
 У Вінниці, як і майже в 
усіх містах України, існує 
проблема поховання 
домашніх улюбленців 

 Вінничани закопують 
тіла тварин у 
парках, скверах, на 
присадибних ділянках 
чи вивозять у ліси 

 Як у Вінниці 
збираються  вирішувати 
це питання і чому 
виділення місця під 
захоронення – це 
неправильне рішення

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

«МЕДИЧНОГО ОСКАРА» 
ОТРИМАВ НАШ ЛІКАР №37 (1507)

СЕРЕДА
16 вересня 2020

20MINUT.UA

с. 14

478686

478960

РЕКЛАМА

ПІД ВІННИЦЕЮ 
ВИРУБУЮТЬ ЛІС

СКОРО БУДУТЬ ВАКЦИНИ ВІД ГРИПУ с. 13

с. 12

с. 7

478471

479742

«ПІДПІЛЬНІ» МОГИЛИ В ХАЩАХ
У лісі довго шукати місце захоронення 
тварин нам не довелось. Пройшли 
в кінець вулиці Богуна - і майже на 
самому початку лісу видніються вже 
зарослі молодими деревами пам’ятники
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За хвилину 
до старту

Ó ïîâ³òð³ ïðîâ³íö³éíîãî 
ì³ñòà ïðèñóòí³é íàäòî âè-
ñîêèé ïîë³òè÷íèé ãðàäóñ, 
ïðèñòðàñò³ ðîçïàëþþòüñÿ, 
êîíêóðóþ÷³ ñòîðîíè ñèñ-
òåìàòè÷íî îáì³íþþòüñÿ 
ëþá’ÿçíîñòÿìè. Íåâæå ó Â³-
ííèö³ áóäå íîâèé ìåð òà çíà-
÷íî îíîâëåíà ì³ñüêà ðàäà?

Íàïåðåäîäí³ âèáîð³â ïðà-
âèëà çì³íåí³, êàíäèäàò³â 
íà ì³ñüêîãî ãîëîâó ìîæóòü 
âèñóâàòè ëèøå ïîë³òè÷í³ 
ïàðò³¿. ßêùî ïðîàíàë³çóâà-
òè îñòàíí³ ïàðëàìåíòñüê³ 
âèáîðè, òî â ãîíö³ ìàþòü 
íàéá³ëüø³ øàíñè êàíäèäà-
òè â³ä çåëåíèõ, ñîë³äàðíèõ òà 
ñòðàòåã³÷íèõ. ßêùî, çâè÷àé-
íî, íå äîìîâëÿòüñÿ.

Ñòðàòåã³÷í³ âæå ðîçïî÷àëè 
ñâîþ ïåðåäâèáîð÷ó êàìïàí³þ 
³ íåùîäàâíÿ ïîÿâà ÂÁ ðàçîì 
³ç ìåðîì íà â³äêðèòò³ ñòàä³-
îíó á³ëÿ 33 øêîëè ãîâîðèòü 
ïðî íåðâîçí³ñòü ó ¿õí³õ ðÿ-
äàõ. ²íø³ êîìàíäè ãîòîâëÿòü 
òàêîæ ö³êàâèõ êîíêóðåíò³â. 
Â³ä ñëóã ãîòóºòüñÿ ä³þ÷èé 
ãóáåðíàòîð Áîðçîâ, à îñü 
â³ä ñîë³äàðíèõ êîëèøí³é 
íàðäåï Êóäëàºíêî. Ö³êàâ³ 
áóäóòü ïåðåãîíè. Õòî ïåðå-
ìîæå, ñïðîãíîçóâàòè âàæêî.

Íà ñüîãîäí³ âèáîðè äî ì³ñ-
öåâèõ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ö³êàâ³ø³, í³æ ìèíóëîð³÷í³ 
ïàðëàìåíòñüê³ òà ïðåçèäåíò-
ñüê³, òàì âñå áóëî ïðîãíîçî-
âàíî. Â³ííèöÿ, Îäåñà, Êè¿â 
òà ³íø³ ì³ñòà îòðèìàþòü ïî-
òóæí³ êàíäèäàòóðè â ìåðè ³ 
ïî÷íåòüñÿ «âåëèêà ðåãàòà». 
Ëèøå ïåðåìîæåöü îòðèìàº 
äîñòóï äî êîøò³â ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â. ×è çàõî÷óòü êåðîâ-
íèêè âòðàòèòè êîíòðîëü íàä 
ïàêåòîì àêö³é ï³ä íàçâîþ Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé áþäæåò? 
Çâè÷àéíî í³, àëå ùî âîíè 
áóäóòü ðîáèòè òà ÿê ðÿòóâà-
òèìóòü ñèòóàö³þ, ïîáà÷èìî 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. 

ДУМКА

ПРАВОЗАХИСНИК

Олександр Олександр 
САРАФАНЮКСАРАФАНЮК

ÍÎÂÈÍÈ

Генеральним підрядником з ре-
конструкції СК «Здоров’я» є то-
вариство «Будівельна компанія 
«СТАМ». Це підприємство, що 
займається будівництвом жит-
лових і нежитлових споруд та 
має 5000 гривень статутного 
капіталу, протягом трьох років 
(з 2018 по 2020 роки) отримало 
на матеріали й роботи біля 40 
мільйонів гривень.
А от підрядником робіт з ре-
конструкції «СКА» на Янгеля, 48 
стало товариство «ТБС-Проф». 
Компанія має 10 тисяч гривень 
статутного капіталу та була ство-
рена у Вінниці у 2017 році. 
Для проведення реконструкції 
спорткомплексу на Замості, місь-

ка влада провела два тендери й 
в обох перемогла ця вінницька 
компанія. У рамках першого під-
ряду на реконструкцію «СКА» ви-
тратили 23 мільйони гривень. У 
січні 2020 року в міськраді про-
звітували, що будівля готова на 
60%. 
Далі, щоб завершити роботи, 
оголосили другий тендер, на 
якому «ТБС-Проф» отрима-
ла ще 46 мільйонів гривень 
з міського бюджету. Оскільки 
коронакриза змусила чиновни-
ків скоротити витрати на цей 
об’єкт, то підрядник отримав 
тільки 11,1 мільйона гривень 
з 46 мільйонів, запланованих 
на «СКА» (cutt.ly/ifObh85).

Скільки витратили грошей?

ТАТЬЯНА КРУПИНА 

Люди вже не будуть так тупо 
сидіти і сліпо вірити, як у бе-
резні-червні. Хочуть зробити 
з наших дітей неуків, неосвід-
чене стадо… Жах! 

VICTORIA HNATUK 

Потрібно навчитись дотри-
муватися правил поведінки. 
А от обмеження у діяльності 
шкіл, підприємств, ні до чого 
гарного не приведуть.

ТАТЬЯНА ФЕНЕНКО 

Якби справді влада так пере-
ймалася здоров'ям та життям 
людей, то ми б мали чисте по-
вітря, чисті водойми, органіч-
ну їжу і адекватну медицину!

ЕЛЕНА ВДОВИЧЕНКО 

Впливає бруд наших маршру-
ток, автобусів та тролейбусів. 
Такого брудного транспорту 
немає ні в одній країні Єв-
ропи.

СЕРГІЙ СВІЧКОЛАП 

Не допоможе, хоч червону зону 
вводьте. Люди не вірять. Отже 
чекаємо нових антирекордів. 
10 тис. в день — це ще не буде 
рекордом. 100 тис. теж.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви вважаєте, чи впливає зміна «кольорових зон» на поширення ковіду?

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

Äíÿìè ïåðøà 
çàñòóïíèöÿ ãî-
ëîâè Â³ííèöüêî¿ 

ÎÄÀ Íàòàëÿ Çàáîëîòíà â³äçâ³òó-
âàëà ïðî ³íñïåêö³þ ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñó «Çäîðîâ’ÿ». Öå êîìó-
íàëüíèé çàêëàä, ÿêèé ó âëàñíîñò³ 
îáëàñíî¿ âëàäè òà çíàõîäèòüñÿ íà 
âóëèö³ Øåïåëÿ, 23.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèö³, çàêëàä 
ñòàíå ºäèíèì ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ öåíòðîì, ÿêèé çìîæå çàäî-
âîëüíèòè ïîòðåáè ñïîðòñìåí³â ç 
³íâàë³äí³ñòþ.

«Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäå ðîç-
òàøîâàíèé áîêñåðñüêèé ðèíã, à 
òàêîæ àäì³í³ñòðàö³ÿ «²íâàñïîð-
òó». Íà äðóãîìó ïîâåðñ³: âåëè-
êèé çàë ³ç òðèáóíàìè äëÿ ³ãðîâèõ 
âèä³â ñïîðòó. Òàêîæ äâà îêðåì³ 
çàëè – òðåíàæåðíèé òà äëÿ òðå-
íóâàííÿ ç áîðîòüáè. Äî ðå÷³, òàì 
çìîæóòü ïðîâîäèòè çìàãàííÿ ç 
ðåãá³ íà â³çêàõ. Îêð³ì òîãî òóò 
ãîòóâàòèìóòüñÿ äî ïàðàë³ìï³àäè 
â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ âèáî-
ðîëè òðè ë³öåíç³¿ – ç ïàâåðë³ô-
òèíãó òà òõåêâîíäî», — çàçíà÷èëà 
ó ñâîºìó äîïèñ³ Çàáîëîòíà.

Ðîáîòè  ïî  êîìïëåêñó 
«Çäîðîâ’ÿ» ïî÷àëèñÿ ó 2018 ðîö³. 
², çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Çàáîëîòíî¿, 
ï³äðÿäíèê çàâåðøèòü óñ³ ðîáîòè 
â æîâòí³ 2020 ðîêó. 

Òàêîæ ó æîâòí³ 2020-ãî ìàëà 
çàâåðøèòèñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó «ÑÊÀ» 
íà ßíãåëÿ, 48. Öåé çàêëàä âæå 
ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêðàäè, ³ ãîëîâà êîì³òåòó ç 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè é ñïîðòó ì³ñü-
êðàäè Ñåðã³é Êðàºâñüêèé ðàí³øå 
ãîâîðèâ, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ íà 
ô³í³øí³é ïðÿì³é:

— Ðîäçèíêîþ êîìïëåêñó º 
25-ìåòðîâèé áàñåéí. Íà áåòîíí³é 
÷àø³ áàñåéíó ìàºìî ùå ïîêëàñòè 
ïëèòêó, çàìîâèòè ñó÷àñí³ òóìáè 
äëÿ ïëàâö³â. Áàñåéí çìîæå ïðè-
éìàòè äî 300 â³äâ³äóâà÷³â íà äîáó.

Òàêîæ ÷èíîâíèê ãîâîðèâ, ùî 
ðàçîì ç áàñåéíîì áóäóòü â³äðå-
ìîíòîâàí³ ³ãðîâèé, àòëåòè÷íèé, 
ã³ìíàñòè÷íèé çàëè òà îáëàäíàþòü 
òðåíàæåðàìè. 

Ñïîðòêîìïëåêñ íà Çàìîñò³ ïî-
÷àëè ðåìîíòóâàòè ÿê ³ «Çäîðîâ’ÿ» 
— ó 2018 ðîö³.  

— Ïëàíóâàëè çàâåðøåííÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿ ÑÊÀ, ³ äî 1 æîâ-
òíÿ áóëè ïîâèíí³ çàê³í÷èòèñÿ 
âñ³ ðîáîòè. Àëå êàðàíòèí ââ³â 
æîðñòê³ êîðåêòèâè é íà íàø³ 
ïëàíè. Ì³ñüêèé áþäæåò íå äî-
îòðèìàâ áëèçüêî 208 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü, òîìó áàãàòî ïðîåêò³â 
ìè áóëè âèìóøåí³ ïðèçóïèíè-
òè. Ìàþ íàä³þ, ùî ó 2021 ðîö³ 
çìîæåìî ïîâí³ñòþ â³äêðèòè öåé 
ñïîðòêîìïëåêñ, — ãîâîðèâ íà-
ïðèê³íö³ ëèïíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

«ЗДОРОВ’Я» ВІДКРИЮТЬ У 
ЖОВТНІ, «СКА» У 2021 РОЦІ
Довгобуди  У Вінниці є два 
спорткомплекси, які почали ремонтувати з 
2018 року — це «Здоров’я», що на Старому 
Місті, та «СКА» на Замості. Нещодавно 
стало відомо, що довгобуд на Старому 
Місті відкриють у жовтні цього року. Тоді ж 
збиралися відкрити й оновлений «СКА», 
але карантин вніс свої корективи. Скільки 
витратили на ремонт об’єктів та що там буде?

Два об’єкти почали 
ремонтувати у 2018 році 
й мали відкрити у жовтні 
2020-го. Через коронакризу 
мерія Вінниці скоротила 
видатки на «СКА» (фото в колі), 
а обласний заклад «Здоров’я» 
добудовують завдяки фінансуванню 
з державного бюджету
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Величезна подяка друзям по 
всьому світу за підтримку наших 
захисників.

СВІТЛАНА ГОРОВА, ОГЛЯДАЧ

Ì³ñöåâ³ âèáîðè 2020 — 
öå ìîæëèâ³ñòü îíîâèòè âëà-

äó. Ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè, íà ùî 
çäàòí³ íîâ³ êàäðè òà çíàéòè íîâ³ øëÿõè 
ðîçâèòêó ì³ñòà. Íà ïîë³òè÷íîìó ðèíãó äîñ³ 
çàëèøàþòüñÿ ò³, õòî ðîêàìè ïðè âëàä³, 
àëå é ç’ÿâëÿºòüñÿ àëüòåðíàòèâà. Îäíà ç 
òàêèõ — ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Ðóõ ñïðàâåäëè-
âîñò³». Ñüîãîäí³ ïðî íå¿ ðîçïîâ³äàº ë³äåðêà 
ïàðò³¿ Îëüãà Áåçïàëüêî.

Îëüãà Áåçïàëüêî — ìåíåäæåðêà ç âåëè-
êèì äîñâ³äîì ðîáîòè ÿê ó ãðîìàäñüêîìó, 
òàê ³ â á³çíåñîâîìó ñåêòîð³. Ïðîéøëà 
øëÿõ â³ä ïîì³÷íèêà ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
îáëðàäè, àäì³í³ñòðàòèâíîãî äèðåêòîðà 
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà — äî çàñòóïíè-
êà äèðåêòîðà ç óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íàéá³ëüøî¿ êîìïàí³¿ 
êðà¿íè — «Óêðçàë³çíèö³». Âåëà àêòèâíó 
ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà äîïîìà-
ãàëà â ðîçáóäîâ³ Ðóõó ïðîòè ïîë³òè÷íî¿ 
êîðóïö³¿ «Ï³ä êîíòðîëåì».

