
 У 12-річного Діми Шилова рак. Родичі хлопчика 
та онкологи «Охматдиту», де він зараз лікується, 
звинувачують лікарів дитячої обласної лікарні в 
неправильно встановленому діагнозі та лікуванні 

— Нам не потрібна компенсація, ми просто 
хочемо, щоб цих людей звільнили і вони понесли 
кримінальну відповідальність. Тому що до нас там 
були діти, і після нас там будуть діти, — говорить 
Надія Дмитрієва, хрещена Діми Шилова

 Що на це відповідають вінницькі лікарі і чому 
вбачають в діях київських колег «шкурний» інтерес?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПО ТОЙ БІК ЖИТТЯ
 Історія про безхатченка 
В'ячеслава, який 23 роки жив 
на вокзалі, іноді лякаючи 
перехожих своїми криками. 
Та про людей, що дали йому 
шанс почати нове життя

ВЧИТЬ ВИРОЩУВАТИ 
ЛАВАНДУ
 Раз посадив і 20 років урожай 
збираєш. Фермер розповів, чому 
вирощувати лаванду вигідніше, 
ніж картоплю, та пропонує усім 
охочим зайнятися цією справоюс. 5 с. 6

УЧАСНИКУ АТО ДАЛИ 
ЗЕМЛЮ НА ГОРОДАХ №29 (1499)

СЕРЕДА
22 липня 2020

20MINUT.UA

с. 7

475658

РЕКЛАМА

475469

ЯК НЕЗРЯЧІ ЖІНКИ 
СТВОРИЛИ БІЗНЕС

ПЕНСІОНЕРКА СУДИТЬСЯ З «ЕНЕРОЮ» с. 2

с. 12

РІДНІ ДІМИ ШИЛОВА ХОЧУТЬ
ПОСАДИТИ ОНКОЛОГІВ
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Діма Шилов 
разом з 
мамою 
Ольгою 

незадовго 
до того, як 
дізналися 

про страшну 
хворобу 
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Про страхи 
Êîëèñü, ùå â äèòèíñòâ³, 

÷èòàâ ôàíòàñòè÷íå îïîâ³äà-
ííÿ ïðî ÷óâàêà, ÿêîãî çàêè-
íóëè íà áåçëþäíó ïëàíåòó ³ 
òàì áóëà ÿäåðíà áîìáà ç òàé-
ìåðîì íà ãîäèíó. ̄ ¿ íåðåàëü-
íî áóëî äåàêòèâóâàòè, ëèøå 
áóëà êíîïêà, ÿêà îáíóëþâàëà 
òàéìåð ³ âåðòàëà éîãî íà ïî-
÷àòîê â³äë³êó.

×óâàê íàâ÷èâñÿ æèòè 
â ìåæàõ öüîãî òàéìåðó, ïî-
ä³ëèâ ñâîº æèòòÿ íà ãîäèíè, 
ñïàâ ð³âíî ïî 59 õâèëèí ³ 
íå â³äõîäèâ äàë³, àí³æ ùîá 
ìîæíà áóëî ïîâåðíóòèñü 
íàçàä ³ íàòèñíóòè êíîïêó 
íà ïî÷àòîê. Â³í ïîâí³ñòþ îá-
ëàøòóâàâ ñâ³é ïîáóò ³ ðèòìè 
ñâîãî æèòòÿ ï³ä öþ áîìáó. 
Âîíà ñòàëà äëÿ öüîãî ÷îëî-
â³êà îñíîâîïîëîæíîþ ïðè-
÷èíîþ âñüîãî, öåíòðîì éîãî 
âñåñâ³òó.

Â³í ïðîæèâ òàê äåê³ëüêà 
äåñÿòê³â ðîê³â ³ çðåøòîþ 
äóæå ñèëüíî âòîìèâñÿ. Äî-
âåäåíèé äî àïàò³¿ ³ ïîâíî-
ãî çáàéäóæ³ííÿ, çìèðèâñÿ 
ç íåìèíó÷èì ³ âåëè÷åçíèì 
çóñèëëÿì âîë³, îïèðàþ÷èñü 
ñò³éêèì, ñôîðìîâàíèì 
çà äåñÿòèð³÷÷ÿ ðåôëåêñàì, 
çàñòàâèâ ñåáå íå íàòèñêàòè 
êíîïêó. Çàâåðøèòè öå âñå 
íàðåøò³. Òàéìåð äîá³ã ãî-
äèíè, êëàöíóâ ³ çóïèíèâñÿ. 
² í³÷îãî íå â³äáóëîñü. Áîìáà 
áóëà íåðîáî÷îþ. Íå âèáóõ-
íóëà.

²íîä³ â æèòò³ ìè äóæå áî¿-
ìîñü ð³çíîãî ðîäó ðîçâèòê³â 
ïîä³é òà ïðîãíîçîâàíèõ íàìè 
íàñë³äê³â. Ëÿêàºìîñü êðàõó ³ 
ðóéíàö³é ³ òîìó ïåðåáóäîâóº-
ìî ñâîº æèòòÿ, ñïèìî ïîãàíî 
³ ïî ãîäèí³. Íàòèñêàºìî ð³çí³ 
êíîïêè. Àáè ëèø âáåðåãòèñü 
â³ä âèáóõó.

Àëå áîìáè, êîòðèõ ìè òàê 
áî¿ìîñü, ìîæóòü âèÿâèòèñü 
ïðîñòî çà³ðæàâ³ëèìè çàë³-
çÿêàìè.

² íå âèáóõàòè.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

СВІТЛАНА РУЛЬКО:
— Негативно. Нема чого за-
охочувати азартних людей і 
витрачати свої гроші. Бо потім 
вони почнуть брати чи навіть 
красти чужі.

ТАМАРА ЯКУБОВСЬКА:
— Негативно, бо ті всі правила 
і обмеження просто не будуть 
діяти. Такий у нас народ, що 
«пусти свиню під стіл, так вона 
й на стіл вилізе».

МАРГАРИТА ЛИННИК:
— Типу в нас нема грального 
бізнесу? Так хоча б податки 
сплачували, а не хабарі всім 
давали. Так само можна ска-
зати і за ігроманів — їх багато.

АНДРІЙ КАРПОВИЧ:
— Якщо це буде казино, а 
не незрозуміло які  підпільні 
заклади, то ставлюсь до ле-
галізації грального бізнесу 
нормально.

НАТАЛІЯ КРИСЬКО:
— Я проти! Як показує практи-
ка, часто гральна залежність 
призводить до трагічних на-
слідків: руйнує людину, сто-
сунки та сім’ї.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитеся до легалізації грального бізнесу?

ÍÎÂÈÍÈ

Для достовірного врахування об-
сягів використаної електроенергії 
покази лічильника необхідно пере-
давати за 2 календарні дні до кінця 
місяця по 3-й календарний день 
наступного розрахункового періо-
ду (календарного місяця), кажуть 
в «Енері Вінниця». Для прикладу, 
дати подачі показників за липень — 
це з 30 липня і до 3 серпня включно.
Подавати фактичні показники 
лічильника можна через один з 
цих засобів:

 Кол-центр АТ «Вінницяобле-
нерго» за телефонами 0–800–
217–217, (0432)65–95–95, 
(0432) 65–85–85;
 SMS-повідомлення за номе-
рами 066–0-217–217, 068–0-
217–217, 073–0-217–217, 
 Електронна пошта pokaznyk@
voe.com.ua, 
  Надіслати за допомогою 
VIBER, Telegram. 
Повний перелік сервісів є на сайті 
«Вінницяобленерго»: voe.com.ua 

Як і коли подати показники, щоб не дописали?

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже вісімнадцятий 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)77558334 

Äî ðåäàêö³¿ íà-
ä³ñëàëà ëèñòà ç³ 
ñêàðãîþ 81-ð³÷íà 

ïåíñ³îíåðêà Íàä³ÿ ßâîðñüêà, ÿêà 
æèâå â ñåë³ Áåçâîäíå, ßìï³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó. Æ³íêà íàð³êàº 
íà íåîáãðóíòîâàí³ áîðãè, ÿê³ 
äîïèñóº ¿é «Åíåðà Â³ííèöÿ».

«ß æèâó ñàìà. Íà çèìó çàáè-
ðàº äî ñåáå äîíüêà. Ç 2019 ðîêó 
ç’ÿâèâñÿ íîâèé ïîñòà÷àëüíèê — 
«Åíåðà Â³ííèöÿ». ² áåç ìîãî â³äî-
ìà äîïèñàëè äâ³ òèñÿ÷³ ê³ëîâàò-
ãîäèí çà ïåð³îä, êîëè ÿ íå æèëà 
âäîìà», — ïèøå æ³íêà.

Ç’ÿñîâóâàòè, çâ³äêè áîðã, æ³íêà 
õîäèëà äî ì³ñöåâîãî ÐÅÑó, ïè-
ñàëà çàÿâè íà êîðèãóâàííÿ ïî-
êàçíèê³â, àëå ðåàêö³¿ â³ä ßìï³ëü-

ñüêîãî ÐÅÑ íå áóëî. Âðåøò³-ðåøò 
ó ö³é êîìïàí³¿ ¿é ñêàçàëè, ùîá 
«ïëàòèëà ïî ñâî¿õ ïîêàçíèêàõ». 
À ùîá óíèêíóòè ïîä³áíèõ ïðî-
áëåì â ìàéáóòíüîìó, äîíüêà ïàí³ 
Íàä³¿ ñòàëà íàäñèëàòè ïîêàçíèêè 
ë³÷èëüíèêà íà «âàéáåð» îáëåíåð-
ãî. Ïðîòå âîñåíè ïåíñ³îíåðêà 
çíîâ îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
âèííà çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ 
6214 ãðèâåíü.

«Åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê âèìàãàº 
¿õ ñïëàòèòè. Ïîãðîæóþòü ñóäîì 
³ ñòÿãíåííÿì öèõ êîøò³â çà ðà-
õóíîê ìàéíà», — ïèøå ßâîðñüêà.

Ùîá ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè äîíà-
ðàõóâàíü, çâåðíóëèñÿ äî ïðåñ-
ñëóæáè òîâàðèñòâà «Åíåðà Â³-
ííèöÿ». Ó â³äïîâ³äü íà çàïèò 
ïîâ³äîìèëè, ùî «Åíåðà» çàéìà-
ºòüñÿ ïîñòà÷àííÿì åëåêòðîåíåð-
ã³¿ ñïîæèâà÷àì òà ïðîâåäåííÿì 
ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèòå ñâ³òëî. 

ПЕНСІОНЕРКА СУДИТЬСЯ 
З «ЕНЕРОЮ» ЧЕРЕЗ БОРГ
Комуналка  Одинокій пенсіонерці 
Надії Яворській «Енера Вінниця» 
нарахувала понад шість тисяч боргу. 
Жінка стверджує, що дописали 
заборгованість, коли вона зимувала 
у доньки. У «Енері» розказують, що такі 
суми могли виникнути через те, що вона 
не подавала показники лічильника

Ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â äëÿ ïðî-
âåäåííÿ íàðàõóâàíü îòðèìóþòü 
â³ä îïåðàòîðà ñèñòåìè — «Â³-
ííèöÿîáëåíåðãî».

À îò çí³ìàòè ôàêòè÷í³ ïîêàç-
íèêè, íàäàâàòè ¿õ îáëåíåðãî ïðî-
òÿãîì ïåð³îäó — çà äâà êàëåíäàð-
í³ äí³ äî ê³íöÿ ðîçðàõóíêîâîãî 
ì³ñÿöÿ òà ïî òðåò³é êàëåíäàðíèé 
äåíü íàñòóïíîãî ðîçðàõóíêîâîãî 
ïåð³îäó — ìàþòü ñàì³ ñïîæèâà÷³.

ßêùî ñïîæèâà÷ íå ïîäàº ïî-
êàçè ë³÷èëüíèêà ó öåé òåðì³í, 
òî íàðàõîâóþòü äàí³ çà «ñåðåä-
íüîäîáîâèé îáñÿã ñïîæèâàííÿ». 
Ùî öå òàêå, ðàí³øå ïîÿñíþâàâ 
äèðåêòîð êîìåðö³éíèé «Â³ííè-
öÿîáëåíåðãî» Îëåêñ³é Òàðàðàêà:

— ßêùî ëþäèíà âçàãàë³ íå ïå-
ðåäàëà ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà, 
òî ¿é íàðàõîâóþòü ïëàò³æêó ç óðà-
õóâàííÿì òîãî îáñÿãó ñïîæèâàí-
íÿ, ÿêèé áóâ â ìèíóëîìó ì³ñÿö³. 
ßêùî ïîêàçíèêè áóëè ïåðåäàí³ ç 
çàï³çíåííÿì, òî ñóìà äî îïëàòè 
áóäå ñôîðìîâàíà íà îñíîâ³ ñå-
ðåäíüîãî çíà÷åííÿ ñïîæèâàííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ çà îñòàíí³ ì³ñÿö³, 
ÿêà ïåðåâèùóâàòèìå íà ê³ëüêà ê³-
ëîâàò ãîäèí àêòóàëüíå çíà÷åííÿ 

ïîêàçó, — ãîâîðèâ Òàðàðàêà.
Òàê òàêîæ ïîÿñíþþòü â «Åíå-

ð³» âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ 
ó 6214 ãðèâåíü ó ïåíñ³îíåðêè ç 
ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó.

Åíåðãåòèêè ðîçêàçóþòü ïðî 
òå, ÿê öå âèïðàâèòè: ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ äî ÐÅÑ ç çàÿâîþ ïðî 
êîðèãóâàííÿ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ 
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ôàêòè÷íèõ ïî-
êàç³â ïðèëàäó îáë³êó. ßê ò³ëüêè 
ñêîðèãîâàí³ ïîêàçíèêè âíåñóòü 
äî áàçè åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà, 
òî «Åíåðà Â³ííèöÿ» çðîáèòü ïå-
ðåðàõóíîê çàáîðãîâàíîñò³.

Îò ò³ëüêè ïåíñ³îíåðêà êàæå, 
ùî íà íå¿ âæå ïîäàëè äî ñóäó.

— ß çâåðòàëàñÿ äî ÐÅÑ ç âå-
ðåñíÿ 2019 ðîêó, í³÷èì íå äîïî-
ìîãëè. À ç æîâòíÿ æèëà â äîíüêè. 
Íåùîäàâíî îòðèìàëà ïîçîâíó çà-
ÿâó â³ä «Åíåðè Â³ííèöÿ», ùî ìàþ 
ñïëàòèòè 6000 ç ëèøí³ì áîðãó, 
³íàêøå âîíè ñòÿãíóòü öþ ñóìó 
÷åðåç ñóä. ² ùå òîä³ 2200 ãðèâåíü 
ÿ ìàþ ñïëàòèòè øòðàôó. Çàðàç 
çáèðàþ âñ³ äîêóìåíòè, ùîá äî-
âåñòè, ùî ÿ íå áðåøó ³ «Åíåðà» 
ïðîñòî äîïèñàëà ìåí³ ö³ ïîêàçíè-
êè, — ðîçïîâ³ëà 81-ð³÷íà æ³íêà.

Минулої осені вінничани писали колективні скарги 
на «Енеру Вінниця». Тоді понад 20 тисяч споживачів у місті 
хотіли відключити від світла за сумнівні борги 
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477072

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

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

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

476795
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Для Богдана Войтовича ниніш-
ній вчинок з врятування людини 
уже другий. Нинішньої зими він 
допоміг повернути до життя чо-
ловіка. Пригода також сталася 
на водоймі.
Чоловік, який йшов по льоду, 
посковзнувся і впав. Від удару 
знепритомнів. Войтович випад-
ково опинився на березі біля 
ставу. Наблизився до чоловіка. 
Перевірив пульс. Удари ледве 
прослуховувалися. Привідкрив 
рот чоловікові і тоді побачив, що 
в того запав язик. Юнак зумів 

дістати його і тим самим відно-
вив дихання.
Хлопець навчається у Жмерин-
ській школі № 3, там, де пра-
цює його мама Людмила. За її 
словами, син готується вступати 
у медичний університет. Тому 
цікавиться медициною, знає 
правила надання першої допо-
моги. Він відмінник навчання. 
Переможець низки конкурсів 
учнівських олімпіад. На День 
Конституції України його наго-
родили грамотою Жмеринської 
міськради.

Другий вчинок юнака

Став у Станіславчику великий, його 
площа 90 гектарів, але спеціально 
обладнаного місця для відпочин-
ку на березі нема. Фермеру, який 
взяв в оренду водойму, очевидно 
не вигідно в таке вкладати кошти.
У спекотні дні дорослі і діти все 
одно ходять купатися.
Як розповіли у сільраді, торік 
на водоймі сталася жахлива подія. 
Скупатися прибули батьки разом 
з хлопцем і дівчиною, які були на-

реченими і готувалися до весілля.
У присутності багатьох відпочи-
вальників вода забрала нарече-
них. Їх не вдалося врятувати.
А 3 липня нинішнього року у воді 
цього ж ставу знайшли тіло 
34-річного чоловіка. Про це пові-
домляється на сайті Держслужби 
з надзвичайних ситуацій області.
За їхньою інформацією, з початку 
літа на водоймах краю втопилися 
34 людини.

Втопилися наречена й наречений

Застрягла 
в норі
 Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 
17 ëèïíÿ, çíèêëà 16-ð³÷íà 
ä³â÷èíà â ñåë³ Îëåêñàí-
äð³âêà. Âîíà ïàñëà õóäîáó 
ðàçîì ç ìàò³ð’þ, à ïîò³ì 
ï³øëà ïî âîäó ³ íå ïîâåð-
íóëàñÿ. Ïîøóêè äèòèíè 
òðèâàëè òðè äîáè. Çíàéøëè 
¿¿ 20 ëèïíÿ.
— Íåïîâíîë³òíþ ïîáà÷èâ 
ì³ñöåâèé æèòåëü íà ïîë³ — 
ä³â÷èíà çàñòðÿãëà â ëèñÿ÷³é 
íîð³. Âîíà íå ìîãëà ïîäàòè 
ãîëîñ òà ñàìîñò³éíî âèáðà-
òèñÿ. Ïîë³öåéñüê³ âèçâîëè-
ëè ¿¿ ç çåìëÿíî¿ ïàñòêè òà 
âèêëèêàëè øâèäêó ìåäè÷-
íó äîïîìîãó, — ãîâîðÿòü 
ó ïîë³ö³¿.
×îìó çàáðàëàñÿ äî íîðè 
òàê, ùî â³ëüíèìè çàëèøè-
ëèñÿ ò³ëüêè íîãè, — íå çðî-
çóì³ëî. Íàâêîëî âèñîê³ çà-
ðîñò³, òîæ ÷åðåç öå ï³ä ÷àñ 
îáõîä³â òåðèòîð³¿ äèòèíó 
íå áà÷èëè.
Ùîéíî ä³â÷èíó çâ³ëüíèëè ç 
çåìëÿíî¿ ïàñòêè, ÿê ãîâî-
ðèòü ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê, òî ïå-
ðåäàëè ìåäèêàì øâèäêî¿ 
äîïîìîãè. Âîíà áóëà ïðè 
òÿì³, ïîâîäèëàñÿ, íå çâà-
æàþ÷è íà òàêèé äîâãèé 
÷àñ ó íîð³, ñïîê³éíî. Äëÿ 
ìåäè÷íîãî îãëÿäó Íàòàëþ 
äîñòàâèëè â ë³êàðíþ.

