãî àíòèêðè-
çîâîãî ïëàíó áîðîòüá³ ç êîðî-

íàâ³ðóñîì, óñï³øíå çàâåðøåííÿ 
àäì³íðåôîðìè (63 ÎÒÃ ³ ï’ÿòü 
ðàéîí³â); ³íâåíòàðèçàö³ÿ çåìë³, 
ùî ó âëàñíîñò³ ãðîìàäè; âèâå-
äåííÿ á³çíåñó ç ò³í³; ïåðåâ³ðêà 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ äåð-
æàâíèõ êîøò³â íà ïîáóäîâó ³íô-
ðàñòðóêòóðè; ðåôîðìè ó ìåäè÷í³é 
ãàëóç³ îáëàñò³; ðîçâèòîê òóðèçìó ³ 
êóëüòóðè â íîâèõ ðåàë³ÿõ êàðàí-
òèíó; ïîÿâà ìîëîä³æíîãî êîíãðå-
ñó ÎÒÃ Â³ííè÷÷èíè òà ïîðòàëó 
«Â³ííè÷÷èíà — ä³òÿì», äå áóäå 
âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãóðòêè é àê-
òèâíîñò³ äëÿ ìîëîäèõ â³ííè÷àí.

«ЗАВГОСП» ДВОХ 
ПРЕЗИДЕНТІВ 

Ç îô³ö³éíî¿ á³îãðàô³¿ â³äî-
ìî, ùî 40-ð³÷íèé Ñåðã³é Áîð-
çîâ ðîäîì ç Â³ííèö³, íàâ÷àâñÿ 
ó øêîë³ ¹ 35. Çàê³í÷èâ ³ñòî-
ðè÷íèé ôàêóëüòåò Ïåäóí³âåð-
ñèòåòó. Äî ïî÷àòêó äåðæñëóæáè 
áóâ äèðåêòîðîì Êëóáó âåñåëèõ 
òà êì³òëèâèõ «Â³ííèöüê³ ïåðö³» 
(2006–2011 ðîêè), äèðåêòîð êî-
ìàíäè ÊÂÊ «Çá³ðíà Óêðà¿íè» 
(2011–2012).

Ó 2014 ðîö³ ïðåçèäåíò Ïîðî-
øåíêî ïðèçíà÷èâ éîãî íà ïîñàäó 
çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Äåðæó-

Êåð³âíèê îáëàñò³ 
îêðåñëèâ 13 çàâäàíü, 
ÿê³ õî÷å âèêîíàòè 
çà ï³âðîêó. Ï³ñëÿ öüîãî 
òåðì³íó ÎÄÀ ìàº 
ïðèïèíèòè ³ñíóâàííÿ 

ÍÎÂÈÍÈ
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ââå÷åð³ ìèíóëî¿ 
ñóáîòè ùîíàéìåí-
øå îäíà ëþäèíà 

òàê ³ íå ä³ñòàëàñÿ ñâîãî äîìó. Íà ï³-
øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, ùî íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà, ¿¿ çáèëà àâò³âêà. Ï³ñëÿ 
íà¿çäó ìàøèíà íå çóïèíèëàñÿ ³ âæå 
çà ê³ëüêà ñåêóíä çíèêëà ç ïîëÿ çîðó. 
Ï³ä êîëåñàìè Hyundai îïèíèâñÿ 
20-ð³÷íèé Ñòàñ Ãðèãîð'ºâ, ÿêèé 
ëåæàâ òåïåð íà àñôàëüò³ ó âëàñí³é 
êðîâ³ ³ áåç ñâ³äîìîñò³.

Ñâ³äêàìè ïîä³¿ ñòàëè äåê³ëüêà 
ïåðåõîæèõ, ÿê³ îäðàçó êèíóëè-
ñÿ äîïîìàãàòè ïîñòðàæäàëîìó: 
ïîêè îäí³ âèêëèêàëè øâèäêó, 
³íø³ ðåãóëþâàëè ðóõ àâòîìîá³ë³â, 
à òðåò³ — ïîá³ãëè çà àâò³âêîþ, ÿêà 
çáèëà Ñòàñà. Íåâäîâç³ â òîìó æ 
íàïðÿìêó âèðóøèëà ïîë³ö³ÿ.

Ìàøèíó ç ñèëüíî ïîøêîäæå-
íîþ ïåðåäíüîþ ÷àñòèíîþ òà 
áåç íîìåðíèõ çíàê³â çíàéøëè 
íà ïàðêîâö³ á³ëÿ «Íàáåðåæíî-
ãî êâàðòàëó». Âñåðåäèí³ í³êîãî 

íå áóëî. Çãîäîì çà äîïîìîãîþ 
êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ âäà-
ëîñÿ çíàéòè ³ êåðìóâàëüíèöþ 
ìàøèíè. Íåþ âèÿâèëàñÿ 44-ð³÷-
íà ë³êàðêà, ÿêà, çà ñëîâàìè êî-
ðèñòóâà÷³â ìåðåæ³, ðàçîì ç êîëå-
ãîþ ïîâåðòàëàñÿ ç³ ñâÿòêóâàííÿ 
Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà.

«¯¿ íàçäîãíàëè ³ ôîòîãðàôóâàëè 
âæå íà «Íàáåðåæíîìó êâàðòàë³». 
Âîíà áóëà âãàøåíîþ», — íàïèñàâ 
îäèí ç³ ñâ³äê³â ïîä³¿. Ïîë³öåéñüê³ 
îñâ³äóâàëè âîä³éêó çà äîïîìîãîþ 
äðàãåðà. Ó êðîâ³ æ³íêè âèÿâèëè 
1,94 ïðîì³ëå àëêîãîëþ, ïðè äî-
ïóñòèìîìó âì³ñò³ â 0,2 ïðîì³ëå.

Òèì ÷àñîì, ç ò³ëåñíèìè óøêî-
äæåííÿìè Ñòàñà ãîñï³òàë³çóâàëè 
äî ë³êàðí³. Íàðàç³ â³í çíàõîäèòüñÿ 

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 
 Àâàð³ÿ, â ÿê³é ôóðà çíåñëà 

ñòîâï ³ ç³øòîâõíóëàñü ç «Øåâðî-
ëå» òðàïèëàñü ââå÷åð³, 22 ÷åðâíÿ, 
ïîáëèçó çóïèíêè «âóë. Ñòàí³ñ-
ëàâñüêîãî». Ïðî ÄÒÏ ó ðåäàêö³þ 
ïîâ³äîìèâ ÷èòà÷ 20minut.ua, ÿêèé 
çíÿâ â³äåî ç ì³ñöÿ. Âíàñë³äîê ö³º¿ 
àâàð³¿ áóëî íåáåçïå÷íî ïåðåñóâà-
òèñÿ òðîòóàðîì, àäæå ç ïîðâàíèõ 
åëåêòðîäðîò³â ³ñêðèëà íàïðóãà.

Ó äîïèñ³ ïðî öþ àâàð³þ 
â Facebook íàïèñàëà î÷åâèäèöÿ 
ÄÒÏ Àë³íà Ìîðåâà. Æ³íêà ïèøå, 
âîíè ç ÷îëîâ³êîì òà äèòèíîþ 
ÿêðàç ïðîõîäèëè ïîâç.

«Ìè ïîâåðíóëè ãîëîâè ³ áà÷è-
ìî, ÿê íà íàñ ëåòèòü ôóðà. Á³ãëè 
òàê, ùî ÿ àæ â’ºòíàìêè çàãóáè-
ëà. Íàéñòðàøí³øå òå, ùî ïîðó÷ 
îá³ðâàëèñü ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷ 
³ ÿ äóìàëà, ùî ìåíå âá’º ñòðó-
ìîì. Ñëàâà Áîãó, îá³éøëîñü, àëå 
ñòðàøíî», — ïèøå Àë³íà.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî âîä³é 
ôóðè âèéøîâ ç êàá³íè òåæ ó øî-
êîâîìó ñòàí³. Î÷åâèäö³ êàæóòü, 
ùî áà÷èëè, ÿê âàíòàæ³âêó «ï³ä-
ð³çàëà» «Øåâðîëå».

Äîðîæí³é ðóõ âíàñë³äîê àâàð³¿ 
áóâ óñêëàäíåíèé. Íà ì³ñö³ ïðà-
öþâàëè ðÿòóâàëüíèêè, ïîë³ö³ÿ 
òà êîìóíàëüíèêè. Â³ííè÷àíè 
ó êîìåíòàðÿõ ï³ä â³äåî ç ì³ñöÿ 
ÄÒÏ ïèøóòü, ùî ðàç íà òèæäåíü 
â öüîìó ì³ñö³ îáîâ’ÿçêîâî ñòà-
ºòüñÿ àâàð³ÿ.

Ó ïîë³ö³¿ íàì ðîçïîâ³ëè, âíà-
ñë³äîê àâàð³¿ ïîñòðàæäàâ âîä³é 
ôóðè òà 14-ð³÷íà äî÷êà âîä³ÿ 
«Øåâðîëå». ¯õ ãîñï³òàë³çóâàëè 
ó ë³êàðíþ, äå ¿ì íàäàëè äîïî-
ìîãó ³ â³äïóñòèëè äîäîìó.

Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ 
ñë³äñòâà, 54-ð³÷íèé âîä³é âàíòà-
æ³âêè «ÄÀÔ», ðóõàþ÷èñü íà çà-
áîðîíåíèé ñèãíàë ñâ³òëîôîðà, 
ç³òêíóâñÿ ç àâòîìîá³ëåì «Øåâðî-

ëå», ÿêèé âè¿æäæàâ ç ïðèëåãëî¿ 
òåðèòîð³¿ íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó 
äîðîãè. Ï³ñëÿ öüîãî âàíòàæ³âêà 
â’¿õàëà â áåòîííó îïîðó.

Ñë³äñòâîì ðîçïî÷àòå êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 
1 ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî 
åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó îñîáàìè, 
ÿê³ êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè çà-
ñîáàìè).

Äèñïåò÷åð Ì³ñüêñâ³òëî Âî-
ëîäèìèð ñêàçàâ, ùî âíàñë³äîê 
àâàð³¿ áóëî çíåñòðóìëåíî ñâ³òëî 
íà ï’ÿòè îïîðàõ. Ïîëîìêó ïî-
ëàãîäèëè øâèäêî.

Äîäàìî, ùî 22 ÷åðâíÿ, ê³ëü-
êîìà ãîäèíàìè ðàí³øå â ìå-
ðåæ³ ç'ÿâèëîñÿ ùå îäíå â³äåî 
ç Êè¿âñüêî¿. Çíîâó ç ÄÒÏ. Àëå 
âæå íà Âîäîêàíàë³. Òóò âîä³é 
íà «Ì³òñóá³ñ³» âëåò³â ó ìåòàëåâó 
êîíñòðóêö³þ.

Свідок ДТП: «Я думала, що мене вб’є струмом»

Внаслідок цієї аварії було небезпечно пересуватися 
тротуаром. Адже з порваних електродротів іскрила напруга 

П’ЯНА МЕДИЧКА ЗБИЛА ЛЮДИНУ 
ТА ВТЕКЛА З МІСЦЯ АВАРІЇ 
Резонансне  У вихідні неподалік 
центру сталося резонансне 
ДТП. Повертаючись зі святкування 
Дня медичного працівника, водійка 
напідпитку на пішохідному переході 
збила хлопця і, не зупиняючись, поїхала 
геть. Зараз хлопець знаходиться в лікарні, 
а медику загрожує умовне покарання

ï³ä ïîñò³éíèì íàãëÿäîì ë³êàð³â. 
Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç éîãî 
ìàìîþ Îêñàíîþ Ãðèãîð’ºâîþ, 
àëå çíàéîì³ ðîäèíè ïîâ³äîìèëè, 
ùî æ³íêà ïîñò³éíî çíàõîäèòü-
ñÿ á³ëÿ ñèíà ³ íå ìàº çìîãè ç 
íàìè ïîãîâîðèòè. ²íøà ïîäðóãà 
Îêñàíè íàïèñàëà, ùî ïåðåäàëà 
¿é íàøå ïîâ³äîìëåííÿ ³ ñêàçà-
ëà, ùî ìàìà õëîïöÿ çâ’ÿæåòüñÿ 
ç íàìè, àëå íà ìîìåíò âèõîäó 
öüîãî òåêñòó ç ðåäàêö³ºþ í³õòî 
íå çâ’ÿçàâñÿ.

Íàðàç³ ó ìåðåæ³ ïðîâîäÿòü çá³ð 
êîøò³â íà ë³êóâàííÿ õëîïöÿ, 
àëå ÷åðåç òå, ùî íàì íå âäàëîñÿ 
çâ’ÿçàòèñÿ ç éîãî áëèçüêèìè, ìè 
íå çìîãëè îòðèìàòè ï³äòâåðäæåí-
íÿ, ùî âêàçàí³ ðåêâ³çèòè ñïðàâä³ 
íàëåæàòü ÷ëåíàì ðîäèíè Ñòàñà, 
àáî éîìó ñàìîìó.

Ñë³äñòâîì ðîçïî÷àòå êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 
1 ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî 

åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó îñîáàìè, 
ÿê³ êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè çà-
ñîáàìè).

Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ âî-
ä³éö³ çàãðîæóº ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê 
äî òðüîõ ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì 
ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè íà òàêèé ñàìèé òåð-
ì³í. Íà ïèòàííÿ, ÷è âèçíàº æ³íêà 
ñâîþ ïðîâèíó, â ïîë³ö³¿ â³äïîâ³-
äàòè â³äìîâèëèñÿ, ïîñèëàþ÷èñü 
íà òàºìíèöþ ñë³äñòâà.

Автівка після ДТП. Її знайшли покинутою і без номерних знаків в одному з вінницьких дворів 

Íà ïèòàííÿ, ÷è âèçíàº 
æ³íêà ñâîþ ïðîâèíó, 
â ïîë³ö³¿ â³äïîâ³äàòè 
â³äìîâèëèñÿ, 
ïîñèëàþ÷èñü íà 
òàºìíèöþ ñë³äñòâà

ÍÎÂÈÍÈ
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Директор департаменту житлового госпо-
дарства Роман Фурман запевняє, що об-
різка дерев на Порика, 15 була проведена 
після звернення мешканців, а підрядник 
мав при собі всі дозволи. А чи продають 
зрізані дерева, йому невідомо.
— Генеральним підрядником на обрізку 
дерев у подвір’ях та міжквартальних про-
їздах є «Аварійно-диспетчерська служба». 
За умовами тендеру вони мають зачистити 
після себе територію, — каже чиновник.
Також Роман Фурман розказав про поря-
док перевірки легальності вирізки дерев.
— Якщо люди вважають, що обрізка не-

законна, то мають пересвідчитись, що 
в підрядника робіт є відповідні дозволи 
на виконання. Немає дозволів — викли-
кайте поліцію для з’ясування обставин, — 
говорить Роман Фурман. — Серед дозвіль-
ної документації має бути акт обстеження, 
яким встановлюється, що дерево  аварійне 
та підлягає видаленню. Цей акт виготов-
ляють разом з екологічною інспекцією.
Проте, якщо більшість людей проти, хоча 
вирубка закона, то роботи можна тим-
часово зупинити: у мерії дають час, щоб 
люди провели спільні збори та визначи-
лися з обрізкою дерев.

Що робити, якщо я проти вирубки

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ï’ÿòèïîâåðõ³âêà íà Ïî-
ðèêà, 15 âèçíàíà çðàçêîâèì 
áóäèíêîì — ó 2018-ìó ðîö³ 
äîãëÿíóòà áóä³âëÿ ïîñ³ëà 

äðóãå ì³ñöå â ì³ñüêîìó êîíêóðñ³. Íàâêî-
ëî ¿¿ îòî÷óº çåëåíà îàçà ç äåðåâ òà êóù³â. 
Ó íåâåëè÷êîìó ïîäâ³ð’¿ á³ãàþòü ä³òëàõè, 
à á³ëÿ îäíîãî ç ï³ä’¿çä³â ëàãîäÿòü ñõîäè.

Îäíàê â ö³é ³äèë³¿ ñòàëàñÿ íåïðèºìí³ñòü: 
10 ÷åðâíÿ íàâêîëî äîìó çð³çàëè á³ëüøå 
äåñÿòêà çäîðîâèõ äåðåâ. Ç³ ñõâèëüîâàíèì 
ãîëîñîì ïî òåëåôîíó öå ðîçêàçàâ ì³ñöåâèé 
æèòåëü, ïåíñ³îíåð Ñåðã³é Ëèïà÷. Çà éîãî 
ñëîâàìè, äåðåâà çíåñëè íåçàêîííî, à ïî-
ë³ö³ÿ íà éîãî ñêàðãó í³ÿê íå çðåàãóâàëà.

— Ïîòð³áíî, ùîá âè çàô³êñóâà-
ëè öåé çëî÷èí, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. 
Óæå íà ì³ñö³ ìè ïîáà÷èëè âàíòàæ³âêó, 
çàâàíòàæåíó ã³ëëÿì ³ çð³çàíèìè äåðåâàìè. 
Ôîòîãðàôóºìî çð³çàí³ ñòîâáóðè. ² öå ïî-
ì³÷àþòü æ³íêè, ÿê³ ñèä³ëè á³ëÿ ï³ä’¿çäó. 
Îäí³ºþ ç íèõ âèÿâèëèñÿ ñòàðøà ïî áó-
äèíêó, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ Âàëåíòèíîþ 
²âàí³âíîþ. Æ³íêà ïîÿñíþº, ùî âèðóáêó 
çðîáèëè çà çâåðíåííÿì ìåøêàíö³â.

— Äåðåâà áóëè àâàð³éíèìè, ñõèëÿëèñÿ 
äî áóäèíêó ³ ïðè ñèëüíîìó â³òð³ ìîãëè 
ïîáèòè â³êíà, — ãîâîðèòü ñòàðøà ïî áó-
äèíêó. — Çíàëà, ùî áóäóòü íåïðèºìíîñò³ 
â³ä íàøîãî ñóñ³äà, òîìó ç³áðàëè ï³äïèñè ç 
óñ³õ 90 êâàðòèð. Á³ëüø³ñòü çà òå, ùî äåðåâà 
ïîòð³áíî áóëî çðóáàòè.

Ñâîãî ñóñ³äà, íàòÿêàþ÷è íà Ñåðã³ÿ Ëè-
ïà÷à, æ³íêà íàçèâàº «õâîðèì, ÿêîìó íåìàº 
÷èì çàéíÿòèñÿ».

