
 Вінничанка Людмила Гріщенко через штучне 
запліднення народила двох донечок. Перша з’явилася 
з другої спроби, друга — з третьої. Каже, якби у них з 
чоловіком раніше були кошти, вона б хотіла мати не 
менше п’яти дітей

 Людмила — рекордсменка за віком народження 
дитини у нашій області. Настя з’явилася на світ, 
коли жінці було 54 роки, Поліна — у 58! 

 Старшій донечці 11 липня виповниться вісім років. 
Як ростуть дівчатка? Як почувається їхня мати? Чому 
настійливо радить іншим за будь-яку ціну не втратити 
найбільше, за її словами, щастя — мати дітей?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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НА КОВІД 
ХВОРІЮТЬ ДІТИ
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Найщасливішою на світі Людмилу Гріщенко зробили двоє її 
донечок-сонечок - Настуся і Полінка. Любить їх до безтями! 
Але хоче, щоб росли справедливими, тому буває строгою

ЯК РОСТУТЬ ДІТКИ 
З… ПРОБІРКИ

( 9 ) ХВОРІЮТЬЬ ДІТИ
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Про прості 
рішення 

²íîä³ â ëþäåé ç'ÿâëÿºòüñÿ 
òàêà ³ëþç³ÿ, ùî íàéñêëàä-
í³ø³ ïðîáëåìè ìîæíà âè-
ð³øèòè çà ðàç. Íàïðèêëàä, 
ó 1917 ðîö³ á³ëüøîâèêè ðå-
âîëþö³þ çðîáèëè ³ îá³öÿ-
ëè âñå íàëàãîäèòè øâèäêî. 
Ó áàãàòèõ ïàëàöè çàáðàòè, 
á³äíèì â³ääàòè, â³éíó ïðè-
ïèíèòè, ³ ùî òàì ùå… Âè 
çíàºòå, ÿêèé áóâ ðåçóëüòàò.

À íåäàâíî ÿ ä³çíàëàñü 
ùå îäíó ³ñòîð³þ ïðî íàøå 
ñåëî. Â Ëèñîã³ðö³ º ê³ëüêà 
÷åðåøíåâèõ ñàäê³â ãðî-
ìàäñüêèõ. Á³ëÿ êëóáà ðîñ-
òóòü ÷åðåøí³, âæå ³ êëóáà 
íåìà, à ÷åðåøí³ — º. ² 
á³ëÿ ÿñåë ðîñòóòü. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ÷åðåøí³ ïîñàäè-
ëè â 1957 ðîö³, íà ÷åñòü 
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíåâî¿ ðåâî-
ëþö³¿. Ç ³í³ö³àòèâè íåâòîì-
íîãî ñ³ëüñüêîãî â÷èòåëÿ 
Ñòåïàíà Àðõèïîâè÷à, ìó-
äðî¿ ³í³ö³àòèâè, íåõàé ñ³ëü-
ñüê³ ä³òè õî÷ ÷åðåøí³ ìà-
þòü, ðàç ó íàñ ñîðîê ðîê³â 
ðàäÿíñüê³é âëàä³.

²ðîí³ÿ äîë³ òóò º, çâè÷àé-
íî. ßñëà ò³ áóëè âëàøòîâàí³ 
â õàò³ íå êîëãîñïí³é, à ðåê-
â³çîâàí³é â ñåëÿíèíà. Ðà-
äÿíñüêà âëàäà, ÿêà îá³öÿëà 
êîìóí³çì øâèäêî ³ ïðîñòî, 
çà ñîðîê ðîê³â ñïðîìîãëàñü 
ïîñàäèòè á³ëÿ ö³º¿ õàòè ñî-
ðîê ÷åðåøåíü äèêèõ, òèõ, 
ùî â ë³ñ³ íàêîïàëè. Ïî-
â³ðòå, öå áóëî âåëèêèì 
ùàñòÿì äëÿ ñ³ëüñüêèõ ä³-
òåé, ¿ñòè ìàëåíüê³ äð³áí³ 
÷åðåøåíüêè. Äÿêóþ÷è ðà-
äÿíñüê³é âëàä³. Îò ò³ëüêè, 
÷è âàðòî áóëî çàðàäè äèêèõ 
÷åðåøåíü âëàøòîâóâàòè 
ðåâîëþö³þ, ãðîìàäÿíñüêó 
â³éíó, ïîøèðþâàòè ³äå¿ 
êîìóí³çìó ïî âñ³é ïëàíåò³?

Ïðîñò³ ð³øåííÿ çàê³í÷ó-
þòüñÿ Ãîëîäîìîðîì, à õòî 
âèæèâå — ðàä³òèìå äèêèì 
÷åðåøíÿì. Îòàêå.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

KATE MELNYK
Раніше — так. Але останнім 
часом, після великої кількості 
новин про напади на людей 
навіть вдень буває незатишно 
в безлюдних провулках.

ІРИНА БАРАНОВИЧ
Дивлячись де. На проїжджій 
частині  звісно, не почуваюся 
в безпеці, на тротуарі — мож-
на сказати частково. У пар-
ку — так.

OLEG MOROZ
Я вважаю, що потрібно за-
вжди бути напоготові, і вдо-
ма, і виходячи на вулицю. 
Це потрібно, щоб не роз-
слаблятися.

ИННА ГРАДУСОВА
Відчуваю небезпеку, коли 
перехожу дорогу по пішохід-
ному переходу і на зелений 
колір (збила машина на пе-
реході).

АННА ЯМКОВЕНКО
Менше ставте таких пи-
тань, показуйте гарні но-
вини, не нагнітайте обстанов-
ку і тоді всі будуть почуватися 
прекрасно.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи почуваєтеся ви у безпеці, коли виходите на вулицю?

ÍÎÂÈÍÈ

За новим законом в Нацполіції 
створили відділ дізнавачів. Вони 
будуть займатися розслідуван-
ням кримінальних проступків — 
«дрібних» злочинів, відпові-
дальність за які не пов’язана з 
позбавленням волі, а штрафні 
санкції є не більшими за 51 ти-
сячу гривень.
Найбільш поширеними видами 
кримінальних проступків визна-
чили крадіжки без кваліфікацій-
них ознак; спричинення легких 
тілесних ушкоджень; шахрай-
ство; незаконне поводження 
з наркотичними засобами без 
мети збуту.

Вінницький відділ дізнавачів 
очолив підполковник поліції 
Олександр Кравченко, у підпо-
рядкуванні якого будуть 153 ді-
знавачі. На вручення підозри 
дізнавач матиме до 72 годин, 
а строк розслідування (дізна-
ння) кримінального проступку 
становить до 30 діб з погоджен-
ня прокурора.
Такі зміни встановлюють меха-
нізм швидкого розслідування 
кримінальних правопорушень 
невеликої тяжкості та дозволять 
зменшити навантаження на слід-
чі органи досудового розсліду-
вання, вважають у Нацполіції.

У поліції створили новий відділ 

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

Ï ð å ç è ä å í ò 
Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Çåëåíñüêèé 

óâå÷åð³ 2 ëèïíÿ ï³äïèñàâ çàêî-
íîïðîåêò 3314, ÿêèì, çîêðåìà, 
ñêàñîâóºòüñÿ êðèì³íàëüíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà íåòâåðåçå êåð-
ìóâàííÿ.

Ôàêòè÷íî, êðèì³íàëüíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ï’ÿíó ¿çäó, ÿêà 
1 ëèïíÿ íàáóëà ÷èííîñò³ ðàçîì 
ç çàêîíîì, ïðî³ñíóâàëà ï³âòîðà 
äíÿ.

— Ìè ïîâåðíóëèñÿ äî òîãî, ùî 
ìàëè — ñòàòòÿ 130 Àäì³íêîäåêñó. 

À 286–1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
ñêàñîâàíà çàêîíîì, ÿêèé óõâà-
ëèëà Âåðõîâíà Ðàäà ³ ï³äïèñàâ 
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, — ãîâîðèòü 
ðå÷íèöÿ îáëàñíîãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê.

— À ùî áóäå ç â³äêðèòèìè ïðî-
âàäæåííÿìè? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Ó Â³ííèö³, íàñê³ëüêè ÿ 
ïàì'ÿòàþ, çà ÷àñ ä³¿ êðèì³íàëü-
íî¿ ñòàòò³ çàô³êñóâàëè òðè âè-
ïàäêè íåòâåðåçîãî êåðìóâàííÿ 
âïðîäîâæ îñòàíí³õ ï³âòîðà äíÿ. 
Îñê³ëüêè çàêîíè â Óêðà¿í³ íå ìà-
þòü çâîðîòíî¿ ä³¿, êð³ì âèïàäê³â, 
êîëè âîíè ïîì'ÿêøóþòü àáî ñêà-
ñîâóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü îñîáè, 
òî ïðîâàäæåííÿ ùîäî öèõ âîä³¿â 
áóäóòü çàêðèò³ é âîíè íåñòèìóòü 

БУЛО
Кримінальна

17000-34000 грн
штраф за перший випадок

51000 грн 
і 2-3 роки без прав

покарання за повторне 
правопорушення

залишається судимість 
навіть після першого 

правопорушення

СТАЛО
Адміністративна

10200 гривень 
і 1 рік без прав

покарання за перший випадок

20400 гривень 
і 3 роки без прав

за повторне правопорушення 
протягом року

40800 гривень 
і 10 років без прав

за третє і більше порушень протягом року 

ПОВЕРНУЛИ СТАРІ ШТРАФИ 
ДЛЯ П’ЯНИХ ЗА КЕРМОМ
Уже не кримінал  Півтора дня діяла 
кримінальна відповідальність та збільшені 
штрафи за нетверезе кермування. 
Після того, як зміни до закону 
підписав президент Зеленський, їзда 
«під мухою» знов адміністративне 
правопорушення. Через це «пощастило» 
трьом вінницьким водіям

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àäì³í³ñòðà-
òèâíèì êîäåêñîì, — â³äïîâ³ëà 
Îë³éíèê.

Çàêîíîïðîåêò ïðî êðèì³íàëü-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, íàãàäàºìî, 
óõâàëèëè ùå âîñåíè 2018 ðîêó. 
Â³í ìàâ íàáðàòè ÷èíí³ñòü 1 ñ³÷-
íÿ 2020 ðîêó, àëå ïàðëàìåíò 
â³äêëàâ öå íà ø³ñòü ì³ñÿö³â, 
äî 1 ëèïíÿ.

Â³äòàê, çàêîí íàáóâ ÷èííîñ-
ò³ 1 ëèïíÿ. ² çà íåòâåðåçå êåð-
ìóâàííÿ ìîæíà áóëî ïîíåñòè 
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Äëÿ öüîãî âíåñëè íîâó ñòàòòþ 
286–1 ó Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ òà 
á³ëüø³ øòðàôè: â³ä 17 äî 34 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü; çà ïîâòîðíå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ — øòðàô 51 òèñÿ÷à 
ãðèâåíü ³ ïîçáàâëåííÿ ïðàâ êå-
ðóâàííÿ òðàíñïîðòîì íà ñòðîê 
2–3 ðîêè.

Àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ñòàòòåþ 130 áóëà çàëè-
øåíà ò³ëüêè äëÿ âîä³¿â âîäíîãî 
òðàíñïîðòó.

Ïðîòå 17 ÷åðâíÿ íàðäåïè ñõâà-
ëèëè çì³íè äî öüîãî çàêîíó, ÿêè-
ìè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ñêàñîâóºòüñÿ ³ ïîâåðòàþòü ñòàò-
òþ 130 Àäì³íêîäåêñó «ñòàðîãî 
çðàçêà», äå çà ïåðøå çàô³êñîâàíå 
íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ çàãðîæóº 

øòðàô 10 200 ãðèâåíü òà 1 ð³ê áåç 
âîä³éñüêèõ ïðàâ.

Åêñïåðò ç ïèòàíü çàêîíî-
äàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó Âîëîäèìèð 
Êàðàâàºâ ïîÿñíÿâ æóðíàë³ñòó, 
ùî ïðè÷èíîþ äåêðèì³íàë³çàö³¿ 
ï’ÿíî¿ ¿çäè ñòàëî òå, ùî Êàáì³í 
äîñ³ íå ðîçðîáèâ íîðìàòèâí³ àêòè 
äëÿ çàïðîâàäæåííÿ êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³: çîêðåìà, íå ãî-
òîâèé íîâèé ìåõàí³çì îñâ³äóâàí-
íÿ âîä³ÿ.

Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè 
îïóáë³êóâàëè é ñâîº ïîÿñíåííÿ, 
÷îìó ñêàñóâàëè êðèì³íàë:

«Öå çóìîâëåíî òèì, ùî ïðî-
öåäóðà äîêóìåíòóâàííÿ êðèì³-
íàëüíîãî ïðîñòóïêó º ïðîöåäóðíî 
çíà÷íî ñêëàäí³øîþ òà ïîòðåáóº 
á³ëüøå ÷àñó ó ïîð³âíÿíí³ ç äî-
êóìåíòóâàííÿì ôàêòó êåðóâàííÿ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³ çà ïðîöåäó-
ðîþ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ.

Òàê, ó ñåðåäíüîìó íà ïðîöåäó-
ðó îôîðìëåííÿ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîñòóïêó ïîë³öåéñüê³ âèòðà÷àëè 
6–8 ãîäèí, â òîé ÷àñ ÿê ó âèïàäêó 
ç àäì³í³ñòðàòèâíîþ ïðîöåäóðîþ 
îôîðìëåííÿ çàéìàº ëèøå 2–3 ãî-
äèíè», — íàïèñàëè â Ôåéñáóêó 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.

ПОКАРАННЯ ЗА ВОДІННЯ НАПІДПИТКУ
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

«До побиття прихильників партії 
червоних кульок, Андрій Вер-
бецький та жоден представник 
Вінницького осередку НД нія-
кого стосунку не має! — поши-
рили свою офіційну позицію 
Національні Дружини. — Весь 
бруд, який на нашу організа-
цію ллється через відеоролики 
відомого багатьом блогера та 
його прихильників, — це від-
вертий наклеп, попередньо 
спланований командою по-
літтехнологів-пропагандистів, 
направлений на дестабілізацію 
і так напруженого становища 
в країні, на паплюження чес-
ного імені справжніх патріотів 
України та розбрату серед на-
селення! Саме такими діями він 

заводить в оману правоохоронні 
органи та намагається впливати 
на їхні рішення шляхом розпо-
всюдження дезінформації! На-
ціональні Дружини ж, в свою 
чергу, борються за Незалежну 
Україну, не відступаючи від своїх 
моральних принципів та не по-
рушуючи закони України!».
А ось кілька цитат з дописів ві-
нничан, що відреагували на пер-
ший епізод сафарі й перший 
арешт, який настав після: «Ніхто 
нікого не бив, вище зазначений 
громадянин самостійно впав і 
трохи забився», «Вербецький — 
звичайний беспредельщик під 
прикриттям нацжон», «На жаль, 
хлопці стають простими банди-
тами в руках князьків місцевих».

Реакції на кримінал: офіційна і відверті 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Îïåðàòèâíèêè 
ðàçîì ç á³éöÿìè 
ñïåöï³äðîçä³ëó ïî-
ë³ö³¿ ÊÎÐÄ áëèçü-

êî òðåòüî¿ íî÷³ 2 ëèïíÿ ïðèéøëè 
äîäîìó äî Àíäð³ÿ Âåðáåöüêîãî. 
Ãîëîâó Íàöäðóæèí Â³ííè÷÷èíè 
çàòðèìàëè çà ïóáë³÷íå ïîáèòòÿ 
ïðèõèëüíèêà â³äåîáëîãåðà ïðî-
ðîñ³éñüêèõ ïîãëÿä³â Àíàòîë³ÿ 
Øàð³ÿ, ùî áóëî íàïåðåäîäí³.

Çàòðèìàííÿ ñâîãî ë³äåðà íàö-
äðóæèííèêè íàçâàëè ïîë³òè÷íèì. 
Àëå Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ íå ìàº 
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ïîë³òèêîþ. 
Ïîáèòòÿ ñåðåä á³ëîãî äíÿ â ëþä-
íîìó ì³ñö³ òà ï³ä â³äåîçàïèñ ñòàëî 
êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ïðî 
õóë³ãàíñòâî, ñêîºíå ãðóïîþ îñ³á. 

Ç áàíäèòèçìîì, êâàë³ô³êîâà-
íèì ÿê õóë³ãàíñòâî, òåïåð ðîç-
áèðàòèñÿ ïîë³ö³¿. Òèì ÷àñîì 
ï³äîçðþâàíèé çàïåðå÷óº ñâîþ 
ïðè÷åòí³ñòü äî ïîáèòòÿ ëþäèíè 
ïðîòèëåæíèõ ïîãëÿä³â. Ïîòåðï³-
ëèé í³áè é íå õîâàºòüñÿ, íàïèñàâ 
ó Ôåéñáóê ïðî íàïàä, àëå çàðàç 
ïðîñèòü æóðíàë³ñò³â íå òóðáóâàòè 
éîãî äî ïîâíîãî îäóæàííÿ. Òî æ 

ïðî âñå ïî-ïîðÿäêó.

АГІТАЦІЯ НА ЗЛОЧИН?
Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ â ìåðåæ³ 

ç’ÿâèëîñÿ ï³äïèñàíå ãðîìàäñüêîþ 
îðãàí³çàö³ºþ «Åäåëüâåéñ-Â³-
ííèöÿ» çâåðíåííÿ äî ãðîìàäÿí. 
Íà öüîìó ðîëèêó õëîïö³ ç ïðè-
õîâàíèìè çà ìàñêàìè ³ áàëàêëà-
âàìè îáëè÷÷ÿìè íàçèâàþòü ñåáå 
ïàòð³îòàìè-íàö³îíàë³ñòàìè Â³-
ííèö³ òà çàêëèêàþòü â³ííè÷àí 
ïðèºäíóâàòèñÿ äî ¿õíüîãî ñàôàð³ 
íà ïðèõèëüíèê³â Øàð³ÿ.

Öåé ðîëèê áóâ äîñòóïíèé ùå 
äåê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ çàòðèìàí-
íÿ. Àëå ùîéíî íà íàøîìó ñàéò³ 
ìè íàïèñàëè ïðî öå, ïîñèëàííÿ 
ïåðåñòàëî ïðàöþâàòè. Àâòîð âè-
äàëèâ ñâ³é àêàóíò, — ïèøå Þòóá.