Ïðî äîñâ³ä ó «Ì³ñ Â³ííèöÿ», ÷îìó ïî-
ë³òèêà çàâæäè áóëà ïðèñóòíÿ â ¿¿ æèòò³, 
÷îìó ñàìå ¿¿ îáðàëè ãîëîâîþ ïàðò³¿ «Ðóõ 
ñïðàâåäëèâîñò³», ³ ÷îìó ë³äåðêà ïðîòè 
êîìïðîì³ñ³â — â ³íòåðâ’þ ç ãîëîâîþ 
ïàðò³¿ «Ðóõ ñïðàâåäëèâîñò³» Îëüãîþ 
Áåçïàëüêî.

ПРО ВИБІР ПРОФЕСІЇ ТА МІС ВІННИЦЯ
Çìàëêó õîò³ëà áóòè ñë³ä÷èì, àëå áàòüêî 

ñêàçàâ: «Ìîÿ äèòèíà â êàçàðì³ æèòè 
íå áóäå!» Òîìó ïîêè ÿ âèçíà÷àëàñÿ ç 
ïðîôåñ³ºþ, áàòüêî ñêîðèñòàâñÿ ìîìåí-
òîì òà ï³äøòîâõíóâ ï³òè â êîëåäæ, ï³ä 
ìîòèâîì, ùî áóäå ùå ÷àñ ïîäóìàòè. 
Òàê ìè îáðàëè ñïåö³àëüí³ñòü «Îáë³ê ³ 
àóäèò» ó Â³ííèöüêîìó êîîïåðàòèâíîìó 
êîëåäæ³. Âæå ç äðóãîãî êóðñó ÿ ïî÷àëà 
ï³äðîáëÿòè.

Åêîíîì³÷íà îñâ³òà äàëà ìåí³ äóæå áàãà-
òî. Ç ëåãê³ñòþ ÷èòàþ áóäü-ÿê³ ô³íàíñîâ³ 
äîêóìåíòè, ôîðìóþ âåëèê³ áþäæåòè. Öå 
íåçàì³ííèé íàâèê â óïðàâë³íí³.

Ó 2009 ðîö³ îòðèìàëà òèòóë «Ì³ñ Â³-
ííèöÿ». Îáóðþº, êîëè ãîâîðÿòü, ùî òà-
êèì â æèòò³ âñå ëåãêî äàºòüñÿ. Çàíàäòî 
÷àñòî ÷óëà, ùî ñèìïàòè÷í³ æ³íêè «íå 
âèð³çíÿþòüñÿ ëîã³êîþ», ò³ëüêè ó ãðóá³ø³é 
ôîðì³. Ìåíå öå çàâæäè ÷³ïëÿëî. Õîò³ëà 
ïîêàçàòè, ùî ñåðåä ãàðíèõ ä³â÷àò º ãðà-
ìîòí³ òà ðîçóìí³.

Çíàºòå, êîëè ïðîáëåìó ï³äí³ìàº ïðî-
ñòî Îëÿ Áåçïàëüêî — öå îäíå, à êîëè 
òó ñàìó ïðîáëåìó ï³äí³ìàº «Ì³ñ Â³ííè-
öÿ» Îëüãà Áåçïàëüêî — öå ïî-³íøîìó 
ñïðèéìàºòüñÿ. Ñòàòóñ äàâàâ ìîæëèâ³ñòü 
äîïîìîãòè çâåðíóòè óâàãó íà ïðîáëåìí³ 
ïèòàííÿ, ÿê³ º â ñóñï³ëüñòâ³, ÿê³ âàðòî 
âèð³øóâàòè.

ПРО КОРУПЦІЮ, РОБОТУ В БІЗНЕСІ 
ТА «УКРЗАЛІЗНИЦЮ»

Òàê ñêëàëîñÿ, ùî äîñâ³ä ðîáîòè â îð-
ãàí³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äîïîì³ã 
ïîòðàïèòè â îäèí ïîòóæíèé ïðîºêò, 
ÿêèé ñòîñóâàâñÿ ìîí³òîðèíãó çëîâæè-
âàíü òà ïîë³òè÷íî¿ êîðóïö³¿ ì³ñöåâèìè 
÷èíîâíèêàìè. ß òîä³ ïîêèíóëà Â³ííèöþ 
³ ïî¿õàëà äî ñòîëèö³ äîïîìàãàòè îðãà-
í³çîâóâàòè Ðóõ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ «Ï³ä 
êîíòðîëåì». Ïðàöþâàëè á³ëüøå ðîêó ç 

ð³çíèìè àêòèâ³ñòàìè, çîêðåìà ç Êàòå-
ðèíîþ Ãàíäçþê. ² â ðåçóëüòàò³ ïåðåäàëè 
äî Ãåíïðîêóðàòóðè 1076 ñïðàâ.

Çãîäîì ïåðåéøëà â ñôåðó á³çíåñó, ñòà-
ëà àäì³í³ñòðàòèâíèì äèðåêòîðîì ãðóïè 
êîìïàí³é «Á³îõ³ì³íâåñò». Òàì îòðèìàëà 
êîëîñàëüíèé äîñâ³ä óïðàâë³ííÿ. Öå äóæå 
äîïîìîãëî ïîò³ì â «Óêðçàë³çíèö³». Çà-
ðàç ïðàöþþ óïðàâë³íöåì â ö³é êîìïàí³¿, 
çàáåçïå÷óþ ïðîöåñè òà ôîðìóþ çàñàäè 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äëÿ 250 òèñÿ÷ ïðà-
ö³âíèê³â.

Çàâæäè äóìàëà: äå â á³çíåñ³ ìîæå ïðè-
ãîäèòèñÿ ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ ò³ êî-
ðèñí³ ñïðàâè, íà ÿê³ âèòðàòèëà ÷èìàëî 
÷àñó. Àëå âèÿâèëîñÿ, ùî HR-äèðåêòîð, 
øóêàþ÷è êåð³âíèêà öüîãî íàïðÿìêó, 
âèð³øèâ, ùî ñàìå ÷åðåç ãðîìàäñüêèé 
äîñâ³ä ÿ ¿ì ³äåàëüíî ï³äõîäæó.

Îäíî÷àñíî â³äïîâ³äàþ çà: ñîö³àëüíèé 
ä³àëîã ³ç ïðîôñï³ëêîâèìè îðãàí³çàö³-
ÿìè, âèðîáëåííÿ ºäèíèõ ñîö³àëüíèõ 
ï³ëüã äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é, ðîáîòó ç ìî-

ëîääþ, ïåíñ³îíåðàìè ³ âåòåðàíàìè ãà-
ëóç³, êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè (îçäîðîâ÷³ òà ñïîð-
òèâí³ çàêëàäè), çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîãî 
îòðèìàííÿ íàãîðîä, ï³äòðèìêó ïðàö³â-
íèê³â ó íàäçâè÷àéíî ñêðóòíèõ îáñòà-
âèíàõ. Â êîìïàí³¿ ïî÷óâàþñÿ ö³ëêîì 
îðãàí³÷íî. Ìåíå íå ëÿêàº áþðîêðàò³ÿ 
òà ùîäåíí³ âèêëèêè.

«ТИ АБО ПРИЙМАЄШ ЦЕ ЯК ЧАСТИНУ 
СВОГО ЖИТТЯ І ДУМАЄШ, ЩО 
МОЖЕШ ЗРОБИТИ КРАЩЕ, — АБО 
ПРОСТО НЕ ЙДЕШ»: ПРО ПОЛІТИКУ

Êîëè çàê³í÷èëàñÿ ä³ÿëüí³ñòü â îáëàñ-
í³é ðàä³, çàð³êàëàñÿ âèòðà÷àòè íà ïî-
ë³òèêó ñò³ëüêè ÷àñó, ÿê òîä³ öå ðîáèëà. 
Â îáëðàä³ ÿ áóëà ã³ïåðâ³äïîâ³äàëüíà ³ 
âòðàòèëà ñâîº çäîðîâ’ÿ. Àëå òàê ñêëà-
ëîñÿ, ùî ïîë³òèêà ñòàëà ÷àñòèíîþ ìîãî 
æèòòÿ, íàâ³òü ó ïåðåãîâîðàõ ³ç ïðîô-
ñï³ëêàìè çàðàç — öå âñå îäíî ïåâíîþ 
ì³ðîþ ïîë³òèêà. Âîíà âñþäè.

«Я ПРОТИ КОМПРОМІСІВ — 
Я ЗА СПІВПРАЦЮ»

ßêùî â ùîñü â³ðþ ³ çíàþ, ùî ïî â³äíî-
øåííþ äî ³íøèõ ëþäåé êî¿òüñÿ íåñïðà-
âåäëèâ³ñòü, òî çðîáëþ ìàêñèìóì, ùîá öå 
ïèòàííÿ âðåãóëþâàòè. Áóäó éòè äî ê³í-
öÿ, ùîá ïîêàçàòè, ùî öå ïðàâèëüíî, öå 
ïðàâäà, áî íà ìî¿é ñòîðîí³ çàêîí.

ßêùî íå â òåì³ ÿêîãîñü ïèòàííÿ, 
òî ðîçïî÷èíàþ äóæå ðåòåëüíî éîãî âè-
â÷àòè. Àæ íàñò³ëüêè, ùî ãîòîâà íà öþ 
òåìó íàïèñàòè äèñåðòàö³þ. Ââàæàþ, ùî 
öÿ ìîÿ âïåðòà äîòîøí³ñòü ³ º ñèëüíîþ 
ñòîðîíîþ.

Íàñïðàâä³ ÿ íå âïåðòà, àëå íå ðîçó-
ì³þ ³ íå ïîâàæàþ ñëîâî «êîìïðîì³ñ», 
áî êîìïðîì³ñ ãîâîðèòü «³ í³ òîá³, ³ í³ 
ìåí³, à ùîñü òðåòº». À ÿ çà ñï³âïðàöþ! 
ßêùî áà÷ó, ùî ëþäèíà äàº êðàùó ³äåþ, 
òî ãîòîâà ëåãêî âèçíàòè ïîçèö³þ ò³º¿ ëþ-
äèíè ³ ï³äñèëèòè ¿¿ ñâî¿ìè çíàííÿìè ³ 
ìîæëèâîñòÿìè.

«МОЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТОМУ, 
ЩОБ ДО ПАРТІЇ ПОТРАПЛЯЛИ ТІЛЬКИ 
ТЯМУЩІ, СИСТЕМНІ І ПОРЯДНІ ЛЮДИ»

Ìåíå îáðàëè ãîëîâîþ ïàðò³¿. Îñîáèñòå 
çàâäàííÿ — ðîçáóäîâóâàòè ïàðò³éíó ñèñ-
òåìó ïî âñ³é Óêðà¿í³, íå ò³ëüêè ó Â³ííèö³. 
Öå ³ñòîð³ÿ íå òàê ïðî äåðæàâîòâîðåííÿ, 
ÿê ïðî ï³äãîòîâêó ÿê³ñíèõ êàäð³â.

Ó ïàðò³¿ «Ðóõ ñïðàâåäëèâîñò³» ðîáèìî 
àêöåíò íà â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäåé, ñèñ-
òåìíîñò³ ¿õ ðîáîòè. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ëþäèíà äîâãî ïðàöþº â ìåäèöèí³, òî íàì 
¿¿ åêñïåðòèçà ³ ïðîôåñ³îíàë³çì áóäóòü 
êîðèñí³. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ ç îñâ³òîþ òà 
³íøèìè ñôåðàìè.

Ïàðò³ÿ — öå çàâæäè äîäàòêîâèé ïó-
áë³÷íèé äîñâ³ä, ÿêèé ïîò³ì ìîæå áóòè 
êîðèñíèé â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ àáî âèêîíàâ÷èõ ëàíêàõ âëàäè. 
Â ïîºäíàíí³ ç ïîðÿäêîì ³ äèñöèïë³íîþ, 
ìè âèõîâóºìî íîâó ñï³ëüíîòó ÿê³ñíèõ ë³-
äåð³â, à íå ïîïóë³ñò³â, ÿê³ ðâóòüñÿ äî âëà-
äè ïîò³øèòè âëàñíå åãî ÷è ïðàöþâàòè 
íà âëàñíèé ³íòåðåñ.

Çâè÷àéíî, ëþäè çâèêëè áà÷èòè êåð³â-
íèêîì ïàðò³¿ á³ëüø çð³ëó ëþäèíó. Àëå õòî 
ñêàçàâ, ùî ìàº áóòè òàê, ÿê çâè÷íî?! Ñâ³ò 
çì³íþºòüñÿ ³ ïàðò³éíå áóä³âíèöòâî òàêîæ 
ïîâèííî ì³íÿòèñÿ. Ìè ïàðò³ÿ íîâèõ ï³ä-
õîä³â. Ìè íå çàéìàºìîñÿ ïðîôàíàö³ºþ 
ðîáîòè, íàðîùóâàííÿì øòàòíèõ îäèíèöü 
òà ïîøóêîì ðåñóðñó íà çàáåçïå÷åííÿ ðîç-
äóòîãî ïàðò³éíîãî àïàðàòó. Ìè ñâ³äîì³ 
ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ â ñüîãîäí³øí³õ ðåàë³ÿõ 
áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå çà âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü íà ì³ñöåâîìó 
ð³âí³ ³ á³ëüøå. ² öå íå ïóñò³ ñëîâà, öå 
îäèí ³ç ïðèíöèï³â ïàðò³¿.

Ìîÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó òîìó, ùîá 
äî íàñ ïîòðàïëÿëè ò³ëüêè ãðàìîòí³, ñèñ-
òåìí³ ³ ïîðÿäí³ ëþäè. Ö³ ëþäè çóì³ëè 
ïîáóäóâàòè ñàìèõ ñåáå, çàðîáèòè ñîá³ 
³ì’ÿ ³ äàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ â³ííè÷àíàì. 
²äó÷è â ïàðò³þ, âîíè òàêîæ ðèçèêóþòü 
âñ³ì, ùî ìàþòü — ñâî¿ì ³ì'ÿì. ßêùî 
â ö³é êîìàíä³ áóäå õòîñü íåäîñòîéíèé, 
çàâàëèòüñÿ âñÿ ñèñòåìà.

Äëÿ ìåíå ïàðòíåðñòâî — öå êëþ÷îâå. 
Íåìàº ÿ, íåìàº òè — º ïàðòíåðñòâî. Ò³ëü-
êè êîëè ìè îá'ºäíóºìîñÿ, êîîïåðóºìîñÿ, 
ìîæíà îòðèìàòè ðåçóëüòàò.