— Ï³äíÿâ ́ âàëò, ùîá çóïèíèòè íà÷åáòî 
«íåçàêîííó âèðóáêó». Âèêëèêàâ ïîë³ö³þ, 
ïðè¿æäæàâ ïðåäñòàâíèê ì³ñüêâèêîíêîìó 
äî íàñ. Òàê âñ³ äîêóìåíòè ïåðåäèâè-
ëèñÿ ³ ïèòàíü íå áóëî äî íàñ, — êàæå 
Âàëåíòèíà.

Æ³íêà ðîçêàçóº, ùî âñ³ì çð³çàíèì äåðå-
âàì áóëî íå ìåíøå ñîðîêà ðîê³â. À ïîò³ì 

äîäàº, ùî çà äîìîì òàêîæ ïîòð³áíî ð³çàòè 
ñòàð³ äåðåâà.

— Âîíè âæå òðóõëÿâ³, ìîæóòü çàâàëèòèñÿ 
àáî íà ëþäåé, ÿê³ òóò õîäÿòü, àáî íà ä³òåé, 
ùî ãðàþòüñÿ â äèòñàäêó (ïîðÿä ç äîìîì 
ÄÍÇ ¹ 52 — àâò.).

— À çâ³äêè âè çíàºòå, ùî äåðåâà òðóõ-
ëÿâ³? ×è áóëè ÿê³ñü âèñíîâêè, äîçâîëè? 

— Âîíî ìåí³ íå ïîòð³áíî. Ìåøêàíö³ 
êàæóòü, ùî äåðåâà ãíèë³ òà òðóõëÿâ³ é 
çâåðíóëèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ì³ñüêðàäè. 
Òàì ³ äàëè äîçâîëè, ùî ìîæíà çðóáàòè, — 
â³äïîâ³äàº ñòàðøà ïî áóäèíêó.

Òðîõè ï³çí³øå çóñòð³÷àºìîñÿ ç ïåíñ³î-
íåðîì Ñåðã³ºì Ëèïà÷åì, ÿêèé é ïîñêàð-
æèâñÿ äî ðåäàêö³¿.

— Ðàí³øå ñòàðøîþ ïî äîìó áóëà Í³íà 
Òåðåíò³¿âíà — ãàðíèé ôàõ³âåöü, ÿêà ùî-
ðîêó ò³ëüêè ÷èñòèëà äåðåâà â³ä ã³ëëÿ, àëå 
äàâàëà ¿ì æèòè äàë³, — ãîâîðèòü ÷îëî-
â³ê. — Òåïåð æå â íàñ «ñàìîçâàíêà», ÿêà 
âæå äâà ðîêè ð³æå äåðåâà íàâêîëî. Âîíà 
õâîðà íà ãîëîâó, áî õî÷å ïåðåòâîðèòè íàøå 
ïîäâ³ð'ÿ íà ïóñòåëþ.

Êîëè çð³çàëè äåðåâà, ÿê ðîçêàçóº Ñåðã³é, 
â³í «âîþâàâ» çà òå, ùîá ïðèïèíèëè ðîáîòè.

— Á³ëüø³ñòü ëþäåé ç íàøîãî äîìó ïðî-
òè âèðóáêè, «çà» ò³ëüêè îäèí ï³ä’¿çä, äå 
æèâå öÿ ñòàðøà ïî áóäèíêó. Ùîá çóïè-
íèòè âèðóáêó, 10 ÷åðâíÿ âèêëèêàâ ïîë³-
ö³þ. Ó ë³ñîðóá³â íå áóëî æîäíèõ äîçâîë³â 
íà ðóáêó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Òàê ï³ñëÿ 
ïîë³öåéñüêèõ ïðè¿õàâ ïðåäñòàâíèê ìåð³¿, 
³ ïðè ñîá³ â³í ìàâ ï³äòàñîâàí³ äîêóìåíòè. 
Òîìó ðîáîòè íå ïðèïèíèëè.

×îëîâ³ê ðîçêàçóº, ùî ñêîñèëè âèøíþ, 
÷åðåøíþ, ñëèâó, ãîð³õè. Çàãàëîì, 13 äåðåâ.

— Óñ³ âîíè áóëè çäîðîâ³, à äåÿê³ — äóæå 
ìîëîä³ òà ìîãëè ðîñòè ðîêàìè! Ïîäèâ³òüñÿ 
íà ïåíüêè, âîíè æ âñ³ áåç óðàæåíü, — êàæå 
ïåíñ³îíåð. — Çðóáàí³ ñòîâáóðè òà ã³ëëÿ 
âàëÿëîñÿ òèæäåíü ïåðåä äîìîì. ¯õ í³õ-
òî íå çàáèðàâ, à êîëè ðóáàëè, ïðèõîäèâ 
ÿêèéñü ãðóçèí — õîò³â âèêóïèòè íà äðîâà 
äëÿ ìàíãàë³â. Íå çíàþ, ÷è â³í êóïèâ, àëå 
ñüîãîäí³ çðóáàí³ äåðåâà ñòàëè çàáèðàòè. 

ЧЕРЕЗ ЗРУБАНІ ДЕРЕВА 
ПЕНСІОНЕР ХОЧЕ ЙТИ ДО СУДУ
«Сусідські війни»  На Порика, 15 знесли з десяток 
дерев. Місцевий житель Сергій Липач запевняє — 
дерева були здорові й згоди на їхню вирубку сусіди 
не давали. А старша по будинку каже, що якраз за 
рішенням більшості мешканців й була виконана обрізка

Пенсіонер Сергій Липач вказує на одне зі зрубаних дерев. 
Каже, що вони всі були здорові, могли рости ще багато років

ÑÈÒÓÀÖ²ß



6 RIA, Ñåðåäà, 24 ÷åðâíÿ 2020

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

475434

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

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

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
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У ВООЗ наголошують, що каран-
тин не скасовує рутинної вакци-
нації. У пріоритеті є 
первинні вакцинальні комп-
лекси: це вакцинація від кору, 
краснухи, поліомієліту, дифтерії, 
кашлюку та правця, особливо се-
ред дітей першого року життя.
У ВООЗ кажуть, що будь-які пе-
реривання планової імунізації, 
навіть на короткий період, при-
зводять до підвищення ймовір-
ності спалахів вакцинокерованих 
інфекцій. Або зростання кількості 

випадків захворювань, яким мож-
на запобігти шляхом вакцинації.
Кажуть, це буде додатковим на-
вантаженням на системи охоро-
ни здоров’я у країнах, які вже й 
так перевантажені через панде-
мію COVID-19.
Національне законодавство та-
кож не змінює процеси рутинної 
вакцинації. Згідно із новими змі-
нами у національному календарі 
щеплень, під час карантинних 
заходів не заборонено профі-
лактичні вакцинації.

Лікарні вже і так перевантажені через пандемію 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Áàòüêè ïî÷àëè 
â³äòåðì³íîâóâàòè 
âàêöèíàö³þ ä³òåé, 
áî íå õîò³ëè çàéâèé 

ðàç éòè ó ë³êàðí³ òà õâèëþâàëèñü, 
ùî öå çíèçèòü ³ìóí³òåò. ² õî÷ ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ÌÎÇ íàãîëîøó-
âàëî íà íåîáõ³äíîñò³ âàêöèíàö³¿, 
íàâåñí³ ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ çðî-
áèòè ùåïëåííÿ çíèçèëàñü.

«ДОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ДЛЯ 
ЛЮДИНИ НЕ СТВОРЮЄ» 

— Íà ïî÷àòêó êàðàíòèíó á³ëü-
ø³ñòü ïîë³êë³í³ê íå ìîãëè ñòâî-
ðèòè ïîâíó áåçïåêó äëÿ ïàö³ºí-
ò³â, òîìó óðÿä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
ïðèïèíèòè ïëàíîâ³ îãëÿäè òà 
âàêöèíàö³¿.

Àëå âæå ï³çí³øå êåð³âíèöòâî 
ÂÎÎÇ íàãîëîñèëî íà òîìó, ùî 
ïåðåðèâàòè âàêöèíàö³þ íå ìîæ-

íà, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-ïåä³àòð Àí-
äð³é Øèìàíñüêèé. — ßêùî ä³òîê 
íå âàêöèíóâàòè, òî ç'ÿâèòüñÿ ö³ëèé 
ïîò³ê ä³òåé, ÿê³ íå ìàþòü çàõèñòó 
â³ä òèõ ³íôåêö³é, ÿê³ êîíòðîëþ-
þòüñÿ ùåïëåííÿìè. Öå ñïðè÷èíÿº 
ðèçèê ï³äâèùåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ê³ð, äèôòåð³þ òîùî.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, âðàõîâóþ÷è 
òå, ùî â óìîâàõ êàðàíòèíó ìåäè÷-
í³ çàêëàäè ïðàöþþòü ó ï³äâèùå-
íîìó íàïðóæåíí³ ÷åðåç êîðîíàâ³-
ðóñ, òî, ÿêùî â³äáóäåòüñÿ ñïàëàõ 
³íøèõ ³íôåêö³é, — íàâàíòàæåííÿ 
íà ë³êàðí³ áóäå âåëè÷åçíå. Â³äïî-
â³äíî ÷àñòèíà ä³òåé íå çìîæóòü 
îòðèìàòè ïðàâèëüíó òà ñâîº÷àñíó 
äîïîìîãó. Ñàìå òîìó ÂÎÎÇ íà-
ãîëîøóº, ùî âàêöèíóâàòèñü ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ìîæíà ³ òðåáà.

— Ïîòð³áíî íàäàâàòè ïåðå-
âàãó ïëàíîâèì âàêöèíàì, òîá-
òî òèì, ÿê³ âõîäÿòü ó êàëåíäàð³ 
ùåïëåíü, — ãîâîðèòü Øèìàí-
ñüêèé. — Ìàêñèìóì ùåïëåíü 

ВІДМОВА ВІД ЩЕПЛЕНЬ ПРИЗВЕДЕ 
ДО СПАЛАХІВ КОРУ ЧИ ДИФТЕРІЇ 
Вакцинація  Якщо не робити планових 
щеплень, то після коронавірусу можемо 
мати спалах інших інфекційних хвороб, — 
кажуть медики. Поговорили з лікаркою 
амбулаторії та приватним лікарем-педіатром 
про те, як карантин вплинув на вакцинацію

íÿ êàðàíòèíó äåùî çìåíøèëàñü 
ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â. Àëå âæå 
ó êâ³òí³-òðàâí³ ëþäè ïî÷àëè àê-
òèâíî ïðèõîäèòè âàêöèíóâàòèñü.

— Âàðòî ïàì'ÿòàòè ïðî ñâîþ 
áåçïåêó. Êîëè éäåòå íà âàêöè-
íàö³þ, òî ïîòð³áíî ðîçóì³òè, 
ùî ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò — 
íå íàéêðàùèé ñïîñ³á ä³ñòàòèñü 
ó ë³êàðíþ, — ïðîäîâæóº ë³êàð. — 
Òðåáà íå çàáóâàòè ïðî ìàñêó, 
ðóêàâè÷êè òà àíòèñåïòèê. ßêùî 
öüîãî âñüîãî äîòðèìóâàòèñü, 
òî âàêöèíàö³ÿ áóäå áåçïå÷íîþ 
³ í³ÿêèõ äîäàòêîâèõ ðèçèê³â äëÿ 
ëþäèíè íå ñòâîðèòü.

«ВАША ДИТИНА, КОЛИ 
ВИРОСТЕ, ТО НЕ ПОДЯКУЄ» 

Çàâ³äóâà÷êà àìáóëàòîð³ ¿ 
¹2 Îëüãà Øêîäà ðîçïîâ³äàº, ùî 
ó Â³ííèö³ îñòàíí³ ðîêè çìåíøó-
ºòüñÿ ê³ëüê³ñòü áàòüê³â, ÿê³ â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ ðîáèòè ñâî¿ì ä³òÿì 
ùåïëåííÿ.

— Çàðàç ëþäè ðîçóì³þòü, ùî 
ïîòð³áíî ùåïëþâàòèñÿ, ïîïðè 
êàðàíòèí. Òèì ïà÷å âñ³õ ñàí³òàð-
íèõ íîðì ó àìáóëàòîð³ÿõ ì³ñòà 
äîòðèìóþòüñÿ, — ãîâîðèòü Îëü-
ãà Øêîäà. — Ó ïåð³îä ñóâîðîãî 
êàðàíòèíó âàêöèíóâàòèñü ïðè-
õîäèëî ìåíøå ëþäåé. Àëå çà-
ðàç, ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ òðàâíÿ, 

âæå àêòèâíî ïðèõîäÿòü ðîáèòè 
ùåïëåííÿ. Íàïðèêëàä, çà â÷î-
ðàøí³é äåíü ó íàø³é àìáóëàòîð³¿ 
çðîáèëè áëèçüêî 40 âàêöèíàö³é. 
Çà îäèí ïðèéîì äèòèíà ìîæå 
îòðèìóâàòè â³ä äâîõ äî òðüîõ 
ùåïëåíü, öå ìîæóòü áóòè êðàïë³ 
³ äâà óêîëè.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, íàâ³òü, 
ÿêùî ó äèòèíè ïîðóøåíèé êà-
ëåíäàð ùåïëåíü, òî éîãî ìîæíà 
íàçäîãíàòè. Íàïðèêëàä, êîì-
á³íóþ÷è âàêöèíè. Çàâ³äóâà÷êà 
êàæå, ùî â÷àñíà âàêöèíàö³ÿ ïî-
ëåãøóº æèòòÿ ³ äèòèí³, ³ ë³êàðþ, 
³ áàòüêàì. À îò â³äìîâà â³ä íå¿ 
÷åðåç êàðàíòèí ìîæå ïðèçâåñòè 
äî ñïàëàõ³â ð³çíèõ ³íôåêö³éíèõ 
çàõâîðþâàíü.

— Ç áàòüêàìè, ÿê³ íå õî÷óòü 
ùåïëþâàòèñÿ, ìè ïðîâîäèìî 
áåñ³äè. Íàãîëîøóºìî, ùî öå 
íåáåçïå÷íî. Ïîÿñíþºìî, ùî 
âàøà äèòèíà, êîëè âèðîñòå, 
òî íå ïîäÿêóº çà öå. Áî, íàïðè-
êëàä, ÿêùî ó ìàëåíüêîìó â³ö³ ä³-
â÷èíö³ íå çðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä 
êîðó, òî ó ïåð³îä âàã³òíîñò³ âîíà 
áóäå ïåðåíîñèòè éîãî íàäçâè÷àé-
íî ñêëàäíî, — ïðîäîâæóº Øêîäà. 
— Ìè ïîÿñíþºìî, ùî ïîá³÷íèõ 
ä³é â³ä ùåïëåííÿ çàçâè÷àé íåìàº. 
Ìåäñåñòðè çàñïîêîþþòü áàòüê³â 
³ âñå ïðîõîäèòü äîáðå.

Ольга Шкода (праворуч): «Зараз люди розуміють, що потрібно щеплюватися, попри карантин. 
Тим паче всіх санітарних норм у амбулаторіях міста дотримуються» 

ïîòð³áíî ðîáèòè ó îäèí ïðèéîì, 
áî öèì ïàö³ºíòè çìåíøóþòü ê³ëü-
ê³ñòü â³çèò³â ó ë³êàðíþ.

Àíäð³é Øèìàíñüêèé ïîÿñíþº, 
æîäíà ç ³ñíóþ÷èõ ñüîãîäí³ âàêöèí 
íå ìîæå í³ÿêèì ÷èíîì çìåíøèòè 
ðèçèê çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³-
ðóñ àáî çì³íèòè éîãî ïåðåá³ã. Áî 
âàêöèíè ñòâîðþþòü ³ìóí³òåò ò³ëü-
êè ïðîòè ò³º¿ áàêòåð³¿ àáî â³ðóñó, 
ÿêà ³ âõîäèòü ó ¿¿ ñêëàä.

Ïðîòå, íàïðèêëàä, âàêöèíàö³ÿ 
ïðîòè ïíåâìîêîêîâî¿ ³íôåêö³¿ 
ìîæå ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà â³ä-
ñóòí³ñòü óñêëàäíåíü ï³ä ÷àñ çà-
õâîðþâàííÿ êîðîíàâ³ðóñîì.

— Êîðîíàâ³ðóñíà õâîðîáà — 
öå ãîñòðà ðåñï³ðàòîðíî-â³ðóñíà 
³íôåêö³ÿ, ³ âîíà ìîæå âèêëè-
êàòè áàêòåð³àëüí³ óñêëàäíåííÿ, 
íàïðèêëàä, ïíåâìîí³þ. Òîìó, 
ÿêùî ëþäèíà ìàº ùåïëåííÿ â³ä 
ïíåâìîêîêîâî¿ ³íôåêö³¿, òî öå 
çìåíøóº ðèçèê òîãî, ùî ï³ä ÷àñ 
çàõâîðþâàííÿ êîðîíàâ³ðóñîì 
ó ëþäèíè áóäå óñêëàäíåííÿ ó âè-
ãëÿä³ áàêòåð³àëüíî¿ ïíåâìîí³¿, — 
ïîÿñíþº ë³êàð. — Æîäí³ âàêöèíè 
íåãàòèâíî íå âïëèâàþòü íà ³ìó-
í³òåò. ², íàãîëîøóþ, ùî ïîêè 
íåìàº âàêöèíè â³ä COVID-19.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Øèìàí-
ñüêîãî, ó ¿õíüîìó ìåäè÷íîìó 
öåíòð³ íà ïî÷àòêó çàïðîâàäæåí-

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (095)1039671 
 Â³ííè÷àíêà äâ³÷³ âõîäèëà â ðå-
ì³ñ³þ, àëå õâîðîáà ïîâåðòàëàñÿ 
äî íå¿ çíîâó. Â³äíåäàâíà ïóõëèíà 
ïåðåñòàëà ï³ääàâàòèñÿ ë³êóâàííþ 
õ³ì³ºþ. Äîïîìîãòè òåïåð ìîæóòü 
ëèøå äîðîãîâàðò³ñí³ ïðîòèïóõ-
ëèíí³ ë³êè.

Äâà ðîêè òîìó Òåòÿí³ Êðàâ-
÷óê ä³àãíîñòóâàëè ðàê ÿº÷íèê³â 
òðåòüî¿ ñòàä³¿. Æ³íö³ çðîáèëè 
îïåðàö³þ ³ ïðîâåëè ø³ñòü êóðñ³â 
õ³ì³îòåðàï³¿. Ó ëþòîìó 2019-ãî 
ïîìåð ¿¿ ÷îëîâ³ê. Â òðàâí³ 

òîãî æ ðîêó íà íåðâîâîìó ãðóí-
ò³ â Êàòåðèíè ñòàâñÿ ïåðøèé 
ðåöèäèâ. Çíîâó ø³ñòü êóðñ³â 
«õ³ì³¿». Äîïîìîãëî — æ³íêà 
çíîâó óâ³éøëà â ðåì³ñ³þ, àëå 
â òðàâí³ 2020-ãî ó íå¿ ñòàâñÿ 
äðóãèé ðåöèäèâ.