Затримали 
«закладчика»
 ×îëîâ³ê ïðèâåðíóâ óâàãó 
ïåðåõîæèõ — â³í ùîñü 
õîâàâ, ïðèäèâëÿâñÿ äî òåðè-
òîð³¿ òà ïîñò³éíî áóâ ó òåëå-
ôîí³. Íà ì³ñöå ïîä³¿ íåáàé-
äóæ³ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ.
²íöèäåíò ñòàâñÿ ââå÷åð³ 
17 ëèïíÿ íà âóëèö³ Ïèðî-
ãîâà. Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ³íñïåê-
òîðè âèÿâèëè ÷îëîâ³êà òà 
ç'ÿñóâàëè, ùî â³í ðîáèâ 
çàêëàäêè ç àìôåòàì³íîì.
— Ó íüîãî ïîë³öåéñüê³ 
âèëó÷èëè 20 çãîðòê³â ç 
ðå÷îâèíîþ, ñõîæîþ íà àì-
ôåòàì³í. Òàêîæ ìîëîäèê 
ïîêàçàâ ïîë³öåéñüêèì ùå 
6 ì³ñöü çàêëàäîê, ÿê³ â³í 
âñòèã çðîáèòè òà çáóòè 
àìôåòàì³í ÷åðåç ìîá³ëüíèé 
äîäàòêó Telegram, — ðîçïî-
â³â íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Â³òàë³é 
Êóð÷èê. — Âèëó÷åí³ íàðêî-
òè÷í³ ðå÷îâèíè íàïðàâëåí³ 
íà åêñïåðòèçó.
Çàòðèìàíîìó 21 ð³ê. Â³í ç 
Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó. Çà äà-
íèì ôàêòîì ïðàâîîõîðîí-
ö³ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ òà ðîçïî÷àëè 
ñë³äñòâî.

КОРОТКОКОРОТКО

ÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó òîé äåíü õëîï-
ö³ êóïàëèñÿ ó ñòàâó 
ó ñâîºìó ñåë³ Ñòà-
í³ñëàâ÷èê Æìå-

ðèíñüêîãî ðàéîíó — 17-ð³÷íèé 
ñòóäåíò Îëåêñàíäð Êèðè÷åíêî ³ 
äâîº ó÷í³â øêîëè Áîãäàí Âîéòî-
âè÷, ÿêîìó 16, òà ùå ìîëîäøèé 
â³ä íüîãî íà äâà ðîêè Ä³ìà Äÿ-
÷óê ßê ðîçâèâàëèñÿ ïîä³¿ äàë³, 
æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â Îëåê-
ñàíäð Êèðè÷åíêî.

ЗНИКЛА ПІД ВОДОЮ І БІЛЬШЕ 
НЕ ВИРИНАЛА

— ß ïîáà÷èâ æ³íêó, ãîëîâà 
ÿêî¿ òî ç’ÿâëÿëàñÿ íàä âîäîþ, 
à òî çàíóðþâàëàñÿ, — ðîçïîâ³-
äàº õëîïåöü. — Ó öåé ÷àñ âîíà 
õàîòè÷íî ðîçìàõóâàëà ðóêàìè. 
Çðîçóì³â, ùî òîíå. Ïîêàçàâ 
õëîïöÿì ³ ìè ïîïëèâëè ó ¿¿ íà-
ïðÿìêó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
æ³íêà â³äïëèâëà â³ä áåðåãà äà-
ëåêî, ìåòð³â çà ï’ÿòäåñÿò. Ïîêè 
äîáèðàëèñÿ, âîíà çíèêëà ï³ä âî-
äîþ ³ âæå íå ç’ÿâëÿëàñÿ á³ëüøå.

— Ä³ìà ïåðøèì äîáðàâñÿ äî 
òîãî ì³ñöÿ, äå áà÷èëè æ³íêó, — 
ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð. — Ïîêè 
ìè ç Áîãäàíîì ãðåáëè, â³í âæå 
âñòèã ï³ðíóòè ³ íîãîþ â³ä÷óâ ò³ëî 
ï³ä âîäîþ. Ïîò³ì çàíóðèâñÿ äðó-
ãèé ðàç ³ éîìó âäàëîñÿ íàìîòàòè 
íà ðóêó âîëîññÿ æ³íêè.

Õëîïåöü êàæå, ùî æ³íêà áóëà 

íåïðèòîìíà, òîìó íå õàïàëàñÿ 
ðóêàìè, ÿê áóâàº ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ, íå êðè÷àëà…

¯¿ ïåðåâåðíóëè íà ñïèíó, Áîã-
äàí âçÿâ ï³ä ë³âó ðóêó, Îëåê-
ñàíäð ï³ä ïðàâó, à Äìèòðî ï³ä-
òðèìóâàâ ãîëîâó íàä âîäîþ. Òàê 
âîíè äîáðàëèñÿ äî áåðåãà.

Íà çàïèòàííÿ, ùî áóëî íàé-
âàæ÷å ï³ä ÷àñ ïîðÿòóíêó, Îëåê-
ñàíäð â³äïîâ³â: «Äîñòàâèòè ¿¿ äî 
áåðåãà. Ïîîäèíö³ í³õòî á ç íàñ 
öüîãî íå çðîáèâ. Ãðåáëè îäíîþ 
ðóêîþ. Òà ùå é íåáëèçüêî».

Ó öåé ÷àñ íà áåðåç³ â³äïî÷è-
âàëè ³íø³ ëþäè. Âò³ì, í³õòî ç 
íèõ íå âèÿâèâ áàæàííÿ ï³äñî-
áèòè õëîïöÿì. Äîáðå õî÷ øâèä-
êó âèêëèêàëè. Ïðî öå ïðîñèëè 
ðÿò³âíèêè. Êðè÷àëè ïî ÷åðç³: 
«Âèêëè÷³òü øâèäêó!»

Ìåäèêè íå çàáàðèëèñÿ. Äî ¿õ 
ïðè¿çäó õëîïö³ íàäàëè äîïîìîãó 
æ³íö³, ïîêëàëè íà êîë³íî, ïå-
ðåõèëèëè ãîëîâó, ùîá âèéøëà 
âîäà.

Íà ùàñòÿ, æ³íêà ñòàëà ïî-
äàâàòè îçíàêè æèòòÿ. Áðèãàäà 
øâèäêî¿ çðîáèëè óêîë ³ çàáðàëè 
¿¿ ç ñîáîþ ó ë³êàðíþ.

«ПООДИНЦІ НІХТО З НАС 
ЦЬОГО Б НЕ ЗРОБИВ»
Сміливий вчинок  Непритомну 
35-річну жінку дістали з глибини ставу 
студент і двоє його друзів — учнів школи. 
На березі надали першу допомогу. Швидка 
забрала в лікарню і жінка залишилася 
жива. Юнаків запросили у Київ 
у Міносвіти. Вручили подяки. При цьому 
навіть дорогу не оплатили. Їхали за свої

У КИЇВ ЇЗДИЛИ ЗА СВОЇ
— Òè çíàºø æ³íêó, ÿêó âðÿ-

òóâàëè? — çàïèòóþ ñï³âðîçìîâ-
íèêà.

— Í³, — â³äïîâ³äàº õëîïåöü.
— Áà÷èëèñÿ ï³ñëÿ òîãî?
² íà öå ïèòàííÿ ïî÷óâ íåãà-

òèâíó â³äïîâ³äü.
— Ìè æ íå çà ñïàñèá³ ðÿòóâà-

ëè, — êàæå Îëåêñàíäð.
Ó ðîçìîâ³ ç îäíîñåëüöÿìè 

õëîïö³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íàéìî-
ëîäøèé ç íèõ, Äìèòðî, íàâ÷à-
ºòüñÿ â îäíîìó êëàñ³ ç äîíüêîþ 
âðÿòîâàíî¿ æ³íêè. Ï³ñëÿ ïîâåð-
íåííÿ ç ë³êàðí³ âîíà îäðàçó ïî-
¿õàëà â Êè¿â, ó íå¿ òàì ðîáîòà 
íåâ³äêëàäíà.

¯çäèëè ó Êè¿â òàêîæ ðÿò³âíèêè 
æ³íêè. Ò³ëüêè íå äî íå¿. ̄ õ çàïðî-
ñèëè ó Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè.

— Íà ì³é íîìåð çàòåëåôîíó-
âàëè ³ ñêàçàëè, ùî öå ç ì³í³ñòåð-
ñòâà, ùî çàïðîøóþòü íà çóñòð³÷, 
ïîâ³äîìèëè ÷àñ, íà ÿêèé òðåáà 
ç’ÿâèòèñÿ, — ïðîäîâæóº ðîçïî-
â³äü Îëåêñàíäð. — ß îäðàçó ñêà-

çàâ ïðî öå ïî òåëåôîíó õëîïöÿì.
Îëåêñàíäð ³ Áîãäàí ¿õàëè äî 

ñòîëèö³ ç³ ñâî¿ìè ìàòåðÿìè, 
à Ä³ìà — ç ä³äóñåì.

Ó çàë³ ç³áðàâñÿ êîëåêòèâ 
ïðàö³âíèê³â ì³í³ñòåðñòâà. Â. î. 
ì³í³ñòðà Ñåðã³é Øêàðëåò ðîç-
ïîâ³â ïðèñóòí³ì ïðî â÷èíîê 
õëîïö³â. ¯ì çà öå àïëîäóâàëè. 
Âðó÷èâ êîæíîìó ïîäÿêè. Ïî-
áàæàâ óñï³õ³â.

Òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ì³í³ñ-
òåðñòâî áóäå çâåðòàòèñÿ äî ãëàâè 
äåðæàâè, àáè íàãîðîäèòè þíàê³â 
ç³ Ñòàí³ñëàâ÷èêà ìåäàëÿìè «Çà 
âðÿòîâàíå æèòòÿ».

— Âèáà÷, àëå äî ïîäÿêè âàì 
ùîñü äîäàëè? — çàïèòóþ ó õëîï-
öÿ. — Ñóâåí³ðè, íàïðèêëàä, ÷è 
ãðîøîâó ïðåì³þ?

— Í³÷îãî, — â³äïîâ³â þíàê.
— Õî÷à á ïðî¿çä îïëàòèëè?
— Í³, ìè ¿õàëè çà ñâî¿, — ñêàçàâ 

õëîïåöü.
Äîáðå, õî÷ íà êâ³òè äëÿ ìàòåð³â 

õëîïö³â ó ÷èíîâíèê³â çíàéøëèñÿ 
ãðîø³…
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Äëÿ Áîãäàíà íèí³øí³é 
â÷èíîê ç âðÿòóâàííÿ 
ëþäèíè óæå äðóãèé. 
Íèí³øíüî¿ çèìè â³í 
äîïîì³ã ïîâåðíóòè äî 
æèòòÿ ÷îëîâ³êà

Сміливий вчинок ще більше здружив юнаків зі 
Станіславчика (зліва направо) — Діма Дячук, Богдан 
Войтович, Олександр Кириченко
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Волонтери допомагають безхат-
ченкам розпочати нове життя. 
Але без сторонньої допомоги їм 
важко. Наразі у Будинку мило-
сердя є потреба у холодильнику 
та морозильній камері, ціна яких 
близько 26 тисяч гривень.
Протягом декількох тижнів ми 
писатимемо про історії безхат-
ченків та розкажемо про їх змі-
нені долі.
На сайті vn.20minut.ua  ми від-

криваємо збір допомоги на холо-
дильник і морозильну камеру, які 
передамо громадській організа-
ції. Під час закінчення проекту за 
зібрані гроші купимо необхідну 
техніку та викладемо публікацію-
звіт про збір грошей. Долучайтеся 
до доброї справи. Кожна гривня 
допоможе змінити життя та пе-
рейти на той бік. Перерахувати 
гроші можна за коротким поси-
ланням cutt.ly/iaU7vr2.

Проект «По той бік життя» 

ËÀÉÔ

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ,  0680410415

Ó ñåë³ Ãðèæèíö³ Òèâð³âñüêî-
ãî ðàéîíó º Áóäèíîê ìèëîñåðäÿ, 
â ÿêîìó çíàéøëè äàõ òà ïðèõèñ-
òîê êîëèøí³ áåçõàò÷åíêè. Áóäè-
íîê êóïèëè òðîº ïðàö³âíèê³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ 
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà òà äåê³ëüêà 
äðóç³â. Ï³ä îï³êîþ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð Ïðîì³íü 
íàä³¿» âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü 
ðîçïî÷àòè íîâå æèòòÿ êîëèø-
í³ì áåçõàò÷åíêàì òà çàëåæíèì 
â³ä àëêîãîëþ àáî íàðêîòèê³â ÷î-
ëîâ³êàì, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ ìàþòü 
ïñèõ³÷í³ ïðîáëåìè.

— Äåÿêèé ÷àñ ìè îðåíäóâà-
ëè áóäèíîê òà çáèðàëè ãðîø³ 
íà âëàñíå ïîìåøêàííÿ. Çíàéîì³ 
âè¿æäæàëè ó ÑØÀ íà ïîñò³éíå 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà çàïðîïî-
íóâàëè êóïèòè ¿õí³é ñòàðåíüêèé 
áóäèíîê íà êðàþ ñåëà. Ìè ç³áðà-
ëè âñ³ ñâî¿ çàîùàäæåííÿ. Òàì áà-
ãàòî ðîê³â í³õòî íå æèâ. Íà äàõó 
áóëè ä³ðêè, ñò³íè òà â³êíà ëåäü 
òðèìàëèñÿ. Äâ³ð áóâ çàðîñëèì 
ó ëþäñüêèé çð³ñò, — ðîçïîâ³äàº 
êåð³âíèê Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ ²ãîð 
Áîáðóñü. — Ì³ñÿöü ìè íàâîäèëè 
ëàä ó äâîð³. Êîñèëè áóð’ÿíè òà 
âèâîçèëè ñì³òòÿ. Ùå ì³ñÿöü ïðè-
âîäèëè áóäèíîê ó á³ëüø-ìåíø 
íàëåæíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ ñòàí. 
Çàì³íèëè äåê³ëüêà â³êîí, â³äðå-

ìîíòóâàëè äàõ òà â³äðåñòàâðóâàëè 
ñò³íè. Âñå ðîáèëè çà âëàñí³ ãðîø³.

Çàðàç ó Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ 
ìåøêàº â³ñ³ì ÷îëîâ³ê³â, á³ëüø³ñòü 
ç ÿêèõ êîëèøí³ áåçõàò÷åíêè.

«НАВІТЬ НЕ УЯВЛЯЛИ, 
ЩО БУДЕ ТАК СКЛАДНО»

Ñüîãîäí³ ðîçïîâ³äàºìî ³ñòîð³þ 
æèòòÿ 60-ð³÷íîãî Â’ÿ÷åñëàâà, 
ÿêèé 23 ðîêè ïðîæèâ íà çàë³ç-
íè÷íîìó âîêçàë³ òà âòðàòèâ îäíó 
íîãó ³ ìàº ïñèõ³÷í³ ïîðóøåííÿ. 
Ë³êàð³ ïîñòàâèëè ÷îëîâ³êó ä³àãíîç 
«ïàðàíî¿äíà øèçîôðåí³ÿ».

Íàïðèê³íö³ 2019 ðîêó õòîñü 
âèêëèêàâ øâèäêó äîïîìîãó 
äî Ñëàâêà, ìåäèêè çàâåçëè éîãî 
ó ë³êàðíþ ³ìåí³ Þùåíêà. Òàì â³í 
ïðîéøîâ êóðñ ë³êóâàííÿ. ×îëîâ³ê 
íå ìîæå îáõîäèòèñÿ áåç ñòîðîí-
íüî¿ äîïîìîãè òà ïîòðåáóº ïî-
ñò³éíîãî äîãëÿäó. Êîìóíàëüí³ çà-
êëàäè, ÿê³ íàäàþòü òàêó äîïîìîãó, 
íå ìîãëè âëàøòóâàòè ÷îëîâ³êà, 
îñê³ëüêè â³í íå ìàº äîêóìåíò³â 
òà ñòàòóñó ³íâàë³äíîñò³. Çàâ³ä-
óâà÷êà â³ää³ëåííÿ, äå ë³êóâàâñÿ 
áåçõàò÷åíêî, çàòåëåôîíóâàëà 
äî ²ãîðÿ Áîáðóñÿ òà ïîïðîñèëà 
ïðèëàøòóâàòè ÷îëîâ³êà ó Áóäèíîê 
ìèëîñåðäÿ.

— Ìè ïðèéíÿëè ÷îëîâ³êà, òà 
íàâ³òü íå óÿâëÿëè, ùî áóäå òàê 
ñêëàäíî. Â³í ùå é äîñ³ õîâàº 
ðå÷³ ï³ä ïîäóøêó òà ÷àñòåíüêî 

ІСТОРІЯ В’ЯЧЕСЛАВА, ЯКИЙ 
БОМЖУВАВ НА ВОКЗАЛІ 23 РОКИ 
Долі  Сайт «20 хвилин», газета RIA та 
громадська організація «Центр Промінь 
надії» розпочали спільний проект «По 
той бік життя». Ми будемо розказувати 
про життя людей, які живуть поруч. Яких 
люди часто не помічають. Іноді подають 
гроші. Іноді проходять повз

êðè÷èòü. Â³í ùå é äîñ³ ìîæå 
íåàäåêâàòíî ñåáå ïîâîäèòè. Â³í 
ùå é äîñ³ íå ìîæå çàïàì'ÿòàòè 
íàø³ ³ìåíà. Àëå â³í âæå ïî÷àâ 
ðîáèòè íåìîæëèâå. Â³í ÷èñòèòü 
êàðòîïëþ òà ðîáèòü äð³áí³ ñïðà-
âè. Òå, ùî áóëî íåðåàëüíî ùå 
÷îòèðè ì³ñÿö³ òîìó, çàðàç ñòàº 
íîðìîþ. Ìè éîìó äîïîìàãàºìî 
âìèâàòèñÿ ùîðàíêó, çàñòåëÿòè 
ïîñò³ëü òà ïåðåîäÿãàòèñÿ. Ï³ä 
íàãëÿäîì ë³êàðÿ ÷îëîâ³ê ïðîäî-
âæóº ïðèéìàòè ë³êóâàííÿ òà âæå 
ìîæå äåùî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâîº 
æèòòÿ, — êàæå âîëîíòåð Ðîìàí 
Ìåäèíà.

ТОВАРНЯК ВІДРІЗАВ НОГУ
×îëîâ³ê íàðîäèâñÿ ó Äîíå-

öüêó. Çà éîãî ñëîâàìè, äèòèí-
ñòâî, øê³ëüí³ ðîêè òà ìîëîä³ñòü 
ïðîéøëè â ñåë³ Ìàðêñîâå, ùî 
ï³ä Áðàöëàâîì ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³. Áàòüêî ïîêèíóâ ðîäèíó, 
êîëè Ñëàâêî áóâ ùå äèòèíîþ. 
Õëîï÷èê ð³ñ ç ìàìîþ ³ ñåñòðîþ.

— Äèòèíñòâî ìîº ïðîéøëî 
â ðåæèì³ ÑÐÑÐ, òàê çâàíå «³íêó-
áàòîðñüêå» äèòèíñòâî, ó âñ³õ áóëè 
îäíàêîâ³ ³ãðàøêè ³ îäÿã, ³ ñëîâà 
òåæ ãîâîðèëè îäíàêîâ³, òàê íàñ 
â÷èëè. Íå ñêàæó, ùî ÿ â³äð³çíÿâ-
ñÿ â³ä õëîïö³â çä³áíîñòÿìè, õ³áà 
ùî ô³çè÷íî áóâ ðîçâèíåíèé, — 
ðîçïîâ³äàº æóðíàë³ñòö³ ÷îëîâ³ê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîò³ì â³í ïî-
¿õàâ ó Ðîñ³þ òà îäðóæèâñÿ.

— Àëå, ÿê-òî êàæóòü, ÷àñ ëóêà-
âèé. Ðîêè á³ãëè. Äðóæèíà ìåí³ 
íàðîäèëà äâîõ ÷óäîâèõ ñèí³â, 
â çàãàëüíîìó âñå áóëî â íîðì³. 

 Юрій, Ігор та Роман працюють у Вінницькій обласній психіатричній лікарні імені 
Ющенка. Після роботи вони допомагають знедоленим людям

Àëå â ÿêèéñü ÷àñ ìè ç äðóæèíîþ 
âèð³øèëè, ùî ÿ ïîâèíåí ¿õàòè 
íà çàðîá³òêè, ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ÿ îïèíèâñÿ â Ìîñêâ³. Òàì ÿ ñòàâ 
ùîäíÿ âæèâàòè àëêîãîëü. Ìîº 
æèòòÿ ïåðåòâîðèëîñÿ íà ïåêëî, — 
çãàäóº Â’ÿ÷åñëàâ.