Вінниці — справедливий розвиток
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ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ОРГАНІЗАТОР ВЕЛОІВЕНТІВ

Чи буде проведена #закрутка 20 вересня? Так. За умови 
дотримання норм карантинних обмежень (масочний режим 
в стартовому містечку, дотримання соціальної дистанції і т. д.) 
і жорсткого таймінгу стосовно порядку старту.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç 1 ñåðïíÿ â Óêðà¿í³ 
áóëî ñêàñîâàíî ìåõàí³çì 

ãàðàíòîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàçó íàñåëåííþ çà ðåãóëüîâàíè-

ìè ö³íàìè. Â³äòåïåð âàðò³ñòü áëàêèòíîãî 
ïàëèâà áóäå ôîðìóâàòèñÿ çà ðèíêîâèìè 
ìåõàí³çìàìè, à ïîñòà÷àëüíèêè ãàçó áóäóòü 
áîðîòèñÿ çà ñïîæèâà÷à, â³ä ÷îãî îñòàíí³é 
ïîâèíåí ò³ëüêè âèãðàòè.

ЩО МАЄМО НА СЬОГОДНІ
Ç 2015 ðîêó ïðèðîäíèé ãàç äëÿ ïðè-

ãîòóâàííÿ ¿æ³ òà îá³ãð³âó áóäèíê³â á³ëü-
øîñò³ óêðà¿íö³â ïîñòà÷àþòü ðåã³îíàëüí³ 
ãàçîâ³ êîìïàí³¿ — ãàççáóòè. Âïðîäîâæ 
ï’ÿòè ðîê³â âîíè áåçïåðåá³éíî çàáåçïå-
÷óâàëè óêðà¿íö³â ðåñóðñîì, ðîçâèíóâøè 
íàéá³ëüøó ìåðåæó öåíòð³â ç îáñëóãîâó-
âàííÿ êë³ºíò³â, à òàêîæ îíëàéí ñåðâ³ñè.

Çàðàç íà ðèíîê ãàçó, íà äîäà÷ó äî ïå-
ðåâ³ðåíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, ïî÷èíàþòü 
âèõîäèòè íîâ³ êîìïàí³¿. ßê íàñë³äîê, 
ïåðåä ñïîæèâà÷åì ïîñòàº âèá³ð: àáî çà-
ëèøèòèñÿ ç³ ñâî¿ì ïîòî÷íèì ïîñòà÷àëü-
íèêîì (äîãîâ³ð àâòîìàòè÷íî ïðîäîâæèòü 
ä³ÿòè), àáî ðèçèêíóòè ³ ñïðîáóâàòè ³í-
øèé âàð³àíò.

ПЕРЕХОДИТИ ЧИ НЕ ПЕРЕХОДИТИ
Ïåðøèì àðãóìåíòîì äëÿ çì³íè ïî-

ñòà÷àëüíèêà ãàçó äëÿ á³ëüøîñò³ ãðîìà-
äÿí º, çâ³ñíî, ö³íà. Íîâ³ ãðàâö³ ðèíêó, 
ìîæëèâî, áóäóòü ïðîïîíóâàòè êàçêîâ³ 
çíèæêè çàäëÿ ïåðåìàíþâàííÿ êë³ºíò³â. 

Àëå æ óñ³ çíàþòü, ÿêà þøêà âèõîäèòü 
ç äåøåâî¿ ðèáêè…

Äî òîãî æ, á³ëüø³ñòü íîâèõ ïîñòà-
÷àëüíèê³â ïîêè íå ìàþòü äîñòàòíüî 
â³ää³ëåíü äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â. 
Ìîæå òàê ñòàòèñÿ, ùî äëÿ âèð³øåííÿ 
ïåâíèõ ïèòàíü ñïîæèâà÷ ïîâèíåí áóäå 
¿çäèòè â ³íøå ì³ñòî.

² ùî ùå âàæëèâî çíàòè — ïðè ïåðå-
õîä³ äî ³íøîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ÿê³ñòü 
áëàêèòíîãî ïàëèâà íå ìîæå çì³íèòèñÿ, 
ÿê îá³öÿþòü äåÿê³ ç íîâà÷ê³â. Óâåñü ðå-
ñóðñ, íåçàëåæíî â³ä ïîñòà÷àëüíèêà, ç 
ÿêèì âè ï³äïèøåòå äîãîâ³ð, áóäå íàä-
õîäèòè ç îäí³º¿ é ò³º¿ æ ãàçîâî¿ ìåðåæ³.

ЩО БУДЕ З ЦІНОЮ НА ГАЗ
Äåðæàâà á³ëüøå íå ðåãóëþº ö³íó ãàçó ³ 

íå âïëèâàº íà íå¿. Ö³íà ôîðìóºòüñÿ âè-
íÿòêîâî íà ï³äñòàâ³ ðèíêîâèõ ôàêòîð³â.

Ó âåðåñí³ ãàççáóòè âèçíà÷èëè ö³íó ïðè-
ðîäíîãî ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ ó 5,49 ãðí 
çà êóá. ì ³ çàïðîïîíóâàëè ñâî¿ì êë³ºíòàì 
âçÿòè ó÷àñòü â àêö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíåçà-
ëåæí³ñòü òà âèêóïèòè ïîòð³áíèé çàïàñ 
ãàçó íà çèìó çà àêö³éíîþ ö³íîþ 4,99 ãðí 
çà êóá. ì. Öüîãîð³÷ ó÷àñòü ó òàê³é àêö³¿ 
áóäå äóæå àêòóàëüíîþ, ó çâ’ÿçêó ç³ ñêàñó-
âàííÿì ðåãóëüîâàíèõ ö³í äëÿ íàñåëåííÿ ³ 
çäîðîæ÷àííÿì ïðèðîäíîãî ãàçó â ªâðîï³.

Ñòð³ìêî çðîñòàº ö³íà ãàçó ³ ó äåðæàâ-
íîãî ìîíîïîë³ñòà «Íàôòîãàç Óêðà¿íè». 
Ó âåðåñí³ êîìïàí³ÿ ï³äíÿëà âàðò³ñòü ãàçó 
äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â íà 45%, à âàðò³ñòü 
ãàçó â ðàìêàõ ð³÷íîãî êîíòðàêòó ñêëàëà 
5,24 ãðí çà êóá. ì.

²íø³ ïîñòà÷àëüíèêè âèñòàâèëè àíà-
ëîã³÷í³ ö³íè.

ЧОМУ ЦІНА ЗРОСТАЄ
Âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà â Óêðà-

¿í³ íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä êîòèðóâàíü 
íà ºâðîïåéñüêèõ á³ðæàõ. Ï³ñëÿ ïàä³ííÿ 
ö³í äî ³ñòîðè÷íîãî ì³í³ìóìó íàâåñí³ 
ïîòî÷íîãî ðîêó, çàðàç íà ãàçîâèõ õàáàõ 
â ªâðîï³ â³äáóâàºòüñÿ ñòð³ìêå çäîðîæ-
÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó.

Äî ðå÷³, çá³ëüøåííÿ ö³íè ïåðåä ïî-
÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó — òðàäè-
ö³éíèé òðåíä íà ºâðîïåéñüêèõ ðèíêàõ. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî â îñíîâ³ óêðà¿íñüêèõ 
ö³í ëåæàòü ³ìïîðòí³ ïàðèòåòè, ìîæíà 
î÷³êóâàòè, ùî âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïà-
ëèâà â Óêðà¿í³ ïåðåä íàñòàííÿì õîëî-
ä³â çðîñòàòèìå. Àíàë³òèêè âïåâíåí³, 
ùî ö³íà ãàçó äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à 
âçèìêó çðîñòå äî 7 ãðí çà êóá. ì.

НА СПОЖИВАЧІВ ЧЕКАЮТЬ 
ЦІКАВІ ЧАСИ

«Ðîçáóäîâóþ÷è ç 2015 ðîêó êîíêóðåíò-
íèé ðèíîê ãàçó, ÿêèé ìàâ áóòè ïîä³áíèì 
äî ºâðîïåéñüêèõ ðèíê³â, íàøà äåðæàâà 
òàê ³ íå äîñÿãëà óñï³õó â öüîìó íàïðÿì-
êó. Ôîðìàëüíå «â³äêðèòòÿ ðèíêó äëÿ 
íàñåëåííÿ», ÿêå â³äáóëîñü ç 1 ñåðïíÿ, 
àæ í³ÿê íå ìîæíà íàçâàòè ñïðàâæí³ì 
ðèíêîì. Óìîâè äëÿ êîíêóðåíö³¿ òàê ³ 
íå áóëè ñòâîðåí³», — çàçíà÷àº ãîëîâà 
ïðàâë³ííÿ Àñîö³àö³¿ ïîñòà÷àëüíèê³â 
åíåðãîðåñóðñ³â Àðòåì Êîìïàí.

Â óñ³õ ï³äðó÷íèêàõ ç åêîíîì³êè íà-
ïèñàíî, ùî êîíêóðåíòíîþ º ö³íà, ÿêà 
ôîðìóºòüñÿ âíàñë³äîê óð³âíîâàæåííÿ 
ïîïèòó ³ ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó. Îäíàê 
âàðò³ñòü ãàçó â Óêðà¿í³ âñòàíîâëþºòüñÿ 
íå çà ðèíêîâèìè ïðàâèëàìè.

«Âåñü ãàç, ùî âèäîáóâàºòüñÿ äåðæàâíè-
ìè êîìïàí³ÿìè, íàäõîäèòü íå íà â³ëüíèé 
ðèíîê, à ïåðåäàºòüñÿ â ÍÀÊ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè», ÿêèé âæå ìîíîïîëüíî íèì 
ðîçïîðÿäæàºòüñÿ. Â ðåçóëüòàò³ ìàºìî 
íåêîíêóðåíòíå ö³íîóòâîðåííÿ ³ íåçðî-
çóì³ë³ ö³íè», — ï³äêðåñëþº ïàí Êîìïàí.

Íèí³øíÿ óêðà¿íñüêà âëàäà âêîòðå íà-
ìàãàºòüñÿ íå äóæå ãðàö³éíî «ïðîñëèç-
íóòè ïîì³æ êðàïåëü». Ç îäíîãî áîêó, 
óðÿä ìàº âèêîíóâàòè âèìîãè çàêîðäîí-
íèõ êðåäèòîð³â ùîäî â³äêðèòòÿ ðèíêó 
ãàçó. Ç ³íøîãî — ìàºìî ìîíîïîëüíå 
ïîëîæåííÿ «Íàôòîãàçó». Ó ðåçóëüòàò³ 
ìàºìî «íåðèíêîâèé» ðèíîê, íàìàãàííÿ 
â³äøòîâõíóòè íàä³éíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â 
â³ä ñïîæèâà÷³â, à òàêîæ áåçëàä ç ö³íîþ.

Газ за новими правилами: що потрібно знати українцям
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РЕМЕСЕЛ «ДУНСТАН»

Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü 
ðåìåñåë «Äóíñòàí-2020» â³ä-
áóäåòüñÿ 19–20 âåðåñíÿ â ñåë³ 
Ñòàäíèöÿ ï³ä Â³ííèöåþ. Ñàìå 
òóò ðîçòàøîâàíèé Öåíòð ðåìåñåë 
«Äóíñòàí», ó ÿêîìó â³äòâîðåíî 
ëåãåíäè ³ ðîçâàãè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ 
Àíãë³¿, â ïîºäíàíí³ ç³ ñòàðîâèí-
íèìè óêðà¿íñüêèìè òðàäèö³ÿìè.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Óêðà¿íñüêî-
ãî êóëüòóðíîãî ôîíäó, ó ôåñòè-
âàë³ «Äóíñòàí-2020» çìîæóòü áåç-
êîøòîâíî âçÿòè ó÷àñòü îíëàéí 
äåñÿòêè òèñÿ÷ ä³òåé ³ äîðîñëèõ 
ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà ïîçà ¿¿ ìåæ-
àìè. Òàêèì ÷èíîì íàâ³òü æèòåë³ 
ðåã³îí³â, ÿê³ óâ³éøëè â «÷åðâîíó 
çîíó» êàðàíòèíó, äå çàáîðîíåíî 
â³äâ³äóâàííÿ áóäü-ÿêèõ çàõîä³â, 
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ö³êàâî â³ä-
ïî÷èòè ³ îòðèìàòè áåçë³÷ ïðè-
ºìíèõ âðàæåíü.

Òàêîæ ïðîòÿãîì äâîõ ôåñòè-
âàëüíèõ äí³â íà òåðèòîð³¿ Öåíòðó 
ïðîñòî íåáà çìîæóòü ïåðåáóâàòè 
ùå íå á³ëüøå 100 â³äâ³äóâà÷³â îä-
íî÷àñíî. Âîíè îòðèìàþòü ìîæëè-
â³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó âñ³õ òèõ ïîä³ÿõ 
³ ðîçâàãàõ, ÿê³ áóäóòü â³äáóâàòè-

ñÿ â ðåàë³ çà ìåæàìè ²íòåðíåòó. 
Îáèäâ³ ïðîãðàìè, îíëàéí çàõîä³â ³ 
äëÿ áåçïîñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â, äóæå 
íàñè÷åí³, ìàþòü ñâî¿ ïåðåâàãè ³ 
ì³ñòÿòü óí³êàëüí³ ³ííîâàö³¿.

— ²íòåðàêòèâí³ñòü — ãîëîâíà 
îñîáëèâ³ñòü ôåñòèâàëþ «Äóí-
ñòàí–2020» â îíëàéí ôîðìàò³, — 
ðîçïîâ³äàº çàñíîâíèê ³ êåð³âíèê 
ïðîåêòó Ñåðã³é Äåñÿê. — Äëÿ 
ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ ³ ðîçâèòêó 
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé ä³òåé ìè 
ïðîïîíóºìî áåçêîøòîâíó ó÷àñòü 
â 16 îíëàéí ìàéñòåð-êëàñàõ, ñå-

ðåä ÿêèõ êîæåí çíàéäå äëÿ ñåáå 
íàéá³ëüø ö³êàâ³. Íà ñàéò³ Öåíòðó 
ðåìåñåë «Äóíñòàí» â ðîçä³ë³ «ßð-
ìàðîê» — dunstan.org.ua/shop ðîç-
ðîáëåíî ³ âïðîâàäæåíî ñåðâ³ñ ³ç 
çàìîâëåííÿ òà äîñòàâêè ðåì³ñ-
íè÷èõ íàáîð³â äëÿ ³íòåðàêòèâíî¿ 
ó÷àñò³ ó îíëàéí ìàéñòåð-êëàñàõ.