Â³ííè÷àíö³ ïðèçíà÷èëè ø³ñòü 
êóðñ³â õ³ì³¿ ³ äåñÿòü êóðñ³â ïðå-
ïàðàòó «Àâàñòèí». Ö³ ë³êè íå äî-
çâîëÿþòü çá³ëüøóâàòèñÿ ïóõëèí³ 
³ áëîêóþòü ïîÿâó ìåòàñòàç³â.

Äíÿìè, 20 ÷åðâíÿ, Êàòåðèíà 
ïðîéøëà ïåðøèé êóðñ õ³ì³¿ òà 

«Àâàñòèíó». Äëÿ ïîäàëüøîãî 
ë³êóâàííÿ æ³íö³ íåîáõ³äíî ùå 
540 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿêèõ ðîäèíà, 
çâ³ñíî, íå ìàº.

— Âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â ìè 
ñïðàâëÿëèñÿ çóñèëëÿìè âëàñíî¿ 
ðîäèíè, áëèçüêèõ òà äðóç³â. Àëå 
öüîãî ðàçó ïóõëèíà àäàïòóâàëàñÿ 
äî õ³ì³îòåðàï³é, òîìó äîïîìîãòè 
òåïåð ìîæå ëèøå äîðîãîâàðò³ñíå 
ë³êóâàííÿ, — ãîâîðèòü äîíüêà Êà-
òåðèíè Òåòÿíà Êðàâ÷óê. — Ùî 
òðè òèæí³ íà ë³êóâàííÿ ìàìè 
íåîáõ³äíî áëèçüêî 60 òèñÿ÷ ãðè-

âåíü. Âñ³ºþ ðîäèíîþ ïðîñèìî 
â³äãóêíóòèñÿ. Äîïîìîæ³òü âðÿ-
òóâàòè ìàìó.

ßêùî âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü òà 
áàæàííÿ äîïîìîãòè Êàòåðèí³ 
îäóæàòè, ïåðåðàõóéòå áóäü-ÿêó 
çðó÷íó äëÿ âàñ ñóìó íà ö³ íîìåðè 
êàðòîê:
ÏðèâàòÁàíê:
5168 7422 2833 9580 — Êðàâ÷óê 
Êàòåðèíà Îëåêñàíäð³âíà 
Ìîíîáàíê 
5375 4141 1292 1589 — Êðàâ÷óê 
Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 

«Допоможіть врятувати мою маму»

Вінничанка Тетяна Кравчук. 
У травні у жінки стався другий 
рецидив, зараз вона потребує 
дороговартісного лікування
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ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА, КЕРІВНИЦЯ ШКОЛИ ТАНЦЮ
Чим більше я пізнаю своє місто, 
тим більше закохуюся в нього. 

ПРЕС-СЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

«Â³ííèöÿãàç» íàãàäóº: 
ñïîæèâà÷³ ãàçó ïðè êîðèñòóâàíí³ 
áëàêèòíèì ïàëèâîì ìàþòü ÷³òêî 
äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïåêè, 
àáè íå äîïóñòèòè á³äè. 

Çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì çà ñòàí ãàçîâîãî îáëàä-
íàííÿ, ìåðåæ áóäèíê³â, êâàð-
òèð òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
â³äïîâ³äàþòü ¿õ âëàñíèêè àáî 
áàëàíñîóòðèìóâà÷³. Ãàç — âè-
áóõîíåáåçïå÷íà ðå÷îâèíà. Ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ìîæå 
ïðèçâåñòè äî âèáóõ³â, ïîæåæ, 
îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì, ðóéíó-
âàíü òà ëþäñüêèõ æåðòâ.

Áåçïåêà òà áåçïåðåðâí³ñòü ïî-
ñòà÷àííÿ ãàçó äî êîæíî¿ îñåë³ 
çàëåæàòü ïåðåäóñ³ì â³ä òåõí³÷-
íîãî ñòàíó ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ìåðåæ. Çà äàíèìè ñòàòèñòèêè, 
íåùàñí³ âèïàäêè ïðè êîðèñòó-
âàíí³ ãàçîì, ãîëîâíèì ÷èíîì 
ìàþòü ì³ñöå íà âíóòð³øíüî-
áóäèíêîâèõ ìåðåæàõ. Â³äñóò-
í³ñòü ðåãóëÿðíîãî òåõí³÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ ìåðåæ áóäèí-
ê³â ïðèçâîäèòü äî ïîã³ðøåííÿ 
¿õ ñòàíó, âòðàòè íàä³éíîñò³ òà 
áåçïå÷íîñò³.

«ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ÿê Îïå-
ðàòîð ÃÐÌ â³äïîâ³äàº çà ñòàí 
ãàçîïðîâîäó äî âèìèêàþ÷îãî 

ïðèñòðîþ íà ãàçîïðîâîä³-ââîä³ 
äî áóäèíêó. Ó ñâîþ ÷åðãó ìåðå-
æ³ â³ä âèìèêàþ÷îãî ïðèñòðîþ, 
ùî ïðîêëàäåí³ ïî ñò³íàõ òà 
âñåðåäèí³ áóäèíêó, â³äíîñÿòüñÿ 
äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ ñèñòå-
ìè ãàçîïîñòà÷àííÿ. Çàáåçïå÷èòè 
¿õ íàëåæíå òåõí³÷íå îáñëóãîâó-
âàííÿ ìàþòü âëàñíèêè», — ïî-
ÿñíþº äèðåêòîð ç êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
Þë³ÿ Á³êòàøåâà.

Ó ñâîþ ÷åðãó Îïåðàòîð ÃÐÌ 
çàëèøàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüíèì 
çà ö³ëîäîáîâå ùîäåííå ïðè-
éíÿòòÿ àâàð³éíèõ âèêëèê³â â³ä 
ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó, 
áåçêîøòîâíî ëîêàë³çóº òà ë³ê-
â³äîâóº àâàð³éí³ ñèòóàö³¿.

Òàðèôàìè íà ðîçïîä³ë ïðè-
ðîäíîãî ãàçó, ÿê³ çàòâåðäæåí³ 
ÍÊÐÅÊÏ äëÿ îïåðàòîð³â ÃÐÌ, 
âèòðàòè íà òåõí³÷íå îáñëóãîâó-
âàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ íå ïåðåäáà÷åí³. Çà ðà-
õóíîê ïëàòè çà ðîçïîä³ë ãàçó 
çä³éñíþºòüñÿ óòðèìàííÿ ìåðåæ 
äî òî÷êè ðîçìåæóâàííÿ, ¿õ ðå-
ìîíò, ìîäåðí³çàö³ÿ òà îáñëóãî-
âóâàííÿ, çàì³íà ë³÷èëüíèê³â, 
ïðèäáàííÿ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ 
òà ³íøèõ ðîçõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, 
ðîáîòà àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ 
òà ³íøèõ ñëóæá ï³äïðèºìñòâà.

Ç ñ³÷íÿ ìèíóëîãî ðîêó ñïî-

æèâà÷³ ãàçó ñàìîñò³éíî ìîæóòü 
îáðàòè ñîá³ ï³äïðèºìñòâî, ÿêå 
áóäå çä³éñíþâàòè îáñëóãîâóâàí-
íÿ ãàçîâèõ ïðèëàä³â òå åëåìåíò³â 
ñèñòåìè ãàçîïîñòà÷àííÿ áóäèí-
êó íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ. Òàêå 
ï³äïðèºìñòâî ïîâèííå ìàòè äî-
çâ³ë íà ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðîá³ò.

Íåàáèÿêó çàãðîçó íåñóòü ó ñîá³ 
³ êðàä³æêè ãàçó, ñàìîâ³ëüí³ âòðó-
÷àííÿ â ðîáîòó ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ìåðåæ òà ãàçîâèõ ïðèëàä³â.

Áóäüòå îáåðåæíèìè! Äîòðè-
ìóéòåñü ïðàâèë áåçïåêè ïðè 

êîðèñòóâàíí³ ãàçîì:
 ïåðåä òèì, ÿê óâ³ìêíóòè ãà-

çîâèé ïðèëàä, â³ä÷èí³òü â³êíî òà 
ïåðåâ³ðòå íàÿâí³ñòü òÿãè â äèìî-
âèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ;
 ñïî÷àòêó ï³äïàëþéòå ñ³ð-

íèê, à âæå ïîò³ì â³äêðèâàéòå 
ïîäà÷ó ãàçó;
 ï³ñëÿ êîðèñòóâàííÿ ãàçîì, 

ïåðåêðèâàéòå êðàíè íà ïðè-
ëàäàõ;
 ñë³äêóéòå çà ñòàíîì ãàçî-

âèõ ïðèëàä³â, â÷àñíî çä³éñíþéòå 
¿õ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ðåìîíò.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 çàêëåþâàòè âåíòèëÿö³éí³ 

ðåø³òêè
 çàëèøàòè óâ³ìêíåíó ãàçîâó 

ïëèòó áåç íàãëÿäó
  âèêîðèñòîâóâàòè ãàçîâ³ 

ïðèëàäè äëÿ îá³ãð³âó ïîìåø-
êàííÿ òà ñóø³ííÿ á³ëèçíè
 êîðèñòóâàòèñÿ íåñïðàâíè-

ìè ãàçîâèìè ïðèëàäàìè
  ïðîâîäèòè ñàìî÷èííå 

âñòàíîâëåííÿ, çàì³íó ³ ðåìîíò 
ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ, çì³íþâà-
òè êîíñòðóêö³þ ãàçîâèõ ïðè-
ëàä³â.

ЯКЩО ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ:
 íåãàéíî âèìêí³òü ãàçîâ³ 

ïðèëàäè
 ïåðåêðèéòå ãàç íà ãàçî-

ïðîâîä³
 âèéä³òü ç ïðèì³ùåííÿ
 çàòåëåôîíóéòå çà íîìåðîì 

«104»

ПРИ ЦЬОМУ ЗАБОРОНЕНО:
 âèêîðèñòîâóâàòè ñ³ðíèêè, 

çàïàëüíè÷êè òà ³íø³ äæåðåëà 
â³äêðèòîãî âîãíþ
 âìèêàòè òà íå âèìèêàòè 

ñâ³òëî òà åëåêòðîïðèëàäè
 êîðèñòóâàòèñÿ ñòàö³îíàð-

íèì òåëåôîíîì òà åëåêòðè÷íè-
ìè äçâ³íêàìè êâàðòèð.

Áåðåæ³òü ñåáå òà áëèçüêèõ!

Від стану газових мереж будинку та дотримання правил 
поводження з газом залежить безпека кожного
БЛОГ
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У 2017 році в Україні почали 
впроваджувати реформу ін-
тернатів. Її кінцева мета — лік-
відувати інтернати у звичному 
розумінні, тобто заклади, де 
живуть сотні дітей.
Часто діти там перебувають че-
рез те, що сім’я не справляється 
з вихованням дитини фізично — і 
в таких випадках, згідно з ре-
формою, держава має допо-
могти родині.
До 2026 року кількість дітей 
в інтернатах має зменшитися 
втричі. Натомість держава має 
сконцентруватися на дитбудин-
ках сімейного типу та патронат-
них родинах.
Як пояснює заступник міністра 
соціальної політики Борис Ле-

бедцов, здійснення реформу-
вання закладів інституційного 
догляду та виховання дітей є 
одним із пріоритетних напрямів 
державної соціальної політики.
«За два роки реформи ліквідо-
вано 20 закладів інституційного 
догляду та виховання, ще 37 ре-
формовано у денні або стаціо-
нарні заклади. При цьому на 9% 
зменшилась кількість закладів, 
підпорядкованих Міністерству 
освіти і науки, і на 13% — дитя-
чих будинків-інтернатів систе-
ми Мінсоцполітики», — зазначає 
Лебедцов.
Також, за його словами, змен-
шилась кількості дітей, які пере-
бувають у закладах цілодобово, 
в середньому на 13%.

Вилучення з сім’ї — крайній варіант 

ÏÐÎÁËÅÌÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ 21 ³íòåðíàò-
íèé çàêëàä, äå íà-
â÷àºòüñÿ òà ïðîæè-

âàº 2 120 ä³òåé. Íà ÷àñ êàðàíòèíó 
â ³íòåðíàòàõ çàëèøèëîñü æèòè 
ëèøå 102 äèòèíè, âñ³õ ³íøèõ — 
ïîâåðíóëè ó ðîäèíè. Çà ñëîâàìè 
âîëîíòåð³â, ÿê³ îï³êóþòüñÿ öèìè 
çàêëàäàìè, á³ëüø³ñòü ä³òåé ïî-
òðàïèëè â ³íòåðíàòè ï³ñëÿ íà-
ñèëüñòâà ç áîêó áàòüê³â, íåñïðî-
ìîæíîñò³ îñòàíí³õ çàáåçïå÷èòè ¿õ 
¿æåþ òà íîðìàëüíèìè óìîâàìè 
äîãëÿäó ³ ïðîæèâàííÿ. Âäîìà 
íà öèõ ä³òåé í³õòî íå ÷åêàâ.

– Äåÿê³ ä³òêè æèâóòü ïðàêòè÷-
íî â õë³âó, äå ðóéíóºòüñÿ ñòåëÿ. 
Ó òàêèõ ðîäèíàõ íàâ³òü íà äåíü 
íå ìîæíà çàëèøèòè äèòèíó, — 
ãîâîðèòü ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà 
Ãàëèíà ×èæîâà.

Äëÿ òîãî, àáè ðîç³áðàòèñÿ â ñè-
òóàö³¿, ìè çâåðíóëèñÿ äî Ì³í-
ñîöïîë³òèêè, ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
ñîö³àëüíèõ ñëóæá òà âîëîíòåð³â.

«ВДОМА БІЛЬШІСТЬ З НИХ, ЯК 
БУР'ЯН ПРИ ДОРОЗІ» 

Â³ííèöüêà âîëîíòåðêà Ä³àíà 

Ìîðîç, ÿêà ïîíàä äåñÿòü ðîê³â 
¿çäèòü ó ³íòåðíàòè îáëàñò³, ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ñèòóàö³ÿ ç ä³òüìè ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó êðèòè÷íà.

— Ç îäí³º¿ ñòîðîíè ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó ³çîëÿö³¿ íå ìîæëè-
âî áóëî á äîòðèìóâàòèñÿ. Íàâ³òü, 
ÿêáè ä³òè çàëèøèëèñü íà òåðèòî-
ð³¿ çàêëàäó, òî ïåðñîíàë âñå îäíî 
õîäèâ áè äîäîìó. Àëå âñå-òàêè, 
ÿêáè ä³òè çàëèøèëèñü æèòè â ³í-
òåðíàòàõ, áóëî á êðàùå. Òàì ïðè-
íàéìí³ âîíè áóëè á ï³ä êîíòð-
îëåì ³ íå ãîëîäí³, — ãîâîðèòü 
âîëîíòåðêà. — Âäîìà, á³ëüø³ñòü 
ç íèõ, ÿê áóð'ÿí ïðè äîðîç³. ßêùî 
áàòüêè íå íàâ³äóâàëèñü äî ä³òîê 
â ³íòåðíàòè ðîêàìè, òî ìîæåòå 
óÿâèòè, ÿê âîíè ¿õ áóëè «ðàä³» 
áà÷èòè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó.

Çà ñëîâàìè Ä³àíè, íàéã³ðøå, 
ùî ìîæíà áóëî çðîáèòè — â³ä-
ïðàâèòè ä³òåé íà òàêèé äîâãèé 
÷àñ äî áàòüê³â ³ íå ñë³äêóâàòè 
çà òèì, ùî ç íèìè â³äáóâàºòüñÿ. 
Âîëîíòåðêà ââàæàº, êðàùå áóëî á 
çàáåçïå÷èòè ³íòåðíàòè, ÿê äèòáó-
äèíêè, ìàñêàìè òà àíòèñåïòèêà-
ìè, ³ ââåñòè êàðàíòèí.

— Çàðàç áàãàòî ä³òåé ïîòðàïèëè 
äî áàòüê³â, ÿê³ ¿õ áèëè, — ïðîäî-
âæóº æ³íêà. — ² àí³ ñîöñëóæáè, 
àí³ äåðæàâà, àí³ äèðåêö³ÿ ³íòåð-
íàò³â öå íå êîíòðîëþº. Çàçâè÷àé, 

ДІТЕЙ З ІНТЕРНАТІВ ПОВЕРНУЛИ 
У РОДИНИ. ЇХ ТАМ ЧЕКАЛИ?
Небезпека вдома  З початку 
карантину в усіх містах країни, в тому числі 
у Вінниці, закрилися інтернати. Понад 
дві тисячі дітей з Вінниччини відправили 
додому. Закриття відбулося без 
попередження, перевірки й підготовки. Ми 
дізналися, навіщо прийняли таке рішення, 
і чому для багатьох дітей повернення 
до батьків становить небезпеку

«íå â ñòàí³», — ãîâîðèòü Ãàëèíà 
×èæîâà. — ß çíàþ ëèøå ê³ëü-
êà ðîäèí, äå ä³òåé ç ³íòåðíàò³â 
ñïðàâä³ ÷åêàëè ³ ìàëè çìîãó ¿õ 
çàáåçïå÷èòè âñ³ì íåîáõ³äíèì. 
Âñ³ ³íø³ ä³òè ó áðóäí³é îäåæ³, 
ìîæå áóòè îäíå ë³æêî íà ÷îòè-
ðüîõ ä³òîê. 

Çà ñëîâàìè Ãàëèíè, íåìàº æîä-
íîãî äîêóìåíòà, â ÿêîìó éäåòü-
ñÿ, ùî ïîòð³áíî âåñòè êîíòðîëü 
çà ä³òüìè. Ëèøå çàðàç, ï³ñëÿ óñâ³-
äîìëåííÿ êðèòè÷íîñò³ ñèòóàö³¿, 
ó Ì³íñîöïîë³òèêè ïî÷èíàþòü 
âèð³øóâàòè öå ïèòàííÿ. 

Ìè â³äïðàâèëè îô³ö³éíèé çà-
ïèò ç ïåðåë³êîì çàïèòàíü äî Ì³-
í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. 
Ó â³äïîâ³ä³ çàñòóïíèêà êåð³âíè-
êà â³äîìñòâà Áîðèñà Ëåáåäöîâà 
éäåòüñÿ, ùî ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-
âèíàõ, øâèäêî âèÿâëÿþòü ïðåä-
ñòàâíèêè ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé, 
ôàõ³âö³ ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè.

