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ХТО ЗНОВУ ЗАБРУДНИВ ТЯЖИЛІВКУ?

20MINUT.UA

ТРАМВАЙ №7 ЗАМІСТЬ ТРОЛЕЙБУСА №5

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ТРАНСПОРТ ВІННИЦІ
Спеціалісти німецької компанії
Dornier Consulting, що спеціалізується
на розробці, оцінці рішень, які
покращують інфраструктуру міст,
склали варіанти змін транспортної
мережі Вінниці



За планом, на проспекті
Коцюбинського до Залізничного
вокзалу буде курсувати трамвай
№7, який замінить собою тролейбус
№5. А тролейбуси №14 і 15 будуть
їхати до Лугової, через майбутній
Тяжилівський міст, який з’єднає вулиці
Янгеля та Ватутіна


с. 4

Оптимальний варіант — новий трамвайний маршрут. Він буде їздити всім
проспектом Коцюбинського, коли збудують колію
РЕКЛАМА

468084

477388
477627

477262
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ДУМКА
Марина
ОДНОРОГ
БЛОГЕРКА

Відгризайте свої
кордони
Íàïåâíî êîæíîìó õî÷ ðàç
íå ùàñòèëî ç ñóñ³äàìè ïî êóïå.
Ìè ç ïîäðóãîþ ïîâåðòàëèñÿ ç
ìàíäð³âêè. Ó âàãîí³ íàñ ïîïðîñèëè ïîì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè
³ ìè ñïî÷àòêó çðàä³ëè. Àëå ïîò³ì ïîáà÷èëè ò³ëî ó íàøîìó
êóïå. ²íàêøå öüîãî ÷îëîâ³êà,
ó ÿêîìó âæå áóëî äåê³ëüêà ë³òð³â ãîð³ëêè, íàçâàòè íå ìîæó.
²íêîëè º òàêèé ñòðàõ, â³ä ÿêîãî ñòèñêàº âñå ò³ëî. Ó ìåíå áóëî
òàêå â³ä÷óòòÿ, êîëè ÿ ïîáà÷èëà
òîãî ÷îëîâ³êà ç ãîëèì òîðñîì,
ïîãëÿäîì äåñü ââåðõ ³ âçóòèì
íà ïîëè÷ö³. Ô³íàëüíîþ òî÷êîþ
ñòàëî òå, ùî â³í ä³ñòàâ ïëÿøêó
ãîð³ëêè ³ ïèâ ïðîñòî ç ãîðëà.
ß ïîâ³äîìèëà ïðî öå ïðîâ³äíèêà. Â³í ñêàçàâ, ÿêùî ïîïóòíèê áóäå íîðìàëüíî ïîâîäèòèñÿ, òî âñå îê, àëå ÿêùî
ùîñü íå òàê, òî ùîá ìè â³äðàçó
ãîâîðèëè ïðî öå. Âæå ÷åðåç
õâèëèí 10 ó íàøîìó êóïå áóâ
íà÷àëüíèê ïîòÿãà. ×îëîâ³êà ïåðåâåëè â ³íøå êóïå ï³ä
íàãëÿä ïðîâ³äíèêà, à äî íàñ
â êóïå ïðèºäíàëàñÿ ùå îäíà
ìîëîäà ä³â÷èíà.
Õòîñü ïîäóìàº, ùî ìè
ñåáå íàêðóòèëè ³ «â³í æå âàñ
íå òðîíóâ». ß íå õî÷ó ðîçáèðàòèñÿ, êîëè ùîñü ñòàëîñÿ.
Áåçïåêà — öå ãîëîâíå!
Íà æàëü, ó íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ çâèêëè áàãàòî ÷îãî òåðï³òè. Öå òåðï³ííÿ ïîðîäæóº
ïåâíó âñåäîçâîëåí³ñòü. ßêùî á
êîæíîãî ðàçó, êîëè ³íøà ëþäèíà ïåðåõîäèòü êîðäîíè ³ ïîðóøóº ïðàâèëà òà çàêîíè, ìè á
ïðî öå çàÿâëÿëè, òî çãîäîì
ê³ëüê³ñòü ïîðóøíèê³â çìåíøèëàñÿ.
ß ùàñëèâà, ùî íàì òðàïèâñÿ àäåêâàòíèé ïðîâ³äíèê
³ íà÷àëüíèê ïîòÿãà, ùî íàì
âèñòà÷èëî ñì³ëèâîñò³ ñêàçàòè
ïðî öå, à íå ö³ëó í³÷ áîÿòèñÿ
³ íå ñïàòè. ² ÿ áóäó ùàñëèâà,
ÿêùî ìè âñ³ íàâ÷èìîñÿ â³äãðèçàòè ñâî¿ êîðäîíè.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
Щосереди ми публікуємо
коментарі вінничан
щодо актуальних
подій міста. Раніше ми
опитували людей на
вулиці, зараз проводимо
таке опитування на
сторінці у Фейсбуці.
Ми дотримуємось
карантину і радимо для
вашої ж безпеки без
особливих потреб не
виходити з дому

СКАРГИ НА ВАЛІДАТОРИ:
«ЗНЯЛО ГРОШІ ВНОЧІ»
Збій е-квитка?  Вінничани, які
платять банківськими картками за проїзд
у транспорті, скаржаться на некоректну
оплату проїзду. Кажуть, що платять один
раз, а потім списує по 4–5 гривень кілька
разів протягом декількох днів. Дізналися,
чому так сталося і де можна з’ясувати,
за що саме з картки знімає гроші
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)77758334

Îëåíà Ïðîöåíêî íàïèñàëà
ó ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Îãîëîøåííÿ Â³ííèöÿ», ùî
24 ëèïíÿ ó íå¿ çíÿëî ÷îòèðè ðàçè
ïî ÷îòèðè ãðèâí³ ç ³íòåðâàëîì
ó ê³ëüêà õâèëèí. Õî÷à òîãî äíÿ,
ÿê ïèøå ä³â÷èíà, âîíà «âçàãàë³
ç äîìó íå âèõîäèëà».
«Ñóìà â 16 ãðèâåíü íå äóæå
ñóòòºâà, àëå âñå æ íå ïðèºìíî.
Íå õî÷åòüñÿ äóìàòè, ùî â³äáóâñÿ çëèâ áàçè Ïðèâàòà», — ïèøå
Ïðîöåíêî.
Ó êîìåíòàðÿõ äî ¿¿ äîïèñó â³ííè÷àíè ïèñàëè, ùî òàêîæ ñòèêàëèñÿ ç ö³ºþ ñèòóàö³ºþ.
«ß äåê³ëüêà äí³â â ñåë³, à ñïè-

ñóâàëîñü, ùî ¿õàëà òðàìâàºì», —
êîìåíòóº Òåòÿíà Øàáàíîâà.
«ß â÷îðà òàêîæ íå âèõîäèëà ç
äîìó, à ââå÷åð³ çíÿëî äâà ðàçè
ïî ÷îòèðè ãðèâí³», — äîäàº ²ðèíà
Ëèòâàê.
À ÷îìó òàê ñòàëîñÿ? ßê ìîæíà ä³çíàòèñÿ, çà ÿê³ ñàìå ïî¿çäêè çí³ìàþòü ãðîø³ ç áàíê³âñüêî¿
êàðòêè î 3–4 íî÷³?
Ïðîáëåìà íå íîâà. Ðàí³øå ìè
ïèñàëè, ùî îïëàòà ïðî¿çäó ÷åðåç
âàë³äàòîðè â³äáóâàºòüñÿ ç çàòðèìêîþ. Îáëàäíàííÿ íà áîðòó íàêîïè÷óº ³íôîðìàö³þ ïðî çä³éñíåí³
îïëàòè òà îäèí ðàç íà â³ñ³ì õâèëèí ïåðåäàº ¿õ íà áàíê ³ ñåðâåð.
Îäíàê ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ ÷åðåç ìîá³ëüíèé ³íòåðíåò, ÿêèé ìàº
ë³ì³ò. ² ÿêùî çàê³í÷èâñÿ ³íòåðíåò,
àáî ñëàáêå ïîêðèòòÿ îïåðàòîðà,
òî îïëàòà íå ïðîõîäèòü. Ïðè

Пільговики програли суд щодо скасування е-квитка
Понад 100 вінничан судилися з
міською радою, щоб скасувати
електронний квиток у громадському транспорті.
Люди запевняли, що така система оплати порушує їхні права. Пільгові картки не хочуть,
бо не дають згоди на те, щоб
«хтось зберігав їхні персональні дані». І говорили, що й так
мають посвідчення пільговика,
за яким держава гарантує їхнє
право на безкоштовні поїздки
транспортом.

У міській раді говорили, що
е-квиток не обмежує вінничан,
а пільговики продовжують їздити в транспорті безкоштовно. Без
ліміту на поїздки.
Судовий розгляд тривав півроку
й Окружний адмінсуд 23 липня
виніс рішення у справі:
«Судовий розгляд першої інстанції закінчено ухваленням
рішенням суду, яким в задоволенні адміністративного позову відмовлено», — повідомили
у прес-службі суду.

Люди викладають скріншоти, як з їх карток знімають
гроші. Подекуди списують кошти за проїзд і вночі,
коли міський транспорт не їздить
öüîìó ëþäèíà îòðèìóº êâèòîê
«àâàíñîì», à âèâàíòàæåííÿ äàíèõ ïðî îïëàòó âæå â³äáóâàºòüñÿ ó äåïî. ² ñàìå öå òðàïèëîñÿ
24–26 ëèïíÿ, êîëè òåõí³êè «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó» ðîáèëè ïîâíå
âèâàíòàæåííÿ äàíèõ ç ñèñòåìè.
— ²íôîðìàö³þ ïðî çä³éñíåí³
òðàíçàêö³¿ (ðîçðàõóíîê çà ïðî¿çä — àâò.), ÿêà íå áóëà ïåðåäàíà
âàë³äàòîðîì àâòîìàòè÷íî äî áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, çàâàíòàæóâàëè
íà ñåðâåð äëÿ ñïèñàííÿ êîøò³â
çà çä³éñíåí³ ïî¿çäêè, — ðîçêàçóº
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó»
Êàòåðèíà Áàá³íà.
Òåõí³÷íèé äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Îëåã ²âàíîâ äîïîâíþº,
ùî ïðîáëåìà ç íåñâîº÷àñíèì
ñïèñàííÿì ãðîøåé ñêëàäàºòüñÿ
ç ðÿäó êîíñòðóêòèâíèõ íåäîë³ê³â,
íà ÷àñòèíó ç ÿêèõ «Êàðòñåðâ³ñ»
âïëèíóòè íå ìîæå.
— Ìèíóëîãî òèæíÿ áóëè ïðîáëåìè ç³ ñâîº÷àñíèì ñïèñàííÿì
ãðîøåé ñàìå ç áîêó áàíê³â: ô³íóñòàíîâè îòðèìóâàëè äàí³ ïðî
òðàíçàêö³¿, àëå ñïèñóâàëè ¿õ ïîäåêóäè çà 6–12 ãîäèí, — ãîâîðèòü ²âàíîâ. — Ùå º ñòàð³ áîðòè

òðàíñïîðòó, â ÿêèõ º ïåðåïàäè
íàïðóãè â åëåêòðîìåðåæ³, ùî
íåãàòèâíî âïëèâàº íà âàë³äàòîðè.
Òà ùå ìè çàðàç ïîçáàâëåí³ äèñòàíö³éíîãî êîíòðîëþ çà âèâàíòàæåííÿì äàíèõ, ÷åðåç ÍÏ, ÿêå
ñòàëîñÿ ç îäíèì ³ç ñåðâåð³â. Ìè
ñòàðàºìîñÿ óñóíóòè ö³ ïðîáëåìè
äî ì³í³ìóìó, àëå âñå óñóíóòè îäíî÷àñíî íå ìîæåìî.
— Ùî ðîáèòè, ÿêùî â ìåíå
çí³ìàþòü ãðîø³ çà íåçðîçóì³ë³
ïî¿çäêè? — ïèòàº æóðíàë³ñò.
— Çâåðòàòèñÿ äî íàøî¿ òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè ó Òåëåãðàì³
(t.me/Vinnytsiakartservis). Ìè íàäàìî âèïèñêó ïî âàø³é êàðòö³,
äå áóäå âêàçàíî, êîëè, â ÿêîìó
òðàíñïîðò³ áóëè çíÿò³ ãðîø³, —
â³äïîâ³â òåõí³÷íèé äèðåêòîð.
Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â
«Êàðòñåðâ³ñó», ç áàíê³âñüêèõ
êàðòîê ñïèñóþòü êîøòè ò³ëüêè
çà çä³éñíåí³ ïî¿çäêè, à ùîñü
äîäàòêîâî íàðàõóâàòè âðó÷íó
íåìîæëèâî: ôàõ³âö³, ùî ìàþòü
äîñòóï äî ñèñòåìè å-êâèòêà,
áà÷àòü ò³ëüêè ÷îòèðè ïåðøèõ ³
÷îòèðè îñòàíí³õ öèôðè áàíê³âñüêî¿ êàðòêè.

Як ви ставитесь до того, що замість бебі-боксів будуть видавати 5000 гривень?

NATASHA MAKAROVA

СВЕТА БАКАНОВА

ШВЕЦЬ СВІТЛАНА

СВЕТЛАНА РУЛЬКО

АНЯ РИЛЬСЬКА

Не дуже раді такому рішенню,
але це хоча б щось. Зрозуміло, що купувати речі в магазині буде в рази дорожче, ніж
отримати їх в бебі-боксі.

Речі з бебі-бокса я дитині
не одягала. Вони тоненькі,
взимку їх не одягнеш. Краще
давали б вибір — кому треба,
хай беруть бокс, а ні, то гроші.

Як на мене, то за гроші кожна мама зможе купити дійсно
те, що потрібно для її малюка,
будь-то підгузники з запасом,
суміш або речі.

Ті гроші можна буде витратити виключно у певних (і
явно — не дешевих) магазинах на ті товари, які будуть
вказані, а не на те, що треба.

Ми отримали бебі-бокс і були
задоволені ним. Але потрібно було налагодити систему
їх видачі в день народження
дитини, а не при виписці.
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ТРАМВАЙ ЗАМІСТЬ ТРОЛЕЙБУСА.
ЯК ЗМІНИТЬСЯ ТРАНСПОРТ ВІННИЦІ
Погляд у майбутнє  Спеціалісти з
Dornier Consulting склали варіанти змін
транспортної мережі Вінниці. За планом,
на проспекті Коцюбинського буде трамвай
№ 7, який замінить собою тролейбус № 5.
А тролейбуси № 14 і 15 будуть їхати до
Лугової, через майбутній Тяжилівський міст
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äíÿìè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» îïóáë³êóâàëà
çâ³ò ïðî àíàë³ç ïðîåêò³â ì³ñüêî¿ âëàäè. À ñàìå, ïðî íîâó ìîäåëü òðàìâàéíî¿ ìåðåæ³, ÿêà ïî÷íå ä³ÿòè ï³ñëÿ
ïîáóäîâè êîë³¿ íà Êîöþáèíñüêîãî. ²
ïðî çì³íó òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóò³â,
ÿê³ ïðîëÿãàòèìóòü íà ìàéáóòíüîìó
Òÿæèë³âñüêîìó ìîñòó.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ö³
ïðîåêòè âïèñàí³ ó Êîíöåïö³þ
³íòåãðîâàíîãî ðîçâèòêó Â³ííèö³ — ñòðàòåã³¿, çà ÿêîþ ì³ñòî
áóäå ðîçâèâàòèñÿ äî 2030 ðîêó.
НОВА КОЛІЯ ДО ВОКЗАЛУ
Àíàë³ç ðîáèëà í³ìåöüêà êîìïàí³ÿ Dornier Consulting, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íàä ðîçðîáêîþ, îö³í-

êîþ ð³øåíü, ÿê³ ïîêðàùóþòü ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñò. Âîíè çðîáèëè
÷îòèðè âàð³àíòè îáëàøòóâàííÿ
òðàìâàéíî¿ ìåðåæ³. Ó êîæíîìó
ç íèõ ïðèñóòíÿ êîë³ÿ íà Êîöþáèíñüêîãî (â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè
äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó).
Äîö³ëüí³ñòü íîâî¿ êîë³¿ ï³äòâåðäèëè ùå â 2019 ðîö³ ñïåö³àë³ñòè ç ³íøî¿ í³ìåöüêî¿ ô³ðìè VCDB. Îäíàê ïîâíîãî çâ³òó
¿õíüîãî àíàë³çó äîñ³ íåìàº ó â³äêðèòîìó äîñòóï³.
Îòæå, â ïåðøîìó âàð³àíò³
çàïðîâàäæóºòüñÿ òðàìâàéíèé
ìàðøðóò ¹ 7, ÿêèé ÷àñòêîâî
äóáëþº ä³þ÷èé ìàðøðóò ¹ 6:
âàãîíè ïðÿìóâàòèìóòü â³ä Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó Áàðñüêèì
øîñå, äàë³ íà Êåëåöüêó — Ïèðîãîâà — Ñîáîðíó ³ ïîò³ì ïðî¿æäæàòèìóòü ïîâí³ñòþ ïðîñïåêò
Êîöþáèíñüêîãî.
Çà òàêîãî ñöåíàð³þ, ìàðøðóòè
³íøèõ òðàìâà¿â çàëèøàþòüñÿ áåç

На Коцюбинського очікує реконструкція
До реконструкції проспекту Коцюбинського, нагадаємо, почали готуватися ще з 2018 року.
Тоді чотири команди урбаністів, архітекторів, містобудівельників та проектантів
напрацювали концепти зміни
проспекту, за яких склали єдину концепцію.
У мерії тоді говорили, що за проспект Коцюбинського візьмуться
після завершення реконструкції
вулиці Замостянської (від 45 заводу до Будинку офіцерів).
У лютому цього року почали роз-

робляти проектно-кошторисну
документацію, і показали нову
модель проспекту, в якій будуть
повністю оновлені площа Героїв
Чорнобиля, площа Перемоги і
площа Привокзальна. А також
вздовж всього проспекту побудують трамвайну колію.
Останнє рішення розкритикували вінничани в соцмережах.
А вінницький архітектор Віталій Плясовиця порадив владі
не поспішати з реалізацією цього
проекту, віддаючи данину моді
урбаністики (is.gd/yyxoEU).