À îò â³äåî, çàïèñàíå 1 ëèïíÿ, 
º â ìåðåæ³. Çàïèñ ïîáèòòÿ «âàòè» 
ïîøèðèëè ç Òåëåãðàìó. Æåðòâó 
íàïàäó ³äåíòèô³êóþòü, âèêëàâ-
øè íà ïî÷àòêó éîãî ôîòî, âçÿòå 
ó Ôåéñáóö³. Íà çí³ìêó — Âàäèì 
Øìàãàëîâ. Íà ãîëîâíèé çí³ìîê 
éîãî ïðîô³ëþ íàêëàäåíà ÷åðâî-
íà êóëüêà, ùî îçíà÷àº ï³äòðèìêó 
ïîãëÿä³â Øàð³ÿ.

Æóðíàë³ñò RIA íàïèñàëà Âà-
äèìó Øìàãàëîâó. Ïðîñèëà ðîç-

САФАРІ НА «ВАТНИКІВ» СТАЛО 
СПРАВОЮ ПРО ХУЛІГАНСТВО 
Кримінальний флешмоб  Хлопці 
з «Едельвейсу» мали відео про початок 
полювання на прихильників «партії Шарія». 
Воно було доступне в інтернеті, поки 
не затримали їхнього лідера за публічне 
побиття 52-річного вінничанина. Останній 
сказав журналісту RIА, що він «дякуючи 
лікарям, повернувся з того світу». 
А що тепер каже підозрюваний 
в розправі над інакомислячим?

ïîâ³ñòè ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ ³ ñàì 
íàïàä. Â³í â³äïîâ³â òàêèì ïîâ³-
äîìëåííÿì:

«Ïîêè ÿ íà ë³êóâàíí³. Äÿêó-
þ÷è ë³êàðÿì, ïîâåðíóâñÿ ç òîãî 
ñâ³òó. Îäóæàþ, áóäó âèð³øóâàòè 
êîìó, êîëè ³ ùî ðîçïîâ³äàòè. ² 
÷è ðîçïîâ³äàòè âçàãàë³. Ïîêè 
æîäíèõ êîìåíòàð³â. Äî ïîâíî-
ãî îäóæàííÿ. Äàéòå ìîæëèâ³ñòü 
âèë³êóâàòèñü…» 

ЗАФІКСОВАНЕ СЛІДСТВОМ 
Îñü ÿê ðîçïîâ³ëè â ïîë³ö³¿ ïðî 

ïîáèòòÿ ³ òðàâìè 52-ð³÷íîãî ïî-
òåðï³ëîãî ÷îëîâ³êà:

«1 ëèïíÿ íà ïðîñïåêò³ Êîöþ-
áèíñüêîãî ÷åòâåðî íåâ³äîìèõ îñ³á 
ç õóë³ãàíñüêèõ ñïîíóêàíü íàíåñëè 
â³ííè÷àíèíó ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. 
Íàïàäíèêè êèíóëè ïîòåðï³ëî-
ãî íà çåìëþ òà ïîáèëè íîãàìè 
íà î÷àõ ó ïåðåõîæèõ. Ñâ³äêàìè 
ðîçïðàâè íàä ÷îëîâ³êîì ñòàëè, 
â òîìó ÷èñë³, ìàëîë³òí³ ä³òè, 
ÿê³ â öåé ÷àñ ïðîõîäèëè ïîðó÷ 
ç áàòüêàìè. Ó ðåçóëüòàò³ ç ìíî-
æèííèìè ïåðåëîìàìè ðåáåð òà 
÷èñëåííèìè òðàâìàìè ÷îëîâ³êà 
ãîñï³òàë³çóâàëè. Çà öèì ôàêòîì 
Ë³âîáåðåæíèì â³ää³ëåííÿì ïîë³-
ö³¿ Â³ííèö³ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ 
ñòàòò³ 296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (õóë³ãàíñòâî). Çà â÷è-
íåííÿ òàêîãî çëî÷èíó ïåðåäáà-
÷åíî ïîêàðàííÿ — äî ÷îòèðüîõ 
ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ. Îïåðàòèâíèêè 
êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ âñòàíîâèëè 
òà çàòðèìàëè îäíîãî ç íàïàäíèê³â 
çà ì³ñöåì éîãî ïðîæèâàííÿ».

Ïîë³ö³ÿ ïð³çâèù íå íàçèâàº, 
àëå çàòðèìàíèé — öå ïðî Àí-
äð³ÿ Âåðáåöüêîãî. Áëîãåð Øà-
ð³é íàïåðåäîäí³ òîãî, ÿê ë³äåðó 
Íàöäðóæèí îãîëîñèëè ï³äîçðó, 
âèêëàâ ñâîº â³äåî. Ôðàãìåíòè çà-
ïèñó ïîáèòòÿ â³í ñï³âñòàâëÿº ç 
ôîòîãðàô³ÿìè Âåðáèöüêîãî é äî-

âîäèòü éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî çëî-
÷èíó. ×åðâîí³ êðîñ³âêè, êàæå, 
âèäàëè íàö³îíàë³ñòà.

«НЕ ЗНАЮ, ЩО ЦЕ БУЛО» 
Ïåðåä çàñ³äàííÿì ñóäó, äå éîìó 

îáèðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ÷àñ 
ñë³äñòâà, Àíäð³é Âåðáåöüêèé ðîç-
ïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA:

— Ìåí³ ³íêðèì³íóþòü õóë³ãàí-
ñòâî ãðóïîþ îñ³á, í³áèòî ÿ ïðè-
÷åòíèé äî ïîáèòòÿ ÿêî¿ñü òàì 
ëþäèíè. ß íå çíàþ, ùî öå áóëî, 
äå öå ³ ùî öå çà ëþäèíà. Â³ä àä-
âîêàòà çíàþ, õòî íàïèñàâ çàÿâó 
äî ïîë³ö³¿, òåîðåòè÷íî ðîçóì³þ, 
ùî öå çà ëþäèíà…

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó 
Âåðáåöüêîìó îáðàëè ö³ëîäîáî-
âèé äîìàøí³é àðåøò ç íîñ³ííÿì 
åëåêòðîííîãî áðàñëåòà, ïðîâåëè 
3 ëèïíÿ. Áóëî êëîïîòàííÿ ïðî 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç áîêó ñë³ä-
ñòâà, ³ ïðîñèâ ïðî í³÷íèé äî-
ìàøí³é àðåøò àäâîêàò. Ñóä îá-
ðàâ ñåðåäíº ì³æ öèìè âàð³àíòàìè 
«çàïîá³æêè».

Î÷³êóâàëîñÿ, ùî ï³ä ïðèì³-
ùåííÿì ñóäó ìîæóòü áóòè àêö³¿ 
íà ï³äòðèìêó ë³äåðà íàöäðóæèí-
íèê³â ³ ïðîòè íüîãî. ² ïîë³ö³ÿ 
ðåòåëüíî ï³äãîòóâàëàñÿ äî éìî-
â³ðíèõ ñóòè÷îê: â³äðÿäèëà íà îõî-
ðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó îäðà-
çó ê³ëüêà ñïåöï³äðîçä³ë³â. Àêö³ÿ 
áóëà, àëå ò³ëüêè íàöäðóæèííèê³â. 
Âîíè ñêàíäóâàëè «Ñâîáîäó ïàòð³-
îòàì» ³ ðîçòÿãíóëè á³ëå ïîëîòíî 
ç àíàëîã³÷íèì íàïèñîì.

ОБШУК О ТРЕТІЙ НОЧІ 
Â³ä äðóæèíè Àíäð³ÿ Âåðáåöü-

êîãî çíàºìî, ùî éîãî àäâîêàò 
áóäå îñêàðæóâàòè ä³¿ ïîë³ö³¿ ï³ä 
÷àñ çàòðèìàííÿ ³ í³÷íîãî îáøó-
êó. Âåðîí³êà Âåðáåöüêà çàÿâèëà 
æóðíàë³ñòàì, ùî ç ¿¿ êâàðòèðè 
çàáðàëè ê³ëüêà òèñÿ÷ äîëàð³â, 
à ùå — âèëó÷èëè ç ìàøèíè ðå÷³, 
ÿêèõ âîíà ðàí³øå í³êîëè íå áà-
÷èëà. Íàòÿêàâ ³ Àíäð³é, ùî éîìó 
ìîãëè ùîñü ï³äêèíóòè, êîëè äà-
âàâ ó ñóä³ êîìåíòàð. Ùî ñàìå 
âèëó÷èëè ï³ä ÷àñ îáøóêó — çàðàç 
òàºìíèöÿ ñë³äñòâà, òîæ ñë³äêóâà-
òèìåìî äàë³ çà ñèòóàö³þ.

Ùî ùå ðîçïîâ³ëè Âåðáåöüê³ 
ïðî îáøóê, ÿêèé áóâ ó íèõ âäî-
ìà? Ùî ïîë³ö³ÿ óâ³ðâàëàñÿ áåç 
ð³øåííÿ ñóäó ³ ïîÿñíåíü, íå äàëà 
çàòåëåôîíóâàòè àäâîêàòîâ³, ðîç-
âåëà ïîäðóææÿ ïî ð³çíèõ ê³ìíà-
òàõ ³ îáøóêàëà êâàðòèðó ï³ä ñâ³é 
â³äåîçàïèñ.

— ß â òðè ãîäèíè íî÷³ íå ðî-
çóì³ëà, ùî â³äáóâàºòüñÿ, áóëà 
ðîçãóáëåíà. Çàäàâàëà ïèòàííÿ, 
à ìåí³ í³õòî íå â³äïîâ³äàâ, — 
êàæå Âåðîí³êà. — ¯õí³ ä³¿ áóëè 
íåàäåêâàòí³. Áðàëè òå, ùî ¿ì 
ïîäîáàºòüñÿ. Âçÿëè îäíó ñòîïêó 
ãðîøåé, à ³íø³ çàëèøèëè. Âè-
á³ðêîâî ùîñü áðàëè. ß á çí³ìàëà 
íà â³äåî, àëå âîíè çàáðàëè âñ³ 
òåëåôîíè. Â³äðàçó.

«Ïîêè º ìîæëèâ³ñòü — áóäåìî 
äîâîäèòè ìîþ íåâèíí³ñòü, — íà-
ïèñàâ ï³ñëÿ ñóäó Àíäð³é Âåðáåöü-
êèé íà ñòîð³íö³ Íàöäðóæèí. — 
ß ïåðåêîíàíèé â íàø³é ïåðåìîç³. 
Ïðàâäà çà íàìè».

Àðåøòîâàíèé ãîëîâà 
íàöäðóæèííèê³â 
çàïåðå÷óº ñâîþ 
ïðè÷åòí³ñòü 
äî ³íêðèì³íîâàíîãî 
éîìó çëî÷èíó 

Стопкадр з відео нападу. Зйомку вели ті 
хлопці, які били чоловіка. Блогер Шарій потім 
прив’язав червоні кросівки, які потрапили в 
кадр, до Андрія Вербецького 

Подружжя Вербецьких перед судом про 
арешт: «Поліція увірвалася без рішення суду 
і пояснень, не дала зателефонувати адвокату, 
обшукала квартиру під свій відеозапис»
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АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ, 
ГОЛОВА ГО «РЕСУРСНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
«ГРОМАДИ ВІННИЧЧИНИ» 

— Що таке район до ре-
форми? Це адміністратив-
не утворення, яке фактич-

но управляло наданням абсолютно всіх 
послуг мешканцям на всій своїй території 
(виключення — міста обласного значення). 
Отже, мешканцям всього району доводи-
лось за будь-яким питанням — освіта, соц-
забезпечення, пенсійний фонд, культура, 
охорона здоров’я і так далі — звертатись 
саме в район, у відповідний відділ рай-
держадміністрації. Тому всі й звикли, що 
треба постійно в той район їздити.
Що таке район після реформи? Та фактич-

но нічого, що мало б цікавити мешкан-
ця. Усі послуги, за якими раніше  ходили 
в район — зараз управляються з громади, 
в якій той мешканець живе. 
Що ж залишиться в новому районі? Чи 
закриють в Калинівці та Козятині районні 
лікарні? Не жартую — до мене дзвонили 
з такими питаннями. Лікарні точно не за-
криють, бо зараз жодного стосунку до них 
район (і сучасний, і новий) вже не мають. 
Районна лікарня фінансується напряму з 
Національної служби здоров’я України. 
Тому, підсумовуючи — не сваріться за нові 
райони і їх центри, краще думайте про те, 
якою буде ваша громада після виборів і 
до кого вам таки доведеться звертатись 
зі своїми проблемами — депутатів ради 
своєї громади і її голову.

«Не сваріться за нові райони та їх центри» 

РЕКЛАМА

470793

ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Â³ííèöüêó îáëàñòü ïîä³-
ëÿòü íà ï’ÿòü ðàéîí³â. Öå 
ïîòð³áíî, ùîá çåêîíîìèòè 
ãðîø³ íà óòðèìàíí³ ðàéîí-

íî¿ âëàäè. Â îáëàñò³ ïëàíóâàëè ñòâîðèòè 
ñïî÷àòêó òðè, à ïîò³ì ç³éøëèñÿ íà ï’ÿòè 
ìåãàðàéîíàõ: Â³ííèöüêèé, Ãàéñèíñüêèé, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé, Òóëü÷èíñüêèé òà 
Õì³ëüíèöüêèé. Ïåâíèé ÷àñ ï’ÿòèé ðàéîí 
íàçèâàâñÿ «Ï³âí³÷íèì».

«Íàéá³ëüøó äèñêóñ³þ âèêëèêàâ öåíòð 
ñàìå Ï³âí³÷íîãî ðàéîíó — Õì³ëüíèê, 
Êîçÿòèí ÷è Êàëèí³âêà. Âñ³ ïðîïîçèö³¿ 
áóäóòü ïîäàí³ íà ðîçãëÿä Êàáì³íó, ÿêèé 
³ çàòâåðäèòü îñòàòî÷íèé ïîä³ë ðàéîííî-
ãî ð³âíÿ â îáëàñò³», — ïîâ³äîìëÿëè ó Â³-
ííèöüê³é ÎÄÀ.

Ïåðøèì â áîðîòüáó çà ïðàâî áóòè ðàé-
öåíòðîì âêëþ÷èâñÿ Êîçÿòèí. Òàì 26 òðàâ-
íÿ ñêëèêàëè ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ ì³ñüêðàäè, 
ùîá óõâàëèòè çâåðíåííÿ äî Êàáì³íó ç 
ïðîõàííÿì ðîçãëÿíóòè ñòâîðåííÿ Êîçÿ-
òèíñüêîãî ðàéîíó, â ÿêèé óâ³éäóòü ùå é 
Õì³ëüíèöüêèé òà Êàëèí³âñüêèé ðàéîíè, 
ç öåíòðîì ó Êîçÿòèí³. Óñåðåäèí³ ÷åðâíÿ 
êàëèí³âñüêà ìåð³ÿ óõâàëþº ñâîº çâåðíåííÿ 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Êàáì³íó òà ãîëîâè 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ, â ÿêîìó çàêëèêàº çðî-
áèòè ðàéöåíòðîì ï’ÿòîãî ìåãàðàéîíó ñàìå 
Êàëèí³âêó. Íà ì³òèíãó, ÿêèé ïðîâîäèëè 
27 ÷åðâíÿ, çàÿâëÿëè, ùî «Êàëèí³âêà ³ Êî-
çÿòèí îá’ºäíàëèñÿ, ùîá Õì³ëüíèê íå ñòàâ 
ðàéöåíòðîì». À òàêîæ çáèðàëè ï³äïèñè 
íà ï³äòðèìêó òîãî, ùî ñàìå Êàëèí³âêà 
ìàº ñòàòè ðàéöåíòðîì.

Âëàäà Õì³ëüíèêà, î÷³êóâàíî, «ìîâ÷èòü», 

áî öå æ ì³ñòî ³ ìàº ñòàòè ðàéöåíòðîì 
çà ïëàíîì, ÿêèé çàòâåðäèâ óðÿä.

Ïåðåä òèì, ÿê çà îíîâëåíèé ïîä³ë Â³-
ííè÷÷èíè ïðîãîëîñóº Âåðõîâíà Ðàäà, 
ïðîåêò ð³øåííÿ ç ï’ÿòüìà ðàéîíàìè ìàâ 
ñõâàëèòè êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü 
îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ âëàäè.

Ãîëîâà ï³äêîì³òåòó ç ïèòàíü àäì³íó-
ñòðîþ Â³òàë³é Áåçã³í 30 ÷åðâíÿ çàïåâíèâ, 
ùî âñ³ ïðîïîçèö³¿ áóëè îïðàöüîâàí³.

— ª îäíå îá´ðóíòîâàíå çàóâàæåííÿ: Êî-
ïàéãîðîäñüêó ãðîìàäó ïðîïîíóºìî ïåðå-
íåñòè äî Â³ííèöüêîãî ðàéîíó, — ãîâîðèâ 
Áåçã³í. — Ùîäî âñ³õ ³íøèõ ðàéîí³â — 
ïðîïîçèö³ÿ çáåðåãòè óðÿäîâå ïîäàííÿ ç 
ï'ÿòüìà ðàéîíàìè òà ï'ÿòüìà çàçíà÷åíèìè 
öåíòðàìè. Ïîïðè òå, ùî òàì º ïåâí³ ïî-
ë³òè÷í³ íåïîðîçóì³ííÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ 
âïëèâàòè íà öåé ïðîöåñ. 

Çàóâàæåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ 
âèñëîâèëà íàðäåï Ëàðèñà Á³ëîç³ð.

— Ìóøó çàçíà÷èòè, ùî ÿ, ùî ìîÿ êîëåãà 
ç ñóñ³äíüîãî îêðóãó ²ðèíà Áîðçîâà, îòðè-
ìàëè çâåðíåííÿ â³ä æèòåë³â Æìåðèíñüêîãî  
Áàðñüêîãî òà Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîí³â ç 
ïðîõàííÿì îá'ºäíàòè òðè ðàéîíè â îäèí òà 
ñòâîðèòè â îáëàñò³ øîñòèé, Æìåðèíñüêèé 
ðàéîí, — ãîâîðèëà Á³ëîç³ð.

— Ä³éñíî, Æìåðèíêà º ñèëüíèì öåí-
òðîì, àëå âîíà çíàõîäèòüñÿ â çîí³ äîñòóï-
íîñò³ Â³ííèö³. Òîìó ïîçèö³ÿ ï³äêîì³òåòó — 
çáåðåãòè óðÿäîâó êîíô³ãóðàö³þ, — â³äïîâ³â 
Â³òàë³é Áåçã³í.

Îòæå, ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïîãîäèëè 
óòâîðåííÿ ï'ÿòè ðàéîí³â. Íàäàë³ öå ð³-
øåííÿ ìàþòü ñõâàëèòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³. 
Î÷åâèäíî, Êàëèí³âêà ³ Êîçÿòèí áóäóòü 
çâåðòàòèñÿ äî ñâî¿õ íàðäåï³â, ùîá ùå ïî-
áîðîòèñÿ çà çâàííÿ ðàéöåíòðó.