«Ó ðàç³ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåíü 
ïðî ôàêòè àáî ðèçèêè çàãðîçè 
æèòòþ òà çäîðîâ’þ äèòèíè ÷è äî-
ìàøíüîãî íàñèëüñòâà ó ñ³ì’¿ ìàº 
çàâ³òàòè ïîë³ö³ÿ òà ìåäè÷í³ ïðà-
ö³âíèêè», — çàçíà÷àº Ëåáåäöîâ.

Âò³ì, â³ííèöüê³ ïðåäñòàâíèêè 
ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ïîâ³äî-
ìèëè, ùî âîíè íå îï³êóþòüñÿ 
øêîëàìè-³íòåðíàòàìè, êàæóòü, 
îñòàíí³ êîíòðîëþþòüñÿ äåïàð-
òàìåíòîì îñâ³òè.

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ïîÿñíþþòü, 
ùî ó êîæí³é îáëàñò³ ìàº çä³é-
ñíþâàòèñÿ ìîí³òîðèíã ùîäî ñè-
òóàö³¿ â ñ³ì’ÿõ. Çîêðåìà, íàäàí³ 
³íòåðíàòàìè ñïèñêè ä³òåé ìàþòü 
áóòè ïðîàíàë³çîâàí³, ùîá âèçíà-
÷èòè ñ³ì’¿, â ÿêèõ ³ñíóº íàéá³ëüø 
éìîâ³ðíèé ðèçèê íåíàëåæíîãî 

óòðèìàííÿ ä³òåé. Ó âèïàäêó 
íåîáõ³äíîñò³, ìàþòü çàëó÷àòèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ïîë³ö³ÿ.

«Є ПЕРЕЛІК ТЕРМІНОВИХ 
ЗАХОДІВ, ЯКІ ТРЕБА ЗРОБИТИ» 

Çàíåïîêîºííÿ ñèòóàö³ºþ ç 
ïîâåðíåííÿì ä³òåé âèñëîâèëà é 
ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà çà-
õèùàº ïðàâà ä³òåé «ÞÍ²ÑÅÔ». 
— ª ö³ëèé ïåðåë³ê òåðì³íîâèõ 
çàõîä³â, ÿê³ òðåáà çðîáèòè ÿê 
íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ íà ì³ñöå-
âîìó ð³âíÿõ. Íà ñüîãîäí³ êðèòè÷-
íî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ÿê³ñíèé 
ìîí³òîðèíã ñòàíó öèõ ä³òåé òà 
ñ³ìåé, â ÿêèõ âîíè óòðèìóþòü-
ñÿ. Îáîâ'ÿçêîâî îö³íèòè ð³âåíü 
«êðèçîâîñò³ ³ óðàçëèâîñò³» êîæíî¿ 
ñ³ì'¿, — ãîâîðÿòü â «ÞÍ²ÑÅÔ». — 
Äàë³ ïîòð³áíî ïðîâåñòè îö³íêó 
³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá äèòèíè, 
îñîáëèâî, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ 
çàáåçïå÷èòè öèõ ä³òåé óñ³ìà íåîá-
õ³äíèìè ïîñëóãàìè íà ð³âí³ ò³º¿ 
ãðîìàäè, äå äèòèíà æèâå ç ñ³ì'ºþ. 
Öå çàâäàííÿ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, ââà-
æàþòü â îðãàí³çàö³¿, çàëèøàºòüñÿ 
â³äêðèòèì ïèòàííÿ â ê³ëüêîñò³ 
ñîöïðàö³âíèê³â òà ¿õ ïðîôåñ³î-
íàë³çì³. Â ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, 
âàæëèâèì º çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ñîöïðàö³âíèê³â, ÿê³ á çìîãëè âè-
êîíàòè îö³íêó ³ ñóïðîâ³ä ä³òåé.

— Íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì 
º íåäîïóùåííÿ ïîâòîðíîãî ïî-
âåðíåííÿ öèõ ä³òåé â ³íòåðíàòè, 
ùî ö³ëêîì ìîæëèâî ï³ñëÿ 1 âå-
ðåñíÿ. Ïîòð³áíî àêòèâíî ïðà-
öþâàòèò³ íàä ñòâîðåííÿì ³ ï³ä-
òðèìêîþ, íàïðèêëàä, ïðèéîìíèõ 
ðîäèí, — ãîâîðÿòü â îðãàí³çàö³¿.

âèõîâàíö³ íàøèõ ³íòåðíàò³â ë³òî 
ïðîâîäèëè ó ñïåö³àëüíèõ òàáîðàõ, 
àëå öüîãîð³÷ ÷åðåç ïàíäåì³þ ¿õ 
òåæ â³äì³íèëè. Ïðî äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ é ìîâè éòè íå ìîæå, áî 
ó áàãàòüîõ ðîäèíàõ íàâ³òü òåëå-
ôîí³â íåìàº.

²íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ÷àñòè-
íà ä³òåé íå ìàº òåõí³÷íèõ çàñî-
á³â äëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó, íå ï³äòâåðäèâ âèêîíóþ÷èé 
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òó îñâ³òè ³ íàóêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
Âîëîäèìèð Áóíÿê. Â³í êàæå, ùî 
ä³òè ç ³íòåðíàò³â çàâåðøèëè íà-
â÷àëüíèé ð³ê òàê ñàìî, ÿê ³ âñ³ 
³íø³. Çà éîãî ñëîâàìè, êîæåí çà-
êëàä ñàìîñò³éíî âèõîäèâ ç ö³º¿ 
ñèòóàö³¿, âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ 
ìåòîäè äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.

Ïðî òå, ÷è â áåçïåö³ ä³òè â ðî-
äèíàõ, Âîëîäèìèð Áóíÿê â³äïî-
â³ñòè íå ìîæå. Êàæå, öå íå ¿õíÿ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñòåæèòè çà öèì 
ìàþòü îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ãîëîâè ñ³ë. Íàòîì³ñòü 
ãîâîðèòü, ùî â ³íòåðíàòàõ, äå çà-
ëèøèëèñü ä³òè, ¿ì ùîäíÿ ì³ðÿþòü 
òåìïåðàòóðó òà äîòðèìóþòüñÿ âñ³õ 

³íøèõ ñàí³òàðíèõ íîðì.
²íøà âîëîíòåðêà Ñâ³òëàíà Áà-

ëèê, ÿêà äî êàðàíòèíó íàâ³äóâàëà 
ä³òåé ó Íåìèð³âñüêîìó ³íòåðíà-
ò³, ãîâîðèòü, ùî í³õòî íå çâåð-
òàâ óâàãó íà òå, ÷è ðîäèíè, ó ÿê³ 
ïîâåðíóëè ä³òåé, ìàþòü çìîãó 
õî÷à á ïðîãîäóâàòè ¿õ.

Ìè çàòåëåôîíóâàëè ó öåé ³í-
òåðíàò, äå îòðèìàëè â³äïîâ³äü, 
ùî âîíè ä³ÿëè çã³äíî ç ðîçïî-
ðÿäæåííÿì äåïàðòàìåíòó îñâ³òè. 
Íàðàç³ â ¿õíüîìó çàêëàä³ çàëèøè-
ëîñü ï’ÿòåðî ä³òåé-ñèð³ò, à âñ³õ 
³íøèõ â³äïðàâèëè äîäîìó. Ùå 
ó ê³ëüêîõ îáëàñíèõ øêîëàõ-³í-
òåðíàòàõ ñëóõàâêó ï³äí³ìàëè 
ñåêðåòàðêè ³ â³äìîâèëèñÿ áóäü-
ùî êîìåíòóâàòè ÷è ç’ºäíóâàòè ç 
êåð³âíèöòâîì.

«ЗАБЕЗПЕЧЕНО КОНТРОЛЬ 
ЗА РИЗИКАМИ ДЛЯ ЖИТТЯ» 

Ãîëîâà ÃÎ «Çàõèñò ïðàâ äè-
òèíè» Ãàëèíà ×èæîâà ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó â³äâ³äóº äåñÿòêè ñ³ìåé, 
äå æèâóòü ä³òè ç ³íòåðíàò³â. Êàæå, 
ùî, ñï³ëêóþ÷èñü ç êîëåãàìè ç ð³ç-
íèõ ì³ñò, çðîçóì³ëà, ùî ñèòóàö³ÿ 
ó âñ³é êðà¿í³ îäíàêîâà.

— Äèðåêòîð³â ³íòåðíàò³â 
çìóñèëè ðîçâîçèòè óñ³õ ä³òåé 
ïî äîì³âêàõ. Áàòüêè çà ä³òêàìè 
çäåá³ëüøîãî íå ïðè¿õàëè: ó êî-
ãîñü ãðîøåé íå áóëî, õòîñü áóâ 

Громадська активістка Галина Гижова: «Я знаю лише кілька 
родин, де дітей з інтернатів справді чекали і мали змогу їх 
забезпечити всім необхідним» 

«Íàéã³ðøå, ùî ìîæíà 
áóëî çðîáèòè — 
â³äïðàâèòè ä³òåé äî 
áàòüê³â ³ íå ñë³äêóâàòè 
çà òèì, ùî ç íèìè 
â³äáóâàºòüñÿ»
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Ïðî õâîðèõ ìå-
äèê³â ô³ë³¿ ¹ 1 
ñòàíö³¿ åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 

ðîçïîâ³äàëè ÷è íå âñ³ ìåä³à. Àëå 
ñïî÷àòêó áóëà äðóæèíà ïðàö³âíè-
êà øâèäêî¿ äîïîìîãè ç³ ñòàíö³¿ 
íà Ïóãà÷îâà, 28.

Æ³íêà ïîâ³äîìèëà ïðî äåñÿòêè 
õâîðèõ ë³êàð³â øâèäêî¿, ïðî ÿêèõ 
í³õòî íå çíàº. Ïðî òå, ùî ¿¿ ÷î-
ëîâ³êó çðîáèëè òåñò íà êîðîíàâ³-
ðóñ, ³ âñÿ ñ³ì’ÿ íå çíàõîäèòü ñîá³ 
ì³ñöÿ â î÷³êóâàíí³ ðåçóëüòàò³â.

Çîêðåìà, âîíà íàãîëîñèëà, ùî 
ðàí³øå ìåäèêè øâèäêî¿ ¿çäèëè 
íà ïîîäèíîê³ âèêëèêè ç êîâ³äîì, 
³ áóëè ïîâí³ñòþ åê³ï³ðîâàí³ çà-
õèñíèìè êîñòþìàìè. Îñòàíí³ì æå 
÷àñîì º äåñÿòêè ï³äòâåðäæåíèõ 
âèïàäê³â COVID-19 ñåðåä ìåäïðà-
ö³âíèê³â òà âîä³¿â øâèäêî¿. Ïðîòå 
íà á³ëüø³ñòü âèêëèê³â åê³ïàæ³ âè-
õîäÿòü áåç ñïåö³àëüíîãî çàõèñòó. 
À ë³êàð³, ùî êîíòàêòóâàëè ç õâîðè-
ìè íà êîðîíàâ³ðóñ, ïðîäîâæóþòü 
ïðàöþâàòè, ³ ïðî çàêðèòòÿ ï³ä-
ñòàíö³¿ íà êàðàíòèí — íå éäåòüñÿ. 
Òàêîæ, çà ñëîâàìè æ³íêè, îá³öÿíó 
äîïëàòó â 300 % çà ðîáîòó ç êîâ³ä-
íèìè õâîðèìè ìåäèêè îòðèìàëè, 
àëå îäíó íà âñ³õ. ² âèøåíüêîþ 
íà òîðò³ — ïðàöþþòü ìåäèêè 
â æàõëèâèõ óìîâàõ, ç öâ³ëëþ òà 
ä³ðÿâèì äàõîì ñòàíö³¿. ² âåñü öåé 
áåçëàä ïðèõîâóºòüñÿ.

Íà öþ ³íôîðìàö³þ â³äðåàãóâàâ 
ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. 
Â³í ïîâ³äîìèâ ïðî 76 õâîðèõ ç 
203 ïðàö³âíèê³â øâèäêî¿ (ïåðå-

âàæíî âîä³¿ øâèäêèõ, ôåëüäøåðè 
³ ë³êàð³ áðèãàä). Àëå äîäàâ, ùî âñ³ 
õâîð³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ë³êó-
þòüñÿ, êîëåêòèâó ñòàíö³¿ ïðîâåëè 
ÏËÐ-òåñòè. Íà âèêëèêè ¿çäÿòü 
ëèøå çäîðîâ³ ìåäèêè.

Æóðíàë³ñò íàâ³äàâñÿ äî îáëàñ-
íîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòà-
ñòðîô, ùîá íà ì³ñö³ ç’ÿñóâàòè ïðî 
óñ³ íåãàðàçäè, ïðî ÿê³ àíîí³ìíî 
ðîçïîâ³äàëà äðóæèíà ìåäïðàö³â-
íèêà. Â³äïîâ³äàºìî çà ïóíêòàìè.

ПИТАННЯ ПЕРШЕ — 
ПРИМІЩЕННЯ 

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ï³ðíèêî-
çè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó 
çíàõîäèòüñÿ ï³äñòàíö³ÿ ¹ 1, ïî-
áóäîâàíå â 1977 ðîö³ ³ ñïî÷àòêó 
òàì áóëè ãàðàæ³. Ó 1991 ðîö³ éîãî 
ïåðåäàëè â îðåíäó â³ííèöüê³é 
ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè, òàê 
âîíà òîä³ íàçèâàëàñü, ³ âîíî çíà-
õîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Çà 43 ðîêè, òàì æîäíîãî ðàçó 
íå ðîáèëè êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. 
Òîìó ò³ ïðîáëåìè, ïðî ÿê³ ãîâî-
ðÿòü ëþäè, ä³éñíî º, — ãîâîðèòü 
Ï³ðíèêîçà. — Ùîá ïðèâåñòè âñå 
äî ëàäó, òðåáà ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ì³ëüéîí³â. Òàêèõ êîøò³â ó íàñ 
íåìàº. Êð³ì òîãî, çà çàêîíîì, 
íà ïðèì³ùåííÿ, ÿêå çíàõîäèòüñÿ 
â îðåíä³, çàáîðîíÿºòüñÿ âèòðà÷àòè 
áþäæåòí³ êîøòè äëÿ êàï³òàëüíî-
ãî ðåìîíòó. Ó íàñ º íåîäíîðàçîâ³ 
çâåðíåííÿ äî âëàäè, ùî ïðèì³-
ùåííÿ íå â³äïîâ³äàº íîðìàì, äëÿ 
çíàõîäæåííÿ ³ ïðàö³ òàì ëþäèíè.

ЛІКАРІ ХВОРІЮТЬ, АЛЕ В КОВІДНІ 
Відповіді  Третина бригад швидкої 
допомоги хворі на коронавірус і 
розносять хворобу містом. Гроші 
за щоденний ризик їм платять, але не такі, 
як обіцяли. Ще й працюють в жахливих 
умовах. Такими новинами живе Вінниця 
вже кілька днів. А медики продовжують 
їздити на виклики

ПИТАННЯ ДРУГЕ — МЕДИКИ 
БЕЗ СПЕЦ ЗАХИСТУ 

Çà ñëîâàìè Ñòàí³ñëàâà Ñêî-
ðîáîãà÷à, ìåäè÷íîãî äèðåêòîðà 
îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô, ³ â³ííèöüêà ñòàíö³ÿ, 
³ ³íø³ ô³ë³¿ øâèäêî¿ ïî îáëàñò³ 
çàáåçïå÷åí³ çàñîáàìè ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó. Ìîâà ïðî ðóêà-
âè÷êè, ìàñêè, êîñòþìè, äåççàñî-
áè äëÿ îáðîáêè ðóê, ïðèì³ùåíü 
³ àâòîìîá³ë³â.

— ßê³ º ïðîáëåìè? — ïðîäî-
âæóº Ñêîðîáîãà÷. — ª â íàñ äâà 
âèäè êîñòþì³â — îäíîðàçîâ³ ³ 
áàãàòîðàçîâ³. Áàãàòîðàçîâ³ êîñòþ-
ìè ù³ëüí³, ³ áðèãàä³ âàæêî â íèõ 
ïðàöþâàòè. Îäíîðàçîâ³ êîñòþìè 
ëåãø³ ³ ïðè ðîáîò³ â òàêó ñïåêó, 
çâè÷àéíî æ êðàù³. Àëå äëÿ ïî-
âíîö³ííî¿ ïðàö³ ¿õ íåäîñòàòíüî 
(íà ñüîãîäí³ îäíîðàçîâèõ êîñòþ-
ì³â â öåíòð³ º 2500 øò., 24 ÷åðâíÿ 
ïðèéäóòü ùå 1000 øò., ÿê³ ï³äóòü 
íà â³ííèöüêó ñòàíö³þ).

ßê êàæå ìåäè÷íèé äèðåêòîð, 
â îáëàñò³ ïðàöþº 23 êîâ³äí³ áðè-
ãàäè, ó Â³ííèö³ ¿õ òðè — öå 9 ëþ-
äåé íà çì³í³. Íà êîæåí âèêëèê 
çàáåçïå÷èòè îäíîðàçîâ³ êîñòþìè 
äîâîë³ âàæêî. Òîìó âèêîðèñòî-
âóþòü áàãàòîðàçîâ³.

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
öåíòðó Àíàòîë³é Ï³ðíèêîçà äî-
äàº, ùî ëþäè íå õî÷óòü ïðàöþ-
âàòè â áàãàòîðàçîâèõ êîñòþìàõ.

— ¯ì âàæêî, àëå çà öå «âàæ-
êî» äåðæàâà ïëàòèòü 12 òèñÿ÷ ãðí 
íà êîæåí êîâ³äíèé âèïàäîê, — 
ãîâîðèòü çàñòóïíèê. — Ïîòð³áíî 
ðîçóì³òè, öå ðîáîòà.

Îêðåìîþ, çà ñëîâàìè äèðåê-
òîðà, ïðîáëåìîþ, º ïðîáëåìà 
îáðîáêè áðèãàä â ³íôåêö³éíèõ 
ë³êàðíÿõ (õî÷à º ïîñòàíîâà ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü òàêî¿).