ßêîñü â³í ¿õàâ íà òîâàðíîìó 
ïî¿çä³ òà çëàçèâ ç âàãîíà. Ï³ä 
÷àñ ðóõó òîâàðíÿê ÷îëîâ³êó â³ä-
ð³çàâ íîãó. Êîëè ñàìå öå áóëî, 
Â’ÿ÷åñëàâ íå ïàì’ÿòàº, òà â õîä³ 
ðîçìîâè â³äïîâ³ä³ ïî÷àëè ïëó-
òàòèñü.

— Òàêèé ñòàí º ðåçóëüòàòîì 
ïñèõ³÷íîãî çàõâîðþâàííÿ. Ìè 
éîãî ï³äòðèìóºìî ìåäèêàìåí-
òîçíî ï³ä íàãëÿäîì ë³êàðÿ òà 
ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ç ìåäèêàìè. 
Íàñòð³é ìîæå çì³íþâàòèñÿ äóæå 
÷àñòî. Òîìó íå ð³äêî Ñëàâ³ê äðà-
òóºòüñÿ òà êðè÷èòü, — ïîÿñíþº 
êåð³âíèê Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ.

КИДАВСЯ НА ЛЮДЕЙ
Äàë³ ðîçìîâà çàéøëà ó ãëóõèé 

êóò. Â’ÿ÷åñëàâ çàìêíóâñÿ ó ñîá³ 
òà íå çàõîò³â í³÷îãî ðîçïîâ³äàòè 
ïðî ñâîº æèòòÿ.

Âîëîíòåðè çà ÷àñ çíàõîäæåííÿ 
÷îëîâ³êà ó Áóäèíêó ìèëîñåðäÿ 
ä³çíàëèñü, ùî â³í ðàí³øå îòðè-
ìóâàâ ïåíñ³þ òà æèâ ó ëþäåé, 
ÿê³ éîãî ïðèõèñòèëè. Ùî ñòà-

ëîñÿ ïîò³ì, íåâ³äîìî. Â’ÿ÷åñëàâ 
íå ìîæå ïîÿñíèòè, ÿê â³í îïè-
íèâñÿ íà âîêçàë³ òà ÷îìó íå ïî-
âåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ñåëà ï³ä 
Áðàöëàâ.

Áàãàòî â³ííè÷àí çíàþòü Ñëàâ-
êà, òîìó ùî â³í 23 ðîêè æåáðà-
êóâàâ íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³. 
Â³í ÷àñòåíüêî âëàøòîâóâàâ êðèêè 
ç ìàòàìè òà êèäàâñÿ ìèëèöÿìè 
ó ëþäåé. Äåÿê³ ðîçïîâ³äàëè, ùî 
â³í îñîáëèâî àãðåñèâíî ðåàãóâàâ 
íà ä³òåé. ×åðåç ñâ³é ïñèõ³÷íèé 
ñòàí ÷îëîâ³ê íå â çìîç³ ùîñü ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî ñâîº æèòòÿ.

Çàðàç Â’ÿ÷åñëàâó ïðîáóþòü 
â³äíîâèòè äîêóìåíòè. Àëå º âå-
ëèê³ ïðîáëåìè. Íà çàïèò, ÿêèé 
â³äïðàâèëè ó ïàñïîðòíèé ñò³ë, 
ìàéæå ì³ñÿöü íåìàº â³äïîâ³ä³. 
Îá³öÿëè äîïîìîãòè äåÿê³ ïðåä-
ñòàâíèêè âëàäè. Ïîò³ì ïîòð³áíî 
áóäå îôîðìëÿòè ÷îëîâ³êó ³íâà-
ë³äí³ñòü òà âëàøòóâàòè éîãî 
ó ñïåö³àë³çîâàíèé äåðæàâíèé 
çàêëàä.

À ïîêè ùî ó Áóäèíêó ìèëî-
ñåðäÿ, äå ìåøêàþòü ùå âîñüìåðî 
êîëèøí³õ áåçõàò÷åíê³â, çëàìàâñÿ 
õîëîäèëüíèê òà º ïîòðåáà ó ìî-
ðîçèëüí³é êàìåð³. Íà íèõ ïðîñòî 
íåìàº ãðîøåé. Òîìó âîëîíòåðè 
ïðîñÿòü íàøèõ ÷èòà÷³â äîïîìîãòè 
ó êóï³âë³ õîëîäèëüíèêà.

В’ячеслав часто кидався милицями в людей біля вокзалу. 
Тепер він вчиться жити по-іншому

– Ìè äîïîìàãàºìî 
éîìó âìèâàòèñÿ, 
çàñòåëÿòè ïîñò³ëü, 
ïåðåîäÿãàòèñÿ, — 
êàæå âîëîíòåð Ðîìàí 
Ìåäèíà
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Кооператив Станіслава Розсо-
хи має виробничу базу у селі 
Заозерне сусіднього з Ладижи-
ном Тульчинського району. Там 
встановлені сучасні сушарні. 
Придбали інші технологічні лі-
нії. Одна з них для автоматич-
ного дрелювання вишень. Лінія 
працює у ці дні. Мають лазерний 
фотосепаратор.
Підприємці приймають від на-
селення ягоди, яблука, лікарські 
рослини.
Серед них — бузину, кропиву, 
кінський каштан, лохину, фун-

дук, корінь аїра і п’ятипалу.
Стосовно останнього, кореня 
п’ятипалу, підприємець гово-
рить, що ця рослина надзви-
чайно рентабельна. Щоправда, 
вирощувати доведеться упро-
довж трьох років. Попит вели-
кий, причому, не тільки у нашій 
країні. І ціна висока. На кропи-
ву Україна жодного разу не ви-
конала виділені європейцями 
квоти. Платять майже стільки, 
як за пшеницю. Хіба можна по-
рівняти технологію вирощування 
зерна з тим, як росте кропива?

За кропиву платять майже стільки, як за зерно 

Фахівці називають лаванду ви-
сокорентабельною культурою. 
За кілограм лавандових коро-
бочок підприємці готові платити 
280 гривень. З одного гектара 
вирощеної сировини можна 
заробити до $10000. Високий 

дохід пояснюється низькими 
затратами. Для вирощування 
не потрібно використовувати 
препарати по догляду, хімічні 
засоби для підживлення, та й 
висаджують рослину один раз 
на 20 років.

$10 тисяч з гектара 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó ö³ äí³ çà Ëàäè-
æèíîì öâ³òå ëàâàí-
äà. Ðÿäè ÿñêðàâî-
ãî ô³îëåòó âèäíî 

çäàëåêó. Êâ³òè âèð³çíÿþòüñÿ 
íà ôîí³ çåëåí³ äåðåâ. Êîíòðàñ-
òóþòü êîëüîðîì ç ñóñ³äí³ì ïîëåì 
êóêóðóäçè. Àðîìàò â³ä ïåëþñòîê 
òàêèé — í³áè õòîñü ïàðôóìè ðîç-
ëèâ!

ЯК ДОБРАТИСЯ ДО ПАХУЧОГО 
ПОЛЯ?

— Äîíüêà ïðè¿õàëà â ãîñò³ ç 
Êèºâà ³ âèð³øèëà çðîáèòè ôî-
òîñåñ³þ íà ëàâàíäîâîìó ïîë³, — 
ðîçïîâ³äàº àêòèâ³ñò ³ êðàºçíàâåöü 
Ïåòðî Âîéò. — Äîáðàòèñÿ òóäè 
íå ñêëàäíî. Ïåðå¿æäæàºø ÷åðåç 
ãðåáëþ á³ëÿ ÒÅÑ, ïîâåðòàºø íà-
ïðàâî äî ïîì³ñòÿ Ãðÿçíîâà, òóò 
îð³ºíòèðîì ñëóæèòü âåëèêèé ñàä. 
Îáìèíàºø éîãî çë³âà ³ ïðèáëèçíî 
çà 500 ìåòð³â ãîñïîäàðñòâî ï³ä-
ïðèºìöÿ Ðîçñîõè ç ëàâàíäîâîþ 
ä³ëÿíêîþ.

×îëîâ³ê êàæå, ïåðåä òèì, ÿê 
ä³ñòàòè ôîòîàïàðàò, äîâãî ³ ãëè-
áîêî âäèõàëè òîíêèé àðîìàò 
ëàâàíäè.

— Çàïàõ êâ³ò³â ³ ãóä³ííÿ 
áäæ³ë — âñå öå òàê çà÷àðîâóº, 
ùî ñëîâàìè íå ïåðåäàòè! — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Äî÷-
ö³ í³ÿê íå âäàâàëîñÿ ñï³éìàòè 
â îá’ºêòèâ áäæ³ëêó íà êâ³òö³. 

Êàæó ¿é, ðîáè øâèäøå. Áäæîëà 
3–4 ñåêóíäè çàòðèìóºòüñÿ íà ïå-
ëþñòêàõ, íå äîâøå. ² çà öåé ÷àñ 
âñòèãàº ç³áðàòè ïèëîê.

Îõî÷èõ ïîìèëóâàòèñÿ ïàõó÷èì 
ïîëåì íèí³ âèñòà÷àº. Ëþäè ïðè-
¿æäæàþòü â³ä÷óòè í³æíèé çàïàõ, 
ïîò³øèòè î÷³ ô³îëåòîâèì êèëèì-
êîì…

Ïåòðî Âîéò äîáðå çíàéîìèé ç 
ï³äïðèºìöåì Ñòàí³ñëàâîì Ðîç-
ñîõîþ. Êàæå, âîíè çåìëÿêè. Ðî-
äîì ç îäíîãî ñåëà. Íà ïðîõàííÿ 
æóðíàë³ñòà RIA ïîçíàéîìèâ ç 
íèì, ëþäèíîþ, ÿêà çàéíÿëàñÿ 
íåçâè÷íèì á³çíåñîì.

×èì éîãî ñïîêóñèëè êâ³òè 
ëàâàíäè? Íåâæå ¿õ âèã³äíî âè-
ðîùóâàòè? Íà ÷îìó ùå ïðîïî-
íóº ñï³âïðàöþ ç òèìè, õòî ìàº 
ó âëàñíîñò³ ÷è îðåíä³ çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè?

НІШОВА КУЛЬТУРА 
— ß íå çíàþ ó íàø³é îáëàñ-

ò³ ôåðìåð³â, ÿê³ á âèðîùóâàëè 
ëàâàíäó, ÷è ³íø³ åô³ðí³ êóëü-
òóðè, àáî, ñêàæ³ìî, ë³êàðñüê³ 
ðîñëèíè, — ðîçïîâ³äàº Ðîçñî-
õà. — Ñ³þòü ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, 
ñîíÿøíèê, ðàïñ, äåõòî ìàº áóðÿ-
êè, õòîñü çáèðàº îâî÷³. Ðîáëÿòü 
öå ç ðîêó â ð³ê. Íå çíàþòü, ÷è 
íå õî÷óòü çíàòè, ùî ï³ñëÿ àíåêñ³¿ 
Êðèìó, ó íàñ çð³ñ ïîïèò íà åô³ð-
íî-îë³éí³ êóëüòóðè. Âñ³ âîíè 
ïðèáóòêîâ³. ² íèí³ â äåô³öèò³. 
Çàâîçÿòüñÿ óæå íå ç Êðèìó, à ç 
³íøèõ äåðæàâ.

ЛАВАНДА: ОДИН РАЗ ПОСАДИВ, 
А УРОЖАЙ ЗБИРАЄШ 20 РОКІВ  

Á²ÇÍÅÑ

Красиве і корисне  Лавандова 
ділянка з’явилася на полі неподалік 
від Ладижина. Помилуватися квітами 
і заробити грошей пропонує охочим 
місцевий підприємець Станіслав Розсоха, 
який почав вирощувати цю незвичну для 
нас культуру. Щоб частково заповнити 
нішу, продає на вигідних умовах 
посадковий матеріал. Як це відбувається?

Áî íå çíèêëà ïîòðåáà äëÿ õàð-
÷îâî¿, ìåäè÷íî¿, õ³ì³÷íî¿, ôàðìà-
öåâòè÷íî¿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ëàâàíäîâ³ ä³ëÿíêè, íåõàé íåâåëè-
ê³, ïîäåêóäè ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ. 
Íàòîì³ñòü åô³ðîîë³éíó òðîÿíäó 
âçàãàë³ í³õòî íå âèðîùóº â Óêðà-
¿í³. Ï³äïðèºìåöü ñòâåðäæóº, ùî 
éîìó íå âäàâàëîñÿ çíàéòè òàêîãî 
âèðîáíèêà.

Ó Ðîçñîõè íåáàãàòî âëàñíî¿ 
çåìë³. Àëå ö³ëêîì äîñòàòíüî, 
ùîá âèðîùóâàòè ðîçñàäó ëàâàí-
äè ³ åô³ðîîë³éíî¿ òðîÿíäè. Êàæå, 
ó Çàïîð³ææ³ º íàóêîâî-äîñë³äíèé 

²íñòèòóò, äå ìåòîäîì êëîíóâàííÿ 
âèðîùóþòü ïîñàäêîâèé ìàòåð³àë 
åô³ðíî-îë³éíèõ êóëüòóð. Ïðè÷î-
ìó, ïðîïîíóþòü ñóïåðåë³òó. Ñàìå 
òàì ïðèäáàëè íàñ³ííÿ ëàâàíäè, 
ç ÿêîãî ïîò³ì ó òåïëèöÿõ âèðîñ-
òèëè ðîçñàäó. Òåïåð ïðîïîíóþòü 
áàæàþ÷èì.

РАЗ ПОСАДИВ — І 20 РОКІВ 
ЗБИРАЄШ 

Î÷îëþâàíå íèì ï³äïðèºìñòâî 
çàðåºñòðîâàíå ó ôîðì³ êîîïåðà-
òèâó.

— Íàø êîîïåðàòèâ ìàº íà-
ì³ð çàëó÷èòè áàæàþ÷èõ äî âè-
ðîùóâàííÿ ëàâàíäè, — ä³ëèòüñÿ 
äóìêàìè Ðîçñîõà. — Ïðîïîíóº-
ìî ëþäÿì òàêó ñõåìó ñï³âïðàö³. 
Ïðîäàºìî ðîçñàäó íà âèã³äíèõ 
óìîâàõ. Çà îòðèìàíèé ïîñàä-

Петро Войт: «Перед тим, як дістати камеру, хотілося ще і ще глибоко вдихати ніжний аромат 
лаванди, потім він довго залишався у салоні автомобіля» 

êîâèé ìàòåð³àë ñïëà÷óþòü 35% 
éîãî âàðòîñò³. Îñòàòî÷íèé ðîçðà-
õóíîê áóäå ïðîâåäåíî òîä³, êîëè 
ïàðòíåð âèðîñòèòü óðîæàé, çáåðå 
éîãî ³ ïåðåäàñòü íàì. Âèðàõóº-
ìî íåäîïëà÷åíó ñóìó, à ðåøòó 
ãðîøåé çàïëàòèìî çà çäàíó ñè-
ðîâèíó.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ëàâàíäà — áàãàòîð³÷íà êóëüòó-
ðà. Îäèí ðàç ïîñàäèø — ³ ðîñ-
òå 20 ðîê³â. Ïðè öüîìó ùîðîêó 
çáèðàºø óðîæàé.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîñëèíà â³äöâ³-
òàº, óòâîðþþòüñÿ êîðîáî÷êè, äå 
çîñåðåäæåíî íàñ³ííÿ, ç ÿêîãî âè-
ðîáëÿþòü åô³ðí³ ìàñëà. Öå îñíî-
âíà ïðîäóêö³ÿ. Ïðîäàâàòè ìîæíà 
òàêîæ ïåëþñòêè, ÷åðåíêè. ̄ õ òåæ 
áåðóòü ó âèðîáíèöòâî.

— Ïîêè ùî çíàéøëîñÿ ÷åòâåðî 
áàæàþ÷èõ âçÿòè ó íàñ ðîçñàäó, — 
ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü. — Áóäóòü 
âèðîùóâàòè ¿¿ çàãàëîì íà ï’ÿòè 
ãåêòàðàõ ïëîù³. Îäèí ïðèäáàâ 
ìàòåð³àë íà äâà ãåêòàðè, ³íø³ 
íà ìåíø³ ä³ëÿíêè — ïî äåê³ëüêà 
äåñÿòê³â ñîòîê.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ëþäè ó íàñ äóæå íàñòîðîæåíî 
ñòàâëÿòüñÿ äî ÷îãîñü íîâîãî. 
Ââàæàþòü, ùî ¿õ õî÷óòü îáäó-
ðèòè. Ñàìå öèì ïîÿñíþºòüñÿ 
íåáàæàííÿ çì³íþâàòè òðàäèö³éí³ 
êóëüòóðè íà ñâî¿õ ïàÿõ. Âèñàäæó-
þòü çâè÷íó êàðòîïëþ, êóêóðóäçó, 

ñ³þòü áàãàòîð³÷í³ òðàâè. Íå çà-
äóìóþòüñÿ íàä òèì, ùî ìîæíà 
çàðîáëÿòè á³ëüøå ãðîøåé. Çà ñëî-
âàìè ï³äïðèºìöÿ, åô³ðíî-îë³éí³ 
êóëüòóðè, ïðî ÿê³ ìîâà, äàþòü 
êðàùèé ïðèáóòîê, í³æ, íàïðè-
êëàä, çãàäàíà êàðòîïëÿ.

ПОЧНІТЬ З ПІВГЕКТАРНОЇ 
ПЛОЩІ 

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ëàâàíäà íåâèáàãëèâà ó äîãëÿä³. 
Âçèìêó âèòðèìóº òåìïåðàòóðó 
äî ì³íóñ 20 ãðàäóñ³â ³ íèæ÷å, 
âë³òêó íå áî¿òüñÿ íàâ³òü âèñî-
êî¿ 40-ãðàäóñíî¿ ñïåêè. Êâ³òàì 
íå ñòðàøí³ øê³äíèêè, ¿õ â³äëÿ-
êóº ñèëüíèé çàïàõ, íå õâîð³þòü 
íà ãðèáêîâ³ çàõâîðþâàííÿ. Ðîñ-
ëèíè íå ïîòðåáóþòü ïîëèâó, áî 
ïðè íàäì³ðí³é ê³ëüêîñò³ âîëîãè 
ï³äãíèâàþòü.

Îñíîâíèé äîãëÿä ïîëÿãàº 
ó çíèùåíí³ áóð’ÿí³â. Ïðè÷îìó, 
ðîáèòè öå äîâåäåòüñÿ âðó÷íó. 
Õ³ì³÷í³ çàñîáè íå ìîæíà çàñòî-
ñîâóâàòè. ²íàêøå ëàáîðàòîðíà 
ïåðåâ³ðêà íå â³çüìå ñèðîâèíó, 
àäæå âîíà éäå äëÿ õàð÷îâî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³, êîñìåòîëîã³¿.

Äëÿ ïðîáíîãî âèðîùóâàííÿ ðà-
äÿòü âèñàäèòè ðîçñàäó íà ïëîù³ 
0,5 ãåêòàðà. Ïðè ðó÷í³é ðîáîò³ 
íà öå ï³äå ïðèáëèçíî ï’ÿòü äí³â. 
Çà óìîâè ÿêùî ïðàöþâàòèìóòü 
4–5 ëþäåé.

Ëàâàíäà íåâèáàãëèâà 
ó äîãëÿä³. Âçèìêó 
âèòðèìóº òåìïåðàòóðó 
äî ì³íóñ 20 ãðàäóñ³â, 
âë³òêó íå áî¿òüñÿ 
40-ãðàäóñíî¿ ñïåêè
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— Òàì, íà Äîí-
áàñ³, âñå çðîçóì³ëî, 
òè çíàºø, ùî çàõè-
ùàºø ñâîþ çåìëþ 

â³ä îêóïàíò³â, ðîáèø öå ç³ çáðîºþ 
â ðóêàõ, à ÿê òóò âîþâàòè ç ÷è-
íîâíèêàìè? — ãîâîðèòü Â³òàë³é 
Ìåëüíèê.