В ОБЛАСТІ ЩЕ ДВА МІСТА 
ХОЧУТЬ СТАТИ РАЙЦЕНТРАМИ 
«Битва» за статус  Замість 27 стане п’ять 
районів. Такий проект схвалив Кабмін. При 
цьому мешканці Калинівки та Козятина борються 
за те, щоб їх міста стали центрами нового 
району, а не Хмільник. І хоча комітет Верховної 
Ради схвалив все «без змін», не виключено, що 
районний поділ області може вкотре змінитися

Калинівчани виходили на мітинг 27 червня. 
Люди вимагали, щоб їхнє місто стало центром нового мегарайону 
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Äåïàðòàìåíò êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ì³ñüêðàäè 

30 ÷åðâíÿ îãîëîñèâ òåíäåð íà êà-
ïðåìîíò åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ 
íà âóëèö³ Çàïîðîæöÿ. Éäåòüñÿ 
ïðî îíîâëåííÿ ïàðêó «Õ³ì³ê», 
íà ÿêå ïðîïîíóþòü 28 ì³ëüéîí³â 
847 òèñÿ÷ 686 ãðèâåíü.

Ó òåõí³÷í³é äîêóìåíòàö³¿ ñêëà-
äåíî 1319 ïîçèö³é ìàéáóòíüîãî 
ðåìîíòó. Ñïî÷àòêó áóä³âåëüíèêè 
ìàþòü çíåñòè ñòàð³ àñôàëüòîâ³ äî-
ð³æêè, îáëàøòóâàòè êîðèòà ï³ä 
òðîòóàðè, ïðîâåñòè ñàí³òàðíó 
îáð³çêó àâàð³éíèõ äåðåâ, ðîç³-
áðàòè ñòàð³ äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè 

òà «õàòèíêó».
Íàäàë³ çàéìóòüñÿ ìîíòàæåì 

ìåðåæ³ àâòîìàòè÷íîãî ïîëèâó 
ï³ä ìàéáóòí³ ãàçîíè, êâ³òíèêè, 
êóù³ òà äåðåâà. À ï³ñëÿ â³çüìóòü-
ñÿ çà îñâ³òëåííÿ: çàíîâî ïðî-
êëàäóòü åëåêòðîìåðåæó, äî ÿêî¿ 
ï³ä’ºäíàþòü ë³õòàð³ òà ñèñòåìó 
â³äåîíàãëÿäó. Ó äîêóìåíòàö³¿ 
âêàçàíî, ùî âñþ òåðèòîð³þ ïàðêó 
îãëÿäàòèìóòü 20 êàìåð.

Íàñòóïíèì ïóíêòîì â ïëàí³ 
çíà÷àòüñÿ «Çàãàëüíîáóä³âåëüí³ 
ðîáîòè», ÿê³ ì³ñòÿòü óñòàíîâ-
êó 64 âóëè÷íèõ ñò³ëüö³â òà ëàâ, 
22 óðí; 12 ñò³éîê âåëîïàðêîâêè; 
îáëàäíàííÿ äëÿ ê³ëüêîõ äèòÿ÷èõ 
³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â.

Îêðåìèì ïóíêòîì âèíåñëè îá-
ëàøòóâàííÿ «Ïàãîðáà» — íåâå-
ëèêîãî óçâèøøÿ, ÿêå ñêëàäàòè-

ПЛАН РЕМОНТУ ПАРКУ «ХІМІК»
Парку — нове життя  Мерія оголосила 
тендер на ремонт парку «Хімік». Тут планують 
створити декілька спортивних і дитячих 
майданчиків, поставити нову альтанку, 
відремонтувати паркан та багато іншого. 
Однак все й одразу не зроблять: гроші 
виділили тільки на освітлення території

ìåòüñÿ ç øàð³â çàë³çîáåòîííèõ 
ïëèò, ï³ñêó, ùåáåíþ, àñôàëüòó, 
äå çâåðõó öüîãî «ñåíäâ³÷ó» ìàº 
áóòè ãóìîâå ïîêðèòòÿ.

² ùå â ðàìêàõ åòàïó «Çàãàëü-
íîáóä³âåëüí³ ðîáîòè» ìàþòü îá-
ëàøòóâàòè ìàéäàí÷èê äëÿ âèãóëó 
ñîáàê — ç îãîðîæåþ òà ø³ñòüìà 
òðåíàæåðàìè.

Êð³çü òåðèòîð³þ ïàðêó ïåðå-
êëàäàòèìóòü ï³øîõ³äí³ òà âåëî-
äîð³æêè. ² äàë³ ó äîêóìåíòàö³¿ 
éäåòüñÿ ïðî îçåëåíåííÿ òåðè-
òîð³¿: 1,2 ãåêòàðà ìàþòü çàñ³ÿ-
òè ãàçîíàìè òà âèñàäèòè ïîíàä 
1000 äåðåâ, êóù³â òà êâ³ò³â.

Ùå â ðàìêàõ îíîâëåííÿ «Õ³ì³-
êà» ìàþòü ïîâí³ñòþ ïîëàãîäèòè 
îãîðîæó, ïîáóäóâàòè íîâó ìåòà-
ëåâó àëüòàíêó, ñòâîðèòè ñöåíó 
ï³ä âóëè÷íèé òåàòð, ïîñòàâèòè 
âáèðàëüíþ. Â ðàìêàõ ðîá³ò ìàþòü 
çàì³íèòè òðóáè, ÿê³ ïðîëÿãàþòü 
ï³ä òåðèòîð³ºþ ïàðêó.

Íèí³ òðèâàº ïåð³îä ïîäàííÿ 
ïðîïîçèö³é, ìàéáóòíüîãî ï³ä-
ðÿäíèêà ìàþòü îáðàòè 16 ëèïíÿ. 
Òîä³ ÿê óñþ ðîáîòó ç ðåìîíòó «Õ³-
ì³êà» ï³äïðèºìñòâî ìàº âèêîíàòè 
â ñòðîê äî 30 æîâòíÿ 2021 ðîêó.

Ïðîòå íå âñå çðîáëÿòü îäðàçó. 
Ïàðê «Õ³ì³ê» áóäóòü ðåìîíòóâà-
òè ÷åðãàìè, ÿê öå ðîáèëè ç ïðî-
ñïåêòîì Êîñìîíàâò³â òà âóëèöåþ 

Çàìîñòÿíñüêîþ. ² ñïî÷àòêó â³-
çüìóòüñÿ çà îñâ³òëåííÿ.

Âèìîãà çðîáèòè îñâ³òëåííÿ 
ëóíàëà â³ä ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â 
ùå ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³, ó òðàâ-
í³, ïîáëèçó ïàðêó «Õ³ì³ê» ïðî-
ëóíàëè ïîñòð³ëè, à íà Íåêðàñîâà, 
8 çíàéøëè òðóï. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
êàæóòü, ùî á³éêè íà òåðèòîð³¿ 
«Õ³ì³êà» º ÷àñòèì ÿâèùåì. 

Íàä ïðîåêòîì ïåðåòâîðåííÿ 

«Õ³ì³êà» ç 2018 ðîêó ïðàöþâàëè 
àðõ³òåêòîðè, äèçàéíåðè òà óð-
áàí³ñòè ï³ä ïðîâîäîì ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â, ÿê³ ðàäèëè, ùî ³ ÿê ¿ì 
ïîòð³áíå â ïàðêîâ³é çîí³. Îòðè-
ìàíèé ðåçóëüòàò îïóáë³êóâàëè 
â êîíöåïö³þ, ÿêà ³ ñòàëà îñíî-
âîþ äëÿ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿.

Îäíàê ðîáîòè, ÿê³ ïëàíóâàëèñÿ 
ùå âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó, áóëè 
â³äêëàäåí³.

Парк, площею 2,27 гектара, ділять на три зони. Тут будуть 
місця для спілкування, спокійного відпочинку та заняття спортом 

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Çà ï³äîçðîþ ó 
â÷èíåíí³ óìèñíî-
ãî âáèâñòâà ïîë³-
ö³ºþ ðîçøóêóºòüñÿ 

Äàâèä Ãðèãîðÿí. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ 
ç’ÿâèëàñÿ 1 ëèïíÿ íà ñàéò³ ïîë³-
öåéñüêîãî ãëàâêó òà ó Ôåéñáóö³.

«Â³ííèöüêèì ðàéîííèì â³ää³-
ëåííÿì ïîë³ö³¿ âñòàíîâëþºòüñÿ 
ì³ñöåïåðåáóâàííÿ Ãðèãîðÿíà Äà-
âèäà Ìãåðîâè÷à, 02.05.1988 ðîêó 
íàðîäæåííÿ. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ âî-
ëîä³þòü áóäü-ÿêîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ìîæóòü ïîâ³äîìèòè äî ïîë³ö³¿ çà 
òåëåôîíàìè: (0432)43-74-49, 068-
052-43-47, 063-883-48-95 àáî 102. 
Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî», 
— íàïèñàâ â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Îãîëîøåííÿ ïðî ðîçøóê, ÿê 
â³äîìî ðåäàêö³¿, ïîâ'ÿçàíå íå ç³ 
ñâ³æèì çëî÷èíîì, à ç³ ñïðàâîþ 
ï'ÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè.

Âë³òêó 2015-ãó ðîêó Äàâèä Ãðè-
ãîðÿí ñòàâ ï³äîçðþâàíèì ó âáèâ-
ñòâ³ äâîõ â³ííè÷àí ªâãåíà Ðîìè-
ãàéëà ³ Ñåðã³ÿ Êðèëîâà. Íàçâàí³ 
ìîëîä³ ÷îëîâ³êè ïîìåðëè â³ä 
âîãíåïàëüíèõ ïîðàíåíü ó ãðóäè 
â äèòÿ÷³é îáëàñí³é, íàéáëèæ÷³é 
äî ì³ñöÿ ïîä³¿ ë³êàðí³. Ïîñòð³ëè 
çä³éñíèâ Äàâèä Ãðèãîðÿí í³áèòî 
ç³ çáðî¿, ÿêà âèïàëà â îäíîãî ç 
íàïàäíèê³â, ùî ïåðåïèíèëè éîãî 
ìàøèíó íà ñâ³òëîôîð³ òà âèìà-
ãàëè âèéòè.

СТРІЛЯНИНА НА ДОРОЗІ
Ïðèãàäàéìî ïåðåä³ñòîð³þ ïî-

ä³é íà Áàðñüêîìó øîñå, ÿêà çãî-
äîì ï³øëà íà ñóäîâèé ðîçãëÿä ³ç 
òðüîìà ñòàòòÿìè çâèíóâà÷åííÿ: 
íåçàêîííå ïîâîäæåííÿ ç íåçà-
ðåºñòðîâàíîþ çáðîºþ, óìèñíå 
âáèâñòâî òà âèìàãàííÿ. 

Çà äàíèìè ñë³äñòâà, Äàâèä Ãðè-
ãîðÿí, í³áèòî ç ïîãðîçàìè ðîçïðà-
âè âèáèâàâ ãðîø³ ç òð³éö³ ìîëîäèõ 
ëþäåé íà ïðîõàííÿ çíàéîìîãî. 

РОЗШУКУЮТЬ ГРИГОРЯНА, 
ЩО ЗАСТРЕЛИВ ДВОХ ЛЮДЕЙ
Переховується  То судили, то 
виправдовували Давида Григоряна, 
який п'ять років тому застрелив Євгена 
Ромигайла і Сергія Крилова. Торік справа 
збройної сутички на Барському шосе 
вдруге потрапила на розгляд апеляційного 
суду. Направили в Хмельницький суд, куди 
звинувачений не з’являвся. Його оголосили 
в розшук ще восени 2019-го. Зараз знову 
просять допомогти з інформацією

Âèìàãàâ çàïëàòèòè çà òå, ùî ò³ 
ðàí³øå ïîðàíèëè ëþäèíó, ï³ä ÷àñ 
ÿêî¿ñü êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿. Òà 
ëþäèíà çàòðåáóâàëà â³äøêîäó-
âàííÿ çàâäàíèõ çáèòê³â ç³ ñâî¿õ 
êðèâäíèê³â ÷åðåç Äàâèäà. Äâîº 
ñïëàòèëè ãðîø³, òðåò³é íå çàõîò³â 
³ ïîïðîñèâ äîïîìîãè íà ñòîðîí³.

ßêðàç òîé, õòî ìàâ äîïîìîãòè 
â³äâ’ÿçàòèñÿ â³ä Äàâèäà, ñêëèêàâ 
äðóç³â íà Áàðñüêå øîñå, êîëè ïî-
áà÷èâ òàì Ãðèãîðÿíà íà çàäíüî-
ìó ñèä³íí³ ÄÅÎ. Íà ñâ³òëîôîð³ 
ìàøèíó îòî÷èëè ³íøèìè àâòî é 
ïî÷àëîñÿ.

Äàâèä çàõèùàâñÿ â³ä íàïàäó 
ãðóïè ëþäåé ç á³òàìè ³ ï³ñòîëå-
òàìè, òîìó âèñòð³ëèâ ç âîãíåïàëó, 
ÿêèé í³áèòî âèïàâ ç ðóê îäíîãî 
ç íàïàäíèê³â. Òàêîþ áóëà âåðñ³ÿ 
çàõèñòó íà ñóäîâèõ ðîçãëÿäàõ. 

Çàõèñíèêè äîâîäèëè, ùî ¿õíüî-
ãî êë³ºíòà íàìàãàëèñÿ âèòÿãòè ç 
ìàøèíè íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, à 
â³í ïðó÷àâñÿ, ó íüîãî ø³ñòü ðàç³â 
óëó÷èëè ç òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿, à 
â³í çðîáèâ äâà ïîñòð³ëè íà óðà-
æåííÿ ç âîãíåïàëüíî¿.

«ПРОШУ ВИПРАВДАТИ МЕНЕ»
«Ó ìåíå ³íøîãî âàð³àíòó íå 

áóëî, òàê ÿê ïðè¿õàëî 18 ÷îëîâ³ê, 
ÿê³ ÿâíî íå áåñ³äè ç³ ìíîþ ïðîâî-
äèòè ç³áðàëèñÿ. ß ñåáå âèíóâàòèì 
íå ââàæàþ. Ïðîøó âèïðàâäàòè 
ìåíå, áóäü ëàñêà», — íåáàãàòî-
ñë³âíèì áóâ Äàâèä Ãðèãîðÿí íà 
ñóäàõ òðèð³÷íî¿ äàâíèíè, êîëè 
éîãî ñóäèëè âïåðøå é â³í áóâ 
ï³ä àðåøòîì.

Ö³ ñëóõàííÿ çàâåðøèëèñÿ âè-
ïðàâäàííÿì çà îñíîâíîþ ñòàòòåþ 
çâèíóâà÷åííÿ, çì³íåí³é ïðîêóðà-
òóðîþ â îñòàíí³é ìîìåíò ç óìèñ-
íîãî âáèâñòâà íà ïåðåâèùåííÿ 
ìåæ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè. Â÷èíîê 
Ãðèãîðÿíà êîëåã³ÿ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó âèçíàëà íåîáõ³äíîþ 
ñàìîîáîðîíîþ, à çàñóäèëà Ãðèãî-
ðÿíà ò³ëüêè çà çáðîþ ³ âèìàãàííÿ.

Äàë³ áóëà àïåëÿö³ÿ. Ïîòåðï³-
ë³ — ðîäè÷³ âáèòèõ Ðîìèãàéëà ³ 
Êðèëîâà — âèìàãàëè, àáè Ãðè-
ãîðÿíà ïîñàäèëè çà äâ³ ñìåðò³.

Ï³ñëÿ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó 
ñïðàâó ïîâåðíóëè íàçàä â ïåð-

Архівне фото з місця події. Це прострелене в кількох місцях 
авто, у якому їхав Давид Григорян

Давида Григоряна в першій інстанції засудили 
за незаконну зброю. Те, що він розстріляв з цієї зброї двох 
людей, визнали виправданою самообороною

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ 
ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200127

øó ³íñòàíö³þ ÷åðåç ïîðóøåííÿ 
ï³ä ÷àñ óõâàëåííÿ âèðîêó. Íà 
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîêó çàâåð-
øèëè âäðóãå ðîçãëÿäàòè ñïðàâó 
çáðîéíî¿ ñóòè÷êè íà Áàðñüêîìó 
øîñå ç íóëÿ. Öüîãî ðàçó Ãðèãî-
ðÿí îòðèìàâ âèïðàâäàííÿ âæå çà 
äâîìà ñòàòòÿìè. 

Äî âèêëèêàíèõ âèìóøåíîþ 
ñàìîîáîðîíîþ ñìåðòåé äîäàëà-
ñÿ íåâèíóâàò³ñòü ó âèìàãàííÿõ, 
ÿê ïåðåä³ñòîð³¿ çáðîéíîãî êîí-
ôë³êòó.

À ÿê ïîêàðàííÿ, ïðèçíà÷åíå çà 
íåçàêîííó çáðîþ, Äàâèäó Ãðè-
ãîðÿíó çàðàõóâàëè ïåðåáóâàííÿ 
ï³ä àðåøòîì ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî 
ñë³äñòâà ³ ïåðøîãî ñóäîâîãî ðîç-
ãëÿäó.

ВІДПУСТИТИ БЕЗ 
«ЗАПОБІЖКИ»

² â³ä ïî÷àòêó 2019-ãî ï³äñóä-
íèé áóâ íà âîë³. Áåç çàïîá³æíîãî 
çàõîäó â³í áóâ ³ òîä³, êîëè ïî-

÷àâ ðîçãëÿäàòèñÿ âäðóãå â àïå-
ëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ âèíåñåíèé 
Â³ííèöüêèì ì³ñüêèì ñóäîì âè-
ïðàâäóâàëüíèé âèðîê.

Ñïðàâó, ÿê ñêàçàâ æóðíàë³ñòó 
20minut.ua àäâîêàò, ÿêèé çàõèùàâ 
Ãðèãîðÿíà ðàí³øå, ðîçïîä³ëèëè 
íà ðîçãëÿä äî Õìåëüíèöüêîãî 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, áî ³ç ñóää³â 
â³ííèöüêî¿ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ 
íå çìîãëè ñôîðìóâàòè êîëåã³þ. 
Ìàéæå óñ³ âîíè òàê ÷è ³íàêøå 
âèíîñèëè ð³øåííÿ ç ïðèâîäó 
Ãðèãîðÿíà é ÷åðåç öå íå ìîæóòü 
ñëóõàòè éîãî ñïðàâó çíîâ.