— Òîáòî, êîëè áðèãàäà ïðè-
âîçèòü ïàö³ºíòà â ³íôåêö³éí³ 
ë³êàðí³, òàì ìàº ïðàöþâàòè äå-
çèôåêòîð, áóòè îêðåìà ê³ìíàòà 
äëÿ îáðîáêè áðèãàäè øâèäêî¿, 
îêðåìèé ìàéäàí÷èê äëÿ îáðîáêè 
àâòîìîá³ëÿ øâèäêî¿, — ãîâîðèòü 
Ñêîðîáîãà÷. — À íàø³ áðèãàäè, 

êîëè äîñòàâëÿþòü êîâ³äíîãî õâî-
ðîãî â ë³êàðíþ, éäóòü íà âóëèöþ 
³ òàì îáðîáëÿþòü ³ ñåáå, ³ àâòî-
ìîá³ëü. Çîêðåìà, ìåäèêè çí³ìà-
þòü çàõèñíèé êîñòþì, ñêëàäàþòü 
â ñïåö³àëüí³ ºìíîñò³ ³ ï³ñëÿ öüîãî 
êîñòþìè óòèë³çóþòü. Áàãàòîðàçîâ³ 
êîñòþìè òåæ ñêëàäàþòü ó ñïåö³-
àëüí³ ì³øêè, ïîò³ì âîíè îáðî-
áëÿþòüñÿ. Íà êîæí³é ï³äñòàíö³¿ 
º ã³äðîïóëüò, â êîæí³é ìàøèí³ 
º äåççàñîáè (äèðåêòîð ïîêàçóº 
íà ï³âòîðà÷êó ç ïóëüâåðèçàòîðîì, 
âñåðåäèí³ ÿêî¿ ðå÷îâèíà, ¿¿ ë³êàð³ 
ñàìîñò³éíî çðîáèëè).

ПИТАННЯ ТРЕТЄ — ПРО ГРОШІ, 
ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ 

Ïðî ãðîø³ ìåäèêàì øâèäêî¿ 
ðîçïîâ³ëà ²ðèíà Äÿ÷åíêî, ãîëî-
âíèé áóõãàëòåð îáëàñíîãî öåíòðó 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

— Îñü çâ³ò çà òðàâåíü, â ÿêî-
ìó â ñåðåäíüîìó íàðàõóâàëè (³ 
öå áåç êîâ³äíèõ äîïëàò), ë³êà-
ðþ — 22 273 ãðí, ôåëüäøåðó — 
15 964 ãðí, âîä³þ — 13 145 ãðí, – 
ãîâîðèòü ïàí³ ²ðèíà.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî áóõãàë-
òåðà, º ñóìè á³ëüø³, º ìåíø³, 
çàëåæíî â³ä êàòåãîð³é ³ âèñëóã.

— À òåïåð ïðî êîâ³ä. ßêùî 
ë³êàð âè¿æäæàâ âåñü ì³ñÿöü, ìè 
çàðàç ãîâîðèìî ïðî â³ííèöüê³ êî-
â³äí³ áðèãàäè, éîìó äîäàòêîâî 
íàðàõóâàëè — 25 768 ãðí, ôåëü-
äøåðó — 20 600 ãðí, âîä³þ — 
16 420 ãðí, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé 
áóõãàëòåð. — ² ðàçîì âèõîäèòü ë³-
êàðþ êîâ³äíî¿ áðèãàäè íàðàõîâó-
þòü çà ì³ñÿöü áëèçüêî 50 òèñÿ÷ 
ãðí, ôåëüäøåðó — ïðèáëèçíî 
35 òèñÿ÷ ãðí, ³ âîä³þ — ìàéæå 
30 òèñÿ÷ ãðí.

— ßêùî íà âèêëèêè âè¿æäæàº 

áðèãàäà ³ íå çíàº, ùî âîíà ¿äå 
äî êîâ³äíîãî õâîðîãî (òàêå òðà-
ïëÿºòüñÿ) ³ âîíè ïîò³ì êàæóòü, 
ùî ¿ì íå ïëàòÿòü — öå íå ïðàâ-
äà, — êàæå ²ðèíà Äÿ÷åíêî. — 
Ó íàñ ó â³ää³ë³ ìåäèöèíè ³ êàòà-
ñòðîô ïðîâîäÿòü àíàë³ç íà êîæåí 
âèêëèê, âèïèñóºòüñÿ íàøà ìå-
äè÷íà 110 ôîðìà, äå âêàçóºòüñÿ 
áðèãàäà, ÿêà ïî¿õàëà, ä³àãíîç, ç 
ÿêèì âîíè ñòèêíóëèñü, ïîò³ì öþ 
ôîðìó áåðóòü â ðîáîòó. ² êîæåí 
ë³êóâàëüíèé çàêëàä, êóäè äîñòàâ-
ëÿþòü õâîðîãî, ìàº äàòè ï³äòâåð-
äæåííÿ, ÷è áóâ íà âèêëèêó êîâ³ä.

Çà ñëîâàìè áóõãàëòåðà, çà êî-
æåí ï³äòâåðäæåíèé âèïàäîê êîâ³-
äó, íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ 
ïëàòèòü 12000 ãðí. Öÿ ñóììà ðîç-
ïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ë³êàðåì, ôåëü-
äøåðîì òà âîä³ºì.

— ßêùî áðèãàäà âè¿æäæàëà 
íà êîâ³äí³ âèïàäêè (ï³äòâåðäæå-
í³) äâà-òðè ðàçè, âîíà îòðèìàëà 
çà âñ³ ö³ âèêëèêè, — êàæå ²ðèíà 
Äÿ÷åíêî. — Òîáòî íå êîâ³äíà 
áðèãàäà, àëå ìàëà ñïðàâó ç êî-
â³äíèì âèïàäêîì — òîìó îòðèìó-
þòü 12 òèñ. ãðí (öå íàðàõóâàííÿ 
íà çàðîá³òíó ïëàòó, ç óòðèìàííÿì 
22 %, ³ íà ðóêè áðèãàäà ìàº 10 òè-
ñÿ÷ ãðí, ÿê³ ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ïðî-
ïîðö³éíî ïîñàäîâèì îêëàäàì).

Çà òðàâåíü, çà ñëîâàìè áóõãàë-
òåðà, âè¿çäè äî ïàö³ºíò³â çàáåç-
ïå÷óâàëè 225 îñ³á, ç ÿêèõ 107 — 
êîâ³äí³ áðèãàäè, ðåøòà ò³, ÿê³ 
ïîïàëè íà êîâ³ä, íå çíàþ÷è, ùî 
âîíè íà íüîãî ¿äóòü.

— Çíàºòå, ÷îìó îçâó÷óþòüñÿ 
ïðîáëåìè ç ãðîøèìà? — äîäàº 
Àíàòîë³é Ï³ðíèêîçà. — Òîìó ùî 
äåÿê³ ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ õî÷óòü, 
ùîá çà êîâ³ä ïëàòèëè âñ³ì îäíà-
êîâî ïî 300 % íàäáàâêè. Àëå îäíà 
áðèãàäà âè¿õàëà íà êîâ³ä îäèí 
ðàç, ³íøà — ï’ÿòü.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ — НЕМА 
КОМУ ПРАЦЮВАТИ?

Çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî äèðåê-
òîðà Ñòàí³ñëàâà Ñêîðîáîãà÷à, 
çàðàç ó Â³ííèö³ ïðàöþº 28 áðè-
ãàä øâèäêî¿, çîêðåìà 9 áðèãàä — 
íà ô³ë³¿ ¹ 1.

Анатолій Пірникоза, перший заступник директора 
обласного центру екстреної медицини та медицини 
катастроф. «Щоб медик не заразився, потрібно дотримуватись 
вимог безпеки, маска, рукавички, спецодяг, обробка» 

 Êîâ³äí³ áðèãàäè, çà 
ñëîâàìè äèðåêòîðà, 
ôîðìóâàëè ç ëþäåé, 
ÿê³ ìîëîäø³ â³êîì, â 
ÿêèõ º ïåâí³ çíàííÿ ³ 
ÿê³ õî÷óòü ïðàöþâàòè

Через розголошення ситуації на філії, 
медики сподіваються на ремонт чи 
нове приміщення станції. Тому що 
в цьому працювати не можливо
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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Укус кліща. Що робити? 
Та які наслідки можуть бути?

ОЛЬГА ДЗЮБАК, 
НЕВРОПАТОЛОГ

Нарешті настали 
теплі літні дні, а з 
ними і активізува-
лися кліщі.
Найбільш сприят-

ливі умови для життя кліщів припада-
ють на період з травня до жовтня.
На думку багатьох людей, кліщі за-
стрибують на свою жертву, але це не так. 
Кліщ — це не комаха, а родич павука 
та скорпіона. Найчастіше він сидить 
у траві, а коли людина або тварина про-
ходить повз — чіпляється за неї. Кліщі 
досить довго можуть повзати по тілі сво-
єї жертви, вишукуючи місце укусу, тому 
після кожної прогулянки в лісопаркових 
зонах радимо оглядати одяг та шкіру 
для вчасного виявлення кліща. Ще один 
спосіб отримати кліща — через тварин, 
які часто гуляють в лісопаркових зонах.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ КЛІЩІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?
Кліщі є переносниками важник хво-
роб, таких як кліщовий енцефаліт та 
хвороба Лайма (кліщовий бореліоз).
Хвороба Лайма (кліщовий борелі-
оз) — найчастіше захворювання, що 
може розвинутись після укусу кліща. 
Першими ознаками є кільцева ерите-
ма (червоне коло) на шкірі, найчасті-
ше в місці укусу, набряк та синюшність 
в місці укусу, підвищення температури, 
загальна слабкість.
Першими ознаками кліщового ен-
цефаліту є: підвищення температури 
тіла, головний біль, нудота, блювання, 
порушення сну та розлади роботи 
нервової системи, які можуть призвес-
ти до летальних наслідків.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ УКУСУ КЛІЩА?
Якщо ви виявили на собі кліща — 
відразу зверніться в найближчий 
травмпункт, де його видалять та 
нададуть всю необхідну допомогу. 
У разі неможливості звернутись 

до спеціалістів — видаліть кліща само-
стійно, та зверніться до лікаря в перші 
72 години.

ЯК ВИДАЛИТИ КЛІЩА?
 Обережно витягніть його з хоботком, 
розхитуючи пальцями, або, обгорнув-
ши його марлевою серветкою, пінцетом 
чи петлею з нитки, яку слід закріпити 
якнайближче до шкіри. Витягуйте кліща 
обертальними рухами навколо осі.
 Не використовуйте олію або креми 
для видалення кліща — це лише підви-
щить ризик інфікування.
 Після того як ви видалили кліща, 
обробіть місце укусу спиртом, хлор-
гексидином чи іншим антисептиком. 
Не рекомедується використовувати 
зеленку, йод, фукорцин.
 Після видалення кліща обов'язково 
зверніться до лікаря в перші 72 години — 
це допоможе виявити та профілактувати 
хвороби, що переносять кліщі.

ЯК ВБЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД КЛІЩІВ?
 Якщо ви проживаєте в ендемічній 
зоні для кліщового енцефаліту — варто 
зробити щеплення.
 При прогулянках лісопарковими 
зонами, вибирайте світлий одяг 
(на ньому краще видно кліща), який 
прикриватиме більшу частину тіла.
 Перед прогулянкою обробляйте 
шкіру засобами, що захищають від 
іксодових кліщів.
 Після повернення з лісопаркової 
зони ретельно огляньте одяг та шкіру 
для вчасного виявлення кліщів.
Бережіть себе, своїх близьких та 
залишайтесь здорові.

473946

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

470895
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РЕКЛАМА

— Äî ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 
86 íîâèõ àâòî, ó Â³ííèö³ ÷åð-
ãóâàëî 23–24 áðèãàäè, òåïåð ìè 
çìîãëè äîäàòêîâî ââåñòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ 5 áðèãàä, — êàæå ìå-
äè÷íèé äèðåêòîð. — Äëÿ ì³ñòà öå 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü. 

Â³äíîñíî êîâ³äíèõ âèêëè-
ê³â, ó Â³ííèö³ íà äîáó ¿õ áóâàº 
5–6, â îáëàñò³ á³ëüøå. Çîêðåìà 
çà 22 ÷åðâíÿ áóâ 31 êîâ³äíèé âè-
êëèê, 21 ÷åðâíÿ — 29.

— Íàñïðàâä³ ï³ä ÷àñ åï³äåì³é 
ìàþòü ïðàöþâàòè ñïåö³àëüí³ 
áðèãàäè åï³äåì³îëîã³â òà ³íôåê-
ö³îí³ñò³â, ÿê³ ìàþòü áóòè íà áàç³ 
ë³êàðí³, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é 
Ï³ðíèêîçà. — Åêñòðåíà ìåäè÷-
íà äîïîìîãà íå ìàº çàéìàòèñü 
òàêèìè âèïàäêàìè.

Òèì íå ìåíø, êîâ³äí³ áðèãàäè 
çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, ôîðìóâà-
ëè ç ëþäåé, ÿê³ ìîëîäø³ â³êîì, 
â ÿêèõ º ïåâí³ çíàííÿ ³ ÿê³ õî÷óòü 
ïðàöþâàòè.

— Õî÷à âñ³ õî÷óòü, ïðè òàê³é 
çàðïëàò³, — êàæå Ï³ðíèêîçà. — 
Íàâ³òü áóëè ïðîïîçèö³¿, «äàâàéòå 
ì³ñÿöü â³í, ì³ñÿöü ÿ». Òîáòî ÷åð-
ãè íà òàê³ áðèãàäè âåëèê³.

ПИТАННЯ П’ЯТЕ — ШВИДКА 
ЇДЕ НА ВИКЛИК 30–40 ХВ.

— ×àñ äî¿çäó øâèäêî¿ ä³éñíî 
çá³ëüøèâñÿ, îñîáëèâî ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ïî÷àëè çàâîçèòè ºâðîáëÿõè, — 
ðîçïîâ³äàº ïåðøèé çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà öåíòðó Àíàòîë³é Ï³ð-
íèêîçà. — Ó ÷àñ ï³ê, íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî øâèäêà «êðè÷èòü òà 
ñâ³òèòü», íåáàãàòî ¿¿ ïðîïóñêàþòü, 
òà é íå ìîæóòü.

Äî ðå÷³, íà êîæåí âèêëèê êî-
â³äíà áðèãàäà âèòðà÷àº ï³âòîðè, 
äâ³ ãîäèíè, à òî ³ á³ëüøå. Àäæå 
¿äóòü íà âèêëèê, ðîáëÿòü òåñòè, 
âåçóòü â ë³êàðíþ, îôîðìëÿþòü, 
áðèãàäà îáðîáëÿºòüñÿ, àâòîìîá³ëü 
øâèäêî¿ òåæ.

Êð³ì òîãî, çàðàç â³ííèöüê³ ë³-
êàðí³ êîâ³äíèõ õâîðèõ íå ïðè-
éìàþòü, òîìó ùî íåìàº ì³ñöü. 
Ñüîãîäí³ òàêèõ õâîðèõ (íàâ³òü 
â³ííèöüêèõ) âåçóòü ó Êîçÿòèí. 

ПИТАННЯ ШОСТЕ — МЕДИКИ 
ЗАРАЗИЛИ ПІВМІСТА 

— Äëÿ òîãî, ùîá ìåäèê íå çà-
ðàçèâ ï³â-Â³ííèö³, â³í ïîâèíåí 
åëåìåíòàðíî äîòðèìóâàòèñÿ 
ïðàâèë áåçïåêè, õîäèòè â ìàñ-

БРИГАДИ ЧЕРГА 
ö³, îêóëÿðàõ, â çàõèñíîìó êîñ-
òþì³, îáðîáëÿòè ³ ìèòè ðóêè, — 
êàæå ìåäè÷íèé äèðåêòîð øâèä-
êî¿. — ßêùî ëþäèíà âèêîíóº 
âñ³ ³íñòðóêö³¿, çàðàçèòè í³êîãî 
íå ìîæëèâî. 

— Òèì á³ëüøå, êîëè áðèãàäà 
¿äå íà âèêëèêè, âîíè æ ÷óäîâî 
ðîçóì³þòü, ùî ïîòåíö³éíî âîíè 
¿äóòü íà êîâ³ä. Ðàí³øå ìè ãîâî-
ðèëè, ùî êîæåí íàø âèêëèê, öå 
ïîòåíö³éíèé ÑÍ²Ä ÷è òóáåðêó-
ëüîç, òåïåð êîâ³ä, — êàæå Àíà-
òîë³é Ï³ðíèêîçà.

— ßêùî áðàòè ï³äñòàíö³þ ¹ 1, 
ìèíóëîãî â³âòîðêà ìè ïðîâåëè 
âñ³ì òåñòè ÏËÐ, âèÿâèëè ê³ëü-
êà âèïàäê³â ó âîä³¿â, ÿê³ âçàãàë³ 
íå ìàëè ñèìïòîì³â. Íà ñüîãîäí³ 
òàì âñ³ îáñòåæåí³, íîâèõ õâîðèõ 
íåìàº, — ðîçïîâ³äàº ìåäè÷íèé äè-
ðåêòîð. — ª ìåäèêè, ÿê³ ë³êóþòüñÿ, 
³íø³ íà ñàìî³çîëÿö³¿, äåÿê³ âæå âè-
õîäÿòü íà ðîáîòó. Íà ÷åðç³ â íàñ 
ïåðåâ³ðêà ÏËÐ-òåñòàìè öåíòðàëü-
íîãî â³ää³ëåííÿ øâèäêî¿, ³ äðóãîãî 
â³ää³ëåííÿ. Êð³ì òîãî, òðè÷³ íà äîáó 
ïðàö³âíèêàì âèì³ðþþòü òåìïåðà-
òóðó, ³ ÿêùî º ÿê³ñü ï³äîçðè, â³ä-
ïðàâëÿþòü íà ñàìî³çîëÿö³þ.

 — Íàñïðàâä³, — äîäàº Ñêîðî-
áîãà÷. — Ìè íå ïîâèíí³ ðîáèòè 
ÏËÐ-òåñòè, öå ïðåðîãàòèâà ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó, ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè ³ ë³êàðåíü. Àëå âðà-
õîâóþ÷è ñèòóàö³þ, ìè çàêóïèëè 
ïðîá³ðêè ³ ïðîâîäèìî òåñòóâàííÿ 
ïðàö³âíèê³â.

ПИТАННЯ СЬОМЕ — ЧОМУ 
НЕ ЗАКРИТИ НА КАРАНТИН?

— Íàì ïðàö³âíèêè ãîâîðèëè: 
«Çàêðèéòå íàñ», — êàæå ìåäè÷-
íèé äèðåêòîð. — Àëå æ ìè åêñ-
òðåíà ñëóæáà, çàêðèòèñÿ íà êà-
ðàíòèí ³ íå íàäàâàòè äîïîìîãó 
íàñåëåííþ, ïðîñòî íå ìàºìî 
ïðàâà çà çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî 
åêñòðåíó òà ìåäè÷íó äîïîìîãó. 
ªäèíå, ùî ìîæåìî îáñòåæèòè 
ïðàö³âíèê³â. Ò³, ùî ìàþòü ïî-
çèòèâí³ ðåçóëüòàòè, ï³äóòü ë³êó-
âàòèñÿ, íåãàòèâí³ — ïðàöþâàòè. 
Íà ðîáîòó õîäÿòü ëèøå çäîðîâ³.