Ùå îäíå íîâîââåäåííÿ ôåñ-
òèâàëþ «Äóíñòàí-2020» — ³íòåð-
àêòèâíà íàâ÷àëüíà ãðà «Ðåìåñëà 
Óêðà¿íè». Íà êàðò³ ïëîùåþ 12 êâ. 
ìåòð³â ðîçì³ùåí³ óìîâí³ ðåì³ñ-
íè÷³ ìàéñòåðí³, íàéá³ëüø ïðè-

òàìàíí³ êîæíîìó ç ðåã³îí³â íàøî¿ 
êðà¿íè. Ïðèçè â ö³é ãð³ çìîæóòü 
âèãðàâàòè îíëàéí-ó÷àñíèêè ôåñ-
òèâàëþ íà YouTube — õòî ïåð-
øèé âñòèãàº â³äãàäàòè ïèòàííÿ 
ç ðåìåñåë, òîé ³ îòðèìóº ïðèç.

Òàêîæ ò³ ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ 
«Äóíñòàí-2020», ÿê³ áóäóòü ñë³ä-
êóâàòè çà ïîä³ÿìè íà YouTube, 
ïåðøèìè çìîæóòü ïîáà÷èòè 
çíà÷èì³ â³äåî, ñòâîðåí³ â ðàìêàõ 
ï³äãîòîâêè äî çàõîäó. ¯õ î÷³êó-
þòü àæ òðè ïðåì’ºðè ïðîòÿãîì 
äâîõ äí³â. Äî äíÿ ôåñòèâàëþ 
ñòâîðåíèé íà áàç³ ìóçåþ Öåí-
òðó ðåìåñåë «Äóíñòàí» 30-õâè-
ëèííèé ô³ëüì, ÿêèé ïåðåíîñèòü 
ãëÿäà÷³â â ðåàëüíå ñåðåäíüîâ³÷íå 
áðèòàíñüêå ì³ñòå÷êî Ãëàñòîáåð³, 
äå, çà ëåãåíäàìè, ³ñíóâàâ äðåâí³é 
Àâàëîí. À äâà ñîö³àëüíèõ â³äå-
îðîëèêè, ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ ïðî-
áëåìàòèö³ ³íòåðíåò-çàëåæíîñò³ 
òà â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³âñòâà — 
öå ö³ëêîì ïðî íàøó ðåàëüí³ñòü. 
Òîæ º ñåíñ ÿêîìîãà øâèäøå ï³ä-
ïèñàòèñÿ íà YouTube-êàíàë ôåñ-
òèâàëþ «Äóíñòàí» çà ïîñèëàí-
íÿì — youtube.com/c/dunstanfest ³ 
ñòàòè àêòèâíèì éîãî ó÷àñíèêîì.

Ò³ æ, õòî ïðè¿äå äî Öåíòðó ðå-
ìåñåë «Äóíñòàí» ó äí³ ôåñòèâà-

ëþ, îêð³ì áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ 
ó ìàéñòåð-êëàñàõ, îòðèìàþòü ùå 
é äîäàòêîâ³ ðàäîñò³ òâîð÷îñò³, 
ðîçâàã òà ñï³ëêóâàííÿ. Äëÿ íèõ 
ïðîâîäèòèìåòüñÿ àí³ìàö³éíà 
ïðîãðàìà ïîñâÿ÷åííÿ òà ôëåø-
ìîá ç ñåðåäíüîâ³÷íèõ òàíö³â â³ä 
òàíöþâàëüíî¿ ñòóä³¿ «Øàõ³íà». 
Íó à ëèöàðñüê³ òóðí³ðè â³ä êëóáó 
³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ «Àðêî-
íà», çìàãàííÿ ëó÷íèê³â, ïåðåãîí-
êè íà ïîêîñàõ òà êîìàíäíèõ ëè-
æàõ — öåé åêøåí áóäå äîñòóïíèé 
ÿê äëÿ ó÷àñò³, òàê ³ äëÿ ñïîãëÿ-
äàííÿ. Ïîãîäüòåñÿ, â XXI ñòîë³òò³ 
íå òàê ÷àñòî âèïàäàº ìîæëèâ³ñòü 
â³ä÷óòè ñåáå ïðåêðàñíîþ äàìîþ 
àáî äîáëåñíèì ëèöàðåì ÷àñ³â Êî-
ðîëÿ Àðòóðà.

² çâè÷àéíî, îñîáëèâèé ³íòåðåñ 
âèêëè÷å óí³êàëüíà ìîíåòà ñâÿòî-
ãî Äóíñòàíà, ñòâîðåíà çà åñê³çîì 
õóäîæíèêà òà ³êîíîïèñöÿ Ðîñòèñ-
ëàâà Ìîöïàíà ñïåö³àëüíî äî ôåñ-
òèâàëþ «Äóíñòàí-2020». Òåïåð 
êîæåí â³äâ³äóâà÷ ôåñòèâàëþ ìîæå 
âëàñíîðó÷ âèêàðáóâàòè òàêó ìî-
íåòó ç ì³ä³, ëàòóí³ àáî àëþì³í³þ.

Âò³ì, âåñü ïåðåë³ê çàõîä³â 
ôåñòèâàëþ êðàùå äèâèòèñÿ 
íà ñàéò³ dunstan.org.ua/dunstan-
crafts-festival

Творчість та екшен Середньовіччя: фестиваль ремесел 
«Дунстан» розпочнеться в суботу, 19 вересня
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— Çâ³ñíî, ïîòð³áíî îáëàøòó-
âàòè êëàäîâèùå äëÿ äîìàøí³õ 
óëþáëåíö³â â³ííè÷àí òà áåç-
ïðèòóëüíèõ òâàðèí, — êàæå Íà-
òàë³ÿ. — Õ³áà òâàðèíè íå çàñëó-
ãîâóþòü íà ïîõîâàííÿ?

Çîîçàõèñíèöÿ Êàòåðèíà Õðèñ-
òè÷ òåæ ââàæàº, ùî çà ì³ñòîì àáî 
ó ì³ñò³ ìàþòü âèä³ëèòè ä³ëÿíêó 
ï³ä ïîõîâàííÿ òâàðèí.

— Áåçïðèòóëüí³ òâàðèíè âçàãà-
ë³ í³äå íå çàõîðîíþþòüñÿ, ¿õ ïðî-
ñòî âèêèäàþòü ó ñì³òòºâ³ áàêè, — 
êàæå âîëîíòåðêà. — Ó ì³ñüê³é 
ðàä³ ñêàæóòü, ùî ¿çäèòü äîðîæíÿ 
ñëóæáà ³ ö³ òðóïè çáèðàº, à ïîò³ì 
â³äïðàâëÿº íà óòèë³çàö³þ. Â òå-
îð³¿ òàêå º, àëå íà ïðàêòèö³ — 
í³. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â öåíòð³ 
ì³ñòà àâò³âêà çáèëà ñîáàêó, ³ ¿¿ 
ê³ëüêà äí³â í³õòî íå çàáèðàâ ç 
âóëèö³, õî÷à ëþäè òåëåôîíóâàëè 
äî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá. Íàñïðàâä³ 
íå â êîæíîãî º ëîïàòà ³ ìîæ-
ëèâ³ñòü êóäèñü éòè êîïàòè ÿìó. 
Íàïðèêëàä, ìåí³, êîëè ÿ õîðîíþ 
áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê, äîâîäèòüñÿ 
ïëàòèòè êîìóñü, ùîá ¿õ â³äâåçòè 
³ çàêîïàòè äåñü íà ë³ñîïîñàäö³.

Çà ñëîâàìè Êàòåðèíè, öå ñåð-

éîçíà ïðîáëåìà, áî çàðàç â³ííè-
÷àíè õîðîíÿòü òâàðèí ó òèõ ì³ñ-
öÿõ, äå íå ìîæíà öüîãî ðîáèòè. 
Íàïðèêëàä, íà áåðåãàõ âîäîéì. 
Êàæå, íàñê³ëüêè ¿é â³äîìî, íà âó-
ëèö³ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â ïîðó÷ ç 
áåðåãîì ÷àñòî õîðîíÿòü òâàðèí.

— Òàê³ ì³ñöÿ º íå â îäíîìó 
ðàéîí³ Â³ííèö³, àëå ïðî öå íå ãî-
âîðÿòü, — êàæå çîîçàõèñíèöÿ. — 
Ìîæëèâî, áóëî á äîáðå îáëàøòó-
âàòè ì³í³-êðåìàòîð³é.

ЧИ ПЛАНУЮТЬ РОБИТИ 
ЛЕГАЛЬНИЙ ЦВИНТАР?

Ó Äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êàæóòü, ùî íàðà-
ç³ ó Â³ííèö³ íåìàº îô³ö³éíîãî 
ì³ñöÿ äëÿ çàõîðîíåííÿ òâàðèí. 
Îäíàê, çà ñëîâàìè ïðàö³âíèêà 
äåïàðòàìåíòó Ñåðã³ÿ Ïàñ³÷íèêà, 
öå ïèòàííÿ ìàþòü âèð³øèòè.

— Òàê, ó íàñ â³äñóòí³ ì³ñöÿ äëÿ 
çàõîðîíåííÿ òâàðèí. Öå ïèòàí-
íÿ ï³äí³ìàºòüñÿ âæå íå ïåðøèé 
ð³ê, — êàæå Ñåðã³é Ïàñ³÷íèê. — 
Âñ³ âåòåðèíàðí³ êë³í³êè ðîáëÿòü 
ïðîöåäóðè ç òâàðèíàìè ³ ìàþòü 
êóäèñü â³ääàâàòè á³îâ³äõîäè. Âñ³ 

òâàðèíè ïîìèðàþòü, à çàõîðî-
íþâàòè ó íàñ íåìàº äå. Òîìó 
â ïëàíàõ çàïóñê óñòàíîâêè äëÿ 
ñïàëþâàííÿ á³îëîã³÷íèõ â³äõîä³â.

Çà ñëîâàìè Ïàñ³÷íèêà, ïîêè 
Äåïàðòàìåíò íå ìîæå ñêàçàòè, 
êîëè öÿ óñòàíîâêà ïî÷íå ôóíê-
ö³îíóâàòè.

— Óñòàíîâêà âæå º, àëå ìè 
íå ìîæåìî ïîãîäèòè ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ òà äîçâ³ëüí³ äîêóìåí-
òè, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é Ïàñ³÷-
íèê. — Ïðàöþºìî ìè íàä ö³ºþ 
ïðîáëåìîþ ñï³ëüíî ç â³ííèöüêèì 
ìóí³öèïàëüíèì ïðèòóëêîì.

Íà çàïèòàííÿ, ùî çàðàç ðîáè-
òè âëàñíèêàì òâàðèí, â³äïîâ³ä³ 
íàì íå çìîãëè íàäàòè. Ìè íà-
ìàãàëèñü çâ’ÿçàòèñü ç äèðåêòî-
ðîì ìóí³öèïàëüíîãî ïðèòóëêó 
Ìèêîëîþ Ïîõîëþêîì, àëå òàê 
³ íå çìîãëè äî íüîãî äîäçâî-
íèòèñü. ßê ñêàçàëè íàì ó ïðè-
òóëêó, ùî «ó äèðåêòîðà áàãàòî 
ñïðàâ ³ éîãî íåìàº íà ðîáîò³». 
Ìèêîë³ Ïîõîëþêó ìàëè ïåðå-
äàòè íàø³ êîíòàêòè, ùîá â³í 
ïîäçâîíèâ, êîëè ïðè¿äå íà ðî-
áî÷å ì³ñöå, àëå äçâ³íêà ìè òàê 
³ íå äî÷åêàëèñü.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ó Â³ííèö³, ÿê ³ 
ìàéæå â óñ³õ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè, ³ñíóº ïðî-
áëåìà ïîõîâàííÿ 

äîìàøí³õ óëþáëåíö³â. Äîïîêè 
ó ì³ñò³ íàìàãàþòüñÿ ÿêîñü âè-
ð³øèòè öå ïèòàííÿ, â³ííè÷àíè 
çàêîïóþòü ò³ëà ñâî¿õ óëþáëåíö³â 
ó ïàðêàõ, ñêâåðàõ, íà ïðèñàäèá-
íèõ ä³ëÿíêàõ ÷è âèâîçÿòü ó ë³ñè. 
Ïîäåêóäè íàâ³òü îáëàøòóâàëè 
ï³äï³ëüí³ êëàäîâèùà. Ó ñîöìå-
ðåæàõ øèðèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
çíàéòè òàê³ ìîæíà, íàïðèêëàä, 
â ïðîìçîí³ ì³ñòà íà âóëèö³ Ãîíòè, 
ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â, Ë³ñî-
ïàðêó òà â Ï’ÿòíè÷àíñüêîìó ë³ñ³.

Ó ë³ñ³ äîâãî øóêàòè ì³ñöå çà-
õîðîíåííÿ òâàðèí íàì íå äîâå-
ëîñü. Ïîòð³áíî ïðîéòè â ê³íåöü 
âóëèö³ Áîãóíà ³ ìàéæå íà ñà-
ìîìó ïî÷àòêó ë³ñó, âæå çàðîñë³ 
ìîëîäèìè äåðåâàìè âèäí³þòüñÿ 
ïàì’ÿòíèêè. Òàê³, ÿê ó ëþäåé. 
¯õ òàì ê³ëüêà äåñÿòê³â. Íà íàä-
ãðîáíèõ ïëèòàõ íàïèñàí³ åï³òàô³¿: 
«Íàøà Ìàñÿí³÷êà, ìè òåáå äóæå 
ëþáèìî», «Íàéêðàùèé ïåñ», «Â³-
ðíîìó äðóãîâ³ — â³÷íà ïàì’ÿòü» 
òà ³íø³. ª ê³ëüêà âåëèêèõ ãðà-
í³òíèõ ïàì’ÿòíèê³â ç ôîòî äî-
ìàøí³õ óëþáëåíö³â. Çäåá³ëüøîãî 
íà ïàì’ÿòíèêàõ íàïèñàíà ëèøå 
êëè÷êà òâàðèíè: Êîêîñèê, Ñóë-
òàí, Ôðåä³, Áåí òà ê³ëüêà äåñÿòê³â 
³íøèõ.

Ïèøóòü íà ïëèòàõ ÷è òàáëè÷-
êàõ é äàòó íàðîäæåííÿ òà ñìåðò³. 

Ç öèõ íàïèñ³â ðîáèìî âèñíîâîê, 
ùî çàõîðîíþþòü â³ííè÷àíè òàì 
ñâî¿õ óëþáëåíö³â âæå ïîíàä 
15 ðîê³â. ª é ñâ³æ³ ìîãèëè, íà-
â³òü çà 2020-èé ð³ê. ×èìàëî ìî-
ãèë âçàãàë³ áåç òàáëè÷îê, ïðîñòî 
îãîäæåí³ ïàëèöÿìè, âñòðîìëå-
íèìè ó çåìëþ. Òóò ïîõîðîíåí³ 
çäåá³ëüøîãî ñîáàêè, õî÷ º é ê³ëü-
êà ìîãèë êîò³â. Ëþäè ïðèíîñÿòü 
äî ìîãèë øòó÷í³ êâ³òè òà íàâ³òü 
³ãðàøêè ñâîãî óëþáëåíöÿ.

Ìåðåæåþ òàêîæ øèðèòüñÿ 
ôåéê ïðî òå, ùî ó ñåë³ Ëþäàâêà, 
Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó, º îáëà-
øòîâàíå êëàäîâèùå äëÿ òâàðèí. 
Îäíàê ó ñ³ëüñüê³é ðàä³ ñêàçàëè, 
ùî äî íèõ ÷àñòî äçâîíÿòü ëþäè 
ç öüîãî ïðèâîäó, àëå æîäíîãî 
êëàäîâèùà ó íèõ íå áóëî ³ íåìàº.

Çã³äíî ç óêðà¿íñüêèì çàêîíî-
äàâñòâîì, äîäàìî, ïîìåðëèõ äî-
ìàøí³õ òâàðèí äîçâîëåíî ëèøå 
êðåìóâàòè.

«ЇХ ПРОСТО ВИКИДАЮТЬ 
У СМІТЄВІ БАКИ»

Ïðàö³âíèöÿ ïðèòóëêó «Ïëàíå-
òà» Íàòàë³ÿ Äèõòÿðóê êàæå, ùî 
ó Â³ííèö³ öÿ ïðîáëåìà ñòî¿òü 
ãîñòðî, àëå ¿¿ í³õòî íå âèð³øóº.

ЧИ МОЖЛИВО У ВІННИЦІ 
ЛЕГАЛЬНО ПОХОВАТИ ТВАРИНУ 
Зоо-проблема  Дізнавались, як 
і де вінничани ховають своїх домашніх 
улюбленців. Чи є у нашому місті кладовища 
для тварин та наскільки вони легальні?

Професор кафедри екології 
Вінницького педагогічного уні-
верситету Олександр Мудрак 
говорить, лише облаштування 
крематорія буде безпечним для 
довкілля рішенням.
— Ніхто ніколи в народі не до-
зволяє розривати навіть старі 
кладовища, яким вже понад сто 
років. Бо це спричиняє величезні 
біологічні збудники, бактеріальні 
забруднення та рух підгрунто-
вих вод. Останні — це основне 
джерело водопостачання нашого 
населення, — розповідає Олек-
сандр Мудрак. — Тому, якщо ви-
діляти землю під кладовища для 
тварин, потрібно обов'язково 
створювати санітарно-захисну 
зону, яка має бути спеціально об-
лаштована, щоб не розносилися 

всі ці збудники.
За словами еколога, захоронен-
ня — це вже вчорашній день, 
а не перспектива розвитку. Він 
вважає, що екологічно безпеч-
ним є лише кремування тварин.
— Насправді, це величезна 
проблема, бо люди облашто-
вують стихійні кладовище для 
улюбленців, що погано впливає 
на довкілля, — каже Мудрак. — 
Якщо бути відвертим, то для 
людей вже потрібно запускати 
крематорії, а не створювати 
кладовище для собак. Я кате-
горично проти облаштування 
таких цвинтарів. Я розумію, що 
це національні традиції, але з 
кожним роком ми все більше 
перетворюємо наші природні 
екосистеми на штучні.

«Захоронення — це вже вчорашній день»

З написів на пам’ятниках робимо висновок, що захоронюють вінничани своїх улюбленців 
на підпільному кладовищі вже понад 15 років. Є й свіжі могили, навіть за 2020-ий рік 

Çîîçàõèñíèöÿ 
Êàòåðèíà Õðèñòè÷ 
ââàæàº, ùî çà ì³ñòîì 
àáî ó ì³ñò³ ìàþòü 
âèä³ëèòè ä³ëÿíêó ï³ä 
ïîõîâàííÿ òâàðèí
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«Äóæå ãàðí³ ³ 
ìèë³ ôîòî. Öå æ 
ïðåêðàñíà çãàäêà 

ïðî ïåðø³ äí³ ìàëþêà», «Òàêè-
ìè êðîõîòóñèêàìè âîíè á³ëüøå 
í³êîëè íå áóäóòü», — öå ëèøå 
ê³ëüêà ïðèêëàä³â êîìåíòàð³â, ùî 
¿õ çàëèøàþòü ï³ä ñâ³òëèíàìè, ÿê³ 
ðîáèòü Â³òà Ë³âàíòñîâà.

Â³òà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà çéîì-
êàõ íîâîíàðîäæåíèõ. Îá’ºêòèâó 
¿¿ êàìåðè ïîçóþòü, ñàì³ òîãî 
íå óñâ³äîìëþþ÷è, ä³òè â³êîì 
äî äâîõ òèæí³â. Çíà÷íî ð³äøå 
ï³âòîðà òà äâîì³ñÿ÷í³ ìàëþêè. 
Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, äèâèòèñÿ íà ¿õ 
ôîòî áåç óñì³øêè òà ðîç÷óëåííÿ 
ïðîñòî íåìîæëèâî.

À ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî ïåðåä 
íàðîäæåííÿì âëàñíîãî ïåðâ³ñòêà 
ä³â÷èíà âèð³øèëà çíàéòè ôîòî-
ãðàôà, ÿêèé ì³ã áè çðîáèòè ãàðí³ 
ñâ³òëèíè ç ¿¿ äèòèíîþ ó ïåðø³ 
äí³ æèòòÿ. Äîìîâèëàñÿ ç ôîòî-
ãðàôêîþ ç³ Ëüâîâà, àëå çóñòð³òèñÿ 
ó íèõ òàê ³ íå âèéøëî. Âèð³øèëà 

âèêðó÷óâàòèñÿ ñâî¿ìè ñèëàìè. 
Ñïî÷àòêó ê³ëüêà äí³â ïðîñèä³ëà 
íà YouTube, âèâ÷àþ÷è íþàíñè 
ôîòîñåñ³é íîâîíàðîäæåíèõ. Ïî-
ò³ì âçÿëà êàìåðó, ùî ¿¿ ç ÷îëîâ³-
êîì ïðèäáàëè íà ãðîø³ ç âåñ³ëëÿ, 
³ ïî÷àëà åêñïåðèìåíòóâàòè.

— Ïàì’ÿòàþ ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ 
ìîº¿ ôîòîñåñ³¿ äîíüêà ÿêîñü òàê 
ëÿãëà, ùî ¿¿ ðó÷êà ñòàëà òð³øêè 
ô³îëåòîâîþ. Äëÿ ä³òåé ¿¿ â³êó öå 
íîðìàëüíå ÿâèùå, àäæå ó íèõ 
äóæå òîíåíüêà øê³ðà. ×îëîâ³ê 
ïî÷àâ ãîâîðèòè, ùî ÿ âñå íåïðà-
âèëüíî ðîáëþ. Â³í ïåðåæèâàâ ³ 
ñèëüíî íåðâóâàâ, à ÿ ÷åðåç öå 
íå ìîãëà íîðìàëüíî ôîòîãðà-
ôóâàòè, — ðîçïîâ³äàº Â³òà. — 
Äåê³ëüêà ôîòîãðàô³é ÿ âñå-òàêè 
çðîáèëà, ³ äåñü çà òèæäåíü, êîëè 
÷îëîâ³ê ïîáà÷èâ ö³ ñâ³òëèíè, 
ñêàçàâ, ÿê æå äîáðå, ùî ö³ ôîòî 
ó íàñ º.

Çàðàç ò³ ïåðø³ ôîòîãðàô³¿, 
íà äóìêó ä³â÷èíè, âäàëèìè íà-
çâàòè íå ìîæíà, àëå òîä³ âîíè 
íå çäàâàëèñÿ ¿é âæå òàêèìè ïî-
ãàíèìè. Öå é ï³äøòîâõíóëî Â³òó 
ñïðîáóâàòè çíÿòè ³íøèõ ä³òåé. 
Ïåðøèìè êë³ºíòêàìè ñòàëè ïî-

ТАКИМИ ВОНИ БІЛЬШЕ НЕ БУДУТЬ 
Перші фото  Віта Лівантсова вже 
кілька років займається тим, що 
фотографує дітей у перші дні їхнього 
життя. Ми попросили її розказати 
про перші кроки в професії, тонкощі 
проведення таких фотосесій та гонорари, 
які вона отримує за свою роботу 

äðóãè, ïîò³ì çíàéîì³, à ïîò³ì 
çíàéîì³ çíàéîìèõ. Ãðîø³ áðàòè 
íå íàâàæóâàëàñÿ ïîêè íå «íàáè-
ëà» ðóêó ðåãóëÿðíèìè ôîòîñåñ³ÿ-
ìè ³ íàâ÷àííÿìè ó ïðîôåñ³îíàë³â.

— ß äîñèòü äîâãî íå â³ä÷óâàëà 
ñåáå ïðîôåñ³îíàëêîþ ³ ñîðîìèëà-
ñÿ ïèñàòè, ùî áåðó çà ôîòîñåñ³¿ 
ãðîø³. Áóëî ñêëàäíî ðîç³áðàòè-
ñÿ, ÷è ÿ âæå ôîòîãðàô, ÷è ùå 
òàêîþ íå º, — ïðèãàäóº Â³òà Ë³-
âàíòñîâà. — Çà ïåðøó ôîòîñåñ³þ 
ÿ îòðèìàëà 400 ãðèâåíü. Öå áóâ 
2016 ð³ê. Ç ÷àñîì öå çì³íèëîñÿ. 
ß ïî÷àëà ¿çäèòè íà íàâ÷àííÿ 
äî êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ ôîòî-
ãðàô³â, ìàþ ïîðòôîë³î ç áëèçüêî 
150 ôîòîñåñ³é íîâîíàðîäæåíèõ, 

âîëîä³þ áàãàòüìà ïðèéîìàìè, 
ëþäè äîâ³ðÿþòü ìîºìó äîñâ³äó. 
Çàðàç ìîÿ ðîáîòà êîøòóº â³ä 
100 äî 380 äîëàð³â.

Ðîáîòà ç íåìîâëÿòàìè êàðäè-
íàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîáîòè ç 
äîðîñëèìè. Íàïðèêëàä, á³ëüø³ñòü 
ãàðíèõ ôîòî ç íîâîíàðîäæåíè-
ìè âèõîäÿòü ëèøå çà óìîâè, ùî 
âîíè ñïëÿòü. Ñàìå â öåé ÷àñ ¿õ 
ìîæíà îäÿãàòè â ð³çí³ âáðàííÿ, 
äîäàâàòè íåîáõ³äíå òëî òà ðåê-
â³çèò ³ âêëàäàòè ä³òåé â ïîòð³áí³ 
ïîëîæåííÿ. Äëÿ öüîãî ìàëþê³â 
çàêóòóþòü ó ñïåö³àëüí³, òð³øêè 

Фотограф Віта Лівантсова: «Дітей не потрібно боятися. 
Якщо боїшся — не експериментуй»

çàò³ñí³, îáìîòêè, íàãð³âàþòü ïðè-
ì³ùåííÿ, ïðèáëèçíî, äî +25 ãðà-
äóñ³â ³ âìèêàþòü ì’ÿêèé á³ëèé 
øóì, — çà öèõ óìîâ äèòèíà â³ä-
÷óâàº ñåáå ìàéæå òàê ñàìî, ÿê 
³ â óòðîá³ ìàòåð³, à òîìó ëåãêî 
çàñèíàº.

— Ä³òåé íå ïîòð³áíî áîÿòèñÿ. 
ßêùî áî¿øñÿ, — íå åêñïåðèìåí-
òóé, — ãîâîðèòü Â³òà. — ª òàê³ 
ïîëîæåííÿ, ùî íå êîæíà äèòèíà 
çìîæå ¿õ ïðèéíÿòè. Óñå öå ïî-
òð³áíî âðàõîâóâàòè ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè. Âçàãàë³, íþàíñ³â º áåçë³÷. 
Íàïðèêëàä, ä³òåé áàæàíî ôîòî-
ãðàôóâàòè äî äâîòèæíåâîãî â³êó. 
Òîìó ùî äî öüîãî ÷àñó ó íèõ ùå 
íå ëóùèòüñÿ øê³ðà ³ íåìàº êîë³ê, 
ÿê³ ìîæóòü âèêëèêàòè äèñêîì-
ôîðò ó ä³òåé, à â³äòàê ³ çàâàäèòè 
ôîòîãðàôóâàííþ.

Íàé÷àñò³øå ìàëþêè ïîçóþòü 
íà ñïèíö³ ³ æèâîòèêó. Â³òà êàæå, 
ùî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç íîâîíàðî-
äæåíèìè ïîòð³áíî êîæíî¿ ìèò³ 
áóòè óâàæíèì, àáè äèòèíà íåíà-
ðîêîì íå òðàâìóâàëàñÿ.

— Òàê³ ôîòî ïåðåäóñ³ì ïîòð³á-
í³ ìàìàì. Âîíè õî÷óòü çáåðåãòè 
ö³ ïåðø³ äí³ æèòòÿ ñâî¿õ ä³òåé, 
àäæå ä³òè á³ëüøå í³êîëè íå áó-
äóòü ìàòè òàêèé âèãëÿä. Ìàëþêè 
çì³íþþòüñÿ ç êîñì³÷íîþ øâèä-
ê³ñòþ. Â äâà òèæí³ äèòèíà îäíà, 
â ì³ñÿöü ³íøà, à â òðè ì³ñÿö³ — ¿¿ 
âæå íåìîæëèâî âï³çíàòè, — ïî-
ÿñíþº Â³òà. — Ö³ ôîòî ãð³òèìóòü 
ìàòóñü, êîëè ¿õí³ ä³òè âèðîñòóòü, 
îáçàâåäóòüñÿ ñâî¿ìè ðîäèíàìè òà 
ïåðå¿äóòü äî âëàñíèõ êâàðòèð. Öå 
ö³íí³ ñïîãàäè, ÿê³ ìàìàì âàæëèâî 
çàô³êñóâàòè òà çáåðåãòè.

Ä³òåé áàæàíî 
ôîòîãðàôóâàòè äî 
äâîòèæíåâîãî â³êó. 
Òîìó ùî äî öüîãî ÷àñó 
ó íèõ ùå íå ëóùèòüñÿ 
øê³ðà ³ íåìàº êîë³ê
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«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç íàáëèæåííÿì õîëîä³â òåìà îôîðì-
ëåííÿ ñóáñèä³é íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ 
âðàçëèâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ñòàº âñå á³ëüø 
àêòóàëüíîþ.

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàãàäóº, ùî 
çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðè-
çíà÷åííÿ æèòëîâèõ ñóáñèä³é, ó âèïàäêó 
íàÿâíî¿ ïðîñòðî÷åíî¿ ïîíàä òðè ì³ñÿö³ 
çàáîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòèé ãàç, çàãàëüíà 
ñóìà ÿêî¿ ïåðåâèùóº 340 ãðí, — æèòëîâà 

ñóáñèä³ÿ íà íàñòóïíèé ñåçîí ïðèçíà-
÷àòèñÿ íå áóäå.

«Äî ê³íöÿ âåðåñíÿ íàøà êîìïàí³ÿ ïå-
ðåäàñòü â ðåã³îíàëüí³ â³ää³ëåííÿ ñîöçà-
õèñòó ³íôîðìàö³þ ùîäî íàÿâíîñò³ çà-
áîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòèé ãàç ó ñïîæè-
âà÷³â, êîòð³ ïðåòåíäóþòü íà îòðèìàííÿ 
ñóáñèä³é», — çàçíà÷èâ Ñåðã³é Òðîõèì÷óê, 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîäàæ³â ô³çè÷íèì 
îñîáàì ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò».

Â îïàëþâàëüíîìó ñåçîí³ 2019–2020 ðð. 
ïîíàä 140 òèñÿ÷ êë³ºíò³â ÒÎÂ «Â³ííè-

öÿãàç Çáóò» îòðèìóâàëè â³ä äåðæàâè äî-
ïîìîãó íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã. Ïðè öüîìó, ñòàíîì íà 1 âåðåñíÿ, 
ïîíàä 6,5 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â áîðãóþòü 
çà ñïîæèòèé ãàç ñóìó â 6,2 ìëí ãðí.

«Ó âñ³õ öèõ âèïàäêàõ òðèâàë³ñòü çà-
áîðãîâàíîñò³ çà ñïîæèòå áëàêèòíå ïà-
ëèâî ïåðåâèùóº òðè ì³ñÿö³. Íàéá³ëüøå 
áîðæíèê³â ïðîæèâàº ó ì³ñò³ Â³ííèö³, 
Íåìèð³âñüêîìó òà Òðîñòÿíåöüêîìó ðà-
éîíàõ», — íàãîëîñèâ Ñåðã³é Òðîõèì÷óê.

Íà ÷àñ êàðàíòèíó «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 

íå çàñòîñîâóº øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà ïðî-
ñòðî÷åííÿ îïëàòè çà ñïîæèòèé ãàç, à òà-
êîæ íå ïðèïèíÿº ïîñòà÷àííÿ ãàçó áîðæ-
íèêàì. Îäíàê íàÿâíèé áîðã º ï³äñòàâîþ 
äëÿ â³äõèëåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ 
íà íàñòóïíèé îïàëþâàëüíèé ñåçîí.

Ó «Â³ííèöÿãàç Çáóò» íàãàäóþòü, ùî óñ³ 
êë³ºíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îïëàòèòè ðà-
õóíêè çà ãàç äèñòàíö³éíî, ÷åðåç îíëàéí 
ñåðâ³ñè: îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.
ua, ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ Android òà iOS, 
à òàêîæ âàéáåð-áîò.

ПРЕССЛУЖБА ГО «ЦЕНТР 

ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 

«РЕЗУЛЬТАТ»

«Öåíòð ãðîìàäñüêî¿ àê-
òèâíîñò³ «Ðåçóëüòàò», ÿêèé º 

ó÷àñíèêîì ãðîìàäñüêî¿ êàìïàí³¿ 
«Àòåñòàö³ÿ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä», ïðî-
äîâæóº ðåàë³çîâóâàòè ó Â³ííèö³ êàìïàí³þ 
«Âèìàãàºìî çâ³òó». 

Ìåòîþ êàìïàí³¿ ó Â³ííèö³ º çàêëèê 
äî äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
³íôîðìóâàòè ìåøêàíö³â ïðî ðåçóëüòàòè ¿õ 
ä³ÿëüíîñò³ çà 5-òü ðîê³â êàäåíö³¿. Àäæå ç 
54 äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè çà ñâîþ ä³ÿëü-

í³ñòü ó 2018 ðîö³ ïðîçâ³òóâàëè 32 äåïóòàòè, 
çà 2019 ð³ê — ëèøå 22, ùî º íåïðèïóñòè-
ìèì ïîêàçíèêîì ³ ïðÿìèì íåâèêîíàííÿ 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â 
ì³ñöåâèõ ðàä», â ÿêîìó ÷³òêî çàçíà÷åíî, 
ùî äåïóòàòè ì³ñöåâî¿ ðàäè ïîâèíí³ çâ³òó-
âàòè ïåðåä âèáîðöÿìè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü 
íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê.

Â ðàìêàõ êàìïàí³¿ êîæåí ìåøêàíåöü 
ìîæå îçíàéîìèòèñü ç ³íôîðìàö³éíèìè 
áóêëåòàìè, äå âêàçàíî ïîâíîâàæåííÿ 
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ùî òàêå çâ³ò 
äåïóòàòà, â ÿê³é ôîðì³ ³ êîëè éîãî òðå-
áà ïîäàâàòè, õòî ç äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ 

ðàäè âæå ïðîçâ³òóâàâ, à òàêîæ QR-êîä 
ç ïîñèëàííÿì íà ôîðìó, ÿêó íåîáõ³äíî 
çàïîâíèòè, ùîá ïîâ³äîìèòè ì³ñöåâèõ 
äåïóòàò³â ïðî ñâîþ çàö³êàâëåí³ñòü ó çâ³-
ò³ äåïóòàòà. Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî¿ 
³í³ö³àòèâè îá³öÿþòü âèìîãè ãðîìàäÿí 
ïåðåäàòè ì³ñöåâèì äåïóòàòàì.

Áóêëåòè ìîæíà çíàéòè â:
 Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³ (âóë. Ñî-

áîðíà, 59, ³íôîðìàö³éíà ñò³éêà á³ëÿ 
àäì³í³ñòðàòîðà); 
 Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó ìîëîä³æíî-

ìó öåíòð³ «Êâàäðàò» (âóë. Òåàòðàëüíà, 15);
 Àäâîêàòñüêîìó îá'ºäíàíí³ «Â²Í-

ÏÀÐÒÍÅÐÑ» (âóë. Ñîáîðíà, 72);
 Â³ííèöüêîìó ïðåñ-êëóá³ (âóë. Ñî-

áîðíà, 68);
 Àñîö³àö³¿ÿ ÎÑÁÁ Â³ííè÷÷èíè (âóë. 

Ïèðîãîâà, 4, 3 ïîâåðõ).
Òàêîæ áóêëåòè ðîçäàí³ ãîëîâàì ïðàâ-

ë³íü ÎÑÁÁ, ÿê³ ïîøèðÿòü ¿õ ñåðåä ìåø-
êàíö³â íà çáîðàõ òà çðîáëÿòü ðîçñèëêó 
ïî ãðóïàõ â êàíàëàõ äëÿ êîìóí³êàö³¿. 
Ç åëåêòðîííîþ âåðñ³ºþ áóêëåòà ìîæ-
íà îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ ãðîìàäñüêî¿ 
êàìïàí³¿ «Àòåñòàö³ÿ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ 
ðàä». Ïðèºäíóéòåñü òà çàêëè÷òå äåïóòàò³â 
ïðîçâ³òóâàòè ïðî ñâîþ ðîáîòó!

Вінничани, які не сплатять борги за газ 
до 1 жовтня, можуть втратити субсидію

Буклети кампанії «Вимагаємо звіту» вже у Вінниці

БЛОГ

БЛОГ

9
RIA, Ñåðåäà, 
16 âåðåñíÿ 2020

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ РИБАК, ГІД

Раптом ви у вікно не бачили. 
Але вже осінь. Така барвиста, 
густа. І поки ще тепла.

480057



10 RIA, Ñåðåäà, 16 âåðåñíÿ 2020

Новий 
архітектор 
 Óâå÷åð³, 14 âåðåñíÿ, 
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
ïðåäñòàâèâ íîâîãî ãîëîâ-
íîãî àðõ³òåêòîðà îáëàñ-
ò³ — Îëåêñàíäðà Ðåêóòó. 
Â³í íà ö³é ïîñàä³ çàì³íèòü 
Ëåîí³äà Ãóæâó.
Îëåêñàíäð Ðåêóòà çâ³ëü-
íèâñÿ ç ïîñàäè ãîëîâíî-
ãî àðõ³òåêòîðà Â³ííèö³ 
çà âëàñíèì áàæàííÿì ùå 
â ñ³÷í³ 2019 ðîêó.
Ç 1995 ðîêó ïî 2002 ð³ê — 
áóâ íà÷àëüíèêîì óïðàâ-
ë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè, ãîëîâíèì 
àðõ³òåêòîðîì Â³ííèö³.
Ç 2012 ðîêó äî 16 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó — áóâ ãîëî-
âíèì àðõ³òåêòîðîì ì³ñòà òà 
äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ó ñòðóêòóð³ Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ â³í ñòàíå ãîëîâíèì 
àðõ³òåêòîðîì íîâîñòâîðå-
íîãî Óïðàâë³ííÿ ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, 
ÿêå º «ïðàâîíàñòóïíèêîì» 
ë³êâ³äîâàíîãî äåïàðòàìåíòó 
áóä³âíèöòâà, ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè.

Хасид давав 
хабар 
 Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ 
ñï³ëüíî ç ïðèêîðäîííèêà-
ìè â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé — Îòà÷» 
çàòðèìàëè ãðîìàäÿíèíà 
²çðà¿ëþ, ÿêèé íàìàãàâñÿ 
äàòè òèñÿ÷ó äîëàð³â õàáàðÿ 
ïðàö³âíèêó Äåðæàâíî¿ ïðè-
êîðäîííî¿ ñëóæáè çà áåçïå-
ðåøêîäíèé ïåðåòèí êîðäî-
íó Óêðà¿íè ïàëîìíèêàìè.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Âàñèëÿ 
Îáîäîâñüêîãî, çà öèì 
ôàêòîì ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ çà îçíàêàìè çëî÷èíó, 
ïåðåäáà÷åíîãî ïåðøîþ 
÷àñòèíîþ ñòàòò³ 369 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
— Ãðîøîâ³ êîøòè âèëó÷å-
í³, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.
Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ 
ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ 
äî ÷îòèðüîõ ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³.

КОРОТКОКОРОТКО

²ÑÒÎÐ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067) 1079091 

Íà ì³ñöå ðîç-
êîïîê æóðíàë³ñò³â 
çàïðîñèâ Öåíòð 
³ñòîð³¿ Â³ííèö³ òà 

ïðåäñòàâíèêè Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. 
Ðîáîòè âèêîíóº ìåìîð³àëüíî-ïî-
øóêîâèé öåíòð «Äîëÿ» ç³ Ëüâîâà. 
Óæå çà ïåðø³ òðè äí³ äîñë³äæåíü 
íàòðàïèëè íà ïîíàä 20 ìîãèë â³é-
ñüêîâèõ.

НА МІСЦЕ ЦВИНТАРЯ ВКАЗАВ 
АРХІВНИЙ ДОКУМЕНТ 

Ëèñò Êîìàíäóâà÷à Ïîä³ëüñüêî-
ãî êîðïóñó Ä³ºâî¿ àðì³¿ ÓÍÐ Ôå-
äîðà Êîëîä³ÿ ñòàâ äîêóìåíòîì, 
ùî âêàçàâ íèí³øíüîìó ïîêîë³í-
íþ, äå çíàõîäèòüñÿ â³éñüêîâèé 
öâèíòàð.

Öåé ëèñò â³äíàéøëè ó Äåðæàâ-
íîìó àðõ³â³ îáëàñò³. Äàòîâàíèé 
â³í ñ³÷íåì 1919 ðîêó. ßê ïîÿñ-
íèâ íà ì³ñö³ ðîçêîïîê äèðåêòîð 
Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³ Îëåêñàíäð 
Ôåäîðèøåí, êîìàíäóâà÷ çâåðòàâ-
ñÿ äî ì³ñüêî¿ óïðàâè ç ïðîõàííÿì 
â³äíàéòè ³ âèä³ëèòè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ï³ä â³éñüêîâèé öâèíòàð. 
Íà òîé ÷àñ âîÿê³â ìàñîâî «êîñèâ» 
òèô. Ïîòð³áíå áóëî ì³ñöå äëÿ ¿õ 
ïîõîâàíü.

Ìîâà éäå ïðî ä³ëÿíêó, ùî ðîç-
òàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ íèí³øí³õ 
äâîõ îá’ºêò³â: ÷àñòêîâî íà ì³ñö³ 
äèñëîêàö³¿ îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ 
÷àñòèí, àëå çíà÷íî á³ëüøà ä³ëÿí-
êà ïåðåáóâàº ïîðó÷, íà òåðèòîð³¿ 
45-ãî ³íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó.

— Íàø³ äîñë³äæåííÿ çàñâ³ä÷ó-
þòü, ùî öåé â³éñüêîâèé öâèíòàð 
º íàéá³ëüøèì ì³ñöåì ïîõîâàíü 
âîñåíè ³ çèìîþ 1919–1920 ðî-
ê³â, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Ôåäîðèøåí. — Íàñïðàâä³ òîä³ 
åï³äåì³ÿ òàê ïðîéøëàñÿ ïî â³é-
ñüêó, ùî ôàêòè÷íî çðîáèëà éîãî 
íåä³ºçäàòíèì. Âñòàíîâèëè ïðè-
áëèçí³ öèôðè. Íà òèô çàõâîð³ëè 
ìàéæå 9000 òèñÿ÷ â³éñüêîâèõ, ç 
ÿêèõ 90% ïîìåðëè.

Ì³ñöå äëÿ öâèíòàðÿ îáðàëè 
ïîðó÷ ç â³éñüêîâèì øïèòàëåì. 
Çà ñëîâàìè ³ñòîðèêà, íà ïî÷àòîê 
1920-ãî â³í íàðàõîâóâàâ îäíó 
òèñÿ÷ó ë³æîê ³ áóâ íàéá³ëüøèì 
íà òîé ÷àñ ó Â³ííèö³.

Óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ó Öåíòð³ 

ДОСЛІДЖУЮТЬ 100-РІЧНЕ 
КЛАДОВИЩЕ АРМІЇ УНР
Страшне минуле  100-річне військове 
кладовище досліджують у Вінниці 
поблизу 45-го заводу. Історики називають 
його найбільшим місцем поховань армії 
УНР та Української Галицької Армії (УГА). 
Тут поховано приблизно 9000 вояків, які 
померли від тифу. Яким чином дізналися 
про поховання? Хто досліджує могили?

³ñòîð³¿ Â³ííèö³ âèâ÷àëè äîêóìåí-
òè, ñòâîðþâàëè êàðòè ³ îäíî÷àñíî 
âåëè ïåðåìîâèíè ïðî ðîçêîïêè.

Çâåðíóëèñÿ äî ôàõ³âö³â, ÿê³ ìà-
þòü äîñâ³ä ðîáîòè ó ö³é ñïðàâ³. 
Ìîâà ïðî ìåìîð³àëüíî-ïîøóêî-
âèé êîìïëåêñ «Äîëÿ» ç³ Ëüâîâà.

У ДОМОВИНАХ ХОВАЛИ 
ТІЛЬКИ ОФІЦЕРІВ І СТАРШИН 

Äî Â³ííèö³ íà ðîçêîïêè ïðè-
¿õàâ êåð³âíèê êîìïëåêñó «Äîëÿ» 
Ñâÿòîñëàâ Øåðåìåòà. Â³í ïîäÿ-
êóâàâ íàøèì ³ñòîðèêàì çà çíà-
÷íó äîñë³äíèöüêó ðîáîòó. Êàæå, 
â³ííèöüê³ ³ñòîðèêè ðàçîì ç ãîëî-
âíèì àðõ³òåêòîðîì ì³ñòà ªâãåíîì 
Ñîâ³íñüêèì íàäàëè êàðòó ç íàêëà-

äåíèì íà íå¿ ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ 
êëàäîâèùà. Ðîçêîïêè ñâ³ä÷àòü, ùî 
îêðåñëåíà òåðèòîð³ÿ ñï³âïàäàº ç 
ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ öâèíòàðÿ.

— Óæå çà ïåðø³ òðè äí³ ìè 
â³äíàéøëè ïîíàä 20 ïîõîâàíü, — 
óòî÷íþº ïàí Øåðåìåòà. — Ñåðåä 
íèõ º ³ îäèíî÷í³ çàõîðîíåííÿ, ³ 
ìàñîâ³, òîáòî ò³, ÿê³ íàçèâàþòü 
áðàòñüêèìè ìîãèëàìè.

Äîñë³äíèêè ïðèïóñêàþòü, ùî 
ó äîìîâèíàõ õîâàëè îô³öåð³â ³ 
ñòàðøèí, à â áðàòñüêèõ ìîãè-
ëàõ — ðÿäîâèõ ñòð³ëüö³â.

ßê ïîÿñíèâ ïàí Øåðåìåòà, 
çã³äíî ç àðõ³âíèìè äîêóìåíòàìè, 
îñíîâíà òåðèòîð³ÿ öâèíòàðÿ çíà-
õîäèòüñÿ çà ïàðêàíîì 45-ãî çàâîäó.

Íàñòóïíèé åòàï äîñë³äæåíü 
ìàþòü ïðîâåñòè ñàìå òàì. Ñï³â-
ðîçìîâíèê íå âïåâíåíèé, ùî öå 
âäàñòüñÿ çðîáèòè ó íèí³øíüîìó 
ðîö³. Çàâîä ï³äïîðÿäêîâàíèé Ì³-
íîáîðîíè. Äîâåäåòüñÿ ãîòóâàòè 
äîêóìåíòè íà óçãîäæåííÿ ðîá³ò. Ç 
âëàñíî¿ ïðàêòèêè çíàº, ùî íà öå 
âèòðà÷àºòüñÿ áàãàòî ÷àñó. ßêùî 
îö³íþâàòè âñå ðåàëüíî, òî ðîáî-
òè ìîæíà áóäå ïðîäîâæèòè â íà-
ñòóïíîìó ðîö³.

Íèí³øíþ åêñïåäèö³þ ëüâ³â’ÿíèí 
íàçâàâ óí³êàëüíîþ. Õî÷à á òîìó, 
ùî äîñë³äæóþòü íàéá³ëüøå â³é-
ñüêîâå êëàäîâèùå Óêðà¿íñüêî¿ Ãà-
ëèöüêî¿ Àðì³¿. Çà àðõ³âíîþ ³íôîð-
ìàö³þ, íà Ëüâ³âñüêîìó êëàäîâèù³ 
ìåíøå çàõîðîíåíü âîÿê³â íàçâàíîãî 
ï³äðîçä³ëó, í³æ ó Â³ííèö³. Òàì çíà-
õîäÿòüñÿ îñòàíêè 728 âî¿í³â ÓÃÀ.

Проведенню пошукових дослі-
джень сприяло Командування По-
вітряних сил (ПС). Про це журна-
лісту RIA повідомив керівник прес-
центру ПС підполковник Юрій Ігнат.
За його словами, отримана інфор-
мація важлива з декількох при-
чин. По-перше, для виховання 
нинішніх вояків. Адже вони ба-
чать, як дбають про пам'ять тих, 
хто служив і воював у роки УНР 
під синьо-жовтими прапорами.
На місці цвинтаря планується від-
криття меморіального простору 
пам’яті загиблих і померлих.
По-друге, нарешті може бути 
поставлена крапка у дискусії про 

будівництво на кістках.
Йдеться про спорудження трьох 
багатоквартирних будинків на ву-
лиці Стрілецькій, 23. Новобудови 
зводять на землі Міноборони.
—  Б у д и н к и  с п о р у д ж у ю т ь 
за 160 метрів від цвинтаря, — 
зазначає Юрій Ігнат. — Таку від-
стань зазначили на карті дослід-
ники. Якщо у когось є сумніви, 
це можна переміряти особисто 
навіть кроками. А вікна старих 
хрущовок виходять на місце по-
ховань метрів за 50, не більше.
Загалом ділянка, про яку мова, 
має площу сім гектарів. Роботи 
ведуться тільки на одному з них.

— Ми оприлюднили карту на сай-
ті Командування ПС з розташу-
ванням цієї території, — продо-
вжує Юрій Ігнат. — На ній видно, 
що діюче кладовище заходить 
на цю ділянку тільки невеликим 
клаптиком. Зрозуміло, що в тому 
місці ніхто будувати не буде. Тим 
більше, після нинішніх робіт, коли 
дослідники остаточно сформують 
межі військового цвинтаря.
Нагадаємо, у травні міськра-
да зобов’язала забудовника 
провести шурфування ґрунту, 
а в разі необхідності провести 
дослідження території, де здій-
снюється будівництво.

Ніхто на кістках не будує 

Дослідники меморіально-пошукового 
центру «Доля» зі Львова. За три перші дні 
розкопали понад 20 могил військових 

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 200137
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

РЕКЛАМА
478639

479699 478817

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Ïî÷èíàþ÷è ç åï³äñåçîíó 
2016–2017 ðîê³â, ó Â³ííèö³ 
íå ðåºñòðóâàëè æîäíîãî ëå-
òàëüíîãî âèïàäêó â³ä óñêëàä-

íåíü ãðèïó. Ìîæëèâî, ìè àäàïòóâàëèñü 
äî ð³çíèõ øòàì³â, àëå íå ñë³ä âèêëþ÷àòè 
é òå, ùî âñå á³ëüøå â³ííè÷àí ðîáëÿòü 
ùåïëåííÿ. Çîêðåìà ìèíóëîãî åï³äñåçîíó 
âàêöèíóâàëîñÿ á³ëüøå 14 òèñÿ÷ ëþäåé, 
öå ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ â ïîïåðå-
äí³ ðîêè. Äëÿ ùåïëåííÿ, òåñòóâàííÿ òà 
ë³êóâàííÿ â³ííè÷àí â³ä ãðèïó ìèíóëîãî 
ðîêó âèä³ëèëè ìàéæå äâà ç ïîëîâèíîþ 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Çà ñëîâàìè ìåðà ì³ñòà, 
öüîãî ðîêó ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè «Ñòîï 
ãðèï» çá³ëüøàòü íà 40 % ³ ïëàíóþòü çà-
êóïèòè äëÿ ì³ñòà 15 òèñÿ÷ äîç âàêöèí. 
Íà ñüîãîäí³ âæå çàìîâèëè ïåðø³ 5 òèñÿ÷ 
äîç, ÿê³ î÷³êóºìî â ê³íö³ âåðåñíÿ.

Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ ïðèäáàòè âàêöèíó 
â³ä ãðèïó ìîæíà çà 50 % â³ä ¿¿ âàðòîñò³. Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî çâåðíóòèñü äî ñâîãî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, ÿêèé ï³ñëÿ îãëÿäó íàïðàâèòü 
äî êàá³íåòó ùåïëåíü. Ä³òè, ïîçáàâëåí³ 
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, òà ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
îòðèìàþòü âàêöèíó áåçêîøòîâíî.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Ìàêñèìà Ñòåïàíîâà, ìèíóëîãî åï³äñåçî-
íó â Óêðà¿íó ïîñòàâèëè 500 000 äîç âàê-
öèí â³ä ãðèïó, îäíàê âàêöèíóâàëèñÿ ëèøå 
238 079 ëþäåé, ÷àñòêà ä³òåé ñåðåä óñ³õ ùå-
ïëåíèõ ñòàíîâèëà ëèøå 10,5 %. Ùîá çá³ëü-
øèòè ê³ëüê³ñòü âàêöèíîâàíèõ (çàõèùåíèõ), 
à òàêîæ ÷åðåç òå, ùî îêð³ì ñåçîííî¿ åï³-
äåì³¿ ãðèïó, ìàºìî åï³äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó, 
â ÌÎÇ³ êàæóòü ïðî ìîæëèâ³ñòü âàêöèíóâà-

òèñÿ áåçêîøòîâíî ãðóïàì ðèçèêó.
Çà ïðîãíîçàìè Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â íàñ áóäóòü öèðêóëþ-
âàòè øòàìè ãðèïó 2-õ òèï³â À òà 2-õ òèï³â 
Á. À ñàìå: â³ðóñ òèïó A (H1N1), â³ðóñ òèïó 
A (H3N2), â³ðóñ òèïó Â (Victoria), â³ðóñ 
òèïó B (Yamagata).

Òîìó â³äïîâ³äíî ³ âàêöèíè îòðèìàºìî: 
500 000 äîç âàêöèíè VAXIGRIP TETRA 
(âèðîáíèê Ôðàíö³ÿ), 45 000 äîç âàê-
öèíè ²íôëóâàê (âèðîáíèê Í³äåðëàíäè), 
100 000 äîç âàêöèíè Äæ³Ñ³ Ôëþ (âèðîáíèê 
Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ), 20 000 äîç âàêöèíè 
Äæ³Ñ³ Ôëþ Êâàäð³âàëåíò (âèðîáíèê Ðåñ-
ïóáë³êà Êîðåÿ).

Çà ³íôîðìàö³ºþ Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ, ìèíóëîð³÷íà åï³äåì³ÿ ãðèïó 
(íå ïëóòàòè ç åï³äñåçîíîì) â íàñ òðèâàëà 
ç 4 ïî 12 òèæäåíü (ê³íåöü ñ³÷íÿ-ïî÷àòîê 
áåðåçíÿ) òà äîñÿãëà ñâîãî ï³êó íà 6 òèæ-
í³ (ñåðåäèíà ëþòîãî), êîëè ïåðåâèùåííÿ 
åï³äåì³÷íîãî ïîðîãó â Óêðà¿í³ ñòàíîâèëî 
55,6 %. Òà öåé åï³äñåçîí â³äð³çíÿâñÿ â³ä ïî-
ïåðåäí³õ íàäçâè÷àéíî ñòð³ìêèì çíèæåííÿì 
çàõâîðþâàíîñò³, ùî ðîçïî÷àëîñÿ ç 14 òèæíÿ 
(ñåðåäèíà áåðåçíÿ), ÿêå ë³êàð³ ïîÿñíþþòü 
êàðàíòèííèìè çàõîäàìè, ùî âïðîâàäè-
ëè äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ñàìå 
ö³ çàõîäè, íà äóìêó ôàõ³âö³â, ïîçèòèâíî 
âïëèíóëè íà åï³äåì³÷íèé ïðîöåñ ãðèïó 
òà ñêîðîòèëè ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàäê³â 
õâîðîáè. Óñüîãî çà ñåçîí çàðåºñòðîâàíî 
71 ëåòàëüíèé âèïàäîê â³ä ãðèïó (âñ³ ï³ä-
òâåðäæåí³ ìåòîäîì ïîë³ìåðàçíî¿ ëàíöþ-
ãîâî¿ ðåàêö³¿). Ñåðåä ïîìåðëèõ äâîº ä³òåé 
â³êîì äî 17 ðîê³â. Ñìåðòí³ñòü â³ä óñêëàä-
íåíü ãðèïó áóëà â îñíîâíîìó îáóìîâëåíà 
ñóïóòí³ìè õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàíÿìè òà 
â³äñóòí³ñòþ âàêöèíàö³¿ ïðîòè ãðèïó.

У КІНЦІ ВЕРЕСНЯ 
БУДУТЬ ВАКЦИНИ ВІД ГРИПУ 
На старт  Через кілька тижнів ми зустрічаємо 
новий 2020–2021 епідеміологічний сезон вірусних 
захворювань. У місті стартує традиційна програма 
«Стоп грип», для якої планують закупити 15 тисяч доз 
вакцини від грипу, перші 5000 вже в кінці вересня 
мають бути у продажу за півціни

СТАТИСТИКА ГРИПУ ЗА СЕЗОН 2019–2020

Усі померлі були 
не вакциновані

ВСЬОГО 
ПЕРЕХВОРІЛО 
НА ГРИП

ПОМЕРЛИ ВІД ГРИПУ ТА ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

ПЕРЕХВОРІЛИ НА ГРИП У ВІННИЦІ

ВАКЦИНОВАНО ВІД ГРИПУ

4,9
млн людей

(12,9 % 
населення) 

>90 000
22% 

населення 
міста

71
людина

238 079
людей
(0,6 % 

населення) 

63%
діти віком 
до 17 років

41,7%
мали серцево- 
судинну патологію

8,3%
цукровий діабет та 
надлишкову (понад 
20 %) вагу тіла

>50%
діти

3,2%
отримали щеплення 
(більше 14 000 осіб)

0
летальних випадків

23%
мали два та більше супутніх медичних станів 
(астма, хронічні хвороби легень і серця або 
порушення імунітету, хронічні хвороби легень і серця, 
онкологічне захворювання)

10,5%
вакциновано дітей
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468474

467155

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067) 1079091 

— Äåðåâà âèðó-
áóþòü íà ïðèâàòí³é 
âëàñíîñò³, — ðîçïî-
â³â çåìëåâïîðÿäíèê 

ßêóøèíåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Âî-
ëîäèìèð Ïðèñÿæíþê. — Êîëèñü 
öå áóâ êîëãîñïíèé ë³ñ, à òåïåð 
ä³ëÿíêà ó ïðèâàòíèõ ðóêàõ.