Ùî ñàìå ÷åðåç íåÿâêó äî 
Õìåëüíèöüêîãî ñóäó îãîëîñèëè 
ó ðîçøóê Äàâèäà Ãðèãîðÿíà, íàì 
ï³äòâåðäèëè ³ ó â³ää³ë³ êîìóí³-
êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. Ñêàçàëè, 
ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíèõ ñêàðã íà 
âèðîê ïî÷àâñÿ ìèíóëî¿ îñåí³, ³ 
ï³äîçðþâàíèé âåñü öåé ÷àñ ³ãíî-
ðóâàâ çàñ³äàííÿ, òîìó äîñ³ ðîç-
øóêóºòüñÿ. 

Ó íüîãî ø³ñòü 
ðàç³â âëó÷èëè ç 
òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿, 
à â³í çðîáèâ äâà 
ïîñòð³ëè íà óðàæåííÿ 
ç âîãíåïàëüíî¿...

На засіданні у Вінницькому апеляційному суді під 
час першого розгляду. Хлопці з плакатами на підтримку 
потерпілих ховалися від камер
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РЕКЛАМА

476487

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ä³ìà íàðîäèâñÿ 
çäîðîâèì. Äî äå-
ñÿòè ðîê³â ìàéæå 

íå ïðèéìàâ ï³ãóëîê, ìàìà ãîâî-
ðèòü, ùî ¿¿ ñèí áóâ ì³öíîþ äè-
òèíîþ. À ïîò³ì îäíèì ðàíêîì 
Ä³ìó çíóäèëî ³ ïî÷àëàñÿ ìåòóø-
íÿ, ë³êàðí³, ä³àãíîçè. Ñïî÷àòêó 
õëîïöåâ³ ñòàâèëè ãàñòðèò, ïîò³ì 
çàñïîêîþâàëè çäóòòÿì æèâîòà, 
âðåøò³, øîêóâàëè ÓÇÄ-çí³ìêîì 
âåëèêî¿ ïóõëèíè â æèâîò³ ³ ä³à-
ãíîçîì — ë³ìôîìà.

— Óñå ïî÷àëîñÿ â ñåðïí³ ìè-
íóëîãî ðîêó, — ðîçïîâ³äàº ìàìà 
11-ð³÷íîãî Ä³ìè Îëüãà Øèëî-
âà. — Âèáà÷òå, ìîæíà ÿ íàáåðó 
âàñ ï³çí³øå? Äèòèí³ ïîãàíî… — 
ï³ñëÿ öèõ ñë³â Îëüãà ïîêëàëà 
ñëóõàâêó, òàê ³ íå ïåðåòåëåôî-
íóâàâøè àí³ òîãî äíÿ, àí³ â íà-
ñòóïí³. Çàðàç æ³íêà çíàõîäèòüñÿ 
ïîðÿä ³ç ñèíîì, ÿêèé ó âàæêî-

ìó ñòàí³ ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ 
â ñòîëè÷íîìó «Îõìàòäèò³», éîãî 
ñòàí íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè, 
òîìó ìàìà ïðèä³ëÿº éîìó âåñü 
ñâ³é ÷àñ.

Á³ëüøå ïðî ñòàí õëîïöÿ ðîç-
êàçàëà ìàìà îäíîêëàñíèêà Ä³ìè 
Ñâ³òëàíà Ñòîêîëîñ, âîíà æ çàðàç 
äîïîìàãàº ðîäèí³ ó çáîð³ êîøò³â 
íà ë³êóâàííÿ. Ñâ³òëàíà ãîâîðèòü, 
ùî íàðàç³ ó Ä³ìè ìàéæå ïîâí³ñòþ 
çðóéíîâàíèé ³ìóí³òåò ³ íåâò³øí³ 
ïîêàçíèêè êðîâ³.

— Çà ìàéæå ð³ê ë³êóâàííÿ 
Ä³ìà ïðîéøîâ ø³ñòü êóðñ³â õ³ì³¿. 
Äî ëþòîãî éîãî ñòàí ïîêðàùó-
âàâñÿ, à ïîò³ì ñòàâñÿ ðåöèäèâ ³ 
â³í çíîâó ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³, — 
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà. — Ìàìà 
ìàéæå îäðàçó õîò³ëà ïåðåâåçòè 
éîãî äî Êèºâà, àëå â³ííèöüê³ 
ë³êàð³ íå â³äïóñêàëè. Çà ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â Ä³ì³ ñèëüíî ïîã³ðøàëî, 
ó Â³ííèö³ éîìó âæå í³÷èì íå ìî-
ãëè äîïîìîãòè, òîìó â³äïóñòèëè 
³ ìàìà òåðì³íîâî ïîâåçëà éîãî 
â «Îõìàòäèò».

«У ВІННИЦІ ЙОМУ ВЖЕ НІЧИМ 
НЕ МОГЛИ ДОПОМОГТИ»
Врятувати життя  Майже рік 
вінничанин Діма Шилов бореться з 
раком. Спочатку в нього це виходило 
добре, але потім хвороба почала брати 
над ним верх. Зараз хлопчик знаходиться 
у важкому стані і лікується в Києві

Ç òðàâíÿ Ä³ìà ë³êóºòüñÿ â Êè-
ºâ³. Âæå äðóãèé ì³ñÿöü ë³êàð³ 
íàìàãàþòüñÿ ñòàá³ë³çóâàòè éîãî 
ñòàí: õëîïöåâ³ ðåãóëÿðíî âëèâà-
þòü òðîìáîöèòè, ðîáëÿòü êðà-
ïåëüíèö³ ³ âèïèñàëè ïðåïàðàò, 
âàðò³ñòü ÿêîãî îáõîäèòüñÿ áëèçü-
êî äâîõ òèñÿ÷ ºâðî íà ì³ñÿöü. Ö³ 
ë³êè Ä³ì³ äîâåäåòüñÿ ïðèéìàòè 
âïðîäîâæ øåñòè ì³ñÿö³â.

ßêùî äî òîãî ÷àñó ñòàí õëîï-
öÿ áóäå ñòàá³ëüíèì, éîãî î÷³êóº 
òðàíñïëàíòàö³ÿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó. 

Íàðàç³ àí³ äîíîðà, àí³ ãðîøåé 
íà éîãî ïîøóêè, àí³ ìîæëèâîñò³ 
îïëàòèòè ñàìó ïðîöåäóðó ðîäèíà 
íå ìàº. Íàéãîëîâí³øå çàðàç — 
ñòàá³ë³çóâàòè ñòàí äèòèíè.

— Äíÿìè ðîçïî÷àëàñÿ ñüîìà 
õ³ì³ÿ, Ä³ìà âàæêî ¿¿ ïåðåíîñèòü, 
ìàéæå í³÷îãî íå ¿ñòü, — ïðî-
äîâæóº Ñâ³òëàíà Ñòîêîëîñ. — 
Ä³ìà çàâæäè áóâ àêòèâíèì, 
ùå ì³ñÿöü òîìó â³í âèõîäèâ 
íà çâ’ÿçîê ç äðóçÿìè, à çàðàç 
â íüîãî àïàò³ÿ, â³í íå õî÷å í³ 
ç êèìè ãîâîðèòè.

Çàðàç ðîäèíà Øèëîâèõ ïî-

òðåáóº íàøî¿ ç âàìè äîïîìîãè. 
Íà äîâãîòðèâàëå ë³êóâàííÿ áóëè 
âèòðà÷åí³ âñ³ çàîùàäæåííÿ ñ³ì'¿, 
÷åðåç öå ó íèõ íåìàº çìîãè îïëà-
÷óâàòè ë³êóâàííÿ, íà ÿêå ùîäíÿ 
éäå â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî ïî-
ñòóïîâî ïî÷èíàòè çáèðàòè êîøòè 
íà òðàíñïëàíòàö³þ ê³ñòêîâîãî 
ìîçêó. Ó Òóðå÷÷èí³ ïîãîäèëèñÿ 

ïðîâåñòè ïðîöåäóðó çà ñòî òèñÿ÷ 
ºâðî. Òàêî¿ ñóìè ðîäèíà, çâ³ñíî, 
íå ìàº.

Íîìåðè áàíê³âñüêèõ êàðòîê, 
çà ÿêèìè âè ìîæåòå äîïîìîãòè:
5168752010403411
4149499140753011
Îòðèìóâà÷êà: Îëüãà Ãàíçåð-
Øèëîâà (ìàìà)

У лікарні Діма вже не перший місяць. Нещодавно хлопець 
почав проходити сьомий курс хімії. Її він переносить важко

Ç òðàâíÿ Ä³ìà 
ë³êóºòüñÿ â «Îõìàäèò³». 
Âæå äðóãèé ì³ñÿöü 
ë³êàð³ íàìàãàþòüñÿ 
ñòàá³ë³çóâàòè éîãî 
ñòàí 

ÄÎÏÎÌÎÃÀ
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476344

ÊÀÒÀËÎÃ ÊÎÌÏÀÍ²É

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

475185 472986

475178

476345

476494

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР RIA
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

БАНК

АТ Банк інвестицій та заощаджень
Вигідно перекредитуємо і канікули подаруємо — 3 місяці. 
Рефінансування до 300 000 грн ........................ (067)277-98-97
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— Ó 2001 ðîö³ ÿ âñòóïèâ äî â³é-
ñüêîâîãî ó÷èëèùà â Ïîëòàâ³. 
Ìåí³ ÿêðàç âèïîâíèëîñÿ 18 ðî-
ê³â, òîæ ìåíå ïî÷àëè çàëó÷àòè 
äî çäà÷³ êðîâ³. Ïðè¿æäæàëè ç 
öåíòðó ïåðåëèâàííÿ, ðîçïîâ³äàëè 
ïðî êîðèñòü äîíîðñòâà. Ò³ ç íàñ, 
õòî ïîãîäæóâàâñÿ, ìîãëè ïðÿìî 
íà ì³ñö³ çäàâàòè êðîâ. Ó öüîãî 
âñüîãî áóâ ùå é ïðèºìíèé áîíóñ, 
àäæå çà êîæíó äîíàö³þ íàì äî-
äàâàëè äåíü äî  â³äïóñòêè. Ï³ñ-
ëÿ ïåðøî¿ çäà÷³ ÿ çðîçóì³â, ùî 
â³ääàâàòè ÷àñòèíêó ñåáå çàðàäè 
ïîðÿòóíêó ³íøèõ, ïðèºìíî.

Çàâäÿêè äîíîðñòâó ÿ âèãðàâ 
êîíêóðñ â³ä æóðíàëó «Ìàêñèì». 
Òðåáà áóëî ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ï³ä 
÷àñ ÷èòàííÿ æóðíàëó. ß ïîïðî-
ñèâ, ùîá ìåäñåñòðè÷êè çðîáèëè 
ê³ëüêà êàäð³â, êîëè ÿ çäàâàâ êðîâ. 
Â³äïðàâèâ ôîòî â êè¿âñüêó ðåäàê-
ö³þ ³ âèãðàâ ãîäèííèê Ferrari.

Êðîâ ÿ çäàâàâ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ 
ðîê³â, à ïîò³ì ïåðåéøîâ íà ïëàç-
ìó. Áóëî ÷èìàëî âèïàäê³â, êîëè 
ìîÿ ïëàçìà äîïîìàãàëà ëþäÿì ç 
ñèëüíèìè îï³êàìè, ï³ä ÷àñ îïåðà-
ö³é, àáî ï³ñëÿ àâàð³é. Äîâîäèëîñÿ 
äîïîìàãàòè ³ äðóæèí³ íà÷àëü-
íèêà, ³ ä³òêàì ç îíêîëîã³÷íèìè 
çàõâîðþâàííÿìè. Ïàì’ÿòàþ, ÿê 
ö³ëà ðîäèíà ïîòðàïèëà â àâàð³þ. 
Ìåí³ òîä³ çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêà-
çàëè, ùî òðåáà áàãàòî òðåòüî¿ ïî-
çèòèâíî¿. Âñ³ çíàëè, ùî ÿ çäàþ, 
òîìó çâåðòàëèñÿ äî ìåíå ÷àñòî.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÿ ïåðåáðàâñÿ 
äî Êèºâà. Ó öüîìó ì³ñò³ çîñåðåä-
æåíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü îíêîëîã³÷-
íèõ êë³í³ê, òîìó òóò âåëèêèé ïî-
ïèò íà òðîìáîêîíöåíòðàò (çäà÷à 
òðîìáîêîíöåíòðàòó — öå âèòðàò-
íà çà ÷àñîì ³ íåïðîñòà ïðîöåäóðà 
îòðèìàííÿ êîíöåíòðàòó òðîìáî-
öèò³â, àëå ñàìå âîíà æèòòºâî íåîá-
õ³äíà ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ ëåéêîç³â, 
ë³ìôîì òà ³íøèõ âàæêèõ çàõâîðþ-
âàíü êðîâ³). Ìåí³ ðåãóëÿðíî òåëå-
ôîíóþòü ³ ïðîñÿòü ñòàòè äîíîðîì. 
Ñòàðàþñÿ çàâæäè â³äãóêóâàòèñÿ.

ßêîñü çäàâàâ òðîìáîêîíöåí-
òðàò äëÿ áàòüêà íåçíàéîìî¿ ä³-
â÷èíè. Ï³ñëÿ çäà÷³ âîíà ï³ä³éøëà 
äî ìåíå ³ ñïèòàëà, ñê³ëüêè ÿ çà öå 
áåðó. Â³äïîâ³â, ùî ðîáëþ öå áåç-
êîøòîâíî. Âîíà ñèëüíî çäèâóâà-
ëàñÿ, ùî õòîñü ìîæå ðîáèòè öå 
çà ïðîñòî òàê. ßêùî íå ïîìèëÿ-
þñÿ, ¿¿ áàòüêîâ³ íà ì³ñÿöü ïðî-
âîäèëè äåñÿòü òàêèõ ïðîöåäóð. ̄ é 
íå ëèøå áóëî âàæêî çíàõîäèòè 

äîíîð³â, àëå é êîæíîìó ç íèõ 
äîâîäèëîñÿ ïëàòèòè ïî ê³ëüêà 
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ìåí³ ïîùàñòèëî, ùî ³ ó Â³-
ííèö³, ³ ó Êèºâ³ êåð³âíèöòâî 
ï³äòðèìóâàëî ìåíå. Íàâ³òü êîëè 
íàñ áóëî ëèøå ï’ÿòü ÷îëîâ³ê³â 
ó êîëåêòèâ³, íà÷àëüíèê âñå îäíî 
â³äïóñêàâ ìåíå äî öåíòðó ïåðå-
ëèâàííÿ. Àëå ³íîä³ áóëî íàñò³ëüêè 
áàãàòî ðîáîòè, ùî îäðàçó ï³ñëÿ 
çäà÷³ ïîòð³áíî áóëî ïîâåðòàòèñÿ 
â øòàá, ùîá çàê³í÷èòè ïðîåêò.

ßêîñü íà÷àëüíèê ñèä³â ïîðÿä, 
à ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ ë³êàð, ñêà-
çàâ, ùî ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ó ðåàí³ìà-
ö³þ ïîñòóïèëà ìàëåíüêà ä³â÷èíêà, 
ó íå¿ áóëè ðîç³ðâàí³ âíóòð³øí³ îð-
ãàíè, ðîçïî÷àëàñÿ ñèëüíà êðîâî-
òå÷à. Â³í âèñëóõàâ ³, çâ³ñíî, â³ä-
ïóñòèâ ìåíå, àäæå âñ³ ìè ëþäè.

ßêùî ðîçãëÿäàòè äîíîðñòâî 
ç ô³ëîñîôñüêî¿ òî÷êè çîðó, âè-
õîäèòü, ùî ðàçîì ç êðîâ’þ òè 
â³ääàºø ÷àñòèíêó ñåáå, ³ äåñü òàì 
íàãîð³ òîá³ öå çàðàõîâóºòüñÿ. Çà-
ãàëîì, ÿ áóâ äîíîðîì áëèçüêî 
ñòà ðàç³â, äóìàþ, ùî, â ÿê³éñü 
ì³ð³, Âñåñâ³ò â³ääÿ÷óº ìåí³ çà ö³ 
äîáð³ â÷èíêè.

Áóäó â³äâåðòèì, ðîëü ç³ãðàâ 
³ òîé ôàêò, ùî çà êîæíó çäà÷ó 
ìîæíà îòðèìàòè äîäàòêîâèé âè-
õ³äíèé. ß âèêîðèñòîâóþ ¿õ ï³ä ÷àñ 
â³äïóñòêè. Òàê ó ìåíå âèõîäèòü 
á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè ç ð³äíèìè 
³ äðóçÿìè, äîïîìàãàòè áàòüêàì.

Ìàìà ó ìåíå ãëèáîêî â³ðóþ÷à 
ëþäèíà, âîíà îäðàçó ñêàçàëà, 
ùî êîëèñü ²ñóñ ïðîëèâàâ ñâîþ 
êðîâ çà ëþäåé, à òåïåð ÿ ïðî-
ëèâàþ ñâîþ, öå äîáðà ñïðàâà. 
Áàòüêî çàâæäè êàçàâ, ùî äîïî-
ìàãàòè ³íøèì — öå âåðøèíà 
ëþäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ïîêè 
ìàºø çäîðîâ’ÿ, òðåáà ðîáîòè.
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регулярно здають кров або її компоненти. Кожен з них має 
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Ñàìå çàâäÿêè 
äîíîðñüê³é êðîâ³, 
ùîðîêó ÷èìàëî 

ëþäåé â óñüîìó ñâ³ò³ îòðèìóþòü 
äðóãèé øàíñ íà æèòòÿ. Ñåðåä íèõ 

³ â³ííè÷àíè. ² ñüîãîäí³, ³ çàâòðà, 
³ ÷åðåç ð³ê êîìóñü ç íèõ, àáî íàñ, 
áóäå ïîòð³áíà êðîâ äîíîð³â. Çà-
çâè÷àé, ìè íå ìàºìî í³ÿêîãî 
óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêîãî âîíè 
â³êó, ÿêèé âèãëÿä âîíè ìàþòü 
³ íàâ³ùî öå ðîáëÿòü. Àëå ñàìå 
çàâäÿêè ¿õí³ì â÷èíêàì, äåÿê³ ç 
íàñ äîñ³ æèâ³.

— Ñòàòè äîíîðîì ÿ âèð³-
øèâ ðîê³â òàê 10–12 òîìó. Àëå 
íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ÿ öüîãî 
õîò³â. Ïåðøèé ðàç ÿ çäàâ êðîâ, 
êîëè ñòàðøèé áðàò ïîïðîñèâ çðî-
áèòè öå äëÿ äâîþð³äíî¿ ñåñòðè, 
ÿêà áóëà âàã³òíîþ. Ç äèòèíñòâà 
ÿ ñòðàøåííî áîþñÿ ãîëîê, òîìó 
ïåðñïåêòèâà ùå ðàç âñòðîìèòè 
¿¿ â âåíó, ìåíå íå ò³øèëà, àëå 
ñåñòð³ ïîòð³áíà áóëà äîïîìîãà ³ 
ÿ ïîãîäèâñÿ.