проспект Коцюбинського
Залізничний
вокзал

çì³í: ¹ 1, 4, 6 ïðîäîâæàòü ¿çäèòè
äî Çàëâîêçàëó â «îá’¿çä» — êîë³ÿìè ïî Çàìîñòÿíñüê³é — Ñòð³ëåöüê³é/ßíãåëÿ — Áàòîçüê³é. Äëÿ
âñ³õ òðàìâà¿â çì³íþºòüñÿ ê³íöåâà çóïèíêà — ðîçâîðîòíå êîëî
çáèðàþòüñÿ îáëàøòóâàòè ïåðåä
Çàë³çíè÷íèì âîêçàëîì.
Äðóãèé âàð³àíò — öå ñòâîðåííÿ
ê³ëüöåâîãî ìàðøðóòó ¹ 7, ÿêèé
¿çäèòèìå ïð. Êîöþáèíñüêîãî — Çàìîñòÿíñüêà — Ñòð³ëåöüêà/ßíãåëÿ — Áàòîçüêà. Ìàðøðóòè
òðàìâà¿â ¹ 1, 4, 6 ïðÿìóâàòèìóòü
âçäîâæ ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî äî âîêçàëó. Ïðîïîíóºòüñÿ âèäàëèòè òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò
¹ 5 òà çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü áîðò³â
äî 26 íà òðàìâàéíîìó ìàðøðóò³
¹ 6.

Í³ìö³ ðîçðîáèëè
òðàíñïîðòíó ìîäåëü ³
äëÿ íîâîãî ìîñòó. Іç
Çàìîñòÿ íà Òÿæèë³â
ìîæíà áóäå äî¿õàòè íà
òðîëåéáóñàõ ¹ 14 ³ 15
Òðåò³é âàð³àíò ïåðåäáà÷àº âèäàëåííÿ òðîëåéáóñíîãî ìàðøðóòó ¹ 5, çàì³ñòü ÿêîãî âçäîâæ
ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî áóäå
¿çäèòè òðàìâàé ìàðøðóòó ¹ 6.
Ïðîïîíóþòü çì³íèòè ñõåìó ðóõó
äëÿ ìàðøðóò³â ¹ 1 òà 4, ÿê³ ç
Åëåêòðîìåðåæ³ òà Áàðñüêîãî
øîñå áóäóòü ¿õàòè äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïð. Êîöþáèíñüêîãî, à â³ä Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó
ïîâåðòàòèìóòü íà Áàòîçüêó, ùîá
âè¿õàòè íà Çàìîñòÿíñüê³é.
Öåé ñöåíàð³é íå ïåðåäáà÷àº
îðãàí³çàö³þ íîâèõ òðàìâàéíèõ
ìàðøðóò³â, îäíàê ôàõ³âö³ ââàæàþòü, ùî òðàìâàé ¹ 6 ìàòèìå çíà÷íèé ïîïèò ³ éîãî çàïðîâàäæåííÿ âçäîâæ íîâî¿ êîë³¿
íà Êîöþáèíñüêîãî ïîêðàùèòü
øâèäê³ñòü ñïîëó÷åííÿ.
×åòâåðòèì âàð³àíòîì ïðîïîíóºòüñÿ, ùî ó Â³ííèö³ áóäóòü
«äóáë³» ä³þ÷èõ òðàìâàéíèõ ìàðøðóò³â. Äëÿ ïðèêëàäó, òðàìâàé
¹ 1 ¿çäèòèìå çà ñâî¿ì çâè÷àéíèì ìàðøðóòîì, à îò òðàìâàé

проспект Коцюбинського
Залізничний
вокзал

Оптимальний варіант — новий трамвайний маршрут. Він
буде їздити всім проспектом Коцюбинського, коли збудують колію
¹ 1N — á³ëÿ Áóäèíêó îô³öåð³â
íå áóäå ïîâåðòàòè íà Çàìîñòÿíñüêó, à ¿õàòèìå âçäîâæ íîâî¿ êîë³¿
íà Êîöþáèíñüêîãî. ² òàêà íîâàö³ÿ çàïðîâàäæóºòüñÿ äëÿ êîæíîãî
ç ä³þ÷èõ òðàìâàéíèõ ìàðøðóò³â,
ÿê³ ¿äóòü â íàïðÿìêó Çàëâîêçàëó.
Çà öüîãî ñöåíàð³þ çíîâ íå áóäå
òðîëåéáóñà ¹ 5.
ЯКИЙ НАЙКРАЩИЙ ВАРІАНТ
Çà ðåçóëüòàòàìè ìîäåëþâàííÿ,
îïòèìàëüíèì âèçíà÷åíî ïåðøèé
âàð³àíò òðàìâàéíî¿ ìåðåæ³, ïðè
ÿêîìó ñòâîðþþòü íîâèé ìàðøðóò
¹ 7, ùî ïðîéäå íîâèìè êîë³ÿìè ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî
äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. ²ñíóþ÷³
òðàìâàéí³ ìàðøðóòè çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.
À ùîá «íàäàòè ïåðåâàãó â ðîçâèòêó òðàìâàéíîãî ñïîëó÷åííÿ»
³ ïðèáðàòè äóáëþþ÷³ ìàðøðóòè,
ðåêîìåíäóþòü âèäàëèòè òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 5. Íà òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 7 ïîñòàâëÿòü
20 âàãîí³â. Î÷³êóºòüñÿ, ùî öå áóäóòü Tram 2000, ïîñòàâêó ÿêèõ ç
Öþðèõà ïëàíóþòü ç 2021 ðîêó.
Òðîëåéáóñè ìàðøðóòó ¹ 5
(23 îäèíèö³) áóäóòü ïåðåðîçïîä³ëåí³ íà ³íø³ ìàðøðóòè, ùî äàñòü
ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè ³íòåðâàëè

ðóõó íà íèõ â ñåðåäíüîìó íà 25%.
ТРОЛЕЙБУС НА ЧЕТВЕРТИЙ
МІСТ
Ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîïðîâîäó, ÿêèé ç’ºäíàº âóëèö³ ßíãåëÿ
òà Âàòóò³íà, ïëàíóºòüñÿ ïî íüîìó
ïðîêëàñòè êîíòàêòíó ìåðåæó äëÿ
òðîëåéáóñ³â. Òóò ìàþòü ïðîõîäèòè ïîäîâæåí³ ìàðøðóòè òðîëåéáóñ³â ¹ 14 ³ 15.
Òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 14
îòðèìàº íîâó ê³íöåâó: çàì³ñòü çóïèíêè á³ëÿ âîêçàëó, â³í ïðÿìóâàòèìå íà Áàòîçüêó, ïîâåðòàòèìå
íà ßíãåëÿ ³ çà¿æäæàòèìå íà íîâèé ì³ñò, ùîá äî¿õàòè äî çóïèíêè
Ëóãîâà, ùî íà Òÿæèëîâ³.
Òàêó æ ê³íöåâó îòðèìàº ìàðøðóò ¹ 15, ÿêèé çàðàç çóïèíÿºòüñÿ
á³ëÿ Ìóí³öèïàëüíîãî ðèíêó.
«Íàéá³ëüø çíà÷í³ çì³íè áóäóòü
î÷³êóâàòè æèòåë³â ðàéîíó Òÿæèë³â, ÿê³ îòðèìàþòü ïðÿìå ñïîëó÷åííÿ ÿê ³ ç çàë³çíè÷íèì âîêçàëîì, òàê ³ ç öåíòðîì ì³ñòà», —
éäåòüñÿ ó âèñíîâêó. — «Ï³ñëÿ
áóä³âíèöòâà øëÿõîïðîâîäó äëÿ
ïàñàæèð³â, ùî ðóõàþòüñÿ â³ä çóïèíêè «Ìð³ÿ» (âóëèöÿ Áàæåíîâà)
äî çóïèíêè «âóëèöÿ Òåàòðàëüíà»
òðèâàë³ñòü ïî¿çäêè áóäå çìåíøåíî íà 15% (ç 28:55 äî 25:05)»

проспект Коцюбинського
Залізничний
вокзал

Фахівці розробили чотири варіанти змін трамвайного руху. Зокрема, у варіанті № 4 пропонували створили дублюючі маршрути

проспект Коцюбинського
Залізничний
вокзал
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ПЕНСІОНЕРКА ОСКАРЖИЛА
6214 ГРИВЕНЬ БОРГУ ЗА СВІТЛО

ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)77558334

Ó ãàçåò³ RIA
¹29 â³ä 22 ëèïíÿ ìè ïèñàëè ïðî
³ñòîð³þ 81-ð³÷íî¿ Íàä³¿ ßâîðñüêî¿, ÿê³é ó ïëàò³æêó çà ñâ³òëî
«äîïèñàëè» 6214 ãðèâåíü áîðãó
çà åëåêòðîåíåðã³þ. Æ³íêà ðîçïîâ³äàëà, ùî öÿ çàáîðãîâàí³ñòü º
íàäóìàíîþ, áî ¿¿ çàïèñàëè òîä³,
êîëè âîíà íå æèëà ó ñâîºìó áóäèíêó, à çèìóâàëà ó äîíüêè.
Â «Åíåð³ Â³ííèöÿ» íàì ïîÿñíèëè, ùî ëþäè ñàì³ ìàþòü ïîäàâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà
íà îáëåíåðãî. Çâ³äòè «Åíåðà»
îòðèìóº äàí³ äëÿ íàðàõóâàíü ïëàò³æîê. À îò âèíèêíåííÿ ïîíàä
øåñòè òèñÿ÷ áîðãó ìîãëî áóòè
÷åðåç òå, ùî ïàí³ Íàä³ÿ íåðåãóëÿðíî ïîäàâàëà ïîêàçíèêè ñâîãî
åëåêòðîë³÷èëüíèêà. Òîæ ¿é ìîãëè
íàðàõóâàòè çà ñåðåäíüîäîáîâèì
îáñÿãîì ñïîæèâàííÿ.
Áîðãîâèé êîíôë³êò ïåíñ³îíåðêè ç åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêîì ìàâ
ðîçãëÿíóòè ñóä. Àëå âæå ï³ñëÿ
âèõîäó ìàòåð³àëó â äðóê, æ³íêà
çàòåëåôîíóâàëà æóðíàë³ñòó òà
ðîçïîâ³ëà, ùî åíåðãåòèêè ñâîþ
ïðîâèíó âèçíàëè, é òåïåð áîðãóº çà åëåêòðèêó íå âîíà, à âèíí³
¿é — ïåíñ³îíåðêà ìàº ïåðåïëàòó.
ПРОСТО НЕ ВНЕСЛИ
ПОКАЗНИКИ
— Ç ñ³÷íÿ ìîÿ äîíüêà ïåðåäàº
ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà ïî âàéáå-

ðó. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, ö³ ïîêàçíèêè
ïåðåäàâàëè íà ßìï³ëüñüêèé ÐÅÑ
³ äàë³ âîíè ïðîñòî «çàãóáèëèñÿ»:
ïðàö³âíèê íå çàíîñèâ ö³ ïîêàçíèêè â áàçó, áî áóëî áàãàòî ³íøî¿
ðîáîòè! Âîíè íàâ³òü íå âíåñëè
íàø³ äàí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè äâ³÷³
ïðèõîäèëè ñêàðæèòèñÿ äî êåð³âíèêà ÐÅÑó. À ÿ íàòîì³ñòü îòðèìóâàëà ïëàò³æêè íà òèñÿ÷³ ãðèâåíü, õî÷à ìîº¿ âèíè òóò íå áóëî
àáñîëþòíî, — ãîâîðèòü Íàä³ÿ
ßâîðñüêà.
Áîðîòèñÿ ç íåñïðàâåäëèâèì
áîðãîì æ³íêà ç äîíüêîþ âèð³øèëè çà äîïîìîãîþ ñêàðã. ²
öå, ÿê âèÿâèëîñÿ, åôåêòèâíèé

Ïîêàçíèêè ïåðåäàâàëè
íà ßìï³ëüñüêèé ÐÅÑ
³ äàë³ âîíè ïðîñòî
«çàãóáèëèñÿ»:
ïðàö³âíèê íå çàíîñèâ
ö³ äàí³ â áàçó
ìåòîä áîðîòüáè. Äîíüêà Íàä³¿
ßâîðñüêî¿ ðîçïîâ³ëà, ùî íàä³ñëàëè ëèñòè ç³ ñêàðãàìè íà ä³¿
«Åíåðè Â³ííèöÿ» äî Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ (çâ³äêè îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ÎÄÀ òðèìàº
ïèòàííÿ íà êîíòðîë³ — àâò.),
äî «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», «Åíåðà
Â³ííèöÿ» ³ ïðîäóáëþâàëè ñêàðãè
íà ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ öèõ êîìïàí³é â ßìïîë³. Íàä³ñëàëè êîï³þ
ñêàðãè äî Íàöêîì³ñ³¿ ÍÊÐÅÊÏ.
Òà ùå â³äïðàâèëè ëèñòè äî ê³ëüêîõ ÇÌ².

ФОТОГРАФІЯ ІЛЮСТРАТИВНА

Комуналка  Одинока пенсіонерка
з Ямпільського району Надія Яворська
отримала від «Енери» понад шість
тисяч боргу. З ним вона не погодилася
і стала писати скарги до контролюючих
органів, обленерго та ЗМІ. І не дарма:
енергетики визнали, що це була помилка.
У результаті в жінки тепер переплата

У «Енері» говорили, що пенсіонерка могла нерегулярно подавати показники.
Як з’ясувалося, показники передавали щомісячно, а їх просто не вносили в РЕСі
Çâåðíåííÿ ç³ ñêàðãîþ ðîçãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³ â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ Íàöðåãóëÿòîðà,
22 ÷åðâíÿ.
— Òàì áóëè ïðåäñòàâíèêè
îáëåíåðãî òà «Åíåðè» ³ âèçíàëè ñâîþ ïðîâèíó. Ï³äòâåðäèëè,
ùî öå áóëà õàëàòí³ñòü ç áîêó
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàáóëè âíåñòè
ìî¿ ïîêàçíèêè. ² ùå âèÿâèëîñÿ,
ùî öå íå ÿ òåïåð âèííà, à âîíè
ìåí³ — ÷è 400, ÷è 500 ãðèâåíü
ïåðåïëàòè óòâîðèëîñÿ. Îá³öÿþòü
çðîáèòè ïåðåðàõóíîê íà ïî÷àòêó
ñåðïíÿ, ïðî ùî âæå áóëî ïîâ³äîìëåííÿ, — êàæå äîíüêà 81-ð³÷íî¿
ïåíñ³îíåðêè.
Ùîäî ïîçîâó â ñóä, ÿêèé «Åíåðà Â³ííèöÿ» ïîäàëà íà ßâîðñüêó,
òî þðèñò åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñóïåðå÷êè
â ÍÊÐÅÊÏ ðîçêàçàâ ïåíñ³îíåðö³,
ùî çàÿâó äî ñóäó âîíè ùå íå ïîäàâàëè.

ВИНУВАТЦІВ ПОКАРАЛИ
Ó îáëåíåðãî ðîçïîâ³ëè, ùî ï³ñëÿ ñêàðãè ïåíñ³îíåðêè ïðîâåëè
âíóòð³øíº ðîçñë³äóâàííÿ, ùîá
îá’ºêòèâíî ç’ÿñóâàòè îáñòàâèíè
ñèòóàö³¿. ² â ðåçóëüòàò³ ï³äòâåðäèëè õàëàòí³ñòü ç áîêó ïðàö³âíèê³â
ì³ñöåâîãî ÐÅÑó.
— Âñòàíîâèëè íåäáàëå ñòàâëåííÿ äî îáîâ'ÿçê³â ñåðåä íàøîãî
ïåðñîíàëó. Ñâîþ ïðîâèíó ìè âèçíàºìî. À âèíóâàòö³ âæå ïîíåñëè
ïîêàðàííÿ. ² öå íå äîãàíà. Ïîêàðàííÿ áóëî äóæå ñóòòºâå, — êàæå
êîìåðö³éíèé äèðåêòîð «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» Îëåêñ³é Òàðàðàêà.
— Òîáòî, öå ñïðàâä³ áóëà ïîìèëêà ëþäèíè â íàðàõóâàííÿõ,
à íå ïðîãðàìíèé çá³é? — ïèòàº
æóðíàë³ñò.
— Ïðîãðàìíîãî çáîþ íå áóëî.
Â ³ñòîð³¿ ïàí³ Íàä³¿ ç ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó áóâ «ëþäñüêèé
ôàêòîð» — êåð³âíèöòâî ìàëî

çâåðíóòè óâàãó íà ¿¿ ïðîáëåìó,
òîìó ùî âîíà äâ³÷³ ïðèõîäèëà
äî ÐÅÑó ñêàðæèòèñÿ íà äîíàðàõóâàííÿ. Àëå, íà æàëü, öüîãî
íå áóëî çðîáëåíî, ÷åðåç ùî ïîñòðàæäàëà íàøà ñïîæèâà÷.
Ïèòàºìî, ÷è öÿ ³ñòîð³ÿ çìóñèòü ñòâîðèòè â îáëåíåðãî íîâèé
íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, êóäè á ñïîæèâà÷³ ïîâ³äîìëÿëè ïðî ïîä³áí³
âèïàäêè, ÿê ó ïåíñ³îíåðêè Íàä³¿
ßâîðñüêî¿?
— Íàä öèì ÿêðàç ì³ðêóºìî.
Ùå îáèðàºìî ôîðìó òàêîãî
çâ’ÿçêó — ÷è òåëåôîíîì, ÷è
íà åëåêòðîííó ïîøòó, — êàæå
Îëåêñ³é Òàðàðàêà. — Ñåðåä íàøîãî ïåðñîíàëó ìè ñòàðàºìîñÿ ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ ³ ðîç'ÿñíåííÿ
ïðî òå, ÿê ïîòð³áíî ðîçìîâëÿòè
ç³ ñïîæèâà÷åì. Ùîá â íàñ áóëà
ñïðàâæíÿ êë³ºíòîîð³ºíòîâàí³ñòü.
Çâ³ñíî, ïîìèëêè áóâàþòü. Àäæå
âñ³ ìè ëþäè, à íå ðîáîòè.

