
 У дитячій обласній лікарні 
вирують справжні пристрасті. 
На початку серпня там 
звільнили дитячого онколога 
Олександра Калінчука. Вдячні 
пацієнти влаштували флешмоб 
на його підтримку під назвою 
#ПовернітьСаничаДітям

 Але головний лікар Василь 
Паненко каже, що у відділенні 
Калінчука були списані 
медикаменти на 200 тисяч 
гривень, а через неправильне 
лікування тиждень тому 
померла 16-річна дівчина. Що 
говорять сторони конфлікту?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

КРУТІ ДВОРИ ВІННИЦІ: 
ОЗЕРО, КІНОТЕАТР І… №32 (1502)

СЕРЕДА
12 серпня 2020

20MINUT.UA

с. 14

477262

РЕКЛАМА
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СКАНДАЛ У ДИТЯЧІЙ ОБЛАСНІЙ
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ЗВІЛЬНЕННЯ ЛІКАРІВ
СПИСУВАННЯ ЛІКІВ

ДИТЯЧІ СМЕРТІ...

Звільненний лікар Олександр Калінічук, який 
працював завідувачем онкогематологічного 
відділення дитячої обласної. 
— Якщо я не влаштовував як завідувач відділення, 
готовий був покинути цю посаду, займатись 
лікарською діяльністю. Хотів, щоб мені залишили 
кілька годин в онкогематології і дали кілька ліжок 
у хірургії. Але головний лікар проігнорував мене і 
просто звільнив

Головний лікар дитячої обласної 
Василь Паненко:  
— Останніх два місяці Олександр Калінчук фактично 
усунувся від виконання обов’язків завідувача 
відділення. А за серпень-листопад 2019 року 
незрозуміло куди у його відділенні списали ліків 
на суму 200 тисяч гривень. Тому я написав заяву 
в правоохоронні органи. Це не один випадок, 
виявлена ціла система
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Прірва!
Âåëè÷åçíà ïð³ðâà ì³æ íàìè 

òà íèìè. Âîíè — öå ò³, íà êîãî 
ìè äèâèìîñü, áàæàºìî áóòè 
íà íèõ ñõîæèìè, íàìàãàº-
ìîñü áðàòè ïðèêëàä, êóïóº-
ìî ó âàëþòíèê³â ¿õí³ ãðîø³ òà 
ÿê ìàâïè ç â³äêðèòèì ðîòîì 
ìàíäðóºìî ³íøèì ñâ³òîì.

Çàâæäè ÷óâ, ùî â óñüîìó 
âèíåí Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, àëå 
éîãî âæå 29 ðîê³â, ÿê íå ³ñíóº, 
à ìè òàê ³ çàëèøèëèñü â êðà¿í³ 
òðåòüîãî ñâ³òó. Õî÷à îô³ö³éíî 
ìè äðóãîñîðòí³.

Ðàäÿíñüêèé Ñîþç çíèê, 
à ðàäÿíñüêå ìèñëåííÿ òà ìåí-
òàë³òåò çàëèøèëèñÿ.

«×èì á³äí³øå íàðîä æèâå, 
òèì ïðîñò³øå íèì êåðóâà-
òè», — òàê ìèñëèëà âñ³ ö³ ðîêè 
âëàäà.

«À ìîæå áóòè ³ ã³ðøå», — 
òàê ìèñëèòü á³ëüø³ñòü íà-
ñåëåííÿ.

Íàì âêðàé ïîòð³áíî çì³-
íþâàòè ïð³îðèòåòè òà ïî÷à-
òè çì³íþâàòè ñâîº ñòàâëåí-
íÿ äî âñüîãî. «À ìîæå áóòè 
³ êðàùå», — îñü òàê ïîòð³áíî 
ìèñëèòè òà îäðàçó ä³ÿòè.

Íåâæå òàê ïðèºìíî áóòè 
«öàðüêîì» áîëîòà? À íàðàç³ 
¿õ áàãàòî, ìàéæå â êîæíîìó 
ì³ñò³.

À ÿ õî÷ó æèòè â ãàðí³é, 
êâ³òó÷³é êðà¿í³ ç óñï³øíèìè 
òà ùàñëèâèìè ëþäüìè. Ââà-
æàþ, ùî íàøà êðà¿íà Óêðà-
¿íà ìîæå áóòè ðîäçèíêîþ 
ªâðîïè.

Äóæå õî÷ó ïèøàòèñÿ êðà¿-
íîþ òà ì³ñòîì, äå æèâó â³ëüíî, 
äîñòîéíî, ÷åñíî, áåç êîðóï-
ö³¿ òà áþðîêðàò³¿. Íå áîÿòèñÿ, 
ùî òâ³é á³çíåñ çà ÷åñí³ñòü çà-
êàòàþòü â àñôàëüò àáî òîìó, 
ùî òè «íåâ³äêàòíèé», òà áóòè 
çëàìàíèì «ñèñòåìîþ». Íå äó-
ìàòè, êóäè êðàùå â³äïðàâèòè 
ä³òåé íà íàâ÷àííÿ äî «íèõ» òà 
íàä³ÿòèñü, ùî âîíè òàì çàëè-
øàòüñÿ.

Õî÷ó, ùîá ñëîâà, äóìêè òà 
ä³¿ çàâæäè ñï³âïàäàëè.

ДУМКА

АРХІТЕКТОР

ВіталійВіталій  
ПЛЯСОВИЦЯПЛЯСОВИЦЯ

ANUTA VIZNUK
Ну якщо ми в «зеленій зоні», 
то не бачу проблем. Але чи 
не рано? З іншого боку, фон-
тан — це туристи, а це вже на-
повнення бюджету. 

ЕЛЕНА КОВЦУН КОБА
А в чому проблема? Рес-
торани, базари, ТРЦ, фон-
тан — в Умані, до прикладу, 
все працює. Вже давно пора 
було відкрити.

ОЛЬГА КОСТЮК
Не розумію, для чого ці па-
фосні відкриття та закриття. 
Чому просто весною не вклю-
чити, а восени виключити. 
Навіщо витрачати  кошти.

NATASHA MAZUR
Звичайно, варто відкривати 
фонтан у Вінниці! Приємні  і 
щирі емоції на свіжому пові-
трі ще нікому з людей не за-
шкодили.

ЛІДІЯ ДЕРНОВА
У Харкові всі фонтани пра-
цюють, дельфінарій працює, 
а тут один маленький фонтан, 
єдина окраса міста, і то вага-
ються увімкнути.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто було відкривати фонтан «Roshen»?

ÍÎÂÈÍÈ

У 2008 році міська рада вже 
виставляла на продаж цілісний 
майновий комплекс «Півден-
ний Буг». Тоді вони запросили 
на аукціоні вартість в 17 мільйо-
нів гривень. Але бажаючих, гото-
вих викласти таку суму на аукці-
оні, просто не знайшлося.
При тому, що в той час екс-
пертною оцінкою було вста-
новлено ринкову вартість 

дев’ятиповерхівки на рівні 
900 тисяч гривень.
Однак у 2019 році мерія оцінила 
«Південний Буг» вже у 33 мільйо-
ни гривень. Новий власник вику-
пив його за 34 мільйони та ще май-
же сім мільйонів гривень податків, 
про що вказано в системі «ProZorro. 
Продажі» (is.gd/Ol4j4C). Тобто, за 
11 років ціна об’єкта зросла майже 
в сорок разів!

Раніше готель коштував у 40 разів менше 

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè 30 ÷åðâíÿ 
âèð³øèâ íàäàòè 

òîâàðèñòâó «Àãðî Äåëüòà Ïëþñ» 
âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ãîòåëþ «Ï³âäåííèé 
Áóã», ùî çà àäðåñîþ: ïëîùà Ãåðî¿â 
×îðíîáèëÿ, 1. Ó òåêñò³ ð³øåííÿ 
éäåòüñÿ, ùî çàìîâíèê ãîòóâàòèìå 
ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ãîòåëþ ï³ä 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé öåíòð.

Äî âèêîíàííÿ ðîá³ò çàìîâíèê 
ìîæå ïðèñòóïèòè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
äîçâîë³â â³ä äåïàðòàìåíòó àðõáóä-
êîíòðîëþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. 
² ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ 
ïî÷àòêó áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, «Àãðî 
Äåëüòà Ïëþñ» ìàº çâåðíóòèñÿ 
äî âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè, ùîá 
âèçíà÷èòè ðîçì³ð ³íâåñòèö³éíîãî 
âíåñêó, ÿêèé çàïëàòèòü êîìïàí³ÿ 

â áþäæåò ì³ñòà.
Ãîòåëü «Ï³âäåííèé Áóã» ïðîäà-

ëè ç àóêö³îíó ó 2019 ðîö³. Ïåðåä 
ìàéáóòí³ìè âëàñíèêàìè ïîñòàâèëè 
ðÿä óìîâ.

Ãîòåëü ïîòð³áíî áóäå ðåêîíñòðó-
þâàòè â³äïîâ³äíî äî êîíöåïòóàëü-
íîãî âèãëÿäó «Â³ííèöüêî¿ ìèë³». 
Âëàäà ïëàíóº ìàñøòàáíó ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðîñïåêòó Êîöþáèí-
ñüêîãî, òîìó ãîòåëü ìàº â³çóàëüíî 
ñõîäèòèñÿ ç îíîâëåíîþ ïëîùåþ 
Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ.

Ãîòåëü ìàº çàëèøèòèñÿ ãîòå-
ëåì àáî ³íøèì çàêëàäîì ç ò³ºþ æ 
ôóíêö³ºþ. Àëå íîâèé âëàñíèê ïî-
âèíåí çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åí-
íÿ ä³ëÿíêè: ç 03.07 «Äëÿ áóä³âíè-
öòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü 
òîðã³âë³» íà 03.08 «Äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ îá'ºêò³â òóðèñ-
òè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà çàêëàä³â 
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ».

Ê³ëüê³ñòü íîìåð³â — 156. Ê³ëü-
ê³ñòü ðîá³òíèê³â — 36. Çìåíøóâàòè 

ЩО ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ 
З «ПІВДЕННОГО БУГУ»?
Перебудова  Новий власник будівлі 
товариство «Агро Дельта Плюс» 
отримало дані для проектування 
реконструкції готелю. За документом, 
«Південний Буг» перероблять 
на багатофункціональний центр. У ньому 
можуть створити офіси, кафе та зберегти 
нинішнє призначення об’єкта як готелю

ö³ äâ³ «öèôðè» íå ìîæíà. Ïîòð³áíî 
ò³ëüêè çá³ëüøóâàòè.

Ðåêîíñòðóêö³þ ïîòð³áíî ïî÷àòè 
â øåñòèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç ìîìåíòó 
âèäà÷³ äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Çà-
ê³í÷èòè îíîâëåííÿ áóä³âë³ ïîòð³á-
íî ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç ìîìåíòó 
ïðèâàòèçàö³¿ áóä³âë³.

À ÷è ä³þòü ùå ö³ óìîâè?
— Çâ³ñíî. ßêùî ÿê³ñü ç íèõ 

íå áóäóòü âèêîíàí³, òî ìè íå ïî-
ãîäèìî ïðîåêò çàìîâíèêó, — ãî-
âîðèòü äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ì³ñüêðàäè ßê³â Ìàõîâñüêèé. — Ãî-
òåëü çàëèøèòüñÿ 100%, îñê³ëüêè 
â³í ïîòð³áåí ì³ñòó. Ôàñàäè áóäóòü 
ðîçðîáëåí³ çà êîíöåïö³ºþ «Ìèë³».

Ïðè öüîìó, çà ñëîâàìè Ìàõîâ-
ñüêîãî, â áàãàòîôóíêö³îíàëüíî-
ìó öåíòð³ ïåðåäáà÷åíî äåê³ëüêà 
âèä³â âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà. Àëå 
êîíêðåòíèé ïåðåë³ê âèçíà÷àòèìå 
çàìîâíèê.

— Ìè éîìó íàâ'ÿçóâàòè, ùî ³ äå 
ñòâîðþâàòè â ãîòåë³ «Ï³âäåííèé 
Áóã», íå ìîæåìî. Ïîïåðåäíüî, 
ó çàìîâíèêà º íàì³ðè ðîçòàøóâàòè 
òàì ãîòåëü, îô³ñ òà êàôå. Ìîæ-
ëèâî, ùå áóäóòü òîðãîâ³ ïëîù³. 
Îñòàòî÷íî áóäå â³äîìî ï³ñëÿ âèãî-
òîâëåííÿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó. Ó íàñ 
ïîêè âèäàí³ ò³ëüêè ì³ñòîáóä³âí³ 

óìîâè, ùî º, íàñïðàâä³, íàì³ðàìè 
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, à íå ïî÷àòêîì 
öèõ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, — çàïåâíèâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè 
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ.

Íîâèé âëàñíèê ãîòåëþ âèêó-
ïèâ éîãî ó ì³ñòà çà 40 ì³ëüéîí³â 
956 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïðè ñòàðòîâ³é 
ö³í³ — 33 ì³ëüéîíè. Çåìëÿ ï³ä 
îá’ºêòîì (0,89 ãåêòàðà) çàëèøà-
ºòüñÿ â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òà 
ïåðåäàíà ö³é ô³ðì³ â îðåíäó.

Îäíàê ç 1 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó 
ó õìåëüíèöüêî¿ ô³ðìè ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ðÿä íîâèõ âëàñíèê³â. Òåïåð íàé-
á³ëüøà ÷àñòêà êîìïàí³¿ íàëåæèòü 
â³ííè÷àíàì: ïðèâàòíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó ç Â³ííèö³ «Ãîòåëü Áîãóí» 
(52%), õìåëüíèöüêîìó òîâàðèñòâó 
«Äåëüòà Áóä» (28%), êèÿíö³ Àíàñ-
òàñ³¿ Ïð³ñºâêî (15%) òà â³ííè÷à-
íèíó Ñåðã³þ Áàáåíêó (5%).

Îñòàíí³é, äî ðå÷³, º êåð³âíèêîì 
òîâàðèñòâà «Ô³ðìà Àêöåíò» — 
êîìïàí³¿, ÿêà îðåíäóâàëà ãîòåëü 
«Ï³âäåííèé Áóã» ç 1993 ðîêó. Ñå-
ðåä ñï³âçàñíîâíèê³â ï³äïðèºìñòâà 
áóâ äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Äàí. Ðàí³øå ÷è-
íîâíèê òà éîãî äðóæèíà — Â³ðà 
Äàí — ìàëè ÷àñòêó â ö³é ô³ðì³, 
ïðî ùî âêàçàíî ó äåêëàðàö³¿ äå-
ïóòàòà çà 2017 ð³ê.

Хмельничани купили готель за 40 мільйонів гривень. 
Але зараз більша частина цієї фірми у власності вінничан 
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Óñå ïî÷àëîñÿ ç 
äâîõ äîïèñ³â ó Ôåé-
ñáóö³. Ïåðøèé, 
íà ñòîð³íö³ îáëàñíî¿ 

äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ç’ÿâèëîñü ïîâ³äî-
ìëåííÿ â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëàäó, 
ïðî çâ³ëüíåííÿ Îëåêñàíäðà Êàë³í-
÷óêà, çàâ³äóâà÷à îíêîãåìàòîëîã³¿ òà 
åíäîñêîï³÷íî¿ õ³ðóðã³¿. Ïðè÷èíîþ 
çâ³ëüíåííÿ íàçèâàëè: íåçä³éñíåí-
íÿ íàëåæíîãî êîíòðîëþ çà ÿê³ñ-
òþ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî 
ïðîöåñó, îá³ãó, âèêîðèñòàííÿ òà 
ñïèñóâàííÿ ìåäèêàìåíò³â ³ ìåäè÷-
íèõ âèðîá³â. Äðóãèé, íà ñòîð³íö³ 
Îëåêñàíäðà Êàë³í÷óêà, âëàñíå ïðî 
çâ³ëüíåííÿ. ² ïîíåñëîñÿ…

#ПОВЕРНІТЬ САНИЧАДІТЯМ 
Áàòüêè, ä³òåé ÿêèõ ñâîãî ÷àñó 

ë³êóâàâ, â³â, îïåðóâàâ Îëåêñàíäð 
Êàë³í÷óê, çä³éíÿëè ó Ôåéñáóö³ 
õâèëþ íåãàòèâó ùîäî çâ³ëüíåí-
íÿ ¿õ ðÿòóâàëüíèêà. ² ïàðàëåëüíî 
ï³äòðèìêè, äîïîâíþþ÷è ñëîâà 
âäÿ÷íîñò³ îñîáèñòèìè ³ñòîð³ÿìè 
õâîðîáè òà ñïàñ³ííÿ. Êîëèøí³ 
ïàö³ºíòè Ñàí Ñàíè÷à (òàê ë³êàðÿ 
çâóòü ó ë³êàðí³) âèñòàâëÿëè ôîòî 
âëàñíèõ ä³òåé, ïðîîïåðîâàíèõ 
ó â³ää³ëåíí³, âðÿòîâàíèõ â³ä ïóõ-
ëèí, â³ä âèðîê³â, â³ä íåäáàëîñò³ 
³íøèõ ë³êàð³â.

Îêð³ì åìîö³éíèõ äîïèñ³â, ìàé-
æå 1500 áàòüê³â õâîðèõ ä³òåé çà-

ðåºñòðóâàëè îô³ö³éíå çâåðíåííÿ 
äî ãóáåðíàòîðà îáëàñò³, ðîçðàõî-
âóþ÷è íà ñïðàâåäëèâå ðîçñë³äó-
âàííÿ ö³º¿ ñïðàâè.

Íà ï³äòðèìêó Îëåêñàíäðà Êà-
ë³í÷óêà ñòàëè òàêîæ ë³êàð³, ÿê³ 
ââàæàþòü ïîçèö³þ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ë³êàðí³ íåïðèïóñòèìîþ. Ãîâîðÿòü 
ïðî íåïîì³ðí³ àìá³ö³¿ êåð³âíèêà 
çàêëàäó, òà ïðî íåàäåêâàòíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ãàðíèõ ë³êàð³â. Ï³äòðè-
ìóþòü Êàë³í÷óêà ³ âîëîíòåðè, 
çîêðåìà Þëÿ Äÿêóí, âîëîíòåð 
Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ìè ïîðó÷», 
ÿêà 13 ðîê³â îï³êóºòüñÿ ïàö³ºíòàìè 
îíêîãåìàòîëîã³¿ â äèòÿ÷³é îáëàñí³é 
ë³êàðí³, òà âñ³ ö³ ðîêè ñï³âïðàöþ-
âàëà ç Îëåêñàíäðîì Êàë³í÷óêîì.

НЕ ВСІ ПІДТРИМУЮТЬ САНИЧА 
Íåùîäàâíî â RIA òà íà 

20minut.ua áóëà ñòàòòÿ «Ð³äí³ 
Ä³ìè Øèëîâà õî÷óòü çàñóäèòè 
îíêîëîã³â ç Â³ííèö³». Äå ãîëî-
âíèìè ô³ãóðàíòàìè áóëè ë³êàð³ 
îíêîãåìàòîëîã³¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿, 
ÿêèõ çâèíóâà÷óâàëè ó õèáíîìó 
ä³àãíîç³ òà â³äïîâ³äíî ë³êóâàíí³ 
12-ð³÷íîãî õëîï÷èêà Ä³ìè Øè-
ëîâà. Çàðàç ìàëèé çíàõîäèòüñÿ 
â Îõìàòäèò³, ç ðåöèäèâîì ðàêó, 
âòîðèííèì ³ìóíîäåô³öèòîì, òà 
ïîòðåáîþ â ïåðåñàäö³ ê³ñòêîâîãî 
ìîçêó. Ð³äí³ õëîï÷èêà ââàæàþòü, 
ùî Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê òà ë³-
êàð, ÿêèé ë³êóâàâ õëîï÷èêà, ìà-
þòü â³äïîâ³ñòè ïåðåä çàêîíîì. 
² íà ñüîãîäí³ îáëàñíà ïðîêóðà-

Суперечки лікарів  Починаючи 
з 4 серпня, Вінниця стоїть на вухах 
через звільнення завідувача 
онкогематологічного відділення дитячої 
обласної Олександра Калінчука. 
Вдячні пацієнти влаштували флешмоб 
#ПовернітьСаничаДітям. А головний 
лікар дитячої обласної каже, що 
не звільняв лікаря, він звільнив керівника. 
Тут і про списання ліків на 200 тисяч 
гривень, і про дитячі смерті…

ðóâàëè. Ãîëîâíèé ë³êàð äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ êàæå, ùî Êàë³í÷óê çíàâ 
ïðî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ó â³ää³-
ëåíí³, çíàâ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
² ùîá ¿¿ óíèêíóòè, ïîäàâ çàÿâó 
ïåðåâåñòè éîãî ç ïîñàäè çàâ³ä-
óâà÷à íà ïîñàäó ë³êàðÿ.