Медики 10-ї бригади кажуть, що їм з початку карантину 
зробили лише один тест ПЛР. Враховуючи, що на 23 червня 
в них на станції три нових хворих лікаря швидкої. Крім того, 
в лікарні з ковідом лежить головний лікар філії
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КІНБУРНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ 
(Миколаївська область) 

Крім, власне, самого півострова, туристів 
сюди манить Кінбурнська коса, яку часто 
називають українськими Мальдіва-
ми. Таку назву вона отримала завдяки 
білосніжному пісочку на своїх пляжах 
і блакитному кольору води. До речі, 
омивається це місце також з одного боку 
морськими водами, а з іншого — пріс-
ними, на самому ж півострові є чимало 
солоних озер з рожевою водою.
Крім ніження на сонечку та купання 
у теплому морі, тут можна влаштувати 
фотополювання на птахів. У цих місцинах, 
за різними даними, їх водиться понад 
дві сотні різновидів. Серед них лебеді, 
журавлі і навіть пелікани.
Нерідко до берегів підпливають дельфіни, 
Бюджетний варіант житла: 
від 150 грн/доба.
Відстань від Вінниці: 630 кілометрів.

СТАНІСЛАВ 
(Херсонська область) 

Мова про ландшафтний заказник «Станіс-
лавський», площа якого майже 700 гек-
тарів. Це те місце, де степ зустрічається 
з морем. Сюди потрібно їхати, якщо 
хочеться помилуватися неймовірними 
краєвидами.
На узбережжі є чимало високих круч, які 
часто називають Херсонськими горами. 
Саме з них можна якнайкраще роздиви-
тися Дніпровсько-Бузький лиман. До речі, 
саме на цих горах гурт «Скрябін» знімав 
кліп на пісню «Місця щасливих людей».
Заказник знаходиться лише за 40 кіломе-
трів від Херсону, тому дістатися сюди буде 
не складно. Якщо плануєте заночувати, 
то краще скористатися послугами кемпін-
гу. На місці можна орендувати намети, 
спальники, скористатися душем та всіма 
іншими зручностями.
Відстань від Вінниці: 507 кілометрів.

ГЕНІЧЕСЬК 
(Херсонська область)

Скоріше за все, в цьому місті ви не зна-
йдете шикарних розваг, проте маєте всі 
шанси відпочити, як то кажуть, і тілом, 
і душею. Головні цікавинки, як і в будь-
якому прибережному місці, починаються 
на пляжі. Це водні банани, гірки і засмаглі 
люди, які пропонують за не надто велику 
суму скуштувати пахлаву, кукурудзу та 
рибу з холодними напоями.
Чимало розваг зосереджені в парку імені 
Шевченка в центрі міста. 
Туристам, які мають час та бажання, 
пропонують побувати в, напевно най-
цікавішому, заповіднику України «Асканії 
Новій». Саме там у дикій природі можна 
побачити коней, зебр, буйволів, антилоп 
та інших тварин і птахів.
Бюджетний варіант житла: від 100 гри-
вень/доба.
Відстань від Вінниці: 705 кілометрів.

БЕРДЯНСЬК 
(Запорізька область) 

Це без перебільшення одне з найпопу-
лярніших курортних міст країни. Щороку 
Бердянськ відвідують сотні тисяч туристів, 
і не лише українських. Крім моря, місто 
приваблює відпочивальників своїми рин-
ками, де можна купити свіжу, засолену 
або копчену рибу, молюсків та креветок.
У межах міста розташована Бердянська 
коса з численними ресторанами, санато-
ріями, базами відпочинку і аквапарком, 
який користується тут шаленою популяр-
ністю.
Серед того, що бувалі відпочивальники 
радять відвідати під час перебування 
в цьому місті: міський пляж, оглядовий 
майданчик на проспекті Праці, міський 
порт і Азовський проспект.
Бюджетний варіант житла: від 200 гри-
вень/доба.
Відстань від Вінниці: 855 кілометрів.

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ 
(Херсонська область)

Не варто лякатися назви, адже вона ніяк 
не впливає на якість відпочинку. Якщо 
оминути увагою неймовірно довжелезні 
пляжі і не починати водити гастро-екскур-
сій, можна зосередитись на одних лише 
розвагах, якими це місце і славиться. 
Уявіть собі, з населенням у менш ніж дві 
тисячі людей, село має три аквапарки, 
колесо огляду і навіть плавучий острів з 
атракціонами.
Острів має назву «Лонг Айленд» і роз-
ташований він у відкритому морі. Лише 
задля того, щоб на ньому побувати, варто 
вирушати на відпочинок до Залізного 
Порту. На острові чимало надувних гірок, 
батутів, басейнів, є водний банан, вишка 
для стрибків у воду і навіть дайвінг.
Бюджетний варіант житла: від 100 гри-
вень/доба.
Відстань від Вінниці: 592 кілометри.

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
(095)1039671 

Á³ëüø³ñòü êó-
ðîðò³â, ùî îïèñàí³ 
â ö³é äîá³ðö³, âàì, 

çâ³ñíî, â³äîì³, àëå ìè ñïîä³âàº-
ìîñÿ, ùî â í³é âè òàêîæ çíàéäåòå 
äëÿ ñåáå ê³ëüêà ö³êàâèõ â³äêðèò-
ò³â. Ìè ñïåö³àëüíî íå âêëþ÷àëè 

ñþäè Îäåñó, àäæå ìàºìî ñóìí³âè 
â òîìó, ùî â í³é ìîæíà ïîâíî-
ö³ííî â³äïî÷èòè, íå âèòðàòèâøè 
ö³ëèé ñòàòîê. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, 
ïðî Îäåñó ³ òàê âñ³ çíàþòü.

Íàòîì³ñòü ïðî ì³ñòå÷êî Î÷à-
ê³â, Ê³íáóðíñüêèé ï³âîñòð³â àáî 
îñòð³â Äæàðèëãà÷ äåÿê³ íàâ³òü 
íå ÷óëè.

Â óñ³õ íàïðÿìêàõ ìè øóêàëè 
íàéá³ëüø áþäæåòíèé âàð³àíò 

ïðîæèâàííÿ (çà âèíÿòêîì ïðî-
ïîçèö³é íà êøòàëò 50 ãðèâåíü 
íà äîáó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè), 
à òàêîæ ä³çíàâàëèñÿ, ÿê òàì 
ìîæíà ïðîâîäèòè ñâîº äî-
çâ³ëëÿ.

Äîäàìî, ùî äåÿê³ çàêëàäè, ùî 
îïèñàí³ â äîá³ðö³, íàðàç³ çàêðèò³ 
³ ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ëèøå ï³ñ-
ëÿ íàñòóïíèõ åòàï³â ïîñëàáëåííÿ 
êàðàíòèíó.

ДЖАРИЛГАЧ 
(Херсонська область) 

Цей острів є найбільшим в Україні та 
Чорному морі. .На ньому можна зустріти 
як червонокнижні рослини, так і диких 
тварин.
Однією з небагатьох пам’яток острова є 
маяк, який, за легендою, був збудований 
відомим французьким інженером Гюста-
вом Ейфелем (або ж одним з його учнів). 
Також на острові кілька сотень солоних 
озер різних розмірів.
Дістатися до острова можна зі Скадов-
ська на теплоходах, або винайнявши 
приватний човен. Варіантів з житлом тут 
не так багато: або намет, або невеликі бу-
диночки. Біля останніх можна поповнити 
запаси прісної води, скуштувати щойно 
виловлених крабів, рапанів.
Відстань від Вінниці: 600 кілометрів.

КОБЛЕВО 
(Миколаївська область) 

На шести кілометрах узбережжя безліч 
пансіонатів та готелів. Вдень можна 
просто ніжитися на сонечку, або вибрати 
більш активний відпочинок. Наприклад, 
відвідати аквапарк, сходити на виставу 
до дельфінарію чи то пак покататися 
на водних скутерах. Є в селі і родео парк 
з атракціонами скажених биків, басейни і 
майданчик для міні-гольфу. Багато турис-
тів полюбляють ходити на дегустації вина 
до місцевого винзаводу. 
Вночі життя продовжує вирувати. Свої 
двері відкривають нічні клуби з дискоте-
ками і ресторани біля моря, де грає жива 
музика.
Бюджетний варіант житла: від 200 гри-
вень/доба.
Відстань від Вінниці: 476 кілометрів.

ОЧАКІВ 
(Миколаївська область)

Очаків має пряме автобусне сполучення 
до великих міст, у тому числі Вінниці.
Тут є всі умови як для спокійного про-
ведення часу та насолодою морем; так і 
компаніями друзів, які люблять розва-
жатися: у місті та неподалік нього можна 
займатися віндсерфінгом, кайтсерфінгом, 
вейкбордингом та покататися на водних 
лижах.
За вісім кілометрів від Очакова знаходить-
ся один з небагатьох островів Чорного 
моря — Березань, — туди можна легко 
дістатися. А за 30 кілометрів розташова-
ний історико-археологічний заповідник 
«Ольвія». 
Бюджетний варіант житла: 
від 150 грн/доба.
Відстань від Вінниці: 488 кілометрів.

КИРИЛІВКА 
(Запорізька область) 

Тут ви не знайдете нічого зайвого. Є тепле 
море,  недорогі кафе, недорогі готелі і 
будиночки. Транспортне та залізничне 
сполучення з іншими містами.
Вулиці та пляжі Кирилівки обладнані 
камерами відеоспостереження. По-
перше, це безпека, адже на морі часто 
трапляються крадіжки, які вмить можуть 
зіпсувати весь відпочинок. Завдяки веб-
камерам кількість подібних злочинів сут-
тєво скорочується. По-друге, перед тим, 
як їхати на море, ви зможете промоніто-
рити в режимі реального часу, наскільки 
вам буде там комфортно проводити свою 
відпустку.
Бюджетний варіант житла: від 100 гри-
вень/доба.
Відстань від Вінниці: 761 кілометр.

ЗАТОКА 
(Одеська область) 

Це також досить відоме для туристів 
курортне селище. Багатьом відпочи-
вальникам радять обов’язково відвідати 
місцевий яхт-клуб. В ньому туристам 
пропонують зайнятися віндсерфінгом, 
кайтсерфінгом і вейкбордингом. Якщо 
екстрим не для вас, а простого засмагання 
на пляжі вам замало, можна, напри-
клад, порибалити. Тут з легкістю можна 
орендувати все, що для цього необхідно. 
Рибачать тут на камбалу, катрана і бичка. 
Ще можна вирушити на екскурсію, 
наприклад, до Центру культури вина 
в Шабо, або ж просто поїхати до Одеси, 
яка за 64 кілометри звідти.
Бюджетний варіант житла: 
від 150 гривень/доба.
Відстань від Вінниці: 492 кілометри.

ТОП-10 МОРСЬКИХ НАПРЯМКІВ 
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ В УКРАЇНІ 
Відпустка на морі  Багатьом  
хотілося полетіти в Туреччину, Болгарію 
або на Кіпр, але у коронавірусу, як то 
кажуть, були свої плани. Тому ми склали 
добірку морських напрямків, куди можна 
вирушити, не виїжджаючи з країни
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НАТАЛЬЯ ИШКОВА, ПСИХОЛОГ
Хочешь узнать, чего не хватает 
человеку?
Спроси у него, что такое счастье...

ПРЕССЛУЖБА 
КОМПАНІЇ 

ОРГАНІК-Д

AIP community — 
öå îá’ºäíàííÿ âèðîáíè-

ê³â àãðî-ïðîìèñëîâî¿ ãàëóç³ íà-
âêîëî âëàñíîãî äæåðåëà åíåðã³¿. 
Ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
AIP — àãðî³íäóñòð³àëüíèé ïàðê, 
community — ãðîìàäà. Ï³ä AIP 
community ðîçóì³ºìî êëàñòåð á³ç-
íåñ³â, ñïðÿìîâàíèé çäåá³ëüøîãî 
íà â³äðîäæåííÿ ñ³ë, ñåëèù òà îá-
ëàñíèõ ì³ñòå÷îê.

Îñîáëèâ³ñòþ íîâ³òíüîãî 
êîìïëåêñó º á³îãàçîâà óñòà-
íîâêà. Âîíà ãåíåðóº äîáðèâà, 
ãàç, òåïëîâó òà åëåêòðîåíåðã³þ. 
²íàêøå êàæó÷è, á³îãàçîâà ñòàí-
ö³ÿ îáåðòàº êîë³ùàòà ìåõàí³çìó 
âñüîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî ëàí-
öþãà. ¯¿ «ïàëèâî» — ðîñëèíí³ 
çàëèøêè òà ðåøòêè æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ òâàðèí ñ³ëüñüêîãî ãîñïî-
äàðñòâà. Òàêèì ÷èíîì àâòîíîì-
íèé öåíòð ðîáèòü íåçàëåæíèì 
ñèñòåìó â³ä ñòîðîíí³õ åíåðãî-
íîñ³¿â òà çíèæóº ñîá³âàðò³ñòü 
îòðèìàíî¿ ïðîäóêö³¿.

Ðåçèäåíòàìè ïàðêó ìîæóòü 
áóòè òâàðèííèöüê³ êîìïëåê-
ñè, êîìá³êîðìîâ³ çàâîäè, îâî-
÷åâ³ òà çåðíîâ³ àãðîêîìïàí³¿ 
òîùî. Êëàñòåð íàäàº óí³êàëü-
í³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîºêò³â ï³äïðèºìö³â ð³çíî¿ 

ñïðÿìîâàíîñò³ — â³ä òåïëèö³ 
äî ì’ÿñîïåðåðîáíèõ öåõ³â.

Ìåòà AIP community — 
ïðèñêîðèòè ðîçâèòîê àãðàð-
íî-ïðîìèñëîâî¿ ñôåðè. Òàêå 
îá’ºäíàííÿ ó ðåã³îí³ çàîõî÷óº 
ëîêàëüí³ á³çíåñè, çàëó÷àº ³í-
âåñòèö³¿, ñòâîðþº íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ. Îêð³ì ñîö³àëüíèõ ïèòàíü, 
çíà÷íîþ ì³ðîþ âèð³øóþòüñÿ 
åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè çà ðàõóíîê 
óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ïðèðîäíîãî 
ïîõîäæåííÿ.

Ïîçàòîð³ê ãðóïà êîìïàí³é 
óñï³øíî âïðîâàäèëà ìîäåëü AIP 
community ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Êîëèøí³é â³éñüêîâèé, îâî-
÷³âíèê çà ïîêëèêàííÿì, Âà-

äèì Êðè÷êîâñüêèé çàñíóâàâ 
àãðîôåðìó Îðãàí³ê-Ä. Îâî÷³ 
áîðùîâîãî íàáîðó ñòàâ âèðî-
ùóâàòè íà äîáðèâ³ ç â³äõîä³â 
ñóñ³äíüîãî ñâèíîêîìïëåêñó 
Ñóáåêîí, ³ç ð³÷íèì ïîãîë³â’ÿì 
12 òèñ. îñîáèí. Íàòóðàëüíèé 
ãí³é ï³ñëÿ çáðîäæóâàííÿ ó á³î-
ãàçîâ³é ñòàíö³¿ ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà ðå÷îâèíó, ÿêà ñóòòºâî ï³ä-
æèâëþº ´ðóíò òà â³äíîâëþº 
éîãî ðîäþ÷³ñòü. Çàñòîñîâóþ÷è 
îòðèìàíèé ïðîäóêò íà ð³âí³ ³ç 
ñó÷àñíèìè ì³íåðàëüíèìè äî-
áðèâàìè, êîìàíäà àãðîíîì³â 
Îðãàí³ê-Ä ðîçðîáèëà òåõíîëî-
ã³þ çáàëàíñîâàíîãî æèâëåííÿ 
êóëüòóð. Çà äâà ðîêè äîñë³äæåíü 

àíàë³çè âæå çàïàòåíòîâàíî-
ãî äîáðèâà ï³äòâåðäèëè ñâîþ 
åôåêòèâí³ñòü ó ïîëÿõ.

Ðåçóëüòàò ðîáîòè ïðîòîòèïó 
AIP community, ãîëîâíîþ àð-
òåð³ºþ ÿêîãî º á³îãàçîâà óñòà-
íîâêà ïîòóæí³ñòþ 250 êÂò, 
ìîæíà îêðåñëèòè äåê³ëüêîìà 
ïîêàçíèêàìè. Ïî-ïåðøå, öå 
âèâ³ëüíåííÿ 960 òèñ. êÂò/ãî-
äèí åëåêòðîåíåðã³¿ òà áëèçü-
êî 1 ìëí êÂò òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
íà ð³ê. Ïî-äðóãå, öå îòðèìàííÿ 
20 òèñ. òîíí ïðèðîäíîãî äî-
áðèâà äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñòåé 
ãóìóñó.

Êîëè Âàäèìà Êðè÷êîâñüêîãî 
çàïèòóþòü ïðî ãîëîâíå — ùî 

îòðèìóþòü îäíîñåëü÷àíè? –
â³í â³äïîâ³äàº ç ÿêèìîñü îñî-

áèñòèì õâèëþâàííÿì, ùî âñå 
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ. «Íàðàç³ 
â íàñ º äâà åêîíîì³÷íî ñòàá³ëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ äàëè ëþäÿì 
á³ëüøå 60 ðîáî÷èõ ì³ñöü. Ñâî¿ì 
ïðèêëàäîì ìè ï³äòâåðäæóºìî ¿õ 
ïðàâî íà ã³äí³ óìîâè ïðàö³. Òà 
îáàá³÷ íàäèõàþ÷èõ ³äåé òà ïåðå-
òâîðåíü ¿õ ó ðåàëüí³ñòü, çàâæäè 
éäóòü ñêëàäíîù³ é ïåðåøêîäè. 
Òîìó ãîëîâíå ó âñüîìó íàøîìó 
á³çíåñ-çàäóì³ — öå ðîçâèòîê ³ 
ñòàá³ëüí³ñòü ðåã³îíó, öå ìîæëè-
â³ñòü ïðàöþâàòè íà ñâî¿é çåìë³ 
òà âïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿ ñâ³-
òîâîãî ð³âíÿ».