Як подати показники та отримати за це смартфон?
Для достовірного врахування обсягів використаної електроенергії, показники лічильника необхідно передавати за два
календарні дні до кінця місяця по третій
календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця),
кажуть в «Енері Вінниця». Для прикладу,
дати подачі показників за серпень — це з
29 серпня і по 3 вересня.
Подавати фактичні показники лічильника
можна через один з цих засобів:
 кол-центр АТ «Вінницяобленерго» за телефонами 0–800–217–217, (0432)65–
95–95, (0432) 65–85–85;

 SMS-повідомлення за номерами 066-0217-217, 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).
Якщо постійно подаватимете показники
за світло вчасно, то буде приємний бонус
від обленерго. В рамках конкурсу «Найсумлінніший споживач-2020» дарують
смартфони, поповнення мобільного. І ще
суперприз — планшет.
Щоб стати учасником конкурсу, потрібно
подавати показники через VIBER (vb.voe.

com.ua) і TELEGRAM (t.me/pat_voe_bot).
У першому етапі конкурсу по смартфону
отримали Світлана Степанюк із Ксаверівки
та Анатолій Нароган з села Одаї. Ще 10 переможців отримали по 100 гривень на мобільний рахунок. Їх обрали випадковим
чином серед 22 тисяч 348 споживачів з
нашої області через ресурс random.org.
Другий етап завершиться наприкінці серпня, коли розіграють ще два смартфони та
10 поповнень на мобільний. Аналогічно
пройде і третій етап, де також буде 12 переможців. Плюс, наприкінці вересня енергетики планують провести суперрозіграш

планшета. Але з врахуванням додаткових
умов:
— Для участі в конкурсі споживач протягом трьох місяців мав сумлінно передавати покази електролічильника
через VIBER і TELEGRAM та хоча б один
раз мав надіслати фотофіксацію даних
приладу обліку саме через ці чат-боти,
не мати заборгованості за спожиту електроенергію. Також обов’язкова умова —
реєстрація в особистому кабінеті АТ «Вінницяобленерго», — розповів директор
комерційний АТ «Вінницяобленерго»
Олексій Тарарака.
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НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІННИЦЬКИХ КОМПАНІЙ
477367

476621

477797

476795

477793
477072

476703

477869
476618

477851
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«НА МОЮ ПІДЗАХИСНУ
ВЧИНИЛИ НАПАД У СІЗО»
Резонанс  В обласному Апеляційному
суді сенсаційно прозвучала заява адвокатки
про напад на її підзахисну, підозрювану
у справі дитячого порно 23-річну Олену.
За словами правозахисниці, після того,
що сталося в ізоляторі, жінка, яку вона
захищає, боїться йти навіть помитися
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîäðóæíÿ ïàðà
óêðà¿íêè é àâñòð³éöÿ ï³äîçðþºòüñÿ
ó âèãîòîâëåíí³ ³
ïîøèðåíí³ äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿.
¯õ çàòðèìàëè íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
â îðåíäîâàíîìó áóäèíêó ó Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ, äå ñòâîðèëè
äèòÿ÷ó ìîäåëüíó ñòóä³þ. («Â³äåî
îãîëåíèõ ä³òåé ïðîäàâàëè çà êîðäîí», RIA,15.07.2020)
Ì³ñüêèé ñóä îáðàâ Îëåí³ çàïîá³æíèé çàõ³ä òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ñóì³ ïîíàä òðè ì³ëüéîíè
ãðèâåíü. ×îëîâ³êîâ³ — òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ ç ïðàâîì âíåñåííÿ
çàñòàâè íà ñóìó ïîíàä 600 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
В ІЗОЛЯТОРІ
НА БРАЦЛАВСЬКІЙ
Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîçãëÿäó àïåëÿö³¿ àäâîêàò çâåðíóëàñÿ äî ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ ç ïðîõàííÿì ïðîäîâæèòè çàñ³äàííÿ ó çàêðèòîìó
ðåæèì³. Ïîÿñíèëà öå òèì, ùî
ðîçãîëîñ ñïðàâè ìîæå çàâäàòè
ùå á³ëüøî¿ øêîäè ¿¿ ï³äçàõèñí³é.
— Íà ìîþ ï³äçàõèñíó ñòàâñÿ
íàïàä ó ïåðøîìó Ñ²ÇÎ, — êàçàëà
àäâîêàò Îêñàíà Ìàðêîâà.
Êîëåã³ÿ çàäîâîëüíèëà êëîïîòàííÿ ³ æóðíàë³ñòè çàëèøèëè
çàëó çàñ³äàíü.
Ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ ó ïàí³ Ìàðêîâî¿,

â ÿêîìó ñàìå ³çîëÿòîð³ ñòàâñÿ íàïàä íà ¿¿ ï³äçàõèñíó — íà Ïèðîãîâà ÷è íà Áðàöëàâñüê³é?
— Íà Áðàöëàâñüê³é, — â³äïîâ³ëà àäâîêàò.
— Âè ïðî öå êîìóñü ïîâ³äîìëÿëè?
— Òàê, ç öüîãî ïðèâîäó º ìîÿ
çàÿâà, — ñêàçàëà ïðàâîçàõèñíèöÿ.
Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ ó ïðèñóòíîñò³ ïðåñ-ñåêðåòàðÿ îáëàñíîãî Àïåëÿö³éíîãî ñóäó Íàä³¿
×îðíî¿. Ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ ³ç
ï³äçàõèñíîþ, àäâîêàò íàçèâàëà
äâîìà ñëîâàìè: îäíîãî ðàçó íàïàä, íà äðóãèé ðàç — çàìàõ. Ïîäðîáèö³ òîãî, ùî ñòàëîñÿ â Ñ²ÇÎ,
íå êîìåíòóâàëà.
ЗАЯВИ НІДЕ НЕМАЄ
Í³ â ïðîêóðàòóð³, í³ â ïîë³ö³¿ çàÿâè íåìà. Ïðèíàéìí³ òàê
ñòâåðäæóþòü ïîñàäîâö³ íàçâàíèõ
óñòàíîâ. Ó Â³ííèöüêîìó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³íí³ âèêîíàííÿ
êðèì³íàëüíèõ ïîêàðàíü æóðíàë³ñòó ïîâ³äîìèëè, ùî ¿ì í³÷îãî
íå â³äîìî ïðî ôàêò, íàâåäåíèé
â ñóä³ àäâîêàòîì.
— Ïîâ³ðòå, ÿêáè òàêå ñòàëîñÿ, òóò óæå á ïðàöþâàëà êîì³ñ³ÿ ç Êèºâà, — ñêàçàâ íà ïðàâàõ
àíîí³ìíîñò³ îäèí ç ïîñàäîâö³â
óïðàâë³ííÿ. — Ó íàø ÷àñ ïðèõîâàòè òàê³ ä³¿ íåìîæëèâî. Âîíà
â îäèíî÷í³é êàìåð³. ¯¿ âèâîäÿòü
ò³ëüêè íà ïðîãóëÿíêó ³ ïîìèòèñÿ.
Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà áóâ ïðîêóðîð
ç ïåðåâ³ðêîþ. Ñï³ëêóâàâñÿ ç íåþ,
ïèòàâ ÷è º ÿê³ñü íàð³êàííÿ. Âîíà

Не знав, чим займається дружина
Раніше журналіст був присутній
на засіданні міського суду з обрання запобіжного заходу підозрюваній подружній парі українки й австрійця. Тоді вінничанка
намагалася переконати суддю,
що це її вина в тому, що сталося.
Мовляв, чоловік не мав до цього
стосунку. Цього разу вони трималися цієї ж версії.
Чоловік у виступі говорив, що
він не знав, чим займається
дружина. Уточнив також, що
йому невідомі ті, хто купував
їхні фото- відеозаписи. З ними
він не спілкувався.
Журналіст дізнався, з ким нині

залишився 10-річний хлопчик, який перебуває під опікою
Олени. Він один з тих, чиї знімки продавали за кордон. Мати
хлопчика, сестра затриманої
Олени, передчасно померла.
Згодом не стало батька. Олена
взяла на себе виховання дитини.
Тепер хлопчик з її батьком. Він
доглядає нині й за трьома собаками подружжя. Щоправда,
пси були навчені на команди німецькою мовою. Їх тренував австрієць. Батько попросив написати слова команд українськими
літерами, аби мати можливість
підходити до породистих собак.

КОРОТКО
Про відкриття
фонтану
 Ïî÷àòîê ðîáîòè ñâ³òëîìóçè÷íîãî ôîíòàíó ñòàðòóº
8 ñåðïíÿ.
«Ó çâ'ÿçêó ç êàðàíòèíîì, çàïðîâàäæåíèì ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ â³ðóñó
COVID-19, áóëî ïðèéíÿòå
ð³øåííÿ âåñíîþ 2020 ðîêó
â³äòåðì³íóâàòè ïî÷àòîê
ðîáîòè ôîíòàíó Roshen.
Îäíàê íèí³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿ — ñàìå òå, ùî íåîáõ³äíî
êîæí³é ëþäèí³. Ãîëîâíå
íå çàáóâàòè äîòðèìóâàòèñü
äèñòàíö³¿ òà ï³êëóâàòèñü
îäèí ïðî îäíîãî», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ êîðïîðàö³¿.
Ùîðîêó â³äêðèòòÿ ôîíòàíó
ROSHEN ïðîõîäèëî ç êîíöåðòàìè. Öüîãîð³÷ í³ÿêèõ
óðî÷èñòîñòåé íå áóäå.

Збив на «зебрі»
маму з дитиною
Адвокат Оксана Маркова. Перед початком розгляду апеляції
повідомила суддям про напад у першому ізоляторі на її підзахисну
í³ íà ùî íå ñêàðæèëàñÿ. Ç íåþ
ïðàöþâàâ ïñèõîëîã, òàêîæ í³ÿêèõ
íàð³êàíü íå áóëî.
×è º çàÿâà â³ä àäâîêàòà â îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³, íà ïðîõàííÿ æóðíàë³ñòà ç’ÿñîâóâàëà ïðåññåêðåòàð ²ðèíà Âèõîâàíåöü. Çà ¿¿
ñëîâàìè, òàêà çàÿâà íå íàäõîäèëà
íà àäðåñó ïðîêóðîðà îáëàñò³ ÷è
éîãî çàñòóïíèê³â.
— ß òàêîæ óòî÷íþâàëà, ÷è
íå áóëî çâåðíåíü äî â³ää³ëó, ùî
çä³éñíþº íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì
çàêîí³â ïðè âèêîíàíí³ ñóäîâèõ
ð³øåíü â óñòàíîâàõ âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü, — êàæå ²ðèíà Âèõîâàíåöü. — Òàì òåæ ñêàçàëè, ùî çàÿâè
â³ä àäâîêàòà ïðî ôàêò íàñèëüñòâà
íàä ¿¿ ï³äçàõèñíîþ ó íèõ íåìà.
Òàê ñàìî íåãàòèâíó â³äïîâ³äü
íàäàëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ç
ãðîìàäñüê³ñòþ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.
Êåð³âíèê â³ää³ëó Àííà Îë³éíèê
íàïèñàëà ó â³äïîâ³äü íà çàïèò
æóðíàë³ñòà, ùî àäâîêàò ï³äîçðþâàíî¿ îñîáè, ïðî ÿêó éäå ìîâà,
íå çâåðòàâñÿ äî ïîë³ö³¿ ç³ ñêàðãîþ.
А ЩО З АПЕЛЯЦІЯМИ?
Ñïåðøó êîëåã³ÿ ñóää³â ðîçãëÿíóëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó àâñòð³éöÿ, ÷îëîâ³êà â³ííè÷àíêè. Çã³äíî ç
ð³øåííÿì ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿,
÷îëîâ³ê ïåðåáóâàº ï³ä âàðòîþ ç
ïðàâîì âíåñåííÿ çàñòàâè íà ñóìó
ïîíàä 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äîçðþâàíèì
â³äáóâàëîñÿ ÷åðåç ïåðåêëàäà÷à.
Éîãî çàõèñíèê, àäâîêàò Îëåêñàíäð Ïðèñÿæíþê íàìàãàâñÿ ïåðåêîíàòè ñóää³â, ùî ï³äîçðþâàíîìó ìîæíà çì³íèòè çàïîá³æíèé
çàõ³ä íà ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é
àðåøò.

Ñïî÷àòêó â³í ïîâ³äîìèâ, ùî
òîé, ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ àïåëÿö³¿,
ïåðåáóâàòèìå ó áóäèíêó íà Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ. Îäíàê ï³ñëÿ
ðîçìîâè ³ç çàòðèìàíèì çì³íèâ
àäðåñó. Ñêàçàâ, ùî òî áóâ îðåíäîâàíèé áóäèíîê. Íèì ïîäðóææÿ
óæå íå êîðèñòóºòüñÿ. Íàçâàâ ³íøó
àäðåñó — ñåëî â Êàëèí³âñüêîìó
ðàéîí³, äå çàðåºñòðîâàíà éîãî
äðóæèíà ³ ïðîæèâàþòü ¿¿ áàòüêè.
Ïðåäñòàâíèöÿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè íàïîëÿãàëà íà çàëèøåíí³
çàïîá³æíîãî çàõîäó àâñòð³éöåâ³,
óõâàëåíîãî ì³ñüêèì ñóäîì. Çà ¿¿
ñëîâàìè, çàòðèìàíèé óæå ìàâ
ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì. Ï³ä ÷àñ
ïðîæèâàííÿ ó ñâî¿é êðà¿í³, ÷îòèðè ðàçè ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç íèõ
îäèí ðàç — çà ïðîäàæ íàðêîòèê³â.
— Íàâåäåíèé ôàêò õàðàêòåðèçóº ëþäèíó ³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ÿê
âîíà äîòðèìóâàëàñÿ çàêîí³â, —
çàçíà÷èëà ïðîêóðîð Îëåíà Ñòåïàíþê.
Àïåëÿö³éíó ñêàðãó àâñòð³éöÿ
íå çàäîâîëüíèëè. É íàäàë³ çàëèøèëè ï³ä âàðòîþ.
Òàê ñàìî ïåðåáóâàòèìå â ³çîëÿòîð³ éîãî äðóæèíà â³ííè÷àíêà
Îëåíà. Ùîïðàâäà, ¿é çìåíøèëè
ñóìó çàñòàâè — ç ïîíàä òðüîõ
ì³ëüéîí³â äî ïîíàä 600 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Æóðíàë³ñò âèïàäêîâî ñòàâ ñâ³äêîì ðîçìîâè ïðî ïåðåáóâàííÿ
ó Ñ²ÇÎ ï³äîçðþâàíî¿ â³ííè÷àíêè.
¯¿ âåëà îäíà ç ïðàö³âíèöü ³çîëÿòîðà ç³ çíàéîìîþ. «Çàòðèìàíó
æ³íêó òàì îá³æàþòü», — äîñë³âíî
ïî÷óòà ôðàçà. Ïð³çâèùå æ³íêè ³
òîãî, ç êèì âîíà ä³ëèëàñÿ ³íôîðìàö³ºþ, º â ðåäàêö³¿.

 ×îëîâ³ê ñ³â ï'ÿíèì
çà êåðìî, ñêî¿â ÄÒÏ òà
ùå é âò³ê ç ì³ñöÿ ïðèãîäè.
Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 30 ëèïíÿ
áëèçüêî 21.00 ó Íåìèðîâ³
íà âóëèö³ Ãîðüêîãî.
— Âîä³é àâòîìîá³ëÿ «Àóä³»
íà¿õàâ íà 38-ð³÷íó ì³ñöåâó
æèòåëüêó òà ¿¿ 6-ð³÷íîãî
ñèíà. Ïîòåðï³ë³ ïåðåõîäèëè
äîðîãó íåðåãóëüîâàíèì ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì. Íå çóïèíÿþ÷èñü, ïðàâîïîðóøíèê
ç ì³ñöÿ àâàð³¿ âò³ê, — çàçíà÷àþòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Ïåðåãëÿíóâøè çàïèñè ç êàìåð â³äåîíàãëÿäó,
³íñïåêòîðè ³äåíòèô³êóâàëè
ìàðêó òà ìîäåëü àâòîìîá³ëÿ
âò³êà÷à. 27-ð³÷íèé ì³ñöåâèé
æèòåëü, ÿêèé êåðóâàâ ³íîìàðêîþ, ïåðåáóâàâ â ñòàí³
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.
Ó êðîâ³ ÷îëîâ³êà áóëî
1,75 ïðîì³ëå. Òèì ÷àñîì,
ïîòåðï³ëèõ ãîñï³òàë³çóâàëè
äî ë³êàðí³. Ó íèõ òðàâìè
ð³çíîãî ñòóïåíÿ âàæêîñò³.
Çà äàíèì ôàêòîì ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

ОГОЛОШЕННЯ
Робота
В ресторан «Левова доля»
прибиральниця-помічник кухаря.
З/п 350 грн/доба. Офіц.
Тел. (067) 871-65-86
Деревообробному під-ву на роб.
потрібен водій кари, верстатник.
Тел. (0432) 61-23-79
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ЗМІШУЮТЬ МІСТИКУ І КОСМОС
Місцевий туризм  Брати Дмитро та
Кирило Леонови майже рік тому почали
створювати власні екскурсії містом про
містичну та космічну Вінницю. Поговорили
з вінничанами про їхню справу, про те,
хто цікавиться екскурсіями містом, і що
залишається за лаштунками маршруту
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Äìèòðî òà Êèðèëî — ð³äí³ áðàòè,
ô³ëîëîãè çà îñâ³òîþ. Ñòâîðþâàòè
åêñêóðñ³éí³ ìàðøðóòè â³ííè÷àíè
ïî÷àëè ìàéæå ð³ê òîìó, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ïîòðàïèëè ó «Øêîëó
â³ííèöüêîãî ã³äà».
— Íàøå êîëî çàõîïëåíü çàâæäè
áóëî øèðîêå ³ ìè âèð³øèëè ñïðîáóâàòè ñåáå ó ùå îäí³é ñôåð³.
Íîâ³ åòàïè ó æèòò³ çàçâè÷àé ³
ïî÷èíàþòüñÿ îòàê ðàíäîìíî, —
ãîâîðèòü Äìèòðî. — Òèì ïà÷å,
êëàñíèé çá³ã, ùî íàì îáîì ö³êàâà
³ñòîð³ÿ ì³ñòà.
Ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ Øêîëè, õëîïö³â çàïðîñèëè
íà äðóãèé åòàï — ìàéñòåð-êëàñè
ç ðîçðîáêè ì³ñüêèõ ìàðøðóò³â.
— Ìè âèð³øèëè, ùî ñòâîðèìî
âëàñíèé áðåíä — áðàòè Ëåîíîâè. Áðàòñüê³ áðåíäè — öå çàâæäè
êðóòî, — êàæóòü â³ííè÷àíè. — Ìè
ð³äí³ ëþäè ³, â³äïîâ³äíî, íàì ëåãøå ðàçîì ïðàöþâàòè, ðîçä³ëÿòè
ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä. Äî òîãî æ,
âåëè÷åçíèé ïëþñ òàêî¿ ñ³ìåéíî¿