Â³í ñëóæèâ çà êîíòðàêòîì ó â/÷ 
3008 Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Íà äðó-
ãèé äåíü íîâîãî 2015-ãî ðîêó ¿õ-
í³é ï³äðîçä³ë âè¿õàâ íà Ñõ³ä. Âè-
êîíóâàëè çàâäàííÿ íà òåðèòîð³¿ 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³.

Äðóãà ïî¿çäêà áóëà íà Äîíå÷-
÷èíó. Ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â ñëóæ-
áè, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàê-
òó, ãâàðä³ºöü äåìîá³ë³çóâàâñÿ. 
Êàæå, íå ñòàâ ïðîäîâæóâàòè 
êîíòðàêò ÷åðåç ïåâí³ ïðîáëåìè 
ç³ çäîðîâ’ÿì.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ íàïèñàâ 
çàÿâó íà îòðèìàííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè, äåðæàâà æ îá³öÿ-
ëà êîæíîìó ó÷àñíèêó áîéîâèõ 
ä³é, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é. — Íó, 
à äàë³ ïî÷àëîñÿ. Ó Â³ííèö³ êà-
æóòü, ¿äüòå â Îðàò³â, à â Îðàòîâ³ 
â³äïîâ³äàþòü: «Öå íå äî íàñ, ¿äüòå 
ó Â³ííèöþ». Ïîêè ùî í³÷èì ìîÿ 
çåìåëüíà åïîïåÿ íå çàê³í÷èëàñÿ.

«ДЗВОНІТЬ ПІСЛЯ 
КАРАНТИНУ…» 

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó Ìåëüíèêó çà-
ïðîïîíóâàëè â Îðàò³âñüêîìó ðà-
éîí³. Äî ðå÷³, çâ³äòè ðîäîì éîãî 
äðóæèíà. Òîìó ÷îëîâ³ê íå ñòàâ 

çàïåðå÷óâàòè. Âîíà ç ñåëà ßáëó-
íîâèöÿ. Ñàìå íà òåðèòîð³¿ ö³º¿ 
ãðîìàäè ïîîá³öÿëè äâà ãåêòàðè 
äëÿ âåäåííÿ ñåëÿíñüêîãî ôåðìåð-
ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. ßê çàçíà÷å-
íî ó íàêàç³ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæãåîêàäàñòðó, ä³ëÿíêó ïàíó 
Ìåëüíèêó âèä³ëÿþòü ³ç çåìåëü 
äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

«Íàäàòè Ìåëüíèêó Â. Ã. äî-
çâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2 ãà ³ç çå-
ìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ 
íà òåðèòîð³¿ ßáëóíîâåöüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè Îðàò³âñüêîãî ðàéîíó 
ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — äëÿ 
âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà», — éäåòüñÿ ó äî-
êóìåíò³.

Íàêàç ¹ 2–11620–15–19 ï³ä-
ïèñàâ òîä³øí³é êåð³âíèê óïðàâ-
ë³ííÿ Þð³é Êîçàê. Áóëî öå 
11 ëèïíÿ 2019 ðîêó.

Ð³ê ìèíóâ â³äòîä³, àëå çåìë³ 
÷îëîâ³ê òàê ³ íå îòðèìàâ. Öå ï³ç-
í³øå â³í ä³çíàâñÿ, ùî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó àæ 
í³ÿê íå îçíà÷àº íàäàííÿ éîìó 
ó âëàñí³ñòü çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ïåðøå, ùî ç'ÿñóâàëîñÿ, çíà-
õîäèòüñÿ âîíà íà ïàñîâèù³. ßê 
ïîÿñíèëà äðóæèíà êîëèøíüîãî 
ãâàðä³éöÿ, ó ¿õíüîìó ñåë³ âåëèêà 
÷åðåäà êîð³â. Äåõòî ç îäíîñåëüö³â 
äîãëÿäàº äî äåñÿòè ãîë³â.

— Çâè÷àéíî, ëþäè ïðîòè òîãî, 
àáè â³ääàâàòè ïàñîâèùå, — ãîâî-
ðèòü æ³íêà. — Àëå íàøó ðîäèíó 

«ЗУПИНІТЬ ТОРГИ!» УЧАСНИКУ АТО 
ДАЮТЬ ЗЕМЛЮ НА… ГОРОДАХ 
Бій за землю  Колишній боєць 
Нацгвардії Віталій Мельник захищав 
землю від окупантів на Донбасі, а тепер 
продовжує воювати з… чиновниками 
Держгеокадастру. Спочатку йому надали 
дозвіл на виготовлення документів 
на земельну ділянку, пізніше з’ясувалося, 
що та земля виставлена на аукціон. 
Тепер йому пропонують два гектари на… 
людських городах

äîáðå çíàþòü. Òîìó ò³ âëàñíè-
êè õóäîáè, ç êèì ìè ãîâîðèëè, 
íå ïðîòè, ùîá «â³ä³ðâàòè» â³ä 
ïàñîâèùà äâà ãåêòàðè. Âñüîãî 
òàì 14,5 ãåêòàðà.

Äîêóìåíòàö³þ íà â³äâåäåííÿ 
çåìë³ Ìåëüíèê çàìîâèâ ó ïðè-
âàòí³é ñòðóêòóð³ â Îðàòîâ³ — 
«Ïîä³ëëÿçåìäîêóìåíò».

×îëîâ³ê êàæå, âèãîòîâëÿëè 
äîêóìåíòè äóæå äîâãî. Ùîðàçó 
íà éîãî òåëåôîíí³ äçâ³íêè çíà-
õîäèëè ÿê³ñü ïðè÷èíè. «Òî ïðè-
éä³òü ï³ñëÿ êàðàíòèíó, òî âæå çà-
ëèøèëîñÿ ò³ëüêè ï³äïèñàòè, àëå 
íåìà íà÷àëüíèêà…» — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèê.

— Çàê³í÷èëîñÿ âñå òèì, ùî 
ìåí³ ñêàçàëè: «Âàì íå íàäàëè 
ïîãîäæåííÿ» ³ ï³ñëÿ öüîãî ïåðå-
ñòàëè áðàòè ñëóõàâêó, — ãîâîðèòü 
àòîâåöü.

У ВІННИЦІ КИВАЮТЬ НА 
ОРАТІВ, А ТАМ — НА ВІННИЦЮ 

Ç êîï³ºþ íàêàçó íà ðîçðîáëåí-
íÿ äîêóìåíò³â ÷îëîâ³ê çâåðíóâñÿ 
äî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó, 
ùî íà âóëèö³ Êåëåöüêà ó Â³ííèö³.

Â³í íå óòî÷íþº, õòî ç íèì ñï³ë-
êóâàâñÿ. Íå òîìó, ùî íå õî÷å íàçè-
âàòè ïð³çâèùå — íå çàïèñàâ éîãî.

— Ó íèõ º ïðèéìàëüíÿ, òàì 
ìåíå âèñëóõàëè ³ ðîçäèâëÿëèñÿ 
ñâ³é íàêàç, — ãîâîðèòü ïàí Â³òà-
ë³é. — À òîä³ íå áåç çäèâóâàííÿ 
çàïèòàëè, ìîâëÿâ, ìè âñå çðî-
áèëè, íàøå óïðàâë³ííÿ âèäàëî 
íàêàç, äàë³ ñïðàâà çà ðàéîííèì 
â³ää³ëîì, ¿äüòå â Îðàò³â. Ñê³ëüêè 
íå ïîÿñíþâàâ, ùî óæå áóâ â Îðà-
òîâ³, ïðè÷îìó, íå ðàç ³ íå äâà, 
÷èíîâíèöþ öå íå õâèëþâàëî. 
Âîíà ïîâòîðþâàëà ñâîº.

Éîìó âñå-òàêè âäàëîñÿ ä³çíà-
òèñÿ ïðè÷èíó â³äìîâè â îôîðì-
ëåíí³ äîêóìåíò³â.

×îëîâ³ê ïîêàçóº ùå îäèí íàêàç 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåî-
êàäàñòðó.

Ä î ê ó ì å í ò  ä à ò î â à í è é 
08.05.2020 ðîêó (¹ 2–10334/15–
20–01). Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, ÿêó ïåðåäáà÷àëè íàäàòè 
ó÷àñíèêó ÀÒÎ ïàíó Ìåëüíèêó.

Ï³äïèñàâ äîêóìåíò Àðòåì Øà-
ëàã³íîâ. Íà ñàéò³ óïðàâë³ííÿ â³í 
çíà÷èòüñÿ ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà. «Êîíòðîëü çà âèêî-
íàííÿì íàêàçó çàëèøàþ çà ñî-
áîþ», — çàçíà÷åíî ó íàêàç³.

ЗАПРОПОНУВАЛИ… 
ЛЮДСЬКІ ГОРОДИ 

— Êîëè ìè ä³çíàëèñÿ, ùî çåì-
ëÿ éäå ï³ä àóêö³îí, òî, çðîçóì³ëî, 
íå ìîãëè âèäàòè Ìåëüíèêó äî-
êóìåíòè, — ïîÿñíèëà æóðíàë³ñòó 
RIA æ³íêà íà ³ì'ÿ Îêñàíà, âîíà 
íàçâàëà ñåáå çàñòóïíèöåþ êåð³â-
íèê ÏÏ «Ïîä³ëëÿçåìäîêóìåíò». 
— Õî÷à ä³éñíî äîêóìåíòè óæå 
ãîòîâ³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
â Îðàòîâ³ éîìó ïîðàäèëè íàïè-

ñàòè çàÿâó ïðî çóïèíêó àóêö³îíó. 
Â³í öå çðîáèâ. Êð³ì òîãî, çàïðî-
ïîíóâàëè íîâó ä³ëÿíêó. Íàâ³òü 
òðîõè á³ëüøî¿ ïëîù³, íå äâà, 
2,5 ãåêòàðà. Ùîïðàâäà, â ³íøîìó 
ñåë³, íà ñòàíö³¿ Îðàò³â.

— Ìè ïî¿õàëè ïîäèâèòèñÿ 
³ ïîáà÷èëè, ùî íà ò³é ä³ëÿíö³ 
ëþäñüê³ ãîðîäè, òîáòî ¿¿ âæå 
õòîñü äîãëÿäàº, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — ßê ìåí³ áóòè ó òàê³é 
ñèòóàö³¿? Øóêàòè òèõ ëþäåé, ÿê³ 
ïîñàäèëè âðîæàé, ³ êàçàòè, ùî 
íàñòóïíîãî ðàçó öå âæå ÿ áóäó 
ðîáèòè, à íå âîíè? À ÿêùî íå ïî-
ãîäÿòüñÿ? Ëþäè æ ð³çí³ áóâàþòü. 
Ìîæå, öå îáîâ’ÿçîê ÷èíîâíèê³â 
ñòåæèòè çà òèì, ÷îìó õòîñü îá-
ðîáëÿº çåìëþ áåç äîêóìåíò³â 
íà íå¿? ßêùî âîíè çíàþòü ïðî 
öå, òî ÷îìó íå âæèâàþòü çàõîä³â?

²ñòîð³þ ó÷àñíèêà ÀÒÎ Ìåëü-
íèêà æóðíàë³ñò ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèêó êåð³âíèêà îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó 
Ñåðã³þ Ðÿáöóíó.

— Сталася помилка з наданням дозволу 
учаснику АТО Мельнику на земельну ді-
лянку, що передбачалася на аукціон, —– 
каже Сергій Рябцун. – Йому запропону-
вали ділянку в іншому місці, у тому ж ра-
йоні. Та ще й на тому місці, де вже надали 
землю учасникам АТО.
Аукціон зупинити неможливо, бо він уже 
призначений на 16 липня. У випадку, якщо 
торги не відбудуться, буде можливість по-
вернутися до розгляду питання про надан-

ня ділянки учаснику АТО. Ще один варіант 
— продовжувати шукати вільні ділянки.
Віталій Мельник каже, що дочекається аук-
ціону. Якщо земельну ділянку у Яблунови-
ці заберуть, доведеться прийняти пропо-
зицію Держгеокадастру. Тобто оформляти 
документи на 2,5 га на станції Оратів.
— Сподіваюся, мені допоможуть встановити 
власників, які її обробляють і допоможуть 
їм роз’яснити, що земля передається іншій 
людині, тобто мені, — говорить Мельник.

«Сталася помилка і ми її виправимо»
23545 учасників бойових дій звернулися 
до обласного управління Держгеокада-
стру з клопотанням про отримання зе-
мельних ділянок (дані на кінець червня 
2020 року).
З них — 20443 отримали накази про 
надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок.
Більшість заявників (16757 осіб) 
оформляють документи на землю для 

ведення особистого селянського гос-
подарства, інші — для індивідуального 
будівництва.
Документи на оформлення ділянок ви-
дано також 241 родині вінничан, які за-
гинули на Донбасі. Ще три ділянки пере-
дано у власність членам родин загиблих 
на Майдані під час Революції Гідності.
До речі, на сайті управління розміщено 
покрокову схему дій для тих, хто має 
намір отримати ділянку.

Покрокова схема оформлення документів 

Віталій Мельник: «На Донбасі захищаєш землю зі зброєю, 
а як тут воювати з чиновниками за землю, не знаю» 

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ 
íàïèñàâ çàÿâó íà 
îòðèìàííÿ çåìë³, 
äåðæàâà æ îá³öÿëà, 
— ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é. 
— Íó, à äàë³ ïî÷àëîñÿ
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Íàøà êðà¿íà é 
äîñ³ çíàõîäèòüñÿ 
â ÷åðâîí³é çîí³ 
(äëÿ êðà¿í ªÑ, öå 

êðèòè÷íî ³ äâåð³ íàì òóäè çà÷è-
íåí³). Òèì íå ìåíø, ìè ìîæåìî 
â³äâ³äóâàòè 23 êðà¿íè. Àëå äëÿ 
òóðèñòè÷íèõ ïî¿çäîê â³ííè÷àíè 
(³ íå ò³ëüêè) ¿çäÿòü çàðàç ëèøå 
â ÷îòèðè — ×îðíîãîð³ÿ, Õîðâà-
ò³ÿ, Òóðå÷÷èíà, ªãèïåò. (Äíÿìè 
äîäàëè Áîëãàð³þ, òîæ ñêîðî ³ 
òóäè ïî¿äóòü òóðèñòè).

— Äî ×îðíîãîð³¿ ³ Òóðå÷÷èíè 
âæå äàâíî ìîæíà ¿çäèòè áåç ñà-
ìî³çîëÿö³¿ ï³ñëÿ òóðó, ç 19 ëèïíÿ 
ç ÷åðâîíî¿ çîíè âèéøëà Õîðâà-
ò³ÿ, à áóêâàëüíî íà äíÿõ ªãèïåò, 
òîæ ³ ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ öèõ êðà-
¿í ñàìî³çîëÿö³ÿ íå ïîòð³áíà, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäðà Ìàëà, 
àãåíò òóðèñòè÷íî¿ ô³ðìè RestArt 
Travel. — Òàêîæ ÿê ³ òåñòóâàííÿ 
íà êîðîíó â óìîâàõ Áîðèñïîëÿ.

Àëå ïàíäåì³þ í³õòî íå â³ä-
ì³íÿâ, ³ ïðî áåçïåêó ïîòð³áíî 
òóðáóâàòèñü, òîæ, çà ñëîâàìè 

òóðàãåíòà, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ó âñ³õ òóðîïåðàòîð³â º ñòðàõîâêà 
â³ä Êîâ³ä-19. Íàïðèêëàä, òóðî-
ïåðàòîð Join UP ïðîïîíóº ñâî¿ì 
êë³ºíòàì ñòðàõîâêó â³ä êîðîíà-
â³ðóñó áåçêîøòîâíî, òîáòî âîíà 
âæå ïðîïèñàíà â òóðèñòè÷íîìó 
ïàêåò³. ² öå íà÷å íå âïëèâàº 
íà éîãî âàðò³ñòü. Òóðîïåðàòîð 
Anex Tour ïðîïîíóº ñâî¿ì êë³-
ºíòàì êóïóâàòè ñòðàõîâêó â³ä 
Êîâ³ä-19 îêðåìî.

— Â îñíîâíîìó ïðî òàêó 
ñòðàõîâêó ïèòàþòü ò³, õòî ¿äå 
â³äïî÷èâàòè ç ìàëåíüêèìè ä³-
òüìè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäðà 
Ìàëà. — ²íøèì, êîëè ïðîïîíó-
ºø, êàæóòü — òà íó. À îñîáëèâî 
êîëè ëþäèíà âæå êóïèëà òóð, 
êàçàòè, ùî îêðåìî ìîæíà âçÿ-
òè ñòðàõîâêó â³ä êîâ³äó çà åâðî, 
ìàéæå ìàðíà ñïðàâà. Òîìó ìè 
ïðîïîíóºìî çà áàæàííÿì çâåð-
òàòèñü â ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ì³ñòà. 

Ó Â³ííèö³ á³ëüøå äâàäöÿòè 
ñòðàõîâèõ êîìïàí³é, òà ïîñëóãó 
ñòðàõóâàííÿ â³ä Êîâ³ä-19 ïðîïî-
íóþòü äàëåêî íå âñ³. Çîêðåìà º 
ï'ÿò³ðêà êîìïàí³é, ÿê³ íà ñëóõó ³ 
ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè íàñòóïíå:

НА МОРЕ ЗІ СТРАХОВКОЮ ВІД COVID-19 
Пронесе?  Сучасність у форматі 
корони, це — дезінфектори, термометри, 
маски. Страховий ринок теж дав реакцію 
і запропонував свій продукт — страховку 
від ковіду. Тож можна підстелити 
соломки тим, хто працює з великою 
кількістю людей і тим, хто не зважаючи 
на МОЗівську статистику, планує на моря

«МІСТО» 
Ïðîïîíóº ñòðàõîâêó ï³ä íàçâîþ 

«Â³ðóñ Stop». ßêà âêëþ÷àº ñòðàõó-
âàííÿ â³ä ãðèïó, ïíåâìîí³¿, êîðó 
òà Êîâ³äó-19. À ùå ö³ëîäîáîâó äî-
ïîìîãó ë³êàð³â êîîðäèíàòîð³â. Íà-
ïðàâëåííÿ íà òåñòóâàííÿ íà ãðèï 
òà êîðîíó ³ âèïëàòè çà ïîëþñîì 
äî ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â. Âàðò³ñòü 
ñòðàõîâêè â³ä êîâ³äó ñêëàäàº â³ä 
200 äî 2400 ãðí, çàëåæíî â³ä òåð-
ì³íó ä³¿ äîãîâîðó, â³êó çàñòðàõî-
âàíî¿ îñîáè ³ ðèçèê³â. Âèïëàòè 
íà Êîâ³ä-19 ïðè àìáóëàòîðíîìó 
ë³êóâàíí³ — íåìàº. Ïðè ñòàö³î-
íàðíîìó ë³êóâàíí³ — 10 òèñÿ÷ ãðí.

«UNIVERSALNA» 
Ñòðàõîâèé ïðîäóêò «Çàõèñò â³ä 

COVID-19» âêëþ÷àº 4 ïðîãðàìè 
ñòðàõóâàííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
íàñòóïí³ âèïëàòè: 50 000 ãðí àáî 
100 000 ãðí â ðàç³ ñìåðò³ çàñòðàõî-
âàíî¿ îñîáè âíàñë³äîê COVID-19. 
À ùå 2000 ãðí àáî 5000 ãðí â ðàç³ 
ôàêòó çàõâîðþâàííÿ. ² 5000 ãðí 
àáî 10 000 ãðí â ðàç³ ñòàö³îíàð-
íîãî ë³êóâàííÿ COVID-19 íåçà-
ëåæíî â³ä òÿæêîñò³ ïåðåá³ãó çà-
õâîðþâàííÿ. Ñòðàõîâêà êîøòóº 
â³ä 300 äî 2600 ãðí, çàëåæíî â³ä 
ïàêåòó.