Ï³ñëÿ çäà÷³ ÿ ïî÷àâ âèâ÷àòè 
ïèòàííÿ äîíîðñòâà. Ä³çíàâñÿ áà-
ãàòî ìàëîïðèºìíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
íàïðèêëàä, ùî äîíîðñüêî¿ êðîâ³ 
êàòàñòðîô³÷íî áðàêóº. Ãîëîê áî-
ÿòèñÿ ÿ íå ïåðåñòàâ, àëå âèð³øèâ, 
ùî áóäó õîäèòè â öåíòð ïåðåëè-
âàííÿ êðîâ³ ðåãóëÿðíî. Ïðîöåñ 
çàòÿãíóâ ³ çàðàç ÿ ìàþ äåñü ñîòíþ 
çäà÷. Á³ëüø³ñòü ç íèõ — öå äî-
íàö³¿ ïëàçìè. ßêèéñü ÷àñ çäàâàâ 
¿¿ ÷è íå ùî äâà òèæí³.

Ñàìå ïëàçìó, òîìó ùî ¿¿ ìîæ-
íà çäàâàòè íàáàãàòî ÷àñò³øå, í³æ 
êðîâ. Êðîâ ìîæíà çäàòè 4–5 ðà-
ç³â íà ð³ê, à ïëàçìó — 15–20. 
Òèì á³ëüøå, ùî çà ìî¿ìè ñïîñòå-
ðåæåííÿìè, ïëàçìó çäàº ìåíøå 
ëþäåé, àäæå ïðîöåñ á³ëüø çà-
òðàòíèé çà ÷àñîì. ßêùî âñ³ ö³ 
çäà÷³ ïåðåâåñòè â ëþäñüê³ æèòòÿ, 
ÿêèì âîíà ìîãëà äîïîìîãòè, âè-

éäå âðàæàþ÷à öèôðà.
Â ÿê³éñü ì³ð³, ö³êàâà êîæíà çäà-

÷à. Öå íà÷å íåâèäèìèé çâ’ÿçîê 
ç ëþäèíîþ, äëÿ ÿêî¿ òè çäàºø. 
Äîíîðñòâî — öå ùîñü á³ëüøå 
çà ïðèãîùàííÿ æóéêîþ, àáî 
òðèìàííÿ çà ðóêó, öå íàáàãàòî 
ãëèáøà ð³÷. Íàïåâíî, öåé çâ’ÿçîê 
ç ëþäüìè ³ º îäíèì ç òèõ íåáàãà-
òüîõ êàéô³â, ÿê³ ìîæíà îòðèìàòè 
çàâäÿêè äîíîðñòâó.

Ïàì’ÿòàþ, ÿê ìåí³ äîâåëîñÿ 
çäàâàòè êðîâ äëÿ ÷îëîâ³êà îäí³º¿ 
æ³íêè. Ìè íå áóëè çíàéîì³, àëå 
âîíà õîò³ëà â³ääÿ÷èòè, òîìó íà-
ìàãàëàñÿ äàòè ìåí³ ãðîø³. ß â³ä-
ìîâèâñÿ ³ ïî÷àâ â³äõîäèòè. Æ³íêà 
ïî÷àëà á³ãòè çà ìíîþ, à ïîò³ì çà-
ïëàêàëà. ̄ é áóëî âàæêî óñâ³äîìè-
òè, ùî ³ñíóþòü ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ 
çäàâàòè êðîâ äëÿ ³íøèõ ïðîñòî 
òàê, íå çà âèíàãîðîäó. Öå îäèí ç 
íàéïðèºìí³øèõ âèïàäê³â.

ß íå ââàæàþ ñâîþ ñïðàâó ÿêè-
ìîñü ñóïåðãåðîéñòâîì, àëå äóæå 
êðóòî áîäàé òð³øêè áóòè äî öüîãî 
íàáëèæåíèì. Íàñïðàâä³ âñå äóæå 
ïðîñòî: ÿ ìàþ êðîâ, âîíà ìîæå 
äîïîìàãàòè ³íøèì, íàâ³òü âðÿ-
òóâàòè ÷èºñü æèòòÿ, ïðè öüîìó 
ÿ íå çàâäàþ í³ÿêî¿ øêîäè ñâîºìó 
çäîðîâ’þ, ÷îìó æ òîä³ íå çäàâà-
òè? ²íîä³ ÿ äóìàþ, ùî, ìîæëèâî, 
öå ºäèíà ñïðàâà, ÿêîþ ÿ ñïðàâä³ 

ïðèíîøó êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó.
Äîíîðè ìàþòü ïåâí³ ðåêîìåí-

äàö³¿, äî ÿêèõ ÿ íàìàãàþñÿ äîñëó-
õàòèñÿ. Ñòàðàþñÿ âåñòè àêòèâíèé 
ñïîñ³á æèòòÿ, íå ïàëþ, íàìàãàþ-
ñÿ âèñèïàòèñÿ ³ íå ¿ñòè æèðíîãî. 
Ìîæó âèïèòè âèíà ê³ëüêà ðàç³â 
íà ð³ê, àëå ó íåâåëèêèõ äîçàõ.

Íà ìîþ äóìêó, íàøà äåðæà-
âà ïðèä³ëÿº íåäîñòàòíüî óâàãè 
ïðîìîö³¿ äîíîðñòâà. Íå âèñòà-
÷àº ìàñøòàáíî¿ ðåêëàìè. ß ïðî-
òè ðàäèêàëüíîãî íàâ'ÿçóâàííÿ 
áóäü-÷îãî, àëå íå ðîáèòè çîâñ³ì 
í³÷îãî, òàêîæ íå ïðàâèëüíî. Äî-
íîðñòâî ìàº êóëüòèâóâàòèñÿ, ùîá 
ëþäè õîò³ëè äîëó÷àòèñÿ äî íüîãî, 
à íå ïðîñòî ïîõèòàëè ãîëîâîþ, 
ìîâëÿâ, ìîëîäö³-ìîëîäö³, ³ âæå 
íàñòóïíî¿ ìèò³ ïðî öå çàáóëè.

— À ÿ âæå ³ íå ïðèãàäàþ, 
â ÿêîìó ðîö³ âïåðøå çäàëà êðîâ. 
Äóìàþ, ùî áóëî öå äåñü 23 ðîêè 
òîìó. ß ïðèéøëà ïðàöþâàòè 
íà ñòàíö³þ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. 
Äî öüîãî ç äîíîðñòâîì ñïðàâè 
í³êîëè íå ìàëà. Áóâ Äåíü çàõèñ-
òó ä³òåé ³ íàñ ïîïðîñèëè çäàòè 
êðîâ, çäàëà, à äàë³ çàòÿãíóëî. 
Òî äëÿ ä³òîê òðåáà áóëî çäàâà-
òè, òî íåçíàéîìö³ ïðèõîäèëè 
äî ñòàíö³¿ ³ ïðîñèëè çäàòè äëÿ 
¿õí³õ áëèçüêèõ. Ðîäè÷àì òàêîæ ç 
öèì äîïîìàãàëà, ³ äëÿ äî÷îê çäà-
âàëà, êîëè íà ïîëîãè òðåáà áóëî.

Çàðàç íà ìîºìó ðàõóíêó áëèçü-
êî ñîòí³ äîíàö³é. Ùå äåñÿòü ³ 
íà Çàñëóæåíîãî äîíîðà Óêðà¿íè 
ìîæíà ïðåòåíäóâàòè. Àëå æ íå öå 
ìåòà, ãîëîâíå, ùî ìîÿ êðîâ ìîæå 
êîìóñü âðÿòóâàòè æèòòÿ. Öå æ òàê 
ïðîñòî äëÿ ìåíå ³ òàê âàæëèâî 
äëÿ êîãîñü ³íøîãî. Ó ìåíå º âíó-
òð³øíº áàæàííÿ äîïîìàãàòè.

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó íà ñòàíö³¿ 
áóëî âàæêî ç äîíîðàìè. ¯õ áóëî 
äóæå ìàëî. Çà äåíü ìîãëî ïðè-
éòè ³ äåñÿòü, ³ äâàíàäöÿòü ëþäåé. 
Íå ïàì’ÿòàþ, ùîá êîëèñü áóëà 
òàêà ñèòóàö³ÿ. Àëå í³÷îãî, âïî-
ðàëèñÿ, ³ çàðàç âæå ïðèõîäèòü 
á³ëüøå.

Äóìàþ, ùî ëþäåé òðåáà çàëó-
÷àòè äî ö³º¿ ñïðàâè, ðîçïîâ³äàòè 
ïðî ¿¿ âàæëèâ³ñòü. Ëþäè ìàþòü 
ðîçóì³òè, ÿêùî âîíè òà ¿õí³ 
áëèçüê³ íå ïîòðåáóþòü äîíîð-
ñüêî¿ êðîâ³, òî öå íå îçíà÷àº, ùî 
âîíà íå ïîòð³áíà êîìóñü ³íøîìó. 
Áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ìîæå ñòàòèñÿ àâà-
ð³ÿ, ëþäè îïèíÿòüñÿ â ë³êàðí³ ç 
âåëèêèèì êðîâîâòðàòàìè, à äëÿ 
¿õíüîãî ïðÿòóíêó çíàäîáèòüñÿ 
íå îäèí ë³òð äîíîðñüêî¿ êðîâ³, 
ìîæëèâî íàâ³òü ð³äê³ñíî¿ ãðóïè 
Çâ³ñíî, ¿¿ áóäóòü áðàòè ç çàïà-
ñ³â íàøîãî öåíòðó. Àëå çàïàñè 
íå â³÷í³, ³ ¿õ ïîñò³éíî ïîòð³áíî 

ïîïîâíþâàòè.
ß é ñàìà íàìàãàëàñÿ àã³òóâàòè 

äðóç³â òà áëèçüêèõ ñòàâàòè äî-
íîðàìè, àëå âèÿâèëîñÿ, ùî áà-
ãàòî ç íèõ ïåðåæèâàþòü çà ñâîº 
çäîðîâ’ÿ, õèáíî ââàæàþ÷è, ùî 
¿ì çàíåñóòü ÿê³ñü ³íôåêö³¿. Ìîæó 
çàïåâíèòè, ùî í³ÿêî¿ çàðàçè âàì 
íå çàíåñóòü, òóò âñå ñòåðèëüíî ³ 
áåçïå÷íî.

Світлана Палюх (молодша медична сестра)

Олександр Тьо (менеджер) 

Віталій Рязанов (військовослужбовець) 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

476560

Картка ПриватБанку: 5168 7554 3148 8853 — Солодка Катерина Юрії вна (мама)

Стасіку п’ять років. Від народження він дихав або 
завдяки апаратам штучної вентиляції легенів, 
або спеціальній трубці, яку йому ввели в трахею. 
Українським лікарям не під силу вирішення цієї 
проблеми, але за кордоном готові за неї взятися.

ДОПОМОЖІТЬ 
НОРМАЛЬНО 
ДИХАТИ

476346

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ó íàø³é îáëàñò³ 
ïîíàä 1800 õâîðèõ 
íà COVID, ç íèõ — 
ïîíàä ñîðîê ä³òåé.

Óñ³õ ¿õ ë³êóþòü ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñí³é äèòÿ÷³é ³íôåêö³éí³é 
êë³í³÷í³é ë³êàðí³, ùî íà Êè¿â-
ñüê³é. Çà âåñü ÷àñ êàðàíòèíó â ë³-
êàðíþ ãîñï³òàë³çóâàëè 44 õâîðèõ 
ä³òîê òà ¿õ áàòüê³â. Çà ñëîâàìè 
ìåäèê³â, îñòàíí³ìè òèæíÿìè ïî-
ò³ê õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ ëèøå 
çá³ëüøóºòüñÿ. 

МАЙЖЕ ВСІ ПАЛАТИ ЗАЙНЯТІ 
Ïåðøèé ïàö³ºíò ç ï³äîçðîþ 

íà CÎVID-19 ïîñòóïèâ â ³íôåê-
ö³éíó äèòÿ÷ó ë³êàðíþ 25 áåðåç-
íÿ. Öå áóâ ï’ÿòèð³÷íèé õëîï÷èê, 
ÿêèé çàðàçèâñÿ â³ä ñâîº¿ ò³òêè. 
Ë³êàðêà ç áðèãàäè, ÿêà îáñòåæó-
âàëà õëîï÷èêà, êàæå, ùî öåé äåíü 
áóâ íàéâàæ÷èì çà âåñü êàðàíòèí.

— Ï³äãîòîâêà çàêëàäó äî ïàí-
äåì³¿ ðîçïî÷àëàñü ùå ó ëþòîìó. 
Âæå ó ïåðøèõ ÷èñëàõ áåðåçíÿ 
ó íàñ áóëè íåîáõ³äí³ çàñîáè ³í-
äèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, — ðîçïî-
â³äàº ìåäè÷íà äèðåêòîðêà Ëþä-
ìèëà Áðîâ³íñüêà. — Íàì íå áóëî 
ñòðàøíî ïðàöþâàòè, àëå â³ä õâè-
ëþâàííÿ í³êóäè íå ä³òèñü. 

Ë³êóþòü ó ìåäçàêëàä³ íå ò³ëüêè 

ä³òîê, à é äîðîñëèõ. Ïðîòå ëèøå 
ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíè çà-
õâîð³ëè ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè. 

Ó áîêñàõ ë³êóþòü îäèíàäöÿòüîõ 
õâîðèõ, à â íàï³âáîêñàõ ïåðåáóâàº 
ùå 19 ä³òåé ç ï³äîçðîþ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî çàðàç 
ìàéæå âñ³ ïàëàòè ìåäçàêëàäó çà-
éíÿò³ õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ àáî 
òèìè, ó êîãî º ï³äîçðà.

— Íàéìîëîäøîìó ïàö³ºí-
òó — äâà ì³ñÿö³. Òàêîæ ïîñòó-
ïàëà äî íàñ é ÷îòèðèì³ñÿ÷íà 
ìàëå÷à, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà 
Áðîâ³íñüêà. — Íåùîäàâíî ìè 
âèïèñàëè áàáóñþ, ÿêà çàõâîð³ëà 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè âíóêàìè, à â öåé 
÷àñ ¿õíÿ ìàìà ëåæàëà ó äîðîñë³é 
³íôåêö³éí³é ë³êàðí³. 

Ä³òÿì ó ë³êàðíþ äîçâîëÿþòü 
áðàòè ç ñîáîþ ³ãðàøêè, àëå 
íå ì’ÿê³, ùîá ìîæíà áóëî ïðî-
òåðòè àíòèñåïòèêîì. À áàòüê³â 
ìåäèêè ïðîñÿòü ïîÿñíþâàòè 
ñâî¿ì ìàëÿòàì, ÷îìó ¿ì ïîòð³áíî 
çíàõîäèòèñÿ â ³çîëÿö³¿ òà ïîñò³é-
íî íàãîëîøóâàòè íà òîìó, ùî âñå 
áóäå ãàðàçä.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷êè ³í-
ôåêö³éíî-áîêñîâîãî â³ää³ëåí-
íÿ Àíæåë³êè Êîëåñíèê, ÿêà 
ùîäíÿ êîíòàêòóº ç õâîðèìè 
íà COVID-19, ä³òè ïåðåíîñÿòü 
õâîðîáó çíà÷íî ëåãøå, í³æ äîðîñ-
ë³. Çàçâè÷àé âîíè ìàþòü ñåðåä-
íþ ñòóï³íü ñêëàäíîñò³ ïåðåá³ãó 

НАЙМОЛОДШОМУ 
ПАЦІЄНТУ З КОВІД — ДВА МІСЯЦІ
Лікування коронавірусу  У дитячу 
інфекційну лікарню поступає все більше 
хворих на коронавірус. Лікуються тут як 
діти, яким лише кілька місяців, так і ті, кому 
вже далеко за 18. Дізнались, як інфекційна 
лікарня справляється з пандемією та 
як тамтешні пацієнти переносять вірус

õâîðîáè, õî÷à é áàãàòî ç íèõ ìàº 
ïíåâìîí³þ. Íà ùàñòÿ, æîäíî¿ 
ñìåðò³ äèòèíè â³ä êîðîíàâ³ðóñó 
â îáëàñò³ íå áóëî.

— Ìè íàâ³òü æîäíîãî ðàçó, 
ë³êóþ÷è õâîðèõ íà êîðîíàâ³-
ðóñ, íå âìèêàëè àïàðàò øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â. Ëèøå ê³ëüêà 
ðàç³â äîâîäèëîñü ï³äòðèìóâàòè 
ä³òåé çà äîïîìîãîþ êèñíåâî¿ ìàñ-
êè, — ïðîäîâæóº Àíæåë³êà Êî-
ëåñíèê. — Êóðñ ë³êóâàííÿ õâîðèõ 
ä³òåé íà êîðîíàâ³ðóñ — â³ä ñåìè 
äî 15 äí³â.

ЛІКАРНЮ ПОДІЛИЛИ  
²ç çàïðîâàäæåííÿì êàðàíòèíó, 

ë³êàðíÿ çì³íèëàñü. Ïðàö³âíèêè 
ïîä³ëèëè ïàö³ºíò³â íà äâà ïî-

òîêè: õâîðèõ êîðîíàâ³ðóñîì òà 
ëþäåé ç ³íøèìè ³íôåêö³ÿìè. 
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ó áîêñàõ 
ë³êóþòü õâîðèõ íà COVID-19, 
à íà äðóãîìó — âñ³õ ³íøèõ.

Êîæåí áîêñ ìàº îêðåìèé âõ³ä ç 
âóëèö³, ÷åðåç çàãàëüíèé êîðèäîð 
í³õòî â íèõ íå çàõîäèòü. Áîêñè 
ì³æ ñîáîþ íå ïåðåòèíàþòüñÿ.

Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ë³êàðí³ º 
ùå íàï³âáîêñîâ³ ïàëàòè, äå ë³-
êóþòü ä³òåé ç ï³äîçðîþ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ.

— Íàé÷àñò³øå õâîðèõ äî íàñ 
ïðèâîçÿòü áðèãàäè øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè, — êàæå Ëþäìèëà Áðî-
â³íñüêà. — Ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ 
ïîïåðåäæàþòü íàñ, ³ êîâ³äíà 
áðèãàäà îäðàçó îäÿãàº çàõèñí³ 
êîñòþìè. Ó òèõ êîñòþìàõ, ùî-

ïðàâäà, äóæå ñêëàäíî ïðàöþâàòè.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñë³â êîëåãè 

Àíæåë³êà Êîëåñíèê çíÿëà ìàñ-
êó. Â³ä ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ 
ó çàõèñíîìó îäÿç³ òà îêóëÿðàõ, 
íà ¿¿ îáëè÷÷³ ïîì³÷àºìî ñìóãè ³ 
ïî÷åðâîí³ííÿ.