ñïðàâè, ùî áðàòè í³êîëè íå ïåðåòÿãóþòü íà ñåáå êîâäðó.
Õëîïö³ êàæóòü, ùî ó Â³ííèö³ º
ïåðñïåêòèâà äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó. Äóìêà ïðî òå, ùî ó íàøîìó
ì³ñò³ íåìàº êóäè ï³òè, ¿ì íå ³ìïîíóº, âîíè õî÷óòü âèêðåñëèòè ¿¿ ç
ãîë³â íàøèõ æèòåë³â. Äëÿ öüîãî,
çà ¿õ ñëîâàìè, îðãàí³çîâóþòü ñàìå
íåñòàíäàðòí³ åêñêóðñ³¿.
— Â³ííèöÿ áàãàòà íà ö³êàâ³
ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñü íå ëèøå
â Öåíòð³, – êàæå Êèðèëî.
²íôîðìàö³þ ç îáðàíèõ òåìàòèê åêñêóðñ³é Äìèòðî òà Êèðèëî
øóêàëè â äðóêîâàíèõ òà îíëàéí
äæåðåëàõ. Äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè é ç àðõ³âíèìè ìàòåð³àëàìè,
ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ êðàºçíàâ÷èõ äàíèõ XVIII–XIX còîë³òü.
ВИНАХІДНИК, ЯКИЙ ЗАХОПИВ
З СОБОЮ МОНАХА
Íàéïîïóëÿðí³øà åêñêóðñ³ÿ
áðàò³â íàçèâàºòüñÿ «Ì³ñòè÷íà
Â³ííèöÿ». Çà ñëîâàìè õëîïö³â,
òàêî¿ åêñêóðñ³¿ ðàí³øå ó ì³ñò³
í³õòî íå ïðîâîäèâ, à ó òèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, äå ¿¿ ïðîâîäÿòü,
âîíà äóæå ïîïóëÿðíà. Åêñêóðñ³¿
áðàò³â Ëåîíîâèõ êîñòþìîâàí³ òà

òåàòðàë³çîâàí³. Êàæóòü, îáðàçè
äîïîìàãàþòü ùå á³ëüø ì³ñòè÷íî
ïîäàâàòè ³íôîðìàö³þ.
— Ðîçïîâ³äàºìî çäåá³ëüøîãî
ïðî öåðêâè, ð³çí³ ì³ñòè÷í³ êîçàöüê³ ³ñòîð³¿. Ìè çì³øóºìî ì³ñòèêó, ÿêà º çàðàç ³ áóëà êîëèñü, —
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî. — Íàøå ì³ñòî
íå íàñò³ëüêè, ÿê õîò³ëîñü áè, áàãàòå íà ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿. Àëå ìè
êîíñóëüòóâàëèñÿ ç ³ñòîðèêàìè,
øóêàëè ëåãåíäè â ³íòåðíåò³ òà
íà ôîðóìàõ.
Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ áðàòè ïåðåâò³ëþþòüñÿ ó â³äïîâ³äí³ îáðàçè.
Äìèòðî ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê âèíàõ³äíèê ìàøèíè ÷àñó, ÿêèé âèïàä-

«Åêñêóðñ³ÿ, öå íå ëèøå
ïðî ³íôîðìàö³þ,
à â ïåðøó ÷åðãó — öå
åìîö³¿. Ãîëîâíå, ùîá
ëþäè ï³ñëÿ ïðîãóëÿíêè
áóëè ïîâí³ âðàæåíü»
êîâî ó íàø ÷àñ çàõîïëþº ç ñîáîþ
ìîíàõà, ÿêîãî ãðàº Êèðèëî. Êð³ì
òîãî, ðîäçèíêîþ åêñêóðñ³é õëîïö³â º ìóçè÷íèé òà â³äåîñóïðîâ³ä.
Çà ñëîâàìè åêñêóðñîâîä³â, ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ì³ñòè÷íî¿ åêñêóðñ³¿ ¿õ ÷àñòî ñóïðîâîäæóþòü
êîòè ³ âîðîíè.
«ЕКСКУРСІЯ РІДНА, ЯК І САМ
ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТІВ»
Ùå îäèí ìàðøðóò, ÿêèé âèãàäàëè Êèðèëî òà Äìèòðî, «Öå
ïðîñòî êîñìîñ» ðîçïîâ³äàº ïðî
ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â.
— Ìè âñå ñâîº æèòòÿ ïðîâåëè íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â, ³,

Дмитро та Кирило Леонови. Брати організовують
нестандартні костюмовані екскурсії Вінницею
â³äïîâ³äíî, çíàºìî ïðî ïðîñïåêò
íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ ëþäè, ÿê³
æèâóòü ó Â³ííèö³ äå³íäå, — ïðîäîâæóþòü ã³äè. — Ìè íàìàãàºìîñü ëàìàòè ñòåðåîòèïè òîãî, ùî
íîâà êëàñíà âóëèöÿ, ÿêà íå º öåíòðàëüíîþ, íå ìîæå áóòè ö³êàâîþ.
Ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â ìàº ó ñîá³
äóæå áàãàòî ö³êàâèõ ðå÷åé, ïðî
ÿê³ á í³êîëè í³õòî íå ä³çíàâñÿ.
Öþ åêñêóðñ³þ áðàòè ïðîâîäÿòü
ó êîñòþìàõ ï³ëîò³â. Êàæóòü, çàðÿäæàþòü åìîö³ÿìè äðóæíüîãî
ñóñ³äñòâà. Îäí³ºþ ç íàéö³êàâ³øèõ
³ñòîð³é, ÿêó âîíè ðîçïîâ³äàþòü
ï³ä ÷àñ ö³º¿ ïðîãóëÿíêè, — º ðîçïîâ³äü ïðî áóäèíîê çà àäðåñîþ:
Êîñìîíàâò³â, 34.
— Öÿ ï’ÿòèïîâåðõ³âêà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, çâè÷àéíà ðàäÿíñüêà

áóä³âëÿ. Îäíàê ó áóäèíêó ïðîæèâàþòü ìàéæå 20 øàøê³ñò³â,
÷îòèðè ç ÿêèõ — ÷åìï³îíè ñâ³òó
â ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ, — ðîçïîâ³äàº
Êèðèëî. — Öå áóäèíîê ÷åìï³îí³â,
à òàê ñêëàëîñÿ ÷åðåç òå, ùî òàì
ïîñåëèëîñü äâà òðåíåðè: âèçíàíèé òðåíåð Óêðà¿íè, ÿêèé ïåðå¿õàâ ç Äí³ïðà ³ äðóãèé — íàø
áàòüêî, Ìèêîëà Ëåîíîâ.
Áðàòè ïëàíóþòü ê³ëüêà íîâèõ
ìàðøðóò³â. Çîêðåìà, åêñêóðñ³þ
íà âîä³, êàæóòü, ï³ä ÷àñ íå¿ â³ííè÷àíè çìîæóòü «ïî¿õàòè äî Êðèìñüêîãî õàíà». Òàêîæ ñòâîðþþòü
ìàðøðóò, ó ÿêîìó ðîçïîâ³äàþòü
ïðî â³ííèöüêå ê³íî. Êàæóòü,
ó êîæíó åêñêóðñ³þ âêëàäàþòü
æìåíþ åìîö³é, ùîá ëþäè ëåãøå
ñïðèéìàëè ³ñòîðè÷íó ³íôîðìàö³þ.

РЕКЛАМА
477903
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ТЯЖИЛІВКА ЗНОВУ ЗАСМЕРДІЛАСЯ
Екологія  У річку Тяжилівку знову хтось
зливає нечистоти. Екологи з’ясували, що
два підприємства і люди, які живуть біля
річки, «врізалися» до зливової каналізації
і нечистоти зливали прямо у водойму
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352

«Ó ð³÷êó Òÿæèë³âêó õòîñü ùîñü
çëèâàº! Ñìîð³ä íåìîæëèâèé!» —
çàáèëè íà ñïîëîõ æèòåë³ îäíîéìåííîãî ì³êðîðàéîíó â ñîöìåðåæàõ ³ âèñòàâèëè ôîòî ð³÷êè ç
ñèâèì êîëüîðîì. «Âîíà í³êîëè
ïðèºìíî íå ïàõëà», — õòîñü íàïèñàâ ó â³äïîâ³äü.
Ó öüîìó º ÷àñòêà ïðàâäè, àäæå
íå äàðìà ìåøêàíö³ Òÿæèëîâà ¿¿
ïðî ñåáå íàçèâàþòü ð³÷êà-âîíþ÷êà. Òàé Â³ê³ïåä³ÿ ï³äòâåðäæóº, ùî
ë³âà ïðèòîêà Ï³âäåííîãî Áóãó
çàâæäè áóëà çàáðóäíåíà: «Ð³÷êà
Òÿæèë³âêà áåðå ïî÷àòîê ïîáëèçó
ì³êðîðàéîíó Òÿæèë³â. Ó çâ'ÿçêó
ç áëèçüê³ñòþ äî ïðîìèñëîâèõ òà
æèòëîâèõ îá'ºêò³â, ó ð³÷êó ÷àñòî
ñò³êàþòüñÿ áàãàòî â³äõîä³â. Ð³÷êà
íå ðàç çàáðóäíþâàëàñü íàôòîïðîäóêòàìè, ³ îäíîãî ðàçó ¿õ âì³ñò
ïåðåâèùóâàâ äîïóñòèìó íîðìó
â òèñÿ÷³ ðàç³â».
ТРАВНЕВЕ ЗАБРУДНЕННЯ
Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó ìè ïèñàëè,
ùî ð³÷êà Òÿæèë³âêà çàáðóäíåíà.
Ìåøêàíö³ Õóòîðà Øåâ÷åíêà ïîâ³äîìèëè, ùî ð³÷êà çì³íèëà êîë³ð
³ ïîìóòí³ëà. Ôàõ³âö³ ³ç ñàíåï³äåìñòàíö³¿ áðàëè àíàë³çè, âèçíà÷àëè,
ùî ñòàëî öüîìó ïðè÷èíîþ. Âèÿâè-

ëè ïåðåâèùåííÿ â ð³÷ö³ àìîí³éíîãî àçîòó. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî
ñò³÷í³ âîäè ç òóàëåò³â ïðèâàòíîãî
ñåêòîðà ÷è ç ï³äïðèºìñòâ âèëèâàþòü ó ð³÷êó, ðîçïîâ³äàëè òîä³ åêîëîãè. Íàñòóïí³ ïåðåâ³ðêè åêîëîã³â
âèçíà÷èëè, ùî çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè íå ïåðåâèùóþòü ìåæó ãðàíè÷íî äîïóñòèìî¿ êîíöåíòðàö³¿.
ЩО ГОВОРЯТЬ МЕШКАНЦІ
ТЯЖИЛОВА?
Æèòåëü ì³êðîðàéîíó Òÿæèë³â
Ìèêîëà Êîâàëü÷óê ìåøêàº òóò
óñå æèòòÿ. Êàæå, ñê³ëüêè ñåáå
ïàì'ÿòàº, ó âîäîéìó çàâæäè ñêèäàëè â³äõîäè.
— Â³ä ²íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó òðóáà éøëà, ÷åðåç íå¿ çëèâ
áóâ ó Òÿæèë³âêó, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíèí. — ²íø³ ï³äïðèºìñòâà
òåæ ó ð³÷êó âñå çëèâàþòü, í³õòî æ
öüîãî íå êîíòðîëþº. Ð³÷êà éäå
ï³ä çåìëþ â òðóáè ïåðåä Â³ííèöÿïîáóòõ³ì, äàë³ âèõîäèòü çà íåþ.
Ïðî òå, ùî ð³÷êà ìàº íåïðèºìíèé çàïàõ, îñîáëèâî â òåïëó
ïîðó, ãîâîðèòü ³ ì³ñöåâèé æèòåëü
Ìèõàéëî Ãðîìîâèé, ÿêèé ìåøêàº á³ëÿ âîäîéìè.
— Áóâàº âîäà ñìåðäþ÷à â ð³÷ö³,
îñîáëèâî íàâåñí³ ³ âë³òêó, êîëè
òåïëî. ² ëþäè, ÿê³ ïðîõîäÿòü
ïîâç, òåæ òàê êàæóòü, — ãîâîðèòü

Інспектори Муніципальної варти шукали
порушників, які зливають відходи в річку
ìåøêàíåöü ì³êðîðàéîíó Òÿæèë³â. — Òîð³ê âîäà òåæ áóëà ñ³ðîãî
êîëüîðó. Âñÿ ðèáà çäîõëà, õî÷à
íåþ êîëèñü òóò êèø³ëî.
ДОСЛІДИЛИ: ЗЛИВАЛИ
НЕЧИСТОТИ ПІДПРИЄМСТВО
І ДОМОВЛАСНИКИ
²íñïåêòîðè Ìóí³öèïàëüíî¿
âàðòè ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðåäñòàâíèêàìè ÊÏ
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë», ãîëîâîþ
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó «Òÿæèë³â»
çíàéøëè âèííèõ.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè
ñêëàäåíî äâà ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ
íà ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÏÐÀÒ
«Â³ííè÷÷èíà-Àâòî» çà ñàìîâ³ëüíå
âð³çàííÿ äî çëèâîâî¿ ñèñòåìè, ùî
ïðèçíà÷åíà äëÿ ñò³êàííÿ âîäè
é òàëîãî ñí³ãó. ¯õ âèãð³áí³ ÿìè
íå áóëè îáëàøòîâàí³ íàëåæíèì

Тяжилівку забруднюють
домочадці і підприємства

÷èíîì ³ íå÷èñòîòè çëèâàëè ïðÿìî â ð³÷êó. Òàêîæ çîáîâ’ÿçàëè
é ï³âäåñÿòêà â³ííè÷àí ïðèâåñòè
ñâî¿ âèãðåáè äî íàëåæíîãî ñòàíó.
Âïðàâí³ æèòåë³ ì³êðîðàéîíó, ùî
«âð³çàëèñÿ» äî çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ íà âóëèöÿõ Ñàäîâà, Âàòóò³íà,
Ëóãîâà, òåæ ñêèäàëè ñâî¿ ð³äê³
â³äõîäè ó ð³÷êó.
Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà îáëàñíî¿ äåðæåêî³íñïåêö³¿ Îëåã Þùóê
ðîçïîâ³äàº, ùî äæåðåëîì çàáðóäíåííÿ Òÿæèë³âêè çàâæäè áóâ ³
çàëèøàºòüñÿ «Â³ííèöÿïîáóòõ³ì».
— Ð³÷êà ÷åðåç òðóáó âõîäèòü
ó ï³äïðèºìñòâî ³ ç íüîãî âèõîäèòü, — ðîçïîâ³äàº åêîëîã. —
ßê³ñòü âîäè, ùî âèõîäèòü çà ìåæ³
ï³äïðèºìñòâà, â ðàçè ã³ðøà. Íà òåðèòîð³¿ çàâîäó êàíàë³çàö³ÿ, íå÷èñòîòè ÿêî¿ ³ ïîòðàïëÿþòü â ð³÷êó.
Ïëþñ øê³äëèâ³ õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè.
À î÷èñí³ ñïîðóäè òàì çíàõîäÿòüñÿ
ó íàï³âçðóéíîâàíîìó ñòàí³.

Òàêîæ ³íñïåêòîðè çíàéøëè ïîðóøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ «Àãðàíà
Ôðóò» òà á³ëÿ íîâîãî Ìîëîêîçàâîäó.
— Ñêèäè áóëè ç ï³äïðèºìñòâà
«Àãðàíà Ôðóò», òóäè ìè âè¿çäèëè. Çðîáèëè ïîïåðåäæåííÿ,
ñêëàëè àäì³íïðîòîêîë, — ðîçïîâ³äàº Îëåã Þùóê. — Âäðóãå,
êîëè ïðè¿õàëè íà ï³äïðèºìñòâî,
òàì ïîðóøåííÿ áóëî óñóíóòî.
Á³ëÿ íîâîãî Ìîëîêîçàâîäó òåæ
áóëî çàáðóäíåííÿ, àëå ïðè÷èíà
íå â ï³äïðèºìñòâ³, à â ñóá’ºêòàõ
ïðèâàòíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, ÷è¿
ïîìåøêàííÿ çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷.
Ñàìå âîíè çëèâàþòü íå÷èñòîòè
â ð³÷êó Òÿæèë³âêó.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîêàðàííÿ çà çàáðóäíåííÿ ð³÷êè, âîíî º ñì³øíèì — øòðàô ìàêñèìóì 136 ãðèâåíü. ßêùî ïîðóøíèêè íå êàÿòèìóòüñÿ, íàðàõîâóþòüñÿ çáèòêè.
Äàë³ ñïðàâó â³ääàþòü äî ñóäó.
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ПЛЯЖІ ЗАКРИТІ. АЛЕ ЛЮДИ
ЗАСМАГАЮТЬ, КУПАЮТЬСЯ І ТОНУТЬ
Трагедія  Попри заборону купатися
у Південному Бузі і невміння плавати,
хлопець з надувною подушкою в руках
опинився посеред річки. Подушка
вислизнула і він потонув. Де були
рятувальні служби?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA
(095)1039671

Âîäà â îçåðàõ
òà ð³÷êàõ çàðàç
íå ò³ëüêè òåïëà,
àëå é íåáåçïå÷íà. Çà ìèíóëèé
ì³ñÿöü ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âòîïèëîñÿ 7 ëþäåé, 38 — âïðîäîâæ
ðîêó. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ëþäè
ãèíóëè ÷åðåç íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ íà âîä³. Îñòàíí³é íàðàç³
âèïàäîê, ÿêèé ñòàâñÿ 28 ëèïíÿ,
íà ïëÿæ³ «Õ³ì³ê», îäèí ç òàêèõ.
Õëîïöåâ³ áóëî 19 ðîê³â.
— Â³í ÷è òî ç êðóãîì, ÷è òî ç
ïîäóøêîþ ï³øîâ êóïàòèñÿ, àëå
âîíà âèñëèçíóëà ó íüîãî ç ðóê
³ â³í ïî÷àâ òîíóòè, — ãîâîðèòü
â³äïî÷èâàëüíèê Â³êòîð, ÿêîãî ìè
çóñòð³ëè íà «Õ³ì³êó» ï³ñëÿ òðàãåä³¿. ×îëîâ³ê êàæå, ùî íå áóâ ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ ïîä³¿, àëå çíàº ïðî
âñå ç³ ñë³â òîâàðèøà-î÷åâèäöÿ.
— Íà äîïîìîãó ñïî÷àòêó êèíóëàñÿ ÿêàñü ä³â÷èíà, ïîò³ì, íà÷å,
ïðèºäíàëèñÿ ê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â.
Äî áåðåãà õëîï÷èíà íå äîïëèâ
áóêâàëüíî ê³ëüêà ìåòð³â. Ïîòîíóâ.
ЧИ ПРАЦЮЮТЬ ВІННИЦЬКІ
ПЛЯЖІ?
Ì³ñÿöü òîìó ó Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
îïðèëþäíèëè ðåçóëüòàòè äîñë³-