«INGO УКРАЇНА» 
Ïðîïîíóº ïàêåò «Êîðîíàçà-

õèñò+», ÿêà çàáåçïå÷óº ô³íàíñîâó 
ï³äòðèìêó â ðàç³ çàõâîðþâàííÿ. 
Ñòðàõîâà ñóìà — 50 000 ãðí. Ë³-
ì³ò ïî ãîñï³òàë³çàö³¿ — 10 000 ãðí. 
Âàðò³ñòü ñòðàõîâêè 660 ãðí. Òåð-
ì³í ä³¿ ø³ñòü ì³ñÿö³â íå çàëåæíî 
â³ä êàðàíòèííîãî ðåæèìó. Çà-
ñòðàõóâàòèñü ìîæíà îñîáàì â³ä 
1 äî 60 ðîê³â.

ЩО СТРАХУЮТЬ 
Смерть від COVID-19 (не всі).
Госпіталізацію в результаті захворювання COVID-19.
Інколи амбулаторне лікування від COVID-19.

КОГО СТРАХУЮТЬ 
У всіх страхових компаніях є обмеження за віком людей, які 

приймаються на страхування. В страхових полісах найчастіше об-
меження за віком, це від 1 року до 60–65 років, є компанії, які 

беруть на страхування людей до 70 років. Враховуючи, що в мак-
симальній зоні ризику знаходяться якраз літні люди, посмерних 

виплат навряд чи буде багато.

СКІЛЬКИ ЧЕКАТИ 
Багато компаній, щоб уник-
нути махінацій і не страху-
вати вже хворих людей, 

вказують у договорах 
страхування, що покриття 

починає діяти через якийсь 
час після укладання до-
говору. Найбільш часті 

варіанти, це 15–30 днів.

СКІЛЬКИ 
КОШТУЄ 

Середня вартість такого 
поліса в межах 300–
2000 грн. Страховий 

випадок покривається 
на сумму — від 10 000 грн 

до 50 000 тисяч грн.

ТЕРМІН ДІЇ 
ДОГОВОРУ 

Страхові компанії 
пропонують варіанти 
покриттів від 1 місяця 

до року. Велика частина 
пропозицій орієнтована 

на 3–6 місяців.

СТРАХОВКА ВІД КОРОНИ

«ПРОВІДНА» 
Ïðîïîíóº ñòðàõîâêó «Ñòîï. 

Êîðîíàâ³ðóñ». Ñòðàõîâà ñóìà 
çà äîãîâîðîì äî 50 000 ãðí. 
Ñòðàõîâèé ïëàò³æ â³ä 225 ãðí. 
Çàñòðàõóâàòèñü ìîæíà îñîáàì â³ä 
1 äî 60 ðîê³â. Äîãîâ³ð ä³º ø³ñòü 
ì³ñÿö³â. Êîìïàí³ÿ ãàðàíòóº âè-
ïëàòó ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàí-
íÿ â ðàç³ ñòàö³îíàðíîãî ë³êó-
âàííÿ ïðè áóäü-ÿêîìó ïåðåá³ãó 
COVID-19.

«САЛАМАНДРА» 
Ï ð î ï î í ó º  ñ ò ð à õ î â ê ó 

«COVID-19». Ñòðàõîâà ñóìà — 
25 000 ãðí. Çàáåçïå÷åííÿ ìåäè-
êàìåíòàìè — 10 000 ãðí. 

Ñòðàõîâà âèïëàòà â ðàç³ ñìåðò³ 
â ìåæàõ ñòðàõîâî¿ ñóìè. Ïåð³-
îä ñòðàõóâàííÿ ø³ñòü ì³ñÿö³â. 
Â³ê çàñòðàõîâàíî¿ îñîáè â³ä 
1 äî 65 ðîê³â.

Ñòðàõîâèé ïîë³ñ êîøòóº — 
299 ãðí. 
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Â³êòîð Øåâ÷óê 
ïðèâàòíèé ï³ä-
ïðèºìåöü. Éîãî 

äðóæèíà Íàòàë³ÿ — ë³êàðêà. ×î-
òèðè ðîêè òîìó çíàéîìèé çàïðî-
ïîíóâàâ ¿ì ïîêàòàòèñÿ íà ÷îâ-
í³: «Îñü âàì êàÿê, íàñîñ, ìàïà. 
Õî÷åòå — ïëèâ³òü». Ñïðîáóâàëè 
³ çàãîð³ëèñÿ ³äåºþ ïðèäáàòè âëàñ-
íèé êàÿê.

— Êîëè â³í ó íàñ ç’ÿâèâñÿ, 
ìè ïîñòàâèëè ìåòó ïðîéòè âåñü 
Ï³âäåííèé Áóã, — ðîçïîâ³äàº 
Â³êòîð Øåâ÷óê. — ×åðåç ðîáîòó 
áàãàòî ÷àñó íå ìàëè, òîìó ðîáèëè 
ê³ëüêà âèëàçîê ïî äâà-òðè äí³. 
Îñòàííüîþ òî÷êîþ ïåðåä ô³í³-
øåì áóâ Ìèêîëà¿â, ï³ñëÿ íüîãî 
ìè âæå âèéøëè ó Äí³ïðîâñüêî-
Áóçüêèé ëèìàí, äå ïð³ñíà âîäà 
çóñòð³÷àºòüñÿ ç ìîðñüêîþ. Äóæå 
òàì êðàñèâî.

Ïëàâàòè âäâîõ ïîäîáàëîñÿ, àëå 
õîò³ëîñÿ âèáèðàòèñÿ ³ êîìïàí³ºþ. 
Ïî÷àëè øóêàòè, ÿê êàæå Â³êòîð, 
ñîá³ ïîä³áíèõ. Òàê ç’ÿâèëèñÿ çíà-
éîì³ ç Êèºâà, Ëüâîâà òà ³íøèõ 

ì³ñò. Çãîäîì êàÿê³íã òàê çàõîïèâ 
ïîäðóææÿ, ùî âîíè ïðèäáàëè 
äðóãèé ÷îâåí, äâîì³ñíèé, à ïîò³ì 
³ òðåò³é — äëÿ ñïëàâó ïîðîãàìè. 
Â³êòîð ãîâîðèòü, ùî øâèäêà âîäà, 
òà é âîäà âçàãàë³, ïîòðåáóº âîëî-
ä³ííÿ ÷èìàëîþ ê³ëüê³ñòþ íàâè÷îê 
³ ïðàâèë: òåõí³êà áåçïåêè, äîñêî-
íàëå çíàííÿ ñâîãî ñïîðÿäæåííÿ, 
âì³ííÿ ïðîêëàäàòè ìàðøðóòè, 
òåõí³êà âåñëóâàííÿ òîùî.

— ×èì äîâøå ÿ öèì çàéìàþ-
ñÿ, òèì á³ëüøå ïðèä³ëÿþ óâàãè 
òåõí³ö³ áåçïåêè, — ä³ñòàþ÷è ç 
ìàøèíè íàñîñ ³ ñêëàäåíèé ÷î-
âåí, ïîÿñíþº ÷îëîâ³ê. Âïðîäîâæ 
äåñÿòè õâèëèí áåçôîðìíà êóïà 
òêàíèíè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà êîì-
ôîðòíèé äâîì³ñíèé êàÿê. Ó íüîãî 
íàâ³òü º âëàñíå ³ì’ÿ — «Çåô³ð». 
Òàê ó ãðåöüê³é ì³ôîëîã³¿ íàçè-
âàþòü áîæåñòâî, ÿêå ïðèíîñèòü 
ì’ÿêèé ³ òåïëèé â³òåðåöü. Äðó-
ãèé ÷îâåí, òîé ùî äëÿ ñïëàâ³â, 
çâåòüñÿ Sunrise («Ñõ³ä Ñîíöÿ»), 
à òðèì³ñíèé íàçâàëè «Àííîþ-Â³-
êòîð³ºþ», íà ÷åñòü äîíüêè. Âîíà, 
äî ðå÷³, çàõîïëåííÿ áàòüê³â ñõâà-
ëþº, àëå íå ïîä³ëÿº.

— Ñïî÷àòêó ÿ áîÿëàñÿ ³ âîäè, 
³ êàÿêà, à çàðàç ÿ îòðèìóþ â³ä 

«СВІТ З ВОДИ ВИГЛЯДАЄ ІНАКШЕ» 
На веслах  Впродовж чотирьох років 
Віктор та Наталія подорожують на човнах. 
Говорять, що опанувати каяки легко, 
а вражень від прогулянок отримуєш цілий 
«вагон». За плечима у них підкорені річки, 
острови та водосховища, восени вони 
спробують приборкати Середземне море

öüîãî âåëèêå çàäîâîëåííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº äðóæèíà Â³êòîðà Íàòà-
ë³ÿ Øåâ÷óê. — Ìåí³ äî öèõ ï³ð 
íå ïîäîáàºòüñÿ ï³ðíàòè, à ùå 
á³ëüøå íåïðèºìíî, êîëè ÷îâåí 
ïåðåêèäàºòüñÿ. ßêîñü ó ëþòîìó 
ìè ïåðåâåðíóëèñÿ íà ïîðîãàõ.

— Òàê, öå áóëî íà ì³é äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Ìè íàòðàïèëè íà êà-
ì³íü ³ ïåðåêèíóëèñÿ. Îáèäâîº 
îïèíèëèñÿ ó õîëîäí³é ³ áóðõëèâ³é 
âîä³, — ïðîäîâæóº Â³êòîð. — Ìè 
áóëè ó ñïåö³àëüíèõ òåðìîêîñòþ-
ìàõ, àëå òåìïåðàòóðà íà âóëèö³ 
áóëà äåñü ì³íóñ â³ñ³ì, òîìó áóëî 
ïðîõîëîäíî. Êîëè ìè ïðè÷àëèëè 
äî áåðåãà, íà ìîºìó çàõèñíîìó 
øîëîì³ âèñ³ëè áóðóëüêè. Íåçà-
áóòí³ âðàæåííÿ.

Ïîäðóææÿ ñ³äàº â ÷îâåí ³, 
ñèíõðîííî âåñëóþ÷è, â³äïëè-
âàº â³ä áåðåãà. Ó òàêîìó ðåæèì³ 
âîíè ïðîâîäÿòü á³ëüø³ñòü ñâîãî 
â³ëüíîãî ÷àñó. ¯õí³é êàÿê äîâîë³ 

êîìïàêòíèé, íå áî¿òüñÿ ì³ëèíè 
³ ïîðîã³â, òîìó ïëèñòè íà íüîìó 
ìîæíà ìàéæå áóäü-êóäè. Â³êòîð 
ç Íàòàëåþ îá’¿çäèëè âæå ÷èìà-
ëî ì³ñöü â Óêðà¿í³. Íàéá³ëüøå 
ñïîäîáàëîñÿ ó «Ëàäèæèíñüê³é 
Øâåéöàð³¿» òà íà îñòðîâ³ Äæà-
ðèëãà÷. Â ïëàíàõ Òóðå÷÷èíà, êóäè 
âèðóøàòü âæå ö³º¿ îñåí³. Òóäè 
íà ë³òàêó, à âæå òàì âïðîäîâæ 
äâîõ òèæí³â ìàíäðóâàòèìóòü Ñå-
ðåäçåìíèì ìîðåì íà êàÿêó.

— Íàâ÷èòèñÿ êåðóâàòè êàÿêîì 
íå âàæêî. Äåñü çà ãîäèíó òè âæå 
ïî÷óâàòèìåøñÿ âïåâíåíî. Àëå 
êîëè ëþäèíà âïåðøå ñ³äàº â òà-
êèé ÷îâåí, òî îáîâ’ÿçêîâî çàïè-
òóº: «À ùî áóäå, ÿêùî ÿ ïåðåâåð-
íóñÿ?» Íó ùî áóäå, ñêóïàºøñÿ, 
í³÷îãî ñòðàøíîãî â òîìó íåìàº, — 
óñì³õàºòüñÿ Â³êòîð. — Âçàãàë³ 
ëþäèíà ïðîõîäèòü òðè ñòàä³¿: 
ñïî÷àòêó ó íå¿ ñòðàõ ³ íåâïåâ-
íåí³ñòü â òîìó, ùî âîíà ðîáèòü. 

Ïîò³ì éäå áîðîòüáà. ̄ é õî÷åòüñÿ 
ï³äêîðèòè ÿê³ñü ïîðîãè, ïîäî-
ëàòè â³äñòàí³. Òðåòÿ ñòàä³ÿ — öå 
îòðèìàííÿ çàäîâîëåííÿ. Öå êàéô 
â³ä òîãî, ùî òè ïëèâåø ³ òîãî, ùî 
òè â öåé ÷àñ áà÷èø.

— Äî áàãàòüîõ ìàëüîâíè÷èõ 
êóòî÷ê³â íåìîæëèâî ï³ä³áðàòèñÿ 
ï³øêè àáî íà ìàøèí³, ò³ëüêè ç 
âîäè. Îò óÿâ³òü, ùî âè ä³ñòàºòå-
ñÿ òàêîãî ì³ñöÿ, ðîçáèâàºòå òàì 
òàá³ð, â³øàºòå ãàìàê, ðîçâîäèòå 
âîãíèùå. Öå æ íå ïåðåäàòè ñëî-
âàìè, öå òðåáà ïîáà÷èòè ³ â³ä÷ó-
òè, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — Êîëè 
ìè êóïèëè ïåðøèé ÷îâåí, — íàø 
æèòòºâèé óêëàä çì³íèâñÿ. Ïëè-
âåø, êóäè õî÷åø, ñïîñòåð³ãàºø 
çà ïðèðîäîþ, àáî íàâ³òü ñòàºø ¿¿ 
÷àñòèíîþ, ÿê îò ó Ëàäèæèíñüê³é 
Øâåéöàð³¿, äå âîäà ïðîçîðà-ïðî-
çîðà ³ ðèáó òàê äîáðå âèäíî, í³áè 
âîíà â àêâàð³óì³. Âçàãàë³, ñâ³ò ç 
âîäè âèãëÿäàº çîâñ³ì ³íàêøå.

Подружжя сідає в човен 
і, синхронно веслуючи, 
відпливає від берега. 
У такому режимі вони 
проводять більшість 
свого вільного часу
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У вашої дитини трапляються но-
сові кровотечі, часті головні болі 
або запаморочення?Такі симпто-
ми можуть свідчити про роз-
виток артеріальної гіпертензії. 
Насправді проблеми з тиском — 
це не лише про дорослих. 
Подібні порушення трапляються на-
віть у немовлят. Чекати, що дитина 
«переросте» хворобу і вона мине 
сама собою, не варто. Поширений 
діагноз «вегето-судинна дистонія» 
нерідко маскує небезпечні недуги, 
котрі потребують негайного ліку-
вання. Тож кардіологи закликають 
батьків комплексно обстежувати 
дитячий організм і регулярно про-
ходити профілактичні огляди.
Важливо знайти причину!
Підвищення артеріального тиску 
лікарі фіксують у дітей різного віку: 
від малюків у перші години після 
народження до підлітків у пері-
од статевого дозрівання. Останні 
нерідко потрапляють в оману доволі 
суперечливого діагнозу «вегето-су-
динна дистонія» і чекають, що хво-
роба з часом минатиме, а втруча-
тися у природний процес не варто. 
Водночас кардіологи наголошують: 
дитяча артеріальна гіпертензія — 
це підступний стан! Зазвичай цей 
симптом вказує на системні пору-
шення в роботі інших органів.
«Ми послуговуємося правилом 
презумпції вторинності артеріальної 
гіпертензії, — пояснює Ольга Збо-
ровська, кардіологиня, кандидатка 
медичних наук. — Виявивши підви-
щення тиску, завжди передбачаємо 
наявність іншої патології, яка його 
провокує. Це можуть бути ожиріння, 
гормональні порушення, захворю-
вання нирок, в тому числі вроджені 
вади їхнього розвитку, вроджена 
вада серця, як-от коарктація аорти, 
наявність пухлин в організмі, які 
здатні виробляти речовини, що 
сприяють підвищенню артеріального 
тиску. Лише з’ясувавши точну при-
чину, можемо починати лікування».
Не слід використовувати домашній 
тонометр!
Маєте вдома тонометр для себе та 
старших членів родини? Навряд 
чи він дасть коректні результати 
на дитячій руці. Ключову роль 
під час вимірювання має розмір 
манжета. Його гумова частина, 

в якій нагнітається повітря, мусить 
на 80–100% охоплювати плече. 
Більший чи менший розмір авто-
матично дає похибку. До того ж, для 
оцінки отриманого результату лікарі 
зважають на стать дитини, її вік та 
зріст, а під час діагностики застосо-
вують спеціальні таблиці.
«Якщо при вимірюванні тиску 
на плечі ми бачимо відхилення від 
норми, то додатково проводимо 
діагностику на нижніх кінцівках, — 
розповідає Ольга Зборовська. — 
У такий спосіб ми спростовуємо або 
підтверджуємо діагноз «коарктація 
аорти». У домашніх умовах і без 
спеціальних знань таке обстеження 
неможливе».
Варто робити скринінг раз на рік!
У деяких випадках дитяча артері-
альна гіпертензія протікає безсимп-
томно. Однак вона може «рости» 
разом з малюком, а в дорослому 
віці проявитися серйозними про-
блемами. Отож єдиним справді 
ефективним методом виявлення 
патологій залишаються щорічні про-
філактичні огляди. Вони необхідні 
навіть за відсутності будь-яких скарг.
«Щорічного профогляду достатньо, 
щоб помітити зміни, — зауважує 
Ольга Зборовська. — Він обов’язково 
має передбачати вимірювання ар-
теріального тиску. Якщо лікаря щось 
збентежить, маленькому пацієнтові 
можуть призначити додаткові об-
стеження».
Отож, будьте уважні до своєї 
дитини. Дивні симптоми — при-
від звернутися за консультацією 
до лікаря, а не чекати, що організм 
впорається самотужки і переросте 
проблему. Щоб завбачити артері-
альну гіпертензію, регулярно робіть 
скринінг в умовах медичного закла-
ду. І не чекайте, що омине!

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроєкту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

У дитини високий артеріальний 
тиск? З’ясуйте причини!

За словами завідувача онкоге-
матології вінницької обласної 
дитячої лікарні, після введення 
гормону чи хіміопрепаратів, 
навіть однократного, в дитини 
виникає медикаментозний вто-
ринний імунодефіцит. І лікарі про 
це знають. Це наслідки такого лі-
кування.
— У протоколі, за яким лікують 
всі європейські країни, чітко на-
писано, що під час виникнення 
рецидиву (ці пухлини в 20 % 
дають рецидив) — пацієнту по-
казана трансплантація кістко-
вого мозку, — говорить лікар. — 
Нас не здивувало, що в дитини 
з агресивною злоякісною пухли-
ною — рецидив. Ми звернулися 
в «Охматдит», який на сьогод-
нішній день повинен робити та-
ким пацієнтам трансплантацію 
безкоштовно. Я особисто теле-
фонував завідувачу «Охматдиту», 

і узгоджував наші кроки, тому що 
від них залежить лікування. Якщо 
якийсь лікар в «Охматдиті» рап-
том вирішив, що ми робили щось 
неправильно, можу сказати, що 
всі рішення приймаються комі-
сійно, тому що ціна неточності 
надто велика.
Втім, в нас з «Охматдитом» гло-
бальні проблеми, нам регулярно 
відмовляють в допомозі. Тому що 
коли було розгалуження на рів-
ні медичної допомоги, ми були 
третій рівень, «Охматдит» — чет-
вертий рівень, зараз кожна лі-
карня, це юридично незалежна 
одиниця. Тож загострилось кон-
курентне середовище. І на цьому 
грунті виникають проблеми, але 
коли вони починають переходи-
ти на особисті, хай нас розсудять 
інші. Та, може в них є фінансовий 
інтерес?
За словами завідувача онкоге-

матології, в обласній дитячій 
лікарні Діма Шилов отримав 
медикаментозного лікування 
на сумму 944 500 грн, за раху-
нок держави.
— Мама за півроку за всіма під-
рахунками витратила чотири 
тисячі грн на медикаменти, — 
говорить лікар. — Питання: чому 
в «Охматдиті» вони витрачають 
великі гроші, якщо є державна 
програма «дитяча онкологія», 
«трансплантологія», яка пови-
нна покривати усі витрати? А ще, 
чому, апріорі, вінницькі лікарі 
не праві, а в «Охматдиті» праві?
Хто б там не був правий, зараз 
Дмитрику Шилову потрібна ма-
теріальна підтримка 
Рахунок ПриватБанку 
5168–7520–1040–3411 на ім’я 
мами Ольга Ганзер-Шилова 
Контактний номер телефону 
(097)7954156

«У нас з «Охматдитом» глобальні проблеми»

ÇÄÎÐÎÂ’ß

«МИ ХОЧЕМО, ЩОБ 
Залікували?  У 12-річного Діми 
Шилова рак. А ще необхідність 
в трансплантації кісткового мозку та 
вторинний імунодефіцит, зумовлений 
хіміотерапією. Родичі хлопчика 
звинувачують лікарів дитячої обласної 
лікарні в неправильно встановленому 
діагнозі та лікуванні. На цьому також 
наголошують лікарі «Охматдиту», де зараз 
лікується хлопчик. Вінницькі ж лікарі, 
вбачають у цьому шкурний інтерес киян

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

— Íàì íå ïî-
òð³áíà êîìïåí-
ñàö³ÿ, ìè ïðîñòî 
õî÷åìî, ùîá öèõ 

ëþäåé çâ³ëüíèëè ³ âîíè ïîíåñëè 
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Òîìó ùî äî íàñ òàì áóëè ä³òè, ³ 
ï³ñëÿ íàñ òàì áóäóòü ä³òè, — ãî-
âîðèòü Íàä³ÿ Äìèòð³ºâà, õðåùåíà 
Ä³ìè Øèëîâà.

Ïàí³ Íàä³ÿ êàæå, ùî àáè 
íå òóðáóâàâàòè ìàìó, ÿêà ïî-
ñò³éíî çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ ñèíà, 
âñå ñï³ëêóâàííÿ ïîçà ïàëàòîþ 
õëîï÷èêà âîíà áåðå íà ñåáå. Òîìó 
ìàº â³ä ìàìè õâîðîãî íîòàð³àëüíó 
äîâ³ðåí³ñòü, ùîá îô³ö³éíî ïðåä-
ñòàâëÿòè ³íòåðåñè ñ³ì’¿.

Çà ðîçïîâ³ääþ Íàä³¿, Ä³ìà 
ïîòðàïèâ äî äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
â ñåðïí³ 2019, â íüîãî çíàéøëè 
ïóõëèíó, äèòèíó ïðîîïåðóâàëè, 
ïðîâåëè õ³ì³þ. Êîíñóëüòóâàëèñÿ 
ïðî ïîòðåáó ïåðåâîäèòè õëîï-
÷èêà â Êè¿â, àëå çàâ³äóâà÷ îí-
êîãåìàòîëîã³¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê çàïåâíèâ, 
ùî âîíè ñïðàâëÿþòüñÿ.

— Íàì ñêàçàëè, ùî â Ä³ìè 
Â-êë³òèííà ë³ìôîìà, ùî âîíà 
íå äàº ðåöèäèâó, ùî âñå áóäå äî-
áðå. Äèòèíó âèïèñàëè â áåðåçí³ 
2020, à â êâ³òí³ ñòàâñÿ ðåöèäèâ, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Íàä³¿, äèòèíó 
çíîâó ãîñï³òàë³çóþòü òà ãîòóþòü 
äîêóìåíòè íà Êè¿â â «Îõìàòäèò».

Â «Îõìàòäèò³» ï³ñëÿ êîíñèë³ó-
ìó ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî âàæêèé 
ñòàí äèòèíè îáóìîâëåíèé ïîìèë-
êîþ â³ííèöüêèõ ë³êàð³â, à ñàìå 
÷åðåç íåïðàâèëüíî âñòàíîâëåíèé 
ä³àãíîç, òà íåäîòðèìàííÿ ïðî-
òîêîëó ë³êóâàííÿ (ë³êàð³ íàãî-
ëîøóþòü, ùî ó Â³ííèö³ äèòèí³ 
ââîäèëè ïðåïàðàòè äîçàìè, ÿê³ 
íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ ë³êóâàííÿ äè-
òÿ÷î¿ îíêîëîã³¿).

— Çàðàç, ùîá ïðîâåñòè òðàí-
ñïëàíòàö³þ ê³ñòêîâîãî ìîçêó, 
à öå íåîáõ³äíî çðîáèòè, äèòèí³ 
âïðîäîâæ øåñòè ì³ñÿö³â ìàþòü 
â³äíîâëþâàòè ³ìóí³òåò, — ãîâî-
ðèòü õðåùåíà õëîï÷èêà. — Íà öå 
éäå àáî ïðåïàðàò çà 1900 äîëàð³â, 
àáî ³íøèé çà 5000 åâðî. Îêð³ì 
öüîãî, ùîäåííî â³ä äâîõ äî äå-
ñÿòè òèñÿ÷ ãðí ìàìà âèòðà÷àº 
íà ë³êóâàííÿ ñèíà.

Çà ñëîâàìè õðåùåíî¿, Ä³ìà çà-
ðàç âàæèòü 35 êã, éîãî ãîäóþòü 
÷åðåç êðàïåëüíèö³, òðîõè ñèëü-
í³øèé äîòèê äî ò³ëà äèòèíè ïðî-
âîêóº ãåìàòîìè. Â íüîãî ïîñò³éíî 
çàëèâàþòü òðîìáîöèòè. Ðîáëÿòü 
õ³ì³þ — â³äêðèâàºòüñÿ âíóòð³øíÿ 
êðîâîòå÷à. ² òàê ïî êîëó. Ñòàá³-
ë³çóâàòè õëîï÷èêà íå âèõîäèòü.

ЗА ЖИТТЄВИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ 

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Êàë³í-
÷óêà, äèòÿ÷îãî îíêîëîãà òà çàâ³ä-
óâà÷à îíêîãåìàòîëîã³÷íîãî â³ää³-
ëåííÿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³, 
õëîï÷èê ïîòðàïèâ ó â³ää³ëåííÿ 
ó âêðàé òÿæêîìó ñòàí³. Äî öüîãî 
éîãî ë³êóâàëè â ïðèâàòíèõ êë³í³-
êàõ (áóëè ñêàðãè íà áîë³ â æèâîò³, 
áëþâàííÿ, íóäîòà).

— Àëå äåñü çà òðè ì³ñÿö³ 
äî öüîãî, â êâ³òí³ 2019, õëîï÷èê 
âæå áóâ ó íàñ ó â³ää³ëåíí³, ³ âæå 
íà òîé ÷àñ áóâ íåñòàíäàðòíèì ³ 
íåñòàá³ëüíèì ïàö³ºíòîì, — ðîç-
ïîâ³äàº ë³êàð. — Ç ä³àãíîçîì 
ÿêîñü íå ñêëàäàëîñÿ, ìè éîãî 
îáñòåæóâàëè ïîâí³ñòþ, ðîáèëè 
êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ âñüî-
ãî ò³ëà. Íà òîé ìîìåíò í³ÿêî¿ 
ïóõëèíè í³ çëîÿê³ñíî¿, í³ äîáðî-
ÿê³ñíî¿ ìè â íüîãî íå çíàéøëè.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à îíêî-
ãåìàòîëîã³¿, â ñåðïí³ 2019 Ä³ìà 
Øèëîâ ïîñòóïèâ äî â³ää³ëåííÿ ç 
õ³ðóðã³÷íîþ ïðîáëåìîþ, à ñàìå 
êèøêîâîþ íåïðîõ³äí³ñòþ íà ôîí³ 
ïóõëèíè â æèâîò³. Ñòàí äèòèíè 
áóâ äóæå âàæêèé.

Çà ñëîâàìè õðåùåíî¿, 
Ä³ìà çàðàç âàæèòü 
35 êã, éîãî ãîäóþòü 
÷åðåç êðàïåëüíèö³. 
Ñòàá³ë³çóâàòè ñòàí 
õëîï÷èêà íå âèõîäèòü
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

476560

476346

РЕКЛАМА

478474

ЇХ ЗВІЛЬНИЛИ»
— Ë³ìôîìà, öå ïóõëèíà äè-

òÿ÷îãî â³êó, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ 
ìèòòºâî, ÿêùî äèòèíà ïîòðàïèëà 
äî ë³êàðí³ ç ãîñòðîþ õ³ðóðã³÷íîþ 
ïðîáëåìîþ, íà ôîí³ ïóõëèíè öþ 
ïðîáëåìó ïîòð³áíî âèð³øóâàòè 
øâèäêî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Êîëè ìè éîãî îïåðóâàëè, çàéøëè 
â æèâ³ò, ïîáà÷èëè, ùî òàì âñå 
ñõîæå íà ë³ìôîìó ³ ïî ë³ìôîìíî-
ìó ïðîòîêîëó ïî÷àëè ïî÷àòêîâèé 
åòàï ë³êóâàííÿ — öèòîðåäóêö³þ. 
Ó äèòèíè ïî÷àâñÿ ðåãðåñ, òîáòî 
ïóõëèíà çá³ëüøèëàñü ³ ç ÷àñòêîâî¿ 
íåïðîõ³äíîñò³ êèøê³âíèêà, ïåðå-
òâîðèëàñü íà ïîâíó.

Ë³êàð êàæå, ùî òîä³ ñêëèêàëè 
êîíñ³ë³óì ç ïðîâ³äíèìè ãåìàòî-
ëîãàìè, ïðåäñòàâíèêàìè äèðåê-
ö³¿, ³ ìàìè. ² ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, 
íå ÷åêàþ÷è ðåçóëüòàò³â îáñòå-
æåííÿ ç ëàáîðàòîð³é (ðåçóëüòàò 
ïðèõîäèòü çà 10–14 äí³â), ïî÷à-
òè ñåðéîçíó ³ àãðåñèâíó òåðàï³þ, 
³íàêøå äèòèíà çàãèíå â³ä êèøêî-
âî¿ íåïðîõ³äíîñò³. Ìàìà ï³ä öèì 
ð³øåííÿì ï³äïèñàëàñü. Ðîçïî÷à-
ëè õ³ì³þ ³ äèòèí³ ñòàëî êðàùå, 
ïóõëèíà ñòàëà ùåçàòè. Íà ê³íåöü 
áëîêà õ³ì³îòåðàï³¿ (â³í ³äå 5 äí³â) 
ïóõëèíà çìåíøèëàñü ³ ïîâí³ñòþ 
çâ³ëüíèëà ïðîñâ³ò êèøêîâèêà.

РІЗНІ ЛАБОРАТОРІЇ — 
РІЗНІ ДІАГНОЗИ 

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ä³ìà óñï³øíî 
ïðîéøîâ ïåðøèé åòàï õ³ì³¿, ïóõ-
ëèíà â³äðåàãóâàëà íà ë³êóâàííÿ, 
ïî÷àëè ïðèõîäèòè ðåçóëüòàòè ç ëà-
áîðàòîð³é, êóäè ìè ïîñèëàëè øìà-
òî÷êè ïóõëèíè. ² ìè ïîáà÷èëè, 
ùî ðåçóëüòàòè ð³çí³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê. — Â³ííèöü-
êà ëàáîðàòîð³ÿ íàì äàëà ä³àãíîç 
Â-êë³òèííà ë³ìôîìà (ñàìå çà öèì 
ïðîòîêîëîì ë³êóâàëè Ä³ìó ó Â³-
ííèö³), Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò 
ðàêó äàâ ä³àãíîç Ò-êë³òèííà ë³ìôî-
ìà. ² âîíè ë³êóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó.

— Íàì ïîòð³áåí áóâ àð-
á³òð, öå íàçèâàºòüñÿ ðåôåðåíñ 
ä³àãíîçó. Ùîá áóòè ïîâí³ñòþ 
îá’ºêòèâíèìè, öþ ðåôåðåíö³þ 

ïðîâåëè â Í³ìå÷÷èí³, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê. — À ïîêè 
ë³êàð³ ïðîäîâæóâàëè ë³êóâàòè 
õëîï÷èêà çà ïðîòîêîëîì, ÿêèé 
äàâ åôåêò. Ç í³ìåöüêî¿ êë³í³-
êè âèñíîâîê ïðèéøîâ 6.11.19 
(äàòà çàáîðó 28.10.19), ùî öå 
Â-êë³òèííà ë³ìôîìà.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ êóðñó õ³ì³¿ (ï³âðîêó) â äè-
òèíè áóëà ïîâíà ðåì³ñ³ÿ. ×åðåç 
ì³ñÿöü â Ä³ìè ç’ÿâèëàñÿ çàïàëüíà 
êë³í³êà: òåìïåðàòóðà, çá³ëüøåí³ 
ë³ìôàòè÷í³ âóçëè. Àíòèá³îòèêè 
íå äîïîìàãàþòü, â õëîï÷èêà ä³à-
ãíîñòóþòü ðåöèäèâ. Ïîâòîðíî áå-
ðóòü àíàë³ç ç ë³ìôàòè÷íîãî âóçëà, 
ïðèõîäèòü ðåçóëüòàò Â-êë³òèííà 
ë³ìôîìà.

Äî ðå÷³, â òîé ñàìèé ÷àñ (æîâ-
òåíü 2019) ìàìà õëîï÷èêà Îëüãà 

Øèëîâà, çà âëàñíèé ðàõóíîê òåæ 
ðîáèòü àíàë³ç ïóõëèíè â ³íø³é 
Áåðë³íñüê³é ëàáîðàòîð³¿. Ä³àãíîç 
áóâ çíîâó ³íøèé Ò-êë³òèííà ë³ì-
ôîìà.

Àëå, çà ñëîâàìè Íàä³¿ Äìèòð³-
ºâî¿, ö³ àíàë³çè äî óâàãè í³õòî 
íå áðàâ. Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê 
êàæå, ùî ä³éñíî áóâ ³íøèé àíà-
ë³ç ç í³ìåöüêî¿ ëàáîðàòîð³¿, àëå 
â Í³ìå÷÷èí³, ÿê ³ â Óêðà¿í³ ïðà-
öþþòü ëþäè, ³ âîíè òåæ ìîæóòü 
ïîìèëÿòèñÿ.

ПРО ЩО ЗВІТУЮТЬ 
В «ОХМАТДИТІ»?

Çà ðåçóëüòàòàìè êîíñèë³óì³â 
ó ñêëàä³ çàâ³äóâà÷à õ³ðóðã³÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ Ñòåöþêà, çàâ³äóâà÷à 
â³ää³ëåííÿ òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêî-
âîãî ìîçêó òà ³ìóíîòåðàï³¿ Ëèñè-

ö³, ë³êàð³â õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ 
Øåðã³íî¿ òà Äìèòðåíêî îñíîâíèé 
ä³àãíîç Ä³ìè — àíàïëàñòè÷íà 
êðóïíîêë³òèííà ë³ìôîìà 4 ñòàä³ÿ 
(ïåðøèé ðàíí³é ðåöèäèâ ï³ñëÿ 
íåâ³äïîâ³äíî¿ òåðàï³¿).

À ùå êè¿âñüê³ ë³êàð³ çðîáèëè 
âèñíîâêè, ùî ñôîðìîâàíèé â³-
ííèöüêèìè ë³êàðÿìè ä³àãíîç 
àíàïëàñòè÷íà Â-êðóïíîêë³òèííà 
ë³ìôîìà, áóâ âñòàíîâëåíèé âñó-
ïåðå÷ îòðèìàíèì äàíèì òà çà â³ä-
ñóòí³ñòþ äîñòàòíüîãî îá’ºìó äî-
ñë³äæåíü. Òàêîæ â «Îõìàòäèò³» 
ââàæàþòü, ùî íà åòàï³ ïåðâèí-
íîãî ë³êóâàííÿ ïóõëèíè — îö³íêà 
åôåêòèâíîñò³ òåðàï³¿, ÿê çà òåð-
ì³íàìè, òàê ³ çà îá’ºìîì íå â³ä-
ïîâ³äàëà ñòàíäàðòàì (ïàö³ºíòó 
áåçï³äñòàâíî äàâàëè ïðåïàðàò 
â äîçàõ, íå ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ 

ë³êóâàííÿ ä³òåé). Êè¿âñüê³ ë³-
êàð³ ùå ðàí³øå íàãîëîøóâàëè, 
ùî çàñòîñóâàííÿ òåðàï³¿, ÿêà 
íå â³äïîâ³äàº ä³àãíîçó õâîðîãî, 
ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ñôîðìóº 
ó ïàö³ºíòà ìóëüòè ë³êàðñüêó ðå-
çèñòåíòí³ñòü ïóõëèíè (ïóõëèíà 
íå áóäå ðåàãóâàòè íà ë³êóâàííÿ). 
À òàêîæ ñòàí êîìá³íîâàíîãî ³ìó-
íîäåô³öèòó ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â 
ì³í³ìóì (ÿêèé ìîæå çá³ëüøèòè 
ðèçèêè çàãèáåë³ íà åòàïàõ òåðà-
ï³¿ ðåöèäèâó çàõâîðþâàííÿ). Öåé 
ñòàí ðîçâèíóâñÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ 
âíàñë³äîê íåàäåêâàòíî¿ ä³àãíîñ-
òèêè òà òåðàï³¿ ïåðøîãî åï³çîäó 
çàõâîðþâàííÿ òà íåàäåêâàòíîãî 
ë³êóâàííÿ ðåöèäèâó çàõâîðþâàí-
íÿ â óìîâàõ â³ää³ëåííÿ îíêîãåìà-
òîëîã³¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 
ì. Â³ííèöÿ.

До: Діма Шилов разом з мамою Ольгою незадовго 
до того, як дізналися про страшну хворобу

Після: Діма Шилов після майже року хвороби. Рідні хлопчика 
хочуть через суд з’ясувати, хто винен в тяжкому стані дитини
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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 Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ 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 200129

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ñîö³àëüíèé ïðî-
åêò «ÊëóáÎÊ» — öå 
îá’ºäíàííÿ ìàé-
ñòðèíü, ÿêèé ïî-

êàçóº, ùî ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ìîæóòü â³äêðèòè ñâ³é á³çíåñ. 
Â³ííè÷àíêè âëàñíîðó÷ âèãî-
òîâëÿþòü åêîðå÷³ ³ ïðîäàþòü ¿õ 
ó ñâîºìó ³íòåðíåò-ìàãàçèí³. Ìè 
ïîãîâîðèëè ç çàñíîâíèöÿìè ïðî-
åêòó Îêñàíîþ Âîéòêî òà Íàòàëåþ 
Òàðàñþê, ÿê³ ðîçïîâ³ëè ïðî âñ³ 
ñêëàäíîù³ íà øëÿõó äî ðåàë³çàö³¿ 
¿õíüî¿ ìð³¿.

«НЕ МОГЛА ЗНАЙТИ РОБОТУ, 
ТОМУ САМА СОБІ СТАЛА 
РОБОТОДАВЦЕМ» 

²äåéíà çàñíîâíèöÿ «Êëó-
áÎÊ» — Îêñàíà Âîéòêî. Â³-
ííè÷àíêà ç äèòèíñòâà íåçðÿ÷à. 
Ïðè çóñòð³÷³ Îêñàíà ïîñò³éíî 
óñì³õàºòüñÿ é íàòõíåííî ðîçïî-
â³äàº ïðî ¿õí³é ïðîåêò.

— Òàêèõ, ÿê ÿ, º ñîòí³ òèñÿ÷ 
â Óêðà¿í³. ß íå áà÷ó í³÷îãî â³ä 
íàðîäæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº â³ííè-
÷àíêà. — Íàâ÷àëàñü â ³íòåðíàò³ 
äëÿ ñëàáîçîðèõ, áî ìî¿ áàòüêè 
íå ìîãëè ïðèéíÿòè òîãî, ùî 
ÿ âçàãàë³ íå áà÷ó. Çâ³ñíî, íàâ÷àí-
íÿ â ³íòåðíàòàõ íàêëàëî ïñèõîëî-
ã³÷íó òðàâìó, àëå ìîÿ ³íâàë³äí³ñòü 
íå çàâàäèëà ìåí³ ñòàòè ïîâíî-
ö³ííèì ÷ëåíîì ñóñï³ëüñòâà.

Æ³íêà çäîáóëà îñâ³òó ñîö³àëü-
íîãî ïðàö³âíèêà, ñòâîðèëà ðîäè-
íó, ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ïðîïðà-
öþâàòè â÷èòåëüêîþ ó ñïåöøêîë³ 
òà çðåøòîþ ðîçïî÷àëà âëàñíó 
ñïðàâó.

— Êîëè ñïåöøêîëó, â ÿê³é ÿ 
ïðàöþâàëà, çàêðèëè, òî ÿ íå ìî-
ãëà çíàéòè ðîáîòó, — ïðîäîâæóº 
Îêñàíà. — Ó ìåíå áóëî âåëè-
÷åçíå áàæàííÿ ðåàë³çóâàòè ñåáå 
ó ÷îìóñü. Ìåí³ õîò³ëîñü äîâåñòè 
ëþäÿì, ùî íåçðÿ÷à ëþäèíà ìîæå 

ïðàöþâàòè. ß ñòîÿëà íà á³ðæ³ 
ïðàö³ âïðîäîâæ ðîêó, àëå ðîáî-
òîäàâö³â, ÿê³ ãîòîâ³ âçÿòè îñ³á ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ìàéæå íåìàº. À ò³, 
õòî ïîãîäæóºòüñÿ, íå ãîòîâ³ ãëè-
áîêî âíèêàòè ³ àäàïòóâàòè ïðîöåñ 
ï³ä íàø³ ïîòðåáè.

Çà ñëîâàìè Îêñàíè, êàòåãîð³ÿ 
íåçðÿ÷èõ ëþäåé äëÿ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ íàéâàæ÷à. Ïîïðè òå, 
ùî ëþäè ç âàäàìè çîðó ìîæóòü 
âèêîíóâàòè ð³çíîìàí³òíó ðîáî-
òó, íàïðèêëàä: ïðèéìàòè ïîøòó, 
â³äïîâ³äàòè íà ëèñòè ÷è äçâ³í-
êè, ïèñàòè ó Word-äîêóìåíò³ ÷è 
òàáëèö³ Excel, âèãîòîâëÿòè ðå÷³ 
ðó÷íî¿ ðîáîòè.

— Îñê³ëüêè ÿ íå ìîãëà çíàéòè 
ðîáîòó, òîìó ñàìà ñîá³ ñòàëà ðî-
áîòîäàâöåì, — êàæå æ³íêà. — ²äåÿ 
ñòâîðåííÿ âëàñíîãî ñîö³àëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà âèíèêëà, êîëè 
ÿ ïîòðàïèëà íà á³çíåñ-òðåí³íã 
äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà âíó-
òð³øíüîïåðåì³ùåíèõ â³ä îäí³º¿ 
ç ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Â ðå-
çóëüòàò³ öüîãî òðåí³íãó ïîòð³áíî 
áóëî íàïèñàòè òà çàõèñòèòè âëàñ-
íèé á³çíåñ-ïðîåêò. Òàê ³ âèíèêëè 
âèòîêè «ÊëóáÎÊ».

Çà ñëîâàìè Îêñàíè, ùîá ðîç-
ïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó, ïîòð³áíî 
âêëàäàòè ìàòåð³àëüí³ ³ ìîðàëüí³ 
ðåñóðñè. Äîâîäèòüñÿ «êðàñòè» 
êîøòè òà ÷àñ ç ñ³ì’¿, àëå â³ä ³äå¿ 
íå â³äìîâëÿòèñÿ.

«ВСЕ, ЩО ЗАРОБЛЯЄМО — 
ВКЛАДАЄМО У БІЗНЕС» 

Íèí³ «ÊëóáÎÊ» ñêëàäàºòü-
ñÿ ç øåñòè â’ÿçàëüíèöü. Îêð³ì 

ЯК НЕЗРЯЧІ ВІННИЧАНКИ 
СТВОРИЛИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 
Соціальний бізнес  Кілька років 
тому у Вінниці почав розвиватися 
«КлубОК» — соціальний проект, який 
заснували незрячі жінки. Вінничанки 
власноруч виготовляють різноманітні 
в’язані речі, продають їх в інтернеті 
та мріють про власний магазин

Îêñàíè Âîéòêî, ñï³âçàñíîâíèöåþ 
º Íàòàë³ÿ Òàðàñþê, ÿêà ðàí³øå 
ïðàöþâàëà âèêëàäà÷åì åêîíîì³-
êè òà áóëà äîöåíòîì Â³ííèöü-
êîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, 
îäíàê ó íå¿ ïî÷àëè ðîçâèâàòèñü 
ñåðéîçí³ âàäè çîðó. Ç Îêñàíîþ 
âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ â Êàðïàòàõ 
â ðåàá³ë³òàö³éíîìó öåíòð³, ïî÷à-
ëè äðóæèòè. Ðàçîì æ³íêè ïî÷àëè 
çì³íþâàòè «ÊëóáÎÊ» òà â÷èòèñü 
â’ÿçàòè.

— Äî çàñíóâàííÿ ïðîåêòó 
ÿ âçàãàë³ íå âì³ëà â’ÿçàòè. Êîëè 
íàì ó øêîë³ ïîòð³áíî áóëî ðî-
áèòè àâîñüêè, òî ÿ â³äìîâëÿëàñÿ 
â’ÿçàòè, à ïîò³ì âîíî îí ÿê çíà-
äîáèëîñü ó æèòò³, — êàæå Îêñà-
íà. — Íàâ÷èòèñü áóëî íå âàæêî, 
ïðàö³âíèö³ «ÊëóáÎÊ» áåç âàä 
çîðó íàäèêòîâóþòü íàì ñõåìè 
³ ìè ïî íèõ â’ÿæåìî. Ñòâîðè-
ëè ñâ³é ³íòåðíåò-ìàãàçèí, òàì ³ 
ïðîäàºìî.

Â’ÿçàí³ ñ³òêè, ñóìêè, øîïåðè, 
ðþêçàêè, øàë³ òà ñóïóòí³ äð³á-
íè÷êè ìîæíà ïðèäáàòè ó ìà-
ãàçèí³ â³ííè÷àíîê ³ öèì, çà ¿õ 
ñëîâàìè, çðîáèòè êðîê íàçóñòð³÷ 
ñâ³äîìîìó ñïîæèâàííþ. Êð³ì 
òîãî, äàòè ïîøòîâõ ïîäàëüøî-
ìó ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî ï³ä-

ïðèºìíèöòâà. Â³ííè÷àíè ìàëî 
ö³êàâëÿòüñÿ ¿õí³ìè âèðîáàìè, 
à ï³äòðèìêè ó ì³ñöåâî¿ âëàäè 
«ÊëóáÎÊ» íå çíàõîäèòü. Òîìó 
æ³íêàì ³ç âàäàìè çîðó äîâîäèòü-
ñÿ ïîêëàäàòèñÿ ëèøå íà âëàñí³ 
ñèëè. Êð³ì òîãî, â³ííè÷àíêè íà-
ìàãàþòüñÿ íå ëèøå ðîçâèâàòè 
âëàñíó ñïðàâó, à é ïðîïàãóâàòè 
â³äìîâó â³ä ïëàñòèêó òà ïàêåò³â.

— Âñå, ùî çàðîáëÿºìî — âêëà-
äàºìî ó á³çíåñ, — êàæóòü æ³íêè. — 
Õîò³ëîñÿ á, çâ³ñíî, á³ëüøå çàìîâ-
ëåíü. ²íîä³ áóâàº òàêå, ùî ëþäè 
áà÷àòü íàø³ âèðîáè ³ êàæóòü: 
«ß é ñàìà òàêå çðîáèòè çìîæó». 
Í³õòî íå çàäóìóºòüñÿ ïðî òå, ùî 
íàø³ âèðîáè ìàþòü äîäàòêîâó ñî-
ö³àëüíó ñêëàäîâó. Âàæëèâî, ùî 
ìè ñàìîðåàë³çîâóºìîñü íà ð³âí³ 
ç óñ³ìà. Íåçðÿ÷èì ó äåñÿòü ðàç³â 
âàæ÷å çàðîáèòè ãðîø³, áî òðåáà 
ùå äîâåñòè ëþäÿì, ùî ìè ìî-
æåìî. Ìè æèâåìî ïîâíîö³ííèì 
æèòòÿì. Ó íàñ º ä³òè òà ñ³ì’¿, 
íàì ïîòð³áíî áóòè äëÿ íèõ ïðè-
êëàäîì.

ПРАГНУТЬ ВІДКРИТИ МАГАЗИН 
Й СТАТИ ПІДПРИЄМЦЯМИ 

Â³ííè÷àíêè âæå çàðåºñòðóâà-
ëè «ÊëóáÎÊ», ÿê òîðãîâó ìàðêó. 

Äî êàðàíòèíó âîíè ïî÷èíàëè 
øóêàòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ ìà-
ãàçèíó. Àëå êàæóòü, äîáðå, ùî 
íå âñòèãëè öüîãî çðîáèòè, àäæå, 
äîâåëîñü áè ïëàòèòè ìàðí³ ãðîø³ 
çà îðåíäó.

— Çóñèëëÿ, ÿê³ ìè äîêëàäàº-
ìî, ùîá äîíåñòè äî ëþäåé, ùî 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ çäàòí³ áóòè 
ï³äïðèºìöÿìè, âåëè÷åçí³. Ìè 
â³äïîâ³äàëüí³ ³ âñå çìîæåìî, 
õî÷, ìîæëèâî, ïðèáóòêè áóäóòü 
íå ãðàíä³îçí³, — ãîðèòü Íàòàë³ÿ 
Òàðàñþê. — Ëþäè æ çäåá³ëüøîãî 
ó öå íå â³ðÿòü. Öå äóæå çàáèðàº 
åíåðã³þ.

Çà ñëîâàìè ìàéñòðèíü, äëÿ 
òîãî, ùîá â³äêðèòè ìàãàçèí, 
¿ì íåîáõ³äíà äîïîìîãà. Ïðîòå 
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ âîíè íå çíà-
õîäÿòü ï³äòðèìêè âëàäíèõ ñòðóê-
òóð òà íà ñâî¿ çâåðíåííÿ îòðèìó-
þòü ïåðåâàæíî â³äìîâè.

— Ìè ðàä³ºìî, êîëè êîæíó 
íàøó ð³÷ êóïóþòü, áî õî÷åìî 
çíàéòè â³äãóê ó ñåðöÿõ, — êàæóòü 
â³ííè÷àíêè. — Ïîêè íàø³ ðå÷³ 
ïðîäàþòüñÿ ó åêîêàâ’ÿðí³ «Ï³ê-
Í³ê» òà ðåòðî-ìóçå¿.

Òàêîæ ïðèäáàòè ¿õ ìîæíà ó íà-
øîìó ³íòåðíåò-ìàãàçèí³. Ðîáèìî 
÷óäîâ³ âèðîáè äëÿ äîáðèõ ëþäåé.

Оксана Войтко та Наталя Тарасюк: «Ми живемо повноцінним життям. 
У нас є діти та сім’ї, нам потрібно бути для них прикладом» 

— Êîëè ñïåöøêîëó, 
â ÿê³é ÿ ïðàöþâàëà, 
çàêðèëè, òî ÿ íå ìîãëà 
çíàéòè ðîáîòó, — êàæå 
Îêñàíà. — Ñàìà ñîá³ 
ñòàëà ðîáîòîäàâöåì
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 
Беріть тваринок з приютів... 
Вони ніколи не зрадять, будуть 
любити вас все своє життя.

468474

473306

474736467155

РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Äðóç³! Íàðåøò³ ó Â³ííèö³ 
ç`ÿâèëàñÿ ñïåö³àë³çîâàíà òî÷êà ïðîäàæó 
ä³àáåòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ òà àêñåñóàð³â! 
Òåïåð âñå íàéíåîáõ³äí³øå äëÿ ÿê³ñíîãî, 
ñìà÷íîãî òà ÿñêðàâîãî æèòòÿ ç ä³àáåòîì 
íà saharokshop.com!

SaharOK Shop — öå íå ïðîñòî îíëàéí-
ìàãàçèí. Öå ì³ñöå, äå ä³à-øîï³íã ñòàº 
ïðèºìíèì!

ЧОМУ СЛІД ЗРОБИТИ НАС СВОЇМ 
УЛЮБЛЕНИМ ДІА-МАГАЗИНОМ?
 Ìè òî÷íî çíàºìî, ùî âàì ïîòð³áíî! 

Çà 7 ðîê³â ðîáîòè â æóðíàë³ ìè ïðàê-
òè÷íî ñòàëè åêñïåðòàìè â ä³àáåò-ñôåð³. 
Ìè âèâ÷èëè âñ³ âàø³ ñìàêè ³ ïîòðåáè, ³ 
òî÷íî çíàºìî, ùî ïîòð³áíî äëÿ ÿñêðà-
âîãî òà àêòèâíîãî æèòòÿ ç ÖÄ!
 Êóïóé ó ñâî¿õ! ×àñòèíà ïðîäóêö³¿, 

ïðåäñòàâëåíî¿ â ìàãàçèí³, âèãîòîâëÿºòü-
ñÿ ëþäüìè ç öóêðîâèì ä³àáåòîì. Òîìó, 
îáèðàþ÷è Saharok Shop, âè ï³äòðèìóºòå 
«ñâî¿õ».
 Âëàñíèé ³ìïîðò òîâàð³â, ÿêèõ âàì òàê 

íå âèñòà÷àëî â Óêðà¿í³! Ìè ðîçóì³ºìî, 

ùî âèá³ð àêñåñóàð³â òà ³íøèõ ä³àáåò-
òîâàð³â íà ðèíêó Óêðà¿íè íåâåëèêèé. 
Òîìó ñï³âïðàöþºìî ç ïîñòà÷àëüíèêà-
ìè ç ³íøèõ êðà¿í (ÑØÀ, ÑÍÄ, Êèòàé, 
Êîðåÿ òà ³í.).
 Åêñêëþçèâí³ òîâàðè. Äåÿê³ òîâà-

ðè, ïðåäñòàâëåí³ ó íàñ, âè íå çíàéäåòå 
â æîäíîìó ä³àáåò-ìàãàçèí³ Óêðà¿íè. Íà-
ïðèêëàä, ðåãåíåðóþ÷³ êðåìè ç ñå÷îâè-
íîþ Ïðåâåíòèí, îðèã³íàëüí³ áîêñè äëÿ 
çáåð³ãàííÿ ñîëîäîù³â íà âèïàäîê ã³ïî, 
ñòèëüí³ ä³à-àêñåñóàðè ç óñüîãî ñâ³òó ³ 
áàãàòî ³íøîãî!
 Ðîçâèâàºìî ìàëèé á³çíåñ. Ìè çíà-

õîäèìî ìàëîâ³äîìèõ ðàí³øå âèðîáíèê³â 
êðóòèõ ³ êîðèñíèõ òîâàð³â ³ ïðåäñòàâëÿ-
ºìî ¿õ ïðîäóêö³þ â íàøîìó ìàãàçèí³. 
Ñàìå òàê ìè â³äêðèëè äëÿ ñåáå ÷óäî-
ôðóêòîâó ïàñòèëó â³ä Íàñò³ Ãóòàðîâî¿ ³ 
íàáîðè äëÿ âèðîùóâàííÿ ì³êðîçåëåí³.
 Âåëèêèé âèá³ð ³ ïîñò³éíèé àñîðòè-

ìåíò: ä³à-ãàäæåòè, òåñò-ñìóæêè òà ³íø³ 
âèòðàòí³ ìàòåð³àëè, íàòóðàëüí³ ñîëîäîù³ 
òà ï³äñîëîäæóâà÷³, çàñîáè ïî äîãëÿäó ³ 
á'þò³ íîâèíêè, ñòèëüí³ ä³à-àêñåñóàðè …
Âñå öå â íàÿâíîñò³ íà saharokshop.com 
ïðÿìî çàðàç ³ çàâæäè!

 Îíîâëåííÿ òîâàð³â ùîòèæíÿ. Ñë³ä-
êóéòå çà ïîïîâíåííÿìè íà saharokshop.
com òà â íàøèõ ãðóïàõ â ñîö.ìåðåæàõ: 
Instagram ³ Facebook
 Îïòèìàëüí³ óìîâè äîñòàâêè. Â³ä-

ïðàâëÿºìî âàø³ çàìîâëåííÿ ïî âñüî-
ìó ñâ³òó! ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ ÄÎÑÒÀÂ-
ÊÀ ïî Óêðà¿í³ â³ä 1000 ãðí. Îáèðàéòå 
çðó÷íó äëÿ âàñ ñëóæáó: Íîâà Ïîøòà, 
Óêðïîøòà, Justin.
 ÁÎÍÓÑ äî êîæíî¿ ïîêóïêè! Êîæåí 

ïîêóïåöü ãàðàíòîâàíî îòðèìóº ïðèºì-
íèé áîíóñ — ñâ³æèé âèïóñê æóðíàëó 
ÑàõàðÎÊ â ïîäàðóíîê!
 Äáàéëèâèé ñåðâ³ñ. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî 

êîæåí êóïëåíèé ó íàñ òîâàð öå íå ïðî-
ñòî âàøà ïðèìõà. Öå íåîáõ³äí³ñòü. Òîìó 
íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè âàø³ ïîêóïêè ìàê-
ñèìàëüíî ïðèºìíèìè ³ ÿê³ñíèìè.

Ñàéò: saharokshop.com
Àäðåñà: Óêðà¿íà, ì. Â³ííèöÿ, Õìåëü-

íèöüêå Øîñå, 2 à (ñàìîâèâ³ç Â³ííèöÿ)
Êîíòàêòè: òåë/viber.: + 380674600244
e-mail: shopsaharok@gmail.com
Ãðàô³ê ðîáîòè: 7 äí³â íà òèæäåíü

Saharokshop.com. Ìè çàâæäè ïîðó÷!

У Вінниці відкрився перший діабетичний 
магазин SaharOK Shop! Огляд переваг
БЛОГ

ДЛЯ ВІННИЧАН ПЕРЕДБАЧЕНА 
ПОСЛУГА «САМОВИВІЗ»!
Як це працює:
 Обирайте товари та оформлюйте по-
купку онлайн на saharokshop.com
 Забирайте замовлення у зручний для 
Вас час в центрі міста
 Ви економите на доставці та можете 
сплатити готівкою без комісій банку!
 Як бонус: можете роздивитись та при-
міряти аксесуари перед покупкою

477182
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ОВЕН 
Ви будете просто чарівні 
цього тижня. Цим варто 
скористатися, щоб зав'язати 
романтичне знайомство. 
Саме час знайти свою по-
ловинку.

ТЕЛЕЦЬ 
Стосунки з коханою людиною 
можуть стати неоднозначни-
ми. Довіртеся своїй інтуїції, 
можливо вас обманюють. На-
прикінці тижня вам необхідно 
для себе вирішити, що важ-
ливіше: кохання чи свобода.

БЛИЗНЮКИ 
В особистих стосунках на-
мічаються позитивні зміни. 
Мабуть, вам пора жити разом 
або навіть офіційно оформи-
ти ваші взаємини. Постарай-
теся більше часу проводити 
разом з коханою людиною.

РАК 
Робота займає більшу частину 
вашого часу. Але незважаючи 
на деяку втому від спілкуван-
ня, не відмовляйтеся від по-
бачень з коханою людиною, 
особливо у вихідні.

ЛЕВ 
Постарайтеся трохи втихо-
мирити свій запал і не ля-
кати себе і кохану людину 
надлишком почуттів. Зірки 
говорять, що ви схильні базі-
кати зайве. 

ДІВА 
Бурхливе з'ясування сто-
сунків може тривати майже 
весь тиждень з перемінним 
успіхом. Нарешті, у вихідні 
у вашій парі настане злагода і 
порозуміння. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня вам не доведеть-
ся страждати від самотності. 
Сфера любовних стосунків 
обіцяє приносити винятково 
позитивні емоції, особливо, 
якщо ви підете у відпустку. 

СКОРПІОН 
Ви в романтичному ореолі 
пристрасті? Ще крок — і ви 
втратите голову поруч з такою 
чудовою людиною? Чому б і 
ні! Справжнє кохання буває 
нечасто. Цінуйте його.

СТРІЛЕЦЬ 
Нове цікаве знайомство 
може закрутити вам голову. 
Але не дуже захоплюйтеся, 
це може тривати зовсім 
недовго, серйозно змінювати 
своє життя на догоду захо-
пленню не варто.

КОЗЕРІГ 
Взаємини з коханою люди-
ною виходять на перший 
план. Будьте уважні і ніжні, і 
вам охоче дадуть відповідь 
взаємністю. Спільні справи 
принесуть вам обом радість. 

ВОДОЛІЙ 
Романтичне захоплення може 
закрутити вам голову, так що 
ви забудете про все на світі. 
Однак зірки говорять, що тут 
є підводні камені, яких ви 
поки не бачите. 

РИБИ 
Ви можете виявити, що 
надані самі собі. Не виключе-
но, що ваш обранець бреше 
і зраджує вам. Постарайтеся 
з'ясувати, чи можна йому 
довіряти.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Найчаст іше 
подібні приго-
ди трапляють-
ся в результаті  
посиденьок з 

великою кількістю алкогольних 
напоїв. Людина розслаблюється, 
рівень сором’язливості помітно 
знижується, а тяга до експери-
ментів збільшується. Це той 
самий випадок, коли «море 
по коліно», «після нас хоч по-
топ», «була не була» та інші 
приказки за темою. Крім того, 
вірогідність, що людина (з якою 
у вас випадковий секс) більше 
ніколи не трапиться вам на очі, 
а значить, можна без зайвих 

хвилювань пробувати все, галь-
ма взагалі вимикає.
Те, що партнер на одну ніч — не-
знайомець, наче ок. Але про стан 
його статевого здоров’я вам теж 
нічого не відомо (хоча і про зна-
йомих таких даних у нас досить 
часто немає). Але в більшості ви-
падків секс на одну ніч, це на-
слідок п‘янок, тож велика ймо-
вірність забути про обережність 
та захист — наслідки зрозумілі. 
Ну і ще один сумний момент. Ви 
можете закохатися (як правило, 
це жінок стосується), а на тому 
боці це просто пригода. Варто 
розуміти, що цілком можуть по-
чатися: пошуки зустрічей, боліс-
ні думки, смс, дзвінки, і все це 
людині, яка можливо ім’я ваше 
навіть не пам’ятає. 

Коментар експерта

+ ДЛЯ НАСТРОЮ. Коли 
спокушаєшся на «ніч кохання», ти 

розумієш, що це не серйозно, тому 
наступного дня думи тяжкі думати 
не будеш, втім про те, як будувати 
стосунки — теж. Принаймні якщо ти 
доросла людина, відповідаєш за власні 
вчинки, навіть такі нерозважливі. 
Випадковий секс може стати цікавою 
пригодою для тебе, ну і для твого 
випадкового партнера, напевне.

+ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. Про користь 
сексу говорять звідусюди, хоч це 

все трохи перебільшено. Проте людина, 
яка звикла регулярно мати статеве життя, 
досить важко переживає перерву. Якщо 
ви в списку таких «відпочиваючих», секс 
на одну ніч може стати для вас таким собі 
антидепресантом.

+ ДЛЯ СВОБОДИ. Даний плюс 
схожий на виклик, він і є викликом, 

особливо для людини, яка довго 
вибудовувала власний образ за лекалами 
«відповідальної і порядної людини». Такі 
стикаються зі свого роду підлітковим 
протестом, з прагненням вирватися зі 
звичних норм і правил. Нехай лише 
на одну ніч, але це можливість відчути 
власні бажання, задоволення від свого 
тіла і тіла партнера без лицемірства і без 
комплексів.

– ДЛЯ СВОБОДИ. Коли ти боїшся 
стосунків, ти обираєш секс на одну 

ніч. Це не лише винятково чоловічий 
страх, жінки теж бояться брати на себе 
відповідальність за довгі стосунки з одним 
партнером. Звичайно, це ознака 
інфантилізму, хоча і про гіпервідповідаль-
ність мова може йти. Але якщо вже 
котрий рік ти розмірковуєш над тим, 
кого б підчепити на одну ніч — може варто 
вже подорослішати.

– ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. Про 
необхідність захисту нагадувати 

не варто, це зрозуміло і так. Однак навіть 
презерватив не має 100% гарантії 
захисту. Варто пам’ятати і про хвороби, які 
передаються орально-статевим шляхом, 
це і сифіліс, і герпес, і туберкульоз. Так що 
на тлі всього цього небажана вагітність 
у жінок — найменша проблема.

– ДЛЯ ПОЧУТТІВ. Не можна 
займатися коханням, не відчуваючи 

кохання — це навіть з точки зору семантики 
абсурд. Але є експериментатори, які на це 
йдуть, ну і вимикають емоційну чутливість. 
Як наслідок — звички до чужих дотиків 
на рівні відчуттів можуть притупитися 
(рецептори стануть вимагати більш 
витонченої стимуляції). І коли прийде 
почуття, відгукнутися в повній мірі на кохані 
руки та вуста буде проблематично.

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ 
ВИПАДКОВОГО СЕКСУ 
Чом би й ні  Хоч раз в житті все буває. 
Випадкова зустріч, раптове бажання, яке 
накриває з головою. А потім незнайома 
людина у ліжку. Втім, чесно кажучи, 
то одноразовий секс, який не завжди 
говорить про пристрасть. Часом, це 
чистий розрахунок або крок заради 
експерименту чи помсти. Або просто, 
щоб галочку поставити. Та залежно від 
мотиву — будуть і наслідки

Áåçïåðå÷íî, íîâ³ ïðèãîäè 
áàäüîðÿòü, à îäíîðàçîâ³ ñåêñ-
ïðèãîäè ÷àñîì çðèâàþòü äàõ. 
Îñîáëèâî, êîëè òÿãíå äî íåçíà-
éîìî¿ ëþäèíè. Â³ä÷óâàºø ñåáå 
â öåé ìîìåíò òàêèì ñîá³ íîí-
êîíôîðì³ñòîì, ÿêîìó ïëþâàòè 
íà äóìêó ñîö³óìó. Âåñü öåé âè-
áóõîíåáåçïå÷íèé êîêòåéëü ï³ä³-
ãð³âàº áàæàííÿ ïîðóøèòè âíó-
òð³øí³ òàáó, îäíå ç ÿêèõ — ñåêñ 
íà îäíó í³÷. Âëàñíå, à ùî òóò 
òàêîãî ñòðàøíîãî, ï³ñëÿ îäí³º¿ 
íî÷³ âè çíîâó ñòàíåòå íåçíàéîì-
öÿìè, ìîæëèâî, í³êîëè á³ëüøå 
íå çóñòð³íåòåñÿ. Ðîçóì³þ÷è öå, 
ìîæíà äîçâîëèòè ñîá³ íàéñì³ëè-
â³ø³ ôàíòàç³¿, òà íå òóðáóâàòèñÿ 
ïðî òå, ùî â î÷àõ ïàðòíåðà òè 
çäàâàòèìåøñÿ «äèâàêîì».

Çàòèøøÿ íà îñîáèñòîìó ôðîí-
ò³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè ìîæóòü 
äîâãèé ÷àñ çíàõîäèòèñÿ íà îäí³é 
åìîö³éí³é õâèë³. Àëå ïðèõîäèòü 
äåíü, êîëè òè ðîçóì³ºø, ùî êî-
õàííÿ êîõàííÿì, à ñåêñó õî÷åòü-
ñÿ ïðÿìî çàðàç. Çâó÷èòü íå äóæå 
ðîìàíòè÷íî, àëå, ÿê òî êàæóòü, 
«ùî ìàºìî òå ìàºìî». ² îäíî-
ðàçîâèé ïàðòíåð â öüîìó ïëàí³, 
íà÷å ïàëî÷êà-âèðó÷àëî÷êà, à òî ³ 
â³òàì³íêà. Òîáòî äîçâîëÿº ïðèéòè 

äî òÿìè, çàãàëüíèé òîíóñ ï³äâè-
ùèòè ³ ïðè öüîìó æîäíèì ÷èíîì 
íå ïîñÿãàº íà îñîáèñòó ñâîáîäó.

Âò³ì, òàêèé åêñïåðèìåíò ìîæå 
ñòàòè ïðè÷èíîþ àïàò³¿ ³ íàâ³òü 
çàíóðåííÿì ó äåïðåñ³þ. Ïðî öå 
âàðòî ïàì’ÿòàòè îäðàçó. Òîìó ùî 
ñåêñ — öå âñå-òàêè áëèçüê³ñòü, 
íàéá³ëüøà ç ìîæëèâèõ. ² íàâ³òü 
íàäâèñîêà âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ 
íå çàñòðàõóº â³ä ðîç÷àðóâàííÿ 
òà â³ä÷óòòÿ, ùî âàñ âèêîðèñòà-
ëè. Æ³íêàì îñîáëèâî âàðòî öüîãî 
ïîáîþâàòèñÿ, òàê ÿê ÷àñòî ï³ñëÿ 
ñåêñó ÷îëîâ³ê äëÿ íèõ óæå ñâ³é, 
ïðàêòè÷íî êîõàíèé, à ôàêòè÷-
íî ºäèíèé — ðîç÷àðóâàííÿ ìîæå 
áóäå áîëþ÷èì. Îäíàê âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî õî÷ ñåêñ íà îäíó í³÷ 
äëÿ áàãàòüîõ º ìåòîþ, ÷àñîì â³í 
ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ. Íàïðè-
êëàä, íîâèõ ñòîñóíê³â, äîâãîãðà-
þ÷èõ àáî êîðîòêî÷àñíèõ.

ПРИЧИНА ОДНІЄЇ НОЧІ 
Çàõîò³ëîñÿ ³ âñå, ÿêà ùå ìîæå 

áóòè ïðè÷èíà? Íàñïðàâä³ íå âñå 
òàê ïðîñòî. Áóâàº, ùî ñåêñ 
íà îäíó í³÷ òðàïëÿºòüñÿ àáñî-
ëþòíî âèïàäêîâî. Íàïðèêëàä, âè 
çóñòð³ëè ëþäèíó, âîíà âàì ñïîäî-
áàëàñÿ, âè ïåðåä÷óâàºòå íîâó ëþ-

ПЛЮСИ І МІНУСИ «ONE NIGHT STAND» 

áîâíó ³ñòîð³þ ³ ïðèðîäíèì ÷èíîì 
ïðîäîâæóºòå çíàéîìñòâî ó ë³æêó. 
Àëå ùîñü íå ñïðàöþâàëî, ñåêñ 
âèÿâèâñÿ «íà òð³éî÷êó». Íó àáî 
çîâñ³ì «ôó» ³ ïðîäîâæóâàòè áà-
æàííÿ íåìàº. Óñå. Íåçâàæàþ÷è 
íà ñïîä³âàííÿ á³ëüøîãî — òðà-
ïèâñÿ ñåêñ íà îäíó í³÷.

Ó ÷îëîâ³ê³â ùå áóâàº òàê: 
ïîçíàéîìèâñÿ ç æ³íêîþ, ïåð-
øå ïîáà÷åííÿ, âñå î÷³êóâàíî ³ 
ïåðåäáà÷óâàíî. Ðàïòîì, éîãî 
íàêðèëî çáóäæåííÿ (ìîæëèâî, 
äîâãî í³êîãî íå áóëî àáî æ³íêà 
äóæå êëàñíà). Ïðè÷îìó íàêðèëî 
òàê, ùî ³ ¿¿ çà÷åïèëî «õâèëåþ». 
×îì áè é í³? Ñåêñ íà ïåðøîìó 
ïîáà÷åíí³ í³õòî íå çàáîðîíÿº. 
Òà êîëè ä³éøëè äî ä³ëà, ÷îëî-
â³ê ðîçóì³º, ùî «ïåðåòðèìàâ» 
áàæàííÿ, ³ âîíî ÿê ïðèéøëî, 
òàê ³ ï³øëî. ×åðåç «íå õî÷ó» â³í 
ÿêîñü çàâåðøóº ñïðàâó, àëå òàêèé 
îáëîì ãåòü-÷èñòî áëîêóº áàæàí-
íÿ ïðîäîâæóâàòè. Çíîâó æ òàêè 
ìàºìî îäíîðàçîâèé ñåêñ.

Áóâàþòü (³ äîñèòü ÷àñòî) âè-
ïàäêè ñåêñó íà îäíó í³÷ ì³æ ãàð-
íèìè äðóçÿìè. Â ÿêèéñü ìîìåíò 
îïèíÿþòüñÿ â ïîòð³áíîìó ì³ñö³, 
â ïîòð³áíèé ÷àñ ³ ç ïîòð³áíèì 
íàñòðîºì. Àëêîãîëü â äàíîìó 
âèïàäêó ãðàº íå îñòàííþ ðîëü. 

Íà ðàíîê «äðóç³» ðîçóì³þòü — 
íàâ³ùî ëàìàòè äðóæáó, ïåðå-
â³ðåíó ðîêàìè, òèì ïà÷å çàðà-
äè ñòîñóíê³â, ÿê³ íå ôàêò, ùî 
ñêëàäóòüñÿ.

УСЯ СІЛЬ В КОНТЕКСТІ 
Çàãàëîì ñåêñ íà îäíó í³÷ àí³ 

ïîãàíîþ, àí³ ãàðíîþ ñïðàâîþ 
íå íàçâåø. Óñå çàëåæèòü â³ä êîí-
òåêñòó, â³ä ö³ëåé ³ âèñíîâê³â, ÿê³ 
âè ï³ñëÿ ö³º¿ ïðèãîäè çðîáèòå. 
Ïî ñóò³, öå îñîáèñòèé âèá³ð, òà 
ä³â÷àòàì äî îäíîðàçîâîãî ñåêñó 
âàðòî ñòàâèòèñÿ ç á³ëüø âèñîêîþ 
ïåðåñòîðîãîþ.

Òîìó ùî ÷îëîâ³êàì, îêð³ì ÿê 
âåíåðè÷íî¿ õâîðîáè ³ íåáàæàíîãî 
áàòüê³âñòâà, í³÷îãî íå çàãðîæóº. 
Õî÷à âñ³ ëþäè ð³çí³ ³ ìîæëèâî 
â ÷îëîâ³ê³â â³ä òàêèõ ïðèãîä òåæ 
áóâàþòü äóøåâí³ òðàâìè. Àëå 
æ³íö³ ìîæå áóòè äóæå çëå. Êð³ì 
çàãàëüíèõ ç ÷îëîâ³÷îþ ñòàòòþ 
ïðîáëåì (áîëÿ÷êè àáî âàã³òí³ñòü), 
òàêà í³÷ ìîæå äîñèòü ëåãêî çëà-
ìàòè ñàìîîö³íêó ³ ïîñòàâèòè ï³ä 
çàãðîçó îñîáèñòå æèòòÿ, òà íà-
â³òü ìîæëèâ³ñòü éîãî íàëàãîäèòè. 
Íåáàæàíèì ÷èíîì òàêà ïðèãîäà 
ìîæå â³äçíà÷èòèñü ³ íà ðåïóòà-
ö³¿ òàêî¿ æ³íêè, òîæ ³ ñîö³àëüíå 
æèòòÿ ìîæå ï³òè ï³ä óê³ñ.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
КОСТЯНТИН ІВАНОВ, КУХАР

У травмпункті.
Лікар:
— Пиши — черепна травма.
Медсестра:
— Не черепна, а черепно-
мозкова!

Лікар:
— Які мізки, якщо він на день народження 
дружини з коханкою приперся?

***
Зі спогадів людожера: є людина — 
немає проблеми, немає людини — 
є проблема.

***
Два канібали доїдають клоуна. Один каже 
іншому: «А на смак він кумедний!»

***
Друга ночі. Травмпункт. У приймальний 
покій надходять два джентльмени, у одного 
рука по лікоть в дупі в іншого. Медсестра 
побігла будити лікаря. Лікар весь вечір 
бухав, ледве ледве прокинувся, підійшов 
до кушетки, обійшов її разів зо три і каже:
— А вам, мужики, не до нас.
— А куди?
— Вам в ляльковий театр.

***
Корейському кухареві, з дуже добрими 
очима, собаки довіряють до останнього.

***
Кухар так старанно різав м'ясо, що не помі-
тив, як почав віддавати себе роботі.

***
Приходить мама за дитиною в садочок. 
Дивиться, діти в пісочниці сидять з телефо-
нами, а вихователька на лавці спить.
— Що ж ви спите? У вас же всі діти розбі-
жаться…
— Та куди вони подінуться, у нас Wi-Fi тільки 
в межах пісочниці.

***
Оголошення: «Руки потрібно мити не 20 се-
кунд, а 20 хвилин».
Водоканал.

***
В Одесі з коронавірусів просто домовилися.
Він навіть залишився трошки винен.

***
— Щось шашлик у вас несмачний, м'ясо 
не жується зовсім.
— А ви масочку зніміть...

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Грядут заметные перемены 
в профессиональной сфере. 
Это серьезное испытание 
на прочность, от вас по-
требуется способность к со-
трудничеству и юридическая 
грамотность. 

ТЕЛЕЦ 
Благоприятный период 
для реализации карьерных 
планов. Не распыляйтесь, 
помните, что ваша сила про-
является, когда вы сосредо-
точены на чем-то одном.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ввнимательнее прислушай-
тесь к своему внутреннему 
голосу, он обещает под-
сказать верное решение. 
Ситуация наладится и у вас 
появится возможность 
исполнить свое самое за-
ветное желание.

РАК 
Постарайтесь смотреть 
на мир философски. Вас 
может тревожить внутреннее 
напряжение, готовое в любой 
момент вырваться и смести 
все на своем пути. Избегайте 
ненужных и неприятных 
встреч и разговоров.

ЛЕВ 
Неделя благоприятна для 
обучения. Ваш авторитет 
может спасти от краха одно 
очень важное дело, будьте 
готовы взять на себя ответ-
ственность. 

ДЕВА 
Постарайтесь сосредото-
читься на самом главном, 
тогда мелкие неприятности 
не помешают осущест-
влению ваших целей. 
Не исключены некоторые 
испытания и трудности.

ВЕСЫ 
Решительность и стре-
мительность — вот ваши 
основные козыри, а медлить 
и сомневаться — значит 
проиграть. Постарайтесь 
спокойно воспринять 
информацию не совсем 
приятного содержания. 

СКОРПИОН 
Неделя пройдет под знаком 
остроумия и дара убежде-
ния — вы легко добьетесь 
желаемого, если действи-
тельно этого захотите. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели подвернется 
возможность проявить себя 
в новом деле, что может 
принести дополнительную 
прибыль. А вот в четверг 
свои идеи и предложения 
вам придется отстаивать. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе лучше 
не давать пищу для сплетен, 
не выкладывайте никаких 
фотографий в соцсетях. 
Наведите порядок в мыслях 
и делах. 

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь наметить 
планы на неделю и четко 
им следовать. Критично 
посмотрите на свои идеи: 
насколько они реалистичны.

РЫБЫ 
На работе могут возник-
нуть мелкие неприятности, 
как результат неуверен-
ности в своих собственных 
силах. Цените и уважайте 
свой труд.

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Ірина, 23 роки
Навчаюся у магістратурі ВДПУ, розвиваюсь як майстер 
у beauty-сфері. Обожнюю релаксувати в наших 
Карпатах і загалом до вподоби активний відпочинок!

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.