— Àäæå ÿêùî ÿ ïåðåâîäæó öüî-
ãî ïðàö³âíèêà íà ïîñàäó ë³êàðÿ, 
áåç áóäü-ÿêèõ çàóâàæåíü, òî íà-
äàë³ âæå íå ìîæó ðîáèòè äèñ-
öèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ (äîãàíà ³ 
çâ³ëüíåííÿ) çà âèÿâëåí³ ïîðóøåí-
íÿ ó ðîáîò³ êåð³âíèêà, — ãîâîðèòü 
Ïàíåíêî. — Çíàþ÷è öå, Êàë³í÷óê 
ïèøå çàÿâó, çàëèøàº â ñåêðåòàðÿ. 
ß ïèøó ðåçîëþö³þ, ùî ïèòàííÿ 
ïðî ïåðåõ³ä íà ë³êàðñüêó ïîñàäó 
ìîæíà ðîçãëÿíóòè ï³ñëÿ ïðèòÿã-
íåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ àáî íàäàííÿ ïîÿñíåíü 
ïðî ïîðóøåííÿ. Íà æàëü, Êà-
ë³í÷óê â³äìîâèâñÿ íàäàâàòè ïî-
ÿñíåííÿ ùîäî ïîðóøåíü, íà ÿê³ 
áóâ ñêëàäåíèé àêò.

Ñàì Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê êàæå, 
ùî òðè äí³ á³ãàâ çà ãîëîâíèì ë³-
êàðåì, õîò³â îñîáèñòî ïîãîâîðè-
òè ïðî ïåðåõ³ä íà ïîñàäó ë³êàðÿ 
îðäèíàòîðà, àëå éîìó ó çóñòð³÷³ 
ïîñò³éíî â³äìîâëÿëè.

— ßêùî ÿ íå âëàøòîâóâàâ ÿê 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ, ãîòîâèé áóâ 
ïîêèíóòè öþ ïîñàäó, çàéìàòèñü 
ë³êàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, — ãîâî-
ðèòü Îëåêñàíäð Êàë³í÷óê. — Õî-
ò³â, ùîá ìåí³ çàëèøèëè ê³ëüêà 
ãîäèí â îíêîãåìàòîëîã³¿, ³ äàëè 
ê³ëüêà ë³æîê â õ³ðóðã³¿. Àëå ãîëî-
âíèé ë³êàð ïðî³ãíîðóâàâ ìåíå ³ 
ïðîñòî çâ³ëüíèâ.

— Òà ë³êàðÿ âçàãàë³ í³õòî 
íå çâ³ëüíÿâ, — ãîâîðèòü Ïàíåí-
êî. — Çâ³ëüíèëè çàâ³äóâà÷à â³ää³-
ëåííÿ ³ â ìåæàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ. 

ßê êåð³âíèê çàêëàäó ÿ ìîæó ïðè-
òÿãíóòè ïðàö³âíèê³â äî äèñöèïë³-
íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, îô³ö³é-
íî âîíà º äâîõ âèä³â — äîãàíà 
³ çâ³ëüíåííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó 
Îëåêñàíäðó Êàë³í÷óêó âæå áóëà 
âèíåñåíà äîãàíà, òåïåð — çâ³ëü-
íåííÿ. Ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ìàòåð³àëüíî¿, 
êðèì³íàëüíî¿, ïîêè ñóäîì íå äî-
âåäåíà áóäå âèíà ëþäèíè, âîíà 
íåâèííà.

ДІЙСНО ГАРНИЙ ЛІКАР 
Ïàíåíêî êàæå, ùî Îëåêñàíäð 

Êàë³í÷óê ãàðíèé ë³êàð, ³ öüîãî 
íåìîæëèâî çàïåðå÷óâàòè.

— ß âñ³ ðîêè àêòèâíî éîãî ï³ä-
òðèìóâàâ, ïî âñ³õ íàïðÿìêàõ, — 
êàæå ãîëîâíèé ë³êàð. — Òàêî¿ 
ïðåôåðåíö³¿ â çàêëàä³, ÿêà áóëà 
â Êàë³í÷óêà, í³ â êîãî íå áóëî. 
Êîëè â³í ïî÷àâ ðîçâèâàòè ëàïà-
ðîñêîï³÷íó õ³ðóðã³þ, ìè ç íèì 
îáèðàëè îáëàäíàííÿ. Ñïî÷àòêó 
íå áóëî ìîæëèâîñò³ âñå çàêóïèòè, 
îêðåìî êóïóâàëè êàìåðè, êîàãó-
ëÿíò. Ïîò³ì, êîëè íàì íàçóñòð³÷ 
ï³øîâ äåïóòàòñüêèé êîðïóñ ³ âè-
êîíàâ÷à âëàäà, çàêóïèëè íîâ³òíº 
îáëàäíàííÿ, íàéêðàùå ³ ºäèíå 
íà òîé ÷àñ â Óêðà¿í³. Çàêóïèëè 
òîêñè÷íèé àíàë³çàòîð, ùîá ïðî-
âîäèòè â ë³êàðí³ âèñîêîäîçîâó 
õ³ì³îòåðàï³þ ç êîíòðîëåì õ³ì³î-
ïðåïàðàò³â — òàêå ðîáèëè ëèøå 
â Îõìàòäèò³. Íà ñüîãîäí³ òàêèé 
àíàë³ç º ëèøå â Êèºâ³, Ëüâîâ³ òà 
ó Â³ííèö³.

Ïîò³ì, çà ñëîâàìè Ïàíåíêà, 
êîëè äëÿ Êàë³í÷óêà ñòàâ ìàëèé 
îáñÿã îíêîëîã³÷íèõ îïåðàö³é, â³í 
ïîïðîñèâ âñþ ëàïàðîñêîï³÷íó õ³-
ðóðã³þ ³ éîìó ñòâîðèëè ó â³ää³ëåí-
í³ ë³æêà åíäîñêîï³÷íî¿ õ³ðóðã³¿. 

òóðà ðîçñë³äóº ñïðàâó çà ÷àñòè-
íîþ 2 ñòàòò³ 140 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè, ïðî ìîæëèâå 
íåíàëåæíå âèêîðèñòàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ìåäèê³â. 
ßêùî âèíà ë³êàð³â áóäå äîâåäå-
íà, ¿ì çàãðîæóº ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
äî òðüîõ ðîê³â, àáî îáìåæåííÿ 
âîë³ ñòðîêîì äî ï’ÿòè ðîê³â.

ЦЕ НЕ ЧЕРЕЗ ДІМУ ШИЛОВА 
Õî÷à ìåðåæåþ øèðèëèñÿ ÷óò-

êè, ùî çâ³ëüíåííÿ Êàë³í÷óêà â³ä-
áóëîñÿ ñàìå ÷åðåç Ä³ìó Øèëîâà, 
ãîëîâíèé ë³êàð äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ Âàñèëü Ïàíåíêî êàæå, 
ùî öå íå çîâñ³ì òàê.

— Îñòàíí³õ äâà ì³ñÿö³ Îëåê-
ñàíäð Êàë³í÷óê ôàêòè÷íî óñó-
íóâñÿ â³ä âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â 
çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåííÿ, — ãîâîðèòü 
ãîëîâíèé ë³êàð. — Â³í íå ðîáèâ 
æîäíîãî îáõîäó â â³ää³ëåíí³, 
íåìàº æîäíîãî çàïèñó â ìåäè÷-
íèõ êàðòàõ ïðî òå, ùî â³í îãëÿäàâ 
õâîðèõ. Á³ëüø òîãî, êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâëÿâñÿ â³ä îãëÿäó õâîðèõ ³ 
êîíòðîëþ çà ä³àãíîñòè÷íèì òà 
ë³êóâàëüíèì ïðîöåñîì.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Âàñèëÿ 
Ïàíåíêà, âèÿâëåí³ ³ ô³íàíñîâ³ 
ïîðóøåííÿ, ìîâà ïðî íåçðîçó-
ì³ëå âèêîðèñòàííÿ ³ íàäëèøêî-
âå ñïèñàííÿ ìåäèêàìåíò³â, ÿê³ 
çàêëàä îòðèìóº öåíòðàë³çîâàíî 
íà ë³êóâàííÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé.

— Öå ïî÷àëîñü íå òåïåð, 
ó 2019 ðîö³ âèíèêëè ïèòàííÿ ç 
êîíòðîëþ çà îá³ãîì ë³ê³â, ç âå-
äåííÿ ìåäè÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, òîæ 
â ë³êàðí³ ñòâîðèëè êîì³ñ³¿, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè âñå öå, — ãîâîðèòü 
Ïàíåíêî. — Êîì³ñ³¿ íå âèÿâèëè 
ãðóáèõ ïîðóøåíü. Àëå âîíè áóëè, 
³ ñòàðø³ ìåäñåñòðè â³ää³ëåííÿ òà 
Êàë³í÷óê îòðèìàëè äîãàíó (ñïî-
÷àòêó áóëî ïîïåðåäæåííÿ). Àëå 
ïåðåâ³ðêó ïðîâåëî ÊÐÓ ³ çíàéøëè 
ïîðóøåííÿ, ¿õ áàãàòî. Íàïðèêëàä, 
çà ñåðïåíü-ëèñòîïàä 2019, íåçðî-
çóì³ëî êóäè ó â³ää³ëåíí³ ñïèñàëè 
ë³ê³â íà ñóìó 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Òîìó ÿ, ÿê êåð³âíèê íàïèñàâ çà-
ÿâó â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, ÑÁÓ 
³ ïðîêóðàòóðó, ùîá âîíè ðîçñë³-
äóâàëè öþ ñïðàâó ³ ðîç³áðàëèñÿ, 
äå ä³ëèñÿ ö³ ìåäèêàìåíòè. Òîìó 
ùî öå íå îäèí âèïàäîê, âèÿâëåíà 
ö³ëà ñèñòåìà.

ЗВІЛЬНИЛИ НЕ ЛІКАРЯ, 
А КЕРІВНИКА 

Ùå îäèí äîïèñ Îëåêñàíäðà 
Êàë³í÷óêà ó Ôåéñáóö³, ÿêèé âè-
êëèêàâ îáóðåííÿ, áóâ ïðî òå, 
ùî â³í ïðîñèâ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
Âàñèëÿ Ïàíåíêà ïåðåâåñòè éîãî 
íà ïîñàäó ë³êàðÿ, ÿêðàç çà òðè äí³ 
äî çâ³ëüíåííÿ. Àëå éîãî ïðî³ãíî-

Íà ï³äòðèìêó 
Îëåêñàíäðà Êàë³í÷óêà 
ñòàëè ë³êàð³, ÿê³ 
ââàæàþòü ïîçèö³þ 
àäì³í³ñòðàö³¿ ë³êàðí³ 
íåïðèïóñòèìîþ

Головний лікар дитячої обласної Василь Паненко. 
— Незрозуміло куди у відділенні списали ліків на суму 200 тисяч

Скріншот зі сторінки у Фейсбуці. Василь Паненко пише, що 
Калінчук жодного разу не підходив до 16-річної Лери у відділенні

СКАНДАЛ У ЛІКАРНІ: ЧОМУ ЗВІЛЬНИЛИ 
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За 70 км від Вінниці жила собі дівчинка 
Лера Мамчур. Їй 2 серпня виповнилося 
16 років. Зустріла свій день народження 
дівчинка в реанімації, а 7 серпня померла.
Рідні дівчинки до останнього не вірили, що 
від гастриту чи панкреатиту (лікарі ще не 
визначалися з діагнозом) можна померти.
За словами мами дівчинки Ольги Мам-
чур, приїхали вони з донечкою до облас-
ної дитячої лікарні 15 червня. Протягом 
трьох днів лікарі не могли визначитися, 
що з дитиною робити. А 19 червня Лері 
зробили операцію з видалення жовчного.
— Олександр Калінчук робив операцію, нам 
його порадили як гарного лікаря, сказали, 
в його руках ви в безпеці, — говорить мама 
дівчинки. — Дитині шість годин виймали 
жовчний. А причина була не в ньому. Тому 
14 липня Калінчук і ще один лікар повез-
ли Леру в «Пироговку» на ендоскопію. Їй 
ставили кишку в рота, пустили через стра-

вохід і пробували проштовхнути камінчик, 
який застряг в жовчній протоці, тому що 
він пошкодив протоку і жовч потрапляла 
в черевну порожнину.
За словами рідних дівчинки, в «Пироговку» 
Лера пішла своїми ножками, її нудило, їй 
було погано, але.
— У них тоді знову щось не вийшло, нам 
ніхто нічого не казав, лікарі бігали, але за-
певняли, що все буде добре. А 21 липня 
Лері зробили третю операцію, її розрізали 
від грудей до животика, а після операції 
не зашили до кінця, — каже мама дівчин-
ки. — Постійно щось там шукали всередині, 
і давали сильні знеболювальні.
— О третій ранку мені телефонує Оля, каже, 
зараз Леру будуть реанімувати, — розпо-
відає бабуся дівчинки Людмила. — Ми 
швидко поїхали до Вінниці. І хоча карантин 
і до лікарні так просто не зайдеш, нас всіх 
пропустили в реанімацію на шостий поверх 

дитячої обласної.
За словами рідних дівчинки, на коридорі 
перед реанімацію стояли 15 озброєних чо-
ловіків, в чорному спецодязі, в балаклавах.
— Ми до кінця не розуміли, що наша дитина 
помирає, і ще навіть пожартували: «Хлопці, 
ви кого тут стріляти збираєтесь?» — розпо-
відає бабуся Лєри. — Вже потім думали, що 
вони напевне боялись, аби ми не влашту-
вали погром в лікарні.
Рідні дівчинки кажуть, що до останнього 
дихання Лери мовчали, сподівались, що 
їх омине. Мовчали про те, що за два міся-
ці, поки вони лежали в лікарні, на їх очах 
винесли трьох пацієнтів Калінчука. Мов-
чали, що у відділенні матусі хворих дітей 
не занадто гарної думки про колишнього 
завідувача. Про те, що останні тижні він 
ховався від них.
— На розтині нам показали, що зробили з 
нашої дитиною, і хто зробив, — кажуть рідні 

Лєри Марчук. — Хай горять вони у пеклі.
Дівчинку поховали в суботу, 8 серпня, 
а 11 серпня рідні Лери були у Вінниці, 
де написали три заяви на Олександра 
Калінчука: в МОЗ, обласним депутатам 
і в поліцію.
Головний лікар Василь Паненко розповів, 
що він вивчив всю історію хвороби дитини.
— Діагноз був поставлений неправильно, 
видаляти жовчний не було потреби, — го-
ворить Василь Паненко. — Вже 10 липня 
МРТ в «Пироговці» показало перитоніт, але 
відповідних дій лікарі не зробили. Я подав 
заяву на департамент, щоб провели медичну 
експертизу цієї справи.
До речі, саме про цю дитину робив допис 
головний лікар у Фейсбуці. Від цієї дівчинки 
він виходив о пів на третю ночі, і саме про 
цей випадок писали, наче ним потім будуть 
маніпулювати в справі проти Олександра 
Калінчука.

Звинувачують лікаря в смерті дитини 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Òîáòî ðîçâèòîê â³ää³ëåííÿ áóâ 
íå ïðîñòî íå îáìåæåíèé, à âå-
ëè÷åçíèé.

— Òàê, â³í ¿çäèâ, â÷èâñÿ, îòðè-
ìóâàâ äîñâ³ä, ïðàöþâàâ, àëå ïî-
÷èíàâ ïðàêòèêè òà îñâîþâàâ àçè 
â³í òóò, à ãîëîâíå — ìàâ âåëè÷åç-
íó ìîæëèâ³ñòü öå ðîáèòè, — ãîâî-
ðèòü Ïàíåíêî. — Äàë³ Îëåêñàíäð 
Êàë³í÷óê çàõîò³â ó â³ëüíèé â³ä 
ðîáîòè ÷àñ ïðèâàòíî ë³êóâàòè òà 
çàðîáëÿòè êîøòè. Â³í ðàçîì ç³ 
ñï³ââëàñíèêîì ïðèâàòíî¿ ô³ðìè 
íàïèñàëè çàÿâó, ùî õî÷óòü â íàñ 
îðåíäóâàòè îïåðàö³éí³, ùîá ïðî-
âîäèòè ïðèâàòí³ îïåðàö³¿ ó âèõ³ä-
í³ äí³. Ï³äïèñàëè äîãîâ³ð îðåíäè 
òà ó â³ëüíèé ÷àñ Êàë³í÷óê ïðî-
âîäèòü ïðèâàòí³ îïåðàö³¿ íà áàç³ 
ë³êàðí³.

Àëå, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ, â îäèí ìîìåíò âèíèê ÿêèéñü 
ïðîâàë, ïîâí³ñòþ. Áåçêîíòðîëü-
í³ñòü ó â³ää³ëåíí³. Íåçðîçóì³ëå 
ñòàâëåííÿ äî ïàö³ºíò³â, äî ñâî-
¿õ ñï³âðîá³òíèê³â, ïîñò³éí³ êîí-
ôë³êòè ó â³ää³ëåíí³. Ïîñèïàëèñü 
ñêàðãè â³ä áàòüê³â ïðî íåíàëåæíå 
ñòàâëåííÿ ìåäè÷íèõ ñåñòåð 
äî ïàö³ºíò³â òà ¿õ ð³äíèõ.

— Ìîâà éøëà ïðî íååòè÷íó, 
ãðóáó ïîâåä³íêó ó â³ää³ëåíí³, 
ñêàðãè íà ë³êóâàëüíèé ïðî-
öåñ, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâíèé ë³-
êàð. — Âíàñë³äîê ÷îãî ñòâîðèëè 
åêñïåðòíó êîì³ñ³þ â³ä äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òà 
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðîâîäèëèñÿ 
âíóòð³øí³ ïåðåâ³ðêè. ² ìè çíà-
õîäèìî ïîðóøåííÿ, íåíàëåæíå 
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. 
À çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ïðîñòî 
óñóíóâñÿ â³ä ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ³ 
íå êîíòðîëþâàâ öå.

Ð³äí³ ïîìåðëî¿ 
16-ð³÷íî¿ Ëåðè 
íàïèñàëè òðè çàÿâè 
íà ë³êàðÿ-îíêîëîãà 
Îëåêñàíäðà Êàë³í÷óêà.  
À ùå â ÌÎÇ ³ äåïóòàòàì

Лера Мамчур (16). Дівчина померла 7 серпня, а 11 серпня 
рідні Лери написали три заяви на Олександра Калінчука

Олександр Калінчук, колишній завідувач 
онкогематологічного відділення дитячої обласної. 
— Я не збираюсь повертатися в лікарню, тому що там фахівцю 
неможливо розвиватися

ЗВІЛЬНЕННЯ ЛІКАРІВ 
У ПІДТРИМКУ 

Òðàâìàòîëîã Âàëåð³ÿ Øâåä-
ñüêà òà õ³ðóðã Îëåêñàíäð Ëàð³í 
íàïèñàëè çàÿâè ïðî çâ³ëüíåííÿ 
ç äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ â ï³äòðèìêó 
Êàë³í÷óêà. Ó ñâî¿õ äîïèñàõ âîíè 
ãîâîðÿòü ïðî íåàäåêâàòíå ñòàâ-
ëåííÿ êåð³âíèöòâà äî ë³êàð³â òà 
íåçðîçóì³ëå çâ³ëüíåííÿ çàâ³äóâà-
÷à îíêîãåìàòîëîã³¿. À ¿õ â÷èíîê 
âèêëèêàâ íîâó õâèëþ îáóðåííÿ, 
ìîâëÿâ, éäóòü íàéêðàù³ ë³êàð³, 
êåð³âíèê çàêëàäó âèæèâàº ïðî-
ôåñ³îíàë³â, ³ âçàãàë³ ñàìîäóð òà 
öàðüîê, ÿêèé ïåðåñë³äóº êðàùèõ 
çà ñåáå.

Íà öå Âàñèëü Ïàíåíêî ãî-

âîðèòü, ùî ä³éñíî ç ë³êàðí³ 
çâ³ëüíèëàñü òðàâìàòîëîã, ÿêà 
ïðàöþâàëà íà 0,5 ñòàâêè, ³ 
ë³êàð õ³ðóðã, ÿêèé ïðàöþâàâ 
íà 0,25 ñòàâêè.

— Âàëåð³ÿ Øâåäñüêà âæå äàâ-
íî ïðàöþº â ïðèâàòíîìó çàêëà-
ä³, ³ ¿¿ çâ³ëüíåííÿ áóëî ïèòàííÿì 
÷àñó, — ãîâîðèòü Ïàíåíêî. — 
Îëåêñàíäð Ëàð³í, ãàðíèé õ³ðóðã, 
ÿêèé âæå ð³ê ïðàöþº â Êèºâ³, 
â íàñ â³í ïðàöþâàâ ëèøå ó âèõ³ä-
í³, òà ïðîòÿãîì êàðàíòèíó âçàãàë³ 
íå ïðàöþâàâ. ² çâ³ëüíèâñÿ â³í, 
äî ðå÷³, 5 êâ³òíÿ. Òîæ ãîâîðèòè 
ïðî ðåïðåñ³¿ òà âòðàòó íàéêðà-
ùèõ, â³äíîñíî öèõ ïðàö³âíèê³â, 
ÿâíå ïåðåá³ëüøåííÿ.

ПОЛІТИЧНИЙ МОТИВ?
Øèðÿòüñÿ ÷óòêè, ùî çâ³ëüíåí-

íÿ â ë³êàðí³ ìàþòü ïîë³òè÷íèé 
ïðèñìàê. Ìîâëÿâ, àáè íå ðîç-
äìóõóâàòè æàõè, ÿê³ òâîðÿòüñÿ 
ó â³ää³ëåíí³ îíêîãåìàòîëîã³¿, êå-
ð³âíèê çàêëàäó âèð³øèâ ïðèáðà-
òè íåóãîäíîãî çàâ³äóâà÷à. Àäæå 
ñàì Âàñèëü Ïàíåíêî ïðåòåíäóº 
íà ïîñàäó äèðåêòîðà îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
Íó ³ áàëîòóâàòèñü ìàº íàì³ð â³ä 
ªâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿, õî÷à áóâ 
äåïóòàòîì â³ä Ñâîáîäè.

— ß íå ïîë³òèê, ïðîñòî âèêî-
íóþ ðîáîòó, ÿêó ìàþ, — ãîâîðèòü 
Ïàíåíêî ³ äîäàº, ùî íå çàïåðå÷óº 
³íôîðìàö³þ ïðî áàëîòóâàííÿ. — 

Ìîæëèâî áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ òàêå 
ïèòàííÿ ³ ìîæëèâî ÿ áóäó áàëî-
òóâàòèñü â³ä Ñòðàòåã³¿. À îò ïðî 
ïîñàäó äèðåêòîðà îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ÿ í³÷îãî íå ìîæó êîìåíòóâàòè. 
Õî÷à ïðàöþâàâ ÷îòèðè ðîêè äè-
ðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó ³ ÿêùî 
ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè ñâîþ ðî-
áîòó, âîíà íå íàäòî âàæêà.

Äî ðå÷³, ïðî ïîë³òèêó, ãóáåð-
íàòîð äî ë³êàðí³ òàê ³ íå ïðè-
¿õàâ, ïðîòå ìàâ îñîáèñòó ðîçìîâó 
ç Îëåêñàíäðîì Êàë³í÷óêîì. Â ðå-
çóëüòàò³ ÿêî¿ ë³êàð ïîâ³äîìèâ, 
ùî äî ë³êàðí³ íå ïîâåðíåòüñÿ. 
Î÷³ëüíèê îáëàñò³ ïîáàæàâ éîìó 
âñüîãî íàéêðàùîãî.

ДИТЯЧОГО ОНКОЛОГА КАЛІНЧУКА?
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ВОЛОНТЕРКА
Я знаю, що настане час, коли чоловіки 
будуть підтримувати жінок в бізнесі, 
політиці та громадському житті так 
само щиро, як і жінки — чоловіків!

ПРЕССЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ñïîæèâà÷³ ãàçó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà 
1 ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó çàáîðãóâàëè 
çà äîñòàâêó ãàçó ìàéæå 54 ìëí ãðí. Êî-
æåí äåñÿòèé ñïîæèâà÷ íå çàïëàòèâ ùå 
æîäíîãî ðàçó, à êîæåí ï’ÿòèé çàòðèìóº 
îïëàòó íà 2-3 ì³ñÿö³. Íåïëàòåæ³ ïàðàë³-
çóþòü ðîáîòó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç», çîêðåìà, 
óñêëàäíþþòü ï³äãîòîâêó ãàçîâèõ ìåðåæ 
äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó òà íàäàííÿ ïî-
ñëóãè äîñòàâêè ãàçó â ðåã³îí³. Êîìïàí³ÿ 
âèìóøåíà âäàâàòèñÿ äî ñòÿãíåííÿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Ïîíàä 50 ïîçîâ³â íà çàãàëüíó ñóìó ìàé-
æå 300 òèñ. ãðí óæå ïîäàí³ äî ñóäó ïî âñ³é 
îáëàñò³. Ìàòåð³àëè ñòîñîâíî ñòÿãíåííÿ 
ùå áëèçüêî 5,5 ìëí ãðí ãîòóþòüñÿ äëÿ 
ïîäà÷³ äî ñóäó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Ìîðàòîð³þ íà ñòÿãíåííÿ áîðã³â â ñóäî-
âîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó íåìàº.

Êîìïàí³ÿ ïîñò³éíî íàãàäóº ñïîæèâà÷àì 
ïîðÿäîê òà ñòðîêè îïëàòè äîñòàâêè ãàçó. 
Çðåøòîþ, âæèâàº çàõîä³â äî çìåíøåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³. Ç ïî÷àòêó ðîêó áîðæíè-
êàì íàä³ñëàíî ìàéæå 21 òèñ. äîñóäîâèõ 
ïîïåðåäæåíü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãàøåííÿ 
áîðã³â.

«Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº ñïîæèâà÷³â ðîç-
ðàõóâàòèñÿ çà ïîñëóãó ðîçïîä³ëó ãàçó, íå 
äîâîäèòè ñïðàâó äî ñóäó, ùîá óíèêíóòè 

äîäàòêîâèõ âèòðàò íà âèð³øåííÿ ñïîðó 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Íàãàäàºìî, ùî ñïëàòèòè ïîñëóãó ðîç-
ïîä³ëó ãàçó ïîòð³áíî äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, 
â ÿêîìó îòðèìóºòå ïîñëóãó. Òîáòî, äî 20 
ñåðïíÿ çà ñåðïåíü.

Áóäüòå óâàæí³! Ïîñëóãà äîñòàâêè ñïëà-
÷óºòüñÿ îêðåìî â³ä ïëàòè çà ãàç ÿê òî-
âàð, íà ðàõóíîê ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ð³âíî-
ì³ðíèìè ùîì³ñÿ÷íèìè ïëàòåæàìè. Ïðè 
öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ÷åêàòè ïàïåðîâîãî 
ðàõóíêó.

Êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç» ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
çàâàíòàæèòè ðàõóíêè òà ñïëàòèòè çà  ðîç-
ïîä³ë ãàçó äèñòàíö³éíî, ó çðó÷íèé ÷àñ òà 
ç³ çðó÷íîãî ì³ñöÿ çà äîïîìîãîþ îíëàéí-
ñåðâ³ñ³â: Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.
ua, ÷àò-áîò «7104ua» ó Viber, ìîá³ëüíèé 
äîäàòîê 104Mobile,Telegram 7104ua, ñèñ-
òåìè ³íòåðíåò-ïëàòåæ³â Portmone.com 
òà iPay.ua, ³íòåðíåò-ïîñëóãè «Îùàä 24», 
«ÏðèâàòÁàíê» òà ³í. Ðîçðàõóâàòèñÿ ìîæíà 
òàêîæ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ «Óêðïî-
øòè», ÷åðåç â³ää³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó 
àáî òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

Çàêëèêàºìî ñïîæèâà÷³â äîòðèìóâàòèñü 
äèñöèïë³íè ó ðîçðàõóíêàõ, àáè ï³äïðè-
ºìñòâî ìàëî çìîãó íàäàòè ÿê³ñíó ïîñëóãó 
áåçïåðåá³éíî¿ òà áåçàâàð³éíî¿ äîñòàâêè 
ãàçó ï³â ì³ëüéîíà ñïîæèâà÷³â ðåã³îíó òà 
ï³äãîòóâàòè ìåðåæ³ äî çèìè.

ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Îò ³ çá³ãëè 4 òèæ-
í³ íåéìîâ³ðíèõ åìîö³é, 

âèâ÷åííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, êî-
ìàíäíèõ çìàãàíü, çàíÿòü ñïîðòîì 
³ ÿê ðåçóëüòàò — ñòâîðåííÿ âëàñ-
íîãî ñàéòó. Ïðî ùî öå ìè? Ïðî 
Ë³òí³é ²Ò-Òàá³ð Øêîëè Õàêåð³â.

Summer IT-Camp — öå íà-
â÷àëüíèé çì³ñòîâíèé ôàí â ïî-
ºäíàíí³ ç íîâ³òí³ìè òåõíîëî-
ã³ÿìè òà ºâðîïåéñüêèìè ìåòî-
äèêàìè âèêëàäàííÿ. Òàêà ïîä³ÿ 
â³äáóâàºòüñÿ ëèøå ðàç â ð³ê! ² 
öåé ð³ê íå ñòàâ âèíÿòêîì. Ç 
6.07 ïî 31.07 øêîëÿð³ íàøîãî 
ì³ñòà ìàëè çìîãó ïðîâåñòè ë³òî 
ç êîðèñòþ.

Çà 4 òèæí³ ä³òè ñòâîðèëè ñâ³é 
ïåðøèé ïîâíîö³ííèé ñàéò. Êîæåí 
ó÷àñíèê òàáîðó îáèðàâ òåìàòè-
êó äëÿ ñàéòó íà âëàñíèé ñìàê. 
Êîæíå çàíÿòòÿ — íàñè÷åíå òà 
íåñòàíäàðòíå. Âèêëàäà÷³-ïðàê-

òèêè ö³êàâî òà äîñòóïíî ïîÿñ-
íèëè ñêëàäí³ ïîíÿòòÿ. Ä³òè âè-
â÷àëè: ïðîãðàìóâàííÿ, ãðàô³êó òà 
äèçàéí, ëîã³êó òà àëãîðèòì³çàö³þ, 
àíãë³éñüêó äëÿ ²Ò. Äðóæíÿ àò-
ìîñôåðà äîïîìîãëà øêîëÿðàì 
ðîçêðèòè îñîáèñò³ñòü, ðîçâèíóòè 
çä³áíîñò³ ³ ïðîÿâèòè ñåáå â ²T 
âæå ó ðàííüîìó â³ö³.

Òà ñåðöÿ ä³òåé ìè çàâîþâàëè 
íå ëèøå ö³êàâèìè çàíÿòòÿìè. 
²Ò-Òàá³ð ñòâîðåíèé ñàìå äëÿ 
òîãî, àáè ïîâåñåëèòèñÿ ç êîðèñ-
òþ. Ó÷àñíèêè ðîçä³ëèëèñÿ íà äâ³ 
êîìàíäè: Êîêà-Êîëà òà Ê³áåð 
Êîòëåòè. Ö³ êîìàíäè àêòèâíî 
çìàãàëèñÿ, áåðó÷è ó÷àñòü ó ð³ç-
íîìàí³òíèõ ö³êàâèõ êîíêóðñàõ.

Ùîòèæíÿ áóâ äåíü, ïðèñâÿ-
÷åíèé ëèøå ðîçâàãàì. Ìè â³ä-
â³äàëè Ï’ÿòíè÷àíñüêèé ë³ñ, äå 
ãðàëè ³ãðè íà ïðèðîä³. Ï³ä ÷àñ 
ëîã³÷íîãî êâåñòó ä³òè ïðîÿâèëè 
ñâîþ êì³òëèâ³ñòü â ïîøóêàõ ï³ä-
êàçîê, ðîçãàäàëè çàøèôðîâàíó 
ôðàçó, à ïîò³ì ñòâîðèëè êàðòó 

ìð³é. Îäèí ç òèæí³â áóâ ïðè-
ñâÿ÷åíèé ðîáîò³ â ²Ò-êîìïàí³¿. 
Êîìàíäè ïðèºäíàëèñü äî ³í-
ôîðìàòèâíî¿ îíëàéí-êîíôå-
ðåíö³¿, ÿêó ïðîâåëà ïðåäñòàâ-
íèê êîìïàí³¿ Infopulse Þë³ÿ. 

À HR-ðè êîìïàí³¿ SkySoft.tech 
Êàòÿ òà Â³êà ïðèéøëè â ãîñò³ 
äî òàáîð³âö³â ³ ïðîâåëè ö³êà-
âèé Áðåéí-ðèíã. Âñ³ êîìïàí³¿ 
ïðèãîòóâàëè êîìàíäàì ïðèçè. 
Â îñòàíí³é òèæäåíü ä³òè çìà-

ãàëèñü ó ô³íàëüí³é ãð³, ³ ëèøå 
ï³ñëÿ íå¿ âèçíà÷èëàñü êîìàíäà-
ïåðåìîæåöü. Âñ³ ä³òè îòðèìàëè 
ïîäàðóíêè â³ä Øêîëè Õàêåð³â 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ òà 
ïàðòíåðà òàáîðó ²Ò-êîìïàí³¿ 
RIA. COM.

Ùî äàë³? Êîæåí ó÷àñíèê 
Ë³òíüîãî ²Ò-Òàáîðó îòðèìóº 
çíèæêó íà íàâ÷àííÿ â Øêîë³ 
Õàêåð³â ³ ìîæå ïðîäîâæèòè âè-
â÷åííÿ ²Ò-òåõíîëîã³é. Äëÿ íàñ 
âàæëèâî, ùî êð³ì îòðèìàíèõ 
çíàíü òà åìîö³é, áàãàòî ä³òåé 
çíàéøëè òóò ñïðàâæí³õ äðóç³â.

ßêùî âè ïðàãíåòå, ùîá âàøà 
äèòèíà âèâ÷àëà íîâ³òí³ òåõíî-
ëîã³¿ òà áóëà â ïîñò³éíîìó «ðóñ³ 
äî ìàéáóòíüîãî» — ðåºñòðóéòåñü 
â íîâ³ ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â òà 
ïðèõîäüòå íà ïðåçåíòàö³þ. Ìè 
âèðîùóºìî òàëàíòè))

Òåë. 067–431–19–21, 
073–209–97–43
hack.intita.com

«Вінницягаз» змушений стягувати борги 
за доставку газу в судовому порядку

Літо вдалося! Підсумки Summer IT-Camp

БЛОГ

БЛОГ

468474

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 200132

468474

478239
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Оренда трамваїв у Вінниці спра-
ва звична. Бувають випадки, 
коли таких замовлень надходить 
по два рази на день. Про це роз-
повів директор Музею трамваїв 
Олег Матюхов.
— Переважно замовляють для 
групових екскурсій, — говорить 
Матюхов. — Школи, виші, най-
частіше під час випускних. Іно-
земці можуть для одного вагон 
замовити.
Щоб зробити замовлення, треба 
звернутися до Музею або у при-
ймальну Транспортної компа-
нії. Вартість години оренди — 

2000 гривень.
Крім Вінниці, трамваї стали 
символами в Одесі, Льво-
ві. У світі добре знані вагони 
у Сан-Франциско, Пальма-де-
Майорці, Лісабоні.
За словами співрозмовника, у ці 
міста також постійно їдуть люби-
телі транспорту, аби проїхатися 
у ретро-вагонах.
— Побачити незвичний вагон 
трамвая, для мене все одно, що 
для когось побачити Париж, — 
такі слова почув від одного з 
учасників клубу любителів тран-
спорту «1000 міліметрів».

Буває, вагон замовляють по два рази на день 

РЕКЛАМА

477903

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³ñëÿ ïîñëà-
áëåííÿ êàðàíòèíó 
ó Ìóçå¿ òðàìâà¿â 
çíîâó çóñòð³÷àþòü 

ãîñòåé-³íîçåìö³â. Éîãî äèðåêòîð 
Îëåã Ìàòþõîâ ðîçïîâ³â, ùî íåäàâ-
íî ó íàñ áóëè ëþáèòåë³ òðàíñïîðòó 
ç Ëàòâ³¿, Òóðå÷÷èíè ³ Øâåéöàð³¿. 
Øâåéöàðö³, òî÷í³øå, ìåøêàíö³ 
Öþðèõà, ïðè¿çäÿòü ÷è íå íàé÷àñ-
ò³øå. Ñàìå ç öüîãî ì³ñòà Â³ííèöÿ 
îòðèìàëà ïîíàä ñòî òðàìâàéíèõ 
âàãîí³â. Êàæóòü, ñóìóþòü çà ñâî¿ìè 
«Ì³ðàæàìè» ³ «Êàðïôåíàìè».

ОДИН У ВАГОНІ 
Ïðè¿çäèâ äî Â³ííèö³ ó ëèïí³ 

íèí³øíüîãî ðîêó 25-ð³÷íèé øâåé-
öàðåöü íà ³ì’ÿ Ëóêàñ. Êàðàíòèí 
íå ñòàâ íà çàâàä³ ³íîçåìöþ. Æàðòî-
ìà ñêàçàâ, ùî õî÷å ïîáà÷èòè ó íàñ 
«öþð³õñüêèé áàëåò» (?!).

Ó Îëåãà Ìàòþõîâà ôðàçà íå âè-
êëèêàëà çäèâóâàííÿ. Ðåêëàìîþ 
öþð³õñüêîãî òåàòðó ðîçïèñàíèé 
îäèí ç «Ì³ðàæ³â».

— Òàêèì ìè îòðèìàëè öåé âàãîí 
ç Öþðèõà, — ðîçïîâ³äàº Ìàòþõîâ. 
— Çáåðåãëè íå ò³ëüêè âàãîí, à é 
ðåêëàìó.

Êîìó äîâîäèëîñÿ ¿õàòè ó öüî-
ìó âàãîí³, ìîæëèâî, çâåðòàâ óâà-
ãó, ùî íóìåðàö³ÿ ñèä³íü ïîçíà-
÷åíà òàê, ÿê íà êð³ñëàõ ó çàë³ 
òåàòðó. 

Î÷åâèäíî ó ïàíà Ëóêàñà ñâî¿ 
ñïîãàäè ïðî öåé âàãîí. 11 ðîê³â 
òîìó «áàëåòíèé» îñòàíí³é ðàç 
ïðîéøîâ ìàðøðóòîì ó Öþðèõó. 
Õëîïåöü áóâ òîä³ ï³äë³òêîì.

—Çàìîâëåííÿ íà îðåíäó ã³ñòü 
ðîáèâ ÷åðåç â³ííèöüêèõ çíàéî-
ìèõ. Âîíè ðîáèëè çàÿâêó, ñïëà-
÷óâàëè êîøòè. Îäíà ãîäèíà îðåí-
äè òðàìâàéíîãî âàãîíà êîøòóº 
íèí³ äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ßê ïîÿñíèâ äèðåêòîð ìóçåþ, 
³íîçåìöÿì ïðîïîíóþòü íà âè-
á³ð àáî ìàðøðóò ¹2 «Âèøåíü-
êà-Áàðñüêå øîñå», àáî ÷åòâåðòèé 
ìàðøðóò, ùî éäå äî çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó.

ХОТІВ ПОБАЧИТИ 
«СЛІПУ КОРОВУ» 

Ó íàøîìó ì³ñò³ º óí³êàëüíèé 
âàãîí «ñë³ïà êîðîâà». Òàê íàçè-
âàþòü éîãî ëþáèòåë³ òðàíñïîðòó. 
Â³í íåçâè÷àéíèé óæå òèì, ùî 
çàëèøèâñÿ ºäèíèé ç ö³º¿ ñåð³¿ ùå 
ä³þ÷èõ âàãîí³â. Éîãî ïðîäîâæó-
þòü åêñïëóàòóâàòè ó Â³ííèö³ ÿê 
åêñêóðñ³éíèé.

ШВЕЙЦАРЕЦЬ ОРЕНДУВАВ «МІРАЖ»
Фанати трамваїв  Швейцарці приїздять 
до Вінниці, щоб прокататися у ретро-вагонах, 
які раніше передали нашому місту. Серед 
них є безкабінний вагон «сліпа корова». 
Унікальний тим, що залишився єдиним у світі 
вагоном, яким перевозять пасажирів

Ïðî öå ðîçïîâ³â ñòóäåíò òåõí³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó, åêñêóðñîâîä 
Ìóçåþ òðàìâà¿â Âàëåð³é Ñòàð-
æèíñüêèé.

— Òðè âàãîíè ö³º¿ ñåð³¿ îòðè-
ìàëà Â³ííèöÿ ç Öþðèõà, — êàæå 
ïàí Âàëåð³é. — Ùå îäèí ñòàâ 
ìóçåéíèì åêñïîíàòîì. Íà òðåò³é 
ó íàñ º ñâ³é ïðîåêò. Ïîêè ùî ïðî 
íüîãî íå áóäó ãîâîðèòè.

Îñîáëèâ³ñòü òàêîãî âàãîíà 
â òîìó, ùî â³í áåçêàá³ííèé, âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè ÿê ïðè-
÷³ïíèé.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî âæå 
äåê³ëüêà ðîê³â ï³äòðèìóº êîí-
òàêòè ç ëþáèòåëåì òðàíñïîðòó 
ç Öþðèõà íà ³ì’ÿ Àð³àí. Òîð³ê 
19-ð³÷íèé õëîïåöü ïðè¿æäæàâ 
äî Â³ííèö³. Áóâ ó íàøîìó ì³ñò³ 
ðàçîì ç áàòüêàìè.

— Ïîêè áàòüêè ï³çíàâàëè Â³-
ííèöþ, ìè ç Àð³àíîì ¿çäèëè 
ó òðàìâàÿõ, — ãîâîðèòü Ñòàðæèí-
ñüêèé. — Ïðî¿õàëè âñ³ìà ìàðø-
ðóòàìè. Çä³éñíèëàñÿ éîãî ìð³ÿ 
ïîáà÷èòè «ñë³ïó êîðîâó».

Ï³ñëÿ òîãî Âàëåð³é ãîñòþâàâ 
â Àð³àíà ó Öþðèõó. Êàæå, Àð³-
àí âîäèâ éîãî ó ìóçåé òðàìâà¿â. 
Òàì âåëèêà êîëåêö³ÿ âàãîí³â, 
ïîíàä 30 îäèíèöü. Íàéñòàð³-
øèé òðàìâàé ùå 1897 ðîêó âè-
ïóñêó. Ó Öþðèõó âèïðîáîâóþòü 
íîâ³ òðàìâà¿ Flexity ³ Bombardier 
flexity2. Ñèä³ííÿ ó íèõ çðîáëåí³ 
ç òîãî æ ìàòåð³àëó ³ ìàþòü òàêèé 
ñàìèé âèãëÿä, ÿê ó òèõ, ùî êóð-
ñóþòü Â³ííèöåþ. Ä³çíàâñÿ, ùî 
øâåéöàðö³ äóæå øàíóþòü ñòàð³ 
òðàäèö³¿. Íàìàãàþòüñÿ çáåð³ãàòè 
¿õ â íîâèõ âàãîíàõ áîäàé òàêèìè 
íåçíà÷íèìè øòðèõàìè, ÿê ó âè-
ïàäêó ç ì³ñöÿìè äëÿ ñèä³ííÿ.

Любителі трамваїв з Німеччини насамперед оглянули 
свій ретро-вагон Gotha, що є у Музеї у Вінниці, 
а вже потім перейшли до швейцарських 



РЕКЛАМА

477160

ПРЕССЛУЖБА 
ТОВ «ЕВОЛЮЦІЯ 

СМАКУ»

Çàâäÿêè íîâ³òíüî-
ìó çàñîáó «Àêâàòîí-10» 

çíåçàðàçèòè âîäó â áàñåéí³ òåïåð 
äóæå ïðîñòî. Íà â³äì³íó â³ä õëîðó, 
â³í íå øêîäèòü çäîðîâ’þ, ìàº òðè-
âàëó ä³þ, ëåãêèé ó âèêîðèñòàíí³ ³ 
äîñòóïíèé çà ö³íîþ.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü õëîðó-
âàííÿ º íàéïîïóëÿðí³øèì ñïî-
ñîáîì äëÿ çíåçàðàæåííÿ âîäè, 
çîêðåìà â áàñåéíàõ. Îáóìîâëåíî 
öå, øâèäøå, áþäæåòí³ñòþ ìåòî-
äó, àí³æ éîãî âèñîêîþ åôåêòèâ-
í³ñòþ. Ó áîðîòüá³ ç³ øê³äëèâèìè 
ïàòîãåíàìè õëîð ìàëîä³ºâèé, îä-
íàê ïðè êîíòàêò³ ç íèì, ³ ÷àñòî 
íàâ³òü íå ï³äîçðþþ÷è ïðî öå, 
ëþäè íàðàæàþòü ñåáå íà íåáåç-
ïåêó. Íàïðèêëàä, çà îäíó ëèøå 
ãîäèíó, ïðîâåäåíó â áàñåéí³, ëþ-
äèíà îòðèìóº â 140 ðàç³â á³ëüøó 
äîçó òîêñè÷íèõ õëîðïîõ³äíèõ 
ñïîëóê, í³æ ï³ä ÷àñ ìèòòÿ â äóø³, 
òà â 180 ðàç³â — í³æ ÿêáè ïðîñòî 
âèïèëà ñêëÿíêó âîäè ç-ï³ä êðàíó.

Íàóêîâî äîâåäåíî, ùî çà ñòî 
ãîäèí, ïðîâåäåíèõ ïîðÿä ç õëî-
ðîâàíèì áàñåéíîì, ó ëþäèíè 
ðîçâèâàºòüñÿ àëåðã³ÿ. ²íñòðóê-
òîðè ç ïëàâàííÿ, íàïðèêëàä, õâî-
ð³þòü çàïàëåííÿì íîñîâèõ ïàçóõ 
òà ãîðëà âòðè÷³ ÷àñò³øå, í³æ ¿õí³ 
êîëåãè, ðîáîòà ÿêèõ íå ïîâ’ÿçàíà 
ç ïîâñÿêäåííèì êîíòàêòîì ç âî-
äîþ ó ïëàâàëüíèõ áàñåéíàõ.

Õëîðîâàíà âîäà, íà ùàñòÿ, 
íå âèêëèêàº ãîñòðèõ îòðóºíü, àëå 
íàñë³äê³â ¿¿ õðîí³÷íîãî âïëèâó 

óíèêíóòè íå âäàºòüñÿ í³êîìó. 
Öå, íàïðèêëàä, çàõâîðþâàííÿ 
îðãàí³â äèõàííÿ, ð³çíîìàí³òí³ 
³íôåêö³¿, ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çóá³â 
òîùî. Àáè íå ìàòè ç öèì ïðî-
áëåì, âëàñíèêàì áàñåéí³â âàðòî 
çàçäàëåã³äü ïîäáàòè ïðî çäîðîâ’ÿ 
³ êîìôîðò ÿê âëàñí³, òàê ³ ñâî¿õ 
áëèçüêèõ.

Ùî âàì ó öüîìó ìîæå äîïî-
ìîãòè?

Õëîð ìàº âëàñòèâ³ñòü âèïàðî-
âóâàòèñÿ. Íàïðèêëàä, ó òåïëó 
ïîðó ðîêó íà öå ï³äå ëèøå ê³ëü-
êà äí³â. Ïî-ïåðøå, äèõàòè öèì 
áóäå øê³äëèâî, à ïî-äðóãå — öå 
ãîâîðèòü ïðî éîãî íèçüêó åôåê-
òèâí³ñòü â î÷èùåíí³ âîäè. Ïî-
ãîäüòåñü, äîäàâàòè ùîê³ëüêà äí³â 
íîâó ïîðö³þ ö³º¿ ðå÷îâèíè â áà-
ñåéí àáî âçàãàë³ ïîâí³ñòþ çì³-
íþâàòè ó íüîìó âîäó íå ñèëüíî-
òî é õî÷åòüñÿ. Àëå ÿêùî öüîãî 
íå ðîáèòè, íà ñò³íêàõ áàñåéíó 
ïî÷íóòü ðîçìíîæóâàòèñÿ ïàòî-
ãåíí³ ì³êðîîðãàí³çìè òà âîäîðîñ-
ò³, êîë³ð âîäè ïî÷íå çì³íþâàòèñÿ, 
ç’ÿâèòüñÿ íåïðèºìíèé çàïàõ ³ íà-
âðÿä ÷è ó êîãîñü âèíèêíå áàæàí-
íÿ ïîêóïàòèñÿ â òàêîìó áàñåéí³.

Âèéòè ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ äîïî-
ìîæå ðåàãåíò êîìïëåêñíî¿ ä³¿ 
«Àêâàòîí-10». Â³í º íîâ³òí³ì 
çíåçàðàæóþ÷èì çàñîáîì, ó ñâî-
ºìó ñêëàä³ íå ì³ñòèòü õëîðó, 
íå âèïàðîâóºòüñÿ, íå øêîäèòü 
çäîðîâ’þ íàâ³òü ïðè ïîòðàïëÿíí³ 
âñåðåäèíó îðãàí³çìó ³ ïðè öüî-
ìó åôåêòèâíî ñïðàâëÿºòüñÿ ç³ 
ñâî¿ì îñíîâíèì îáîâ’ÿçêîì — 
î÷èùåííÿì âîäè.

Ï³ñëÿ äîäàâàííÿ «Àêâàòî-
íó-10» ó áàñåéí çàñ³á îäðàçó 
îñ³äàº íà âñ³é ïîâåðõí³ éîãî 
ñò³íîê, — öå ñàìå òå ì³ñöå, äå çà-
çâè÷àé ³ ðîçìíîæóþòüñÿ øê³äëè-
â³ áàêòåð³¿ ç âîäîðîñòÿìè. ßêùî 
â áàñåéí³ âæå áóëè íàðîñòè ÷è 
³íø³ ì³êðîîðãàí³çìè, òî ðåàãåíò 
¿õ øâèäêî çíèùèòü, à íîâ³ ïà-
òîãåíè ÷åðåç àêòèâíó ä³þ çàñîáó 
óòâîðèòèñÿ âæå íå çìîæóòü. Ïðè 
öüîìó áåçïå÷í³ òà êîðèñí³ êîì-
ïîíåíòè âîäè çàëèøàòüñÿ ó í³é 
íåóøêîäæåíèìè.

«Àêâàòîí-10» ìàº ïðîëîíãî-
âàíó ä³þ, òîìó ð³äèíà â áàñåéí³ 
íå áóäå çàñòîþâàòèñÿ âïðîäîâæ 
ö³ëîãî ì³ñÿöÿ, ó í³é áóäå ïðè-
ºìíî ³ áåçïå÷íî çíàõîäèòèñÿ. 
À ÿêùî âèïàäêîâî êîâòíóòè 
òàêî¿ âîäè, çäîðîâ'þ ëþäèíè 
í³÷îãî íå çàãðîæóâàòèìå, àäæå 
çà äàíèìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íî-
çåìíèõ óñòàíîâ, öåé çàñ³á ìàº 

÷åòâåðòèé êëàñ áåçïåêè (òàêèé 
ñàìèé ÿê ó êóõîííî¿ ñîë³).

Ó âèêîðèñòàíí³ «Àêâàòîí-10» 
òàêîæ äóæå ïðîñòèé. Óñå, ùî ïî-
òð³áíî çðîáèòè, — öå â³äïîâ³äíî 
äî ³íñòðóêö³¿ îáðàòè íåîáõ³äíó 
äîçó ³ çàëèòè çàñ³á ó áàñåéí (ïðè-
áëèçíî öå ñòàíîâèòèìå 100 ì³ë³-
ë³òð³â íà òèñÿ÷ó ë³òð³â). Ðåãóëÿð-
í³ñòü äîäàâàííÿ ðåàãåíòó áóäå 
çàëåæàòè â³ä ê³ëüêîñò³ ëþäåé òà 
÷àñòîòè êóïàííÿ.

Ùå îäíèì áåççàïåðå÷íèì 
ïëþñîì öüîãî çàñîáó º íàÿâí³ñòü 
äî íüîãî ñïåö³àëüíèõ åêñïðåñ-
òåñò³â äëÿ âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðà-
ö³¿ ä³þ÷î¿ ðå÷îâèíè ó âîä³. Âîíè 
òàêîæ äóæå ïðîñò³ ó âèêîðèñòàí-
í³, àëå çàâäÿêè íèì âè çíàòèìåòå, 
÷è äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïðåïàðàòó 
º íàðàç³ ó âàøîìó áàñåéí³.

Âðàõîâóþ÷è âñå âèùåñêàçàíå, 
«Àêâàòîí-10» ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè ïðè çíåçàðàæåíí³ ïëà-
âàëüíèõ òà îçäîðîâ÷èõ áàñåéí³â, 

àêâàïàðê³â, øòó÷íèõ âîäîéì ç 
ïð³ñíîþ òà ìîðñüêîþ âîäîþ. 
À òàêîæ äåç³íôåêö³¿ «÷àø» òà 
îáëàäíàííÿ äëÿ áàñåéí³â.

— Ó «Àêâàòîí-10» º áàãàòî ïå-
ðåâàã, íàïðèêëàä, â³í àáñîëþòíî 
áåçïå÷íèé äëÿ ëþäåé ³ çäàòåí 
çíèùóâàòè âñ³ áàêòåð³¿, â³ðóñè 
³ ãðèáêè, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü ðà-
çîì ³ç íèìè äî âîäîéìè. Ñàìå 
÷åðåç öå ìè âèáðàëè éîãî äëÿ 
çíåçàðàæåííÿ íàøèõ áàñåéí³â, — 
ðîçïîâ³äàþòü â àäì³í³ñòðàö³¿ çà-
ì³ñüêîãî êîìïëåêñó â³äïî÷èíêó 
«Áàòòåðôëÿé». — Âîäà ï³ñëÿ éîãî 
çàñòîñóâàííÿ ÷èñòà ³ íå ïàõíå 
õëîðêîþ. Ìè âïåâíåí³ â òîìó, 
ùî êîëè äîäàºìî öåé çàñ³á ó áà-
ñåéí, â³í ì³í³ìóì òðè òèæí³ áóäå 
åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ³ çàõèùàòè 
âîäó â³ä çàáðóäíåíü.

Ïðèäáàòè öåé ðåàãåíò ìîæíà 
íà ñàéòàõ: Prom, Rozetka, Allo àáî 
çâåðíóâøèñü çà òåëåôîíîì: (044) 
22–77–899.

Âàðò³ñòü îäíîãî ë³òðà ñòàíîâèòü 
229 ãðèâåíü.

Ó íàñòóïíîìó âèïóñêó ãàçåòè 
ìè ðîçêàæåìî, ÿê çàâäÿêè «Àê-
âàòîíó-10» ìîæíà î÷èñòèòè âîäó 
â êðèíèö³.

ДОВІДКА

Інноваційний препарат «АКВА-
ТОН-10» розроблений та виготов-
лений в Україні науковцями ПрАТ 
«Укрводбезпека» в 1998 році.

ВИСНОВОК СЕС № 602–123–20–
5/36572 ВІД 28.08.2018 Р.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АНДРІЙ ГАЙДАЙ, АКТИВІСТ
Усе, на що ви можете розраховувати, коли 
боретесь за справедливість та права людей, — 
це те, що рано чи пізно вас підстережуть біля 
під’їзду і добряче «віддячать» арматурою.

До внесення 
АКВАТОН

На третій день після 
внесення АКВАТОН

478198
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

Ще з жовтня 2018 року в рахун-
ки вінничан роблять донараху-
вання за газ. На кожні 100 ку-
бів газу газовики дописують 
від 1 до 8 кубів. У «Вінницягаз» 
казали, що так роблять, бо газ 
у теплі розширяється, а у холоді 
стискається. І як результат — лі-
чильники неправильно обрахо-
вують блакитне паливо.
Для вирівнювання показів ухва-
лили стандартні умови поста-
чання газу: 20 градусів тепла 
за Цельсієм та тиск 760 метрів 
ртутного стовпчика. Якщо ре-
альні показники відрізняються, 
то спожитий об’єм газу потрібно 
множити на коефіцієнти — від 
0,98 до 1,08.
Проте «попрощатися» з дона-
рахуваннями після зміни поста-
чальника не вдасться. Оскільки 

їх роблять не газзбути, говорить 
заступник начальника депар-
таменту енергоефективності 
«Нафтогаз України» Олексій 
Хабатюк.
— Нарахування робить облгаз. 
Тому зі зміною постачальника 
точно не буде вирішена пробле-
ма з завищеними нарахування-
ми з причини температурних ко-
ефіцієнтів. Потрібно вирішувати 
корінь проблеми — нарахування 
облгазу, — каже Хабатюк.
Регулятор (НКРЕКП) намагався 
заборонити використовувати 
облгазам цю методику до по-
бутових споживачів: накла-
дав штрафи, подавав позови 
до суду. Проте у першій та дру-
гій інстанції суд виступив на боці 
«Вінницягазу». Нині триває роз-
гляд справи в касаційному суді.

Зміна постачальника не звільнить від «коефіцієнтів» 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Óðÿä 1 ñåðïíÿ 
îñòàòî÷íî ñêà-
ñóâàâ ìåõàí³çì 

PSO — ñïåö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ 
«Íàôòîãàçó» ç ïðîäàæó ãàçó äëÿ 
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â çà ö³íîþ, 
ÿêó ðåãóëþº äåðæàâà. Âîäíî÷àñ 
íàñåëåííÿ îòðèìàëî ìîæëèâ³ñòü 
çì³íèòè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó, äëÿ 
÷îãî ùå ó 2015 ðîö³ â³äáóëîñÿ 
ðîçä³ëåííÿ îáëãàç³â íà êîìïà-
í³þ, ùî ïðîäàº ãàç, òà êîìïàí³¿, 
ùî äîñòàâëÿþòü éîãî ïî òðóáàõ. 
Ïåðøîþ äëÿ â³ííè÷àí º «Â³ííè-
öÿãàç çáóò», à äðóãîþ — «Â³ííè-
öÿãàç». ² ÿêðàç ãàççáóò ìîæíà 
çì³íèòè íà ³íøó êîìïàí³þ.

ПЕРЕХІД ДО НОВОГО 
ПРОДАВЦЯ 

Ï³ñëÿ çàïóñêó ðèíêó, íà ñïî-
æèâà÷³â î÷³êóº äâ³ ïðèíöèïî-
âèõ çì³íè. Ïåðøà — â³äìîâà â³ä 
ô³êñîâàíî¿ ö³íè íà ãàç ïðèçâåäå 
äî òîãî, ùî âàðò³ñòü ïàëèâà ôîð-
ìóâàòèìå ðèíîê. ² òåîðåòè÷íî, 
ìîæíà çíàéòè òàêîãî ïîñòà÷àëü-
íèêà, ÿêèé ïðîïîíóâàòèìå ãàç 

çà íàéìåíøîþ ö³íîþ.
Äðóãà — ñïîæèâà÷ó ç 1 ëèï-

íÿ ñïðîñòèëè ïðîöåñ ïåðåõîäó 
äî íîâî¿ êîìïàí³¿ ïîñòà÷àëü-
íèêà. Á³ëüøå íå ïîòð³áíî î÷³-
êóâàòè 100 äí³â íà ïðèºäíàííÿ 
äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà, çáè-
ðàòè äîâ³äêè ïðî â³äñóòí³ñòü 
áîðã³â, î÷³êóâàòè «âîëüíó» â³ä 
ñòàðîãî íàäàâà÷à ïîñëóã.

Â³äòåïåð ñïîæèâà÷ íàäñèëàº 
çàÿâó-ïðèºäíàííÿ, ïàêåò äîêó-
ìåíò³â, ÿêèé âèçíà÷åíèé íà ñàé-
ò³ ïîñòà÷àëüíèêà ïîñëóã, òà î÷³-
êóº â³ä 4 äî 20 äí³â íà ð³øåííÿ 
ïðî ïðèºäíàííÿ äî íîâîãî ïî-
ñòà÷àëüíèêà. Ïîäàòè äîêóìåí-
òè ìîæíà áóäå íà åëåêòðîííó 
ïîøòó ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ÷è 
â éîãî öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðîòÿãîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³î-
äó ñòàðà êîìïàí³ÿ-ïîñòà÷àëüíèê 
íå ìàº ïðàâà â³äêëþ÷àòè ïî-
ñòà÷àííÿ ãàçó. ßêùî â ëþäèíè 
áóâ áîðã ïåðåä êîëèøí³ì ïîñòà-
÷àëüíèêîì, òî ïåðåéòè äî íîâî¿ 
êîìïàí³¿ ìîæíà, àëå ç áîðãàìè 
äîâåäåòüñÿ ðîçðàõóâàòèñÿ ïðîòÿ-
ãîì 10 äí³â â³ä äàòè âèñòàâëåííÿ 
òàêîãî ðàõóíêó. Àáî îñêàðæèòè 
ðàõóíîê ó ñóä³, ÿêùî êë³ºíò ¿õ 
íå âèçíàº.

В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАВ РИНОК ГАЗУ. 
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ВІННИЧАН?
Реформа  З серпня побутовий 
споживач може змінити 
постачальника газу майже так само, 
як оператора мобільного зв’язку, 
орієнтуючись на кращу ціну та сервіс. 
І одночасно держава відпустила 
регулювання цін на газ для населення. 
Як це працюватиме, та що буде 
з цінами на газ?

Ï³ñëÿ çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà 
íîâó òðóáó ïðîêëàäàòè íå òðåáà.

— Îáñëóãîâóâàííÿì ãàçîðîç-
ïîä³ëü÷èõ ìåðåæ çàéìàºòüñÿ 
«Â³ííèöÿãàç». Íîâà êîìïàí³ÿ-
ïîñòà÷àëüíèê áóäå çàêóïîâóâàòè 
îáñÿãè ãàçó íà ðèíêó, à ñïîæè-
âà÷ îòðèìóâàòèìå ãàç ïî ò³é æå 
òðóá³, ùî ³ äî çì³íè ïîñòà÷àëü-
íèêà. Ïðîñòèìè ñëîâàìè, òðóáà 
îäíà, à âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ 
ïîñòà÷àííÿ ãàçó ìîæóòü ñîòí³ 
ïîñòà÷àëüíèê³â, — ãîâîðèòü ðå÷-
íèöÿ îáëãàçó Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

Äî òîãî æ, ïåðåéòè äî íîâîãî 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà ìîæíà íàâ³òü 
îäí³ºþ êâàðòèðîþ â áàãàòîïî-
âåðõ³âö³, àäæå ãàç äî ñïîæèâà÷à 
ïîñòà÷àþòü çà ³íäèâ³äóàëüíèì 
äîãîâîðîì.

ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ 
Çàðàç ðèíîê ïîâ³ëüíî íàáè-

ðàº îáåðò³â òà ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ 
«ëàñò³âêè», ÿê³ àíîíñóâàëè ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ïðî ïðîäàæ ãàçó íà-
ñåëåííþ.

«Íàôòîãàç» ñòâîðèâ äâà ïà-
êåòè äëÿ íàñåëåííÿ — «Ì³ñÿ÷-
íèé» íà ñåðïåíü, äå ãàç ïðîäà-
âàòèìóòü ïî 3,24 ãðèâí³ çà êóá 
³ «Ð³÷íèé», äå ö³íà ãàçó ºäèíà 
ïðîòÿãîì ðîêó — 4,73 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð/íà ì³ñÿöü.

Îãîëîñèâ ïðî íàì³ðè ïðîäà-
âàòè ãàç äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá 
³ åíåðãîáðåíä ÄÒÅÊ Àõìåòî-
âà — YASNO. Ñâîþ ïðîïîçèö³þ 
ãîòóº ³ òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿãàç 
çáóò», ÿêå îá³öÿº âæå íåçàáàðîì 
äàòè ñïîæèâà÷àì «íèçüêó ë³òíþ 
ö³íó».

Âàðò³ñòü ãàçó áóäå çì³íþâàòè-
ñÿ ùîì³ñÿöÿ, ââàæàº äèðåêòîð 
â³ííèöüêîãî ãàççáóòó Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

«Êîæíèé ïîñòà÷àëüíèê áóäå 
âèçíà÷àòè ¿¿ çàëåæíî â³ä òîãî ðå-
ñóðñó, ÿêèé â³í ñôîðìóâàâ ï³ä 

ñâî¿õ êë³ºíò³â, — öèòóº Ñîï³ëü-
í³êà ñàéò ãàççáóòó. — Îäíàê ðèí-
êîâà âàðò³ñòü ãàçó â Óêðà¿í³ ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ ³ìïîðòíîãî 
åêâ³âàëåíòà, áî áëèçüêî òðåòèíè 
ñïîæèâàíîãî ãàçó êðà¿íà ³ìïîð-
òóº». Çà ³íôîðìàö³ºþ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè», ñüîãîäí³ 70–80% â³ä-
ñîòê³â â ö³í³ ãàçó — öå ö³íà ãàçó 
íà ºâðîïåéñüêîìó õàá³ â Í³äåð-
ëàíäàõ ïëþñ òàðèô íà òðàíñïîð-
òóâàííÿ éîãî â Óêðà¿íó.

Îäíàê ð³çêîãî ñòðèáêà ö³í 
íà ãàç íå áóäå, îñê³ëüêè â Óêðà-
¿í³ º âåëèê³ çàïàñè â ï³äçåìíèõ 
ñõîâèùàõ.

— ßêùî íà ðèíêó áàãàòî ãàçó, 
òî ö³íà íå áóäå ñóïåðâèñîêîþ. 
Àëå âîíà áóäå çì³íþâàòèñÿ ùî-
ì³ñÿöÿ, ÿê öå áóëî ùå ç ñ³÷íÿ 
öüîãî ðîêó, — ââàæàº äèðåêòîð 
òîâàðèñòâà «Ãàçîïîñòà÷àëüíà 
êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» 
Ìàêñèì Ðàá³íîâè÷. — Íèçêà 
êðèçîâèõ ÿâèù íà ñâ³òîâîìó 
ãàçîâîìó ðèíêó îáâàëèëà ö³íè. 
Çàðàç ðèíîê ïîòðîõó â³äíîâ-
ëþº ñâî¿ ñåçîíí³ ðèòìè é ö³íà 
íà áëàêèòíå ïàëèâî áëèæ÷å 
äî îñåí³ çàâæäè çðîñòàëà ³ öüîãî 
ñåçîíó áóäå çðîñòàòè. Àëå í³ÿêèõ 
30+ãðí/êóá. ì âçèìêó íå áóäå.

— ßêùî íå áóäå ñåðéîçíèõ 
âàëþòíèõ ñòðèáê³â, òî ö³íè äëÿ 
ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à âçèìêó 
íå áóäóòü ïåðåâèùóâàòè 6–7 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çà òèñÿ÷ó êóáîìå-
òð³â. Çà íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó 
ïîä³é ö³íà ìîæå áóòè é äî 5 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü, — ãîâîðèâ ïðåçè-
äåíò àñîö³àö³¿ «Ãàçîâ³ òðåéäåðè 
Óêðà¿íè» Àíäð³é Ìèçîâåöü.

МОЖЕ ВТРУТИТИСЯ ДЕРЖАВА 
Ó òåîð³¿, îáðàòè ïîñòà÷àëü-

íèêà ìîæíà áóäå ç áóäü-ÿêîãî 
ðåã³îíó Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè âîíè 
áóäóòü çàêóïîâóâàòè îáñÿãè ãàçó 
³ ïðîäàâàòè éîãî ñâî¿ì ñïîæèâà-
÷àì, à äîñòàâêîþ çàéìàòèìóòüñÿ 
îáëãàçè. Îäíàê ºäèíîãî ñåðâ³ñó, 
äå ìîæíà áóëî á ïîð³âíÿòè âñ³ 
ïðîïîçèö³¿ ïîñòà÷àëüíèê³â, ùå 
íåìàº.

— Â ªÑ ä³º Comparison tool, 
äå ç³áðàí³ âñ³ äàí³ ïðî ïîñòà-
÷àëüíèê³â òà ¿õí³ ö³íè íà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òàêîãî ³í-
ñòðóìåíòó â Óêðà¿í³ ïîêè íåìàº, 
àëå ìîæëèâî éîãî ñòâîðèòü 
äåðæàâà ÷è íàâ³òü ñàì³ ãðàâö³ 
ðèíêó, — ãîâîðèòü êîîðäèíàòîð 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òà åíåð-
ãåòè÷íèõ ïðîãðàì ãðîìàäÿíñüêî¿ 
ìåðåæ³ «ÎÏÎÐÀ» Òåòÿíà Áîé-
êî. — ² ÿ á íå î÷³êóâàëà, ùî 
â öüîìó ì³ñÿö³ âñ³ óêðà¿íñüê³ 
ñïîæèâà÷³ ïî÷íóòü çì³íþâàòè 
ñâî¿õ ïîñòà÷àëüíèê³â. Ïðîãíî-
çóþ, ùî ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 
øåñòè ì³ñÿö³â â íàñ ç'ÿâèòüñÿ 
â³ä 50 äî 100 êîìïàí³é, ÿê³ áó-
äóòü ïîñòà÷àòè ãàç íàñåëåííþ 
íà ðèíêîâèõ óìîâàõ. Çâ³ñíî, 
ÿêùî íå âòðóòèòüñÿ äåðæàâà.

— Ùî âè ìàºòå íà óâàç³? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Âîñåíè ì³ñöåâ³ âèáîðè. ² 
ñêàæ³ìî òàê, ÿêùî ö³íè íà ãàç 
â ºâðîïåéñüêèõ õàáàõ áóäóòü 
çðîñòàòè, òî º ðèçèê, ùî äåð-
æàâà çíîâó â³äíîâèòü ô³êñîâàíó 
âàðò³ñòü ãàçó. ² òàêèì ÷èíîì, 
â íàñ çíîâ íå áóäå êîíêóðåíö³¿ 
ì³æ ïîñòà÷àëüíèêàìè, íå áóäå 
ïîÿâè íîâèõ ãðàâö³â íà öüîìó 
ðèíêó, ÿê³ á ìîãëè çàïðîïîíó-
âàòè íèæ÷³ ö³íè.

Знайти 
нову компанію

Перевірити, 
чи має вона чинну 

ліцензію на 
постачання газу 

(cutt.ly/AdDwFk7) 

Подати заяву-
приєднання

Разом з нею потрібно 
подати копію паспорта, 

ІПН, документи, 
що встановлюють 
право власності 
на житло тощо 

(cutt.ly/mdDwHOn) 

Очікуєте 
повідомлення
Постачальник має 
протягом 20 днів 

розглянути заяву та 
повідомити про дату, 

з якої буде 
здійснюватися 

постачання газу 

Розрахуватися 
з колишнім 

постачальником
Протягом шести тижнів 
отримаєте остаточний 

розрахунок за спожитий 
газ від старої компанії 
постачальника. Його 

потрібно сплатити 
за 10 днів

Åêñïåðòè ââàæàþòü, 
ùî íàâ³òü 
çà íåñïðèÿòëèâî¿ 
ñèòóàö³¿ âàðò³ñòü ãàçó 
ï³äí³ìåòüñÿ ìàêñèìóì 
äî 7 ãðí/êóá. ì
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АПТЕЧКА ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ — 
КОМУ, ЩО САМЕ, І СКІЛЬКИ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

477905

477328

РЕКЛАМА

478474

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Íàâ³òü àíòèðå-
êîðäíèé COVID 
îñòàíí³õ òèæí³â, 
íå çóïèíÿº â³ííè-

÷àí, íàëàøòîâàíèõ íà â³äïî÷èíîê. 
Òîæ õòî â³äïðàâëÿºòüñÿ íà çàêîð-
äîíí³ ìîðÿ, õòî íà ì³ñöåâ³, õòî 
â ãîðè, õòî â ë³ñè, íåîäì³ííèì 
ó öèõ ïëàíàõ º çá³ð àïòå÷êè. 
Íåçâàæàþ÷è íà ñòðàõ ï³äõîïèòè 
êîðîíó, çà ñëîâàìè ïåä³àòðà Àí-
äð³ÿ Øèìàíñüêîãî, íàé÷àñò³øèé 
ä³àãíîç âë³òêó — îòðóºííÿ.

Ïåä³àòð ðàäèòü áàòüêàì, àáè 
çíèçèòè ðèçèê îòðóºííÿ, äîòðèìó-
âàòèñü ïðàâèë ã³ã³ºíè òà ðåòåëüíî 
êîíòðîëþâàòè ïðîäóêòè, ÿêèìè 
õàð÷óºòüñÿ äèòèíà.

— Ó ä³òåé ñèìïòîìè îòðóºííÿ 
ðîçâèâàþòüñÿ â ñåðåäíüîìó ÷å-
ðåç 2–4 ãîäèíè ï³ñëÿ âæèâàííÿ 
íåÿê³ñíî¿ ¿æ³ ÷è âîäè (³íîä³ ÷åðåç 
24–48 ãîäèí), — ãîâîðèòü Øèìàí-
ñüêèé. — Ñèìïòîìàìè îòðóºííÿ 
º: á³ëü, ñïàçìè àáî äèñêîìôîðò 
â æèâîò³, íóäîòà ³ áëþâàííÿ, 
ä³àðåÿ, òåìïåðàòóðà. ² ïåðøå, ùî 
ïîòð³áíî ðîáèòè â öüîìó âèïàä-
êó — ðåã³äðàòàö³þ (â³äïîþâàííÿ 
äèòèíè).

Ë³êàð ðàäèòü ðîáèòè öå ïîòðîõó, 
ùîá íå ñïðîâîêóâàòè áëþâàííÿ. 
Ïî 5–15 ìë (1 êîâòîê) êîæ-

í³ 5–10 õâèëèí. Ó ñåðåäíüîìó, 
çà äîáó ïîòð³áíî âèïèòè ð³äèíè 
ç ðîçðàõóíêó 50–100 ìë íà ê³ëî-
ãðàì âàãè äèòèíè. Ð³äèíà ïîâèííà 
áóòè òåìïåðàòóðè ò³ëà, òàê âîíà 
øâèäøå âñìîêòóºòüñÿ.

— ×àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ ðåêî-
ìåíäàö³¿ â³äïîþâàòè êîëîþ àáî 
ñîêîì, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Àëå ö³ 
íàïî¿ ìàþòü â ñêëàä³ äóæå áàãàòî 
öóêðó, ùî ìîæå ò³ëüêè ïîñèëèòè 
ä³àðåþ ³ âòðàòó ð³äèíè.

Íàñòóïíèì êðîêîì ïåä³àòð íà-
çèâàº — ñîðáåíòè. ² ðàäèòü êðàùå 
âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ ñîðáåí-
òè — íàïðèêëàä, íà îñíîâ³ êðåì-
í³þ àáî ä³îñìåêòèò.

Ò³, õòî íåîäíîðàçîâî â³äïî÷èâà-
ëè ç ä³òüìè, õî÷ ðàç òà ñòèêàëèñÿ 
ç õâîðîáàìè, òðàâìàìè, îòðóºííÿ-
ìè òà ³íøèìè ïðîÿâàìè äèòÿ÷î¿ 
àêòèâíîñò³.

— Öå ïðîñòî ïèòàííÿ ÷àñó, — 
êàæå â³ííè÷àíêà Îëåíà, ìàòè 
òðüîõ ä³òåé, ÿêà ïîäîðîæóº ñ³ì’ºþ 
âæå íå îäèí ð³ê, ñòèêàëàñü ç ð³ç-
íèìè ñèòóàö³ÿìè. — Ìîÿ äîðîæíÿ 
àïòå÷êà ìàëî ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä äîìàøíüî¿.

Æ³íêà, ÿê ³ ïåä³àòð Øèìàí-
ñüêèé, ðàäèòü â ïåðøó ÷åðãó ïî-
äóìàòè ïðî ë³êè â³ä îòðóºííÿ. 
Âîíà êîðèñòóºòüñÿ ñòàíäàðòíèì 
íèôóðîêñàçèäîì, ðàäèòü éîãî 
áðàòè â òàáëåòêàõ, â³í ï³äõîäèòü 
³ äîðîñëèì, ³ ä³òÿì.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
  Уникати прямих сонячних променів, осо-

бливо з 10.00 до 16.00. На голові повинна 
бути кепка чи косинка.

  Одяг має бути легким, натуральним.
  Достатня кількість рідини (бутильованої) 

ЗАХИСТ ШКІРИ:
  Якщо у малюка суха атопічна шкіра — часті-

ше наносьте зволожуючий засіб (емолієнт 
на шкіру).

  Засіб з індексом SPF 30–50 (наприклад, 
SVR Sun Secure, Uriage Bariesun для дітей). 
Наносити за 20–30 х в. до виходу на сонце. І 
кожні 2–3 години після купання.

  Подряпини, порізи — будь-який не кольоро-
вий антисептик — Хлоргексидин, Мірамістин 

  Подразнення чи пітниця — мазі чи креми з 
цинком, наприклад, судокрем, деситин 

  Гноячки — антибактеріальна мазь (Фузідерм, 
Бактробан, Левомеколь) 

  Укуси комах — на 10–20 х в. прикласти дже-
рело холоду, потім місцево гідрокортизоно-
ва мазь/крем (локоїд) або аналог 1–2 рази 
на добу, 3–5 днів.

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ (СОПЛІ З НОСА):
  Ізотонічний сольовий розчин для промиван-

ня носика: наприклад, Нормарин Бейбі та 
Нормарин Дейлі 

  Судинозвужуючі краплі (у випадку значного 
порушення носового дихання) 

  Препарати на основі оксиметазоліну 0.025 % 
(Називін, Риназолін, Назо-спрей) чи ксиломета-
золину 0.05 % (Фармазолінг, Отривін, Мераліс) 

Не застосовуйте краплі більше 2–3 раз 
на добу та триваліше 3 днів.

КОН’ЮКТИВІТ:
  Антибактеріальні очні краплі (Флоксимед, 

Мірамістин, Тобрекс) по 1 краплі в кожне 
око 2–3 рази на добу.

ЖАРОЗНИЖУЮЧІ:
  У педіатрії дозволені — ібупрофен та пара-

цетамол 
  При температурі тіла більше 38, 5 градуса 

чи больовому синдромі — ібупрофен у дозі 
100 мг (суспензія Нурофен 5 мл, Нурофен 
Форте 2.5 мл) чи парацетамол у дозі 150 мг 
(сироп 5 мл) 

Не повторюйте один препарат частіше, ніж 
кожні 8 годин (з рази на добу).

БОЛЯТЬ ВУШКА:
  Вушні краплі з анестетиком (Дроплекс). 

Для більш тривалого ефекту звичайна доза 
ібупрофена, чи парацетамолу (варто зверну-
тись до лікаря) 

РОЗЛАДИ ТРАВЛЕННЯ:
  Розчини для оральної регідратації — Регідрон 

Опті, Хумана Електроліт, Біогая Електроліт, 
Іоніка. Розводити на 200–250 мл води. 
За добу потрібно випити 250–500 мл, 
по 5–10 мл кожні 5–10 х в.

  Ентерол (Сахароміцети Буларді) пробіотик 
з доведеним ефектом, зменшує тривалість 
діареї — 1/2 пакетика 2 рази на добу — 
2–3 дні, розводити на 30–50 мл води.

АЛЕРГІЯ:
  Дезлоратдин (Едем, Еріус) — сироп 2.5 мл 

‘1 раз на добу.
  Левоміцетин (Алерзин, Алерзіс) — препарат 

застосовується з 2 років.

ТАКОЖ ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ:
  Антисептик для рук (Манорм, Стериліум) 
  Пластир, ватні диски, бинт 
  Репелент (засіб від комах) 

ЯКІ ЛІКИ БРАТИ, 
ЯКЩО ПОДОРОЖУЄТЕ З ДІТЬМИ 
Ревізія  Аптечка на відпочинку — це 
серйозне питання, особливо якщо ви з 
малими дітьми. Подбайте про те, щоб під 
рукою завжди були препарати екстреної 
допомоги. Про всяк випадок. Адже 
травму, алергію чи отруєння передбачити 
неможливо, лише лікувати

— Äóæå ïðàêòè÷íà ð³÷ åíòåðîñ-
ãåëü â êàïñóëàõ, öå ñîðáåíò, ÿêèé 
çàáèðàº íà ñåáå âñþ «ãèäîòó», — 
êàæå â³ííè÷àíêà. — Ó â³äïóñòö³ 
âêðàé íåîáõ³äí³ æàðîçíèæóþ÷³ 
ïðåïàðàòè äâîõ òèï³â: íóðîôåí ³ 
åôåðàëãàí. Íóðîôåí á³ëüøå ä³º 
ÿê ïðîòèçàïàëüíèé çàñ³á, åôåðàë-
ãàí — öå, ïî ñóò³, ïàðàöåòàìîë — 
ãàðíî çáèâàº òåìïåðàòóðó.

Îáîâ’ÿçêîâî æ³íêà ðàäèòü áðà-
òè íî-øïó, àäæå êîëè â äèòèíè 
÷è äîðîñëîãî âèñîêà òåìïåðàòó-
ðà, çáèòè ¿¿ ïðîáëåìàòè÷íî, öåé 
ïðåïàðàò ðàçîì ç³ æàðîçíèæóþ÷èì 
äîïîìàãàº.

— Òàêîæ ïîòð³áíî ùîñü â³ä ãîð-
ëà, — ðàäèòü â³ííè÷àíêà. — Âàðòî 
áðàòè òåæ äâîõ òèï³â ë³êè, ÿêóñü 

«áðèçãàëêó», ³ òàêîæ òàáëåòêè, 
ÿê³ ïîòð³áíî ñìîêòàòè — íàïðè-
êëàä, ³ñëà ìîîñ. Ïîòð³áí³ ë³êè 
â³ä âóøíîãî áîëþ, ä³òè ïîñò³éíî 
ó âîä³, ó âóõà âîäà ïîòðàïëÿº ³ 
ìîæå âèêëèêàòè ÿêùî íå çàïà-
ëåííÿ, òî äèñêîìôîðò òî÷íî. Ç 
öèì ñïðàâëÿþòüñÿ êðàïë³ Îò³ïàêñ.

Äëÿ øê³ðè, îêð³ì ñîíöåçàõèñ-
íèõ êðåì³â òà ñïðå¿â, ÿê³ ïîâèíí³ 
áóòè â êîæíî¿ ðîäèíè íà â³äïî-
÷èíêó, Îëåíà ðàäèòü âçÿòè ùå 
ñóäîêðåì. Íà ìîð³ â ä³òåé ÷àñòî 
áóâàº àëåðã³÷íà âèñèïêà, òîæ ïðî-
òèàëåðã³÷í³ ïðåïàðàòè òåæ ïîâèíí³ 
áóòè ï³ä ðóêîþ. 

— ß áåðó öåòðèí, õî÷à öå ìîæå 
áóòè ³ åäåì, ³ ëîðàòàäèí. Âàðòî êè-
íóòè â àïòå÷êó ïàíêðåàòèí (ä³òÿì 
òàáëåòêà íàâï³ë), — êàæå Îëåíà. 

Лікар-педіатр Андрій Шиманский розробив онлайн-
аптечку в подорож. (vn.mama-vrach.com/
first-and-kit) Для того, щоб отримати перелік препа-
ратів, дозування та поради, коли їх використовувати, 
достатньо лише ввести вік дитини та її вагу.

Наприклад, дитина — хлопчик 1 рік, вагою 10 кг 

Й — 
И

нлайн-

препа-
вувати, 

Äëÿ øê³ðè, îêð³ì 
ñîíöåçàõèñíèõ 
êðåì³â, ðàäÿòü âçÿòè 
ùå ñóäîêðåì. Â³í 
çíàäîáèòüñÿ ïðè 
àëåðã³÷í³é âèñèïö³ 
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Íà âàðåíèêè 
â Ñòîäóëüö³ ïðè-
¿æäæàþòü ãîñò³ é 
ó÷àñíèêè íå ò³ëüêè 

ç ñóñ³äí³õ ñ³ë, à é ðàéîí³â. Îä-
íàê íèí³øí³é ôåñòèâàëü íå áóâ 
ëþäíèì — êàðàíòèí. Ç³áðàëèñÿ 
ò³ëüêè ñâî¿.

ÂàðåíèêÔåñò ó Ñòîäóëüöÿõ 
ïðîâîäÿòü óæå ïîíàä äåñÿòü ðî-
ê³â. Òóò äóæå àêòèâíà ñ³ëüñüêà 
ãîëîâà — Ëþáîâ Ãîëóáåíêî. Öå 
òà æ³íêà, ÿêà íà Äåíü Ïåðåìîãè 
ó â³éí³ ç ã³òëåð³âöÿìè ç ðîêó â ð³ê 
çà÷èòóº íà ñ³ëüñüêîìó ìàéäàí³ 
ïð³çâèùà çåìëÿê³â, êîòð³ íå ïî-
âåðíóëèñÿ ç â³éíè.

— Ç âàðåíèêàìè áóëî âñå ïðî-
ñòî, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA 
Ëþáîâ Ãîëóáåíêî. — Áàãàòî ðî-
ê³â òîìó ìåí³ âäàëîñÿ ïîáóâà-
òè íà ôåñòèâàë³ áîðùó ó Ãàííè 
Ñåêðåò. Ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ³ 
êàæó äî ñâî¿õ: «Íàì áè ùîñü òàêå 
ïðèäóìàòè, ùîá ³ äî íàñ ïðè¿æ-
äæàëè ëþäè». Ìåí³ êàæóòü, ùî 
òóò äóìàòè? Äå ùå òàê áàãàòî ³ 
òàê ñìà÷íî ãîòóþòü âàðåíèêè, 
ÿê íå â Ñòîäóëüöÿõ. Ç òîãî âñå 
é ïî÷àëîñÿ. Ùîïðàâäà, ñïî÷àò-
êó â ñåë³ íå ïîâ³ðèëè, ùî ìîæå 
ùîñü âèéòè. Çãîäîì ôåñòèâàëü 
âèêëèêàâ óñå á³ëüøèé ³íòåðåñ.

Òåïåð óæå õàçÿéêè îäíà ç-ïåðåä 
îäíî¿ õî÷óòü ïîêàçàòè, ÿê ³ ç ÷èì 
ðîáëÿòü âàðåíèêè. Ñóñ³äè ïî÷óëè 
ïðî íàø³ âàðåíèêè. Äåõòî òàêîæ 
ñòàâ ïðè¿æäæàòè. Íàâ³òü ç ³íøèõ 

ðàéîí³â. Àëå öüîãî ðîêó ìè çáè-
ðàëèñÿ ò³ëüêè ñàì³. ßê êàæóòü, 
ó âóçüêîìó êîë³.

ВАРЕНИЧНЕ ДЕРЕВО 
Ëþáîâ Ãîëóáåíêî íà ôåñòèâàëü 

ãîòóâàëà âàðåíèêè ðàçîì ç âíó-
êîì Òàðàñèêîì. Ñàìå â³ä áàáóñ³ 
ìàëèé íàâ÷èâñÿ ë³ïèòè âàðåíè-
êè. Íàéá³ëüøå éîìó ñìàêóþòü ç 
ñèðîì. Ìàì³ Îêñàí³ Òàðàñ êàæå 
³íêîëè: «Íå ñòàðàéñÿ, áî â òåáå 
âñå îäíî íå âèéäå òàê ñìà÷íî, 
ÿê ó áàáóñ³».

— Ñåêðåòó í³ÿêîãî, — ïîÿñíþº 
Ãîëóáåíêî. — Áóäå äîáðèé ñèð, 
òàêèìè äîáðèìè áóäóòü âàðå-
íèêè. Í³ÿêèõ ó ìåíå âèäóìàñ³â 
ç ïðèãîòóâàííÿì ò³ñòà. Ðîáëþ, 
ÿê êîëèñü ìàìà íàâ÷èëà. Íà-
â³òü ÿéöå ó áîðîøíî íå êëàäó. 
Âîäà ³ ñ³ëü îáîâ’ÿçêîâî. Âàðå-
íèêè íàéá³ëüøå ñìàêóþòü, êîëè 
¿õ ò³ëüêè çíÿòè ç îêðîïó. ßêùî 
äîäàòè ìàñëà, àëå íå çàâîäñüêîãî, 
à äîìàøíüîãî, â³ä òàêî¿ ñòðàâè, 
ÿê êàæóòü, çà âóõà íå â³ä³ðâåø.

Íà ôåñòèâàëü ãàçäèí³ ñòàðàþòü-
ñÿ ïðåäñòàâèòè ùîñü îðèã³íàëüíå. 
Ïðè÷îìó äî éîãî ïî÷àòêó ïðî öå 
íå ðîçãîëîøóþòü.

ФЕСТИВАЛЬ ЇЖІ ТА ШЕДЕВР  — 
ВАРЕНИКИ З… ЛАВАНДОЮ 
Смачного!  На традиційному 
ВареникФестізнову експериментували 
із звичною для нас стравою. Цього разу 
родзинкою стали вареники з… лавандою, 
а також з козинаками. Чим ще частували 
на фестивалі, який уже багато років 
поспіль проводять у селі Стодульці 
Жмеринського району 

Ó Ñòîäóëüöÿõ ãîòóþòü 
âàðåíèêè ç-ïîíàä 
30-òüìà âèäàìè 
íà÷èíêè! À öüîãî ðîêó 
áóëè ç ëàâàíäîþ ³ 
íàâ³òü ç îæèíîþ

Ñ³ëüñüêà ãîëîâà ïðîïîíóâàëà 
íà ïðîáó âàðåíèêè ç êîçèíêàìè 
é ðîäçèíêàìè. Êàæå, ç òàêîþ íà-
÷èíêîþ ùå í³õòî íå ãîòóâàâ í³ 
ó ïîïåðåäí³ ðàçè, í³ òåïåð. Ùî-
ïðàâäà, êîçèíàêè òðåáà ïåðåòåðòè 
íà äð³áí³ ÷àñòèíêè. À òîä³ ïåðå-
ì³øàòè ç ðîäçèíêàìè.

Ðàçîì ç âíóêîì âèãàäàëè âà-
ðåíè÷íå äåðåâî. ¯ì âäàëîñÿ ïî-
÷åïèòè âàðåíèêè íà ã³ëêó ³ òàê 
ïðåäñòàâèòè íà ôåñòèâàë³.

Ùå îäèí îðèã³íàëüíèé ³í-
ãðåä³ºíò — ñèð, ïåðåì³øàíèé ç 
ïåðåòåðòîþ ãðå÷àíîþ êàøåþ. ̄ õ 
ïîäàâàëè íà ôåñòèâàëüíèé ñò³ë 
ó ôîðì³ ÷åðåïàõè. Òàê Òàðàñèê 
âèêëàâ.

НАВПІЛ ІЗ СОКОМ ОЖИНИ 
Âàðåíèêè ç îæèíîþ ³ ëàâàíäîþ 

çàïðîïîíóâàëà ìîëîäà ìàìà Êà-
òåðèíà Ãîðÿ÷à. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, 
ùî ãîòóâàëà ¿õ ðàçîì ç 5-ð³÷íîþ 
äîíå÷êîþ ªâãåí³ºþ. Äèòèíà ïåð-
øà çíÿëà ïðîáó. Ñòàëà íàõâàëþ-
âàòè, ÿê³ äîáð³. Òîìó ïåðøà ïî-
ðö³ÿ äî ôåñòèâàëþ íå äî¿õàëà — 
âàðåíèêè ç’¿ëè. Ùîïðàâäà, ìàì³ 
é òàòîâ³ ä³ñòàëîñÿ çîâñ³ì ìàëî. 
Íàòîì³ñòü äîíå÷êà çàïèòóâàëà 
«Ìîæíà, ùå îäèí?».

— Ó ïîïåðåäí³ ðîêè õîäèëà 
íà ôåñòèâàëü ò³ëüêè ïîäèâèòèñÿ, 

ùî ³íø³ ïðåäñòàâëÿþòü, — ãîâî-
ðèòü ïàí³ Êàòåðèíà, ô³íàíñèñò 
çà ôàõîì. — Öüîãî ðîêó âèð³øèëà 
é ñîá³ âçÿòè ó÷àñòü.

Íà ïîäâ³ð’¿ ó íèõ ðîñòå äâà 
êóù³ ëàâàíäè. Æ³íêà êàæå, ùî 
¿é äóæå ïîäîáàºòüñÿ öÿ ðîñëèíà. 
² çîâí³ ãàðíà, ³ çàïàõ ïðèºìíèé, 
³ çàñïîêîþº, ìàëó äèòèíó êóïàº 
ó íàñòî¿ ëèñòÿ ³ êâ³ò³â.

— Ïîäóìàëà, ÿêùî äîäàòè 
ëàâàíäó ó âàðåíèêè, — ïðîäî-
âæóº Êàòåðèíà. — Ñòàëà øóêàòè 
â ²íòåðíåò³ ðåöåïòè ç ëàâàíäîþ. 
¯¿ äîäàþòü ó ñ³ê îæèíè. Òàê ³ 
ÿ âèð³øèëà äî îæèíè ïîêëàñòè 
ùå é ëèñòî÷êè ëàâàíäè. Ïåðåä 
òèì ¿õ ïîð³çàëà íà äð³áíåíüê³ 
÷àñòèíêè.

Äî ðå÷³, ò³ñòî çàì³øóâàëà 
íà âîä³ íàâï³ë ç ñîêîì îæèíè. 
Â îäíàêîâèõ ïðîïîðö³ÿõ. Òîìó 
âàðåíèêè âèéøëè ÷îðíèëüíîãî 
êîëüîðó. Çâåðõó ñòðàâó ïðèêðà-
ñèëà ëèñòî÷êàìè ëàâàíäè.

— Äîíå÷êà ïîëþáëÿº âàðåíèêè 
ç ÷èìîñü ñîëîäåíüêèì, — ãîâî-
ðèòü ïàí³ Êàòåðèíà. — Ãîòóþ ¿é 
àáî ç âèøíÿìè, àáî ç³ ñëèâàìè. 
Óìèíàº ç³ ñìàêîì. Ö³ òåæ âè-
éøëè ñîëîäåíüê³. Ìàáóòü, òîìó 
ñïîäîáàëèñÿ. ×îëîâ³ê, íàâïàêè, 
ïîëþáëÿº çâè÷í³, ç êàðòîïëåþ ³ 
øêâàðêàìè.

Супроводжували фестивальне 
дійство місцеві музичні колек-
тиви — народний аматорський 
«Материнка», «Кумасі», «Стоду-
ляночка», «Дзвіночок». З них три 
останні створила Леся Оранська. 
Вона має вищу музичну освіту. 
Пані Леся написала сценарій 
фестивалю і вела свято.
Був ще й майстер-класи з ліплен-
ня вареників. Для дітей здебіль-
шого. Провела його Надія Куца, 
завідувачка клубу, де організу-
вали фестиваль.

Охочих навчали ще одному 
вмінню — робити дідухів. Та-
кий майстер-клас організува-
ли вихователі дитячого садка 
Наталія Радзієвська і Євгенія 
Щерба.
Всі, хто представив для смаку-
вання свої кулінарні шедеври, 
отримали у подарунок по п’ять 
кілограмів борошна. Спонсори 
постаралися.
Любов Голубенко каже, що нара-
хувала понад два десятки видів 
різноманітної начинки.

Видали по п’ять кілограмів борошна 

Хіт ВареникФест-2020: варениками з ожиною і лавандою 
частували Катерина Горяча з донечкою Євгенією

З’явився 
теплохід
 Íà Ï³âäåííîìó Áóç³ ïëà-
âàº ùå îäèí ïðîãóëÿíêîâèé 
òåïëîõ³ä. Öå ïðîãóëÿíêîâå 
ñóäíî Ò-101 ÏÌ. Òåïëîõ³ä 
îòðèìàâ ³ì’ÿ «Ìîÿ ëàñò³â-
êà». Ó òåïëîõîäó òàêîæ º 
âëàñíà ñòîð³íêà ó ñîöìåðå-
æ³. Òàì ïèøóòü, ùî ãîòîâ³ 
íàäàâàòè ñóäíî ï³ä êîðïîðà-
òèâè, åêñêóðñ³¿ òà âåñ³ëëÿ.
«Ìè ïðèâåçëè ñóäíî ó ìè-
íóëîìó ðîö³ ç ì³ñòà Äí³ïðî. 
Êîøòè íà ïðèäáàííÿ ñóäíà 
áóëè ò³, ÿê³ ìè çàðîáèëè ç 
íàøî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. Â ìèíóëîìó ðîö³ 
ñóäíî ïðîõîäèëî âèïðî-
áóâàííÿ, à â öüîìó ðîö³ âæå 
õîò³ëè éîãî çàïóñòèòè. Ðàçîì 
ç öèì, ìè ùå ðîáèìî ñâ³é 
òóðèñòè÷íèé â³ää³ë íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³. Ó íàñ ïîêè ò³ëü-
êè ïëàíè, ò³ëüêè ïî÷èíàºìî 
ïðàöþâàòè — êàðàíòèí 
ç³ïñóâàâ âñå çàäóìàíå», — ãî-
âîðèâ äèðåêòîð «Â³ííèöÿçå-
ëåíáóäó» ²ãîð Ëþáîâñüêèé.

З Писарівки 
та Щіток
 Æèòåë³ Ù³òîê òà Ïèñàð³â-
êè ï³äí³ìàëè ïèòàííÿ ïðî 
àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ ì³æ 
Â³ííèöåþ òà öèìè ñåëàìè. ² 
îò çàïóñêàþòü äâà íîâèõ íà-
ïðÿìêè ìàðøðóòíèõ òàêñ³. 
Ìàðøðóòêà 30 À ¿çäèòèìå 
â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî ñåëà 
Ù³òêè. À 30 Á âîçèòèìå ïà-
ñàæèð³â â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè 
äî ñåëà Ïèñàð³âêà.
Ìàðøðóòêà 30 À (ïëîùà 
Ïåðåìîãè — ñ. Ù³òêè) 
êóðñóâàòèìå çà òàêèì íà-
ïðÿìêîì: ïðîñï. Êîöþáèí-
ñüêîãî — ïëîùà Ïðèâîê-
çàëüíà — âóë. Ëåáåäèíñüêî-
ãî — Íåìèð³âñüêå øîñå — 
ñ. Ù³òêè.
À ìàðøðóòêà 30 Á (ïëîùà 
Ïåðåìîãè — ñ. Ïèñàð³âêà) 
âîçèòèìå ïàñàæèð³â òàêèì 
÷èíîì: ïðîñï. Êîöþáèí-
ñüêîãî — ïëîùà Ïðèâîê-
çàëüíà — âóë. Ëåáåäèíñüêî-
ãî — Íåìèð³âñüêå øîñå — 
ñ. Ïèñàð³âêà.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Робота
Потрібен на роботу автослюсар. 
Тел. (073) 743-18-44

Потрібні на роботу водії на вантажні 
автомобілі. Тел. (073) 743-18-44

На роботу потрібні бетонярі. 
Тел. (073) 743-18-44
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¯õ çàòðèìàëè ùå 
ó òðàâí³ çà ï³ä-
îçðîþ ó âèáèâàíí³ 
âèãàäàíèõ áîðã³â ç 

â³ííè÷àíèíà («Ïîãðàáóâàëè, âè-
âåçëè çà ì³ñòî ³ âèìàãàëè áîðãè», 
RIA, 13.05.2020), òàê ñòâåðäæóþòü 
ó ïðîêóðàòóð³ ³ ïîë³ö³¿. Ïîÿñíåííÿ 
îäíîãî ³ç çàòðèìàíèõ, ÿê³ â³í äàâ 
íà ñóä³, òðîõè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
àðãóìåíò³â ïðàâîîõîðîíö³â.

Çàòðèìàí³ — âëàñíèê «Ëåêñó-
ñà» ç Õì³ëüíèêà, éîãî òîâàðèø, 
ñïîðòñìåí ç Ë³òèíà, çíàéîìèé 
êàï³òàí ïîë³ö³¿ ³ âëàñíèê àâò³âêè 
«Äåó», îáèäâà ç Â³ííèö³.

Âñ³ ÷åòâåðî ïðè¿õàëè íà êâàð-
òèðó äî îäíîãî ç â³ííè÷àí. Ùî-
ïðàâäà, êàï³òàí ïîë³ö³¿ â áóäèíîê 
íå çàõîäèâ. Âèìàãàëè ãðîøåé 
íà ðåìîíò àâòîìîá³ë³â. Ïåðåä 
òèì êîìïàí³ÿ íàï³äïèòêó êèíó-
ëà ïëÿøêîþ ïî «Ëåêñóñó», êîëè 
÷îëîâ³ê ï³çíî óâå÷åð³ ï³äâ³ç äî áó-
äèíêó ä³â÷èíó. Òîä³ æ â³í âèêëè-
êàâ íà ì³ñöå ïîë³ö³þ. Ïîë³öåéñüê³ 
çàô³êñóâàëè ôàêò ïîøêîäæåííÿ 
àâòîìîá³ëÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ 
õîäèâ äî ä³ëüíè÷íîãî. Íà ñóä³ 
³ â ïîÿñíþâàëüíèõ Â’ÿ÷åñëàâ 
ãîâîðèâ, ùî ä³ëüíè÷íèé ïîðà-
äèâ éîìó ñïî÷àòêó ïîãîâîðèòè ç 
òèìè, õòî ïîøêîäèâ êóçîâ éîãî 
ìàøèíè. ßêùî íå ïîãîäÿòüñÿ 

â³äøêîäóâàòè çáèòêè, òîä³ âæå 
éòè äî ñóäó.

КОЖЕН З П’ЯНОЇ КОМПАНІЇ УЖЕ 
МАВ ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАКОНОМ 

Ï³ä ÷àñ ç’ÿñóâàííÿ ñèòóàö³¿, 
÷îëîâ³ê ç Õì³ëüíèêà ä³çíàâñÿ, 
ùî ó òàê³é ñàì³é ñèòóàö³¿, ÿê â³í, 
îïèíèâñÿ âëàñíèê àâòîìîá³ëÿ 
«Äåó». Íà éîãî ìàøèí³ òåæ ñë³ä 
â³ä ïëÿøêè. Â³í ï³äîçðþº òó ñàìó 
êîìïàí³þ, áî ïðîæèâàº ó ñóñ³ä-
íüîìó ç íèìè áóäèíêó.

Ïî-äîáðîìó ðîçðóëèòè ñèòóà-
ö³þ íå âäàëîñÿ ³ ÷åòâåðî íàãðÿíóëè 
äî îäíîãî ç êîìïàí³¿.

Âëàñíèê «Ëåêñóñà» âçÿâ ç ñîáîþ 
çíàéîìîãî ñïîðòñìåíà. Áóâ ç íèìè 
é êàï³òàí ïîë³ö³¿. Â³í âèÿâèâñÿ 
îäíîêëàñíèêîì òîãî, õòî âäàðèâ 
ïëÿøêîþ äîðîãèé àâòîìîá³ëü.

¯õ «ãîñòèíè» çàê³í÷èëèñÿ òèì, 
ùî âñ³õ ÷îòèðüîõ ïîâ’ÿçàëà ïîë³-
ö³ÿ. Ïîêè ðîçáèðàëèñÿ ó êâàðòèð³, 
ñóñ³ä, ùî áóâ ïðèñóòí³é, âèéøîâ 
³ ïîäçâîíèâ ó ïîë³ö³þ.

Äî ðå÷³, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî çàñ³äàí-
íÿ ñòàëî â³äîìî, ùî ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
æáóðëÿâ ïëÿøêîþ ó «Ëåêñóñ», óæå 
òàêîæ ó Ñ²ÇÎ. Ò³ëüêè íå çà öå. 
Éîãî çàòðèìàëè â ³íø³é ñïðàâ³.

Àäâîêàò âëàñíèêà «Ëåêñóñà» 
²ííà Ñòàí³ñëàâñüêà ãîâîðèëà 
ñóääÿì, ùî ¿¿ ï³äçàõèñíèé í³êîëè 
ðàí³øå íå ïðèòÿãóâàâñÿ äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³, ùî â³í ìàº ïîçèòèâíó 
õàðàêòåðèñòèêó, ÷îëîâ³ê ç âèùîþ 

ЗАТРИМУВАЛИ ЛЮДИ В ЦИВІЛЬНОМУ, 
БИЛИ І ЗНІМАЛИ НА ВІДЕО 
Продовження теми «Лексуса»  
Під вартою продовжує залишатися 
власник автомобіля «Лексус» В’ячеслав з 
Хмільника. Апеляційний суд не відпустив 
його під домашній арешт. Натомість ще 
троє затриманих з ним чоловіків, один 
з яких капітан поліції — вийшли з СІЗО 
під домашній арешт. Як відбувалося 
засідання і про що говорив на суді 
підозрюваний, бачив журналіст RIA

îñâ³òîþ. Òèì ÷àñîì êîæåí ç ï’ÿíî¿ 
êîìïàí³¿, îäèí ç ÿêî¿ ïîøêîäèâ 
éîìó àâòî, óæå ìàâ ïðîáëåìè ³ç çà-
êîíîì ³ ïðèòÿãàâñÿ äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Ïðî öå Â’ÿ÷åñëàâ äîâ³äàâñÿ, 
êîëè ç’ÿñîâóâàâ ³íôîðìàö³þ.

СПРАВУ РОЗСЛІДУЄ ДБР 
Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðî-

âîäÿòü ñë³ä÷³ ÄÁÐ, òåðèòîð³àëüíå 
óïðàâë³ííÿ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ 
ó Õìåëüíèöüêîìó. Òîìó çàïîá³æ-
íèé çàõ³ä, à òàêîæ àïåëÿö³þ ðîç-
ãëÿäàþòü ñóäè ó Õìåëüíèöüêîìó.

Òðüîõ ï³äîçðþâàíèõ â³äïóñòèëè 
ç-ï³ä âàðòè. Ñåðåä íèõ ³ êàï³òàíà 
ïîë³ö³¿. Âëàñíèê «Ëåêñóñà» çàëè-
øàºòüñÿ ó Ñ²ÇÎ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ Õìåëüíèöüêèé 
àïåëÿö³éíèé ñóä íå çàäîâîëüíèâ 
éîãî çàÿâó ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî 
çàõîäó íà äîìàøí³é àðåøò.

Çàñ³äàííÿ â³äáóâàëîñÿ â ðåæèì³ 
â³äåîêîíôåðåíö³¿. Ñóää³ ïåðåáóâà-
ëè ó çàë³ çàñ³äàíü ó Õìåëüíèöüêî-
ìó, ïðîêóðîð ³ àäâîêàò ï³äîçðþâà-
íîãî — â îáëàñíîìó Àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³ ó Â³ííèö³, à ï³äîçðþâàíèé 
ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ íà Áðàöëàâ-
ñüê³é. Çâ'ÿçîê íå çàëàäèâñÿ ç ñà-
ìîãî ïî÷àòêó. Â³í áóâ íàñò³ëüêè 
íå÷³òêèé, ùî çà÷èòàíå ñóääåþ 
ð³øåííÿ íå ìîæíà áóëî ðîç³áðàòè.

ЗАСІДАННЯ ПРИ ЗІПСОВАНОМУ 
ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ 

Àäâîêàò ï³äîçðþâàíîãî ²ííà 
Ñòàí³ñëàâñüêà ïîïðîñèëà ñóääþ 
ùå ðàç ïîâòîðèòè ñóòü çà÷èòàíîãî.

— Îòðèìàºòå êîï³þ íà åëåêòðî-
ííó ïîøòó, — â³äïîâ³ëà ñóääÿ.

— Õî÷à á ãîëîâíå ñêàæ³òü: çà-
äîâîëüíèëè àïåëÿö³éíó ñêàðãó ÷è 
í³? — íàïîëÿãàëà àäâîêàò.

— Í³! — â³äïîâ³ëà ñóääÿ.
Ïåðåä òèì ñóä çàñëóõàâ óñ³ ñòî-

ðîíè ïðîöåñó. Ïåðø³é íàäàëè ñëî-
âî àäâîêàòó Ñòàí³ñëàâñüê³é. Âîíà 
ïðîñèëà çì³íèòè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ç òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà ö³ëîäî-
áîâèé äîìàøí³é àðåøò. Ïðè öüîìó 
óòî÷íèëà — ç íîñ³ííÿì åëåêòðî-
ííîãî áðàñëåòà. Íàçâàëà àäðåñó, 
äå ïåðåáóâàòèìå ó ÷àñ äîìàøíüîãî 
àðåøòó ¿¿ ï³äçàõèñíèé.

— Ðàí³øå ï³äîçðþâàíèé 
íå ïðèòÿãóâàâñÿ äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, — çàçíà÷èëà àäâî-
êàò. — ²íøèì òðüîì çì³íèëè 
çàïîá³æíèé çàõ³ä, âîíè ïåðåáó-
âàþòü ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì. 
Â ³çîëÿòîð³ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè 
ì³é ï³äçàõèñíèé. Òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ, öå íàéñóâîð³øèé çàõ³ä. 
Ïðîøó ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ñóäó 

Çàòðèìàí³ — âëàñíèê 
«Ëåêñóñà», éîãî 
òîâàðèø, ñïîðòñìåí 
ç Ë³òèíà, çíàéîìèé 
êàï³òàí ïîë³ö³¿ ³ 
âëàñíèê àâò³âêè «Äåó»

ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, çàì³ñòü òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ çàñòîñóâàòè 
ïîì’ÿêøóþ÷èé çàõ³ä…

Ïðîêóðîð Àíàòîë³é Øâåöü ìàâ 
³íøó äóìêó. Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, 
ñóä ìàº çàëèøèòè îáðàíèé çàïî-
á³æíèé çàõ³ä äî ï³äîçðþâàíîãî — 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ äî çàâåðøåí-
íÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.

Ï³äîçðþâàíèé Â’ÿ÷åñëàâ ó ñâî-
ºìó âèñòóï³ çàçíà÷èâ, ùî â³í ç 
ïîòåðï³ëèìè ç ð³çíèõ ì³ñò: âîíè ç 
Â³ííèö³, â³í — ç Õì³ëüíèêà.

— ßê ÿ çìîæó íà íèõ âïëè-
âàòè, ÿêùî ö³ëîäîáîâî áóäó ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì? — ç òàêèì 
ðèòîðè÷íèì çàïèòàííÿì çâåðíóâñÿ 
çàòðèìàíèé.

Ïîò³ì äîäàâ: «Äâîº ç òèõ, êîãî 
âæå â³äïóñòèëè ç-ï³ä âàðòè, ïðî-
æèâàþòü ó ñóñ³äí³õ áóäèíêàõ ç ïî-
òåðï³ëèìè, ¿ì æå ïðîñò³øå çíàéòè 
ìîæëèâ³ñòü âïëèâó. Áî æ ñóñ³äè. 
Àëå ¿õ â³äïóñòèëè. À ÿ ç ³íøîãî 
ì³ñòà, àëå çàëèøàþñÿ â ³çîëÿòîð³ 
ï³ä âàðòîþ».

Â³í òàêîæ ñêàçàâ, ùî íå ìàº 
í³ÿêîãî íàì³ðó ò³êàòè ÷è ïåðåõî-
âóâàòèñÿ. Éîãî äîêóìåíòè ï³ä àðå-
øòîì. Ìàøèíà òàêîæ íà øòðàô-
ìàéäàí÷èêó ó ïîë³ö³¿.

Àðãóìåíòè ÷îëîâ³êà ³ éîãî àä-
âîêàòà íå ïåðåêîíàëè ñóä. Éîãî 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó ïðî çì³íó çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó íå çì³íèëè. ×î-
ëîâ³ê é íàäàë³ çàëèøàòèìåòüñÿ ï³ä 
âàðòîþ.

ЗАТРИМУВАЛИ ЛЮДИ 
В ЦИВІЛЬНОМУ 

Ïîÿñíåííÿ âëàñíèêà «Ëåêñóñà» 
³ ïîë³ö³¿ íå ñï³âïàäàþòü. Ó ïðî-
êóðàòóð³ îáëàñò³ òàê îïèñàëè ñè-
òóàö³þ: ÷åòâåðî çëîâìèñíèê³â âè-

ìàãàëè ó â³ííè÷àíèíà âèãàäàíèé 
íèìè áîðã.

Ñïåðøó óâ³ðâàëèñÿ ó ïîìåø-
êàííÿ ñâîº¿ æåðòâè. ×îëîâ³êà 
ïîáèëè. Çàáðàëè ç áóäèíêó ïîáó-
òîâó òåõí³êó, òåëåâ³çîð, ãîäèííèê. 
Êîëè íà çàõèñò ãîñïîäàðÿ ñòàâ 
ñóñ³ä, ÿêèé ó òîé ìîìåíò çàéøîâ 
äî êâàðòèðè, éîãî òàêîæ ïîáèëè.

Ïîò³ì îáîõ ÷îëîâ³ê³â ñèëîþ âè-
âåçëè çà ì³ñòî ³ òàì ïðîäîâæóâàëè 
âèìàãàòè ãðîøåé.

Ïîë³öåéñüê³ ñïðàöþâàëè îïåðà-
òèâíî ³ ïðîôåñ³éíî. Çëîâìèñíè-
ê³â çàòðèìàëè íà òîìó ì³ñö³, êóäè 
âîíè âèâåçëè äâîõ ïîñòðàæäàëèõ 
÷îëîâ³ê³â.

Òðüîõ éîãî êîìïàíüéîí³â âçÿëè 
ï³ä âàðòó áåç ïðàâà çàñòàâè.

— Íàñïðàâä³ äî êâàðòèðè í³õòî 
íå âðèâàâñÿ, — ïîÿñíþâàâ íà ñóä³ 
âëàñíèê «Ëåêñóñà». — ß çàéøîâ 
ðàçîì ç òîâàðèøåì ³ ÷îëîâ³êîì, 
ÿêîìó ïîáèëè «Äåó». Íàì ñêàçà-
ëè, ùî ãðîøåé íåìà, ïîãîäèëèñÿ 
â³ääàòè ïîáóòîâó òåõí³êó. Ðàçîì 
ç³ ñâî¿ìè äðóæêàìè âèíîñèëè ¿¿. 
Ó öåé ÷àñ ñóñ³ä, ÿêèé âñå öå áà÷èâ, 
ïîâåðíóâñÿ ó ñâîþ êâàðòèðó ³ ïî-
äçâîíèâ ó ïîë³ö³þ.

Âëàñíèê «Ëåêñóñà» ãîâîðèâ 
íà ñóä³, ùî çàòðèìàëè éîãî çà ì³ñ-
òîì. Çðîáèëè öå ëþäè â öèâ³ëüíî-
ìó. «Ï³äð³çàëè» àâòî íà ïðîñòîìó 
«Ëàíîñ³», âèá³ãëè ç ìàøèíè…

— Çâè÷àéíî, ÿ çàêðèâñÿ â ñàëîí³ 
ñâîãî àâòîìîá³ëÿ, — ðîçïîâ³äàâ â³í 
ñóääÿì. — Çâ³äêè áóëî çíàòè, õòî 
ò³ ëþäè? Ïîò³ì ç’ÿâèâñÿ ïîë³öåé-
ñüêèé àâòîìîá³ëü. Ïðè çàòðèìàíí³ 
áèëè. Öå âèäíî íà ôîòî ³ â³äåî, 
ÿêå ïîøèðèëà ïîë³ö³ÿ.

Âèéøëî òàê, ùî ìåí³ ïîáèëè 
ìàøèíó ³ ÿ ùå é îïèíèâñÿ âèííèì.

Заступник прокурора області 
Антон Ковальський уточнив, 
що розслідування проводить-
ся за ч. 3 ст. 187 КК України 
(«Напад з метою заволодіння 
чужим майном, поєднаний 
із насильством, небезпечним 
для здоров’я особи, яка зазна-
ла нападу, поєднаний з про-
никненням у житло»). За такі 
дії передбачено покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк 
від семи до дванадцяти років із 
конфіскацією майна.
Розслідування кримінально-

го провадження проводить 
Хмельницьке територіальне 
управління ДБР. Процесуальне 
керівництво здійснює прокура-
тура Вінницької області.
Важких тілесних ушкоджень 
на тілі постраждалих не зафік-
совано. Таким є результат суд-
медекспертизи. Постраждалим 
більше завдано моральних 
травм, у зв’язку із застосуванням 
насилля, розбою, вчиненому 
у помешканні, викраденні по-
бутової техніки, годинника, те-
левізора.

Важких тілесних не встановлено 

— Затримували люди в цивільному, спочатку «підрізали» 
на автомобілі «Ланос», при затриманні били, це видно 
на їхньому ж фото і відео, — каже В’ячеслав 
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Äâ³ð íà Êîð³-
àòîâè÷³â, 127 — 
çåëåíà ïðèêðàñà 

ì³êðîðàéîíó ç äîãëÿíóòèì ãàçî-
íîì, ð³çüáëåíèìè ô³ãóðêàìè òà 
íåéìîâ³ðíèì êðàºâèäîì íà ð³÷êó 
Ï³âäåííèé Áóã. À äî öüîãî òóò 
áóâ çàõàðàùåíèé ïóñòèð.

— Öèì ì³ñöåì ÿ çàéìàþñÿ âæå 
äåñÿòèé ð³ê. Íàçèâàºòüñÿ âîíî 
Ñêâåðîì íàä ñêåëåþ, — ðîçïî-
â³äàº éîãî ³äåéíà íàòõíåííèöÿ 
Ëþáîâ Êîøåëºâà.

Êð³ì äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, òóò 
º çîíà â³äïî÷èíêó, îãëÿäîâèé 
ìàéäàí÷èê, ñïîðòèâíèé êóòîê, 
ëàâêà äëÿ çàêîõàíèõ ³ íåâåëè-
êå îçåðöå ç ðèáêàìè. Òåðèòîð³ÿ 
ñêâåðó îáëàäíàíà îñâ³òëåííÿì òà 
êàìåðàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

— Êîæíîãî ðàíêó ÿ âèõîäæó 

³ ïðàöþþ òóò äî 11-òî¿ ãîäèíè. 
Íàâ³ùî ìåí³ öå? ß æèâó òóò ç 
äèòèíñòâà, ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ öå 
ì³ñöå, õî÷ó, ùîá ó íüîìó áóëî 
ïðèºìíî çíàõîäèòèñÿ, — êàæå 
Êîøåëåâà.

Ïîäâ³ð’ÿ íà Êåëåöüê³é, 138 ìàº 
êîìôîðòíó áåñ³äêó, âåëèêèé 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ì³ñöå äëÿ 
ïåðåãëÿäó ê³íî íà âóëèö³. Óñå 
çðîáèëè ñèëàìè îá’ºäíàííÿ ñï³â-
âëàñíèê³â. Ãîëîâà ÎÑÁÁ Ìàê-
ñèì Êðàâ÷åíêî çðîáèâ êóòî÷îê 
àâòîìîá³ë³ñòà: â ìåòàëåâ³é øàô³ 
º íàá³ð ³íñòðóìåíò³â, ÿêèì êî-
ðèñòóþòüñÿ ìåøêàíö³ äîìó. 

Ó ï³äâàë³ º ìàéñòåðíÿ, çàëà äëÿ 
çáîð³â ìåøêàíö³â. Á³ëÿ ï³ä'¿çä³â 
âèñàäèëè êâ³òè òà º øóõëÿäêè äëÿ 
ïðèáèðàííÿ çà ñîáàêàìè.

— Êîìóñü ïîäîáàºòüñÿ ðè-
áîëîâëÿ, õòîñü ãðàº íà ã³òàð³, 
à ÿ ï³ñëÿ ðîáîòè êîïàâñÿ â êëóì-
áàõ, — êàæå Êðàâ÷åíêî. — Çàðàç 
ÿ ãîëîâà âæå òðüîõ áàãàòîïîâåð-

ТОП-4 НАЙЦІКАВІШИХ ДВОРІВ ВІННИЦІ 
Краса  У нашому місті чимало гарних 
та доглянутих дворів. Але жителі деяких 
будинків своїми руками наділили свої 
двори чимось таким, що робить їх справді 
унікальними та особливими. Серед них 
озеро з рибою, кінозал, гуртожиток для 
безпритульних тварин і клумби з-понад 
сотнею різновидів квітів

õ³âîê. Ðàä³þ, ùî öå õîá³ ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ â îñíîâíó ðîáîòó.

Ïîäâ³ð’ÿ íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî 
äèâóº ñâîºþ çåëåííþ òà ô³ãóð-
êàìè. Öå ñïðàâà ðóê ïîäðóææÿ 
ïåíñ³îíåð³â: Òåòÿíà âèñàäèëà 
íà êëóìáàõ ïîíàä ñîòíþ ð³çíèõ 
ðîñëèí, à Îëåêñàíäð ðîáèòü 
ñêóëüïòóðè. Ó íèõ «æèâóòü» 
áäæîëè ç ïëÿøîê, êà÷êè ç êà-
í³ñòð, êëîóí, âèð³çàíèé ç ôàíåðè.

— Äðóæèíà ó ìåíå ãåíåðàòîð 
³äåé, à ÿ á³ëüøå ïî ¿õ âò³ëåííþ. 
Íàïðèêëàä, êîëè ùîñü çâàðèòè 
ïîòð³áíî ÷è âèð³çàòè, — êàæå 
Îëåêñàíäð. 

Ïîäðóææÿ îáëàøòîâóº êëóì-
áè çà âëàñí³ êîøòè. Êàæóòü, ùî 
õîäèëè äî ÆÅÊó, ïðîñèëè ìà-
òåð³àëàìè äîïîìîãòè, àëå í³õòî 
í³÷îãî.

— Äî íàñ ÷è íå ç óñ³º¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ïðèõîäÿòü ôîòîãðàôóâà-
òèñÿ, — ãîâîðèòü Òåòÿíà. — Âè-
çíàííÿ íå ïðàãíåìî, ïðîñòî õî-
÷åòüñÿ, ùîá íàâêîëî áóëî òð³øêè 
êðàñèâ³øå. 

Ùå îäíå ïîäâ³ð’ÿ â ðàéîí³ 
Êè¿âñüêî¿ ö³êàâå òèì, ùî ìàº 
«ãóðòîæèòîê» äëÿ áåçõàòí³õ òâà-
ðèí. Éîãî çðîáèëà Îëåêñàíäðà 
Ðîìàíåíêî. ²äåÿ ñòâîðèòè áóä-
êó âèíèêëà ó íå¿ ï³ñëÿ âèáóõ³â 
íà êàëèí³âñüêèõ ñêëàäàõ. Ò³º¿ 
íî÷³ ó ï³äâàë³ ¿¿ áóäèíêó ç ïåðå-
ëÿêó ðîçðîäèëàñÿ ñîáàêà. Ñóñ³äè 
âèíåñëè öóöåíÿò íà âóëèöþ.

— Ñïî÷àòêó çðîáèëà äëÿ òâà-
ðèí õàëàáóäó ç êàðòîííî¿ êîðîá-
êè. Âîíè äî íå¿ çâèêëè. Ïîò³ì 

Вінничани власним прикладом доводять, що змінити свої 
двори можна і своїми силами. Загрозою є лише те, що такі 
виготовлені поробки часто обкрадають 

ÿ ïîñòàâèëà ¿ì äåðåâ’ÿíó áóäêó, 
ÿêó âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â ïîêðà-
ùóâàëà ³ âäîñêîíàëþâàëà, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäðà.

Çàðàç ó ö³é áóäîâ³ äâà ïîâåðõè: 
ïåðøèé äëÿ ñîáàê, ÿêèõ òóò òðîº, 
à äðóãèé ó âîëîä³íí³ êîò³â — ¿õ â³-
ñ³ì. Ùîäíÿ ïåðåä ðîáîòîþ Îëåê-

ñàíäðà ïðîâîäèòü ïðèáèðàííÿ, 
ó òâàðèí äâîðàçîâå õàð÷óâàííÿ, 
óñ³ âîíè ñòåðèë³çîâàí³, à ñîáàêè 
ìàþòü ïàñïîðòè ç â³äì³òêàìè ïðî 
ùåïëåííÿ.

— Áóâàº êðàäóòü êîðì ÷è ìèþ-
÷³ çàñîáè. Àëå òî í³÷îãî, ãîëîâíå, 
ùî ç òâàðèíàìè âñå äîáðå.

Келецька

Станіславського

Коріатовичів

Київська
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ОВЕН 
Спілкування з коханою лю-
диною загрожує виявитися 
більш стомлюючим, ніж спіл-
кування з друзями. Постарай-
теся спокійно відреагувати 
на її зауваження і критику. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вас може очікувати роман-
тична зустріч. Покажіть себе 
з кращого боку, проявіть 
поблажливість до недоліків 
коханої людини. Ближче 
до вихідних ваш таємний 
зв'язок загрожує стати явним.

БЛИЗНЮКИ 
Зверніть пильну увагу на лю-
бовну сферу життя. Вас чекає 
щось особливе, пристрасне, 
романтичне. Адже ваші по-
чуття сильні і взаємні.

РАК 
На початку тижня важливо 
поговорити з обранцем 
по душах. Ваші аргументи 
вислухають і зрозуміють. 
У вихідні можна чекати при-
ємного сюрпризу від коханої 
людини.

ЛЕВ 
На початку тижня у вас може 
виникнути відчуття, що ви 
готові до пригод, і не уявляє-
те собі життя без палкого ко-
хання. Що ж, це захоплення 
навряд чи триватиме довго.

ДІВА 
Настав час для роздумів про 
особисте життя і вибір парт-
нера. Не варто фліртувати 
зі всіма, хто вам симпатич-
ний, без винятку. Найбільш 
відповідний для прийняття 
серйозного рішення момент 
чекає вас у вихідні.

ТЕРЕЗИ 
Не намагайтеся змінити 
ситуацію, що склалася. Зараз 
в особистому житті вам потрі-
бен не натиск, а м'якість і ро-
зуміння. Будьте доброзичливі і 
постарайтеся не дратуватися. 

СКОРПІОН 
Ви зробите остаточний ви-
бір, звільнившись від усього 
зайвого. Дозвольте собі 
відпочинок або романтичну 
подорож удвох з коханою 
людиною. Ви станете ще 
ближчими.

СТРІЛЕЦЬ 
Не поспішайте, будьте гра-
нично уважні в словах і в обі-
цянках, інакше в стосунках з 
коханою людиною можливі 
образи і нерозуміння. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень сповнений 
сюрпризів і несподіванок. 
Кохана людина може зроби-
ти вчинок, який дозволить 
розкрити її з абсолютно 
незнайомого для вас боку. 

ВОДОЛІЙ 
Ви цілком можете бути щас-
ливі і кохані, якщо не станете 
слухати чужих порад. Нехай 
ваше серце підкаже вам 
відповідь. Є шанс повернути 
старі прихильності.

РИБИ 
Зірки пророкують вам 
службовий роман. Що ж, 
флірт-фліртом, але нама-
гайтеся не особливо сильно 
захоплюватися — є небезпека 
влипнути в історію. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 СЕРПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Серед психо-
логів і фізіологів 
є така приказка 
«Всі ми в чомусь 
собачки Павло-

ва». Коли ми тільки починаємо 
зустрічатися з людиною, то вона 
у нас починає асоціюватися тіль-
ки з приємними емоціями. Тому 
що кожне побачення — це похо-
ди в ресторан, клуби, дискоте-
ки, лунапарк і так далі. А перед 
очима в цей момент — приємна 
вам людина. У НЛП такий зв’язок 
зовнішніх чинників з емоціями 
називають «якоріння». І коли 
партнери знаходяться в цукерко-
во-букетному періоді, вони «яко-
рять» одне одного лише на при-
ємні і позитивні відчуття. Якщо 
такі хлопець з дівчиною почина-
ють жити разом, починається те, 
що називається «битовуха». І кого 

ми бачимо перед собою під час 
цієї самої битовухи? Знову-таки, 
нашого партнера. І відбувається 
те, що називається «затирання» 
одного якоря іншим.
Саме тому дуже рекомендується 
підтримувати приємні асоціації 
по відношенню одне до одного: 
тими ж самими приємними не-
стандартними подіями, під час 
яких ви будете разом. Хтось може 
сказати: «Ну і що тут нового в цій 
ідеї?» Але одного разу відомого 
мільярдера Резерфорда журна-
лісти запитали: «Як вам в голову 
приходять такі приголомшливі 
ідеї, які в той же самий час про-
сті і елегантні?» Він відповів: «Ось 
бачите, лежить яйце. Можете його 
поставити вертикально?» Журна-
лісти спробували, але нічого у них 
не вийшло. А Резерфорд підбив 
це яйце знизу і воно легко стало 
на стіл. Журналісти сказали: «Ну так 
кожен може». Резерфорд сказав: 
«Будь-хто може, а я зробив».

Коментар експерта

ТОП-6 СЮРПРИЗІВ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ЗАПУСТИТИ НОВІ ЕМОЦІЇ У СТОСУНКАХ 

Âñ³ ãåí³àëüí³ ðå÷³ äîâîë³ ïðî-
ñò³, ïðàêòè÷íî âàëÿþòüñÿ ï³ä 
íîãàìè, ëèøå íàãíèñü ³ â³çüìè. 
Àëå ìè íå ï³äáèðàºìî ¿õ, íå âò³-
ëþºìî â æèòòÿ, íå ïðîáóºìî, áî 
ââàæàºìî öå ÿêîþñü ìàÿ÷íåþ 
³ ùå öå çàíàäòî ïðîñòî. Àäæå 
÷îìóñü ââàæàºìî, ùî, ÿêùî ìè 
íå âèòðàòèëè íà öå «ùîñü» êóïó 
çóñèëü òà ðåñóðñ³â, òî âîíî ÿêåñü 
íå ñïðàâæíº, íå âàðòå óâàãè, 
³ íàâðÿä ÷è öå âèêëèêàº ó êî-
ãîñü ïîçèòèâíèé â³äãóê. Ìè 
ïîëþáëÿºìî ô³ëîñîôñòâóâàòè 

íà òåìó — ùî íàøå æèòòÿ çà-
ãàëîì òà ùàñòÿ â ö³ëîìó â íüîìó 
ñêëàäàºòüñÿ ç ïðîñòèõ ðå÷åé, àëå 
÷è ä³éñíî â³ðèìî â öå? Íå âàæ-
êî ïåðåâ³ðèòè íà ïðèêëàä³ ïðè-
ºìíèõ ñþðïðèç³â, ÿê³ âè ìîæåòå 
çðîáèòè äëÿ ñâî¿õ ð³äíèõ òà êî-
õàíèõ ëþäåé. Âîíè äóæå ïðîñò³. 
Àëå ÿêùî âè ãîòîâ³ âèòðàòèòè 
ñâ³é ÷àñ íà òàêó ïðîñòîòó, ïîò³ì 
â³äðåôëåêñóéòå, ÿê³ åìîö³¿ âîíà 
âàì ïîäàðóâàëà, ³ ÿê³ åìîö³¿ â³ä-
ïîâ³äíî ïîäàðóâàëè âè ñâî¿ì 
êîõàíèì.

ШІСТЬ СПОСОБІВ ЗНЕСТИ 
ДАХ КОХАНІЙ ЛЮДИНІ 
Інтрига  Як давно ви робили для свого 
партнера щось особливе? Причому не просто 
квіти дарували, дорогий парфум чи пляшку 
вишуканого вина, а робили щось таке, що 
викликало гаму емоцій? Виявляється, є ціла 
наука про те, як зробити так, щоб серце 
вашої коханої людини забилося частіше. 
У приємному сенсі цього слова 

ВЕЧЕРЯ НА ДАХУ БАГАТОПОВЕРХОВОГО 
БУДИНКУ
Переваги: По-перше, це зміна обстановки і яскраві емоції 
надовго. А ще це романтика «прямо як у фільмах».
Що потрібно: доступ до даху, невеликий столик, безпосередньо 
сама вечеря (можна замовити в ресторані), пледи, перевірити 
погоду.
Ваші дії: запросити кохану людину за вказаною адресою. Можна 
домовитися з таксистом, щоб той підібрав вашого партнера 
в зручному місці і відвіз за адресою. Уявіть собі: вид вашого міста 
і кохана людина на його тлі. 

ЗАПИСКИ 
Переваги: Включає підліткову романтику. І ще це такий 
безпосередній прояв уваги.
Що потрібно: аркуш паперу, трохи кмітливості і навички 
спілкування.
Ваші дії: прорахуйте, як ваш партнер добирається до свого 
дому (або ж до вашого загального). Практично у кожної людини 
є якийсь стандартний маршрут. Попросіть свого знайомого, 
або перехожого, передати паперову записку з зізнаннями. 
Текст може бути різним: від компліментів — до місця і часу для 
побачення. Другий варіант набагато кращий.

НА МОРЕ 
Переваги: Сюрприз і відпочинок в одному флаконі. І ще ви 
набагато більше часу проведете разом, ніж просто на побаченні.
Що потрібно: заначка, яку ви відкладали на «білий день», зняти 
будиночок, квартиру, номер біля моря.
Ваші дії: заздалегідь ви таємно вирішуєте всі побутові питання: 
домовляєтеся з бабусями-дідусями про дітей, відпрошуєте 
вашого коханого/кохану з роботи, постарайтеся таємно зібрати 
речі і попередьте партнера про поїздку за годину до неї. Головне, 
заспокойте партнера, що всі побутові питання ви вже вирішили. 
Поїхати можна на день-два, ефект буде таким самим.

КОНІ 
Переваги: Прекрасний привід для побачення. І ще це фізично 
оздоровче та активне проведення часу.
Що потрібно: певна сума грошей, вільний час.
Ваші дії: побачення у форматі прогулянки на конях — це 
начебто доволі банально, так? Але коли ви останній раз каталися 
на конях? Тому це буде несподівано, а ще практично всі люблять 
коней (сподіваємось, ваш партнер не виняток). Години дві такої 
прогулянки цілком вистачить для захоплення на довгий час.

ОГОЛОШЕННЯ ЧЕРЕЗ ГУЧНОМОВЕЦЬ 
В ТОРГОВОМУ ЦЕНТРІ 
Переваги:
Визнання в почуттях при глядачах. А ще неповторний ефект 
спонтанної несподіванки 
Що потрібно: вміння домовлятися, можливо трохи грошей.
Ваші дії: заздалегідь зайдіть в торговий центр і домовтеся з 
диспетчером про оголошення. Текст оголошення може бути 
найрізноманітнішим, наскільки підкаже фантазія.

КВІТКА З НІЗВІДКИ 
Переваги:
Ефект несподіванки. І ще це реальне підтвердження вашої 
здатності дивувати.
Що потрібно: троянда, знайомий або друг.
Ваші дії: домовляєтеся з другом, щоб під час вашої прогулянки 
він підклав троянду в таке місце, де вам було б зручно її взяти, 
і головне, щоб її ніхто не встиг забрати. Результат — троянда з 
нізвідки.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ІРИНА, ОФІЦІАНТКА

Курйозний випадок стався 
зі сторожем зоопарку. Всі 
думали, що сторож пішов 
у запій, а насправді його 
зжер тигр Степан.

***
Через сильний вітер в зоопарку діти цілий 
день думали, що лелека живий.

***
У зоопарку:
— Тату! Дивись, яка страшна мавпа сидить!
— Молодець, синку, добре, що нагадав! 
Мама просила до обіду не спізнюватися!

***
— Я вирішив стати вегетаріанцем.
— Толю, ти і раніше був козлом.

***
За статистикою, вегетаріанці живуть довше. 
Ось ви зараз смієтеся над вегетаріанцем, 
а потім він прийде на вашу могилу і з'їсть 
всі квіти.

***
Дружина прийшла додому з новими се-
режками. Чоловік:
— Де взяла?
— Виграла.
Через тиждень жінка в новій шубі, знову 
виграла. Ще через тиждень з’явилася нова 
машина і квартира — знову виграла. Літом 
принесла дві путівки на курорт, повезла 
чоловіка в Туреччину.
Приїхали, жінка зразу в море залізла і 
сидить дуже довго у воді. Чоловік:
— Виходь, лотерейку застудиш.

***
Призовник підбіг до черниці. Захекавшись, 
запитав: «Будь ласка, можу я сховатися під ва-
шою спідницею? Я поясню пізніше». Черниця 
погодилася. Через мить два військових під-
бігли і запитали: «Сестро, ви бачили хлопця?»
Черниця вказала на вулицю і відповіла: 
«Він пішов туди».
Після того, як офіцери втекли, хлопець ви-
ліз з-під спідниці:
— Розумієте, я не хочу йти в армію».
— Я цілком розумію вас
— Сподіваюся, я не дуже грубий, але у вас 
чудова пара ніг!
— Якби ви подивилися трохи вище, ви б 
побачили зовсім іншу пару… Я теж не хочу 
йти в армію!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 12 ñåðïíÿ 2020
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ОВЕН 
Не бойтесь активных 
действий для достижения 
поставленных целей.

ТЕЛЕЦ 
Вы сумеете преодолеть 
препятствия, если будете 
проявлять спокойствие.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сосредоточьтесь на самом 
главном, сейчас не время 
распылять силы по мелочам.

РАК 
Вы можете извлечь нечто 
полезное для себя, просто 
наблюдая за развитием 
событий.

ЛЕВ 
У вас появится шанс найти 
общий язык даже с самыми 
несговорчивыми людьми.

ДЕВА 
Сведите к минимуму контак-
ты с представителями вла-
сти, отложите это на осень. 

ВЕСЫ 
Вы сможете плодотворно 
поработать над завершени-
ем важного дела.

СКОРПИОН 
Наступает успешная, актив-
ная, наполненная яркими 
событиями неделя.

СТРЕЛЕЦ 
Доверьте часть дел надеж-
ным партнерам, за собой же 
оставьте самое главное. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вы можете 
обрести новых друзей, ваша 
работа станет интереснее.

ВОДОЛЕЙ 
Нестандартный подход 
к решению проблем даст 
положительный результат.

РЫБЫ 
На работе понадобится все 
ваше самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие, 
несмотря на меняющиеся 
обстоятельства. 

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)
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ПОГОДА У ВІННИЦІ
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Катерина, 
16 років
Веду активний  спосіб 
життя. «Перлина краї ни 
2018 діамант». З 2017 року 
розвиваюсь у модельній  
кар'єрі. Вважаю, що 
най головніше в житті — це 
залишатися людиною. 
Впевнена у собі і завжди 
досягаю свої х цілей 

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.

СНИИЦЬ 
НАА:

Найайгарга ніші  дівчата їздять 
з «з «БліБл ц таксі»
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