äæåííÿ ùîäî ïðèäàòíîñò³ ì³ñüêèõ ïëÿæ³â äëÿ êóïàííÿ. Ó íüîìó
éäåòüñÿ, ùî ÿê³ñòü âîäè á³ëÿ íèõ
íå â³äïîâ³äàº ñàí³òàðíèì âèìîãàì çà âì³ñòîì ëàêòîçîïîçèòèâíèõ êèøêîâèõ ïàëè÷îê, à îòæå
êóïàòèñÿ òàì — çàáîðîíåíî.
Íå ïðàöþþòü ïëÿæ³ ³ ÷åðåç
ìîæëèâå ðîçïîâñþäæåííÿ êîðîíàâ³ðóñó. Ïðî öå ìîæíà ä³çíàòèñÿ ç îãîëîøåíü, ùî ðîçì³ùåí³
íà ïëÿæàõ, ³ òàáëè÷îê ç íàïèñîì: «Êóïàòèñü çàáîðîíåíî», ÿê³
ìîæíà ïîáà÷èòè òàì æå. Òàêîæ
äî ïåðøîãî ñåðïíÿ íà ïëÿæàõ
íå áóëî ðÿòóâàëüíèê³â. Ïðîòå,
öå í³êîãî íå çóïèíÿëî ³ íàâ³òü
ïîñåðåä ñïåêîòíîãî äíÿ, êîëè íàïðèê³íö³ ëèïíÿ æóðíàë³ñò ïðè¿æäæàâ íà ïëÿæ, â³í áà÷èâ òàì
ê³ëüêà äåñÿòê³â â³äïî÷èâàëüíèê³â.
Òàáëè÷êó «Êóïàòèñü çàáîðîíåíî» âîíè, çâ³ñíî, áà÷èëè, àëå
âñå îäíî íå ðîçóì³ëè, ÷îìó áóëî
ïðèéíÿòå òàêå ð³øåííÿ. Îäèí ç
ðèáàëîê, íàïðèêëàä, ãîâîðèâ, ùî
ì³ñòÿíè íå áóäóòü äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ çàáîðîí, çíàþ÷è, ùî çà ¿õ
ïîðóøåííÿ íå ïîñë³äóº í³ÿêîãî
ïîêàðàííÿ.
— Â÷îðà òàêîæ òóò ðèáàëèâ,
àëå ïðî çàãèáëîãî õëîïöÿ ïî÷óâ
ëèøå ñüîãîäí³, — ðîçïîâ³äàâ ðèáàëêà. — Íå ðîçóì³þ, ÷îìó òóò
íåìàº ðÿòóâàëüíèê³â? Õòîñü ìàº
àáî ñë³äêóâàòè çà áåçïåêîþ ëþäåé, àáî âèãàíÿòè ¿õ çâ³äñè, ùîá
íå òðàïëÿëîñÿ òàêèõ âèïàäê³â.

— À ùî, í³êîìó áóëî ðÿòóâàòè? — ïî÷óâøè íàøó ðîçìîâó,
ïèòàâ ³íøèé ðèáàëêà. — Íå âì³â
ïëàâàòè? Òî ÷îãî ïîë³ç íà ãëèáèíó? Ë³ã áè ³ ëåæàâ, àáî ñèä³â
íà áåðåç³. Çðîáèâ áàòüêàì «ùàñòÿ».
ЩО ГОВОРЯТЬ В ЕКСТРЕНИХ
СЛУЖБАХ?
Íà âñ³õ ì³ñüêèõ ïëÿæàõ ìàþòü
÷åðãóâàòè ïðàö³âíèêè ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçíî¿ ñëóæáè. Îäíàê,
öå ëèøå çà óìîâè, ùî ïëÿæ³
áóäóòü â³äêðèòèìè. Íà ìîìåíò
òðàãåä³¿, âîíè áóëè çàêðèòèìè,
îòæå, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà

Ï³ñëÿ âèïàäêó
ç 19-ð³÷íèì
õëîïöåì, á³ëÿ âîäè
ïî÷àëè ÷åðãóâàòè
ðÿòóâàëüíèêè. Õî÷à
ïëÿæ³ äîñ³ çàêðèò³
ö³º¿ ñëóæáè Ïåòðà Àêñèìåíêà,
âîíè íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ëþäèíó, ÿêà ïîïðè çàáîðîíó
ïîë³çëà ó âîäó.
— Íà ïëÿæàõ º ïîïåðåäæåííÿ
ïðî òå, ùî êóïàòèñÿ òàì çàáîðîíåíî, àëå ëþäè âñå îäíî ðîáëÿòü
öå, — ðîçïîâ³äàº Àêñèìåíêî. —
Ìè í³ÿê íå ìîæåìî çàáîðîíèòè
ëþäèí³ êóïàòèñÿ, ó íàñ íåìàº
òàêèõ ïîâíîâàæåíü, ëèøå ïîïåðåäæàºìî. Öèì ìàº çàéìàòèñÿ
ïîë³ö³ÿ.
Ó ïîë³ö³¿ æ ãîâîðÿòü, ùî á³ëüøå óâàãè ñòîñîâíî ïîðóøåíü
êàðàíòèííèõ âèìîã ïðèä³ëÿþòü
ðîçâàæàëüíèì çàêëàäàì ³ çàêëàäàì ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
à íå ïëÿæàì. Õî÷à ³ ¿õ ñâîºþ
óâàãîþ íå îìèíàþòü.
— Ïåð³îäè÷íî íàøà þâåíàëüíà
ïðåâåíö³ÿ ïðîâîäèòü ðåéäè ì³ñü-

Саме біля цього пляжу потонув 19-річний юнак. Його
намагалися врятувати очевидці, але, на жаль, не вийшло
êèìè ïëÿæàìè, àëå ìè íå ïðèòÿãóºìî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³,
à ëèøå ïîïåðåäæàºìî ä³òåé òà
¿õí³õ áàòüê³â ïðî òå, ùî êóïàííÿ
ìîæå áóòè íåáåçïå÷íèì ³ ðîçïîâ³äàºìî ïðî ïðàâèëà ïîâåä³íêè
íà âîä³, — ðîçïîâ³äàº ðå÷íèöÿ
Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
Àííà Îë³éíèê.
Ðå÷íèöÿ ÄÑÍÑ Îêñàíà Ñêðèøåâñüêà òàêîæ êàæå, ùî ïåð³îäè÷íî ¿õíÿ ñëóæáà ïðîâîäèòü
ðîç’ÿñíþâàëüí³ ðîáîòè íà ïëÿæàõ
ì³ñòà òà îáëàñò³. Àëå ÷àñòî ëþäè
³ãíîðóþòü òå, ùî ¿ì ãîâîðÿòü.
Ùîäî ñèòóàö³¿ ç 19-ð³÷íèì
õëîïöåì, Îêñàíà ðîçïîâ³äàº, ùî
îäðàçó ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ âèêëèêó, íà ì³ñöå ïðèãîäè íàïðàâèëè
äâà ï³äðîçä³ëè ðÿòóâàëüíèê³â.
— Ðÿòóâàëüíèêè íà íàäóâíîìó
÷îâí³ ïðîâåëè ïîâåðõíåâó ðîçâ³äêó. Íà æàëü, ïîøóêè íå äàëè
ðåçóëüòàò³â. Òîìó ìè îäðàçó çà-

ëó÷èëè äî íèõ âîäîëàç³â, — ãîâîðèòü ðå÷íèöÿ ÄÑÍÑ.
Ó ðÿòóâàëüíî-âîäîëàçí³é ñëóæá³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî õëîïåöü çàãèíóâ ÷åðåç íåâì³ííÿ ïëàâàòè.
Â³í ïîòîíóâ áëèçüêî 17-òî¿ ãîäèíè, àëå çíàéòè ³ ä³ñòàòè éîãî
ç äíà çìîãëè ëèøå î 18.30. Áðèãàäà åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêà ÷åðãóâàëà íà áåðåç³, âæå
í³÷èì íå çìîãëà éîìó äîïîìîãòè.
Ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó, íå çâàæàþ÷è íà çàêðèò³ ïëÿæ³, ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè ñòàëè ÷åðãóâàòè á³ëÿ
âîäè.
— Ïëÿæ³ çàêðèò³. Àëå ìè
íå ìîæåìî ïðèìóñîâî âèâîäèòè ëþäåé ç ïëÿæ³â, — ñêàçàâ
íà áðèô³íãó ì³ñüêèé ãîëîâà
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. — Ç 1 ñåðïíÿ íà ïëÿæàõ áóäóòü ÷åðãóâàòè
ïðàö³âíèêè ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè.
Õî÷à öå íå çíà÷èòü, ùî çàáîðîíó
ñêàñóâàëè — ïëÿæ³ äîñ³ çàêðèò³.
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«НЕ ЛИШЕ ЛЕГЕНІ
СТРАЖДАЮТЬ»: ЛІКАРІ ПРО КОВІД

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Наслідки хвороби  Коронавірус має
різні ступені важкості. Хтось — переносить
безсимптомно і виліковується за кілька днів,
а дехто — бореться з COVID-19 тижнями.
Наслідки це захворювання теж має різні:
від діареї до втрати нюху. Поговорили з
лікарями, як загалом коронавірус впливає
на організм людини і які проблеми можуть
з’явитися після одужання
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ïðî íîâèé êîðîíàâ³ðóñ çàðàç áàãàòî
÷îãî íå â³äîìî, àëå
âïåâíåíî ìîæíà
ñêàçàòè, ùî õâîðîáà ìàº âàæêèé õàðàêòåð. Íà òåìó âïëèâó
êîðîíàâ³ðóñó íà îðãàí³çì ëþäåé â÷åí³ âæå íàïèñàëè ÷èñëåíí³
äîñë³äæåííÿ. Ó íèõ éäåòüñÿ, ùî
êîðîíàâ³ðóñ ìîæå çàâäàòè íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ñåðöå, ñóäèíè,
øëóíîê, íåðâè, ìîçîê, íèðêè òà
íàâ³òü øê³ðó.
Ïðî öå ìè çàïèòàëè â³ííèöüêèõ ë³êàð³â, ùîá ä³çíàòèñü, ÿê³
ïðîáëåìè ìàþòü ëþäè, ùî ïåðåæèëè COVID-19 ó ð³çíèõ ôîðìàõ.
НАСЛІДКИ МИНАЮТЬ ПІСЛЯ
ДВОХ-ТРЬОХ МІСЯЦІВ
Çà ñëîâàìè ñ³ìåéíî¿ ë³êàðêè
Êàòåðèíè Ñåìåíþê, êîðîíàâ³ðóñ âïëèâàº íà îðãàí³çì â ö³ëîìó,
à íå ëèøå íà ëåãåí³. COVID-19
ïî÷èíàºòüñÿ â ëåãåíÿõ, ÿê çâè÷àéí³ ïðîñòóäí³ êîðîíàâ³ðóñè,
àëå ïîò³ì âèêëèêàº ðóéíóâàííÿ
³ìóííî¿ ñèñòåìè.
— ª ð³çí³ ôîðìè êîðîíàâ³ðóñó:
ëåãåíåâà é ãàñòðî³íòåñòèíàëüíà,

òîáòî êèøêîâà. Îñê³ëüêè ðåöåïòîðè, äî ÿêèõ ÷³ïëÿºòüñÿ â³ðóñ, º
íå âèíÿòêîâî ó ëåãåíÿõ, à ùå é
êèøê³âíèêó. Êîðîíàâ³ðóñ âçàãàë³
ìîæå âïëèâàòè íà âñ³ îðãàíè, —
ãîâîðèòü Êàòåðèíà Ñåìåíþê. —
Àíòèãåíè öüîãî â³ðóñó çíàõîäÿòü
â îðãàí³çì³ ëþäèíè ùå äîâãî, íàïðèêëàä, ó êàë³ áëèçüêî ì³ñÿöÿ.
Òîìó, íàâ³òü ï³ñëÿ ïîâíîö³ííîãî
âèäóæàííÿ, ëþäèíà ìîæå â³ä÷óâàòè ³íòîêñèêàö³éíèé ñèíäðîì,
òîáòî, ñëàáê³ñòü. Ìîæóòü áóòè
ðîçëàäè òðàâëåííÿ. Çàãàëîì ï³ñëÿ
³íêóáàö³éíèé ïåð³îä êîðîíàâ³ðóñó îñîáëèâî íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
³íøèõ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá.
ßê ïîÿñíþº ë³êàðêà, ÿêùî ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà ëåãåíåâîþ ôîðìîþ êîðîíàâ³ðóñó, òîä³ íàñòóïí³
ê³ëüêà òèæí³â, ï³ñëÿ îäóæàííÿ,
ìîæå áóòè ñèëüíèé êàøåëü. Éîãî
ë³êóâàòè íå ïîòð³áíî, ÿê ãîâîðèòü
Êàòåðèíà, òàêèì ÷èíîì â³äíîâëþºòüñÿ ëåãåíåâà òêàíèíà.
ßêùî æ ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà
ãàñòðî³íòåñòèíàëüíîþ ôîðìîþ,
òî âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü çàõâîðþâàííÿ íà äèñá³îç, ïîÿâà çäóòòÿ
â æèâîò³ òà îñëàáëåíèõ âèïîðîæíåíü. Äèñá³îç ó ñâîþ ÷åðãó ìîæå
ñïðèÿòè ðîçâèòêó ôóíêö³îíàëüíî¿
é îðãàí³÷íî¿ ïàòîëîã³¿ êèøê³âíè-

êà, ï³äòðèìóâàòè òà ïîñèëþâàòè
ïàòîëîã³÷í³ çì³íè ó øëóíêîâî-êèøêîâîìó òðàêò³, à òàêîæ
ñïðèÿº ïîðóøåííþ ³ìóí³òåòó.
— Êîðîíàâ³ðóñ ìîæå îñîáëèâî
íåãàòèâíî âïëèâàòè íà êèøê³âíèê. Ó îðãàí³çì³, ï³ñëÿ õâîðîáè,
ìàëî ôåðìåíò³â, ÿê³ ïåðåòðàâëþþòü ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ. Òîìó
âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ-äâîõ ìîæå áóòè
íåïåðåíîñèì³ñòü ëàêòîçè. Ç ÷àñîì
öå ïðîéäå, — ãîâîðèòü Êàòåðèíà
Ñåìåíþê. — Òàêîæ COVID-19
ìîæå âïëèâàòè íà êðîâ. Ó ãîñòðèé ïåð³îä çàõâîðþâàííÿ â³í
ìîæå çãóùóâàòè êðîâ, ÷åðåç öå
ïàö³ºíòè ìàþòü ðèçèê äî òðîìáîóòâîðåííÿ.

Ë³êàðêà òàêîæ
íàãîëîøóº, ùî çà
ñòàòèñòèêîþ ³ìóí³òåò
ï³ñëÿ ö³º¿ õâîðîáè
âèðîáëÿºòüñÿ ò³ëüêè
ó êîæíîãî ÷åòâåðòîãî
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, íàñë³äêè
ìèíàþòü ï³ñëÿ äâîõ-òðüîõ ì³ñÿö³â. Âàðòî íå çàáóâàòè, ùî ó öåé
÷àñ ó ëþäåé çíèæåíèé ³ìóí³òåò.
ЛЕГЕНІ — ЕПІЦЕНТР ХВОРОБИ
Ë³êàðêà-òåðàïåâò Öåíòðó ïåðâèííî¿ äîïîìîãè ¹ 4 Íàòàë³ÿ
Ñàâ÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî ó ñâî¿õ
ïàö³ºíò³â ñåðéîçíèõ ïðîáëåì
ç³ çäîðîâ’ÿì ï³ñëÿ áîðîòüáè ç
êîðîíàâ³ðóñîì íå ïîì³÷àëà, àëå
íàãîëîøóº, ùî âîíè ìîæëèâ³.
— Ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ êîðîíàâ³ðóñîì ó ëåãåíÿõ çì³íè çàëèøàþòüñÿ íà âñå æèòòÿ ó âèãëÿä³
ô³áðîçó, àëå ëþäèíà ç öèì ìîæå
ñïîê³éíî æèòè, — êàæå Íàòàë³ÿ
Ñàâ÷óê. — Òàêîæ ê³ëüêà òèæí³â
ï³ñëÿ õâîðîáè áóäå ïðîÿâëÿòèñÿ
ñëàáê³ñòü òà àïàò³ÿ. Âïëèâ êîРЕКЛАМА
476346

476947

Сімейна лікарка Катерина Семенюк:
«Коронавірус взагалі може впливати на всі органи»
ðîíàâ³ðóñó íà îðãàí³çì ëþäèíè
çàëåæèòü â³ä ñòóïåíþ âàæêîñò³
ïåðåá³ãó õâîðîáè. Õòîñü ïåðåíîñèòü áåçñèìïòîìíî ³ âèë³êîâóºòüñÿ çà ê³ëüêà äí³â, à äåõòî —
äîëàº COVID-19 òèæíÿìè.
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, êîðîíàâ³ðóñ âïëèâàº é íà ðåöåïòîðè íþõó.
Íþõ òà ñìàê çíèêàº íà ì³ñÿöü
÷è äâà ï³ñëÿ îäóæàííÿ. Ïîò³ì
â³äíîâëþºòüñÿ ³ íà âñå æèòòÿ
ó æîäíîìó ðàç³, çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, íå âòðà÷àºòüñÿ.
Ë³êàðêà-òåðàïåâò ï³äòâåðäæóº,
ùî êîðîíàâ³ðóñ, êð³ì ëåãåíü,
âïëèâàº íà øëóíîê òà ³íø³ îðãàíè. Ãîâîðèòü, ùî º äîñë³äæåííÿ, ÿêå ï³äòâåðäæóº, ùî õâîð³,
ÿê³ ïðèéìàþòü ë³êè â³ä âèðàçêè
÷è ãàñòðèòó, ïåðåíîñÿòü â³ðóñ
âàæ÷å.
— Ïðîòå âñå-òàêè ëåãåí³ — åï³-