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФК «НИВА»

× å ì ï ³ î í à ò 
Óêðà¿íè ç ôóòáî-

ëó (äðóãà ë³ãà) çà-
âåðøåíî äîñòðîêîâî 

÷åðåç ïàíäåì³þ. Â³ííèöü-
êà «Íèâà» çàéíÿëà 9-å ì³ñöå ñåðåä 
11 êîìàíä ãðóïè «À». Âîäíî÷àñ îä-
íîéìåííà êîìàíäà U-19 çàâåðøèëà 
ñåçîí íà 1 ì³ñö³ ãðóïè â ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ñåðåä îäíîë³òê³â.

Ïðåçèäåíò íèâ³âñüêîãî êëó-
áó Âàäèì Êóä³ÿðîâ ï³äáèâ ï³ä-
ñóìêè ñåçîíó ³ îêðåñëèâ ïëàíè 
íà ìàéáóòíº.

— Âàäèìå ²ãîðîâè÷ó, ÿê âè 
ñïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî ïðè-
ïèíåííÿ ñåçîíó â äðóã³é ë³ç³?

— Óêðà¿íñüêà Àñîö³àö³ÿ ôóòáî-
ëó ³ Ïðîôåñ³îíàëüíà ôóòáîëüíà 
ë³ãà çàïðîïîíóâàëè ïîêëàñòè âñå 
ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ, ùîäî 
îáîâ’ÿçêîâîãî òåñòóâàííÿ ãðàâö³â 
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ (òà 
³íø³ çàõîäè â ðàìêàõ âèêîíàííÿ 
êàðàíòèííîãî ïðîòîêîëó) íà ôóò-
áîëüí³ êëóáè äðóãî¿ ë³ãè. Öèì 
âîíè ôàêòè÷íî ³ ïåðåêðåñëèëè 
ïîäàëüøå ïðîâåäåííÿ çìàãàííÿ.

Íà æàëü, ÓÀÔ ³ ÏÔË íå ïîäó-
ìàëè ïðî ðîçâèòîê ïðîôåñ³îíàëü-
íîãî ôóòáîëó â ðåã³îíàõ, íå ï³ä-
ñòàâèëè ïëå÷å êëóáàì. Ñêëàäíà 
åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ ïî-

âí³ñòþ â³äîáðàæàºòüñÿ íà ãð³ ¹ 1. 
Êëóáè çàçâè÷àé ï³äòðèìóþòü àáî 
ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó, àáî îðãàíè 
ì³ñöåâî¿ âëàäè. Â çâ’ÿçêó ³ç ïàí-
äåì³ºþ çíàéòè äæåðåëà íàïî-
âíåííÿ êëóáíîãî áþäæåòó òà ùå 
äîäàòêîâî êîøòè íà âèêîíàííÿ 
êàðàíòèííîãî ïðîòîêîëó ìàò÷³â 
áóëî äóæå íåïðîñòî.

— ×è çàäîâîëåí³ âè ï³äñóìêîâèì 
ðåçóëüòàòîì êîìàíäè â ñåçîí³?

— Ó «Íèâè» áóëà ïåâíà êðèçà, 
ïîâ’ÿçàíà ç ïåðåõîäîì íà íîâó 
êîíöåïö³þ ðîçâèòêó êëóáó. Òå-
ïåð ìè ðîáèìî àêöåíò íå íà ³íî-
ãîðîäí³õ ôóòáîë³ñò³â, ÿê áóëî êî-
ëèñü, à íà ì³ñöåâèõ âèõîâàíö³â. 
Íà æàëü, ê³ëüêà ðîê³â ó Â³ííèö³ 
íå ³ñíóâàëî ì³ñòêà ì³æ ÄÞÑØ 
³ ïðîôåñ³îíàëüíîþ êîìàíäîþ. 
À ñàìå öå äàº øàíñ ìîëîä³ ñòàòè 
ïðîôåñ³éíèìè ñïîðòñìåíàìè.

Íàðàç³, çà âèíÿòêîì ÷îòèðüîõ 
ãðàâö³â, çà «Íèâó» âèñòóïàþòü 
ì³ñöåâ³ ôóòáîë³ñòè. Ìè íå ñòà-
âèëè ïåðåä êîìàíäîþ îñîáëèâèõ 
çàäà÷ íà ñåçîí. Àëå íà ïîäàëüø³ 
ðåçóëüòàòè ìàëà ïîçèòèâíèì ÷è-
íîì âïëèíóòè é çì³íà ãîëîâíîãî 
òðåíåðà. Ï³ä êåð³âíèöòâîì Îëåãà 
Øóìîâèöüêîãî, ÿêèé ñòâîðèâ áî-
ºçäàòíèé êîëåêòèâ, íàøà êîìàíäà 
ìîãëà á â òðåòüîìó êîë³ ³ñòîòíî ïî-
êðàùèòè ñâîº òóðí³ðíå ñòàíîâèùå.

— ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä 

þíàê³â äî 19 ðîê³â òàêîæ ïðè-
ïèíåíî?

— Òàê. Áóëî óõâàëåíî ð³øåí-
íÿ îáíóëèòè âñ³ ðåçóëüòàòè. Äëÿ 
íàñ öå ïðèêðî, àäæå «Íèâà» 
U-19 éøëà íà ïåðøîìó ì³ñö³ 
â êîë³. Âîíà ìîãëà ïîáîðîòèñÿ 
é çà ïðèçè â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.

Âîäíî÷àñ âñ³ì ãðàâöÿì «Íèâè» 
U-19 ìè äàìî ìîæëèâ³ñòü âçÿòè 
ó÷àñòü â çàãàëüíèõ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ êîìàíäè. 
² òàì ó íèõ áóäå øàíñ ñòàòè ãðàâ-
öåì îñíîâíîãî êîëåêòèâó. Ï³ä-
êëþ÷èìî íà çáîðè é ïðîâ³äíèõ 
ãðàâö³â ÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëà-
íîâà òà ÄÞÑØ «Ïðåì’ºð-Íèâà» 
âèïóñêíîãî ðîêó.

Öÿ ñèñòåìà âæå íåïîãàíî â³ä-
ïðàöüîâàíà. Íåäàðìà â îñíîâ³ 
íàøî¿ äðóãîë³ãîâî¿ êîìàíäè 
çàêð³ïèëèñÿ Äåÿí Ôåäîðóê ³ 
Ìàêñèì Ï³äîïðèãîðà, ÿê³ íåùî-
äàâíî âèñòóïàëè ùå íà ð³âí³ äè-
òÿ÷î-þíàöüêîãî ôóòáîëó.

— Êîëè ïî÷íóòüñÿ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüí³ çáîðè ïåðåä ñåçîíîì?

— Ïëàíóºìî ïðîâåñòè çáîðè ³ç 
ñåðåäèíè ëèïíÿ, çà ø³ñòü òèæí³â 
äî ïî÷àòêó ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè. 
Ïîêè ùî îáèäâ³ íàø³ êîìàíäè 
ïåðåáóâàòèìóòü íà â³äïî÷èíêó.

— Ï³ä ÷àñ òðèâàëîãî êàðàíòèíó 
âäàëîñÿ çáåðåãòè îñíîâíèé ñêëàä 
êîìàíäè? Çîêðåìà, ë³äåð³â?

— Ó «Íèâè» ³ äî êàðàíòèíó 
ô³íàíñóâàííÿ áóëî íå äóæå 
âèñîêèì. À çàðàç ìè ðîáèìî 
âñå ìîæëèâå, àáè ã³äíî ï³äãî-
òóâàòèñÿ ³ ñòàðòóâàòè â íîâîìó 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè. Â íåùîäàâ-
íüîìó îïèòóâàíí³ âáîë³âàëüíè-
ê³â êðàùèìè ãðàâöÿìè «Íèâè» 
â ìèíóëîìó ñåçîí³ íàçâàí³ Àðòóð 
Çàãîðóëüêî, ßðîñëàâ Áðàñëàâ-
ñüêèé ³ Òèìîô³é Áðèæ÷óê. Âñ³ 
âîíè çàëèøàþòüñÿ ó êîìàíä³.

Ìè ïðàãíåìî îìîëîäèòè ñêëàä 
³ äàòè øàíñ äåáþòàíòàì íà ïðî-
ôåñ³îíàëüíîìó ð³âí³ ïðîÿâèòè 
ñåáå. Äåÿê³ ãðàâö³ âèñëîâèëè 
áàæàííÿ çàëèøèòè «Íèâó», äëÿ 
íàñ öå íå êðèòè÷íî. Íîðìàëüíî, 
ÿêùî ôóòáîë³ñòè õî÷óòü ïðîäî-
âæóâàòè ñâîþ êàð’ºðó ó á³ëüø 
âèñîêèõ ë³ãàõ òà çàìîæí³øèõ 
êëóáàõ. Íàø ïðîåêò ìàº íà ìåò³ 
çáåðåæåííÿ ñëàâíèõ òðàäèö³é 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó — ìè äàº-
ìî øàíñ ì³ñöåâèì ñïîðòñìåíàì 
ïðîÿâèòè ñåáå íà ð³âí³ ìàéñòð³â. 
Òîìó íå âèìàãàºìî â³ä ïåðåõîä³â 
ãðàâö³â êîìïåíñàö³é. Âîäíî÷àñ, 
ÿêùî çà ï³äñóìêàìè çáîð³â ö³ 
ôóòáîë³ñòè çàõî÷óòü ïîâåðíóòè-
ñÿ äî «Íèâè» ³ â³äïîâ³äàòèìóòü 
êðèòåð³ÿì íàøîãî òðåíåðñüêîãî 
øòàáó, ãîòîâ³ âçÿòè ¿õ íàçàä.

— Íàéñêëàäí³øå çàïèòàííÿ 
ïîâ’ÿçàíå ç ô³íàíñóâàííÿì. Íà ÿê³ 

äæåðåëà íàïîâíåííÿ êëóáíîãî áþ-
äæåòó ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè?

— Âæå â³äîìî, ùî ó «Íèâè» 
áóäå ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ç áîêó 
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Çìîæåìî âèêîðèñòàòè ö³ êî-
øòè íà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ 
çáîðàõ ïåðåä ñåçîíîì. Ñïîä³âà-
ºìîñÿ íà ïîäàëüøó ï³äòðèìêó é 
ç áîêó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— «Íèâó» ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè 
ïîòóæí³ ìåöåíàòè ÷è ñïîíñîðè?

— Ìè íåùîäàâíî çâåðíóëèñÿ 
ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè «Íèâ³» 
íàéáàãàòøèì ëþäÿì Â³ííè÷÷èíè. 
Ïðèì³ðîì, äî Ïåòðà Ïîðîøåíêà, 
Þð³ÿ Êîñþêà, Îëåêñàíäðà Ãå-
ðåãè. Âîíè º òîïîâèìè á³çíåñ-
ìåíàìè íàøîãî ðåã³îíó ³ êðà¿íè 
â ö³ëîìó. Ïîêè ùî íå îòðèìóâàëè 
â³äïîâ³äåé íà ëèñòè.

Õî÷åòüñÿ, àáè íàø êëóá ðîç-
âèâàâñÿ, à ãðàâö³ îòðèìóâàëè 
ã³äíó çàðïëàòó. Ïðàãíåìî ãðàòè 
íà á³ëüø âèñîêîìó ð³âí³ ³ âè-
ñòóïàòè íà íîðìàëüíîìó ñòàä³îí³ 
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Íà æàëü, 
ïîêè ùî ïîòóæíèé á³çíåñ íå éäå 
«Íèâ³» íàçóñòð³÷.

Àëå ìè â³äêðèò³ äî ä³àëîãó. 
Íàâ³òü á³ëüøå — ãîòîâ³ ïåðåäàòè 
êëóá ó íàä³éí³ ðóêè — ëþäèí³ 
àáî îðãàí³çàö³¿, ùî ïåðåæèâà-
òèìóòü çà ïðîãðåñ â³ííèöüêîãî 
ïðîôåñ³îíàëüíîãî ôóòáîëó.

Єднаємося заради відродження села

Вадим Кудіяров: «НИВА» дає шанс молоді стати професійними спортсменами
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РЕКЛАМА

Раніше анонсували, що електро-
нні табло облаштують на 50 зу-
пинках у Вінниці.
Комунальне підприємство «Ві-
нницякартсервіс», яке курує 
цей проект, у 2015 році отри-
мало позику від Європейського 
банку реконструкції та розвитку 
на 8 мільйонів євро. У 2018-му 
після проведення міжнарод-
ного тендеру ціна знизила-
ся до 5 мільйонів 531 тисячі 

866 євро. Підряд отримала чесь-
ка компанія «Мікроелектроніка».
Однак через карантин фахівці 
цієї компанії не можуть приїхати 
до України, щоб завершити мон-
таж валідаторів у маршрутках.
— Якщо вони приїдуть, то будуть 
змушені пройти двотижневу об-
сервацію. А після повернення 
в Чехію — ще два тижні само-
ізоляції, — говорить Катерина 
Бабіна.

Де ще поставлять екрани з графіком руху 

473306

Ì²²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

474736468474

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äíÿìè íà Çà-
ìîñòÿíñüê³é ïî-
ñòàâèëè ê³ëüêà 

ñò³éîê á³ëÿ êîæíî¿ çóïèíêè. 
Ïîêè á³ëüø³ñòü ç íèõ çàìîòàíà 
â ïë³âêó. À íà ñò³éö³, ùî ïîáëèçó 
çóïèíêè «Ïåäóí³âåðñèòåò» çìîí-
òóâàëè åêðàí. Ðàí³øå âèêîíêîì 
ì³ñüêðàäè äîçâîëèâ ïîñòàâèòè 
íà ö³é âóëèö³ åëåêòðîíí³ òàáëî 

ç ãðàô³êîì ðóõó òðàíñïîðòó. Öå 
îäíà ç³ ñêëàäîâèõ ñèñòåìè â³-
ííèöüêîãî å-êâèòêà.

— Ãîòóºìîñÿ äî âïðîâàäæåí-
íÿ íàñòóïíîãî åòàïó ïðîåê-
òó å-êâèòêà ó Â³ííèö³. Âñüîãî 
íà Çàìîñòÿíñüê³é áóäå ø³ñòü 
åëåêòðîííèõ òàáëî ç ãðàô³êîì 
ðóõó, — ãîâîðèòü äèðåêòîðêà 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó» Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Ñêîðî ïî÷íåìî òåñòó-
âàííÿ ñèñòåìè.

Ï³ëîòíèì îíëàéí-òàáëî ñòàëà 
êîíñòðóêö³ÿ íà Òåàòðàëüí³é. Òàì 

НА ЗАМОСТІ СТАВЛЯТЬ 
ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛО 
Розумна зупинка  На Замостянській 
поставили стійки під електронне табло. Вже 
незабаром там облаштують шість табличок, 
де буде інформація про розклад руху 
транспорту. А чи не будуть вони просто 
копією паперового розкладу, як це сталося 
з електронним графіком на Театральній?

íà åêðàí³ âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ðîçêëàä ðóõó. Ùîïðàâäà, öå ïðî-
ñòî åëåêòðîííà êîï³ÿ ïàïåðîâîãî 
ðîçêëàäó. À ùî ñàìå áóäå ïîêàçà-
íî íà åêðàíàõ íà Çàìîñòÿíñüê³é?

— Âîíè áóäóòü ï³ä’ºäíàí³ 
äî ñèñòåìè â³äñë³äêîâóâàííÿ ðóõó 
òðàíñïîðòó â ðåæèì³ ðåàëüíîãî 
÷àñó. Òîáòî, äàí³ ç GPS-òðåêåð³â 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ áóäóòü 
ïåðåäàâàòèñÿ íà ñåðâåð ³ ðîçðà-
õîâóâàòèñÿ àêòóàëüíèé ÷àñ ïðè-
áóòòÿ òîãî ÷è ³íøîãî âèäó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Òàêîæ ìè 
ïåðåíàëàøòóºìî íà öþ ñèñòåìó 
³ åëåêòðîííå òàáëî íà Òåàòðàëü-
í³é, — êàæå Êàòåðèíà Áàá³íà.

— À ùî ñàìå êîíêðåòíî ëþäè 
çìîæóòü ïîáà÷èòè íà öèõ òàáëè÷-
êàõ? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Òàì áóäå ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèä 
òðàíñïîðòó, íîìåð ìàðøðóòó òà 
÷åðåç ñê³ëüêè õâèëèí â³í ïðè-
áóäå íà çóïèíêó. À ùå, ÷è ìàº 
öåé òðàíñïîðò íèçüêîï³äëîãîâó 
âñòàâêó äëÿ ïåðåâåçåííÿ ëþäåé 
íà â³çêàõ, — â³äïîâ³ëà Áàá³íà.

У минулі вихідні табло ще були вимкнені. 
У мерії кажуть, що на них будуть показувати 
реальний час доїзду транспорту до зупинки 
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ОВЕН 
У сердечних справах можливі 
труднощі, будьте обережні, 
не варто приймати поспішних 
рішень. Запитайте поради 
у близького друга, який до-
бре знає і вас, і вашу кохану 
людину.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень буде сповнений 
романтики і гострих відчуттів. 
Однак в середу вам до-
ведеться пристосовуватися 
до обставин, щоб домогтися 
від коханої людини бажаного.  

БЛИЗНЮКИ 
Будьте задоволені тим, що 
маєте, це не так уже й мало. 
Насправді, у вас вже є все, що 
потрібно для щастя. Кохана 
людина приділить вам мак-
симум свого часу і уваги.

РАК 
Для тих, хто поки самотній: 
стріла Амура може потрапи-
ти у вас цього тижня. А для 
інших: після деяких непо-
розумінь і розчарувань вам 
знову щастить у коханні. 

ЛЕВ 
Дозвольте собі закрутитися 
у вихорі любовних пригод, 
згадайте про старих друзів і 
знайомства, а нові додадуть 
вашим відчуттям романтичного 
ореолу. Тільки не ставайте сто-
роною любовного трикутника.

ДІВА 
Плітки й інтриги за спиною 
можуть виявитися навіть 
корисними, це додасть 
пікантності вашим стосункам. 
Можливе цікаве знайомство, 
яке може перерости в бурх-
ливий роман. 

ТЕРЕЗИ 
Ви просто неповторні, будете 
притягувати оточуючих, по-
стійно опинятися в центрі ува-
ги. Випромінюючи енергію, 
життєлюбність і чарівність, ви 
користуєтеся карколомним 
успіхом у протилежної статі. 

СКОРПІОН 
Цього тижня особисте життя 
буде насиченим. Вам потріб-
но просто частіше зустрічати-
ся, спілкуватися, дзвонити і 
писати своїй коханій людині. 
Ваші почуття яскраві і взаємні.

СТРІЛЕЦЬ 
Оберіть тактику очікування 
в любовних стосунках. Вона 
точно краще, ніж кидки з 
крайності в крайність. Інакше 
ваші вчинки можуть бути 
неправильно витлумачені.