— Âë³òêó â íèõ äóæå ñêëàäíî.  
ßêùî ó çàõèñíîìó êîñòþì³ ïðà-
öþºø äîâøå í³æ òðè ãîäèíè — 
ò³ëî ïåðåãð³âàºòüñÿ, — êàæå ë³êàð-
êà. — Â îäíîðàçîâèõ êîñòþìàõ ùå 
êóäè íå éøëî, à îò áàãàòîðàçîâ³ 
çðîáëåí³ ç äóæå ì³öíî¿ òêàíèíè 
³ äèõàòè â íèõ íåðåàëüíî.

Çàãàëîì ó äèòÿ÷³é ³íôåêö³éí³é 
ë³êàðí³ ïðàöþº ÷îòèðè êîâ³äí³ 
áðèãàäè. Ó êîæíó ç íèõ âõîäèòü 
äâà ë³êàð³, òðè ìåäñåñòðè ³ äâ³-
òðè ñàí³òàðêè. Óñüîãî äî áî-
ðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì çàä³ÿíî 

ìàéæå 50 ïðàö³âíèê³â. Ìåäè÷íà 
äèðåêòîðêà ç ãîðä³ñòþ íàãîëîøóº 
íà òîìó, ùî æîäåí ÷ëåí ¿õíüî¿ 
êîìàíäè íå çëÿêàâñÿ êîðîíàâ³-
ðóñó ³ íå çâ³ëüíèâñÿ.

Çà ñëîâàìè Àíæåë³êè Êîëåñ-
íèê, çàðàç ðîáî÷èé äåíü ë³êàð³â 
ç êîâ³äíî¿ áðèãàäè ïðàêòè÷íî 
í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè-
÷àéíîãî. Ðàíîê ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 
ï'ÿòèõâèëèíêè, à äàë³ âæå çâè÷-
íèé ïðîöåñ îäÿãàííÿ ó çàõèñí³ 
êîñòþìè ³ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â 
ó áîêñàõ.

Ë³êàðêà êàæå, ùî çà  ì³ñÿö³ êà-
ðàíòèíó ¿õí³é ïåðñîíàë âæå ïðè-
çâè÷à¿âñÿ äî âàæêèõ óìîâ ðîáîòè, 
à äëÿ ïîëåãøåííÿ — âèãàäóþòü 
ð³çí³ «íîó-õàó». Íàïðèêëàä, 
ó ìàñêè ìåäèêè ï³äêëàäàþòü 
ëàâàíäó, ùîá áóëî ëåãøå äèõàòè.

Медична директорка Людмила Бровінська та завідувачка 
боксового відділення Анжеліка Колесник вигадують різні 
«ноу-хау» для полегшення роботи лікарів 

Âñ³õ ïðàö³âíèê³â 
òåñòóþòü ì³í³ìóì äâ³÷³ 
íà ì³ñÿöü. Ó ê³ëüêîõ 
ë³êàð³â âèÿâëÿëè 
COVID-19. Âîíè 
ïðîë³êóâàëèñÿ âäîìà 
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— Âèáèðàºìî 
ó ìàãàçèí³ ñóêíþ 
äëÿ Íàñòóñ³ ,  — 
â³äïîâ³ëà íà òåëå-

ôîííèé äçâ³íîê æóðíàë³ñòà RIA 
Ëþäìèëà Ãð³ùåíêî. — 11 ëèïíÿ 
äîíå÷ö³ áóäå âæå â³ñ³ì ðîê³â. Îá-
ãîâîðþºìî êîë³ð. Ìåí³ á³ëüøå 
ïîäîáàºòüñÿ ë³ëîâèé. Â³í ðîáèòü 
Íàñòóñþ ÿñêðàâ³øîþ. Ó íå¿ ñâ³é 
ñìàê. Õî÷å ñâ³òëîãî êîëüîðó ç ðî-
æåâèì â³äò³íêîì. ß ñâîþ äóìêó 
âèñëîâèëà. Àëå ïðèéìó ¿¿ ïðîïî-
çèö³þ. Òå ñàìå êàæå òàòî. Òàêà 
ó íàñ ïîçèö³ÿ: íàäàâàòè ä³òÿì 
ïðàâî íà ñàìîñò³éíèé âèá³ð. ² 
íå ò³ëüêè â ñèòóàö³¿ ç ñóêíåþ.

Ðîçìîâó ç ïàí³ Ëþäìèëîþ ïðî-
äîâæèëè ï³çí³øå, óæå ââå÷åð³. 
Çàïèòóþ, ÿêîãî êîëüîðó ñóêíþ 
âñå-òàêè êóïèëè — òîé, ùî ïðî-
ïîíóâàëà ìàìà, ÷è äîíå÷êà?

— Íå êóïèëè ïîêè ùî, — â³ä-
ïîâ³äàº ïàí³ Ëþäìèëà. — Âçÿëè 
ïàóçó íà îáäóìóâàííÿ. Öå òåæ 
ïðàâèëüíèé âàð³àíò. ßêùî â ÷î-
ìóñü ìàºø ñóìí³â, íå ïîñï³øàé 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

Îñü òàê ï³ä ÷àñ ïîõîäó â ìàãà-
çèí Íàñòóñÿ çàïàì’ÿòàëà äâ³ ìà-
ìèíèõ ïîðàäè. Ïåðøà — ¿é äàëè 
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè âëàñíèé âè-
á³ð. Äðóãà — íå ïîñï³øàòè, êîëè 
÷³òêî íå âèçíà÷èâñÿ.

«Я ЇЇ У КУТОК, А ВОНА МЕНЕ 
ОБНІМАЄ І ЦІЛУЄ…» 

Ï³ä ÷àñ ïîäàëüøî¿ ðîçìîâè ñòà-
ëî çðîçóì³ëî, ùî ïàí³ Ëþäìèëà 
äóæå âì³ëî äàº ñâî¿ì ä³â÷àòêàì 

óðîêè, ÿê³, áåç ñóìí³âó, ñòàíóòü 
¿ì ó íàãîä³ ó æèòò³. Ïðè÷îìó ðî-
áèòü öå íå íàâ’ÿçëèâî. Âîäíî-
÷àñ áóâàº ñòðîãîþ. Öå òîä³, êîëè 
òðåáà ïîêàçàòè ä³òÿì, õòî ç íèõ 
ïðàâèé, à õòî í³.

¯¿ äâà ñîíå÷êà ð³çí³ çà õàðàêòå-
ðàìè, ïîâåä³íêîþ. Ñòàðøà Íàñòÿ 
ïîñòóïëèâà. Ïîë³íà, íàâïàêè, íà-
ïîëÿãàº íà ñâîºìó. Íàâ³òü òîä³, 
êîëè íå ïðàâà. Íàñòÿ ïîñòóïà-
ºòüñÿ. Ìàìà ââàæàº çà ïîòð³áíå 
ïåðåêîíóâàòè ó òàêèõ âèïàäêàõ 
ä³â÷àòîê, ùî ó âñüîìó òðåáà áóòè 
ñïðàâåäëèâèìè. Çãàäóº ñâîº äè-
òèíñòâî. Àíàë³çóº òîä³øí³ ïîìèë-
êè ³ íàìàãàºòüñÿ íå ïîâòîðþâàòè 
¿õ òåïåð ó ñòîñóíêàõ ç³ ñâî¿ìè 
ä³òüìè, 

ßêîñü Ïîë³íó â³äïðàâèëè ó êó-
òîê. Òàêèì áóëî ïîêàðàííÿ çà òå, 
ùî â÷èíèëà íåñïðàâåäëèâî ñòî-
ñîâíî ñòàðøî¿ ñåñòðè÷êè. Ïåðåä 
òèì, ùîïðàâäà, ïðîâåëà ðîçá³ð 
ñèòóàö³¿. Ïîÿñíèëà, õòî ïðàâèé, 
à õòî í³, ³ ÷îìó òàê íå ìîæíà 
ðîáèòè. Òàê ÿê öå ïîâòîðèëîñÿ 
âäðóãå, ìàëà ä³ñòàëà ïîêàðàííÿ.

— ß ¿¿ â êóòîê, âîíà ñëóõíÿíî 
âèñòîÿëà, à òîä³ ïðèá³ãëà äî ìåíå, 
ñòàëà îáí³ìàòè, ö³ëóâàòè, íàçè-
âàòè íàéäîðîæ÷îþ êîï³º÷êîþ, 
öå â íå¿ òàê³ ñëîâà âèÿâó ëþáî-
â³, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ãð³-
ùåíêî. — Òðåáà ä³òåé ëþáèòè, àëå 
ïðè öüîìó áóòè ñòðîãèì. Í³êîëè 
íå äîçâîëÿòè, ùîá ñ³ëè íà ãîëî-
âó. Öå íåïðàâèëüíî, êîëè ä³òè 
âåðõîâîäÿòü, à áàòüêè íå ìîæóòü 
ç öèì ñïðàâèòèñÿ.

НЕ ВИКЛЮЧАЙТЕ МУЗИКУ!
Çàõîïëåííÿ ó ä³â÷àòîê òàêîæ 

Людмила Гріщенко рекордсмен-
ка за віком народження дитини 
у нашій області. У 58 років, крім 
неї, ніхто з жінок не народжував.
Її відмовляли від другої дитини 
не тільки знайомі. Лікарі говори-
ли категоричне «Ні!» А вона хо-
тіла, щоб донька мала сестрич-
ку чи братика. Її наполегливість 
при допомозі медиків і з Божою 
поміччю дали результат, якого 
хотіла жінка. Першу дитину на-
родила у 54, другу у 58.
Каже, якби у них з чоловіком ра-

ніше були кошти, вона б хотіла 
мати не менше п’яти дітей. Чо-
ловік молодший від неї на 12 ро-
ків. Коли Людмилі виповнилося 
52, він запропонував взяти ди-
тину з дитячого будинку. Обго-
ворювали варіант сурогатного 
материнства. Знайома порадила 
скористатися методом штучного 
запліднення і самій виносити для 
себе немовля. Для цього скорис-
талися послугами київської клі-
ніки. Перша дитина з’явилася з 
другої спроби, друга — з третьої.

Мама рекордсменка 

До Людмили Гріщенко звертали-
ся за порадою немало жінок, які 
не мають власних дітей. Декого 
відвозила в Київ у ту саму клі-
ніку власним транспортом. При 
цьому навіть грошей не брала. 
Таке в неї велике бажання допо-
могти комусь, аби відчув радість 
материнства, як це відчула вона. 
Неспроста називає себе найщас-
ливішою жінкою у світі.
— Штучне запліднення — про-
цедура дороговартісна і саме це 
стримує багатьох жінок, — роз-
повідає Гріщенко. — Ми запла-
тили понад п’ять тисяч доларів 
за народження першої дитини. 

Коли виношувала другу, це вже 
було, якщо не помиляюся, десь 
сто тисяч гривень. Чоловік краще 
знає, він платив.
Співрозмовниця пояснила, що 
дорого коштують гормони, ви-
сока вартість окремих проце-
дур. Платити треба також після 
повторних спроб запліднення. 
Якщо спроба не вдалася, кошти 
не повертають.
До речі, штучне запліднення 
пропонують і у Вінниці. Про це 
сказано на сайті медичного цен-
тру «Медівін». Вартості послуги 
у телефонній розмові не нази-
вають.

Якщо є гроші, не втрачайте час 

ЯК РОСТУТЬ ДІТИ З… ПРОБІРКИ 
Жіноче щастя  Через штучне 
запліднення народила двох донечок 
вінничанка Людмила Гріщенко. Перша 
дитина з’явилася на світ, коли жінці було 
54 роки, друга — у 58! Старшій донечці 
11 липня виповнилося вісім років. Як 
ростуть дівчатка? Як почувається їхня 
мати? Чому настійливо радить іншим 
за будь-яку ціну не втратити найбільше, 
за її словами, щастя — мати дітей?

â³äð³çíÿþòüñÿ 
Ìîëîäøà ëþáèòü ãðàòèñÿ ëÿ-

ëå÷êàìè. Íå ìèíàº æîäíîãî äíÿ, 
àáè âîíà íå ðîçìîâëÿëà ç³ ñâî-
¿ìè ëîëàìè. ¯õ ó íå¿ íå çë³÷èòè! 
Øåïíå íà âóõî òàòêîâ³ — ³ ìàº 
íîâ³ ëÿëüêè.

Çäàâàëîñÿ á, ùî â öüîìó îñî-
áëèâîãî — ìàëèì ä³â÷àòêàì òàê³ 
³ãðè äî âïîäîáè.

— Àëå æ Íàñòþ ó òàêîìó â³ö³ 
íå ö³êàâèëè ëÿëå÷êè, — ãîâîðèòü 
ìàìà. — Íàòîì³ñòü âîíà äóæå 
ðàíî ïî÷àëà â÷èòèñÿ òàíöþâà-
òè. Õîäèëà ê³ìíàòàìè ³ ñï³âàëà. 
Òîìó âæå ç òðüîõ ç ïîëîâèíîþ 
ðîê³â ìàìà â³ääàëà ¿¿ íà âîêàë. 
Çãîäîì ä³â÷èíêà ïî÷àëà â³äâ³ä-
óâàòè çàíÿòòÿ ó ìóçè÷í³é øêîë³, 
íèí³ ïðîäîâæóº â÷èòèñÿ ãðàòè 
íà ï³àí³íî. Ó äðóãîìó êëàñ³ âîíà 
âèñòóïàëà ó øêîë³ ïåðåä ä³òüìè. 
Â÷èòü àíãë³éñüêó.

Àáè â äèòèíè íå áóëî ïðîãà-
ëèí ó çíàííÿõ, ó ÷àñ êàðàíòèíó 
çàïðîøóþòü â÷èòåë³â äîäîìó. Ç 
ìîëîäøîþ çàéìàþòüñÿ â ³ãðîâ³é 
ôîðì³, ¿é öå äóæå ïîäîáàºòüñÿ. 
Ä³â÷èíêà õîäèòü ó äèòÿ÷èé ñà-
äî÷îê.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ ââàæàº, ùî 
áàòüêè ìàþòü æèòè òèì æèòòÿì, 
ÿêèì æèâóòü ¿õí³ ä³òè. Ó ¿õíüîìó 
áóäèíêó ³íêîëè çâó÷èòü ìóçèêà, 
ÿêó, â³äâåðòî êàæó÷è, ïàí³ Ëþä-
ìèëà íå õîò³ëà á ñëóõàòè. Îäíàê 
öå ïîäîáàºòüñÿ ¿¿ äîíå÷ö³ Íàñò³. 
Ïðè öüîìó ñï³âðîçìîâíèöÿ çãà-
äóº ñâîþ ìîëîä³ñòü. Ó òîé ÷àñ 
ïîïóëÿðíèìè áóëè ï³ñí³ «Á³òëç». 
Äîòåïåð ïàì’ÿòàº, ÿê ìàìà çà-
õîäèëà â ê³ìíàòó ³ âèìèêàëà 
ìàãí³òîôîí.

— Ìè ç ñåñòðîþ íå ðîçóì³ëè 
¿¿, — êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — Ðî-
áèëà âîíà öå ç êðèêîì, áî ¿é ò³ 
ï³ñí³ íå ïîäîáàëèñÿ. ß çãàäóþ 
ïðî öå ³ êàæó ñîá³, ùî í³êîëè 
òàêîãî íå çðîáëþ ïî â³äíîøåííþ 
äî ñâî¿õ äîíå÷îê. Ç ä³òüìè òðåáà 
éòè â íîãó.

ßêîñü ïî òåëåâ³çîðó ïîêàçó-
âàëè, ÿê ðîáëÿòü òàòóþâàííÿ. 
Ïàí³ Ëþäìèëà ñòàëà ãîâîðèòè 
ä³â÷àòêàì, ÿê òèì ñàìî êðàñèâå 
ä³âî÷å ò³ëî ðîáëÿòü íåêðàñèâèì. 
Ñòàðøà Íàñòÿ ï³ñëÿ öüîãî ïîîá³-
öÿëà ìàì³, ùî íå ñòàíå ðîçìàëüî-
âóâàòè ñâîº ò³ëî òàòóþâàííÿìè. 
Ó Ïîë³íêè âèÿâèëàñÿ ïðîòèëåæ-
íà äóìêà: «À ÿ áóäó òàêå ðîáèòè, 
ìåí³ öå ãàðíî».

У ПОДОРОЖ СВІТОМ З 
ВЛАСНОЮ «ПОЛЬОВОЮ 
КУХНЕЮ» 

Äîíå÷êè ïàí³ Ëþäìèëè í³÷èì 
íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ ä³òåé. 
Ñàìà âîíà áóâàº ³íêîëè ñòðîãà 

ïî â³äíîøåííþ äî íèõ. Àëå äóæå 
ïðîñèòü ÷îëîâ³êà Þð³ÿ íå ïðè-
ïóñòèòèñÿ ïîìèëêè, äî ÿêî¿ âäà-
ºòüñÿ äåõòî ç òàê çâàíèõ òàòóñ³â.

— Êàæó éîìó, Þðà, í³ çà ÿêèõ 
îáñòàâèí íå äóìàé ï³äíÿòè ðóêó 
íà ä³â÷àòîê! — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ëþäìèëà. — ßêùî òàêå ñòàíåòü-
ñÿ, òðàâìà çàëèøèòüñÿ íà âñå 
æèòòÿ. Íå ô³çè÷íà, ìîðàëüíà. 
Âîíè òâî¿ ïðèíöåñè ³ ñòàâëåí-
íÿ äî íèõ ìàº áóòè ñàìå òàêèì. 
Çíàþ, ùî Þðà í³êîëè òàêîãî 
íå äîïóñêàº íàâ³òü ó äóìêàõ. Áî 
òàê ñàìî ëþáèòü ä³â÷àòîê, àëå âñå 
îäíî íàãàäóþ. Òî÷íî çíàþ, ùî 
ä³òåé òðåáà äóæå ñèëüíî ëþáèòè 
³ òîä³ âñå áóäå äîáðå.

Íà ñâ³é âîñüìèé äåíü íàðî-
äæåííÿ Íàñòÿ íå çìîæå ïîêëèêà-
òè äðóç³â, îäíîêëàñíèê³â. Êàðàí-
òèí íà çàâàä³. Ìàìà çàñïîêîþº 
äîíå÷êó. Ìîâëÿâ, öå íå êðóãëà 
äàòà. Àëå íàðÿäíó ñóêíþ ³ìå-

íèííèö³ âñå îäíî ïðèäáàþòü. ² 
ç àí³ìàòîðàìè äîìîâèëèñÿ, àáè 
äîïîìîãëè âëàøòóâàòè ñâÿòî. Ç 
Ïîë³íêîþ âæå îáãîâîðèëè, ÿêèé 
ïîäàðóíîê çðîáëÿòü ñåñòðè÷ö³. 
Ïîêè ùî öå òðèìàþòü â³ä íå¿ 
ó ñåêðåò³. ² æóðíàë³ñòó íå ïîâ³äî-
ìèëè, ùî ñàìå îòðèìàº â³ä íèõ 
³ìåíèííèöÿ.

À ùå âîíè ëþáëÿòü ïîäîðîæó-
âàòè ñâ³òîì. ×åêàþòü çàê³í÷åííÿ 
êàðàíòèíó. Áî äî öüîãî ìàíäðó-
âàëè íàâ³òü ç ìàëèìè ä³òüìè.

— Ç ìàëèìè ä³òüìè ïðîñò³øå 
ïîäîðîæóâàòè, í³æ ç³ ñòàðøè-
ìè, — ñòâåðäæóº Ëþäìèëà. — 
«Ïîëüîâà êóõíÿ» ç ñîáîþ ³ òè 
íå æóðèøñÿ, ÷èì ãîäóâàòè äè-
òèíó.

Îáîõ ñâî¿õ äîíå÷îê âîíà âèãî-
äîâóâàëà ãðóäíèì ìîëîêîì. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî íå ñêëàäíî çäîãàäàòèñÿ, 
ùî ìàº íà óâàç³, êîëè ãîâîðèòü 
ïðî «ïîëüîâó êóõíþ».

×îëîâ³ê ìîëîäøèé â³ä 
íå¿ íà 12 ðîê³â. Êîëè 
Ëþäìèë³ âèïîâíèëîñÿ 
52, â³í çàïðîïîíóâàâ 
âçÿòè äèòèíó ç 
äèòÿ÷îãî áóäèíêó

Людмила Гріщенко з чоловіком Юрієм і донечками 
Настею та Поліною.  Діти – це моє щастя, – каже жінка
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Генерал Загородній назвав де-
кілька міст, де в колишньому СРСР 
готували шпигунів і диверсантів 
для роботи в іноземних країнах. 
Вінниці серед них немає. Один 
з найбільших таких Центрів з 
підготовки розвідників знахо-
диться під Москвою у Митіщах. 
Співрозмовник стверджує, що він 
дотепер працює. У Москві діяла 
Вища школа КДБ. Готували також 
чекістів у школах КДБ у декількох 
містах тодішньої країни — у Києві, 
Мінську, Ленінграді, Новосибір-
ську, Ташкенті.
— Якщо когось з наших бра-
ли у систему розвідки, то вони 
їхали не в Київ, а одразу в Мо-

скву, — каже Загородній. — Деко-
го навчали навіть у закладі, який 
не мав, здавалося б, жодного 
відношення до розвідувальної 
роботи. Таким був Московський 
інститут міжнародних відносин. 
В народі його називали скоро-
чено — МІМО. Його випускників 
направляли працювати у дипло-
матичні представництва Радян-
ського Союзу за кордоном або 
журналістами-міжнародниками.
Автор публікації був особисто 
знайомий з одним з таких жур-
налістів-міжнародників, який 
навчався у МІМО на факультеті 
міжнародної журналістики.
Мій земляк з Могилева-Поділь-

ського Валерій Косован після 
закінчення згаданого вишу пра-
цював у США кореспондентом 
Всесоюзного радіо. Одного разу 
ми довго спілкувалися з ним. 
Пригадую, чоловік дістав з ки-
шені документ полковника КДБ.  
За його словами, під час пере-
бування в Америці йому дово-
дилося виконувати дві роботи: 
на радіо вимагали «гарячих» ре-
портажів, а в КДБ — нових даних 
для аналізу ситуації в країні. 
— Велері, уже накопав компрома-
ти для свого КДБ? — таку фразу 
Косовану доводилося часто чути 
від американських колег-журна-
лістів.

Журналіст у званні полковника КДБ 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

« Ð î ñ ³ é ñ ü ê è é 
ø ï è ã ó í ñ ü ê è é 
öåíòð — êîï³ÿ ì³ñ-
òå÷êà ó ÑØÀ» — 

òàê íàçèâàºòüñÿ ñòàòòÿ ó ðàíêî-
âîìó âèäàíí³ «Äåéòîí Á³÷» øòàòó 
Ôëîðèäà çà 13 êâ³òíÿ 1959 ðîêó. 
Ó í³é ñêàçàíî, ùî òàêèé öåíòð 
ñòâîðåíî ó Â³ííèö³. Àìåðèêàíö³ 
ïîñèëàþòüñÿ íà øâåäñüêå äæåðå-
ëî ³íôîðìàö³¿ — ñòîêãîëüìñüêèé 
æóðíàë (÷è ãàçåòó) «Êîíòàêò ç 
àðì³ºþ».

«Ðîñ³ÿíè òðåíóþòü ïîíàä òèñÿ-
÷ó íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â äëÿ øïè-
ãóíñòâà ó ÑØÀ, — ñêàçàíî ó ïó-
áë³êàö³¿ ç ïîñèëàííÿì íà ñòàòòþ 
â ãàçåò³ øâåäñüêî¿ àðì³¿. — Øïè-
ãóíñüêèé öåíòð ñòâîðåíî ó öåíòð³ 
Óêðà¿íè. Â³í ÿâëÿº ñîáîþ êîï³þ 
ìàëåíüêîãî ì³ñòå÷êà ó ÑØÀ».

Øâåäñüêå âèäàííÿ «Êîíòàêò ç 
àðì³ºþ» ïîâ³äîìëÿº, ùî ñòóäåí-
òè â ðàäÿíñüêîìó øïèãóíñüêîìó 
öåíòð³ ó Â³ííèö³ æèâóòü çâè÷íèì 
æèòòÿì àìåðèêàíñüêîãî ñòóäåíòà.

Íàïðèêëàä, âîíè õàð÷óþòüñÿ 
ó áàðàõ ÷è ðåñòîðàíàõ, òàêèõ 
ñàìî, ÿê³ º ó Íüþ-Éîðêó, ×èêàãî 
÷è Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ó ìåíþ öèõ 
çàêëàä³â âèêëþ÷íî àìåðèêàíñüê³ 
ñòðàâè. Ó ê³íîòåàòðàõ ïîêàçóþòü 
ãîëë³âóäñüê³ ô³ëüìè. Ñòóäåíò³â 

íàâ÷àþòü êåðóâàòè àìåðèêàí-
ñüêèìè àâòîìîá³ëÿìè «Ôîðä» 
³ «Øåâðîëå». Âîíè âèâ÷àþòü 
ïðàâèëà ðóõó, ùî ä³þòü ó ÑØÀ.
²ñòîð³þ Àìåðèêè îïàíîâóþòü 
çà àìåðèêàíñüêèìè ï³äðó÷íè-
êàìè. Òàê ñàìî, ÿê àìåðèêàíö³, 
âåäóòü ðîçìîâè ïðî áåéñáîë, 
à òàêîæ îáãîâîðþþòü ñêàíäàëè 
ç àìåðèêàíñüêîãî æèòòÿ.

Ïåðøèé åòàï ï³äãîòîâêè ïðè-
ñâÿ÷åíèé âèâ÷åííþ âèêëþ÷íî 
àìåðèêàíñüêèõ ä³àëåêò³â. ̄ õ âîíè 
ìàþòü çíàòè äîñêîíàëî. ªäèíà 
ñïðàâæíÿ óêðà¿íñüêà ð³÷ ó öüî-
ìó ì³ñòå÷êó — öå ïàðêàí, ÿêèì 
îãîðîäæåíî Öåíòð.

Ñëóõà÷³â íàáèðàþòü ç íàéá³ëüø 
óñï³øíèõ ñòóäåíò³â ðàäÿíñüêèõ 
³íñòèòóò³â é óí³âåðñèòåò³â. Çàõ³ä-
íà ðîçâ³äêà íàðàõóâàëà ó Öåíòð³ 
1000–1300 ñëóõà÷³â. Òðåí³íãè 
òðèâàþòü ðîêàìè.

Êîëè ï³äãîòîâëåí³ àãåíòè âè-
¿çäÿòü ó ÑØÀ ÿê äèïëîìàòè àáî 
³íøèì ÷èíîì, âîíè îäðàçó ãîòîâ³ 
äî âèêîíàííÿ øïèãóíñüêî¿ ì³ñ³¿.

НЕ ПАМ’ЯТАЮТЬ ТАКОГО 
НАВІТЬ ВЕТЕРАНИ КДБ 

Àíàòîë³é Äæóñ áàãàòî ðîê³â 
ñëóæèâ ó êîëèøíüîìó óïðàâ-
ë³íí³ ÊÄÁ, à ïîò³ì ÑÁÓ ó íà-
ø³é îáëàñò³. Íèí³ â³í çàñòóïíèê 
ãîëîâè ðàäè âåòåðàí³â îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ. Êàæå, ñëóæèòè äî-

У ВІННИЦІ ГОТУВАЛИ ШПИГУНІВ 
ДЛЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ?
Білі плями  У радянські часи 
у Вінниці діяв шпигунський центр. 
Готували розвідників для роботи в США. 
Про це писала американська газета 
«Дейтон Біч» у номері за 13 квітня 
1959 року. Щоправда, наші «чекісти» 
не підтверджують факту шпигунської 
школи. Зате висловлюють припущення, 
чим викликана така публікація

âåëîñÿ ç îäíèì ç íàéñòàð³øèõ 
âåòåðàí³â óïðàâë³ííÿ — ²âàíîì 
Ìåëüíèêîì. Çîâñ³ì íåäàâíî éîãî 
ïðîâåëè â îñòàííþ ïóòü. ²âàí 
Óñòèíîâè÷ ïîìåð ó â³ö³ 89 ðîê³â.

— Óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ²âàí 
Ìåëüíèê çâ³ëüíèâñÿ ç³ ñëóæáè, 
ìè ÷àñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ç íèì, — 
ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é Äæóñ. — 
Æîäíîãî ðàçó íå ÷óâ â³ä íüîãî 
ïðî òå, ùî ó Â³ííèö³ áóâ Öåíòð 
ï³äãîòîâêè ðàäÿíñüêèõ øïèãóí³â 
äëÿ ðîáîòè â Àìåðèö³. Ïîâ³ðòå, 
òàêó ñòðóêòóðó íåìîæëèâî áóëî á 
ïðèõîâàòè. 

Ñï³âðîçìîâíèê çâåðòàº óâàãó 
íà òå, ùî ñëóõà÷³ Öåíòðó, í³áèòî 
íàâ÷àëèñÿ êåðóâàòè àâòîìîá³ëÿ-
ìè «Ôîðä» ³ «Øåâðîëå».

— 1959 ð³ê, íà âóëèöÿõ Â³-
ííèö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ àìåðèêàí-

ñüêèé «Ôîðä» ÷è «Øåâðîëå», 
âè óÿâëÿºòå ñîá³ òàêó êàðòè-
íó? — íå ñòðèìóº çäèâóâàííÿ 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïèøóòü, ùî 
íàðàõîâóâàëîñÿ 1000 –1300 ñëó-
õà÷³â. Öå äå òàêó ê³ëüê³ñòü ìîæíà 
ðîçì³ñòèòè ó Â³ííèö³? Òà ùå é 
òàê, ùîá í³õòî í³÷îãî íå ä³çíàâñÿ.

Ïàí Àíàòîë³é ïîîá³öÿâ ïîö³-
êàâèòèñÿ, ÷è â³äîìî ùî-íåáóäü ç 
öüîãî ïðèâîäó áàãàòîð³÷í³é çàâ³ä-
óâà÷ö³ àðõ³âó ¿õíüîãî óïðàâë³ííÿ. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ çàòåëåôîíóâàâ. 
Êàæå, ïàí³ Îëüãà, òàê çâàòè æ³í-
êó, â³äïîâ³ëà, ùî âïåðøå ÷óº ïðî 
òàêå. ßêáè òàê³ äîêóìåíòè ³ñíó-
âàëè, âîíà á íå ìîãëà ïðî íèõ 
íå çíàòè.

— Íàñïðàâä³ äîêóìåíòè ìàëè á 
çáåð³ãàòèñÿ ó Ìîñêâ³, — ãîâî-
ðèòü Àíàòîë³é Äæóñ. — Áî òàêèé 

Öåíòð íå ì³ã áóòè ó â³äàíí³ îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÊÄÁ. Ïðîñòî 
ìè çíàëè á ïðî éîãî ðîçòàøóâàí-
íÿ ó íàøîìó ì³ñò³ ÷è çà ì³ñòîì.

Ñï³âðîçìîâíèê ïðèïóñêàº, ùî 
ïóáë³êàö³ÿ ìîãëà áóòè, ÿê íèí³ 
ãîâîðÿòü, ôåéêîì. Äëÿ ÷îãî öå 
ïîòð³áíî áóëî àìåðèêàíöÿì?

— Àáè ïîêàçàòè, ùî â Ñîþç³ 
ðîçâèíóòà øïèãóíîìàí³ÿ, — ãî-
âîðèòü Äæóñ. 

ПІД КАЛИНІВКОЮ ЗАТРИМАЛИ 
АМЕРИКАНСЬКИХ ШПИГУНІВ 

Ãåíåðàë ²âàí Çàãîðäí³é áàãàòî 
ðîê³â â³ääàâ ñëóæá³ â îáëàñíî-
ìó óïðàâë³íí³ êîëèøíüîãî ÊÄÁ, 
à ïîò³ì — ÑÁÓ. Â³í ìàº îäíå ç 
íàéá³ëüø ´ðóíòîâíèõ äîñë³-
äæåíü ñòàâêè Ã³òëåðà «Âåðâîëüô» 
ó Ñòðèæàâö³. Äî ðå÷³, ãåíåðàë 
íå â³ðèòü îñòàíí³ì âèñíîâêàì 
íàóêîâö³â ²íñòèòóòó ãåîô³çèêè 
ïðî äîñë³äæåííÿ íà ñòàâö³. Êàæå, 
íå ìîæå òàì áóòè ï³äçåìíîãî 
ïðèì³ùåííÿ íà ÷îòèðè ïîâåðõè, 
ÿê ïðî öå ãîâîðÿòü äîñë³äíèêè.

— ß îñîáèñòî ñï³ëêóâàâñÿ ç 
ïðàö³âíèêàìè í³ìåöüêèõ àðõ³â³â, 
äå çáåð³ãàþòüñÿ ìàòåð³àëè ïðî âñ³ 
ñòàâêè Ã³òëåðà ó ªâðîï³, — ðîçïî-
â³äàº ãåíåðàë. — Ò³ëüêè íà îäí³é 
ç íèõ áóëî ï³äçåìåëëÿ, ãëèáèíîþ 
ïðèáëèçíî äî äâîõ ïîâåðõ³â. Ïðî 
÷îòèðè ïîâåðõè ï³ä «Âåðâîëü-
ôîì» í³õòî í³êîëè íå ãîâîðèâ.

Ñòîñîâíî ³ñíóâàííÿ Öåíòðó 
ï³äãîòîâêè øïèãóí³â ó Â³ííèö³ 

ãåíåðàë Çàãîðîäí³é òåæ íå â³ðèòü. 
Ó íàøîìó ì³ñò³ â³í ñëóæèâ íà ð³ç-
íèõ ïîñàäàõ ó 1970–1982 ðîêàõ. 
Ï³çí³øå, ç 1994 ïî 2002, î÷îëþ-
âàâ óïðàâë³ííÿ.

Çà âåñü ÷àñ æîäíîãî ðàçó íå äî-
âîäèëîñÿ ÷óòè ïðî òàêèé ôàêò. 
À îñü ïðî òå, ùî â³ííèöüê³ ÷å-
ê³ñòè çàòðèìàëè àìåðèêàíñüêèõ 
øïèãóí³â — öå â³äîìî.

— Áóëî öå, çäàºòüñÿ, òàêîæ 
íàïðèê³íö³ 50-õ ðîê³â, — êàæå 
ãåíåðàë. — Çðîçóì³ëî, íà òîé 
÷àñ ÿ ùå íå ì³ã ñëóæèòè. Àëå 
ïðî òó îïåðàö³þ ãîâîðèëè ùå 
áàãàòî ðîê³â. Íà ð³çíèõ íàðàäàõ 
çãàäóâàëè â³ííèöüêèõ ÷åê³ñò³â. 
Ïðèãàäóþ îäíîãî ç³ ñï³âðîá³ò-
íèê³â, ÿêèé áðàâ áåçïîñåðåäíþ 
ó÷àñòü ó çàòðèìàíí³ àìåðèêàíö³â. 
Éîãî ïð³çâèùå Òêà÷åíêî. ßêùî 
íå ïîìèëÿþñÿ, óæå â ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³ ç íàãîäè ð³÷íèö³ ÑÁÓ 
ï³äãîòóâàëè ñòåíä ïðî ³ñòîð³þ 
íàøîãî óïðàâë³ííÿ. Çäàºòüñÿ, 
íà íüîìó ñåðåä ³íøèõ áóëà ðîç-
ïîâ³äü ïðî òó îïåðàö³þ.

ßêùî ö³ äâ³ ïîä³¿ ñï³âïàäàþòü 
ó ÷àñ³ — ïóáë³êàö³ÿ â àìåðèêàí-
ñüê³é ãàçåò³ ïðî øïèãóíñüêèé 
Öåíòð ³ çàòðèìàííÿ ï³ä Êàëèí³â-
êîþ ¿õí³õ ðåçèäåíò³â — ìîæëèâî, 
ó òàêèé ñïîñ³á àìåðèêàíö³ âè-
ð³øèëè ïîêàçàòè ñâî¿ì ÷èòà÷àì, 
ùî â Ñîþç³ íàâ³òü ó íåâåëèêèõ 
ì³ñòàõ ãîòóþòü øïèãóí³â äëÿ ðî-
áîòè â Àìåðèö³. Òàêå ïðèïóùåí-
íÿ çðîáèâ ²âàí Çàãîðîäí³é.

У цій статті стверджується, що у Вінниці діяв 
шпигунський Центр для підготовки диверсантів 
для роботи у США, але навіть ветерани колишнього 
КДБ не підтверджують такого факту 

 «1959 ð³ê, íà âóëèöÿõ 
Â³ííèö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
àìåðèêàíñüêèé «Ôîðä» 
÷è «Øåâðîëå», âè 
óÿâëÿºòå ñîá³ òàêó 
êàðòèíó?»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Безмежна подяка невідомому патріоту за кошти 
для наших захисників!
Оплачуємо ремонт паливної систему для морпіхів.

473306

474736467155

ПРЕС-СЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Áåçïå÷íå òà áåçàâàð³éíå ïîñòà÷àííÿ 
ãàçó äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à 24/7 çà-
ëåæèòü â³ä ñâîº÷àñíî¿ îïëàòè ïîñëóãè 
ðîçïîä³ëó ãàçó. Óòðèìàííÿ ìåðåæ, ¿õ ôà-
õîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò, ðîáîòà 
àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè «104» 
çä³éñíþþòüñÿ ñàìå çà ðàõóíîê òàðèôíèõ 
êîøò³â.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íàãàäóº, ùî ïëàòà 
çà ðîçïîä³ë ãàçó çä³éñíþºòüñÿ äî 20 ÷èñ-
ëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó ñïîæèâà÷ îòðèìóº 
ïîñëóãó. Òîáòî, çà ëèïåíü — äî 20 ëèï-
íÿ. Áóäüòå óâàæí³! Ïîñëóãà äîñòàâêè 
ñïëà÷óºòüñÿ îêðåìî â³ä ïëàòè çà ãàç ÿê 
òîâàð, íà ðàõóíîê ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ð³â-
íîì³ðíèìè ùîì³ñÿ÷íèìè ïëàòåæàìè. 
Ïðè öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åêàòè ïà-
ïåðîâîãî ðàõóíêó.

Êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç» ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü çàâàíòàæèòè ðàõóíêè òà ñïëàòèòè 
çà ðîçïîä³ë ãàçó äèñòàíö³éíî, ó çðó÷íèé 
÷àñ òà ç³ çðó÷íîãî ì³ñöÿ çà äîïîìîãîþ 
îíëàéí-ñåðâ³ñ³â:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.ua;
 ×àò-áîò «7104ua» ó Viber;
 Ìîá³ëüí³ äîäàòêè 104Mobile òà 

104Mobile Light;
  ñèñòåìà ³íòåðíåò-ïëàòåæ³â 

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

âàòÁàíê» òà ³í.;
 ïëàò³æíà ñèñòåìà Öåíòðó ìóí³öè-

ïàëüíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ òîùî.
Ðîçðàõóâàòèñÿ ìîæíà òàêîæ ó áóäü-

ÿêîìó â³ää³ëåíí³ «Óêðïîøòè», ÷åðåç â³ä-
ä³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó àáî òåðì³íàëè 
ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

Îñîáëèâî àêòóàëüíèì º â÷àñíå íàä-
õîäæåííÿ ïëàòè çà äîñòàâêó ãàçó âë³òêó, 
êîëè ïðîâîäèòüñÿ ï³äãîòîâêà ãàçîïðî-
âîä³â äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Ç óñ³õ ïèòàíü ðîçïîä³ëó ãàçó çâåðòàéòå-
ñÿ äî êîíòàêò-öåíòðó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç», 
çà òåë.: 067–01–10–104, (0432) 509–104 ³ç 
8 äî 20 ãîä. ùîäåííî, áåç âèõ³äíèõ.

Вчасна оплата доставки газу — запорука 
безаварійного та безперебійного газопостачання
БЛОГ

475609

476507
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ОВЕН 
На початку тижня відчуття 
самотності загрожує внутріш-
ньо пригнічувати вас. Однак 
згодом ситуація може зміни-
тися. Не чиніть опір пориву 
вашої пристрасної натури.

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо ви давно не бачили 
свою кохану людину, тер-
міново виправте це непо-
розуміння. Вихідні особливо 
сприятливі для зустрічей, за-
просіть кохану людину в гості 
і приготуйте їй сюрприз.

БЛИЗНЮКИ 
У сфері особистих взаємин 
вас може очікувати царський 
подарунок. Ви отримаєте 
саме те, про що давно мрієте. 
Вас чекає любов, романтика і 
пристрасть. 

РАК 
Стосунки, що похитнулись, 
можна буде поправити, а ті, що 
не встигли розвинутися, значно 
просунуться вперед. У давні і 
трохи набридлі вдасться внести 
свіжий струмінь.

ЛЕВ 
У сердечних справах краще 
взяти ініціативу в свої руки, 
інакше ви не дочекаєтеся 
ніяких пропозицій і активних 
дій. Робіть так, як підказує 
ваше серце.

ДІВА 
Після драматичних пере-
живань, ваша душа може, 
нарешті, знайти рівновагу. 
Вам потрібні нові обличчя і 
нові романтичні враження. 
Вихідні гарні для побачень.

ТЕРЕЗИ 
Самотність першої половини 
тижня не повинна вас за-
смучувати. Використовуйте 
цей час для себе і аналізу 
ситуації. Випадкова зустріч 
в кінці тижня може виявитися 
перспективною.

СКОРПІОН 
В особистому житті все 
складеться так, як потрібно. 
В середині тижня не виклю-
чені пристрасні побачення і 
любовні ігри, які подарують 
масу яскравих вражень. 

СТРІЛЕЦЬ 
Стосунки з коханою людиною 
будуть радувати вас, ви буде-
те оточені турботою і увагою. 
Постарайтеся більше часу 
проводити разом і не прихо-
вувати своїх почуттів.

КОЗЕРІГ 
Менше критики і причіпок, 
це дозволить вам уникнути 
сварок з коханою людиною. 
У четвер потрібно тримати 
себе в руках, щоб не нагово-
рити зайвого. 

ВОДОЛІЙ 
Можливе романтичне зна-
йомство, яке захопить вас 
не на жарт. Якщо ж у вас 
вже є пара, постарайтеся 
не ревнувати кохану людину. 
Субота — хороший день для 
розмови по душах.

РИБИ 
Може варто приділити 
коханій людині трохи більше 
уваги, незважаючи на вашу 
зайнятість? Робота не зігріє 
вас вночі, з нею не будеш ди-
витися на зірки і цілуватися.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Чудеса бу-
вають і чудес 
багато — одне 
з чудес — коли 
люди живуть 

багато років разом, при цьому 
не заради квартири, не заради 
грошей, а просто тому, що коха-
ють одне одного.
На порозі РАГСу це має простий 
вигляд, з часом стає все склад-
ніше і складніше. Є час в шлюбі і 
у стосунках, який дається на те, 
щоб притертися одне до одного. 
Він не для того аби почати пере-
виховати партнера, а для того, 
щоб пізнати людину поріч з різ-
них сторін і прийняти її такою, яка 
вона є (або не прийняти).
При цьому люди повинні чітко 
розуміти, що якась частина життя 
у них змінилася і вести звичайний 
спосіб життя вже не завжди ви-
йде, треба трохи відкоригувати 

час і для двох.
Існують рецепти тривалих сто-
сунків, у кожної пари вони свої, 
але є загальні закономірності — як 
зробити стосунки довгими, наси-
ченими, щасливими. Їх небагато, 
але вони важливі — приймати 
партнера, не ображати, не при-
нижувати, вміти чітко говорити і 
правильно слухати, не порушува-
ти особистого простору, довіряти, 
не відмовляти в сексі…
До цього кожна пара додає свої 
рецепти, але в цілому вони од-
накові для всіх. Якщо хоча б час-
тина виконується, то ваша сім’я 
або стосунки проживуть довго і 
щасливо, як і мріялося на порозі.
Щоб стосунки тривали, потріб-
но над ними працювати. І хоч в 
парі двоє, досить вільної волі та 
бажання одного партнера. Інший 
підтягнеться, у випадку, коли сто-
сунки важливі (але за правильної 
поведінки вони стануть важливи-
ми), або не підтягнеться і це теж 
вільна воля.

Коментар експерта

Ç ÷îãî æ ñêëàäàºòüñÿ ëþáîâ? Ç 
îá³éì³â, ëàñêè, ïîö³ëóíê³â ³ êóïè 
ì³-ì³-ì³øíîñòåé. Äîðîñë³ ëþäè, ÿê³ 
âæå ïîáóâàëè â ñòîñóíêàõ, êàæóòü, 
ùî êîõàííÿ — öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ðîáîòà, òóðáîòà, êîíêðåòí³ â÷èí-
êè. Îäíàê âñå âèùå ïåðåðàõîâàíå 
ìîæíà â³äíåñòè ³ â³äíîñíî, íàïðè-
êëàä, äî áëèçüêîãî äðóãà, òèì ïà÷å, 
áàòüê³â ³ ä³òåé. Õ³áà âè â³äìîâòå ¿ì 
â òóðáîò³, õ³áà íå â³çüìåòå çà íèõ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü â ñêëàäíèé ïåð³îä, 
àáî õ³áà õî÷ ò³íü ñóìí³âó ïðîìàéíå, 
êîëè ïîòð³áíî çàðàäè áëèçüêèõ ëþ-

äåé â÷èíèòè ÿêèéñü ñì³ëèâ³é ÷è 
íàâ³òü áåçðîçñóäíèé â÷èíîê? Àëå 
÷è ãîâîðèòü öå ïðî êîõàííÿ?

Íàñïðàâä³ êîõàííÿ äóæå ïðî-
ñòî îïèñàòè, êîëè âàøà ïàðà 
çíàõîäèòüñÿ íà ñàìîìó ïî÷àòêó 
ñòîñóíê³â. Íåõàé âñ³ êàæóòü, ùî 
öå ëèøå çàêîõàí³ñòü, àëå öå ùå 
é íàéïðèºìí³øèé ïåð³îä ñòîñóí-
ê³â. ² ñàìå öåé ïåð³îä õî÷åòüñÿ 
ðîçòÿãíóòè ÿêîìîãà äîâøå â ÷àñ³. 
Öå ³ º òå ñàìå áàãàòòÿ — åìîö³é, 
ïî÷óòò³â, â³ä÷óòò³â. ×èì æå éîãî 
ï³äæèâëþâàòè?

ЩО ТИ МАЄШ НА УВАЗІ, 
КОЛИ КАЖЕШ «КОХАЮ»
Паливо любові  Практично всі 
романтичні книги і пісні порівнюють 
кохання з вогнем. Тому що від кохання ми 
палаємо, від кохання ми згораємо, а ще 
в стосунках буває, що кохання подекуди 
ледве жевріє, а то і зовсім згасає. І який тут 
можна зробити висновок: хочеш горіти, 
і щоб горіли тобою — треба подумати, 
як розпалити і підтримувати полум’я

ФЛІРТ 
Флірт — це гра. У неї грають, тільки 
коли цікаво. Жарти, посмішки, ви-
падкові дотики, провокативні по-
гляди і слова, все трішечки на межі. 
Флірт, це завжди двоє. Гра в одні 
ворота не пройде. Інакше флірт 
перетвориться в звичайне при-
ставання, нав’язливе, недоречне 
і дратуюче.
Флірт дуже допомагає налагодити 
стосунки і перевести їх в необхідну 
вам площину. За допомогою такої 
гри він і вона, не втрачаючи рамок 
пристойності, можуть говорити 
багато про що і особливо про за-
боронене. На жаль, з часом, коли 
стосунки стають «серйозними», з 
них йде флірт. Хоча це природно, 
адже ти вже пізнав людину поруч, 
вивчив її у всіх сенсах. Ти маєш 
до неї почуття, воно стале, але 
чомусь гратися вже не хочеться, 
не цікаво. А даремно.
Флірт, якщо порівнювати з пали-
вом для любовного багаття — це ті 
самі дрова. Тож що, якщо не хоче-
те стояти та щосили роздмухувати 
жарини почуттів, побільше грайте 
і фліртуйте.

НІЖНІСТЬ 
Ніжність — це чуттєвість та розчу-
лення. Ми посміхаємося людині, 
до якої відчуваємо ніжність, більше 
того, наша посмішка виникає на об-
личчі мимоволі. Варто подумати 
про кохану людину — посмішка, 
варто лишень згадати про коха-
ну/ного чи заговорити — посмішка, 
варто побачити — посмішка. А ще 
бажання обійняти, притиснути 
до себе. Коли до коханої людини 
звикаєш, ти як і раніше обнімаєш 
її, ти як і раніше про неї думаєш, 
але все рідше на твоєму обличчі 
мимоволі виникає посмішка.
Існує теорія, що аби зіпсований 
чи просто поганий настрій трохи 
підвищився, або просто щоб твій 
день заграв новими фарбами, по-
трібно посміхнутися. Звісно, спо-
чатку це буде через силу, але потім 
якось воно само піде. У стосунках 
ця теорія теж має гарно працюва-
ти, спробуйте посміхатися частіше. 
Вищий пілотаж, щоб цей простий 
рух губами в зв’язку з конкретною 
людиною, зафіксувався як безумов-
ний рефлекс. Не факт, що все ви-
йде — але спробувати варто.

ПОЦІЛУНКИ 
Ви помітили, як з часом зміню-
ються поцілунки в парі. Спочат-
ку ти сходиш з розуму тільки 
від думки про вуста коханої лю-
дини. Ти стежиш за їх рухом, та 
бажаєш спробувати їх на смак. 
А лише від дотику до губ коханої 
людини хвиля тепла розливається 
по всьому тілу. Потім ваші поці-
лунки стають все відвертішими, 
немов для чуттєвості вам вже 
недостатньо просто спостерігати 
і торкатися. А потім і цього мало. 
І ви вже перестаєте одне одного 
відчувати губами, вам як нарко-
манам треба постійно підвищува-
ти дозу і, досягнувши свого піку, 
все йде по нисхідній. Приходить 
час, і колись най-найкоханіші 
вуста мало чим відрізняються 
від вуст інших родичів. І ми пе-
рестаємо цілуватися. Навіть є на-
родна прикмета (підтверджена 
думкою психологів) — кажуть, 
коли зі стосунків пішли поцілун-
ки, то чи варто взагалі говорити 
про стосунки. Не втрачайте цей 
індикатор близькості — не втра-
чайте кохання.

ЗАХОПЛЕННЯ 
Відомий психолог Тимур Гаген 
в одній зі своїх книг про стосунки 
розглядав таке поняття як фронт-
офіс, і бек-офіс. Визначення взяті 
з бізнес-словника, але дуже чітко 
говорять про особисте. Фронт-
офіс — це обличчя фірми, те, з чим 
має справу клієнт. Тобто це гарна 
вивіска, усміхнені співробітники 
і так далі. Бек-офіс, це, простіше 
кажучи, бухгалтерія, або якщо ще 
точніше — каптьорка прибираль-
ниці, де зберігаються усі необхідні, 
але не надто чепурні речі фірми.
До чого тут стосунки? Відомо, що 
дуже легко захоплюватися люди-
ною, коли ви бачите тільки її фронт-
офіс (побачення, він/вона завжди 
при параді і в чудовому настрої). 
І набагато важче викликати захо-
плення, коли у тебе температура, з 
грошима повний капець, на обличчі 
сліди вчорашньої вечірки. Коротше 
кажучи, якщо ви зумієте захоплюва-
тися усіма «людськими проявами», 
як то прищиками, відрослою щети-
ною чи корінням волосся…, і це після 
декількох років разом — респект. І 
так, це про кохання.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ВОЛОДИМИР ІЩУК, 
ОФІЦІАНТ:

Мене запитують: як часто 
можна пити вино? Купіть 
собі календарик, там дні, 
коли можна пити вино, 
відзначені цифрами. Чер-

воненькі виділені дні для червоного вина, 
звичайним — для білого.

***
Приїжджай, говорила вона. Буде приємна 
напівтемрява, свічки, масло, вино. Ось так 
мене розвели на вінчання.

***
У люту спеку починаю підозрювати, що 
я не просто пітнію, а тану. Ніби я сніговичок, 
але з сала. Саловичок…

***
Дружина запитує чоловіка:
— Чому ти не носиш обручку?
— У таку спеку?..

***
Милі дами. А спробуйте прямо зараз по-
хвалити свого чоловіка. Це нічого, якщо з 
незвички він трохи злякається.

***
— Коли я чую фразу: «Я тебе люблю», 
то мені весь час мариться продовження. 
Наприклад: «Я тебе люблю тикати видел-
кою» або «Я тебе люблю обкладати матом». 
Загалом, я не вірю, що все так просто.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 8 ëèïíÿ 2020
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ОВЕН 
Неделя благоприятна 
для отдыха на природе 
и устройства личной жизни. 
О работе тоже забывать 
не стоит, важно не опазды-
вать, приходить вовремя. 

ТЕЛЕЦ 
Нежелательно браться 
за новые проекты или 
давать согласие на участие 
в каких-то авантюрах. Будьте 
осторожнее, есть опасность 
в определенных ситуациях 
переоценить свои силы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас огромное количество 
интересных идей и новых 
планов, но необходимо со-
средоточиться на наиболее 
перспективных. У вас появит-
ся новый источник дохода.

РАК 
Вам необходимо обратить 
на работу пристальное 
внимание, сейчас есть шанс 
укрепить свой авторитет. 
Много времени придется 
посвятить решению семей-
ных проблем, у вас будет 
активная личная жизнь.

ЛЕВ 
Открывающиеся перед вами 
карьерные возможности 
радуют, но не стоит демон-
стрировать превосходство 
перед сослуживцами. Пло-
дотворно пройдут деловые 
встречи и переговоры. 

ДЕВА 
Может завершаться важный 
этап в вашей карьере, 
не стоит спешить с приня-
тием решений. Тщательно 
взвесьте все шансы. По-
мощи и поддержки на этой 
неделе ждать не стоит, рас-
считывайте только на себя.

ВЕСЫ 
Вы не просто должны, вы 
будете вынуждены доводить 
до завершения практически 
все начатые дела. Могут 
воплотиться в жизнь даже 
самые несбыточные мечты. 

СКОРПИОН 
Сведите объем работы 
к разумному минимуму 
и больше отдыхайте. Важ-
ное дело потребует от вас 
редкой сосредоточенности 
и быстроты действий. 

СТРЕЛЕЦ 
На ваши плечи ляжет миссия 
миротворца. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, возмож-
но именно она подскажет, 
как действовать дальше 
и какую цель поставить. 

КОЗЕРОГ 
Благоприятна всякая 
трудовая деятельность. 
Упорядочите свои действия, 
потратив некоторое время 
на планирование, и вам 
удастся справиться со всем 
без суеты и опоздания. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы будете привлекать окру-
жающих добротой, мудро-
стью и искренним желанием 
прийти на помощь в трудную 
минуту. Однако не позволяй-
те садиться себе на шею. 

РЫБЫ 
Вам, скорее всего, придется 
целыми днями разгребать на-
копившиеся проблемы. Глав-
ное — не запускать текущих 
дел, иначе к концу недели 
груз станет непосильным. 
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РЕКЛАМА

Діана, 24 роки
На початку року закінчила ВНМУ, за спеціальністю 
«Провізор», люблю подорожувати, займатися фітнесом. 
Мій день зазвичай починається з посмішки синочка і 
закінчується переглядом хорошого фільму з коханим. 
Мрію в майбутньому відкрити власну справу.

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.

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)
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и
ВНМУ, за спеціальністю 

ожувати, займатися фітнесом. 
ється з посмішки синочка і 
орошого фільму з коханим. 
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
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MISS.MOEMISTO.UA
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дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)