öåíòð õâîðîáè. Âîíè, íà÷å âîðîòà
äëÿ ³íôåêö³¿. ×åðåç í³ñ â³ðóñ ïîòðàïëÿº ó ëåãåí³ ³ òàì ïî÷èíàº
ñâîþ «ðîáîòó», — êàæå Íàòàë³ÿ
Ñàâ÷óê. — À äàë³ âæå ìîæå ïîòðàïèòè íàâ³òü ó êðîâ. Íàóêîâö³
êàæóòü, ùî ïîò³ì ì³êðîòðîìáè,
ÿê³ óòâîðþºòüñÿ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, ìîæóòü âèêëèêàòè ³íñóëüò òà
³íôàðêò. Òðîìáè, ó ñâîþ ÷åðãó,
ïåðåíîñÿòü êðîâ'þ êîðîíàâ³ðóñ
ó áóäü-ÿêèé ³íøèé îðãàí. ² âæå
ïîò³ì, ÿê íàñë³äêè, ó ëþäèíè
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ïðîáëåìè.
Ë³êàðêà òàêîæ íàãîëîøóº, ùî
çà ñòàòèñòèêîþ ³ìóí³òåò ï³ñëÿ
ö³º¿ õâîðîáè âèðîáëÿºòüñÿ ò³ëüêè
ó êîæíîãî ÷åòâåðòîãî. Êàæå, öå
äóæå ìàëèé â³äñîòîê. Òîìó ÷èìàëî ëþäåé ìàþòü âåëèêó éìîâ³ðí³ñòü çàõâîð³òè êîðîíàâ³ðóñîì
âäðóãå ³ íàâ³òü âòðåòº.
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ПРИГОЛОМШЛИВИЙ МАНЕВР
ЛЬОТЧИКА ЮРІЯ БУЛАВКА
Ас!  У Вінниці розпочав службу
найкращий військовий льотчик
України — підполковник Юрій Булавка.
Він переможець двох світових авіашоу —
у Британії і Польщі. Звідки прибув
до нашого міста і чим буде тут займатися?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

«Ðèçèêîâàíèé
ìàíåâð óêðà¿íöÿ âðàçèâ ñâ³ò»,
«Ïðèãîëîìøëèâèé ìàíåâð ³ç íàáëèæåííÿì âèíèùóâà÷à äî â³äêðèòîãî ë³òàêà ç
ïðåñîþ», «Äî Ñó-27 ìîæíà áóëî
ä³ñòàòè ðóêîþ»… Óñå öå çàãîëîâêè íèçêè ì³æíàðîäíèõ âèäàíü
ç ðîçïîâ³äÿìè ïðî âèñîêó ìàéñòåðí³ñòü óêðà¿íñüêîãî ëüîò÷èêà
Þð³ÿ Áóëàâêà. Ó ëèïí³ 2019-ãî
â³í ïåðåì³ã íà ùîð³÷íèõ çìàãàííÿõ ó Áðèòàí³¿ — «RIAT-2019»,
äå âèñòóïàëè â³éñüêîâ³ ëüîò÷èêè
ç 25 êðà¿í ñâ³òó. À ÷åðåç ì³ñÿöü,
ó ñåðïí³ òîãî æ ðîêó ñòàâ êðàùèì ó òåõí³ö³ íàéâèùîãî ï³ëîòàæó íà ì³æíàðîäíîìó àâ³àøîó —
«Gdynia Aerobatic 2019» ó Ïîëüù³.
СТАВ ПЕРШИМ СЕРЕД
ЛЬОТЧИКІВ 25 КРАЇН СВІТУ
— Ó íàñ ïðèºìíà íîâèíà, êðàùèé áîéîâèé ëüîò÷èê Óêðà¿íè
â³äòåïåð ñëóæèòü ó Â³ííèö³! —
òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ ïîä³ëèâñÿ
ç æóðíàë³ñòîì RIA êåð³âíèê
ñëóæáè çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
Êîìàíäóâàííÿ ÏÑ Óêðà¿íè ï³äïîëêîâíèê Þð³é ²ãíàò. — Þð³é
Áóëàâêà íà ñâîºìó âèíèùóâà÷³ Ñó-27 òîð³ê ïåðåì³ã îäðàçó

íà äâîõ ñâ³òîâèõ àâ³àö³éíèõ øîó.
ßê íå ïèøàòèñÿ òèì, ùî òåïåð
ó Â³ííèö³ ñëóæèòü îñü òàêèé âîëîäàð äâîõ ïîâ³òðÿíèõ «Îñêàð³â»?
Ñï³âðîçìîâíèê ïîâ³äîìèâ, ùî
ï³äïîëêîâíèêà Áóëàâêà ïåðåâåëè ó Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ
ñèë. Äîòåïåð â³í ñëóæèâ ó 831-é
áðèãàä³ òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿, ùî áàçóºòüñÿ ó Ìèðãîðîä³ íà Ïîëòàâùèí³. Îá³éìàâ ïîñàäó çàñòóïíèêà
êîìàíäèðà áðèãàäè.
— Ïîâ³òðÿí³ ñèëè ïåðåõîäÿòü
íà ñòàíäàðòè ÍÀÒÎ, — ïðîäîâæóº
Þð³é ²ãíàò. — Ó Êîìàíäóâàíí³
ÏÑ ç’ÿâèëàñÿ íîâà ñòðóêòóðà, ùî
ìàº íàçâó îïåðàö³éíå êîìàíäóâàííÿ. Ó íîâîñòâîðåíîìó ï³äðîçä³ë³
â³äòåïåð ñëóæèòü êðàùèé ëüîò÷èê
êðà¿íè. Îäíî÷àñíî â³í ïðîäîâæèòü
ï³ëîòóâàòè áîéîâèé ë³òàê. Òîáòî
ä³þ÷èé ëüîò÷èê ï³äñèëèòü îðãàí³çàö³éíó óïðàâë³íñüêó ñòðóêòóðó. Òàêå ïîºäíàííÿ ñïðèÿòèìå ¿¿
åôåêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Òåëåôîíîì Áóëàâêà ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA, ÿê âäàëîñÿ
îá³éòè ó íåá³ àñ³â ç ³íøèõ êðà¿í
íà äâîõ çãàäàíèõ àâ³àøîó.
ІНОЗЕМЦІ УЖЕ
УПІЗНАЮТЬ НАС
Îäðàçó óòî÷íèâ, ùî ñâî¿ìè
ïåðåìîãàìè çàâäÿ÷óº ó ïåðøó
÷åðãó ³íñòðóêòîðó — áîéîâîìó ëüîò÷èêó ïîëêîâíèêó Îëåê-

Віртуальне авіашоу
У нинішньому році підполковник
Булавка міг би ще раз підняти
в небо свій Су-27 з Британської
бази Ферфорд. Тільки змагання
відмінили. Таким чином українець став першим серед попередніх переможців, у кого
перехідний кубок «RIAT-2019»
затримається довше, ніж на рік.
— Британці знайшли оригінальний вихід із ситуації, —
розповідає Юрій Ігнат. — Щоб
не втрачався інтерес до шоу,
організували онлайн-програму.
Транслювали її упродовж двох
днів — 18–19 липня. Показали
найбільш яскраві кадри з попередніх змагань. Зібрали цікаві
фрагменти висвітлення шоу телекомпаніями різних країн світу.
Насамкінець надали слово декому з переможців. Серед них був
і наш Юрій Булавка.

Англійською мовою українець
представив себе глядачам, а потім відверто зізнався: жодне
онлайн-шоу не зможе замінити інтерес до реальних польотів. Тому українська команда
продовжує тренуватися, щоб
у 2021 році вразити своїми виступами глядачів.
— В авіацію я закохався ще з другого класу навчання у школі, —
повідомив льотчик. — Скільки
часу минуло відтоді, а нічого
не змінилося. Як і в дитинстві,
люблю небо. Колись я з інтересом
розглядав пілотажі різних льотчиків. Тоді й гадки не мав, що
настане час і так само будуть
дивитися на мої виступи. Просто
йшов до своєї мети і досягнув її.
Для мене, моїх колег, мої рідних,
велика честь представляти у світі
свою країну.

Перехідний кубок «RIAT-2019» затримається у Булавка довше, ніж на рік.
Цьогорічні змагання відмінили через карантин
ñàíäðó Îêñàí÷åíêó. Äî ðå÷³, â³í
òàêîæ ïåðåìàãàâ ó ì³æíàðîäíèõ
çìàãàííÿõ. Çîêðåìà, ó 2017 ðîö³
Îêñàí÷åíêî ñòàâ êðàùèì íà ì³æíàðîäíîìó àâ³àøîó â ×åõ³¿ —
CIAF-2017. Ñëóæèòü ó 831-é
áðèãàä³ òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿. Íèí³
ãîòóº ìîëîäèõ ï³ëîò³â. Òàêèé
ñàìèé äîçâ³ë ìàº Þð³é Áóëàâêà.
Ïàí Þð³é ç³çíàºòüñÿ, ùî á³ëüøå ðàä³º íå çà îòðèìàí³ íèì
íàãîðîäè. Ïî÷óòòÿ ãîðäîñò³
ç’ÿâëÿºòüñÿ, êîëè ÷èòàº àáî ÷óº
ñëîâî «Þêðåéí». Êàæå, íàðåøò³
³íîçåìö³ ïî÷àëè â³äð³çíÿòè íàø³
ë³òàêè, íàøèõ ï³ëîò³â. Ðàí³øå
íàçèâàëè ðîñ³ÿíàìè. Ñï³âðîçìîâíèê ñêðîìíî çàìîâ÷óº, ùî
öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè
òàêèì ëüîò÷èêàì, ÿê â³í. Ñàìå
âîíè ïîïóëÿðèçóþòü íàøó êðà¿íó ó ñâ³ò³, ¿¿ àâ³àö³þ. Îñîáèñòå
ñï³ëêóâàííÿ íà òàêèõ øîó ç ëüîò÷èêàìè ³íøèõ äåðæàâ òàêîæ áàãàòî çíà÷èòü. Ï³ñëÿ ïîòèñê³â ðóê
ç ³íîçåìöåì òåáå âæå íå íàçâóòü
ðîñ³ÿíèíîì.

ç³çíàºòüñÿ, ùî íå ñïîä³âàâñÿ
íà ïåðåìîãó. Äîñòàòíüî áóëî
ïîäèâèòèñÿ íà ë³òàêè, ùî ïðèáóëè ç ³íøèõ êðà¿í, àáè âæå çàñóìí³âàòèñÿ ó òîìó, ùî âäàñòüñÿ
âèïåðåäèòè ëüîò÷èê³â, ÿê³ ï³ëîòóþòü òàêó ñó÷àñíó òåõí³êó. Äî ðå÷³,
«RIAT» íàçèâàþòü íàéá³ëüø
ìàñîâèì àâ³àøîó ÿê çà ê³ëüê³ñòþ êðà¿í-ó÷àñíèöü, òàê ³ ãëÿäà÷³â. Ïîäèâèòèñÿ íà çìàãàííÿ
ç’¿æäæàþòüñÿ îõî÷³ ç áëèçüêèõ ³
äàëåêèõ äî Áðèòàí³¿ äåðæàâ.
Óêðà¿íåöü ï³äí³ìàâñÿ â íåáî
íà «ñóøö³» 80-õ ðîê³â âèïóñêó.
Íåçâàæàþ÷è íà «â³ê» ìàøèíè,
âîíà äóæå ìàíåâðîâà. Ó ïîºäíàíí³ ç óì³ííÿì ëüîò÷èêà, öå é

ПЕРШЕ МІСЦЕ НА «СУШЦІ»
80-Х РОКІВ — ЦЕ КОСМОС!
Íà «RIAT-2019» ó Áðèòàí³¿
Áóëàâêà âèñòóïàâ óïåðøå. Ïîëüîòè â³äáóâàëèñÿ íà â³éñüêîâ³é
áàç³ Ôåðôîðä.
— Äî Áðèòàí³¿ íàøà êîìàíäà
ëåò³ëà íà òðüîõ ë³òàêàõ, — ðîçïîâ³äàº ëüîò÷èê. — Öå áóâ ë³òàê
çàáåçïå÷åííÿ ²ë-76 ÌÄ ç ìåë³òîïîëüñüêî¿ áðèãàäè, à òàêîæ äâà
âèíèùóâà÷³ Ñó-27 ³ Ñó-27 ÓÁ² ç
Ìèðãîðîäà. Äîðîãîþ ïðèçåìëÿëèñÿ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Çóïèíÿëèñÿ â öüîìó ì³ñò³ ³ íà çâîðîòíîìó øëÿõó. Öå ïîòð³áíî áóëî
äëÿ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â,
ïðîõîäæåííÿ ïðèêîðäîííîãî ³
ìèòíîãî êîíòðîëþ, à òàêîæ äëÿ
â³äïî÷èíêó.
Âèñòóï Áóëàâêà ó íåá³ Áðèòàí³¿ òðèâàâ 15 õâèëèí. Â³í ùèðî

çàáåçïå÷èëî ïåðåìîãó. Âèñòóï
íàøîãî àñà îäðàçó ïîøèðèëè
â ²íòåðíåò³. ßê âëó÷íî çàçíà÷èâ
ó êîìåíòàð³ îäèí ç ÷èòà÷³â, ïåðåìîãòè íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ
íà ë³òàêó 80-õ ðîê³â — öå êîñìîñ!

«Ðèçèêîâàíèé ìàíåâð
óêðà¿íöÿ âðàçèâ
ñâ³ò». Òàê íàïèñàëî
áðèòàíñüêå âèäàííÿ
Daily Mail ïðî âèñòóï
óêðà¿íöÿ íà àâ³àøîó

ПРІЗВИЩА ПИШУТЬ НА КУБКУ
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè ó Áðèòàí³¿ Áóëàâêó ³íêîëè æàðòîìà íàçèâàþòü
«ñîë³ñòîì». Ëüîò÷èêè çíàþòü,
ïðî ùî êàæóòü. Ñóää³ îö³íþâàëè
éîãî ñîëüíèé ï³ëîòàæíèé âèñòóï
íà áîéîâîìó ë³òàêó Ñó-27 ó íîì³íàö³¿ «Êðàùèé âèùèé ï³ëîòàæ».
Äîäîìó ïîâåðíóâñÿ ç êóáêîì.
— Ïðèç ïåðåõ³äíèé, — ðîçïîâ³äàº ëüîò÷èê. — Ùîðîêó íà íüîìó íàíîñÿòü ïð³çâèùå íîâîãî
ïåðåìîæöÿ. Ïðèºìíî áóëî çíàéòè ñåðåä äåñÿòê³â ³ìåí ç ð³çíèõ
êðà¿í ñâ³òó ùå îäíå óêðà¿íñüêå.

Ó 1996 ðîö³ âïåðøå ïåðåìîãó
íà «RIAT» çäîáóâ íàø ëüîò÷èê
Ìèêîëà Êîâàëü. Òåïåð äî íüîãî
äîäàëè ùå é ìîº ïð³çâèùå.
Çìàãàííÿ â³éñüêîâèõ ëüîò÷èê³â
«RIAT» — îäíå ç íàéäàâí³øèõ
ó ñâ³ò³. Óïåðøå éîãî îðãàí³çóâàëè ó Áðèòàí³¿ ùå ó äàëåêîìó
1971 ðîö³. Àëå ò³ëüêè ç 1993-ãî
ñòàëè ïðîâîäèòè ùîð³÷íî. Ïåðøèé ðàç ïð³çâèùå ïåðåìîæöÿ
íà ïåðåõ³äíîìó êóáêó çàïèñàëè
ó 1976 ðîö³.
ЦЕ БУВ «СМЕРТЕЛЬНИЙ»
МАНЕВР
«Ðèçèêîâàíèé ìàíåâð óêðà¿íöÿ âðàçèâ ñâ³ò». Òàê íàïèñàëî
áðèòàíñüêå âèäàííÿ Daily Mail:
ïðî âèñòóï óêðà¿íöÿ íà àâ³àøîó
«Gdynia Aerobatic 2019» ó Ïîëüù³. Ùî âðàçèëî æóðíàë³ñò³â, ÿê³
âèñâ³òëþâàëè ïîä³þ?
«Îñîáëèâî ïðèãîëîìøëèâèì áóâ
ìàíåâð ³ç íàáëèæåííÿì ëüîò÷èêà
äî ë³òàêà ç ïðåñîþ, — éäåòüñÿ ó ïóáë³êàö³¿. — Ó òó õâèëèíó äî Ñó-27
ìîæíà áóëî ä³ñòàòè ðóêîþ».
Â³äåî âèñòóïó òàêîæ âèñòàâèëè
â ²íòåðíåò³. Â³ä ïåðåãëÿäó ôðàãìåíòó íàáëèæåííÿ îäíîãî ë³òàêà
äî ³íøîãî ñïðàâä³ ìèìîâîë³ çàòàìîâóºø ïîäèõ — âðàæàº!..
Çà ñëîâàìè ëüîò÷èêà, ï³ä ÷àñ
àâ³àøîó ó ïîëüñüêîìó Ãäèí³ ïðåäñòàâíèêàì ÇÌ² íàäàëè ìîæëèâ³ñòü
çí³ìàòè éîãî âèñòóï íå ³ç çåìë³, ÿê
öå áóëî çàâæäè. Æóðíàë³ñòè ëåò³ëè
ó òðàíñïîðòíîìó ë³òàêó, ùî éøîâ
ïîïåðåäó éîãî Ñó-27. Ôîòî ³ â³äåî ðîáèëè ÷åðåç â³äêðèòó ðàìïó.
Áóëàâêà íàáëèçèâ ñâîþ «ñóøêó»
äî ¿õíüîãî ïîâ³òðÿíîãî ëàéíåðà
ìàêñèìàëüíî áëèçüêî. Öå ñïðàâä³ áóâ «ñìåðòåëüíèé» ìàíåâð, â³ä
ÿêîãî ïåðåõîïëþº ïîäèõ.
Êîëè óêðà¿íåöü â³äâ³â ìàøèíó
óá³ê, íà â³äåî ñòàëî ÷óòè îïëåñêè.
Ó òàêèé ñïîñ³á æóðíàë³ñòè îö³íèëè ìàéñòåðí³ñòü ï³ëîòà Ñó-27.
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ЯК У ВІННИЦІ РОЗВИВАЄТЬСЯ
ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРА
Вело-Вінниця  Впродовж останніх років
велоінфраструктурі Вінниці приділяють
чимало уваги: облаштовують велодоріжки,
розширюють мережі велопрокату NextBike,
встановлюють велоСТО тощо. Але чи
достатньо цього, щоб велосипедисти
почувати себе комфортно? Дізналися,
що з цього приводу кажуть велосипедисти
і що маємо насправді
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Â³ííèöÿ, êð³ì
òîãî, ùî âæå âøîñòå âèáîðîëà ñòàòóñ
íàéêîìôîðòí³øîãî ì³ñòà Óêðà¿íè, ââàæàºòüñÿ
äðóæíüîþ äî âåëîñèïåäèñò³â.
Çà ï³äðàõóíêîì â³ííèöüêèõ âåëîàêòèâ³ñò³â, äîâæèíà íàøî¿ âåëî³íôðàñòðóêòóðè ïî â³äíîøåííþ
äî ðîçì³ðó ì³ñòà — íàéá³ëüøà
â Óêðà¿í³. Ìè ïîãîâîðèëè ç
âåëîàêòèâ³ñòàìè, ïðîôåñ³éíèì
âåëîñèïåäèñòîì òà êåð³âíèêîì
ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ïðè
ì³ñüêðàä³, ùîá ä³çíàòèñü, ÿêîþ
âîíè õî÷óòü áà÷èòè âåëî³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà ³ ùî äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî.
МАЄМО ВИСОКІ ПЕРСПЕКТИВИ
Íåùîäàâíî ó Â³ííèö³ ïðîâåëè
îïèòóâàííÿ âåëîñèïåäèñò³â ùîäî
ÿêîñò³ âåëî³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.
Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè, ìàéæå ïîëîâèíà àêòèâíèõ âåëîñèïåäèñò³â
Â³ííèö³ îö³íþº âåëî³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà íà òðè áàëè çà 5-áàëüíîþ øêàëîþ. ßê ðîçïîâ³äàº çàñíîâíèê îðãàí³çàö³¿ VinCycle, ÿêà
ïðîâîäèëà îïèòóâàííÿ, òà ÃÎ
«Âåëîàêòèâ Â³ííèö³» Âëàäèñëàâ
Ñåìåíþê, âîíè âèçíà÷èëè òðè
íàéàêòóàëüí³ø³ ïðîáëåìè.
— Á³ëüøå ïîëîâèíè, 67%, îïèòàíèõ ñåðåä òðüîõ íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì âåëî³íôðàñòðóêòóðè
îáðàëè «ðîç³ðâàí³ñòü» âåëîìåðåæ³, — ãîâîðèòü Âëàäèñëàâ Ñåìåíþê. — ßêùî ãîâîðèòè ïðîñòîþ
ìîâîþ, òî «ðîç³ðâàí³ñòü» — öå,

êîëè íà äâîõ âóëèöÿõ, íàïðèêëàä, º âåëîäîð³æêè, àëå âîíè
í³ÿê íå ñïîëó÷åí³ ì³æ ñîáîþ.
×åðåç öå âåëîñèïåäèñò íå ìîæå
êîìôîðòíî ¿õàòè.
Ìàéæå 50% ñêàðæàòüñÿ íà íååôåêòèâíå îá'ºäíàííÿ ïîòîêó âåëîñèïåäèñò³â ³ ï³øîõîä³â íà òðîòóàðàõ. Âëàäèñëàâ êàæå, ùî â³ííè÷àíè
ìàþòü âì³òè ðåàãóâàòè íà âåëîñèïåäèñò³â. Îñòàíí³õ ñòàº á³ëüøå,
à ï³øîõîäè õî÷óòü ñâîãî ïðîñòîðó.
— Òðåòÿ ³ íå ìåíø âàæëèâà
ïðîáëåìà — çíîøåíå àñôàëüòíå
ïîêðèòòÿ, òîáòî íåð³âíîñò³, âèáî¿íè, ÿìè íà âåëîäîð³æêàõ, — êàæå
âåëîñèïåäèñò. — Íàéìåíøèìè
ïðîáëåìàìè äëÿ â³ííè÷àí âèÿâèëèñü: ñòåðòà ³ ïîãàíî âèäèìà
ðîçì³òêà íà âåëîäîð³æêàõ, à òàêîæ áðàê ïàíäóñ³â. Çàãàëîì äëÿ
òîãî, ùîá ³íôðàñòðóêòóðà éøëà
âïåðåä, ïîòð³áí³ ëþäè, ÿê³ áóäóòü
¿¿ ï³äøòîâõóâàòè. Ìè ìàºìî âèñîê³ ïåðñïåêòèâè, áî òàêèõ ëþäåé
ñòàº âñå á³ëüøå ³ ä³àëîã ç âëàäîþ
íàëàãîäæóºòüñÿ.
ВЕЛОДОРІЖКИ НЕ ПОВ'ЯЗАНІ
МІЖ СОБОЮ
Âëàäèñëàâ Êðåì³íñüêèé —
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó ç âåëîñïîðòó. Â³í îá’¿çäèâ
âñþ Óêðà¿íó òà ÷è íå ùîäíÿ ¿çäèòü íà âåëîñèïåä³ ó Â³ííèö³.
Âëàäèñëàâ ïîãîäæóºòüñÿ, ùî
íàøà âåëî³íôðàñòðóêòóðà îäíà
ç íàéêðàùèõ ïî óñ³é êðà¿í³. Ïðîòå, êàæå, âîíà ìîæå áóòè çíà÷íî
êðàùîþ.
— Ó ïåâíèé ìîìåíò ó íàñ ïî÷àëàñü æâàâå áóä³âíèöòâî âåëîäîð³æîê: ³ñíóþ÷³ òðîòóàðè ïîä³-

ëèëè íà äâ³ çîíè: ï³øîõ³äíó òà
âåëîñèïåäíó. Ïðîòå íå çðîáèëè
òàì í³ ïåðå¿çä³â, í³ ç'¿çä³â, — ãîâîðèòü âåëîñèïåäèñò. — Âåëîäîð³æêè ó íàñ íå ö³ë³ñí³, òîáòî,
íå ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Òè ¿äåø,
íàïðèêëàä, á³ëÿ ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã», ³ â ÿêèéñü ìîìåíò âåëîäîð³æêà ð³çêî çàê³í÷óºòüñÿ ³ òè
âæå íå ðîçóì³ºø, êóäè äàë³ ¿õàòè.
ßê ãîâîðèòü âåëîñèïåäèñò, ïîòð³áíî çðîáèòè òàê, ùîá ìîæíà
áóëî áåç ïðîáëåì äî¿õàòè ç îäíîãî
ê³íöÿ ì³ñòà ó ³íøå. Ïðè öüîìó,
íå ñòâîðþþ÷è àâàð³éí³ ñèòóàö³¿.
Êàæå, ó íàñ äóæå ãàðíà ïåðñïåêòèâà, àëå öèì ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ.
Çà ñëîâàìè Âëàäèñëàâà, éîãî
òðèâîæèòü êóëüòóðà ÿê ï³øîõîä³â,
òàê ³ âåëîñèïåäèñò³â.
— Äåÿê³ âåëîñèïåäèñòè íå çíàþòü, ùî íå ìîæíà ¿õàòè íàçóñòð³÷
òðàíñïîðòó. Äåÿê³ ëþäè íå ðî-

Âåëîäîð³æêè âæå
îáëàøòîâàí³ ó âñ³õ
ðàéîíàõ Â³ííèö³, àëå
íàä ¿õ ñïîëó÷í³ñòþ
íàì ïîòð³áíî
ùå ïðàöþâàòè
çóì³þòü, ùî íà âåëîñèïåäíó
äîð³æêó çàõîäèòè íå ìîæíà, —
êàæå âåëîñèïåäèñò. — Ùîá öå
âèïðàâèòè, ïîòð³áíî îðãàí³çîâóâàòè á³ëüøå âåëîïðîãóëÿíîê òà
âåëîïðîá³ã³â, àáè ëþäè â÷èëèñÿ
ïðàâèëüíî âçàºìîä³ÿòè.
Êð³ì òîãî, â³ííè÷àíèí çàóâàæóº ïðîáëåìó ç âåëîïàðêîâêàìè.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïîðó÷ ç ìàãàçèíàìè ÷è íàâ³òü âåëèêèìè ã³ïåðìàðêåòàìè íåìàº õîðîøèõ âåëîïàðêîâîê. ×àñòî ¿õ îáëàøòîâóþòü
äàëåêî â³ä âõîäó ³ íå ï³ä êàìåðàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, äå ëþäè
áîÿòüñÿ çàëèøàòè ñâî¿õ äâîêîë³ñíèõ. Âëàäèñëàâ ãîâîðèòü, ÿêùî
âñå ãðàìîòíî ðîáèòè, òî ìîæíà
ï³äíÿòè íàøó âåëî³íôðàñòðóêòóðó
íà çíà÷íî êîìôîðòí³øèé ð³âåíü.
«КРИТИЧНО МАЛО НАДІЙНИХ
ВЕЛОПАРКОВОК»
Î÷³ëüíèê ÃÎ «Â³ííèöÿ ìîá³ëüíà» Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé òåæ
ââàæàº ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ —

Владислав Семенюк: «Для того, щоб інфраструктура йшла
вперед, потрібні люди, які будуть її підштовхувати»
â³äñóòí³ñòü ìàã³ñòðàëüíî¿ âåëîäîð³æêè, ÿêà çâ'ÿçóº ì³êðîðàéîíè
ì³ñòà ç öåíòðîì. Êð³ì òîãî, âåëîñèïåäèñòè ìàþòü ÷àñòî çóïèíÿòèñÿ ³ çë³çàòè ç âåëîñèïåäà, áî
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè ó áàãàòüîõ
ì³ñöÿõ íå îáëàøòîâàí³ ðîçì³òêîþ 1.15.
— Ó íàñ òàì, äå ïðîâîäÿòüñÿ
ÿê³ñü ðåêîíñòðóêö³¿, òî é âåëî³íôðàñòðóêòóðà ç'ÿâëÿºòüñÿ, — ïîÿñíþº Îëåêñàíäð. — Ðîáëÿòü ¿¿
çã³äíî ç äåðæàâíî-áóä³âåëüíèìè
íîðìàìè, ó ÿêèõ äâà ðîêè òîìó
çàòâåðäèëè, ùî áóäü-ÿêà ðåêîíñòðóêö³ÿ ìàº ì³ñòèòè ñòâîðåííÿ
âåëîñèïåäíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Ðåçóëüòàò ìè áà÷èìî: íàéá³ëüøà
ê³ëüê³ñòü ðåêîíñòðóêö³é ïðîâîäèëàñÿ íà Âèøåíüö³ ³ òàì ìè ìàºìî
íàéêðàùó âåëî³íôðàñòðóêòóðó.
Äàë³ âèðâàëàñü Çàìîñòÿíñüêà.

Òð³øêè ã³ðøà ñèòóàö³ÿ íà Òÿæèëîâ³ òà Êè¿âñüê³é, à Ñòàðå Ì³ñòî
ëèøå íåùîäàâíî ïî÷àëè ðîáèòè.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ñóìíà ñòàòèñòèêà é ç ñèòóàö³ÿìè ç
êðàä³æêàìè âåëîñèïåä³â íà âóëèöÿõ ì³ñòà. Âåëîàêòèâ³ñò êàæå,
ïî âñüîìó ì³ñòó, êð³ì öåíòðó,
êàìåð, çà ÿêèìè ìîæíà á áóëî
âèçíà÷èòè ðóõ âåëîñèïåäà, êðèòè÷íî áðàêóº.
— Ï³ä êàìåðàìè ìàëî âåëîïàðêîâîê, — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð. — Ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïàðêîâîê îáëàøòóâàëè ìàãàçèíè, àëå
¿õ íåáàãàòî. Äî òîãî æ, áàãàòî
âåëîïàðêîâîê çðîáëåí³ ï³ä ïåðåäíº êîëåñî, ÿê³ íå íàäòî íàä³éí³.
ßêùî ó ëþäèíè âåëîñèïåä ç âóçüêèì êîëåñîì ÷è äèñêîâ³ ãàëüìà,
òî áóäü-ÿêèé ïîðèâ â³òðó íàõèëÿº
âåëîñèïåä.

«Працювати і працювати»
Керівник розвитку велоінфраструктури Андрій Сорокін говорить, що Вінниця починала
ставати дружньою до велосипедистів ще з
2011 року. Каже, починалося все з велосмуг
на проспекті Космонавтів.
— Велодоріжки вже облаштовані у всіх районах Вінниці, але щодо їх сполучності нам
потрібно ще працювати і працювати, — говорить Андрій Сорокін. — Гарно облаштований мікрорайон Вишенька. Там є маршрути,
якими можна більше десяти кілометрів їхати

суцільними велосипедними доріжками. Наприклад, починаючи з проспекту Космонавтів, далі парк Дружби народів, «Електромережа» і на Пирогова чи до Гніванського шосе.
Старе Місто, за словами Сорокіна, почали
облаштовувати тільки минулого року, коли
там відбулася реконструкція вулиці Данила Нечая. Як словами Андрія, вони будуть
продовжувати звертати увагу на приватний
сектор цього мікрорайону. На Тяжилові, наприклад, також були облаштовані рекреа-

ційні велосипедні доріжки і велопішохідна
зона, яка йде до вулиці Лугової.
До кінця 2020 року заплановано створити
85 кілометрів велошляху в місті. Наразі облаштовано 75 кілометрів.
— Ми рухаємось за прийнятою програмою розвитку велосипедного руху від
2013 до 2020. У виконання плану корективи вніс коронавірус, але сподіваємося, все
виконаємо, — говорить керівник розвитку
велоінфраструктури. — Зараз працюємо над

пошуком альтернативних варіантів, щоб велосипедисти не втручалися у пішохідні зони
і не створювати конфлікти з пішходами. Перед облаштуванням, дивимось на ширину
вулиці та трафік, щоб визначити, чи є змога
влаштовувати велоінфраструктуру.
Щодо проблеми зв'язності Андрій пояснює, що на це потрібен час. Каже, навіть
прогресивні європейські країни облаштовували свою велоінфраструктуру не за п’ять
чи десять років.

RIA, Ñåðåäà,
5 ñåðïíÿ 2020
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ІРИСЯ ГЕРЦУН, ЖУРНАЛІСТКА

Не заганяйте себе в рамки. У власні. Чиїсь.
Моральні. Внутрішні. Вигадані. Зовнішні. Ментальні.
Будьте вільними. Свобода — це запорука спокою,
врівноваженості, усвідомленості та прийняття.

простір для особистої думки

Вивчай англійську онлайн
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

ßê òè âäîñêîíàëþºø ñâ³é
ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íîçåìíî¿?
×èòàºø ë³òåðàòóðó â îðèã³íàë³, ñëóõàºø ïîäêàñòè íà ð³çíó òåìàòèêó, ñë³äêóºø
çà íåéò³â ñï³êåðàìè â ñîöìåðåæàõ, äèâèøñÿ
íîâèíè àíãë³éñüêîþ? Êîæåí âàð³àíò ïîñâîºìó ä³ºâèé, àëå äëÿ åôåêòèâíîãî çàñâîºííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè â³äì³ííî, êîëè ìîæíà
ùå çàïðàêòèêóâàòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ.
Äëÿ òèõ, õòî áàæàº çà êîðîòêèé ïåð³îä
«ïðîêà÷àòè» íàâè÷êè àíãë³éñüêî¿ ìîâè, Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ðåêîìåíäóº âèêîíóâàòè ìîäóë³ ç ³íîçåìíî¿ â îíëàéí-ðåæèì³
íà îñâ³òí³é ïëàòôîðì³ INTITA.
ЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА КОМУ КОРИСНО
ВИКОНУВАТИ МОДУЛІ З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ?
Ìîäóë³ — öå ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèé íàá³ð çàíÿòü äîñâ³ä÷åíèìè âèêëàäà÷àìè-ïðàêòèêàìè íà àéò³øíó òåìàòèêó òà àäàïòîâàí³
ï³ä ð³çí³ ð³âí³ âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêî¿. Êîæíå
çàíÿòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ÷àñòèí, ÿê³ íàïîâíåí³
òåêñòîâèé êîíòåíòîì òà ñóïðîâîäæóþòüñÿ
ð³çíîìàí³òíèìè âïðàâàìè ³ òåñòàìè äëÿ

çàêð³ïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó.
Ïåðåâàãè òàêîãî ï³äõîäó:
 çðó÷íî, ùî íåìàº ïðèâ'ÿçêè äî êîíêðåòíîãî ÷àñó, àäæå ìîæëèâî âèêîíóâàòè
çàâäàííÿ ó âëàñíîìó òåìï³;
 âäîñêîíàëåííÿ òà ïðàêòèêà ãðàìàòè÷íèõ íàâè÷îê;
 âèõîâóºòüñÿ çâè÷êà çàéìàòèñÿ àíãë³éñüêîþ ùîäíÿ;
 ïîíîâëþþòüñÿ ñëîâíèêîâèé çàïàñ;
 ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ç
áóäü-ÿêîãî êóòî÷êà ñâ³òó, ãîëîâíå, ùîá
áóâ äîñòóï äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
ДЕ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ?
Äëÿ îõî÷èõ, ÿê³ áàæàþòü ïîêðàùèòè ñê³ëè ³íîçåìíî¿, íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ
íà îñâ³òí³é ïëàòôîðì³ INTITA.com òà îáðàòè áàæàíèé ìîäóëü: Level Up, English
Marathon àáî Àíãë³éñüêà äëÿ íîâà÷ê³â.
Äëÿ òèõ, õòî â³äêðèòèé íîâîìó äîñâ³äó, õî÷å âäîñêîíàëèòè ñâîþ àíãë³éñüêó
íà ïðàêòèö³, ðåºñòðóéòåñÿ òà âäîñêîíàëþéòåñÿ óæå çàðàç!
Âåá-ñàéò: ita.in.ua, e-mail: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067)431–19–21
468474
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ДІАБЕТОМ

477182

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
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

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 200131

Hàêëàä 17 900

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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СТОСУНКИ НА МЕЖІ —
РЕАНІМАЦІЯ ЧИ СМЕРТЬ
Варто чи ні  Уявімо пару — чоловік і
жінка. Спочатку в них все добре, аж ось
починається — чим сильніше кохає один
партнер, тим холоднішим стає інший. Це
пастка, в яку потрапляють 90% пар. Хтось
так і живе, хтось рве стосунки. А хтось
намагається знайти вихід і повернути баланс
Îäèí âñå ùå ëþáèòü (àáî ëþáèòü íàáàãàòî ñèëüí³øå), à ³íøèé
âæå íå äóæå — ñóìíà ñèòóàö³ÿ.
Öå ñèãíàëè òîãî, ùî ïàðà âòðà÷àº
ãàðìîí³þ (äî ðå÷³, â á³ëüøîñò³
ïàð ¿¿ í³êîëè ³ íå áóëî). Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ ïñèõîëîãè ðàäÿòü
ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ îáîì
ïàðòíåðàì, ùîá çáåðåãòè ñòîñóíêè. Çâ³ñíî, ÿêùî âîíè òîãî
âàðò³. Â ³íøîìó âèïàäêó ïàðà
øâèäøå çà âñå ðîçïàäåòüñÿ, ³
íàïåâíå âîíî ³ íà êðàùå. Òîìó
ùî ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ, ³íîä³
íàâ³òü ëàìàòè ñåáå ÷åðåç êîë³íî
(íà ³íøó ëþäèíó ìè âïëèíóòè
í³ÿêèì ÷èíîì íå ìîæåìî), ëèøå
äëÿ òîãî, ùîá ñïðîáóâàòè çáåðåãòè ñòîñóíêè, ÿê³ îäíîìó ç âàñ âæå
íå äóæå ïîòð³áí³ — òóïî. Îñîáëèâî, êîëè ç³ ñï³ëüíî íàæèòîãî
ó âàñ ëèøå öóöåíÿ ³ äâà ïðèÿòåë³.
Ùîá âèçíà÷èòè, ïåðåæèâàþòü
âàø³ ñòîñóíêè äèñáàëàíñ, îö³í³òü,
íàñê³ëüêè ö³ òâåðäæåííÿ õàðàêòåðèçóþòü âàøó ïàðó.
ОЗНАКИ ДИСБАЛАНСУ. ßêùî
îäèí ç ïàðòíåð³â:
 Ðåâíóº á³ëüøå, í³æ ³íøèé.
 Çàçâè÷àé ÷åêàº äçâ³íêà àáî
ïîâåðíåííÿ äîäîìó ñâîº¿ ïîëîâèíè.
 Äîêëàäàº á³ëüøå çóñèëü, í³æ
³íøèé, ùîá ïî÷àòè ñï³ëêóâàííÿ.
 ×àñò³øå, í³æ ³íøèé, êàæå:
«ß òåáå ëþáëþ».
 Ïðèâàáëèâ³øèé äëÿ ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³.
 Ìåíø í³æíèé, í³æ ³íøèé,
ï³ñëÿ ô³çè÷íî¿ áëèçüêîñò³.
 Á³ëüøå õî÷å «ïîïðàöþâàòè
íàä ñòîñóíêàìè», í³æ äðóãèé.
 Çàçâè÷àé â³ä÷óâàº, ùî íèì
íåõòóþòü íà âå÷³ðêàõ, ó òîé ÷àñ,
ÿê ³íøèé â³ä÷óâàº â êîìïàí³¿
ñêóò³ñòü ÷åðåç ïðèñóòí³ñòü äðóãî¿
ïîëîâèíè.
 Ñèëüí³øå òðèâîæèòüñÿ ³ â³ä÷óâàº íåâïåâíåí³ñòü ó ñòàá³ëüíîñò³ ñòîñóíê³â, òîä³ ÿê äðóãèé
ñïðèéìàº ¿õ ÿê íàëåæíå.
 Âèñëîâëþº ðîçäðàòóâàííÿ
àáî çáåíòåæåííÿ ç ïðèâîäó ïîâåä³íêè ³íøîãî íà ëþäÿõ.
 Ï³ä ÷àñ ñâàðîê îäèí ïàðòíåð ñêàðæèòüñÿ íà åãî¿çì, ñàìîçàêîõàí³ñòü ³ íåóâàæí³ñòü ³íøîãî,
â òîé ÷àñ ÿê îñòàíí³é — íà ðåâíèâ³ñòü, íàâ'ÿçëèâ³ñòü ³ çàâèùåí³
âèìîãè.

П'ЯТЬ СПОСОБІВ ПОЖВАВИТИ
СТОСУНКИ — ЯКЩО ВОНИ ТОГО ВАРТІ
СТАНЬТЕ САМОДОСТАТНІМ
Зменшіть пресинг на кохану людину і
подумайте, як самому стати сильнішим. Працюйте над відновленням
своєї індивідуальності. Влаштовуйте
вечері, ходить в кіно, подорожуйте,
читайте цікаві книги, відвідуйте лекції.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ДОГОДЖАТИ
ПАРТНЕРОВІ

ЩО Ж РОБИТИ
«НЕКОХАНОМУ»?
Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ÿê âè ñòàâèòåñü äî ñåáå. Ïåðåñòàíüòå ñåáå
æàë³òè. ßêùî âè ïîòðàïèëè â çàëåæíó ñèòóàö³þ, òî ó âàñ ÿâíèé
áðàê íàâ³òü íå ëþáîâ³ äî ñåáå,
ñêîð³øå, ñàìîïîâàãè. ² òóò º ïàñòêà — â ³íòåðíåòàõ äóæå áàãàòî
ïîðàä äëÿ òàêèõ, ÿê âè. Íàïðèêëàä: «Âàì, ùîá îòðèìàòè êîõàííÿ, äëÿ ïî÷àòêó ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ áóòè äîáð³øèìè äî ñåáå
³ ëþáèòè ñåáå».
À íàñïðàâä³ âàì ïîòð³áíî
ïåðåñòàòè «â³øàòèñÿ» íà ñâîãî ïàðòíåðà. ² çíàéòè äëÿ ñåáå
íîâå äæåðåëî ñèëè ³ íàòõíåííÿ.
Îäíèì ñëîâîì, çàéì³òüñÿ õî÷ ÷èìîñü, êðàùå ðîáîòîþ, çâ³ñíî, àëå
ìîæíà ³ ëàéò âåðñ³þ çàéíÿòîñò³.
Íàâ÷³òüñÿ ìàëþâàòè, ïðèäóìàéòå
ñîá³ ñïîðòèâíå õîá³. Çðîçóì³éòå,
ùî ñâ³ò íå îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî
âàøî¿ äðóãî¿ ïîëîâèíè.
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ОВЕН
Вас можуть очікувати різноманітні і навіть бурхливі події
в особистому житті. Намагайтеся не втрачати голову. У вихідні вам буде дуже корисна
романтична зустріч на природі.

ТЕЛЕЦЬ
Не варто з'ясовувати стосунки,
а вам так захочеться докопатися до істини, але далі образ
одне на одного справа не просунеться. Проявіть стриманість
і терпіння. А от у вихідні —
прекрасний час для зустрічей.

БЛИЗНЮКИ
Не будьте надмірно наполегливі, але і не втрачайте
свого щастя. Ви все отримаєте
без зусиль. Було б добре відправитися в подорож удвох з
коханою людиною.

Найпоширеніша панічна
реакція на кризу у стосунках, це
перебільшено залежна і догідлива
поведінка. Однак у вас є прекрасний
вихід: навчитися помічати свої
рефлекторні реакції і протистояти їм.

РАК

ПОЛЮБІТЬ СВОЄ ТІЛО

ЛЕВ

Схильність не любити і критикувати
власне тіло — це настільки
властиве західній культурі явище,
що більшість навіть не розуміє,
наскільки воно шкідливо.

Тиждень сповнений перемог на особистому фронті,
можливий серйозний крок як
з вашого боку, так і з боку вашого обранця. Не гарячкуйте
через дрібниці в присутності
коханої людини.
Оновлення іміджу викличе
блискавичний позитивний
результат, з'являться всі шанси
для початку пристрасного
роману. Можете пірнути в цей
солодкий вир з головою.

ДІВА
ЗАЙМІТЬСЯ СВОЇМ ІМІДЖЕМ
Тренажерка, біг, плавання, все,
що завгодно, щоб привести себе
в порядок. Потім — персональна
консультація стиліста, або уроки
акторської майстерності. Проти
класного іміджу, що включає і
манеру триматися, не встоїть ніхто.

Çì³íþâàòè ñåáå
ëèøå äëÿ òîãî, ùîá
ñïðîáóâàòè çáåðåãòè
ñòîñóíêè, ÿê³ îäíîìó
ç âàñ âæå íå äóæå
ïîòð³áí³ – òóïî
ЩО РОБИТИ «КОХАНОМУ»?
ßêùî «íåêîõàíîìó» íå âàðòî
ñåáå æàë³òè, òî «êîõàíîìó» òðåáà
íàâïàêè, ïîñï³â÷óâàòè ñîá³. Àäæå
âîíè ÷àñòî çâèíóâà÷óþòü ñåáå
â òîìó, ùî ñòîñóíêè íå ñêëàäàþòüñÿ ³ áåðóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü
íà ñåáå. ¯ì çäàºòüñÿ, ùî âîíè
ïîãàí³, îñê³ëüêè ³íøà ëþäèíà
äî íèõ òàê ïðèâ'ÿçàëàñÿ. Â³äïóñò³òü íèòêè êîíòðîëþ ³ â³ä÷óéòå
ñåáå íîðìàëüíîþ ëþäèíîþ.
Êð³ì òîãî, ùî òîé, êîãî ëþáëÿòü, â³ä÷óâàº ïðîâèíó, âîíà
äóæå øâèäêî ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà ðîçäðàòóâàííÿ. Ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ ñïðàâëÿòèñÿ ç³ ñâî¿ì
ãí³âîì àáî çâåðíóòè éîãî ó ïîòåíö³éíó ìîòèâàö³þ ñëîâàìè: «Öÿ
ñèòóàö³ÿ çìóøóº ìåíå ñåðäèòèñÿ ³
ÿ çðîáëþ âñå, ùîá ¿¿ âèïðàâèòè».
² âàðòî ïàì'ÿòàòè — â ñòîñóíêè
çàõîäèëî äâà ïàðòíåðè ç ð³âíîö³ííèìè ïðàâàìè ³ îáîâ'ÿçêàìè,
òîæ çðîçóì³ëî, ùî ìàìîþ í³õòî
í³êîìó íå ïðèçíà÷àâñÿ.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

ЗАЙМІТЬСЯ РОБОТОЮ
Кращі ліки для стосунків, це,
як не парадоксально звучить,
зайнятися роботою.
Перенесіть увагу на професійну
сферу.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ:

— Раз вже пара
вирішила дати
шанс стосункам
(хоча не всі стосунки того варті),
тоді партнерам потрібно домовитися, що вони «спробують зблизитись». Ключове слово «спробують». Це слово звільняє їх від будьяких зобов'язань, звинувачень і
почуття провини. Така стратегія
допоможе багато чого прояснити. Це — так званий метод пробної
близькості, коли двоє повинні налаштуватися на те, щоб покласти
край подвійності ситуації. Яким
би не був результат (розгорілося з новою силою кохання або
ще більше посилилося бажання
порвати стосунки), ви проясните

своє становище, отримаєте знання
про проблему і більшу визначеність, що завжди дуже важливо.
І ще в даному випадку варто залишити в спокої слово «любов».
Багато пар роздирається душевними суперечностями і не знають,
що відчувають по відношенню
одне до одного. І міркують так:
«Я не відчуваю колишню любов,
тому і віддаляюся». Цей підхід небезпечний, оскільки перетворює
остиглі почуття в головну проблему
пари. Варто навчитися міркувати
так: «З нашими стосунками щось
відбувається, це змушує мене відсторонитися і менше любити». Така
постановка питання інтерпретує
«втрату» любові як симптому динамічності стосунків і подає надію,
адже неправильні моделі поведінки можна змінити так, щоб кохання розгорілося з новою силою.

Вам неодмінно пощастить
у коханні. Все у ваших стосунках буде складатися благополучно, тільки постарайтеся
не вимагати від коханої
людини занадто багато.

ТЕРЕЗИ
Постарайтеся не заплутувати
свої стосунки, що недавно
виникли. Від вас залежатиме,
наскільки серйозними вони
будуть. Не варто сумніватися і
ревнувати без причини.

СКОРПІОН
Ви розривається між роботою
і коханою людиною? Постарайтеся врівноважити ці
чаші, і ви відчуєте радість і
гармонію. Любов надихне вас
на подвиги.

СТРІЛЕЦЬ
Стримуйте свій запал і амбіції.
Зараз не час спалювати мости
і намагатися втекти в невідомому напрямку. Дайте вашій
парі ще один шанс. Змініть
тактику, і зміниться результат.

КОЗЕРІГ
Знайдіть душевну рівновагу, і ви відразу перестанете
сумніватися в почуттях свого
обранця і підозрювати його
в зрадах. Спробуйте оцінити
ситуацію з боку, забудьте про
минулі образи.

ВОДОЛІЙ
Над вашими стосунками згустилися серйозні хмари, саме
час подумати про парасольку.
Ваш стиль поведінки і різкість
суджень може спантеличити і
насторожити кохану людину.

РИБИ
Цікаві зустрічі, незвичайне
знайомство, захоплююча пригода — чимось цей
тиждень вас обов'язково порадує. Головне — не ховатися
від людей.
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ОЛЕГ КУДРЯ,
ВОДІЙ

Мудрість підводників:
«У морі більше літаків,
ніж в небі — підводних
човнів».

***

Вперше не поїхав на море через коронавирус, до цього не їздив через відсутність
грошей.

***

— Ти хто по гороскопу?
— Я веган!
— Немає такого знака зодіаку.
— Прекрасно себе почуваю!
— Що ти верзеш?!
— Ти дратівливий. Це через м'ясо.

Студентка ВДПУ. Майбутній вихователь та вчитель
початкових класів. Моя професія
фесія — це мрія з дитинства,
яку я поступово здійснюю. Моє
оє хобі — манікюр.
У вільний час люблю читати, відпочивати з друзями та
складати вірші. Я щира, весела
ла та дружелюбна людина.
Вірю, що все, що не трапляється
кращого!
ься — все до кращ
ащого!

Обратите внимание на знаки, которые вам посылает
судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности
или обращает ваше внимание на удачное стечение
обстоятельств, сможете
разгадать только вы сами.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ЖЕ ВЗЯТИ
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ТЕЛЕЦ
Пополните круг общения
приятными и полезными
для вас людьми. Для успешной работы вам понадобится терпение, невозмутимость и выдержка.

Надсилайте своє фото та коротку
ротку
розповідь про себе на e-mail::

miss@riamedia.com.ua.
a.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020
і безкоштовну професійну фотосесію
осесію від
фотостудії «INDIGO» отримаютьь
найвродливіші учасниці.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут судьбоносные
события в личной жизни.
Вы ощутите прилив энергии.
Ваша активность будет
особенно заметна на фоне
всеобщей нерасторопности.

***

М'ясник замилувався дівчиною:
— Катрусю, скільки ти важиш?
— Шістдесят кіло …
— Шістдесят — і одне кіло краще за інше!

***

Люсю, твою логіку потрібно відправити
на фронт.
— Чому?
— Вона вбиває.

***

Нотатки Робінзона.
Місяць перший: «Треба поголитися…»
Місяць другий: «Треба обрізати бороду…»
Місяць третій: «Де цей чортів рот, куди їжу
засовувати?!»

***

Скоро пологи. Моторошно. Руки трясуться.
Спина від поту мокра. Ноги як ватні.
А дружина сидить спокійно в телефоні
грає…

РАК
Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте контроля над
своими эмоциями. Возможно, неделя будет достаточно
напряженной и нервной.

Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

ЛЕВ
Прежде чем принять окончательное решение, все продумайте и не обольщайтесь
на красивую упаковку предложений. Из-за незапланированного события могут
нарушиться ваши планы.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ДЕВА
Если вы будете спокойно
и сосредоточенно работать,
то обязательно добьетесь
успеха. Звезды будут на вашей стороне. Вам надо быть
активнее при обсуждении
рабочих вопросов.

***

— Доню, ти коли палити кинеш?
— Тату, завагітнію і кину…
— Пали, доню, пали…

***

Диспетчер швидкої по телефону:
— …висловлюйтесь зрозуміліше! «Йо… ся» —
це впав чи збожеволів?

***

Приходить Марічка до тата і каже:
— Тату, я вагітна!
— Від кого?!
— А ви як наїстеся квасолі, знаєте від якої
пукнете???

ВЕСЫ
Умение слушать и слышать
поможет вам наладить отношения с коллегами. Именно
сейчас будет важно умение
работать в команде. При
желании вы сможете удачно
поменять вид деятельности.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
O.UA
Просто зчитайте QR-код
R-код
камерою Вашої мобілки
білки
та дивіться фото!
о!
(Має бути встановлена
лена
програма QR Reader
der з
Андроїд-маркета
та
або аналогічна))

СКОРПИОН
Неделя способствует подведению некоторых итогов.
Не сожалейте об утраченных
возможностях, вы еще можете исправить все ошибки
и обрести счастье.

РЕКЛАМА
477138

ПОГОДА У ВІННИЦІ

СТРЕЛЕЦ
GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
5.08

+29
+16

+29
+15

+29
+16

ЧЕТВЕР
6.08

+30
+17

+30
+17

+30
+17

П’ЯТНИЦЯ
7.08

+30
+18

+30
+19

+30
+19

СУБОТА
8.08

+28
+20

+27
+20

+27
+20

НЕДІЛЯ
9.08

+25
+20

+26
+18

+26
+18

ПОНЕДІЛОК
10.08

+26
+18

+25
+17

+25
+17

ВІВТОРОК
11.08

+27
+17

+26
+16

+26
+16

Успех обязательно придет,
но вам необходимо приложить усилия. Желательно
направить свою энергию
в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам.

КОЗЕРОГ
На этой неделе опасно
слишком полагаться на рассудок. Пока вы будете обдумывать каждую мельчайшую деталь, вдохновение
сбежит, и вся конструкция
развалится.

ВОДОЛЕЙ
Оставьте в покое старые
проблемы и сконцентрируйтесь на новых идеях. Вам
потребуется собранность
и терпение, зато вы сможете
добиться значительных
успехов.

РЫБЫ
Время расстаться с иллюзиями и завершить отношения, которые себя изжили.
Постарайтесь изменить
систему ценностей, и вы
увидите, как изменится
ваше восприятие мира.