КОЗЕРІГ 
Можливі конфліктні ситуації 
з коханою людиною, тільки 
не панікуйте і не ревнуйте, 
це не катастрофа, а ваше 
загострене сприйняття. Скоро 
все зміниться на краще.

ВОДОЛІЙ 
Несподівана зустріч може 
сколихнути давно забуте 
почуття. У суботу може відбу-
тися досить складна розмова, 
зате ви проясніть ситуацію.

РИБИ 
Крім ваших власних прин-
ципів, існують ще й певні по-
гляди на життя вашої коханої 
людини. І з ними теж треба 
рахуватися. Вихідні — сприят-
ливі для зустрічей і побачень.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Якщо говорити про нор-
мальні форми знайомств, 
то все дуже просто.
Двоє людей бачать одне од-
ного (або придуманий об-
раз) на несвідомому рівні — 
з’являється інтерес, який вже 

можна побачити в очах передбачуваного парт-
нера. Залежно від подальших дій, можна при-
пускати, як розвинуться події. На що в першу 
чергу звертає увагу дівчина? Та на що завгодно, 

фетишем можуть виступати якісь риси обличчя, 
особливості тіла. Хлопці в першу чергу зверта-
ють увагу на груди, ноги, обличчя, сідниці. Але 
знову ж таки, все індивідуально — у кожного 
свій фетиш у виборі партнера: голос, волосся, 
руки, білизна. Але суть зрозуміла. Для того, 
щоб ці стосунки розвивалися, на наступному 
етапі відбувається спілкування, просто роз-
мови — ні про що, але дуже важливі, тому що 
чути голос, його тембр, бути поруч, дивитися, 
відчувати тактильні відчуття — основа взаємин, 
які можуть розвиватися далі.

На цьому етапі все дуже крихке, і причиною 
розриву може стати будь-яка дрібниця. Ді-
вчина хоче погуляти, поговорити, а хлопець 
хоче сексу. Дівчина чомусь ображається весь 
час і змушує хлопця відчувати себе винуватим 
і виправдовуватися. Якщо стосунки дійшли 
до сексу, тут партнерів теж може очікувати 
багато відкриттів. Якщо всі етапи пройдено 
і люди готові приймати одне одного такими, 
як вони є, любов пройшла всі випробуван-
ня — тоді будемо вважати, що люди майже 
познайомилися.

Коментар експерта

ЯК ПРИВАБИТИ 
СИМПАТИЧНУ ЛЮДИНУ

На що звернути увагу жінкам Що потрібно чоловікам

Ìè çíîâó ãîâîðèìî ïðî ñòî-
ñóíêè. À áóäü-ÿê³ ñòîñóíêè ïî÷è-
íàþòüñÿ ç ñï³ëêóâàííÿ. ²  âàæëè-
âî ïàì’ÿòàòè ïðî ìåòó. Ó âñüîìó, 
ùî ìè ðîáèìî ÷è ãîâîðèìî, º 
ìåòà, íàâ³òü ó íàéá³ëüø, çäàâà-
ëîñÿ á, áåçãëóçäèõ æàðò³â. Âîíà º 
ó âàñ, àáî ó âàøîãî â³çàâ³. ßêùî 
âàøà ìåòà — öå ñòîñóíêè ç êîí-
êðåòíîþ ëþäèíîþ, òî ïàì’ÿòàéòå 
ïðî öå. Íåð³äê³ âèïàäêè, êîëè 
ëþäè çàëèøàëèñÿ ïðîñòî äðóçÿìè 
÷åðåç òå, ùî âèòðèìàëè âåëèêó 
ïàóçó, ÿêó ç ïëèíîì ÷àñó ñòàº 
äóæå íåêîìôîðòíî ïåðåñòóïàòè.

Õî÷à, ÿêùî âàøà ìåòà ïðîñòî 
ðîçâàæèòèñü — ðîçâàæàéòåñü. 
ßêùî âè ïðàãíåòå ñïîäîáàòèñü, 
ñïîêóñèòè, ³ ñòâîðèòè äîâãîòðè-
âàë³ âçàºìèíè — òðåáà áóòè á³ëüø 
ïîì³ðêîâàíèì.

ПОЧАТОК СТОСУНКІВ — 
ЦІКАВА ШТУКА 

Íà ñàìîìó ïî÷àòêó, êîëè âñå 
ùå äóæå íåâèçíà÷åííî, ÷îëîâ³êè 
³ æ³íêè ñïîêóøàþòü îäíå îäíî-
ãî. ² â àðñåíàë³ êîæíîãî º ñâî¿ 
ïðèéîìè, ÷àñîì âäàë³, ÷àñîì í³. 
ª ³ çàãàëüíî â³äîì³. Íàïðèêëàä, 
æ³íêè âïåâíåí³: ùîá ñïîêóñèòè 
÷îëîâ³êà, ãîëîâíå — çîâí³øí³ñòü 
³ ïîäà÷à ñåáå. ×îëîâ³êè æ â³ðÿòü, 
ùî áóäü-ÿêà æ³íêà êëþíå íà ñî-
ë³äíèé ñòàòóñ ³ ãàìàíåöü. Ó ÷î-
ìóñü îáèäâ³ ñòîðîíè ìàþòü ðà-
ö³þ, àëå â îñíîâíîìó — íå äóæå. 
Äëÿ òîãî, ùîá íå ïðîñòî ï³ä÷å-
ïèòè ïàðòíåðà íà îäíó-äâ³ íî÷³, 
à îòðèìàòè ñòîñóíêè, íåîáõ³äíî 
áóòè äîñèòü áëèçüêèìè ÿê ìî-
ðàëüíî, òàê ³ ô³çè÷íî. Ñê³ëüêè 

ïîòð³áíî ÷àñó äëÿ òîãî? Ó êîæí³é 
ñèòóàö³¿ ïî-ð³çíîìó. Â ñåðåäíüî-
ìó, çà ñòàòèñòèêîþ, íà öå éäå â³ä 
ê³ëüêîõ òèæí³â äî ì³ñÿöÿ. Òîáòî 
òóò ïîòð³áíî ³ âèòðèìàòè íåîáõ³ä-
íèé ÷àñ, à ç ³íøîãî áîêó íå ïåðå-
ãíóòè ïàëèöþ î÷³êóâàííÿ. Òîìó 
ÿêùî âè õî÷åòå, ùîá ëþäèíà áóëà 
ç âàìè ó ñòîñóíêàõ — âàðòî ïî-
ñò³éíî ï³ä³ãð³âàòè íå ò³ëüêè äðóæ-
í³é, àëå ³ ñåêñóàëüíèé ³íòåðåñ.

ЩО ПРАЦЮЄ?
Óñå, ùî âèäíî. Òîáòî íà ïåð-

øîìó ì³ñö³ ÿê ó æ³íêè, òàê ³ 
÷îëîâ³êà ìàº áóòè çîâí³øí³ñòü. 
Àäæå çðîçóì³ëî, ùî æ³íö³ ç â³ä-
ì³ííîþ ô³ãóðîþ ³ êðàñèâèì îá-
ëè÷÷ÿì ñïîêóøàòè íàáàãàòî ïðî-
ñò³øå. Âàø áàãàòèé âíóòð³øí³é 
ñâ³ò ³ òîíêà äóøåâíà îðãàí³çàö³ÿ 
äóæå ñïîêóñëèâ³, àëå êîìó öå 
òðåáà, ÿêùî âõ³ä òóäè íàñò³ëüêè 
íåïðèâàáëèâèé. À îò ùîá âàìè 
ñåðéîçíî çàõîïèëèñü, äîñèòü 
äî çîâí³øíîñò³ áóòè íà äîäà÷ó 
ìèëîþ ³ òîâàðèñüêîþ. Ñÿÿòè 
î÷èìà ³ çàìàíþâàòè äåêîëüòå 
íå ïîòð³áíî. ² ÿêùî âè õëîï-
öþ ñïîäîáàºòåñÿ, ñï³ëêóâàííÿ 
ïåðåðîñòå â ðîìàíòèêó, ñåêñ, ³ 
ñòîñóíêè. Äëÿ ÷îëîâ³ê³â òåæ ³ñ-
íóº ïîðàäà, ìîâëÿâ, ðîçñì³øè 
ä³â÷èíó ³ ââàæàé, ùî âîíà òâîÿ. 
Ãóìîð, öå äîâîë³ ñèëüíà çáðîÿ, 
ìàëî êîìó ïîäîáàþòüñÿ çàíóäè. 
À ùå æ³íêè äóæå ðîìàíòè÷í³ 
íàòóðè, ìîæóòü áà÷èòè õîðîøå 
â áóäü-÷îìó, íåîáõ³äíî ëèøå äî-
ïîìîãòè ¿ì â öüîìó, â³äâîë³êàþ÷è 
â³ä ùîäåííî¿ ñóºòè ³ ïðîáëåì. 
×àñîì íàâ³òü íàéá³ëüø ðîçâàæ-

ЗНАЙОМСТВО ПІСЛЯ 
ПЕРШИХ ЗУСТРІЧЕЙ 
Другий крок  Ви зустріли дуже 
симпатичну дівчину чи хлопця. 
Познайомились, поговорили, може навіть 
сходили на кілька побачень. Але явно 
відчуваєте, що на тому боці не надто 
горять. Як викликати романтичний чи 
сексуальний інтерес? Як перетворитися 
з просто гарного знайомого, на об’єкт 
бажання, на кохану людину?

ДОГЛЯНУТІСТЬ 
чистий одяг, волосся, 
приємний запах, красиві 
руки, відсутність прищів

ІМІДЖ він повинен 
відповідати професії, 
типу фігури, якщо ви бо-
танік — косити під мачо 
не варто

ПОСМІШКА 
маска «королеви» вже 
точно не повинна бути 
у вашому розпорядженні 
до зваблювання

СМІЛИВІСТЬ у вас фора 
за гендерною ознакою: 
залицяння, активність 
в тактильності, навіть 
якщо пошлють

ІНТЕРЕС раз ви вирішили 
спокусити людину, вона 
чимось вас зацікавила, 
так покажіть це, авансом 
хоча б

ЩЕДРІСТЬ згодом ваша 
(вже) дівчина спокійно 
розділить рахунок в рес-
торані або повечеряє у вас 
вдома, але на самому 
початку ваша економність 
дорівнює скупердяйству

 САМОПОВАГА на початку 
ваша роль пасивна, 
активність передбачає, 
що вам дуже треба, і 
до речі, попрацюйте над 
очима, доволі часто в них 
читається голод) 

УВАГА вона повинна бути 
ексклюзивною, можливо, 
ви по ходу намагаєтеся 
зловити навколо купу 
«риби», але «улову» 
навряд чи сподобається 
ваша нерозбірливість

РОЗМОВА вульгарність, 
недоречні жарти, сміливі 
випади — все це видасть 
вашу невпевненість. 
Навчіться поводитись, 
наче на світському 
прийомі

ГУМОР він не пови-
нен бути нижче пояса, 
не варто з себе корчити 
стендапера, і до речі, 
якщо не можете при-
думати на ходу якийсь 
жарт — заспокойтеся

ëèâà äàìà ìîæå ðîçòàíóòè â³ä 
÷îëîâ³êà, ÿêèé ïåðåòâîðþº ¿¿ 
æèòòÿ íà êàçêó.

У ВАС СТОСУНКИ, ДАЛІ ЩО? 
Äóæå ÷àñòî áóâàº, ùî ëþäè ïî-

÷àëè çóñòð³÷àòèñÿ, íàâ³òü æèòè 
îäíå ç îäíèì, ³ âçàãàë³ âñå ÷ó-
äîâî, ïðîòå â ïëàíàõ ³ â ïîäàëü-
øîìó æèòò³ ïàðòíåðà âîíè ñåáå 
íå áà÷àòü. Íàïðèêëàä, ó íüîãî 
â ãîëîâ³ êàð’ºðà, ó íå¿ òóñîâêè 
ç ïîäðóãàìè, àáî òåæ ðîáîòà 
êàð’ºðà ³ çóñòð³÷àþòüñÿ âîíè, 
êîëè íåìàº ³íøèõ ïëàí³â. Òîáòî 
ïàðà íà÷å ³ñíóº, à íà÷å ³ í³. Òóò 
âæå ìîâà ïðî ãëèáèíó ñòîñóíê³â.

Ïñèõîëîãè íàçèâàþòü ê³ëü-
êà îçíàê ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. 

Äî íèõ, íàïðèêëàä, â³äíîñèòüñÿ 
òå, ùî ïàðòíåðè íå øóêàþòü ³íø³ 
âàð³àíòè. À ùå ó äâîõ º ñï³ëüíå 
áà÷åííÿ êàðòèíè ìàéáóòíüîãî. 
Çàãàëüíà ïåðñïåêòèâà, àáî êî-
æåí ðîçóì³º, ÷èì ³ êîëè ¿õ ñòî-
ñóíêè çàê³í÷àòüñÿ (íàâ³òü òàê). 
Ñåðéîçí³ ñòîñóíêè â³äð³çíÿþòü-
ñÿ â³ä «íåñåðéîçíèõ» íå ò³ëüêè 
çîâí³øí³ìè îçíàêàìè. Òîáòî 
öå íå ïðîñòî îáì³í ðåñóðñàìè 
(ãðîø³, óâàãà, òóðáîòà…) Öå êîëè 
îáèäâà ó÷àñíèêè íà÷å â êàçèíî 
ñòàâëÿòü íà ê³í — âñå çà âñå. 
Äî öüîãî ìîæíà âñå æèòòÿ éòè ³ 
òàê í³êîëè íå ä³éòè. Õî÷à çàäóìó-
âàòèñü ïðî ãëèáèíó, êîëè ïëàâàòè 
íà ì³ëèí³ íå âì³ºø, çàðàíî. Òóò 
õî÷à á çàêîõàíîñò³ ä³ñòàòèñü.



ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АЛІНА ЗІНЧЕНКО, 
МЕНЕДЖЕР

— Тебе взагалі що–небудь 
цікавить, окрім грошей?
— Так.
— Що?
— Де вони.

***
— А ви знаєте, що таке біатлон?
— Ну що ви, звичайно!! Біатлон, це як 
секс — якщо ви не поцілили, то швидкість 
вам вже не допоможе…

***
— Петровичу, ви з дружиною сваритеся?
— Звісно.
— А як миритися?
— Я відключаю роутер і чекаю, коли вона 
попросить «відремонтувати їй інтернет».

***
Після двох келихів вина в рибному рес-
торані, вона раптом зрозуміла, що хоче 
не тільки рибку з'їсти.

***
Найвища похвала ресторану — це слова від-
відувача, звернені до відвідувачки: «Ну що, 
зрозуміла, як треба готувати борщ?»

***
Вісім смертних гріхів: гординя, жадібність, 
заздрість, гнів, хіть, ненажерливість, лінь, 
не знімати рюкзак в громадському тран-
спорті.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 24 ÷åðâíÿ 2020
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ОВЕН 
Давно назревшие перемены 
в вашей жизни наконец-то 
произойдут. Может быть, 
появится возможность от-
крыть новое дело или позна-
комиться с людьми, которые 
повлияют на вашу судьбу.

ТЕЛЕЦ 
Вас могут порадовать или оза-
дачить постоянные переезды. 
Проявите активный интерес 
к делам близких людей. В се-
редине недели важно не на-
рушать правил, тогда и удача 
будет вам сопутствовать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя может оказаться 
активной и плодотворной. 
Вы обретете гармонию и по-
чувствуете радость жизни. 
На работе вам необходимо 
уловить важную идею в се-
редине недели, которая рас-
ширит ваши возможности.

РАК 
Постарайтесь сделать над 
собой усилие, перестать 
напрягаться и хорошенько 
отдохнуть. Не стоит за-
цикливаться на вопросах 
материальных благ, лучше 
подумайте о душе.

ЛЕВ 
Вы почувствуете некую силу, 
которая позволит вам браться 
за дела, ранее вызывавшие 
неуверенность. Вы сможете 
случайно обнаружить ранее 
скрытую, но очень важную 
для вас информацию.

ДЕВА 
Вас может заинтересовать 
оригинальный проект или 
поманить новая работа, 
но не спешите всё менять, 
сперва стоит выяснить де-
тали. Стоит выделить время 
для общения с друзьями. 

ВЕСЫ 
Неделя сложная и напря-
женная во многих отно-
шениях. Стоит приложить 
усилия, чтобы получить 
желаемое. Неожиданное 
богатство вам в руки само 
не упадет. 

СКОРПИОН 
Отнеситесь с осторожно-
стью к новым деловым 
предложениям. Желательно 
снизить объем работы, 
не забывайте об отдыхе 
и развлечениях.

СТРЕЛЕЦ 
Прекрасная неделя для 
творчества и карьеры. Ваша 
работоспособность будет 
удивлять окружающих. Со-
средоточенность и энергия 
принесут прибыль. 

КОЗЕРОГ 
Вам осталось приложить 
для достижения ваших це-
лей совсем немного усилий. 
Нужен последний рывок 
и вера в себя. 

ВОДОЛЕЙ 
Первая половина этой неде-
ли будет удачной. Вас будет 
мучить желание бурной де-
ятельности, однако стоит ли 
суетиться и начинать новые 
проекты — большой вопрос. 

РЫБЫ 
Идеи, которые вас будут по-
сещать в течение всей неде-
ли, стоит сразу же опробо-
вать на практике. На работе 
в авантюры лучше не лезть 
и в интригах не участвовать. 

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)

475025

РЕКЛАМА

Маргарита, 19 років
Завершую навчання на архітектора, обожнюю свою 
спеціальність, але окрім цього присвятила 10 років 
музичній школі, а також поєдную навчання з роботою. 
Працюю в молодій успішній та прогресивній компанії 
менеджером з контенту, а також у маркетинговому відділі, 
живу активно і отримую задоволення від цього.

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
24.06

+26
+17

+25
+16

+24
+19

ЧЕТВЕР
25.06

+26
+18

+27
+18

+28
+17

П’ЯТНИЦЯ
26.06

+26
+16

+27
+17

+28
+17

СУБОТА
27.06

+27
+17

+29
+15

+29
+19

НЕДІЛЯ
28.06

+27
+18

+25
+18

+29
+19

ПОНЕДІЛОК
29.06

+27
+17

+27
+19

+28
+20

ВІВТОРОК
30.06

+28
+18

+26
+18

+28
+21

ПОГОДА У ВІННИЦІ

О «МІС RIA-2020» ГОРО

ОТО НА 
STO.UA

 QR-код 
обілки та 

Має бути 
грама QR 
-маркета 
чна)

свою 
років 
оботою. 
омпанії 
вому відділі, 
о.

Ь У КОНКУРСІ
ро себе 

штовну 
римають 

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