— Ïðèâàòíèõ ë³ñ³â ó äåðæàâ³ 
íå ³ñíóº, — ñòâåðäæóþòü â îá-
ëàñíîìó óïðàâë³íí³ ë³ñîâîãî ³ 
ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Õòî ³ ÷îìó âèðóáóº äåðåâà, ÿê³ 

òàê ïîòð³áí³ ïîðó÷ ç âåëèêèì 
ì³ñòîì?

Íà çâ³ëüíåíó òåðèòîð³þ çàâî-
çÿòü áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè 

— ß âèð³ñ ó öèõ ì³ñöÿõ, — ðîç-
ïîâ³â ïî òåëåôîíó ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
íàçâàâ ñåáå Ìèêîëîþ. — Ìåí³ 
âæå 60. Ë³ñ ñàäèëè íàø³ ñ³ëüñüê³ 
ëþäè, à âèðóáóþòü òåïåð ãîðîä-
ñüê³. Äèâëþñÿ íà âñå öå, ³ ñåðöå 
êðîâ’þ îáëèâàºòüñÿ. ßê³ æ ó íàñ 
ëþäè ñòðàøí³! Çàðàäè íàæèâè ãî-
òîâ³ íà âñå. 

×îëîâ³ê ïîÿñíèâ, ùî â³í ùî-
éíî ïîâåðíóâñÿ çâ³äòè, äå ëåæàòü 
íà çåìë³ âèðóáàí³ äåðåâà. Êàæå, 

ЯК ВИРУБУЮТЬ ЛІС ПІД ВІННИЦЕЮ — 
ЗНЯЛИ З КВАДРОКОПТЕРА 
Губителі природи  Жителі Зарванець 
передали RIA відео і фотокадри вирубки 
лісу. Дерева вирізають з середини масиву. 
На звільнене місце одразу завозять 
будівельні матеріали. У Якушинецькій 
сільській раді пояснили, що дерева 
вирубують на приватній власності — 
мають право. Що кажуть у прокуратурі?

Керівник управління Держав-
ної екологічної інспекції в об-
ласті Юрій Дубовий у розмові 
з журналістом повідомив, що 
у них нема звернень стосовно 
наведеного факту вирубки лісу 
у Зарванцях.
— До нашого управління не було 
ні письмових, ні усних звер-

нень, — говорить Юрій Дубо-
вий. — Якщо люди повідомлять, 
розпочнемо перевірку.
З посадовцем спілкувалися 
у п’ятницю, 11 вересня. Можли-
во, після того хтось з мешканців 
села вже поінформував екоін-
спекцію про знищення дерев 
у їхньому селі.

До нас ніхто не звертався 

ЛЮДМИЛА 

КАРМАНЧУК, 

ЗАСТУПНИК 

КЕРІВНИКА 

ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЦЕВОЇ 

ПРОКУРАТУРИ:

— За фактом порубки лісу на те-
риторії Якушинецької сільської 
ради відкрито кримінальне про-
вадження за статтею 246 ККУ 
«Незаконна порубка або неза-
конне перевезення, зберігання, 
збут лісу». Провадження відкрито 
14 вересня 2020 року. Досудове 

розслідування доручено провести 
відділу поліції. Уточнено факти, 
які мають бути встановлені під час 
розслідування.
Зокрема, визначити на місці події 
кількість зрубаних дерев, обсяг 
деревини.
Мають бути встановлені особи, 
причетні до факту порубки дерев.
Слідчим доручено витребувати 
документацію про земельну ді-
лянку, на якій знищено дерева.
Процесуальне керівництво роз-
слідування здійснює місцева про-
куратура.

Встановлять причетних до знищення дерев

Житель Зарванець на ім’я Микола надав фото вирубаної 
ділянки. Він говорить, що найбільше вирубали сосен, 
але лежать на землі й інші породи

ëåæàòü ñîñíè, ÿñåíè, êëåíè. Ïå-
ðåñòóïàâ ÷åðåç íèõ, ôîòîãðàôó-
âàâ. Âèéøîâ íà îêîëèöþ — òàì, 
ÿê çàâæäè, áàãàòî ëþäåé. 

Çàïèòóâàâ ¿õ, ÷è çíàþòü, ùî 
ë³ñó ñêîðî íå áóäå? Äèâèëèñÿ 
çäèâîâàíî. Â³äïîâ³äàëè, ùî í³, 
í³÷îãî òàêîãî íå çíàþòü.

— Ñïðàâà â òîìó, ùî ðóáàþòü 
çñåðåäèíè ïëîù³, — ãîâîðèòü ÷î-
ëîâ³ê. — Òîìó ëþäè é íå ÷óþòü ³ 
íå çíàþòü. Ìîæå, áàéäóæå âñ³ì.

Çåìëåâïîðÿäíèê ßêóøèíåöüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ïðè-
ñÿæíþê ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
ï³äòâåðäèâ òîé ôàêò, ùî ë³ñ êî-
ëèñü íàëåæàâ ì³ñöåâîìó ãîñïî-
äàðñòâó. Ïîâ³äîìèâ ³ñòîð³þ çì³íè 

âëàñíîñò³ çåìåëü, íà ÿêèõ ðîñòå 
ë³ñ. ßê ïîÿñíèâ ïàí Ïðèñÿæíþê, 
º ð³øåííÿ ßêóøèíåöüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè, â³ä 04.12.1996 ðîêó 
ïðî ïåðåäà÷ó ö³º¿ ä³ëÿíêè ì³ñöå-
âîìó ãîñïîäàðñòâó ó êîëåêòèâíó 
âëàñí³ñòü äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêîãî âèêîðèñòàííÿ. Íà ï³äñòàâ³ 
öüîãî ð³øåííÿ ó 1997 ðîö³ ÂÀÒ 
«ßêóøèíåöüêå» îòðèìàëî Äåð-
æàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà öþ ä³ëÿíêó.

×è çíà÷èëàñÿ çåìëÿ â äîêóìåí-
òàõ ë³ñîâèì ìàñèâîì, ñï³âðîçìîâ-
íèê êàæå, ùî öüîãî â³í íå çíàº. 
Ï³çí³øå ï³äïðèºìñòâî ÏðÀÒ 
«ßêóøèíåöüêå» çàðåºñòðóâàëî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà öþ ä³ëÿíêó.

Íàñòóïíèé åòàï ¿õí³õ ä³é òàêèé: 
çàìîâèëè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ 
äëÿ ïîä³ëó 4,5 ãà ë³ñîâî¿ çåìë³ 

— ß á öüîìó ÷îëîâ³êó 
ðàäèâ ñëóõàòè îäíó 
ï³ñíþ. Íàçèâàºòüñÿ 
âîíà «Äîìîâèíà íå 
ìàº êèøåíü», — êàæå 
ïàí Ìèêîëà

íà òðè ä³ëÿíêè: ïëîùåþ 3,8 ãà, 
0,38 ãà ³ 0,29 ãà.

Íàéá³ëüøó ä³ëÿíêó çàëèøèëè 
ó âëàñíîñò³ ÏðÀÒ «ßêóøèíåöü-
êå», à äâ³ ³íø³ ïðîäàëè ïðèâàò-
íîìó âëàñíèêó. Îñü òàê ÷îëîâ³ê 
ñòàâ âîëîäàðåì ë³ñîâîãî ìàñèâó.

Çåìëåâïîðÿäíèê Âîëîäèìèð 
Ïðèñÿæíþê çâåðòàº óâàãó, ùî 
â Çåìåëüíîìó Êîäåêñ³, ïðèéíÿ-
òîìó ó 2002 ðîö³, âçàãàë³ â³äñóòíº 
ïîíÿòòÿ «êîëåêòèâíà âëàñí³ñòü». 
Çàêîíîäàâåöü í³áè çàáóâ ïðî 
òå, ùî ðàí³øå ç òàêèì ñòàòóñîì 
îôîðìëÿëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. 

Òàêèì óïóùåííÿì ñêîðèñòàëèñÿ 
ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ. Çîêðåìà, ³ 
â öüîìó.

Ó Çàðâàíöÿõ îêðåì³ ëþäè çíà-
þòü, õòî êóïèâ çåìëþ ³ âèðóáóº 
ë³ñ. Øèëà ó ì³øêó íå ñõîâàºø.

Äèâóþòüñÿ öèí³çìó ö³º¿ ëþ-
äèíè. Êàæóòü, éîãî ô³ðìà ïî-
çèö³îíóº ñåáå ÿê òàêà, ùî äáàº 
ïðî åêîëîã³þ. 

— ß á öüîìó ÷îëîâ³êó ùî-
äíÿ ðàäèâ ñëóõàòè îäíó ï³ñíþ, 
íàçèâàºòüñÿ «Äîìîâèíà íå ìàº 
êèøåíü», — êàæå íà çàâåðøåííÿ 
ðîçìîâè ïàí Ìèêîëà.
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— Íåâ³äîì³ ëþäè 
ùîäíÿ ïðè¿æäæà-
þòü äî ïîëÿ, äå 
ðîñòå ñîíÿøíèê, ³ 

çàëèøàþòüñÿ òàì çðàíêó äî âå÷î-
ðà, — ðîçïîâ³äàº ôåðìåð Ãåííàä³é 
Ìóðàâåëü. — Îäíîãî ðàçó ïðè¿õà-
ëè íà âîñüìè àâòîìîá³ëÿõ. Êîëè 
çàïèòóþ, ùî âîíè òóò ðîáëÿòü, 
êàæóòü: «Ìè çäºñü îòäèõàºì». 
ß òî çäîãàäóþñÿ, ùî ¿ì òðåáà.

Çà ñëîâàìè ôåðìåðà, ìîâà éäå 
ïðî ä³ëÿíêó ñîíÿøíèêà, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ ïîíàä 70 ãà. 

— Ìàáóòü, ÷åêàþòü, ùîá ÷ó-
æèì ïîæèâèòèñÿ, — ïðîäîâæóº 
ôåðìåð. — Àëå æ íå âîíè çàñ³âàëè 
ïîëå. Íå âîíè äîãëÿäàëè. Ìè öå 
âñå ðîáèëè. Ìîæó ï³äòâåðäèòè 
äîêóìåíòàìè. À îñü ÷è âèâåçó 
óðîæàé?.. Äóìàþ, äëÿ òîãî, ùîá 
íå äàòè öå çðîáèòè, ïîñòàâëåí³ 
òóò ö³ ëþäè. 

— Íå ìè òóò ñ³ÿëè, ³ íå ìè 
ìàºìî çáèðàòè, — êàæå êåð³âíèê 
ãîñïîäàðñòâà «Õë³áîðîá» ªâãåí 
Ñàìîä³é. — Àëå ÷àñòèíà ïîëÿ âñå-
òàêè ó íàñ â îðåíä³. Íåâåëèêà, 
âñüîãî òðè ãåêòàðè. Îò ìè ¿õ ³ 
îõîðîíÿºìî. ×åêàºìî, ïîêè ôåð-
ìåð ïî÷íå çáèðàòè. Ùîá çàäîêó-
ìåíòóâàòè ôàêò, ÿê â³í íà ÷óæîìó 
ïîë³ âèðîñòèâ ñîíÿøíèê. Ïîò³ì 
÷åðåç ñóä áóäåìî â³äøêîäîâóâà-
òè âòðàòè ³ íåîòðèìàíó âèãîäó. 

Áî çåìëÿ ó íàñ â îðåíä³ ùå ç 
2017 ðîêó. Äàë³ áóäåìî ñóäèòèñÿ 
ùå çà 16 çåìåëüíèõ ïà¿â. ̄ õ âëàñ-
íèêè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ç íàìè, 
à êîðèñòóºòüñÿ çåìëåþ ôåðìåð.

Íà ÷èºìó áîö³ ïðàâäà, íèí³ 
ç’ÿñîâóº ïîë³ö³ÿ ³ ïðîêóðàòóðà.

Óâàãó ïðàâîîõîðîíö³â äî êîí-
ôë³êòó ïðèâåðíóëà íàðîäíèé äå-
ïóòàò ²ðèíà Áîðçîâà. 

²ñòîð³þ ç ôåðìåðîì äåïóòàò 
Áîðçîâà íàçâàëà äåòåêòèâíîþ. 
Ñêàçàëà, ùî ðåéäåðàì ñïðèÿº… 
ïîë³ö³ÿ. Âîíà æ ïîäàëà çàÿâè 
ïðî â÷èíåííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é 
ñòîñîâíî êåð³âíèêà ÔÃ «Òåððà» 
â îáëàñíó ïîë³ö³þ ³ ïðîêóðàòóðó.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîíàä 70 ãà çåì-
ë³, îðåíäîâàíî¿ ôåðìåðîì, íåçà-
êîííî ïåðåïèñàëè íà  àãðîô³ðìó 
«Õë³áðîá». Ïåðåðåºñòðóâàëè áåç 
â³äîìà ôåðìåðà 16 äîãîâîð³â, 
óêëàäåíèõ ÔÃ «Òåððà» ç âëàñíè-
êàìè ïà¿â. ²ðèíà Áîðçîâà âèñëî-
âèëà ïðèïóùåííÿ, ùî îáîðóäêó 
ïðîâåëè ó çìîâ³ ç äåðæàâíèì ðå-
ºñòðàòîðîì. Îñü ÿê ïðî öå âîíà 
ãîâîðèëà: «Ðåºñòðàö³þ ïðîâåëè 
ó Ëèïîâåöüêîìó ðàéîí³. Çðîáèëà 
öå äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð Ñëàâ-
íÿíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Ëþäìèëà 
×åðíþê. Âîíà íå «ï³äíÿëà» äî-
êóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðà-
âî íà îðåíäó çåìë³ ÔÃ «Òåððà». 
Àäæå íà ìîìåíò ïðîâåäåíÿ òàêî¿ 
ðåºñòðàö³¿ çàÿâëåí³ ïðàâà îðåíäè 
âæå áóëè çàðåºñòðîâàí³ íà ôåð-
ìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî.

«ВІДДАСИ ЗЕМЛЮ З БОЙОВИМИ 
ДІЯМИ ