
 Інста-блогерка з 1,1 мільйона підписників Аліна 
Шаманська записала прямий ефір з Альоною, яка 
наприкінці червня народила перед зачиненими дверима 
пологового будинку.  Пологи прийняв її чоловік

 У відео вінничанка говорить, що про закриття 
медзакладу на карантин її ніхто не попереджав, 
і розповідає про халатне ставлення лікарів. 
Втім, у самих медиків інше бачення цієї ситуації 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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КІНОТЕАТРИ ВЖЕ 
ПРАЦЮЮТЬ
 Кабмін дозволив кінотеатрам 
відкрити двері для відвідувачів. 
Розказуємо, як пройшов перший 
робочий тиждень, які є нові 
правила та чи змінилися ціни 

ПРО ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
ВОГОНЬ У ВІННИЦІ
 Сорок років тому у Вінниці 
зустрічали вогонь Олімпіади-80. 
Як готувалися до цього та чому 
учасників забігу тиждень тримали 
в готелі «Південний Буг»?с. 4 с. 12

ВІННИЧАНКА ВІДКРИЛА 
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РЕКЛАМА

ПРОДАВАЛИ ДИТЯЧУ 
ПОРНОГРАФІЮ

СКІЛЬКИ ВЖЕ КОШТУЄ ДОСТАВКА ГАЗУ? с. 2

с. 5

с. 10

Альона під час прямого ефіру: «Все відбувалося дуже стрімко. 
Я побачила стіл, на якому стояли сумки, лягаю на нього і кажу 
чоловікові: «Приймай пологи»

НАРОДИЛА
ПІД ДВЕРИМА 
ПОЛОГОВОГО
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Про головне
ßêùî âàì çäàºòüñÿ, ùî âè 

æèâåòå íå «ñâî¿ì» æèòòÿì, 
çíà÷èòü âàì íå çäàºòüñÿ.

Æèòòÿ çàíàäòî øâèäêî-
ïëèííå, ³ íàéá³ëüø ãí³òþ÷å, 
ùî í³õòî íå çíàº, ùî áóäå 
çàâòðà.

Ùî çà ïîâîðîòîì? Íå çíàº 
í³õòî…

Òàê æàõëèâî, ùî æèòòÿ 
ìîëîäèõ çîâñ³ì ëþäåé îá-
ðèâàºòüñÿ, à õîò³ëîñü áè ùå 
æèòè ³ æèòè.

Òîìó! Æèâ³òü íà ïîâíó, 
ùîá êîæåí âàø äåíü áóâ 
íàïîâíåíèé ñåíñîì, ïðî-
æèâàéòå á³ëüøå åìîö³é!

Ëþá³òü ñåáå, îáîâ'ÿçêîâî! 
Âè — íàéêðàùà (íàéêðà-
ùèé)! Â³ðòå â öå! Ïîäî-
ðîæóéòå, ¿æòå ñìà÷íó ¿æó, 
åêñïåðåìåíòóéòå! Çì³í³òü 
ðîáîòó, ÿêùî âè íå îòðèìó-
ºòå çàäîâîëåííÿ. Ñïðîáóéòå 
òå, ùî í³êîëè íå ïðîáóâàëè. 
Íå æèâ³òü ÷óæèìè äóìêàìè! 
Ðîá³òü òå, ùî äëÿ âàñ ä³éñíî 
âàæëèâî. Âàì íå ïîòð³áíî, 
ùîá âàñ ëþáèâ âåñü ñâ³ò, äî-
ñòàòíüî îäí³º¿ ëþäèíè!

Ïðèä³ëÿéòå á³ëüøå óâàãè 
ñâî¿ì ä³òÿì, ëèøí³é ðàç îáí³-
ì³òü, ïîö³ëóéòå, ñêàæ³òü, ùî 
ëþáèòå, ïîäçâîí³òü áàòüêàì, 
ïîäÿêóéòå çà âñå!

Ëþá³òü ³ êîõàéòå! Ðîá³òü 
áåçãëóçä³ â÷èíêè! Íåõàé! Áåç 
ëþáîâ³ íåìà ñåíñó æèòòÿ!

Îòðèìóéòå åìîö³¿ â³ä óñüî-
ãî, ðàä³éòå, ùî âàøå æèòòÿ 
ó âàñ â äîëîíÿõ!

Ðîá³òü ùèðî äîáð³ ñïðàâè. 
À ìîæíà ³ íå ùèðî… ßêà 
ð³çíèöÿ? Ìîæëèâî ñàìå â³ä 
âàñ áóäå çàëåæàòè ìàéáóòíº 
íóæäåííîãî.

Ïðîùàéòå âñå ïîãàíå. 
Íå íîñ³òü â ñîá³ çëà. Íå òðè-
ìàéòå îáðàç! Öå âñå ëèøíº 
ó âàø³é äóø³!

Íàâ÷³òüñÿ ë³òàòè! ² òîä³ 
íå ëèøå ó âàñ âèðîñòóòü 
êðèëà! Àëå é ó òèõ, õòî ïî-
ðó÷ ç âàìè!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

НАТАЛІЯ МЕЛЬНИК 
Обов'язково ввести ще розра-
хунок готівкою для зручності 
вінничан та гостей міста. Якщо 
немає готівки, то це не є ком-
фортне місто.

ANUTA VIZNUK
У нас на зупинках є схема 
міста. Але туристам не зро-
зуміло, де вони знаходяться. 
Чому б не позначити наклей-
кою «ви знаходитись ось тут».

СЕРГІЙ НІКОЛЮК
Встановити вартість проїзду 
для готівкової форми оплати 
7 грн в автобусі, 6 грн трам-
вай-тролейбус. А безготівко-
ву форму залишити так як є.

МАЙЯ ДУХОВНОВА
На Старе Місто  автобуси 
повинні їздити частіше. Осо-
бливо вранці. Дуже важко 
останнім часом добратися 
на роботу!

ЕЛЕНА ВДОВИЧЕНКО
Наш транспорт брудний, водії 
хамовиті. Поки не буде відпо-
відальності кожного на сво-
єму робочому місці, ми так 
і будемо бовтатися позаду.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Що б ви змінили у роботі громадського транспорту?

ÍÎÂÈÍÈ

Ще з жовтня 2018 року в рахунки вінничан ро-
блять донарахування за газ. На кожні 100 ку-
бів газу газовики дописують від 1 до 8 кубів. 
У «Вінницягаз» казали, що так роблять, бо газ 
у теплі розширяється, а у холоді стискається. 
І як результат — лічильники неправильно об-
раховують блакитне паливо.
Для вирівнювання показів ухвалили стандарт-
ні умови постачання газу: 20 градусів тепла 
за Цельсієм та тиск 760 метрів ртутного стовп-

чика. Якщо реальні показники відрізняються, 
то спожитий об’єм газу потрібно множити 
на коефіцієнти — від 0,98 до 1,08.
— Раніше ці нарахування не були пред’явлені 
побутовим споживачам, адже втрати при ви-
мірюванні побутовими лічильниками були 
закладені в структуру тарифу. Але з 2016 року 
Нацрегулятор скасовує компенсацію за га-
зовими коефіцієнтами, а у компанії немає 
джерел покриття цих збитків. Досі питання 

на законодавчому рівні не врегульоване, тож 
ми ці донарахування пред’явили споживачам 
до сплати, — пояснював комерційний дирек-
тор «Вінницягаз» Володимир Антошко.
Регулятор (НКРЕКП) намагався заборонити 
використовувати облгазам цю методику: 
накладав штрафи, подавав позови до суду. 
Проте у першій та другій інстанції суд виступив 
на боці «Вінницягазу». Нині триває розгляд 
справи в касаційному суді.

А що там з газовими коефіцієнтами?

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

Ç ïî÷àòêó ðîêó  
çàïðîâàäèëè äâ³ 
ïëàò³æêè çà ãàç. 

Ó îäí³é âêàçàíà ñóìà çà ãàç ÿê 
òîâàð, à â ³íø³é — ïëàòà çà ðîç-
ïîä³ë (äîñòàâêó) áëàêèòíîãî ïà-
ëèâà òðóáàìè ãàçîâî¿ ìåðåæ³.

Ïðè öüîìó, ÿê çàçíà÷àëè óðÿ-
äîâö³, äîñòàâêà ãàçó ðàí³øå áóëà 
âêëþ÷åíà â òàðèô ³ óêðà¿íö³ ¿¿ çà-
âæäè ïëàòèëè. Ðàí³øå âîíà çðîñ-
òàëà ðàçîì ç³ ñïîæèâàííÿì ãàçó: 
âçèìêó áóëà á³ëüøîþ, à âë³òêó 
ìåíøîþ. Îñòàííº íåçðó÷íî áóëî 
äëÿ îáëãàç³â, ÿê³ íå ìàëè êîøò³â, 
ùîá ïðîâîäèòè âë³òêó ðåìîíòè 
ìåðåæ.

Òîìó ïëàòó çà ðîçïîä³ë âèíå-
ñëè â äðóãó ïëàò³æêó, çìåíøè-
ëè íàâàíòàæåííÿ íà ñïîæèâà÷à 
³ ðîçáèëè ð³âíîì³ðíèìè ïëàòå-
æàìè íà 12 ì³ñÿö³â. Õî÷à ëþäè, 
ÿê³ ìàëè íà ë³÷èëüíèêó íóë³, 

íå çðîçóì³ëè, çà ùî æ ¿ì ïî-
òð³áíî ïëàòèòè.

Ïðè öüîìó â êîæíîãî îáëãàçó 
âñòàíîâëåíà ñâîÿ ïëàòà çà ðîç-
ïîä³ë. Òàê, «Â³ííèöÿãàçó» Äåð-
æàâíèé Ðåãóëÿòîð (ÍÊÐÅÊÏ) 
ïîãîäèâ 1,07 ãðèâí³ çà êóá 
ãàçó ç³ çðîñòàííÿì â ëèïí³ 
äî 1,31 ãðèâí³.

Îäíàê, ïåðåä çàïëàíîâà-
íèì çðîñòàííÿì Íàöðåãóëÿòîð 
çìåíøèâ öåé òàðèô ³ äîçâîëèâ 
âñòàíîâèòè ò³ëüêè 1,16 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð äîñòàâëåíîãî ãàçó.

Ó «Â³ííèöÿãàç» íàâåëè ïðèêëà-
äè, ÿê çì³íèëèñü ïëàò³æêè ÷åðåç 
íîâ³ òàðèôè:

Ñïîæèâà÷, ÿêèé âèêîðèñòî-
âóº ãàç ëèøå äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, ïðè ñåðåäíüîìó ì³ñÿ÷íîìó 
ñïîæèâàíí³ ãàçó 9 êóáîìåòð³â, ç 
ëèïíÿ ñïëà÷óâàòèìå çà äîñòàâêó 
10,5 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü. Äëÿ ö³º¿ 
êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â çðîñòàííÿ 
ñêëàëî âñüîãî 90 êîï³éîê íà ì³-
ñÿöü.

Ëþäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ãà-

ЗРОСЛА ДОСТАВКА ГАЗУ. 
СКІЛЬКИ БУДЕМО ПЛАТИТИ?
Нові ціни  Плата за доставку газу зросла 
на дев’ять копійок. Тепер за кубометр 
газу ми маємо сплатити «Вінницягазу» 
1,16 гривні на місяць. При цьому газовики 
зазначають, що отримали знижений 
тариф, аніж той, що був погоджений 
раніше. А як конкретно зміняться платіжки?

çîâ³ ïëèòè òà êîëîíêè äëÿ ï³ä³-
ãð³âó âîäè, ñïîæèâàþòü áëèçüêî 
257 êóáîìåòð³â íà ð³ê àáî 21 êóá 
íà ì³ñÿöü. Ùîì³ñÿöÿ êâèòàíö³ÿ 
çà äîñòàâêó ãàçó ó òàêèõ ñïî-
æèâà÷³â ñêëàäå 24,36 ãðèâí³. 
À áóëî — 22,47 ãðèâí³. Çðîñòàí-
íÿ — 1,89 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü.

Ëþäè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü àâ-
òîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, ìàþòü 
ñåðåäíº ñïîæèâàííÿ 1036 êó-
áîìåòð³â ãàçó íà ð³ê. Äëÿ íèõ 
ùîì³ñÿ÷íèé ïëàò³æ ñêëàäàòèìå 
99,76 ãðèâí³. Çäîðîæ÷àííÿ — 
7,74 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü.

«Ãàçîâà ìåðåæà Â³ííè÷÷èíè 
çáóäîâàíà â 60–90 ðîêàõ ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ ³ âæå ïåðåâàæíî 
çíîøåíà é ïîòðåáóº ìîäåðí³çà-
ö³¿, à ïîäåêóäè é çàì³íè. Âàðòî 
ïàì’ÿòàòè: ãàç ìîæå âèáóõàòè, 
òîæ â³ä ñòàíó ìåðåæ çàëåæèòü 
áåçïåêà ãðîìàäÿí», — ïîâ³äîìèëè 
ó «Â³ííèöÿãàç».

Ïðè öüîìó íàãîëîøóþòü: îïëà-
òèòè äîñòàâêó ãàçó çà ëèïåíü ïî-
òð³áíî âæå çà íîâèìè ö³íàìè. 
Ñïëà÷óâàòè ïîòð³áíî äî 20 ÷èñëà 
ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ, òîáòî çà ëè-
ïåíü äî 20 ëèïíÿ.

Замість планового 20% здорожчання отримали тільки 
8%. Фінансовий директор облгазу Сергій Кібітлевський сказав, 
що через це не зможуть у повній мірі розрахуватися за борги й 
виконати модернізацію мереж 
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Єдиний кінозал у Вінниці, який 
не запрацював з 2 липня, став 
кінотеатр біля Європейської 
площі «Родина». Як розповіла 
директорка закладу Галина Бон-
дар, їм не дозволили відкритися 
в міськраді.
— Ми ж комунальний заклад, 
підпорядковуємося мерії. Депар-
тамент культури не дозволив, — 
говорить директорка закладу.
У мерії пояснюють, що є і ба-
жання, і можливості відкрити 
«Родину». Але оскільки заклад 
комунальний, то потрібно ви-
тримати процедуру, прописану 
Кабміном.
— Державні та комунальні кі-
нотеатри відкриваються, якщо 
на це буде рішення обласної ко-
місії з питань безпеки, після по-

годження від обласного санітар-
ного лікаря, — розказує директор 
міського департаменту культури 
Максим Філанчук. — Ми подали 
клопотання до ОДА, щоб на-
шому кінотеатру надали дозвіл 
для роботи. Хочу запевнити, що 
«Родина» повністю готова до ро-
боти в умовах карантину, готові 
відкритися хоч завтра. Але має 
бути рішення головного санітар-
ного лікаря та дозвіл від обласної 
комісії.
Тож поки на дверях кінотеатру, 
який єдиний у місті показував 
фестивальне кіно, висить та-
бличка «кінопокази призупинені 
до 31 липня». Про дату запуску 
вони обіцяють повідомити в со-
цмережах та на своєму сайті: 
kinorodyna.vn.ua 

Чому закрита «Родина» 

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Êàáì³í äîçâî-
ëèâ ê³íîòåàòðàì 
â³äêðèòè äâåð³ äëÿ 

â³äâ³äóâà÷³â. ªäèíå îáìåæåííÿ — 
íàïîâíåí³ñòü çàëè íå á³ëüøå 50%. 
À îò â³äêðèâàòè çàêëàäè ÷è í³, 
ìàëè âèð³øèòè íà ì³ñöÿõ îáëàñ-
í³ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áåçïåêè, ÿê³ 
óõâàëþþòü çì³íó ïðàâèë êàðàí-
òèíó.

² õî÷à çàáîðîí â³äêðèâàòèñÿ 
ê³íîòåàòðàì íåìàº, îäíàê ó Â³-
ííèö³ ç ÷îòèðüîõ ê³íîçàë³â ò³ëü-
êè òðè â³äíîâèëè ñâîþ ðîáîòó. 
Ðîçêàçóºìî, ÿê ó ê³íîòåàòðàõ 
ïðîéøîâ ïåðøèé òèæäåíü, ÿê³ 
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ïðàâèëà òà ÷è 
çì³íèëèñÿ ö³íè íà êâèòêè.

«СМАРТ СІНЕМА» 
Ñ³ì ê³íîçàë³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 

íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ â ÒÐÖ Sky 
Park, â³äíîâèëè ñâîþ ðîáîòó ç 
2 ëèïíÿ. ßê çãàäóº ïîì³÷íè-
öÿ àäì³í³ñòðàòîðà ê³íîòåàòðó 
«SmartCinema» Â³êòîð³ÿ Ñòåöþê, 
¿õíÿ ðîáîòà ïî÷àëàñÿ ç âèâ÷åí-
íÿ íîâèõ ïðàâèë òà ï³äãîòîâêè 
äî «ïîñò-êàðàíòèííîãî» ñåçîíó.

— Ó çàë³ ìàº áóòè íå á³ëüøå 
50% çàéíÿòèõ ì³ñöü. Ì³æ ñåàí-

ñàìè — äåç³íôåêö³ÿ ïîâåðõîíü. 
Íà âõîä³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â º äå-
ç³íôåêòîðè. Ãëÿäà÷³ ìàþòü íî-
ñèòè çàõèñí³ ìàñêè, — ãîâîðèòü 
Â³êòîð³ÿ.

Êð³ì òîãî, ëþäåé â ê³íîçàë³ 
ðîçñàäæóþòü òàê, ùîá ì³æ íèìè 
áóëî îäíå â³ëüíå ì³ñöå. Âèíÿ-
òîê — ïàðè òà ðîäèíè. ßêùî 
âîíè ïðèéøëè ðàçîì, òî ìîæóòü 
ñ³äàòè ïîðó÷. Àëå â³ä «÷óæèõ» ëþ-
äåé ìàº áóòè äèñòàíö³ÿ.

Êîíòðîëåð, ÿêèé ïåðåâ³ðÿº 
êâèòêè, òåïåð ùå é ñë³äêóº çà íà-
ä³òèìè ìàñêàìè â ãëÿäà÷³â. Õî÷à 
ìàñêó ìîæíà çíÿòè, ùîá ç’¿ñòè 
ïîïêîðí ÷è âèïèòè íàï³é. ² ïîò³ì 
îäÿãíóòè íàçàä.

— Çâ³ñíî, íèí³øíþ ê³ëüê³ñòü 
â³äâ³äóâà÷³â íåìîæëèâî ïîð³â-
íÿòè ç òèì, ùî áóëî äî êàðàí-
òèíó, — ãîâîðèòü ïîì³÷íèöÿ 
àäì³í³ñòðàòîðà Â³êòîð³ÿ Ñòåöþê.

Îñê³ëüêè ê³íîâèðîáíèöòâî 
òèì÷àñîâî çóïèíèëè íà êà-
ðàíòèí, à ïðåì’ºðè ïîñò³éíî 
ïåðåíîñÿòü íà ï³çí³ø³ äàòè, 
òî â «SmartCinema» çàðàç ìîæíà 
ïîäèâèòèñÿ ô³ëüìè, ÿê³ íå çàïóñ-
òèëè â ïðîêàò ÷åðåç çàïðîâàäæåí-
íÿ êàðàíòèíó. ² ùå òå ê³íî, ÿêå 
áóëî ïîïóëÿðíèì ïðîòÿãîì ðîêó.

3D-ô³ëüì³â íàðàç³ íåìàº. 
À êîëè áóäóòü íîâèíêè, òî òóò 
îêóëÿðè ïåðåä ñåàíñàìè íå ðîç-

ЯК ПРАЦЮЮТЬ КІНОТЕАТРИ 
ВІННИЦІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Великий екран  З 2 липня кінотеатрам 
дозволили вийти з карантину. Вони 
працюють за умови, що кількість глядачів 
у залі буде на 50% загальної кількості 
місць. Однак у самих кінозалах ще є 
кілька правил, яких мають дотримуватися 
відвідувачі. І що зараз показують, 
коли немає світових прем’єр?

Три з чотирьох вінницьких кінотеатрів працюють з 2 липня. 
Зачиненим залишається тільки «Родина» 

äàþòü. Ïîòð³áíî ìàòè ñâî¿ àáî 
êóïóâàòè ó ê³íî çà 20 ãðèâåíü, 
áî öå º ³íäèâ³äóàëüíîþ ð³÷÷þ.

À îò ö³íè íà êâèòêè â öüîìó ê³-
íîòåàòð³ âèð³øèëè íå çì³íþâàòè.

— Ó íàñ ä³º ñèñòåìà íàêîïè-
÷åíü áîíóñ³â. Ëþäèíà ìîæå çàðå-
ºñòðóâàòèñÿ òà îòðèìàòè êàðòêó. 
Ï³ñëÿ öüîãî êóïóº êâèòîê, 50% 
â³ä âàðòîñò³ ÿêîãî éäóòü ÿê áîíó-
ñè íà êàðòêó. Çà ö³ áàëè ìîæíà 
áåçêîøòîâíî îòðèìàòè êâèòêè. 
Òàêîæ áåçêîøòîâíèé êâèòîê 
äàºìî íà äåíü íàðîäæåííÿ ëþ-
äÿì, ùî çàðåºñòðóâàëèñÿ â íà-
ø³é ñèñòåì³ áîíóñ³â, — ïîÿñíþº 
ïðàö³âíèöÿ ê³íîòåàòðó.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ 
КОЦЮБИНСЬКОГО 

«Êîöþáèíñüêîãî» º ùå îä-
íèì ê³íîòåàòðîì â öåíòð³, ÿêèé 
â³äêðèâñÿ ç 2 ëèïíÿ. Ó ïåðøèé 
â³êåíä, ÿê çãàäóº àäì³í³ñòðàòîð 
ê³íîòåàòðó Àíæåëà Ôàøìóõîâà, 
ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â áóëà äóæå 
ìàëîþ. 

Ùîäî ïðàâèë, òî ³ òóò â ê³íî-
çàëàõ ìàº áóòè çàéíÿòî íå á³ëü-
øå 50% ì³ñöü. Äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
º äåç³íôåêòîðè. À íà ï³äëîç³ 
ðîçì³òêà ç 1,5-ìåòðîâîþ äèñ-
òàíö³ºþ. Çà ãðàô³êîì ïðîâîäÿòü 
âîëîãå ïðèáèðàííÿ, äåç³íôåêö³þ 
ïîâåðõîíü, âìèêàþòü êâàðöîâ³ 
ëàìïè òà ïðîâ³òðþþòü ïðèì³-
ùåííÿ ê³íîçàëó, êîëè âñåðåäèí³ 
íåìàº ãëÿäà÷³â.

— ×è ìîæíà ¿ñòè â çàë³? — ïè-
òàº æóðíàë³ñò.

— Ìè íå çàáîðîíÿºìî, àëå é 
íå ðåêîìåíäóºìî â³äâ³äóâà÷àì 
¿ñòè ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ô³ëüìó, 
ïîêè â Óêðà¿í³ ä³º àäàïòèâíèé 

êàðàíòèí, — â³äïîâ³ëà àäì³í³ñòðà-
òîð ê³íîòåàòðó.

Òóò ñ³òêó ïîêàçó ô³ëüì³â òàêîæ 
ñôîðìóâàëè ç òîãî, ùî íå çìî-
ãëè âèïóñòèòè â ïðîêàò ÷åðåç 
êàðàíòèí. 

3D-ô³ëüì³â ïîêè íå ïîêàçóþòü, 
áî íåìàº íîâèíîê. Ïåðøèì ô³ëü-
ìîì â òàêîìó ôîðìàò³ ìàº ñòàòè 
ê³íîñòð³÷êà «Ìóëàí», ÿêó çàïëà-
íóâàëè íà ê³íåöü ë³òà.

— Çàçâè÷àé, ãëÿäà÷àì âèäàâàëè 
îêóëÿðè, à ï³ñëÿ ñåàíñó — çà-
áèðàëè. Çâ³ñíî, áóëè â³äâ³äóâà÷³, 
ùî ïðèõîäèëè ç³ ñâî¿ìè, — êàæå 
Àíæåëà Ôàøìóõîâà. — Àëå, ðî-
çóì³þ÷è íèí³øí³ ðåàë³¿, áóäåìî 

ì³ðêóâàòè, ÿê öþ ñèñòåìó çì³íè-
òè: ìîæëèâî, áóäåìî ïðîäàâàòè 
îêóëÿðè. Äóìàþ, ùî êîëè áóäå 
âæå âèäíî íà «ãîðèçîíò³» âåëè-
êèé 3D-ïðîåêò, òî äî òîãî ÷àñó 
âèçíà÷èìîñÿ, ùî ðîáèòè.

Ïðîòå ö³íè íà êâèòêè òóò âè-
ð³øèëè äåùî çìåíøèòè.

— Çàïóñòèëè àêö³þ «Ë³òî ïðè-
âàáëèâèõ ö³í»: â áóäí³ äí³ íà âñ³ 
ñåàíñè äî 18.00–50 ãðèâåíü 
çà êâèòîê, à âå÷³ðí³ — 80 ãðè-
âåíü. Ó âèõ³äí³ — ðàíêîâ³ ñåàí-
ñè òà ìóëüòô³ëüìè ïî 50 ãðèâåíü 
çà êâèòîê, âå÷³ðí³ — 80 ãðè-
âåíü, — ãîâîðèòü àäì³í³ñòðàòîð 
ê³íîòåàòðó.

КІНОПАЛАЦ У ТРЦ «МИР» 
Ê³íîòåàòð íà Âèøåíüö³ çíàõî-

äèòüñÿ ó äîâîë³ ëþäíîìó ì³ñö³. 
Àëå ïðî ïåðøèé â³êåíä ï³ñëÿ 
êàðàíòèíó òóò çãàäóþòü ç ïî-
ñì³øêîþ.

— Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ äî íàñ ïðè-
éøëè 29 â³äâ³äóâà÷³â. Ïðè òîìó, 
ùî âçàãàë³ â íàñ çàë íà 220 ëþ-
äåé, — êàæå àäì³í³ñòðàòîð Âàñèëü 
Áîãàòüêî.

Òóò òàêîæ ä³º ïðàâèëî — íà-
ïîâíåí³ñòü çàëó íå á³ëüøå 50%. 
Êð³ì òîãî, ãëÿäà÷³ ìàþòü áóòè 
ïîñò³éíî â ìàñêàõ, à ïî çàëó ¿õ 
ðîçñàäæóþòü â «øàõîâîìó ïî-
ðÿäêó» — ùîá ì³æ ëþäüìè áóëî 
îäíå â³ëüíå ì³ñöå.

— Êîìïàí³ÿ, ïàðà — íå âàæ-
ëèâî, âñ³ ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ 
ïðàâèë. Âèíÿòîê ëèøå äëÿ ñ³-
ìåé — äî ÷îòèðüîõ ëþäåé ìîæå-
ìî ïîñàäèòè ðàçîì, — ðîçêàçóº 
Áîãàòüêî. — Ùîäî ïîïêîðíó 
ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ô³ëüìó, òî ìè 
íå ðåêîìåíäóºìî ãëÿäà÷àì çí³-
ìàòè ìàñêè. Àëå ïðÿìî¿ çàáîðîíè 
íåìàº, — êàæå àäì³í³ñòðàòîð Ê³-
íîïàëàöó «Ìèð».

Êîíòðîëåì äîòðèìàííÿ ïðàâèë 
çàéìàºòüñÿ ïðàö³âíèê ê³íîòåàòðó, 
ÿêèé çàõîäèòü ï³ä ÷àñ ñåàíñó ïå-
ðåâ³ðèòè, ÷è íå çí³ìàº õòîñü ê³íî 
íà ñìàðòôîí ÷è â³äåîêàìåðó.

Ç ô³ëüìàìè ó 3D òóò, ÿê ³ 
â ³íøèõ â³ííèöüêèõ ê³íîçàëàõ: 
íå ïîêàçóþòü, áî íåìàº íîâèíîê. 
À îêóëÿðè òóò ³ ðàí³øå íå âèäà-
âàëè — ¿õ ìîæíà ïðèäáàòè àáî 
ïðèõîäèòè ó ê³íî ç³ ñâî¿ìè.

² ùå òóò çì³íèëè ö³íè íà êâèò-
êè, ÿêà º íàéíèæ÷îþ ó ì³ñò³ — 
50 ãðèâåíü çà êâèòîê íà áóäü-
ÿêèé äåíü òà â áóäü-ÿêèé ÷àñ. 

Äèâèòèñÿ ê³íî ó ìàñö³ 
ïîòð³áíî ó âñ³õ 
â³ííèöüêèõ ê³íîçàëàõ. 
Àëå ¿¿ ìîæíà çíÿòè, 
ùîá ç’¿ñòè ïîïêîðí 
÷è âèïèòè âîäè 
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За інформацією обласного 
управління поліції, висновки 
мистецтвознавчої експертизи 
дали підтвердження, що відзня-
ті фото і відеоматеріали мають 
ознаки дитячої порнографії.
Кримінальне провадження від-
крите за ч. 5 ст. 301 ККУ (вве-
зення, виготовлення, збут і роз-
повсюдження предметів порно-
графічного характеру, що містять 
дитячу порнографію).
— Поліцією зібрано достатньо 
доказів протиправних дій двох 
членів злочинної групи, — за-
значив керівник обласної поліції 

Іван Іщенко, слова якого наве-
дені на сайті відомства. — Виго-
товленням та розповсюдженням 
продукції порнографічного зміс-
ту за участю дітей вони займа-
лися близько трьох років.
Досудове розслідування здій-
снюється за ч. 5 ст. 301 Кри-
мінального кодексу України 
(ввезення, виготовлення, збут 
і розповсюдження предметів 
порнографічного характеру, 
що містять дитячу порногра-
фію). За таке порушення перед-
бачено покарання до 12 років 
ув’язнення.

Матеріали мають ознаки порнографії 

Напад у хостелі 
 ²íöèäåíò ñòàâñÿ 12 ëèï-
íÿ. Æèòåëü ñåëà Êóêàâêà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³ 
ó ñïðàâàõ. Íà í³÷ çàëèøèâ-
ñÿ ó õîñòåë³.
— Áëèçüêî 1.30 ãîäèíè íî÷³, 
êîëè â³í âèéøîâ ç ê³ìíàòè, 
íà íüîãî íàïàëè äâîº íåâ³-
äîìèõ ÷îëîâ³ê³â. Çëîâìèñ-
íèêè íàíåñëè éîìó ê³ëüêà 
óäàð³â ïî ò³ëó òà â³ä³áðàëè 
ãðîø³ â ñóì³ ìàéæå 6 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, — çàçíà÷èëè 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³. Ãðàá³æíèê³â 55-ð³÷-
íèé ïîòåðï³ëèé çàïàì'ÿòàâ 
òà îïèñàâ ïðàâîîõîðîíöÿì. 
Íàïàäíèêè òàêîæ íî÷óâàëè 
ó äàíîìó õîñòåë³.
Íåâäîâç³ ãðàá³æíèê³â çà-
òðèìàëè. Öå æèòåë³ Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³ â³êîì 31 òà 
33 ðîêè, ÿê³ íèí³ ïåðåáóâà-
þòü â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâî-
ãî òðèìàííÿ.

Налякав людей 
рушницею 
 Â³ííè÷àíèí ñòð³ëÿâ 
ó ïàðêó «Õ³ì³ê», äå áóëè 
ä³òè. Íàëÿêàí³ â³äïî÷è-
âàëüíèêè âèêëèêàëè ïî-
ë³ö³þ. Öå ñòàëîñÿ 12 ëèïíÿ 
áëèçüêî 16 ãîäèíè.
«Ïðèáóâøè íà ì³ñöå âèêëè-
êó, ³íñïåêòîðè âèÿâèëè òàì 
58-ð³÷íîãî ïîðóøíèêà, ÿêèé 
ìàâ ïðè ñîá³ ïíåâìàòè÷íó 
ãâèíò³âêó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³-
äîìëåíí³ Ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — ×î-
ëîâ³ê ñïî÷àòêó çàïåðå÷óâàâ 
ôàêò ñòð³ëüáè, à çãîäîì ç³-
çíàâñÿ, ùî ïðèéøîâ ó ïàðê 
ïîñòð³ëÿòè ïî ïëÿøêàõ».
×îëîâ³êà çàáðàëè äî â³ää³ë-
êó, äå ñêëàëè íà íüîãî ïðî-
òîêîë çà ñòð³ëüáó ó íåâ³äâå-
äåíîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÐÈÌ²ÍÀË

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

¯õ çàòðèìàëè 
ó áóäèíêó, ÿêèé 
âèíàéìàëè äëÿ 
ïðîæèâàííÿ ó Â³-

ííèöüêèõ Õóòîðàõ. Ìîäåëüíå 
àãåíòñòâî ïðàöþâàëî ó Â³ííè-
ö³ â îðåíäîâàíîìó ïðèì³ùåíí³ 
íà âóëèö³ Âàòóò³íà. Íà ÷àñ ðîç-
ñë³äóâàííÿ ñóä îáðàâ ï³äîçðþ-
âàíèì çàïîá³æíèé çàõ³ä — äâà 
ì³ñÿö³ ï³ä âàðòîþ ç ïðàâîì âíå-
ñåííÿ ãðîøîâî¿ çàñòàâè: äëÿ ÷î-
ëîâ³êà 659 òèñÿ÷ ãðèâåíü, æ³í-
êè — 3,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

«Я НІКОГО НЕ ПРИМУШУВАЛА 
ДО ЗЙОМОК…» 

Ñïåðøó ñóä óõâàëèâ çàïîá³æ-
íèé çàõ³ä äëÿ 35-ð³÷íîãî àâ-
ñòð³éöÿ. Â³í íå âîëîä³º í³ óêðà-
¿íñüêîþ, í³ ðîñ³éñüêîþ. Òîìó 
äî ó÷àñò³ ó çàñ³äàíí³ äîëó÷èëè 
ïåðåêëàäà÷à. Çíà÷íî ìåíøèé 
ðîçì³ð çàñòàâè äëÿ íüîãî, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç äðóæèíîþ, ìîæíà 
ïîÿñíèòè òèì, ùî âèíó çà îð-
ãàí³çàö³þ ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà 
â³ííè÷àíêà âçÿëà íà ñåáå.

ßê ïîÿñíèâ íà ñóä³ ïðåäñòàâ-
íèê ïðîêóðàòóðè, ïîäðóæíþ 
ïàðó ï³äîçðþþòü ó ñêîºíí³ òÿæ-
êîãî çëî÷èíó — âèãîòîâëåíí³ òà 
ïîøèðåíí³ ôîòî ³ â³äåî ç îçíàêà-
ìè ïîðíîãðàô³¿ çà ó÷àñòþ íåïî-
âíîë³òí³õ. Íà çàïèòàííÿ ñóää³, 

÷è âèçíàº æ³íêà ñâîþ âèíó, âîíà 
â³äïîâ³ëà: «×àñòêîâî». ² ïîÿñ-
íèëà öå òàê: «ß í³êîãî íå ïðè-
ìóøóâàëà äî çéîìîê». Êàæå, ùî 
ó÷àñòü ä³òåé ó çéîìêàõ ïîãîäæó-
âàëà ç ¿õí³ìè áàòüêàìè.

×è â³äïîâ³äàþòü ¿¿ ñëîâà ä³é-
ñíîñò³, ñòàíå çðîçóì³ëî ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ.

«МОДЕЛЯМ» ПЛАТИЛИ 400–
1000 ГРИВЕНЬ ЗА СЕАНС 

Ï³äîçðþâàíà ðîçïîâ³ëà íà ñóä³, 
ùî ñïåðøó âîíà íàâ÷àëà ä³â÷àòîê 
³ õëîï÷èê³â ïðîñòèì ðå÷àì, ÿê³ 
âàæëèâ³ äëÿ ìîäåëåé, — âì³ííþ 

òðèìàòèñÿ íà ïîä³óì³, ïðàâèëüíî 
õîäèòè, ïðîÿâëÿòè åìîö³¿ òîùî. 
Çàíÿòòÿ â³äáóâàëèñÿ â Öåíòðàëü-
íîìó óí³âåðìàç³. Öå áóëî ðàí³øå. 
Ôîòî ñâî¿õ «ìîäåëåé» ïðîïî-
íóâàëà â Óêðà¿í³. Îäíàê, êàæå, 
íà íèõ íå áóëî ïîïèòó.

Îäíîãî ðàçó ¿é íàä³éøëà ïðî-
ïîçèö³ÿ â³ä ³íîçåìö³â. Âîíè 
âèñëîâèëè ïðîïîçèö³þ ïðî-
ðåêëàìóâàòè îäÿã. Ìîäåëÿìè 
ìàëè ñòàòè ¿¿ âèõîâàíö³. Îäÿã 

ВІДЕО ОГОЛЕНИХ ДІТЕЙ 
ПРОДАВАЛИ ЗА КОРДОН 
Слизькі заробітки  Під прикриттям 
модельного агентства вчителька 
за освітою організувала фото і 
відеосесії з оголенням дівчаток і 
хлопчиків 12–14 років. Робила це зі 
своїм 35-річним чоловіком-австрійцем 
22-річна вінничанка. Виготовлені 
матеріали продавали за кордон. 
Нині вони на лаві підсудних

До зали суду підозрювану вінничанку привезли зі 
слідчого ізолятора, вона, як і її чоловік, були одягнені 
в однакові куртки з капюшонами 

çâè÷àéíèé, ºäèíå, ùî îñîáëèâî 
ï³äêðåñëþâàâ ô³ãóðó ìîäåëåé.

Çãîäîì æ³íêà çðîçóì³ëà, ùî 
í³õòî ¿é íå çáèðàºòüñÿ ïëàòèòè. 
Õî÷à çàìîâëåííÿ âèêîíàëà. Òàê 
âîíà ïîÿñíþâàëà ñóää³. Â³äìî-
âèëàñÿ íàäàë³ ïðàöþâàòè. Çàòå 
çðîçóì³ëà, ùî ñàìå çà êîðäîíîì 
º ïîïèò íà òàê³ ôîòî ³ â³äåî 
çà ó÷àñòþ íåïîâíîë³òí³õ.

Íà çàïèòàííÿ ñóää³, ÷è áóâ 
â³ëüíèé äîñòóï äî àãåíòñòâà, 
ï³äîçðþâàíà â³äïîâ³ëà «Í³». 
Òðåáà áóëî ïîïåðåäíüî äî-
ìîâëÿòèñÿ. Çà ó÷àñòü ó çéîì-
êàõ íåïîâíîë³òí³ì ïëàòèëè â³ä 
400 äî îäí³º¿ òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
çàëåæíî â³ä òîãî, ñê³ëüêè ÷àñó 
òðèâàëè çéîìêè.

ПІД ОХОРОНОЮ ВІДЕОКАМЕР 
І… СОБАК 

Ï³äîçðþâàíà ìàº âèùó îñâ³òó, 
çàê³í÷èëà Â³ííèöüêèé ïåäàãî-
ã³÷íèé óí³âåðñèòåò. Âëàñíèõ 
ä³òåé ó íå¿ ç ÷îëîâ³êîì íåìàº. 
Ï³ä îï³êîþ ïåðåáóâàº 10-ð³÷íèé 
ïëåì³ííèê. Ìàòè õëîï÷èêà ïî-
ìåðëà. Áàòüêà òåæ íå ñòàëî, 
ï³øîâ ç æèòòÿ. Îï³êóíà òàêîæ 
çàëó÷àëà äî çéîìîê.

— ß éîãî íå çìóøóâàëà çí³-

ìàòèñÿ, — ïîÿñíèëà íà ñóä³ 
æ³íêà. — Ùîðàçó çàïèòóâàëà, 
÷è õî÷å â³í öå ðîáèòè? Í³êîãî 
íå çìóøóâàëà. Íà âñ³ çéîìêè 
ó ìåíå áóëà çãîäà áàòüê³â ä³òåé.

Íåâæå áàòüêè þíèõ â³ííè÷àí 
³ â³ííè÷àíîê ñïðàâä³ ïîãîäæó-
âàëèñÿ íà òå, ùîá ¿õí³ ä³òè îãî-
ëþâàëèñÿ ïåðåä êàìåðàìè?

Ï³äîçðþâàíó çàïèòàëè, õòî 
çä³éñíþâàâ îõîðîíó ïðèì³ùåí-
íÿ, äå çíàõîäèëîñÿ ìîäåëüíå 
àãåíòñòâî? ßê ïîÿñíèëà æ³íêà, 
âîíî áóëî ï³ä îõîðîíîþ â³äåî-
êàìåð ³… ñîáàê.

— À ñîáàêè äëÿ ÷îãî?
— ß äóæå ëþáëþ òâàðèí. 

Ó ìåíå âäîìà çàëèøèëèñÿ êîòè 
é ñîáàêè.

Ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ âîíà çà-
ëèøèëà íà äâåðÿõ íàïèñ: ó äîì³ 
ï’ÿòåðî êîò³â ³ ñîáàêè.

Æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ä³çíàòè-
ñÿ, ùî òâàðèí çàáðàâ äîãëÿäàòè 
áàòüêî ï³äîçðþâàíî¿. Ïîðîäèñ-
ò³ ñîáàêè íàâ÷åí³ êîìàíäàì í³-
ìåöüêîþ ìîâîþ, ð³äíîþ ìîâîþ 
àâñòð³éöÿ, ÷îëîâ³êà ï³äîçðþâà-
íî¿. Ñàìå òîìó ¿¿ áàòüêî ïîïðî-
ñèâ, àáè íàïèñàëè í³ìåöüê³ ñëî-
âà óêðà¿íñüêîþ. Òðåáà æ ÿêîñü 
äîãëÿäàòè ïñ³â…

Íà çàïèòàííÿ ñóää³, 
÷è âèçíàº æ³íêà ñâîþ 
âèíó, âîíà â³äïîâ³ëà: 
«×àñòêîâî». І ïîÿñíèëà 
öå òàê: «ß í³êîãî íå 
ïðèìóøóâàëà» 

ОГОЛОШЕННЯ

Нерухомість
Оренда торгового майданчика у 
м.Вінниця,вул.Привокзальна для 
бізнесу,можливо під МАФи,180 
кв.м.Облаштований тротуарною плит
кою,огорожею,озелененням,альтанк
ою. (096)4384717, (098)650-96-01

Оренда приміщення , 14 
кв.м,1-й поверх(промислові 
товари,офіс),просп.
Коцюбинського,11 (068)075-05-05, 
0(67)790-56-28

Оренда торг.приміщ,23 кв.м,1-й 
поверх,пр.Коцюбинського, 11, 
непродовольча група. 
(067)790-56-28, (067)790-56-28
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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.

476621

475434

475185 476703

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

476795
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Disa
Металопластикові вікна, двері від виробника, 
ролети, жалюзі ................................................... (097)985-98-23

Магазин DORIN
Продаж: вікна, двері, ламінат та супутні 
буд. матеріали (фарби)  ....................................(096) 938-96-28

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

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

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

МЕДИЧНІ КЛІНІКИ

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНІ КЛІНІКИ

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

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

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

КЛІНІНГОВІ КОМПАНІЇ

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

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA,  (097)1448132

Ïîïðè êàðàíòèí ³ 
çìåíøåííÿ òóðèñòè÷-
íèõ ïîòîê³â, â³ííèöü-
ê³ ã³äè âèãàäóþòü íîâ³ 

åêñêóðñ³éí³ ìàðøðóòè ì³ñòîì, ÿê çà-
ïåâíÿþòü, äîòðèìóþ÷èñü óñ³õ íîðì 
ñàí³òàðíî¿ áåçïåêè.

Ìè ç³áðàëè äëÿ âàñ ä³þ÷³ òà ïî-
ïóëÿðí³ åêñêóðñ³¿ Â³ííèöåþ òà ðîç-
ïîâ³äàºìî, ïðî ùî âîíè.

«ДЗВІН ЧАСУ» 
ТА «ЦИКЛІСТИ ЕПОХ»

Îäíèì ç òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ äî-
ñë³äæåííÿì òà ïîïóëÿðèçàö³ºþ 
³ñòîð³¿ ì³ñòà, º Öåíòð ³ñòîð³¿ Â³-
ííèö³. Ó ðàìêàõ Ìèñòåöüêèõ âè-
õ³äíèõ âïðîäîâæ ë³òà öÿ îðãàí³çàö³ÿ 
ùîòèæíÿ ïðîâîäèòü áåçêîøòîâí³ 
åêñêóðñ³¿ ì³ñòîì. Öåíòð âæå ïðî-
â³â ê³ëüêà âåëîåêñêóðñ³é ³ â ïëàíàõ 
ùå áàãàòî ³íøèõ.

— Ìè ðîáèìî àêöåíò íå íà ê³ëü-
ê³ñòü åêñêóðñàíò³â, à íà óí³êàëüí³ñòü 
åêñêóðñ³éíî¿ ïðîãðàìè, — ðîçïîâ³äàº 
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà Öåíòðó Îëåñÿ 
Êîâàëü. — Îñê³ëüêè, äîòðèìóþ÷èñü 
ïðàâèë êàðàíòèíó, ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
îáìåæåíà, òî ïîòð³áíî ïîñï³øàòè 
ðåºñòðóâàòèñÿ íà íàø³ ïðîãóëÿíêè 
ì³ñòîì. Ùî÷åòâåðãà àáî ï’ÿòíèö³ 
ìè ðîçì³ùóºìî àíîíñè íà íàø³é 
ñòîð³íö³ ó Facebook ³, ïðîñòî çàðå-
ºñòðóâàâøèñü, âè ìîæåòå ïîòðàïèòè 
íà áåçêîøòîâíó åêñêóðñ³þ.

Öüîãî ë³òà ìîæíà áóäå ïîòðàïèòè 
íà åêñêóðñ³¿: «Äçâ³í ÷àñó», «Öèêë³ñòè 
åïîõ» òà íà òóðèñòè÷íó ïðîãðàìó 
ïðî â³ííèöüê³ ìîçà¿êè.

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàº â³ä-
áóòèñÿ åêñêóðñ³ÿ «Äçâ³í ÷àñó», ÿêà 
ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ êîëèøíüîãî äî-
ì³í³êàíñüêîãî êîñòåëó, à íèí³ êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðó Ïðåîáðàæåííÿ 
Ãîñïîäíüîãî, — ðîçïîâ³äàº Îëåñÿ 
Êîâàëü. — Åêñêóðñàíòè çìîæóòü 
âèéòè íà äçâ³íèöþ õðàìó, à òàêîæ 
ìàòèìóòü çìîãó ðîçäèâëÿòèñÿ ñòàðî-
âèíí³ çáåðåæåí³ ôðåñêè.

Ïëàíóþòü öüîãî ë³òà ïðîâåñòè é 
åêñêóðñ³éíó ïðîãðàìó ïðî â³ííèöüê³ 
ìîçà¿êè. Óñ³ åêñêóðñ³¿ â³ä Öåíòðó 
³ñòîð³¿ Â³ííèö³ áåçêîøòîâí³. 

«ДІМ ВАР’ЯТІВ»
Îäí³ºþ ç òèõ åêñêóðñ³é, ÿêà êî-

ðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ — º êîñ-
òþìîâàíà ïðîãóëÿíêà òåðèòîð³ºþ 
ë³êàðí³ Þùåíêà, ÿêó ïðîâîäèòü 
ã³äåñà Òàíÿ Ðèáàê.

Òðèâàº åêñêóðñ³ÿ äâ³ ãîäèíè. Ï³ä 
÷àñ ïðîãóëÿíêè Òåòÿíà îá³öÿº ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî òàºìíèö³, ÿê³ ïðèõîâó-
þòü ñò³íè 123-ð³÷íî¿ ë³êàðí³.

Âàðò³ñòü êâèòêà — 175 ãðèâåíü. 
Êð³ì òîãî, åêñêóðñ³ÿ ïðî ³ñòîðè÷íå 
æèòòÿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ 
³ì. Þùåíêà ìàº áëàãîä³éíó ñêëà-

äîâó. ×àñòèíà êîøò³â ç êâèòê³â ïðè-
çíà÷åíà äëÿ äîïîìîãè äèòÿ÷îìó â³ä-
ä³ëåííþ ë³êàðí³.

«ЦЕ ПРОСТО КОСМОС»
Íå ìåíø ö³êàâîþ, ÿê ïèøóòü 

îðãàí³çàòîðè, º åêñêóðñ³ÿ ïðî-
ñïåêòîì Êîñìîíàâò³â òà âå÷³ðíüîþ 
ì³ñòè÷íîþ Â³ííèöåþ, ÿêó ïðîâî-
äÿòü áðàòè Ëåîíîâè. Íà åêñêóðñ³¿ 
âè ä³çíàºòåñü, ïðî òå, ÷îìó íà â³ä-
êðèòò³ ë³òàêà áóëà øàëåíà ê³ëüê³ñòü 
ÊÄÁ³ñò³â. Òà ïðî òå, äå çíàõîäèòüñÿ 
ïåðøà â Óêðà¿í³ øêîëà àëüòåðíà-
òèâíîãî íàâ÷àííÿ ³ ÿêà òàºìíèöÿ 
äåñÿòî¿ ïëàíåòè ç ôîíòàíó «Ñîíÿ÷-
íà ñèñòåìà».

Áðàòè Ëåîíîâè çàïðîøóþòü 
óñ³õ îõî÷èõ ä³çíàòèñü á³ëüøå ïðî 
êîëèøí³é òà ñó÷àñíèé ïðîñïåêò. 

Òðèâàë³ñòü åêñêóðñ³¿ äâ³ ãîäèíè. 
Âàðò³ñòü — 180 ãðèâåíü.

«ЖІНКИ, ПЛІТКИ І ДРІБКА 
ЛЮБОВІ»

Òàêîæ âè ìîæåòå â³äâ³äàòè åêñ-
êóðñ³þ ïðî â³ííèöüêèõ æ³íîê â³ä 
Òåòÿíè Ðèáàê.

Íà ö³é ïðîãóëÿíö³ Â³ííèöåþ âè 
ä³çíàºòåñü, ÷èì çàéìàëèñü, äå ðîç-
âàæàëèñü ³ â êîãî çàêîõóâàëèñü â³-
ííèöüê³ æ³íêè ñòî ðîê³â òîìó.

Òàêîæ çìîæåòå ïîáà÷èòè ãîëîâí³ 
àðõ³òåêòóðí³ ïàì'ÿòêè ì³ñòà, ä³çíàòè-
ñÿ ö³êàâèíêè ç æèòòÿ ï³äïðèºìíèöü, 
ãðàôèíü, ÷åê³ñòîê é íå ëèøå. ßê 
êàæå ã³äåñà, ìè ïåðåíåñåìîñÿ íà÷å 
â ìàøèí³ ÷àñó é ïîáà÷èìî ì³ñòî 
íàä Áóãîì ïî-íîâîìó.

ВІННИЦЬКІ КАТАКОМБИ
Îäí³ ç íàéá³ëüø â³äîìèõ åêñêóðñ³é 

Â³ííèöåþ — öå ïðîãóëÿíêè ï³äçå-
ìåëëÿìè òà êàòàêîìáàìè õðàìó Ä³âè 
Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿.

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ ìîæíà áóäå 
ïî÷óòè ö³êàâ³ ³ñòîð³¿ ïðî îäíó ³ç 
íàéñòàð³øèõ ïàì’ÿòîê Â³ííèö³ — 
ìîíàñòèð êàïóöèí³â. Îðãàí³çàòîðè 
ãàðàíòóþòü áåçïå÷íó ïîäîðîæ â³-
êàìè ³ñòîð³¿, îá³öÿþòü ïîçíàéîìèòè 
ç ³ñòîð³ºþ ðåë³ã³éíî¿ ïàì’ÿòêè, õè-
òðîùàìè òà çíà÷åííÿìè ñèìâîë³â, 
ÿê³ âàñ îòî÷óâàòèìóòü.

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó îäíî÷àñíî 
ñïóñêàòèñü ó êàòàêîìáè ìîæå ëèøå 
â³ñ³ì ëþäåé. Âàðò³ñòü åêñêóðñ³¿ — 
70 ãðèâåíü.

ВЕЛОЕКСКУРСІЇ МІСТОМ
Êð³ì çâè÷àéíèõ ï³øîõ³äíèõ åêñ-

êóðñ³é, ïîïóëÿðíîñò³ îñòàíí³é ÷àñîì 
íàáóâàþòü âåëîìàíäð³âêè. Íàïðè-
êëàä, ã³äåñà Àíàñòàñ³ÿ Ñòîâïåöü ÷è 
íå ùîòèæíÿ ïðîâîäèòü îãëÿäîâó 
åêñêóðñ³þ ñåðåäì³ñòÿì òà âåëîïðîãó-
ëÿíêó Âèøåíüêîþ. Äî öèõ åêñêóðñ³é 
ìîæíà äîëó÷àòèñÿ ³ íà âëàñíîìó, 
³ íà îðåíäîâàíîìó äâîêîë³ñíîìó.

НЕ ТРЕБА ДАЛЕКО 
ШУКАТИ ВРАЖЕНЬ
Подорож 
Вінницею  
Як перетворити 
банальний день у 
добре знайомому 
місті на невелику 
туристичну пригоду? 
Зібрали для вас 
добірку екскурсій, 
які можна відвідати 
у місті і дізнатися 
трішки більше про 
наше містечко ідей 

Попри карантин і зменшення 
туристичних потоків, 
вінницькі гіди вигадують нові 
екскурсійні маршрути містом

Ñòàëè ïîïóëÿðíèìè 
åêñêóðñ³¿ íà òåïëîõîäàõ, 
ÿê³ äîçâîëÿþòü â³äêðèòè 
äëÿ ñåáå ÷èìàëî 
ö³êàâèíîê óçäîâæ áåðåã³â 
Ï³âäåííîãî Áóãó
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РЕКЛАМА

476487

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Íà ³íòåðâ’þ Ñî-
ëîäê³ ïðèõîäÿòü 
âñ³ºþ ðîäèíîþ: 

òàòî Àíäð³é, ìàìà Êàòåðèíà, 
äîíüêà Ë³çà ³ ñèí Ñòàñ³ê, — 
ï’ÿòèð³÷íèé ãåðîé íàøî¿ ðîç-
ïîâ³ä³. 

— Êîëè ï³ñëÿ ïîëîã³â ìåí³ 
âïåðøå äàëè éîãî íà ðóêè, â³í 
îäðàçó ïî÷àâ ñèí³òè, ç ðîòà ó íüî-
ãî òåêëà ñëèíà, Ñòàñ³ê íå ì³ã êîâ-
òàòè, — ãîâîðèòü Êàòåðèíà. — Ë³-
êàð³ îäðàçó çàáðàëè ó ìåíå ñèíà ³ 
íàâêîëî ïî÷àëàñÿ ìåòóøíÿ. Ë³êàð 
ñêàçàâ, ùî äèòèíêà íàðîäèëàñÿ ç 
ïàòîëîã³ºþ, àòðåç³ºþ ñòðàâîõîäó. 
(Ï³ä àòðåç³ºþ ðîçóì³ºòüñÿ ïîâíà 
â³äñóòí³ñòü ïðîñâ³òó â òîìó ì³ñö³, 
äå â íîðì³ â³í ìàº áóòè). Ìè ï³ä-
ïèñàëè çãîäó íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
³ âîíè ç ÷îëîâ³êîì ïî¿õàëè.

Íàðîäæóâàëà  Êàòåðèíà 
â Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó, òîìó 
Àíäð³é ç ñèíîì òà áðèãàäîþ ìå-

äèê³â ïî¿õàëè äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 
ó Õìåëüíèöüêèé. Òàì çðîáèëè 
ðåíòãåí ³ ïîâ³äîìèëè, ùî áåç 
îïåðàö³¿ íå îá³éòèñÿ. Íàñòóï-
íîãî äíÿ äèòèíó ïðîîïåðóâàëè. 
Õ³ðóðã ñêàçàâ, ùî îïåðàö³ÿ ïðî-
éøëà óñï³øíî, àëå ïîïåðåäèâ, 
ùî íà 3–10 äåíü ìîæóòü âèíèê-
íóòè óñêëàäíåííÿ. Òàê ³ ñòàëîñÿ. 
Íà äåñÿòèé äåíü ó Ñòàñà ïî÷àâñÿ 
ñåïñèñ. Áàòüêè ñëóõàëèñÿ ë³êàð³â 
³ êóïóâàëè âñ³ ïðåïàðàòè, ÿê³ ò³ ¿ì 
ðàäèëè, íàâ³òü, ÿêùî ö³íè áóëè 
çàõìàðíèìè. Öå äîïîìîãëî ³ ñòàí 
ïî÷àâ ïîêðàùóâàòèñÿ.

— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó ë³-
êóâàííÿ ñèíà, ïî÷àëè çí³ìàòè ç 
àïàðàòó øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëå-
ãåí³â ³ âèÿâèëè, ùî â³í íå ìîæå 
ñàìîñò³éíî äèõàòè. Ë³êàð³ çðî-
áèëè îáñòåæåííÿ ³ ñêàçàëè, ùî 
îäèí ç õðÿù³â â òðàõå¿ íå ìàº 
ïðîñâ³òó, — ðîçïîâ³äàº áàòüêî 
Ñòàñà Àíäð³é.

Áàòüêè õîò³ëè âåçòè ñèíà 
äî Êèºâà, àëå ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî 
â³í íå òðàíñïîðòàáåëüíèé, òîìó 
áóäå êðàùå, ÿêùî ë³êàð ïðè¿äå 

«ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ОДРАЗУ ПОСИНІВ»
Допомога  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. Розказуємо довгу і зовсім 
не солодку історію Стаса, та просимо вас 
допомогти зібрати гроші на його лікування

äî íèõ. Âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ ç³ 
ñòîëè÷íèì ïðîôåñîðîì, ÿêèé 
ï³ñëÿ îãëÿäó ñêàçàâ, ùî äèòèíà 
çàíàäòî ìàëåíüêà ³ íàðàç³ êðà-
ùèì âèõîäîì áóäå çðîáèòè éîìó 
òðàõåîòîì³þ. (Òðàõåîòîì³ÿ — õ³-
ðóðã³÷íà îïåðàö³ÿ, ùî ïîëÿãàº 
ó ðîçòèí³ ïåðåäíüî¿ ñò³íêè òðàõå¿ 
ç ïîäàëüøèì óâåäåííÿì äî íå¿ 
ñïåö³àëüíî¿ òðóáêè àáî óòâîðåí-
íÿì ïîñò³éíîãî îòâîðó (ñòîìè).

Ç ðåàí³ìàö³¿ Ñòàñ³êà âèïèñàëè 
çà 75 äí³â, ùå äâà òèæí³ áàòüêè 
ïðîâåëè ç íèì ó çàãàëüí³é ïà-
ëàò³. Ë³êàð³ â÷èëè ¿õ äîãëÿäàòè 
çà ñòîìîþ ³ ãîäóâàòè ÷åðåç çîíä. 
Êîëè âïåðøå ïðè¿õàëè äîäîìó, 
òðàïèëîñü íàéâàæ÷å — ïðèéøëî 
óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî âçàãàë³ 
â³äáóâàºòüñÿ ³ êóïà ïèòàíü, ÿê ç 
öèì óñ³ì æèòè? Äðóç³ ³ çíàéîì³ 
íå ðîçóì³ëè, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç³ 
Ñòàñîì, ùî öå çà ä³ðêà â éîãî 
ãîðë³ ³ íàâ³ùî ïëàñòìàñîâ³ äðîòè 
ñòèð÷àòü ç éîãî íîñèêà.

— Äî äâîõ ðîê³â Ñòàñ³ê õîäèâ 
ç çîíäîì. Âñòàâëÿòè ³ ä³ñòàâàòè 
éîãî ìè â÷èëèñÿ ñàì³. Ë³êàð³ íàì 
ãîâîðèëè, ÿêùî ìè íå íàâ÷èìî-
ñÿ öüîãî ðîáèòè, òî ìåäñåñòðè, 
ÿêèõ ìè áóäåìî ïðîñèòè íàì ç 
öèì äîïîìîãòè, ðîáèòèìóòü öå 
áîëÿ÷å ³ êàçàòèìóòü, ùî òàê ³ 
ìàº áóòè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — 
ß ìîæó çðîáèòè áàãàòî ÷îãî, àëå 
ìåí³ áóëî äóæå âàæêî âïîðàòèñÿ 
ç öèì. Ñëàâà Áîãó, ùî äðóæèíà 
ìàº íà öå ñèëè.

Ï³ñëÿ êîæíî¿ îïåðàö³¿ àáî îá-
ñòåæåííÿ ë³êàð³ âèÿâëÿëè íîâ³ 
óñêëàäíåííÿ àáî ïàòîëîã³¿. ×åðåç 
íèõ Ñòàñ äîñ³ íå ìîæå íîðìàëü-
íî äèõàòè ³ ðîáèòü öå çàâäÿêè 
øòó÷íîìó îòâîðó â ãîðë³, — òðà-

õ³îñòîì³. Óêðà¿íñüê³ ìåäèêè ðîç-
âîäÿòü ðóêàìè ³ íå ìîæóòü çàïðî-
ïîíóâàòè âàð³àíòè, ÿê³ á ìîãëè 
äîïîìîãòè õëîï÷èêó äèõàòè áåç 
äîïîìîãè òðóáêè ³ àïàðàò³â, òîìó 
áàòüêè ðîçãëÿäàþòü âàð³àíòè ïðî-
âåäåííÿ îïåðàö³¿ çà êîðäîíîì.

— Ð³ê òîìó ìè ïî÷óëè â³ä ñèíà 
ïåðøèé ó æèòò³ çâóê. Ìè çíà-
éøëè ëîãîïåäà ³ ¿çäèìî äî íüîãî 
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü. Çàðàç 
Ñòàñ³ê âæå ãîâîðèòü, àëå äèõàí-
íÿ éîìó âèñòà÷àº ëèøå íà ê³ëüêà 
ñë³â. Ìè ðàä³ íàâ³òü òîìó, êîëè 
â³í ïî÷èíàº êðè÷àòè, àäæå ³ öå 
âæå âåëèêèé ïðîðèâ, — ðîçïî-
â³äàº áàòüêî õëîï÷èêà. — Òåïåð 
ìè çíàºìî, ùî ñèí ìîæå ãîâî-
ðèòè ³ õî÷åìî ïðîîïåðóâàòèñÿ 

çà êîðäîíîì.
Äîêóìåíòè â ³äïðàâëÿëè 

äî ê³ëüêîõ ³íîçåìíèõ êë³í³ê. 
Ó Øâåéöàð³¿ çàïðîñèëè 180 òèñÿ÷ 
ôðàíê³â, öå òð³øêè ìåíøà ñóìà 
â ºâðî. Áàòüêè ê³ëüêà äí³â õîäèëè 
øîêîâàíèìè â³ä ïîáà÷åíèõ öèôð. 
Ïðèáëèçíî â òîé æå ÷àñ ðàõóíîê 
íàä³ñëàëà é ³çðà¿ëüñüêà êë³í³êà, — 
85 òèñÿ÷ äîëàð³â.

— Êîëè ìè îòðèìàëè äðóãèé 
ðàõóíîê, òî ó íàñ íàâ³òü íàñòð³é 
ï³äíÿâñÿ, — ïðîäîâæóº Àíäð³é. — 
Ìè ùå íå çíàºìî, ÿê ìîæíà ç³-
áðàòè òàêó ñóìó, àëå íàøà ìåòà — 
ïî¿õàòè öüîãî ðîêó íà ë³êóâàííÿ. 

Êàðòêà ÏðèâàòÁàíêó:
5168 7554 3148 8853 — Ñîëîäêà 

Êàòåðèíà Þð³¿ âíà (ìàìà).

Коли Стасік хоче щось сказати, він закриває пальчиком 
отвір стоми. Щоб дихати нормально, йому потрібна операція

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, ПОЕТ
Кожна жінка може народити дитину, але 
справжньою мамою стане жінка, яка має 
в серці любов і самопожертву.

ПРЕССЛУЖБА 
ТОЦ PRESTIGE MALL

Íåçàáàðîì ó Â³ííèö³ 
â³äêðèºòüñÿ íîâèé ÒÎÖ Prestige 
Mall ç ïðîäîâîëü÷èì ñóïåðìàð-
êåòîì, áóò³êàìè, êàôå, ³ãðîâèìè 
ìàéäàí÷èêàìè òà îô³ñàìè. Öå áóäå 
ïåðøèé òàêèé êîìïëåêñ ó ñõ³äí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà.

Ñåðåä òðåíä³â, ÿê³ çàäàþòü âåê-
òîð ðîçâèòêó ðèíêó íåðóõîìîñò³, 
â óñüîìó ñâ³ò³ º ðåíîâàö³ÿ êîëèø-
í³õ ïðîìèñëîâèõ çîí â æèòëîâ³ 
êëàñòåðè.

Òàê³ îá’ºêòè ïîêëèêàí³ ðîçâè-
âàòè ì³ñòî, íàäàþ÷è éîìó íîâèé 
³ ñó÷àñíèé âèãëÿä, òðàíñôîðìó-
þ÷è çàñòàð³ë³ òåðèòîð³¿ â íîâ³ 
ì³ñüê³ ïðîñòîðè.

Áðàòè ó÷àñòü â ïðîöåñ³ âàæëèâî 
âñ³ì: çàáóäîâíèêó, ì³ñöåâ³é âëàä³, 
òåïåð³øí³ì ³ ìàéáóòí³ì ìåøêàí-
öÿì, òîä³ åôåêò ñï³ëüíèõ çóñèëü 
äàñòü ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò.

×èìàëî â³ííè÷àí ïîìèëêîâî 
ââàæàþòü, ùî ñëîâà «êîìôîðò» òà 
«äîçâ³ëëÿ» äîðå÷í³ õ³áà ùî â êîí-
òåêñò³ öåíòðó ì³ñòà, Âèøåíüêè, 
Ïîä³ëëÿ ÷è áëèæíüîãî Çàìîñòÿ. 
Òîìó ñüîãîäí³ ³ Òÿæèë³â, ³ ïðè-

ëåãë³ äî íüîãî ì³êðîðàéîíè ïðè-
âàáëþþòü øóêàþ÷èõ êîìôîðòíî¿ 
æèòëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ íåðóõî-
ìîñò³ çà âèã³äíîþ ö³íîþ.

Çàðàç öÿ ÷àñòèíà ì³ñòà äèíà-
ì³÷íî çàáóäîâóºòüñÿ ³ îáëàøòî-
âóºòüñÿ ñó÷àñíîþ ³íôðàñòðóê-
òóðîþ. Íåçàáàðîì ¿¿ ðîäçèíêîþ 
ñòàíå òîðãîâåëüíî-îô³ñíèé öåíòð 
Prestige Mall, ðåêîíñòðóêö³ÿ ÿêî-
ãî âæå ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ ÿêèé ìà-
òèìå ïðèâàáëèâ³ ïåðñïåêòèâè äëÿ 
á³çíåñ³â ³ ì³ñöåâèõ æèòåë³â.

Prestige Mall áóäå îáëàøòîâà-
íèé íà áàç³ âæå ³ñíóþ÷îãî êîìï-
ëåêñó ïðèì³ùåíü, ùî ãàðàíòóº 
ìàêñèìàëüíî øâèäêó ðåàë³çàö³þ 
ïðîåêòó. Öåé òîðãîâåëüíî-îô³ñ-
íèé öåíòð ñòàíå ïåðøèì ó ñõ³ä-
í³é Â³ííèö³ õàáîì äëÿ á³çíåñ³â, 
ïîêóïîê òà ðîçâàã. Æèòåëÿì 
öèõ ì³êðîðàéîí³â á³ëüøå íå äî-
âåäåòüñÿ ïîñò³éíî ¿çäèòè ÷åðåç 
óñå ì³ñòî, ùîá çíàéòè ÿê³ñí³ 
ðå÷³, ñìà÷íî ïîîá³äàòè, ðîçâà-
æèòè ä³òåé àáî ïðîñòî â³äïî÷èòè 
ñàìèì. Â³äòåïåð ó íèõ áóäå âëàñ-
íèé êîìïëåêñ ç ìàãàçèíàìè òà 
áóò³êàìè, êàôå òà ðåñòîðàíàìè, 
â³ää³ëåííÿìè áàíê³â òà ìåäè÷íè-

ìè êë³í³êàìè, îô³ñàìè òà ðîçâà-
æàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè ³ áàãàòî 
÷èì ³íøèì. Îñü äåê³ëüêà ïåðåâàã 
íîâîãî â³ííèöüêîãî «ìîëëó»:

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ
Prestige Mall ñòàíå ñó÷àñíèì 

êîìïëåêñîì, ÿêèé çìîæå çàáåç-
ïå÷èòè á³ëüø³ñòü ïîòðåá æèòåë³â 
ïðèëåãëèõ ì³êðîðàéîí³â, à äëÿ 
ï³äïðèºìö³â — ì³ñöåì âò³ëåí-
íÿ íàéàìá³òí³øèõ ³äåé, ÿê³ 
íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè â ³íøèõ 
â³ííèöüêèõ òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíèõ öåíòðàõ. Íàïðèêëàä, 
ñàìå òóò ìîæíà áóäå ïîáóäóâàòè 
çàêëàäè ç áàñåéíàìè, îáëàøòó-
âàòè ëàóíæ-çîíè, àáî æ â³äêðè-
òè öåíòð ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó, 
ÿêîãî äàâíî ïîòðåáóþòü ì³ñöåâ³ 
æèòåë³.

×èìàëî óâàãè çàáóäîâíèêè ïðè-
ä³ëÿòü òåðèòîð³¿ íàâêîëî êîìïëåê-
ñó. Òóò îáëàøòóþòü ãàçîíè, êëóì-
áè ç äåêîðàòèâíèìè ðîñëèíàìè ³ 
ôîíòàí÷èêè, ùî ñòàíå ì³ñöåì äëÿ 
ïðèºìíî¿ ïðîãóëÿíêè ç äðóçÿìè 
òà ä³òüìè. Êð³ì òîãî, êîìïëåêñ 
ìàòèìå ïàðê³íã íà äâ³ñò³ ì³ñöü ³ 
áóäå äîáðå îõîðîíÿòèñÿ.

Êîëè Prestige Mall çàïðàöþº 
íà âñþ ïîòóæí³ñòü, â³í çìîæå çà-
áåçïå÷èòè ïîíàä òèñÿ÷ó â³ííè÷àí 
ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè.

КОМФОРТНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ

Âæå çàðàç ä³ñòàòèñÿ «ìîëëó» 
íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
ìîæíà ç áóäü-ÿêî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, 
à â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó 
ëèøå â ê³ëüêîõ äåñÿòêàõ ìåòð³â â³ä 
êîìïëåêñó ïðîõîäèòèìå 550-ìå-
òðîâèé ì³ñò, ùî ç’ºäíàº Çàìîñòÿ 
³ Òÿæèë³â. Äåòàëüíèé ïëàí áóä³â-
íèöòâà âæå çàòâåðäæåíèé âèêîí-
êîìîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Íîâà ðîçâ’ÿçêà ñòàíå çðó÷-
íîþ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â êîìïëåêñó 
çà ðàõóíîê ñêîðî÷åííÿ â³äñòàí³ 
äî öåíòðàëüíèõ ðàéîí³â, à çíà÷íå 
ïîæâàâëåííÿ òðàíñïîðòíîãî ïî-
òîêó ï³äâèùèòü ê³ëüê³ñòü â³äâ³ä-

óâà÷³â ÒÎÖ ³ â³äïîâ³äíî åôåêòèâ-
í³ñòü âêëàäåíü òèõ, õòî ³íâåñòó-
âàòèìå â Prestige Mall âæå çàðàç.

Êð³ì òîãî, ÷åðåç çá³ëüøåííÿ 
÷èñåëüíîñò³ æèòåë³â Â³ííèö³, íî-
âèìè æèòëîâèìè êîìïëåêñàìè 
àêòèâíî çàáóäîâóþòüñÿ â³ääàëåí³ 
ðàéîíè ì³ñòà òà êîëèøí³ ïðîìèñ-
ëîâ³ çîíè. Âæå çàðàç ç ìàéáóòí³ì 
ÒÎÖ ñóñ³äÿòü ÆÊ «Àíäîððà» ³ 
«Ñ³ìåéíèé», òðèâàº áóä³âíèöòâî 
³íøèõ.

НАДІЙНИЙ ЗАБУДОВНИК
Äîñâ³ä ó ðåàë³çàö³¿ àìá³òíèõ 

ïðîåêò³â òà ³íäèâ³äóàëüíà, ìà-
òåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà – îñíîâà 
áåçäîãàííî¿ ðåïóòàö³¿ çàáóäîâíè-
êà (äåòàëüí³øå ó äîâ³äö³ çë³âà).

ВИГІДНА ЦІНА
Prestige Mall — öå 14 òèñÿ÷ 

êâàäðàòíèõ ìåòð³â, äå âæå ãî-
òîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñè ³ ïå-
ðåäáà÷åí³ ì³ñöÿ äëÿ ìàãàçèí³â, 
ðåñòîðàí³â òà ³íøèõ êîìåðö³éíèõ 
çàêëàä³â. Íàðàç³ ïðîäàæ íåðóõî-
ìîñò³ â êîìïëåêñ³ ùå íå â³äêðè-
ëè, àëå âè âæå ìàºòå ìîæëèâ³ñòü 
çàáðîíþâàòè ¿¿ çà ñóïåðâèã³äíîþ 
ö³íîþ — ëèøå 18900 ãðí (700óå) 
çà êâàäðàòíèé ìåòð. Ó ïîð³âíÿí-
í³ ç àíàëîã³÷íèìè êîìïëåêñàìè 
ó Â³ííèö³, öå â äâà-òðè ðàçè äå-
øåâøå. Òàêèìè ö³íè, çâ³ñíî, áó-

äóòü íå çàâæäè. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ 
ÒÎÖ â åêñïëóàòàö³þ ³ ïîáóäîâè 
íîâî¿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè, 
âàðò³ñòü êóï³âë³-ïðîäàæó çðîñòå.

Òèì ï³äïðèºìöÿì, ÿê³ äáàþòü 
ïðî ñâîþ ô³íàíñîâó áåçïåêó, ìè 
ïðîïîíóºìî àíòèêðèçîâ³ ö³íè ³ 
ìîæëèâ³ñòü âèã³äíî ³íâåñòóâàòè. 
Âêëàäàþ÷è êîøòè ó òàêèé íåñòà-
á³ëüíèé ÷àñ â ïîòóæíèé îá’ºêò ç 
íàä³éíèì çàáóäîâíèêîì, âè âè-
éäåòå ç êðèçîâîãî ïåð³îäó ó âè-
ãðàøíîìó äëÿ ñåáå ïîëîæåíí³. 
Îñü ãîëîâíå ç òîãî, ùî ìè ïðî-
ïîíóºìî ëþäÿì, ÿê³ ïëàíóþòü 
ðîçâèâàòè ñâ³é á³çíåñ:
 Òîðãîâåëüí³ ïëîù³ òà ïðèì³-

ùåííÿ â³ä 36 êâàäðàòíèõ ìåòð³â;
 Êîíêóðåíòíó ö³íó òà ³íäèâ³-

äóàëüí³ óìîâè ïðèäáàííÿ;
 Óðàõóâàííÿ âàøèõ ïîáàæàíü 

ó ïðîåêò³ ðåêîíñòðóêö³¿.

Á³ëüøå ïðî ïðîäàæ òà îðåíäó 
êîìåðö³éíèõ ïðèì³ùåíü çà íàéâè-
ã³äí³øîþ ö³íîþ ìîæíà ä³çíàòèñÿ:
çà òåëåôîíîì: (093)111–0-111;
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ìàêñèìà 
Øèìêà, 52;
íàïèñàâøè íà ïîøòîâó ñêðèíü-
êó: prestigemall.vn@gmail.com;
àáî â³äâ³äàâøè ñàéò Prestige Mall.
 prestigemall.vn.ua
 facebook.com/prestigemall.vn
 instagram.com/prestigemall.vn

Новий торговельно-офісний центр Prestige Mall 
пожвавить східну частину Вінниці
БЛОГ

ДОВІДКА
Керівник компанії-забудовника Володи-
мир Марківський починав свою діяльність 
як виконроб механічних процесів будівель-
но-монтажного управління № 8 (БМУ-8). 
За декілька років вінничанин став заступ-
ником, а потім і начальником управління. 
За його керівництва БМУ-8 стало лідером 
своєї галузі в Радянському Союзі.
Після розпаду СРСР підприємство було 
реорганізоване і перейменоване на «Кон-
церн Сімекс», яке Володимир Марків-
ський продовжив очолювати. Одним з 
найскладніших проектів компанії є про-
кладання міжнародної волоконно-оптич-
ної магістралі довжиною понад 24 тисячі 
кілометрів. Після успішного виконання 
всіх робіт вінничанин отримав почесне 
звання Заслуженого будівельника України.
В 2000 році Володимир Марківський 

створив агрофірму «Сімекс-Агро», яка 
здобула міжнародне визнання і отри-
мала звання «Краще підприємство 
Європи», а її власника нагороджено 
Орденом королеви Вікторії.
Наразі компанія вінничанина має 
успішний досвід у реалізації чималої 
кількості амбітних проектів. На його 
рахунку житлові комплекси у Вінниці, 
Одесі, Львові, Києві, Карлових Варах, 
Москві та узбережжі Азовського моря. 

475890
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

²íñòà-áëîãåðêà ç 
1,1 ì³ëüéîíà ï³ä-
ïèñíèê³â Àë³íà 

Øàìàíñüêà çàïèñàëà ïðÿìèé 
åô³ð ç Àëüîíîþ, ÿêà íàïðèê³íö³ 
÷åðâíÿ íàðîäèëà ïåðåä çà÷èíåíè-
ìè äâåðèìà ïîëîãîâîãî áóäèíêó. 
Ó â³äåî â³ííè÷àíêà ãîâîðèòü, ùî 
ïðî çàêðèòòÿ ìåäçàêëàäó íà êà-
ðàíòèí ¿¿ í³õòî íå ïîïåðåäæàâ ³ 
ðîçïîâ³äàº ïðî õàëàòíå ñòàâëåííÿ 
ë³êàð³â. Âò³ì, ó ñàìèõ ìåäèê³â 
³íøå áà÷åííÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿. 

ВЕРСІЯ ПОРОДІЛЛІ
Çà òåðì³íàìè Àëüîíà ìàëà íà-

ðîäæóâàòè ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â, 
àëå ïî÷àëèñÿ ïåðåéìè. Ñïî÷àòêó 
ëåãåíüêî òÿãíóëî ñïèíó, ïîò³ì 
òð³øêè ñèëüí³øå. Íà òîé ÷àñ 
Àëüîíà áóëà ìàìîþ âæå äâîõ 
ä³òåé, òîìó ðîçóì³ëà, ùî ç âåëè-
êîþ éìîâ³ðí³ñòþ íàðîäæóâàòèìå 
â öåé äåíü. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì 
Âîëîäèìèðîì, íå ïîñï³øàþ-
÷è, âîíè ç³áðàëè ñóìêè ç óñ³ì 
íåîáõ³äíèì, ñ³ëè â àâòî ³ ïî¿õàëè 
ó ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 1, äå â³-
ííè÷àíêà ïåðåáóâàëà íà îáë³êó.

Çàïàðêóâàâøè àâòî ³ ïîêëàâøè 
ñóìêè íà ñò³ë, ùî ñòîÿâ íåïî-
äàë³ê âõ³äíèõ äâåðåé, ïîäðóæ-
æÿ ïî÷àëî äçâîíèòè ó äçâ³íîê 
ïîëîãîâîãî, àëå äâåð³ í³õòî íå 
â³äêðèâàâ. Âîëîäèìèð îáá³ã òå-
ðèòîð³þ çàêëàäó. ×åðåç çàêðèò³ 
äâåð³ ³íøîãî â³ää³ëåííÿ æ³íî÷èé 
ãîëîñ ïîâ³äîìèâ éîìó, ùî ïîëî-
ãîâèé íà êàðàíòèí³ ³ ùî íà ì³ñö³ 
í³êîãî íåìàº.

Íà ãîäèííèêó áóëà ëèøå 16.00, 
àëå íàâêîëî, ÿê íà çëî, íå áóëî àí³ 
äóø³. Àëüîíà êðè÷àëà: «Ëþäè, ïî-
ëîãè, äîïîìîæ³òü», — óñå ìàðíî.

«Äàë³ âñå â³äáóâàëîñÿ äóæå 
ñòð³ìêî. ß ïî÷àëà îö³íþâàòè 
ñâîº ïîëîæåííÿ, ïîáà÷èëà ñò³ë, 
íà ÿêîìó ñòîÿëè ñóìêè, ëÿãàþ 
íà íüîãî ³ êàæó: «Ïðèéìàé ïî-
ëîãè». Íà ùàñòÿ, ÷îëîâ³ê íå ðîç-
ãóáèâñÿ ó ö³é ñèòóàö³¿ ³ âñå çðîáèâ 
ïðàâèëüíî», — ðîçïîâ³ëà Àëüîíà 
áëîãåðö³.

Íåâäîâç³ Âîëîäèìèð âæå òðè-
ìàâ ó ðóêàõ ãîë³âêó ñâîãî ñèíà. 
Ïîëîãè ïðîäîâæóâàëèñÿ, àëå 
äèòèíà íå âèõîäèëà. ×îëîâ³ê 
áà÷èâ, ÿê ñèí ñïî÷àòêó ÷åðâî-
í³º, äàë³ ñèí³º, à ïîò³ì é çîâñ³ì 

ïî÷àâ ÷îðí³òè. Íå ãàþ÷è ÷àñó, â³í 
îáåðåæíî ïîòÿãíóâ éîãî çà ïëå÷å 
³ äèòèíà âèéøëà. Ô³ë³ï, òàê íà-
çâàëè õëîï÷èêà, ïî÷àâ ïëàêàòè, 
ùî îäðàçó çàñïîêî¿ëî áàòüê³â. 
Ïðèáëèçíî çà 15 õâèëèí äî ïîðî-
ä³ëë³ ï³ä³éøëè ïðàö³âíèö³ ³íøèõ 
â³ää³ëåíü, ÿê³ ïî÷àëè çàïèòóâàòè, 
÷îìó âîíè ñþäè ïðè¿õàëè?

«À êóäè íàì òðåáà áóëî ¿õà-
òè?» — íå ðîçóì³ëà Àëüîíà.

«À âè ùî, íå çíàëè, ùî ïîëî-
ãîâèé âæå ê³ëüêà äí³â çàêðèòèé 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ?» — â³äïîâ³ëè 
ìåäïðàö³âíèö³.

Àëüîíà ãîâîðèòü, ùî âñ³ ïðè-
ñóòí³ ðîçãóáèëèñÿ ³ íå çíàëè, 
ùî ¿ì ðîáèòè. Çà äåÿêèé ÷àñ ¿¿ 
íà êàòàëö³ â³äâåçëè äî ïîëîãîâî¿ 
ê³ìíàòè, êóäè çãîäîì ïðèéøîâ ³ 
ë³êàð. Â³ííè÷àíêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
ìåäèê áóâ íå çàäîâîëåíèé òèì, 
ùî éîãî âèêëèêàëè ç äîìó. Çà ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ ó ïîëîãîâîìó, æ³íêó 

íàâ³òü íå ñïèòàëè, ÿê ó íå¿ ïðî-
õîäèëè ïîëîãè?

Çà ñëîâàìè Àëüîíè, ïðî çà-
êðèòòÿ ìåäçàêëàäó ¿¿ í³õòî 
íå ïîïåðåäæàâ, òîìó â³ä÷óâ-
øè íàáëèæåííÿ ïîëîã³â, ÿê 
³ â ïîïåðåäí³ ðàçè, âîíà ç ÷î-
ëîâ³êîì ïî¿õàëà äî ïîëîãîâîãî 
áóäèíêó. Ï³ñëÿ ïîëîã³â Àëüîíà 
íå ñòàëà òåëåôîíóâàòè ë³êàðö³, 
ÿêà ¿¿ âåëà ³ ç’ÿñîâóâàòè ç íåþ 
ñòîñóíêè. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè 
òà àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàäó ç íåþ 
òàêîæ íå çâ’ÿçóâàëèñÿ, àí³ ùîá 
ç’ÿñóâàòè ïîäðîáèö³ ïîëîã³â, 
àí³ ùîá ïîÿñíèòè, ÷îìó ¿¿ í³õòî 
íå ïîïåðåäèâ ïðî êàðàíòèí.

Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç 
Àëüîíîþ ÷åðåç ¿¿ çíàéîìèõ, ùîá 
á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ñèòóàö³þ, 
îäíàê æ³íêà òàê ³ íå âèéøëà ç 
íàìè íà çâ’ÿçîê.

ВЕРСІЯ ЛІКАРІВ
Äèðåêòîð ïîëîãîâîãî áóäèíêó 

¹ 1 Îëåêñàíäð Áàíàõ ï³äòâåð-
äæóº, ùî ñïðàâä³, 28 ÷åðâíÿ, 
êîëè Àëüîíà ïðè¿õàëà íàðî-
äæóâàòè, çàêëàä áóâ çà÷èíåíèé 

НАРОДИЛА ПЕРЕД ДВЕРИМА 
ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ
Хто правий?  Вінничанка приїхала 
народжувати до пологового, але він був 
зачиненим на карантин. Прямо на місці 
приймати пологи довелося її чоловікові. 
Дитина народилася здоровою, але як 
така ситуація взагалі могла статися?

íà êàðàíòèí. Îäíàê âåðñ³ÿ ìåäçà-
êëàäó ñóòòºâî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
îïèñàíî¿ Àëüîíîþ ³ êàðäèíàëüíî 
çì³íþº çàãàëüíå áà÷åííÿ ñèòóàö³¿.

— Íàøà ä³ëüíè÷íà ë³êàðêà 
äçâîíèëà âñ³ì âàã³òíèì, ÿê³ ñòî-
ÿëè ó íàñ íà îáë³êó, ùîá ïîïå-
ðåäèòè ïðî çàêðèòòÿ ïîëîãîâîãî 
áóäèíêó, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Áàíàõ. — Äî âêàçàíî¿ æ³íêè âîíà 
äîäçâîíèòèñÿ íå çìîãëà. Ïîçà 
òèì, 26 ÷åðâíÿ âîíà ìàëà ïðè-
éòè äî ë³êàðêè íà ïðèéîì, ïðîòå 
íà íüîìó ¿¿ íå áóëî.

Îëåêñàíäð Áàíàõ íàãàäóº, ùî 
ó â³äåî Àëüîíà ðîçïîâ³äàº ïðî 
ïåðåéìè, ÿê³ ïî÷àëèñÿ ó íå¿ ùå 
çðàíêó, àëå äî ïîëîãîâîãî æ³í-
êà ïðè¿õàëà ëèøå î 16 ãîäèí³ 
âå÷îðà. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà 
ìåäçàêëàäó, Àëüîíà ìàëà îä-
ðàçó ¿õàòè äî ïîëîãîâîãî. Òîä³, 
ó ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³, âîíà á 
ç’ÿñóâàëà, ÷îìó â³í çàêðèòèé ³ 
çìîãëà á çàòåëåôîíóâàòè ë³êàðö³, 
ÿêà ¿¿ âåëà. Îñòàííÿ ïîÿñíèëà á, 
ÿê ä³ÿòè äàë³. Íà æàëü, Àëüîíà 
äîòÿãíóëà äî ïîòóæíîãî ïåð³îäó 
³ îïèíèëàñÿ ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿.

Ó â³äåî Àëüîíà ðîçïîâ³äàº ïðî 

íåçàäîâîëåíîãî ë³êàðÿ, ÿêîãî ÷å-
ðåç íå¿ âèêëèêàëè ç äîìó. Àëå, 
çà ñëîâàìè ìåäè÷íî¿ äèðåêòîð-
êè ïîëîãîâîãî áóäèíêó Îëåíè 
Àñòàõîâî¿, í³õòî éîãî íå âèêëè-
êàâ. Ó òîé ÷àñ ó ñòàö³îíàð³ çíà-
õîäèëèñÿ äâà ÷åðãîâèõ ë³êàð³ òà 
àêóøåðêè, ÿê³ ãîòóâàëè çàêëàä 
äî â³äêðèòòÿ. Âèéòè ç êàðàíòèíó 
ïîëîãîâèé ìàâ íàñòóïíîãî äíÿ, 
29 ÷åðâíÿ.

— ßê ò³ëüêè íàø³ ïðàö³âíèêè 
ïî÷óëè êðèêè, òî îäðàçó êèíó-
ëèñÿ íà ïåðøèé ïîâåðõ. Ë³êàð³ 
ñïðàâä³ âèÿâèëè æ³íêó, ÿêà ëå-
æàëà íà ñòîë³ ç íîâîíàðîäæåíîþ 
äèòèíîþ. Ïàö³ºíòêó çàáðàëè 
íà êàòàëö³ äî â³ää³ëåííÿ, äå ¿é 
íàäàëè äîïîìîãó, â òîìó ÷èñë³ 
ïåðåð³çàëè ïóïîâèíó, — ðîçïî-
â³äàº Îëåíà Àñòàõîâà. — Çðîçó-
ì³ëî, ùî â ò³é ñèòóàö³¿ æ³íêà òà ¿¿ 
÷îëîâ³ê çàïàí³êóâàëè. Ñàìå ÷åðåç 
öå âîíè íå ïîáà÷èëè êîíòàêòíèõ 
íîìåð³â ÷åðãîâèõ ë³êàð³â íà âõ³ä-
íèõ äâåðÿõ òà äî ïî÷àòêó ïîëîã³â 
íå âèêëèêàëè øâèäêó. Íà ùàñòÿ, 
âñå îá³éøëîñÿ, ïîëîãè ïðîéøëè 
áåç óñêëàäíåíü, à äèòèíà íàðî-
äèëàñÿ çäîðîâîþ. Âîíè ñïðàâä³ 

âåëèê³ ìîëîäö³, ùî ï³ä ÷àñ ñàìèõ 
ïîëîã³â âñå çðîáèëè ïðàâèëüíî.

Ó ðîçìîâ³ ç áëîãåðêîþ Àëüîíà, 
çîêðåìà, ðîçïîâ³äàº, ùî ë³êàð³ 
íàâ³òü íå çàïèòàëè ¿¿, ÿê ïðîõîäè-
ëè ïîëîãè. Âò³ì, Îëåíà Àñòàõîâà 
ïîÿñíþº, ùî ìåäèêè îãëÿíóëè 
äèòèíó ³ ïîðîä³ëëþ, ïåðåêîíàâ-
øèñü, ùî ç íèìè âñå äîáðå, ïè-
òàíü ùîäî ïåðåá³ãó ïîëîã³â ó íèõ 
íå âèíèêëî.

— Ìè íàâ³òü ïîäóìàòè íå ìî-
ãëè, ùî ÷åðåç öþ ñèòóàö³þ ìî-
æóòü âèíèêíóòè ÿê³ñü ïðîáëåìè. 
Íàø³ ë³êàð³ íàäàëè æ³íö³ âñþ 
íåîáõ³äíó äîïîìîãó, âîíà ïðî-
áóëà ó íàøîìó â³ää³ëåíí³ ùå äâà 
äí³, ïðåòåíç³é âîíà íå ìàëà, òîìó 
ìè íå ðîçóì³ºìî, íàâ³ùî áóëî 
ðîçïîâ³äàòè ïðî íàñ ï³ä òàêèì 
êóòîì, — ãîâîðèòü äèðåêòîð ïî-
ëîãîâîãî áóäèíêó Îëåêñàíäð 
Áàíàõ. — Êîëè ìè âèéøëè ç 
êàðàíòèíó, òî ï³ä ÷àñ ïÿòèõâè-
ëèíêè ìè ïîäÿêóâàëè ë³êàðÿì, 
ÿê³ íàäàâàëè ¿é äîïîìîãó. Âîíè 
çðîáèëè âñå ïðàâèëüíî ³ òàê 
øâèäêî, ÿê ò³ëüêè ìîãëè. Òîìó 
ÿ íå áà÷ó â ö³é ñèòóàö³¿ ÿêî¿ñü 
âèíè íàøîãî çàêëàäó.

Скрін з відео прямого ефіру. Альона 
(знизу) розповідає блогерці про події того 
дня: «На щастя, чоловік не розгубився у цій 
ситуації і все зробив правильно»

Олена Астахова пояснює, що медики 
оглянули дитину і породіллю 

— Не розуміємо, навіщо це було розказувати 
під таким кутом, — каже Олександр Банах

«ß ïî÷àëà îö³íþâàòè 
ñâîº ïîëîæåííÿ, 
ïîáà÷èëà ñò³ë, íà 
ÿêîìó ñòîÿëè ñóìêè, 
ëÿãàþ íà íüîãî ³ êàæó: 
«Ïðèéìàé ïîëîãè»
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ëþäè âòîìèëè-
ñÿ â³ä êàðàíòèíó 
³, ïîïðè êîðîíà-
â³ðóñ, çáèðàþòüñÿ 

ó â³äïóñòêè. ßê ò³ëüêè â Óêðà-
¿í³ â³äêðèëè áàçè â³äïî÷èíêó, 
òî îñòàíí³ ïî÷àëè íàïîâíþâà-
òèñÿ òóðèñòàìè. Ó ñîöìåðåæàõ 
ìàéîðÿòü ñâ³òëèíè â³ííè÷àí ç 
óçáåðåææ³â ìîð³â òà áàç â³äïî-
÷èíêó.

Ìè çàïèòàëè ó ë³êàð³â, ÷è áåç-
ïå÷íî ó ÷àñ ïàíäåì³¿ â³äïî÷èâà-
òè íà ïëÿæàõ òà ÿêùî âè âæå 
ñïëàíóâàëè â³äïî÷èíîê, òî ÿê 
çðîáèòè éîãî ìàêñèìàëüíî íåçà-
ãðîçëèâèì? 

«МОЖЛИВІСТЬ ЗАРАЗИТИСЯ 
ДУЖЕ ВИСОКА» 

Ìåäè÷íà äèðåêòîðêà â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ³íôåêö³éíî¿ 
ë³êàðí³ Ëþäìèëà Áðîâ³íñüêà ââà-
æàº, ùî ó ÷àñ êàðàíòèíó â³ä ïî-
¿çäîê íà â³äïî÷èíîê ó ³íø³ ì³ñòà 
âàðòî â³äìîâèòèñÿ.

— Ìè íå çíàºìî, êóäè ¿äåìî 
³ ùî íàñ òàì ÷åêàº. Äîòðèìóâà-
òèñü óñ³õ ïðàâèë íà â³äïî÷èíêó 
ìàéæå íåðåàëüíî, áî öå æ â³ä-
ïî÷èíîê, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 

Áðîâ³íñüêà. — Çàðàç íà ìîð³ ëþäè 
ïîâîäÿòüñÿ òàê, ÿê íà â³äïî÷èí-
êó, íàïðèêëàä, ìèíóëîãî ðîêó. 
Ò³ëüêè ïîãëÿíóòè, ùî ðîáèòüñÿ 
â Îäåñ³. Íà ïëÿæ³ ñîòí³ ëþäåé 
³ âñ³ âîíè ëåæàòü íà øåçëîíãàõ 
ïîðó÷.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ó òàêèõ 
óìîâàõ íà ïëÿæ³ éìîâ³ðí³ñòü çà-
ðàçèòèñÿ äóæå âèñîêà. Îñê³ëüêè 
ïîðó÷ ç âàìè íà ïëÿæ³ ìîæóòü 
ëåæàòè ëþäè, ÿê³ íå ìàþòü êë³-
í³÷íèõ ïðîÿâ³â êîðîíàâ³ðóñó, àëå 
º éîãî ïåðåíîñíèêàìè.

— Â³ä â³äïî÷èíêó íà ìîð³, ÷è 
áóäü-äå, äå º âåëèêå ñêóï÷åííÿ 
ëþäåé, âàðòî â³äìîâèòèñÿ, — 
êàæå ë³êàðêà. — Ïàíäåì³ÿ íå çà-
ê³í÷èëàñü ³ ºäèíèé áåçïå÷íèé 
âàð³àíò — öå â³äïî÷èâàòè òàì, äå 
ïîðó÷ ç âàìè âçàãàë³ íå áóäå ëþ-
äåé. Áî âè ìîæåòå áóòè ñóìë³ííè-
ìè ³ äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ ïðàâèë, 
à ëþäè ïîðó÷ — í³. Äî òîãî æ, 
íà áàçàõ â³äïî÷èíêó âàì éìîâ³ð-
íî äîâåäåòüñÿ õàð÷óâàòèñÿ ó êàôå 
÷è ¿äàëüíÿõ, êóäè ïðèõîäÿòü ñîòí³ 
ëþäåé â äåíü.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Áðî-
â³íñüêî¿, öüîãîð³÷ âàðòî îáðàòè 
â³äïî÷èíîê ó ñåë³ â áàòüê³â ÷è 
íà äà÷³, ÿêùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü. 
Ë³êàðêà ââàæàº, ùî çäîðîâ’ÿ 
çà â³äïî÷èíîê âàæëèâ³øå.

ВІДПУСТКА НА МОРІ. 
БІЛЬШЕ КОРИСТІ ЧИ НЕБЕЗПЕКИ? 
Відпочинок  Кількість хворих 
на коронавірус збільшується, але 
не зважаючи на це, зростає і кількість 
туристів на узбережжях Чорного 
й Азовського морів. Поговорили з 
лікарями про те, чи варто цьогоріч їхати 
відпочивати на море та як провести 
відпустку безпечно

«ПІСЛЯ СТРЕСУ ВІД 
ЖОРСТКОГО КАРАНТИНУ 
ВАРТО ВІДПОЧИТИ»

Â³ðóñîëîã Þð³é Ëåîíîâ æå 
ââàæàº, ùî â³äïî÷èíîê íàøîìó 
îðãàí³çìó çàðàç íå çàâàäèòü ³ íà-
â³òü ïîòð³áíèé.

— ¯õàòè ó â³äïóñòêó áåçïåðå-
÷íî òðåáà. Öå íå ëèøå ô³çè÷íèé 
â³äïî÷èíîê, àëå é ìîðàëüíèé. 
Îñîáëèâî, ï³ñëÿ ñòðåñó ï³ä ÷àñ 
æîðñòêîãî êàðàíòèíó, — ãîâîðèòü 
ïðîâ³äíèé åêñïåðò ç á³îòåõíîëîã³¿ 
Þð³é Ëåîíîâ. — Íàðàç³ ìîðå òà 
ãîðè — íàéêðàùèé âèá³ð, áî äà-
þòü ìîæëèâ³ñòü òðèìàòè â³äñòàíü 
òà â³äïî÷èâàòè. Õî÷à áàçè â³äïî-
÷èíêó, ÿêùî òàì äîòðèìóþòüñÿ 
óìîâ àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó, òåæ 
ï³äõîäÿòü.

Ë³êàð ðàäèòü íå çëîâæèâà-
òè ñîíöåì íà ìîð³, áî ñîíÿ÷-
í³ îï³êè ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè 
ïîðóøåííÿ ³ìóí³òåòó, ùî âåäå 
äî ïîñèëåííÿ íåáåçïåêè çàõâî-
ð³òè êîðîíàâ³ðóñîì.

À òàêîæ ðåêîìåíäóº äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè: 
ìèòè ðóêè ç ìèëîì àáî êîðèñòó-
âàòèñÿ àíòèñåïòèêîì. Âîäíî÷àñ 
íå çàáóâàòè ïðî äîòðèìàííÿ äèñ-
òàíö³¿ ó ùîíàéìåíøå äâà ìåòðè, 
ñòàðàòèñÿ â³äõîäèòè â³ä ëþäåé 
ÿêîìîãà äàë³. À òàêîæ áóòè â³ä-
ïîâ³äàëüíèì ïî â³äíîøåííþ 
äî îòî÷óþ÷èõ. Íå ïðèõîäèòè 
íà ïëÿæ, ÿêùî âè ïîì³òèëè 
â ñåáå ñèìïòîìè ðåñï³ðàòîðíèõ 
çàõâîðþâàíü.

Основний шлях передачі корона-
вірусу, нагадаємо, повітряно-кра-
пельний, коли під час кашлю або 
чхання вірус передається від хворої 
людини здоровій. Тому основний 
ризик відпочинку на пляжі — бути 
занадто близько до інших людей.
Національна служба здоров'я 
надала рекомендації туристам, 
які влітку збираються на відпо-
чинок до моря під час пандемії 
коронавірусу.
«Наразі немає доказів, що ко-
ронавірус може поширюватися 
в басейні чи морі. Сонце та сві-
же повітря корисне як дітям, так 
і дорослим, тим більше погода 
сприяє. Проте небезпека в іншо-
му — переповнені пляжі, місця 
відпочинку біля басейну, на яких 
люди не дотримуються безпечної 

дистанції», — кажуть у Національ-
ній службі здоров’я.
Фахівці рекомендують кілька 
правил, які зроблять відпочи-
нок безпечним:
 тримайтеся від інших на від-
стані не менше 2 метрів;
 якщо торкаєтесь шезлонгів чи 
інших речей загального корис-
тування, варто мити руки або 
використовувати антисептик;
 обирайте дозвілля на відкри-
тому повітрі, а не закриті при-
міщення біля басейну;
 не відвідуйте пляжів з симп-
томами ГРВІ;
 дотримуйтесь етикету чхання 
і кашляння;
  відпочиваючи з дитиною, 
користуйтеся лише власними 
іграшками.

Вірус не передається через воду 

Людмила Бровінська: «Від відпочинку на морі, чи будь-де, 
де є велике скупчення людей, варто відмовитися» 

Ïàíäåì³ÿ íå 
çàê³í÷èëàñü ³ ºäèíèé 
áåçïå÷íèé âàð³àíò — 
öå â³äïî÷èâàòè òàì, äå 
ïîðó÷ ç âàìè âçàãàë³ 
íå áóäå ëþäåé
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàéñòåð ñïîð-
òó ÑÐÑÐ ç á³ãó 
íà 400 ìåòð³â, 
áðîíçîâèé ïðèçåð 

Âñåñâ³òíüî¿ ñòóäåíòñüêî¿ îë³ìï³-
àäè ó Ðèì³, 3-ðàçîâèé ÷åìï³îí 
ÑÐÑÐ ³ 6-ðàçîâèé Óêðà¿íè, éîãî 
ðåêîðä ó á³ãó íà 400-ìåòðîâ³é 
äèñòàíö³¿ òðèìàâñÿ ïðîòÿãîì 
30 ðîê³â (1973–2003 ðð). Âñ³ ö³ 
òèòóëè ³ äîñÿãíåííÿ íàëåæàòü 
Ìèêîë³ ßâòóøåíêó. Íèí³ 66-ð³÷-
íèé ÷îëîâ³ê ïðîäîâæóº ïðàöþ-
âàòè ó ÄÑÒ «Êîëîñ».

Ñïîãàäîì ïðî ðîêè ñïîðòèâ-
íî¿ ìîëîäîñò³ º íàãîðîäè. Âîíè 
âèñòàâëåí³ íà ñòåíä³ íà ñò³í³ 
ó éîãî êâàðòèð³ íà Âèøåíüö³. 
Òàì òàêîæ çáåð³ãàþòüñÿ àòðèáóòè, 
ùî íàãàäóþòü ïðî Ìîñêîâñüêó 
îë³ìï³àäó-80. Öå — ôàêåë, ñïîð-
òèâíà ìàéêà ³ ïîâ’ÿçêà ç ñèìâî-
ë³êîþ XXII Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.

— Ó êîìïëåêò âõîäèëè ùå 
êðîñ³âêè, — êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Âæå çíîñèâ. Ó ðàäÿíñüê³ 
÷àñè êðîñ³âêè áóëè âåëèêèì äå-
ô³öèòîì. Çìàãàëèñÿ ïåðåâàæíî 
ó êåäàõ. Äëÿ ó÷àñíèê³â åñòàôåòè 
çàìîâèëè êîìïëåêò ñïîðòèâíî¿ 
ôîðìè ó ßïîí³¿. Äóæå ãàðíî¿ 
ÿêîñò³! Äîâãî íîñèâ…

Ï³ñëÿ Â³ííèö³ åñòàôåòà ïðî-
éøëà òåðèòîð³ºþ Æèòîìèðñüêî¿, 
Êè¿âñüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñòåé. Äàë³ âîãîíü çà-
ïàëèëè íà òåðèòîð³¿ òîä³øíüî¿ 
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ³ äîíåñëè 
éîãî äî Ìîñêâè.

Ç 19 ëèïíÿ ïî 3 ñåðïíÿ òàì 

â³äáóâàëèñÿ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. 
Ó Êèºâ³, Ëåí³íãðàä³ ³ Ì³íñüêó 
ïðîõîäèëè ôóòáîëüí³ òóðí³ðè 
îë³ìï³éö³â, à â Òàëë³íí³ — ïà-
ðóñíà ðåãàòà.

Ó Â³ííèöþ Îë³ìï³éñüêèé âî-
ãîíü ïðèáóâ 9 ëèïíÿ 1980-ãî 
ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ.

ПЕРЕДАВ ЕСТАФЕТУ 
БІЛЯ СВОГО БУДИНКУ 

— Êîæåí ïðîá³ãàâ îäèí ê³ëî-
ìåòð äèñòàíö³¿, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ìèêîëà. — Ó êîæíîãî áóâ ñâ³é 
ôàêåë. Íèì â³í çàïàëþâàâ âîãîíü 
â³ä ó÷àñíèêà. Ïåðåäàâàëè âîãîíü, 
à íå ôàêåë.

ßâòóøåíêî ïðèéíÿâ åñòàôåòó 
íà â’¿çä³ äî Â³ííèö³ ç³ ñòîðîíè 
ßêóøèíåöü ³ ñòàâ ïåðøèì, õòî 
ïðèí³ñ âîãîíü Îë³ìï³àäè-80 
ó íàøå ì³ñòî.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
â³í ïðîá³ã äî ïàì’ÿòíèêà ë³òà-
êó íà Êîñìîíàâò³â. Òàì ïåðåäàâ 
âîãîíü ìàéñòðó ñïîðòó Ëàðèñ³ 
Ñàòàéê³í³é, âîíà ïðåäñòàâëÿëà 
òîä³øí³é ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò.

Êîæíîãî ôàêåëîíîñöÿ ñóïðî-
âîäæóâàëè ùå äâîº ó÷àñíèê³â. 
Âîíè á³ãëè çà êðîê ïîçàäó.

ТИЖДЕНЬ КАРАНТИНУ 
У ГОТЕЛІ «ПІВДЕННИЙ БУГ» 

— Ôàêåë òðåáà áóëî íåñòè òàê, 
ùîá ðóêà, ÿêîþ òðèìàâ éîãî, ïå-
ðåáóâàëà íà ð³âí³ ãîëîâè, íå âèùå 
³ íå íèæ÷å, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìè-
êîëà. — ² öå ùå íå âñå. Ìè ìàëè 
á³ãòè, ÿê êàæóòü, íîãà â íîãó. 

Íàïåðåäîäí³ ïðèáóòòÿ Îë³ì-
ï³éñüêîãî âîãíþ äî Â³ííèö³, âñ³õ 
ó÷àñíèê³â åñòàôåòè ç³áðàëè ó ãî-

ТИХ, ХТО НІС ВОГОНЬ ОЛІМПІАДИ-80, 
ТИЖДЕНЬ ТРИМАЛИ В ГОТЕЛІ 
Дата  Олімпійський вогонь пронесли 
40 років тому, 9–10 липня 1980, вулицями 
Вінниці. Естафету прийняли від хмельничан 
на кордоні областей і доставили до кордону 
з Житомирщиною. Чому учасників забігу 
тиждень тримали в готелі «Південний 
Буг»? Про це і не тільки розповів RIA 
Микола Явтушенко, він перший заніс 
Олімпійський вогонь у Вінницю

Відповідальним секретарем 
Олімпіади-80 був наш земляк 
Олександр Гресько. Він родом з 
Ямполя. Автор публікації у свій 
час зустрічався з ним, коли той 
приїздив у гості до мами на малу 
батьківщину.
Багато часу Гресько працював 
у Москві в Центральному комі-
теті комсомолу.

Саме він прокладав маршрут 
естафети Олімпійського вогню.
Пригадую, співрозмовник не-
абияк шкодував про те, що 
не вдалося вписати у цей шлях 
свій рідний Ямпіль.
— Якби у місті був міст через 
Дністер, повірте, Ямпіль при-
ймав би естафету, — пригадую 
слова пана Олександра, а так…

Маршрут естафети прокладав ямпільчанин 

Олімпіада-80 відома ще й 
тим, що у ній відмовилися 
брати участь десятки розви-
нутих країн. Вони не присла-
ли своїх спортсменів через те, 
що за рік до Олімпіади СРСР 
ввів свої війська на територію 
Афганістану.
Світова спортивна спільнота за-
кликала міжнародний Олімпій-
ський комітет відібрати право 

в СРСР на проведення Ігор. Адже 
вони є символом Миру на землі, 
а не війни, яку веде Союз в Аф-
ганістані. Однак МОК не змінив 
свого рішення.
Першими бойкотували Олімпі-
аду американці, слідом за ними 
зробили це багато інших країн. 
Участь у змаганнях брали пере-
важно тодішні країни соціаліс-
тичного табору.

Десятки країн бойкотували змагання 

— Факел і форму нам залишили у подарунок, — 
каже Микола Явтушенко 

òåë³ «Ï³âäåííèé Áóã». Çàãàëîì 
âîãîíü íåñëè òåðèòîð³ºþ îáëàñò³ 
160 ëþäåé. Êð³ì íèõ, áóëè ùå 
çàïàñí³ ôàêåëîíîñö³. 

— Í³õòî íå ìàâ ïðàâà çà öåé 
÷àñ â³äëó÷àòèñÿ ç ãîòåëþ, — ðîç-
ïîâ³äàº ßâòóøåíêî. — Äîäîìó 
íà í³÷ í³êîãî íå â³äïóñêàëè. Í³ ç 
êèì íå äîçâîëÿëîñÿ çóñòð³÷àòèñÿ. 
Âëàäà äóæå áîÿëàñÿ ïðîâîêàö³é. 
Ïî äåê³ëüêà ðàç³â íà äåíü â³äâî-
çèëè íà ñòàä³îí «Ëîêîìîòèâ», äå 
ìè òðåíóâàëèñÿ. Ó ãîòåëü äî íàñ 
ïðèõîäèëè ëþäè ³ çàñòåð³ãàëè â³ä 
ìîæëèâèõ ïðîâîêàö³é. 

Ñï³âðîçìîâíèê çãàäóº, ùî 
ó ë³ñ³ âçäîâæ Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå, äå ïðîõîäèëà åñòàôåòà, 
âèñòàâèëè òðè ðÿäè (!) îõîðîíè. 
Àáè ç ë³ñó ðàïòîì õòîñü íå âèá³ã 
³ íå ïåðåðâàâ åñòàôåòó. Ïîçàäó ³ 
ïîïåðåäó çàá³ãó ïðî¿æäæàëè àâòî-
ìîá³ë³ ç êàäåá³ñòàìè ³ ì³ë³ö³ºþ. 
Êîæåí ìåòð áóâ ï³ä êîíòðîëåì.

У РИМІ У МІСТО ДОЗВОЛЯЛОСЯ 
ВИХОДИТИ УТРЬОХ 

Íà òîé ÷àñ ßâòóøåíêî óæå 
íå äèâóâàâñÿ òàêèì çàõîäàì. Â³í 
áóâàâ íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ. 

— Ïðèãàäóþ 1975 ð³ê, ïåðåä 
ïî¿çäêîþ ó Ðèì íà Âñåñâ³òí³ 

ñòóäåíòñüê³ ³ãðè, íàì îðãàí³-
çóâàëè çáîðè ó Ïîäîëüñüêó ï³ä 
Ìîñêâîþ, — çãàäóº â³í. — Ï³ñëÿ 
òðåíóâàíü ç êîìàíäîþ çóñòð³-
÷àëèñÿ êàäåá³ñòè ³ ðîçïîâ³äàëè, 
ÿêèé ïîãàíèé êàï³òàë³çì. Äàâàëè 
³íñòðóêòàæ, ÿê íàì ïîâîäèòèñÿ 
ó ÷óæ³é êðà¿í³. Çàñòåð³ãàëè â³ä 
êîíòàêò³â ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè.

Ó Ðèì³ ó ì³ñòî äîçâîëÿëîñÿ 
âèõîäèòè ò³ëüêè ïî òðîº. Îäèí 
ç òàêî¿ òð³éêè ìàâ áóòè ïðåäñòàâ-
íèêîì îðãàíó áåçïåêè. 

— Êîëè çàïèòóâàëè, ÷îìó ñàìå 
ïî òðîº ìàºìî éòè ó ì³ñòî, â³ä-
ïîâ³äàëè òàê: ðàïòîì ùîñü ñòà-
íåòüñÿ, òî îäèí íåãàéíî ñï³øèòü 
ó ãîòåëü ïîâ³äîìèòè ïðî öå êåð³â-
íèêó ãðóïè, à äðóãèé çàëèøàºòüñÿ 
â³äñòåæóâàòè ñèòóàö³þ, — êàæå 
ïàí Ìèêîëà. — Íèí³ öå çâó÷èòü 
ñì³øíî, àëå òàê òîä³ áóëî.

Çá³ðíà ñòóäåíò³â Ñîþçó, â ÿê³é 
áðàâ ó÷àñòü íàø çåìëÿê ó Ðèì³ 
âèáîðîëà áðîíçîâó ìåäàëü â åñ-
òàôåò³ 4õ400 ìåòð³â.

УСЮ НІЧ ВОГОНЬ ПАЛАВ 
НА «ЛОКОМОТИВІ» 

Ó òîé æå äåíü, 9 ëèïíÿ 1980-ãî, 
âîãîíü äîñòàâèëè íà ñòàä³îí «Ëî-
êîìîòèâ». Âñ³ òðèáóíè áóëè ïåðå-

ïîâíåí³ ãëÿäà÷àìè.
— Ïîòðàïèòè íå êîæíîìó âäà-

ëîñÿ, — ãîâîðèòü ïàí Ìèêîëà. — 
Íàïðèêëàä, ìîÿ äðóæèíà Àíòî-
í³íà íå çìîãëà öüîãî çðîáèòè. 
Ïðîïóñêàëè ò³ëüêè çà çàïðîøåí-
íÿìè. À ¿õ âèäàâàëè çà çàçäàëå-
ã³äü ñêëàäåíèìè ñïèñêàìè. Êîãî 
âïèñóâàëè ó ò³ ñïèñêè, ìàáóòü, 
çíàëà òîä³øíÿ âëàäà.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, âñå 
â³äáóâàëîñÿ â äóæå óðî÷èñò³é îá-
ñòàíîâö³. Áóëè ïîêàçîâ³ âèñòóïè 
ñïîðòñìåí³â, ï³äãîòîâëåíà êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà.

Ó âåëèê³é ÷àø³, âñòàíîâëåí³é 
íà ñòàä³îí³, âñþ í³÷ ãîð³â âîãîíü.

Íàñòóïíîãî äíÿ, 10 ëèïíÿ 1980, 
åñòàôåòó ïðîäîâæèëè. Ç Â³ííèö³ 
ñïîðòñìåíè âèðóøèëè äî êîðäî-
íó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.

ВТРАТА ФАКЕЛОНОСЦЯ 
Ïåðåä ðîçìîâîþ ç Ìèêîëîþ 

ßâòóøåíêîì æóðíàë³ñò ñï³ë-
êóâàâñÿ ç ùå îäíèì ó÷àñíè-
êîì åñòàôåòè — Âîëîäèìèðîì 
Áðîäîâñüêèì. Òîé ðîçïîâ³â ïðî 
âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â «Êîëîñà», ÿê³ 
íåñëè âîãîíü òåðèòîð³ºþ íàøî¿ 
îáëàñò³. Íàçâàâ Îëåêñàíäðà Êóë³-
áàáó, ²âàíà Êîâàëü÷óêà, Ìèêîëó 
Òþòð³íà, Ìèêîëó ßâòóøåíêà.

Òîé äåíü, 9 ëèïíÿ 1980-ãî, Âî-
ëîäèìèð Áðîäîâñüêèé çãàäóâàâ 

ç íåàáèÿêèì ³íòåðåñîì. Íåñòè 
ôàêåë éîìó, òîä³ 25-ð³÷íîìó 
ñïîðòñìåíó, âèïàëî ó ñåë³ Äÿ-
ê³âö³ Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó.

Ðîçìîâà ç Âîëîäèìèðîì 
Áðîäîâñüêèì â³äáóâàëàñÿ 
ó ï’ÿòíèöþ, 10 ëèïíÿ. Ìàëè íà-
ì³ð ïðîäîâæèòè ¿¿ ï³ñëÿ ðîáîòè 
óâå÷åð³. Íà ðàíîê ä³çíàâñÿ, ùî 
â ÷îëîâ³êà ðàïòîâî çóïèíèëîñÿ 
ñåðöå. Ùèðî ñï³â÷óâàºìî ð³äíèì, 
äðóçÿì, çíàéîìèì øàíîâàíî¿ 
ëþäèíè. Ó âåðåñí³ Âîëîäèìèðó 
âèïîâíèëîñÿ á 65. Ç íèõ 34 ðîêè 
â³í ïðèñâÿòèâ ñïîðòó.

Äîíüêà ïàíà Âîëîäèìèðà 
Òåòÿíà ðîçì³ñòèëà íàïåðåäîä-
í³ íà áàòüêîâ³é ñòîð³íö³ ó ÔÁ 
ôîòîãðàô³þ òîãî äàëåêîãî äíÿ. 
Íà í³é áàòüêî ç ôàêåëîì ó ðóö³ 
ïðîõîäèòü äèñòàíö³þ ó Äÿê³âöÿõ.

Çãàäêó ïðî òîé äåíü ïîøèðèâ 
ó Ôåéñáóö³ ùå îäèí ó÷àñíèê åñ-
òàôåòè — Àíàòîë³é Ïàëàìàð÷óê.

— Ó 1980 ðîö³ ÿ, âèïóñêíèê 
ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, âðàíö³ 
10 ëèïíÿ 1980 ðîêó íà ïåðåõðåñ-
ò³ âóëèöü Êè¿âñüêî¿ ³ ×åê³ñò³â 
(íèí³ ×îðíîâîëà) ïðèéìàâ åñ-
òàôåòó Îë³ìï³éñüêîãî âîãíþ â³ä 
òîä³øíüîãî ðåêòîðà ïåäàãîã³÷íîãî 
³íñòèòóòó Íèêèôîðà Øóíäè. Í³ñ 
âîãîíü äî ïåðåõðåñòÿ Êè¿âñüêî¿ 
³ Ãîíòè, äå ïåðåäàâ åñòàôåòó Â³-
êòîðó Íåäèáàëþêó.

Í³õòî íå ìàâ ïðàâà 
â³äëó÷àòèñÿ ç ãîòåëþ. 
— Äîäîìó íà í³÷ 
íå â³äïóñêàëè. Í³ ç 
êèì íå äîçâîëÿëîñÿ 
çóñòð³÷àòèñÿ
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Íàøà ïëàíåòà çà-
íóðþºòüñÿ â òîííè 
ñì³òòÿ, ³ îäèí ³ç 
øëÿõ³â ïîðÿòóí-

êó — öå ïî÷àòè ç ñåáå. Îäí³ºþ 
ç òèõ, õòî ïî÷àâ ìàëåíüêèìè 
êðîêàìè ïåðåõîäèòè íà åêîñòèëü 
æèòòÿ — º â³ííè÷àíêà Òåòÿíà 
Ãîëîâêî. Æ³íêà âæå ïîíàä äå-
ñÿòü ðîê³â ñîðòóº ñì³òòÿ, ì³í³-
ì³çóº ñâîº ñïîæèâàííÿ â ö³ëîìó 
òà ï³äòðèìóº ïîâòîðíå âèêîðèñ-
òàííÿ ïðåäìåò³â.

Ðîçïî÷àëîñÿ âñå ç 2009-ãî 
ðîêó, êîëèÒåòÿíà ðàçîì ç ÷î-
ëîâ³êîì òà ñâîºþ ìàëåíüêîþ 
äèòèíîþ ¿õàëà íà Àçîâñüêå 
ìîðå. Êîëè äî¿æäæàëè äî óçáå-
ðåæåííÿ, äîðîãà ëåæàëà ÷åðåç 
Ìàð³óïîëüñüêå ñì³òòºçâàëèùå. 
Âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ, ³ öå 
ëèøå ç îäíîãî ì³ñòà, âðàçèëà Òå-
òÿíó ³ âîíà ïî÷àëà ö³êàâèòèñÿ 
åêîòåìîþ.

— Íàñàìïåðåä ÿ âèð³øèëà, 
ùî áóäó ì³í³ì³çóâàëè â³äõîäè 

íàøîãî áóäèíêó, — ãîâîðèòü Òå-
òÿíà. — ßêùî ìè ìîæåìî çäàòè 
ñêëî ³ ìåòàë, äëÿ ïî÷àòêó, òî áó-
äåìî çäàâàòè. Òîä³ ïðàö³âíèêè 
ïðèéîìó ìåòàëîáðóõòó äèâèëè-
ñÿ íà ìåíå äèêèìè î÷èìà, àäæå 
îäèíàäöÿòü ðîê³â òîìó åêîëî-
ã³÷íèé ñòèëü æèòòÿ áóâ çîâñ³ì 
íå ïîïóëÿðíèé. Ç ÷àñîì ì³é ïå-
ðåõ³ä íà åêîñòîðîíó æèòòÿ ñòàâàâ 
âñå á³ëüø ñâ³äîìèì.

Ïåâíèé ÷àñ Òåòÿíà ç ÷îëîâ³-
êîì âçàãàë³ æèëè áåç â³äõîä³â. 
Âñå, ùî ìîãëè, — çäàâàëè íà ïå-
ðåðîáêó, à ³íøå — ñïàëþâàëè 
ó ñåáå íà ïîäâ³ð’¿. Çãîäîì â³ííè-
÷àíêà çì³íèëà ñâî¿ ðàäèêàëüí³ 
ïîãëÿäè, áî ïîäóìàëà, ùî ñïà-
ëþâàííÿ ìîæå çàâàæàòè ñóñ³äàì 
òà øêîäèòè ¿¿ ìàëåíüêèì ä³òÿì.

Íàðàç³ áëèçüêî 90% ñì³òòÿ ç³ 
ñâîãî äîìó âîíè çäàþòü íà ñîð-
òóâàëüí³ ñòàíö³¿, à äåùî òàêè 
äîâîäèòüñÿ âèêèäàòè. À ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó, æàðòóº Òåòÿíà, ¿¿ 
áóäèíîê âæå ñàì ñòàâ ñõîæèé 
íà ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ. Îñê³ëü-
êè ïîíàä òðè îñòàíí³ ì³ñÿö³ 
íå ïðàöþâàëè.

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)
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ІСТОРІЯ ВІННИЧАНКИ, ЯКА 
ВІДКРИЛА ЕКО КАВ'ЯРНЮ 
Збереження природи  Шафка з 
власними горнятами відвідувачів, інтер’єр з 
екологічних матеріалів та сортування усього 
сміття у закладі, — за такими принципами 
працює єдина еко кав'ярня у Вінниці. 
Поговорили з власницею екологічного 
закладу, яка рухається до повної відмови 
від пластику на засадах екосвідомості 

— Ще до відкриття кав’ярні, я сама 
часто стикалася з непорозумін-
ням, коли приходила у заклад 
зі своєю чашкою, — продовжує 
Таня. — Коли я просила налити 
в мою, то мені давали в однора-
зовому стакані і казали: «Пере-
лийте собі». Люди не розуміють, 
навіщо це дивацтво. А у нашому 
закладі ми таких підтримуємо і це 
вже не стає дивацтвом.
Наприклад, зшити сумку зі 
старих джинсів — це кльово, 
а не дивно. І це не від бідності, 
а від свідомості.
Основна маса відвідувачів 
кав’ярні — молоді батьки. За сло-

вами власниці, більшість, хто 
приходить вперше, хвалять 
за креатив. Наприклад, люди, які 
побачили мозаїку з битої плитки, 
говорять, що і собі так зроблять.
— Люди, які робили ремонт 
у кафе, також зацікавилися еко 
темою. Вони принесли свої чаш-
ки у кав'ярню і тепер не викорис-
товують одноразові, — розпові-
дає Тетяна. — І таких прикладів 
є чимало. Ми помічаємо, що ті 
клієнти, які спочатку викидали 
сміття у загальний контейнер — 
тепер віддають його баристі. Ті-
шить, що відвідувачі стають еко 
свідомими.

Відвідувачі стають еко свідомими 

ПОКАЗУЄ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БІК БІЗНЕСУ 

Ó ëþòîìó 2017-ãî â³ííè÷àíêà 
âèð³øèëà, ùî õî÷å â³äêðèòè âëàñíó 
êàâ’ÿðíþ. Âîíà êóïèëà ïðèì³ùåí-
íÿ ñòàðîãî êàôå íà Êîñìîíàâò³â, 
òð³øêè çì³íèëà ³íòåð’ºð òà ïî÷àëà 
ñòâîðþâàòè ñâîþ åêî êàâ'ÿðíþ.

— Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ÿ íå äóìàëà, 
ùî ì³é çàêëàä áóäå åêîëîã³÷íèì. 
Çâè÷àéíî, ÿê ³ âäîìà, ìè ïî÷àëè 
ñîðòóâàòè ñì³òòÿ ó êàôå. Íàâ÷èëè 
öüîìó íàøó áàðèñòêó. À âæå ïî-
ò³ì ÿ çðîçóì³ëà, ùî õî÷ó ïåðåéòè 
íà ö³ëêîâèòî åêîëîã³÷íèé á³çíåñ, — 
ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Çàðàç íàøîþ 
ì³ñ³ºþ º ïîêàç åêîëîã³÷íî¿ ñòîðîíè 
á³çíåñó. Êàâ'ÿðíÿ, öå æ çâè÷àéíå ³ 
äóæå ïîïóëÿðíå ï³äïðèºìíèöòâî, 
¿õ º áåçë³÷ ó Â³ííèö³. À ìè ñâîºþ 
ðîáîòîþ ïîêàçóºìî, ùî ìîæíà ðî-
áèòè õîðîøèé ïðîäóêò ³ ïðè öüîìó 
íå çàáóâàòè ïðî åêîëîã³þ.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, ó ¿õíüîìó 
çàêëàä³ âîíè ìàéæå âñå ðîáëÿòü 
åêîëîã³÷íî ³ äåìîíñòðóþòü öå 
â³äâ³äóâà÷àì. Âîíè õî÷óòü ñâî¿ì 

ïðèêëàäîì ïîêàçóâàòè ëþäÿì, ùî 
ç ÿêîãîñü õëàìó ìîæíà çðîáèòè 
îðèã³íàëüí³ ðå÷³. Ïîÿñíþþòü, ùî 
íàâ³òü â³äìîâà â³ä îäíîãî îäíî-
ðàçîâîãî ñòàêàí÷èêà ïîêðàùèòü 
åêîëîã³þ.

Íàðàç³ âåñü íåïîòð³á ³ç çàêëàäó, 
ðîçä³ëåíèé íà ôðàêö³¿, â³äïðàâ-
ëÿºòüñÿ íà ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ. 
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, ó íèõ º çàãàëü-
í³ ñì³òíèêè äëÿ òèõ, õòî íå ãîòîâèé 
çàìîðî÷óâàòèñÿ ³ ñîðòóâàòè. Àëå 
âîíè ùîðàçó ïîÿñíþþòü, ùî öå 
íå ñêëàäíî. Íàïðèêëàä, ÿêùî âè 
ïðèäáàëè ñ³ê äëÿ äèòèíè ó ïàïåðî-
âîìó ñòàêàí÷èêó, òî â³ääàéòå òàðó 
áàðèñò³, à íå âèêèäàéòå ó ñì³òíèê. 
Áàðèñòà, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîìèº ñòà-
êàí÷èê ³ â ê³íö³ òèæíÿ â³í îïè-
íèòüñÿ íà ñîðòóâàëüí³é ñòàíö³¿.

— ×àñòî ëþäè ïðèõîäÿòü ³ ïè-
òàþòü: «À ÷îìó åêî?» Íå âñ³ ðî-
çóì³þòü, ùî «åêî» — öå â³ä ñëî-
âà åêîëîã³ÿ. Äåõòî äóìàº, ùî â³ä 
ñëîâà åêîíîì³ÿ ³ ìàº áóòè äóæå 
äåøåâî, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — 
Ïåðøå, ùî ÿ â³äïîâ³äàþ â³äâ³ä-

óâà÷àì íà öå çàïèòàííÿ: «Ó íàñ 
äóæå áàãàòî ÷îãî çðîáëåíî ç ïî-
çèö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³». Íà-
ñïðàâä³ áàãàòî òàêèõ, õòî ïðîñòî 
çàéøîâ íà êàâó, ³ çàëèøèâñÿ ç 
íàìè íà õâèë³ åêîæèòòÿ.

Ó åêî êàâ’ÿðí³ º øàôêà ç âëàñ-
íèìè ãîðíÿòêàìè â³äâ³äóâà÷³â. 
×àøêè ëþäè ïðèíîñÿòü ç äîìó, 
÷è êóïóþòü ïðîñòî ó çàêëàä³. 
Äàë³ — ï³äïèñóþòü ¿õ ³ íàñòóïí³ 
ðàçè, ïðèéøîâøè ó êàâ’ÿðíþ, 
¿ì ðîáëÿòü íàïî¿ ó ¿õí³ ãîðíÿò-
êà. Êð³ì òîãî, òðóáî÷êè ó êàôå 
çðîáëåí³ ç æèòà òà î÷åðåòó.

Âñÿ ëîã³ñòèêà çàêëàäó çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîêàðó, 
ÿêèé, çà ñëîâàìè Òåòÿíè, ì³í³-
ì³çóº íåãàòèâíèé âïëèâ â³ä àâòî 
íà äîâê³ëëÿ.

— Çâ³ñíî, ïðàöþâàòè ó åêî-
ôîðìàò³ äîðîæ÷å. Íàïðèêëàä, 
ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ, êð³ì çóñèëü, 
êîøòóº äîäàòêîâèõ âèòðàò, — 
ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Àëå ÿ âæå 
íå ìîæó ïî-³íøîìó æèòè. Ó ñâ³é 
á³çíåñ ÿ çàêëàäàëà ö³ âèòðàòè. 
Öå ìîìåíò ñâ³äîìîñò³, ÿ ãîòîâà 
âèòðàòèòè á³ëüøå ñâîãî ðåñóð-
ñó. Çàòå áóäó ðîçóì³òè, ùî ìîº 
ñïîæèâàííÿ ìîæå ìåíøå â³äãóê-
íóòèñÿ íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì.

ДЕТАЛІ ІНТЕР’ЄРУ ЗРОБЛЕНІ 
З НЕПОТРЕБУ 

Âñ³ ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó çà-
êëàäó á³îðîçêëàäí³. Ìàéæå âñ³ 

ìåáë³ — äåðåâ'ÿí³, à áàðíà ñò³é-
êà — ìåòàëåâà, â³äïîâ³äíî, ¿¿ 
ìîæíà áóäå çäàòè íà ïåðåðîáêó. 
Àáàæóðè íà ëþñòðè ó êàâ’ÿðí³ 
çðîáëåí³ ç ïîâòîðíî ïåðåðîáëå-
íèõ ïëàñòèêîâèõ êðèøå÷îê â³ä 
ïëÿøîê. Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, 
öå ïðèêëàä òîãî, ÿê ç ìîòëîõó 
ìîæíà çðîáèëè ùîñü ïðèêîëüíå 
³ ñòèëüíå.

À, íàïðèêëàä, ìîçà¿êó íà ñò³-
íàõ âèêëàëè áèòîþ ïëèòêîþ, ÿêó 
ñïèñàëè ç ìàãàçèí³â òà çàëèøè-
ëàñü ï³ñëÿ äîìàøíüîãî ðåìîíòó.

— Äèâàí ó çàêëàä³ ïîøèòèé ç³ 
ñòàðèõ äæèíñ³â íàøèõ â³äâ³äóâà-
÷³â, — êàæå ñï³ââëàñíèöÿ êàôå. — 
Íàøà êàíàïà ç äæèíñ³â âèéøëà 
äóæå äåøåâîþ ³ ñòèëüíîþ. À ùå 
ëþäè ïðèõîäÿòü øóêàòè íà í³é 
ñâî¿ øòàíè.

Âçàãàë³ Òåòÿíà ï³äòðèìóº ì³-
í³ìóì ñïîæèâàííÿ â ö³ëîìó, 
íàïðèêëàä, âîíà øèëà øòîðè 
ç³ ñòàðèõ ÷îëîâ³÷èõ ñîðî÷îê. 
À ñò³ëüö³ ó çàêëàä³ âîíè çðîáè-
ëè ç³ ñòàðèõ ñèä³íü òà ïåäàëåé 
âåëîñèïåä³â.

Ïðè âõîä³ ó êàâ’ÿðíþ ñòîÿòü 
ìàëåíüê³ âàçîíè, ïîñàäæåí³ 
ó ïàïåðîâ³ ñòàêàí÷èêè, ÿê³ êî-
æåí â³äâ³äóâà÷ ìîæå âçÿòè áåç-
êîøòîâíî. Òåòÿíà âäîìà ìàº 
âåëèêèé åêîñàä ³ çàõîïëþºòüñÿ 
âèðîùóâàííÿì ðîñëèí. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì ¿õ ñòàº òàê áàãàòî, ùî 
æ³íêà ä³ëèòüñÿ íèìè.

Тетяна Головко: «Ми своєю роботою показуємо, 
що можна робити хороший продукт і при цьому 
не забувати про екологію» 

— Çâ³ñíî, ïðàöþâàòè ó 
åêîôîðìàò³ äîðîæ÷å,  
— ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. 
— Àëå ÿ âæå íå ìîæó 
ïî-³íøîìó æèòè. Öå 
ìîìåíò ñâ³äîìîñò³
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КОСТЯНТИН ІЛЬНИЦЬКИЙ, СПОРТСМЕН
Неможливо повернутися в минуле 
і змінити свій старт. Але знаю точно, 
що можна стартувати зараз і змінити 
свій фініш.

ПРЕССЛУЖБА ЦЕНТРУ ВИВ-
ЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

«СОЦІОІНФОРМ»

Ñåðåä ïîë³òèê³â íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
íàéá³ëüøó äîâ³ðó ñåðåä ì³ñòÿí ìàº Âî-
ëîäèìèð Ãðîéñìàí — 68% ó Â³ííèö³ ³ 
59% — ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Ç-ïîì³æ 
ïàðò³é «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìà-
íà» òàêîæ ìàº íàéâèùèé ð³âåíü ï³äòðèìêè 
â ðåã³îí³: 52,7% ó Â³ííèö³ (ñåðåä òèõ, õòî 
ïðèéäå íà ãîëîñóâàííÿ òà âèçíà÷èâñÿ ç 
âèáîðîì) òà 35,3% — Â³ííèöüêà îáëàñòü. 
Òàê³ äàí³ ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ «Ñî-
ö³îïîë³òè÷í³ íàñòðî¿ íà Â³ííè÷÷èí³» ïðå-
çåíòóâàâ 6 ëèïíÿ ó Â³ííèö³ Öåíòð âèâ÷åííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ äóìêè «Ñîö³î³íôîðì».

Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ó ÷åðâí³ 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ. Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ 
ñòàâèëèñü ðåñïîíäåíòàì, áóëî é çîêðåìà 
ïðî òå, ÿê çì³íèëèñü ì³ñòî òà ðåã³îí 
óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â. 85% â³ííè-
÷àí â³äïîâ³ëè, ùî ó Â³ííèö³ â³äáóëèñÿ 
çì³íè íà êðàùå ³ ëèøå 3% — ñêàçàëè, 
ùî ñòàëî ã³ðøå. Â îáëàñò³ — 60% ëþäåé 
áà÷àòü çì³íè íà êðàùå, ³ 9% ââàæàþòü, 
ùî ñòàëî ã³ðøå.

ßê çàçíà÷èëà êàíäèäàòêà ñîö³îëîã³÷-
íèõ íàóê, äèðåêòîðêà àãåíö³¿ «Ñîö³î³í-
ôîðì» Íàòàë³ÿ Çàéöåâà-×³ïàê, â óìîâàõ 
êàðàíòèíó íàéâèùó îö³íêó ä³ÿì âëàäè 
â³ííè÷àíè â³ääàþòü îðãàíàì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ — öå 51% æèòåë³â ì³ñòà. 
Âèñîêî îö³íþþòü ä³¿ îáëàñíî¿ âëàäè 25% 
ðåñïîíäåíò³â, à óðÿäó — 12%. Â ðåã³îí³ 
ö³ ðåçóëüòàòè ñêëàäàþòü â³äïîâ³äíî: ì³ñ-
öåâ³ ðàäè — 39%, îáëàñíà âëàäà — 19%, 
óðÿä — 11%.

Ó Â³ííèö³ çà ðåçóëüòàòàìè îïèòó-
âàííÿ íàéá³ëüøå äîïîìàãàëè áîðîòè-
ñÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì ôîíä «ÑòîïÂ³ðóñ» 
Â. Ãðîéñìàíà — 33%, íà äðóãîìó ì³ñö³ 
ç 32% — ì³ñöåâà âëàäà òà á³çíåñ. Â îá-
ëàñò³ ìåøêàíö³ ïåðøå ì³ñöå â³ääàþòü 
ì³ñöåâèì ãðîìàäàì — 29%, ³ 22% ôîíäó 
«ÑòîïÂ³ðóñ» Â. Ãðîéñìàíà.

Òàêîæ ðåñïîíäåíòàì áóëî ïîñòàâëåíî 
íèçêó ïèòàíü ùîäî ìàéáóòí³õ âèáîð³â 
äî ì³ñöåâèõ ðàä. Â³äòàê, ÿêáè âèáîðè 

äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä-
áóâàëèñü çàðàç — 52,7% ëþäåé, ÿê³ ïëà-
íóþòü ãîëîñóâàòè òà âèçíà÷èëèñü ç âèáî-
ðîì, ï³äòðèìàëè á «Óêðà¿íñüêó ñòðàòåã³þ 
Ãðîéñìàíà», ïî îáëàñò³ ïàðò³þ åêñ-ìåðà 
òà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ãîòîâ³ ï³äòðèìàòè 
35,3% îïèòàíèõ. Íà äðóãîìó ì³ñö³ ó Â³-
ííèö³ ïàðò³ÿ «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü» 
(13,1%), íà òðåòüîìó — «Ñëóãà íàðîäó» 
(7,7%). Ïðîõ³äíèé áàð’ºð äî Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè äîëàº òàêîæ «Áàòüê³âùèíà» 
òà «ÎÏÇÆ».

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íà 2-é ïîçèö³¿ 
«Ñëóãà íàðîäó» (13,4%), íà 3-é — «Áàòü-
ê³âùèíà» (13,2%), äàë³ «ªâðîïåéñüêà ñî-
ë³äàðí³ñòü» (13,1%). ² ïîò³ì ³ç çíà÷íèì 
â³äðèâîì Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ Î. Ëÿøêà 
òà «ÎÏÇÆ» — 6% òà 5,8% â³äïîâ³äíî.

«Ï³ä ÷àñ îïèòóâàííÿ â ðåã³îí³ ïåðø³ñòü 
îòðèìàëà ïàðò³ÿ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ» 
Â. Ãðîéñìàíà. ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî ãî-
ëîñè ðîçïîä³ëÿòèìóòüñÿ ïðîïîðö³éíî, 
òî âîíè ìîæóòü ìàòè äî òðåòèíè ì³ñöü 
ó ì³ñöåâèõ ðàäàõ îáëàñò³. Íà äðóãîìó 

ì³ñö³ îäðàçó òðè ïàðò³¿: «Ñëóãà íàðîäó», 
«Áàòüê³âùèíà» òà «ªâðîïåéñüêà ñîë³-
äàðí³ñòü», ¿õí³ ïîêàçíèêè â³äð³çíÿþòüñÿ 
íåñóòòºâî. ßêùî íå áóäå ÿêèõîñü êàòà-
êë³çì³â, òî öÿ ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàòèìåòü-
ñÿ ³ íàäàë³», — ðîçïîâ³ëà ñîö³îëîãèíÿ 
Íàòàë³ÿ Çàéöåâà-×³ïàê.

Íà çàïèòàííÿ, ÿêáè âèáîðè ìåðà Â³-
ííèö³ â³äáóëèñÿ á ñüîãîäí³, — 59,4% â³-
ííè÷àí, õòî âèçíà÷èâñÿ ³ ïëàíóº ïðèéòè 
íà âèáîð÷ó ä³ëüíèöþ, â³ääàëè á ñâ³é ãî-
ëîñ çà ä³þ÷îãî ìåðà Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

«ßêùî ðîçðàõóâàòè â³äñîòîê â³ä òèõ, 
õòî ïðèéäå íà âèáîðè ³ ãîëîñóâàòèìå, 
òî ó Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà º øàíñè ïåðå-
ìîãòè ó ïåðøîìó òóð³. Çà íàøèìè ðåçóëü-
òàòàìè ³íø³ êàíäèäàòè íå ìàþòü òàêèõ 
ñåðéîçíèõ øàíñ³â íà ïåðåìîãó», — çàçíà-
÷àº äèðåêòîðêà öåíòðó «Ñîö³î³íôîðì» 
Íàòàë³ÿ Çàéöåâà-×³ïàê.

Ñåðåä ïîë³òèê³â íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
íàéâèùèé ð³âåíü äîâ³ðè ñåðåä æèòåë³â 
ðåã³îíó ìàº Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè 
ó 2016–2019 ðð. Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí: 

â îáëàñò³ éîìó äîâ³ðÿþòü 59% ìåø-
êàíö³â, ó ì³ñò³ — 68%. Òàêîæ æèòåë³ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çà ðåçóëüòàòàìè 
îïèòóâàííÿ «Ñîö³î³íôîðì» ââàæàþòü, 
ùî ñàìå Ãðîéñìàí áóâ íàéêðàùèì Ãîëî-
âîþ Óðÿäó. Ó Â³ííèö³ öå 59% îïèòàíèõ, 
â ðåã³îí³ — 55%.

«ßêùî ãîâîðèòè ïðî â³ííè÷àí, òî ó Â³-
ííèö³ áåççàïåðå÷íîþ ï³äòðèìêîþ êî-
ðèñòóºòüñÿ ò³ëüêè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí. 
Éîãî ðîáîòó âèñîêî îö³íþþòü 68% ðåñ-
ïîíäåíò³â, à íå ï³äòðèìóþòü ëèøå 18%. 
Òîä³ ÿê Ïåòðî Ïîðîøåíêî ìàº ëèøå 23% 
ï³äòðèìêè, Þë³ÿ Òèìîøåíêî — 15% òà 
Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê 7%. Ìè áà÷èìî, ùî 
ïîçèòèâíèé áàëàíñ äîâ³ðè ìàº ëèøå 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí. Äî óñ³õ ³íøèõ 
ïîë³òèê³â â³ííè÷àíè ñòàâëÿòüñÿ øâèä-
øå íåãàòèâíî, í³æ ïîçèòèâíî, øâèäøå 
¿ì íå äîâ³ðÿþòü. Íà Â³ííè÷÷èí³ òàêîæ 
ââàæàþòü, ùî ñàìå Ãðîéñìàí ñïðàâèâ-
ñÿ êðàùå çà ³íøèõ íà ïîñàä³ Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà. Ïðî öå ñêàçàëè 55% ðåñïîíäåí-
ò³â â îáëàñò³ òà 59% ó Â³ííèö³», — äîäàëà 
Íàòàë³ÿ Çàéöåâà-×³ïàê.

Òàêîæ ó ðåñïîíäåíò³â ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê 
ñàì³ â³ííè÷àíè ñòàâëÿòüñÿ äî ñòâîðåííÿ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÒÃ. Ïîçèòèâíî äî öüîãî 
ïðîöåñó ñòàâèòüñÿ 51%, íåéòðàëüíî 
ñòàâëÿòüñÿ — 29%, ³ 21% — íåãàòèâíî.

Ùå îäíå ïèòàííÿ ó ì³ñò³ ñòîñóâàëîñÿ 
ñòàâëåííÿ ì³ñòÿí äî ñèñòåìè øòðàôó-
âàííÿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ. 
Ö³êàâî, ùî 84% ðåñïîíäåíò³â ï³äòðèìó-
þòü øòðàôóâàííÿ çà ïàðêóâàííÿ àâòî 
ó íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ (íå ï³äòðèìó-
þòü — 4%, ðåøòà — íå âèçíà÷èëèñü).

ДОВІДКА

Опитування проведено з 13 по 18 червня 
методом стандартизованого інтерв’ю за міс-
цем проживання. Обсяг вибірки: 800 осіб 
у Вінниці та 1200 — у Вінницькій області. Тип 
вибірки: районована, квотно-пропорційна 
за статтю і віком (18+). Похибка репрезен-
тативності не перевищує 2,6% для області 
і 3,5% для м. Вінниці.

Дослідження «Соціоінформ»: якби вибори мера відбувались 
у червні — 59,4% вінничан проголосували б за Моргунова
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 
ФК «НИВА»
Ï ð å ç è ä å í ò 

ÔÊ «Íèâà» (Â³-
ííèöÿ) Âàäèì Êó-

ä³ÿðîâ ðîçïîâ³â ïðî 
ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç ô³íàíñîâîþ 
ï³äòðèìêîþ êîìàíäè:

— Ï³ä òðèìóºìî  ñë àâ -
í³ ôóòáîëüí³ òðàäèö³¿ ì³ñòà 
íàä Áóãîì. Íà öüîìó øëÿõó 
ó 2020 ðîö³ íàì ñïðèÿº Â³-
ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, çà äî-
ïîìîãîþ ÿêî¿ ìè ïðîæèëè 
ïåðø³ ï³âðîêó. Àëå äàë³ áåç 
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ùå ³ ç 

áîêó Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ ³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè (ÿêà 
çàâæäè áóëà ïîïåðåäí³ìè ðî-
êàìè) «Íèâà» íå çìîæå äàë³ 
³ñíóâàòè.

Çàðàç ó ñòðóêòóð³ êëóáó ïåðå-
áóâàº 60 îñ³á.

— ßêùî Â³ííèöüêà ÎÄÀ ³ 
Â³ííèöüêà îáëàñíà ðàäà íå õî-
÷óòü íàñ ï³äòðèìóâàòè, íåõàé 
¿õíº êåð³âíèöòâî ïóáë³÷íî çà-
ÿâèòü ïðî öå. Òîä³ ìè çí³ìåìî 
êîìàíäè ÔÊ «Íèâà» ç ÷åìï³-
îíàòó Óêðà¿íè ó äðóã³é ë³ç³ òà 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè U-19, — 
äîäàâ Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Без підтримки обласної влади «Нива» припинить існування
БЛОГ

íí
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ОВЕН 
Самотність, схоже, стане 
вашим супутником, але вас 
це зовсім не засмутить. Як 
на початку тижня, так і у ви-
хідні краще не призначати 
зустрічей і побачень.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші стосунки з постійним 
партнером можуть зазнати 
змін. Не виключено, що вам 
доведеться дізнатися щось 
нове про нього і про себе. 

БЛИЗНЮКИ 
У вас все буде так безхмарно, 
що вам варто берегти, плека-
ти і підтримувати цей настрій. 
П'ятниця — чудовий день, 
призначений для зустрічей і 
романтичних побачень.

РАК 
Ви будете привабливі і успішні, 
і, при деяких зусиллях з ва-
шого боку, абсолютно чарівні. 
Була б мета, а способів її до-
сягти у вас є в надлишку. Кращі 
дні для побачень — вихідні.

ЛЕВ 
Не розвалюйте ваші стосунки 
заради нових любовних 
міражів, щоб не відчувати 
потім гіркого розчарування. 
Краще уважніше придивіться 
до постійного партнера, він 
саме те, що вам потрібно.

ДІВА 
Вас чекає довгоочікуваний 
успіх в особистому житті. 
Не занадто вередуйте і не за-
дирайте носа, інакше удача 
відвернеться від вас, вчіться 
цінувати те, що маєте. 

ТЕРЕЗИ 
Можна порадіти за ваше 
сімейне благополуччя. Все 
буде складатися у ваших 
стосунках гармонійно, тільки 
постарайтеся не вимагати від 
коханої людини більше, ніж 
вона може вам дати.

СКОРПІОН 
На початку тижня не пропус-
тіть свій шанс стати центром 
уваги і об'єктом пристрасті. 
Насиченість в особистому 
житті порадує вас. У неділю є 
ймовірність прийняти важли-
ве рішення.

СТРІЛЕЦЬ 
Вам може зустрітися дуже 
цікава людина. Вона може за-
крутити вас у вихорі побачень і 
пристрасті. Тільки не втрачайте 
голову, ваш новий супутник 
може так само таємничо зник-
нути, як і з'явився.

КОЗЕРІГ 
Не варто розслаблятися. 
Ледь ви вирішите віддатися 
течії, як ваш човен несподі-
вано винесе на мілину. Про-
являйте ініціативу, влаштуйте 
побачення самі.

ВОДОЛІЙ 
Ймовірне значне пожвавлен-
ня в любовній сфері. Частіше 
виходьте з дому, вас очікують 
нові знайомства та цікаві 
зустрічі. Але не дозволяйте 
оточуючим втручатися у ваше 
особисте життя.

РИБИ 
На початку тижня можлива 
відверта розмова з коханою 
людиною. Загострення при-
страстей в сердечних справах 
проявиться в середині тижня.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— У психоло-
гії і соціології 
є дуже цікава 
концепція. На-
зивається вона 

«Теорія млинців». Вважається, 
що міжособистісні зв'язку тим 
міцніші, чим більше справ і ін-
тересів їх об'єднують. Спільні 
походи в кіно чи в спортзал, 
або загальні інтереси, які мож-
на разом обговорити, чи на-
віть спільне випікання млинців. 
Чим більше зв'язків, тим міцні-
ше контакт. Якщо це так, цікаво 
подумати далі. Звідки беруться 
загальні справи? Очевидно, із 
загальних інтересів. Якщо щось 
подобається людині, це ж подо-

бається партнеру, і відповідно 
набагато легше організувати як 
побут, так і дозвілля. Що впливає 
на загальні інтереси і цінності? 
Впливає якраз рівень: матеріаль-
ний, соціальний, інтелектуаль-
ний і так далі. Тому що всі ці речі 
формують нашу ідентичність, 
допомагають сформувати від-
повідь на питання «Хто я?» І коли 
зустрічаються двоє людей, у яких 
є якісь спільні інтереси, або ці 
люди просто цікаві одне одно-
му, між ними виникає цікавий 
хімічний процес, який назива-
ється дифузія — проникнення од-
нієї речовини в іншу і навпаки. 
Люди починають розчинятися 
одне в одному. Або цього не від-
бувається, люди залишаються 
одне одному чужими, і стосунки 
тоді тривають недовго.

Коментар експерта

МРІЯТИ ДУЖЕ ШКІДЛИВО 
Навіть не потрібно дуже сильно 
шукати, просто забити в пошук гу-
гла — «стосунки» — і тупо дивитися 
все, що спливає. Зокрема, багато 
відгуків на цю тему набрало відео, 
де українських дівчат опитували 
на тему: «Скільки повинен заро-
бляти чоловік, щоб ви погодилися з 
ним зустрічатися/жити/одружити-
ся?» У відео показали понад десять 
учасниць опитування, і лише одна 
з них озвучила більш-менш адек-
ватну сумму — трохи більше 10 тис. 
грн. Решта, не моргнувши оком, 
відсівали претендентів з місячним 
заробітком в 100 тисяч (самі при 
цьому навряд чи заробляють міні-
малку). А ще дівчата скрупульозно 
прораховували, скільки і що кон-
кретно їм повинні, на лобі рядком 
бігли цифри чужих мільйонів. Деякі 
говорили, що теж будут працюва-
ти, а ще надихати своїх партнерів 
на майбутні кар'єрні висоти і сти-
мулювати, стимулювати. У комен-
тарях з цього приводу жартували 
на тему стимуляцій, припускаючи, 
що всі вони будуть через одне міс-
це. Під відео також були припущен-
ня: може дівчатка доньки багатих 
батьків, або утриманки, які звикли 
до статусних чоловіків? Але тут же 
їх розвіювали, тому що 90%, не те 
що на багатих дочок, навіть на при-
слугу багатого будинку не тягнули.

ПРОТИЛЕЖНОСТІ 
НЕ ПРИТЯГУЮТЬСЯ 
В ЖЖ, кому цікаво, можете пошука-
ти статтю про роботу агентства зна-
йомств в Нідерландах «Як знайти 
хорошого чоловіка» називається. 
У ній агент Personal matchmaking 
(дуже затребуваний сервіс зна-
йомств) розповідає, як люди оби-
рають собі пару.
Послугами даного агентства корис-
туються зайняті люди, які з певних 
причин не знайшли пару в колах 
спілкування. Або мають певний 
статус і тому не можуть світити свої 
профілі на сайтах знайомств. 
Так ось, статистика свідчить, що 
освічені шукають освічених, спор-
тивні — спортивних, заможні — за-
можних… 
Наприклад, випадок з практики 
агентства: чоловік, який звик розра-
ховувати тільки на себе, мав хоро-
ший дохід, кілька друзів, практично 
нуль родичів, зблизився з жінкою з 
великої і дружної сім'ї (батьки, тіт-
ки, дядьки, хрещеники, племінни-
ки). Здавалося б, у одного є в над-
лишку те, що в іншого дефіцит, тож 
пазл можна склеїти.  Але ні. Чоловік 
втік з першого сімейного зборища. 
Стосункам було трохи менше тиж-
ня. Якщо у людини чогось немає, 
а у вас є — ви можете дати їй відсут-
нє. Але швидше за все у неї немає, 
тому що не треба.

ЯК ЖИТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО 
Якщо повернутися до теми мрій-
ників, що такого вони можуть 
запропонувати успішній людині, 
чого вона не може взяти сама? 
Зрозуміло, на що розраховують, 
наприклад, дівчата. На те, що їх 
молодість і краса вирівняє рахунок. 
Але не зрозуміло, в якому спотво-
реному світі живуть ці дівчатка, 
якщо вважають, що вони можуть 
сподобатися мужику з доходом, що 
в кільканадцять разів перевищує їх 
власний. Та навіть дохід чоловіка 
в три-чотири рази — вже планка 
завищена до небес. Можливо за-
хоплення і буде, на певний корот-
кий час, як щось новеньке, а потім…
Тому що партнер нам потрібен лише 
тоді, коли ним захоплюєшся і милу-
єшся, це правило працює в обидва 
кінці. Дівчатка — ви дійсно можете 
викликати захоплення багатого му-
жика, та таке, що для нього буде 
честю представити вас друзям? 
Деякі цілком собі розуміють, що є 
багато дівчат і красивіших за них, і 
молодших, і навіть розумніших, але 
є впевненість, що ти точно виняток.
До речі, якщо свою не винятковість 
відрефлексувати не виходить, фо-
тошоп і глянець на допомогу. За-
кохатися, звичайно, він може і зо-
всім не в красуню, але фільтр уваги 
у нього десь там, в світі глянцю. Ви 
туди потрапляєте?

СПРОБУВАТИ 
ВИПРАВИТИ 
Знаєте, що ще збиває з пантели-
ку? Ось забивають такі дівчатка 
в гугл тему, наприклад, «багаті 
і перспективні чоловіки». І по-
трапляють на добірку типу «най-
багатші і знамениті чоловіки і їх 
некрасиві жінки». 
Ну правда ж, тільки ледачий 
не пройшовся по парочці Мар-
ка і Прісцилли Цукерберг, або 
Білла і Мелінди Гейтс. І це ще 
мужики там самі по собі непо-
казні, а вже коли поруч із зоряним 
і багатим красунчиком з'являється 
страшненька дружина — все. Міз-
ки дівчат плавляться як смола 
на сонці, і всі теорії про «подібне 
тягнеться до подібного» тріщать 
по швах. 
Вони миттєво починають по-
рівнювати себе красуню, з цим 
«не пойми що» на світлині, і 
звісно ж, роблять висновок — це 
якась помилка, вона його обкру-
тила, підпоїла, до бабки певно 
ходила.
А як інакше пояснити це неподоб-
ство?
Хоча воно пояснюється просто — 
в цій людині є те, що викликає 
захоплення чоловіка: розум, та-
лант, характер, життєві цінності, і 
як не крути, є місце перетину — де 
зустріч стала можливою.

ШУКАЄТЕ КОХАННЯ? 
СПОЧАТКУ ЗАКОТІТЬ ГУБУ
Ми обираємо, нас обирають  
Яка ймовірність побудувати 
довготривалі та гармонійні стосунки 
з людиною, яка ну дуже сильно 
відрізняється від вас? За соціальним 
статусом, матеріальним, або просто 
за інтересами. Нульова, чи не так? Але як 
тоді бути з історіями магічних зустрічей, 
що люб’язно підсовують нам в кіно, 
романах. Нам брешуть?

Â îñíîâíîìó ÷àð³âí³ ³ñòîð³¿ 
êîõàííÿ ðîçðàõîâàí³ íà ä³â÷àò. 
Öå âîíè âñå æèòòÿ ìð³þòü ïðî 
çàïëàíîâàíó íà íåáåñàõ çóñòð³÷ ç 
ïðèíöîì. ² íàâ³òü íå çàäàþòüñÿ 
ïèòàííÿì: «À ÿ òî÷íî ïðèíöåñà?» 
Öåé ïåðåê³ñ â ì³çêàõ ïîâ'ÿçàíèé 
íàïåâíî ç òèì, ùî ÷îëîâ³êè 

á³ëüø àäåêâàòíî ñïðèéìàþòü ñâî¿ 
ìîæëèâîñò³, à ùå íå ïðàãíóòü çà-
áðàòèñÿ íà ðó÷êè, íå øóêàþòü 
ó ïàðòíåðîâ³ íàä³éíå ïëå÷å ³ 
êàì'ÿíó ñò³íó. À îñü ç ïàíÿíêà-
ìè á³äà. Òîìó îñü ê³ëüêà ïóíêò³â 
äëÿ ðîçäóì³â, òà ïåðåâ³ðêè àäåê-
âàòíîñò³.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АЛІНА МЕЛЬНИК, 
ОФІЦІАНТКА

— Дістань-но з холодиль-
ника торт, милий!
— Будь ласка, а на скільки 
шматків його порізати? 
На чотири чи на вісім?

— Напевно, на чотири, вісім мені не здо-
лати.

***
Якщо ваш син, приходячи додому, голосно 
сміється і постійно їсть солодке, не по-
спішайте бити тривогу. Може він просто 
веселий ласун.

***
Як вас звати?
— Роза
— І де ви працюєте?
— У банку.
— Як романтично — Роза в банці!..

***
У випадках самоізоляції громадян 
на 14-денний карантин у своїх квартирах, 
необхідно прописати обов'язкове вилучен-
ня перфоратора.

***
Алло, привіт, кохана! Чим зараз займаєшся?
— Рибку заливну роблю…
— Ого! А ти хіба вмієш?!
— А то! Шматок вобли, ковток пивка…

***
— Мам, мені здається, я ніколи не вийду 
заміж.
— Та годі тобі. Хто-небудь та лоханеться.

***
Підпилий чоловік приходить додому.
— Де ти був?! Я всю ніч не стулила очей! — 
накидається на нього дружина.
Чоловік втомлено:
— А ти думаєш, я спав?

***
— Я веду здоровий спосіб життя.
— У тебе в чашці коньяк.
— А хіба це не здорово?

***
За статистикою, серед основних причин 
шлюбу, кохання займає стійке друге місце — 
між дурістю і горілкою.

***
— Не стала нічого дарувати коханому. 
Справді, що можна подарувати людині, 
у якої є я?! Хіба що тільки валер'янки…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Ñåðåäà, 15 ëèïíÿ 2020
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ОВЕН 
Покой вам только снится. 
Однако постарайтесь все же 
накопить силы. 

ТЕЛЕЦ 
Основными событиями 
этой недели могут стать 
дела, связанные с семьей 
и домом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Отличное время для отпуска 
и приятного путешествия 
к морю.

РАК 
В профессиональной сфере 
вас ждет повышение зар-
платы и карьерный рост.

ЛЕВ 
Не пытайтесь ничего 
решать с помощью силы 
и ругани. 

ДЕВА 
Ваша активность и энергич-
ность позволит сдвинуть 
с мертвой точки накопивши-
еся дела. 

ВЕСЫ 
В разгар лета настроение 
может оказаться нерабочим. 
Постарайтесь собраться.

СКОРПИОН 
Хорошее время для отпуска 
и путешествия, которое вам 
подарит яркие события 
и приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ 
Вы умны и ироничны, 
правда, свое мнение иногда 
лучше оставить при себе.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе окажутся 
удачными поездки и путе-
шествия. 

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь быть гибче 
при обсуждении деловых 
вопросов с коллегами.

РЫБЫ 
Вам необходимо быть 
внимательнее и осторожнее. 
Вокруг вас плетутся интриги. 

РЕКЛАМА

Анастасія, 22 роки
Весела, добра, щира. Працюю та живу у Вінниці. 
Зазвичай  більшість часу проводжу на роботі, 
але в мріях хочу зі своєю сім'єю більше часу 
відпочивати, а також подорожувати краї нами. 
Також люблю робити незвичай ні букети (такі як з 
риби, пива, цукерок, овочів, фруктів), це можна 
назвати мої м хобі. 

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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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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2 роки
Працюю та живу у Вінниці. 
су проводжу на роботі, 
єю сім'єю більше часу 
подорожувати краї нами. 
незвичай ні букети (такі як з 
овочів, фруктів), це можна 

А МОЖЕ ВЗЯТИ 

о та коротку 
e-mail: 

om.ua. 
у 

штовну 
від 
римають 
і.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


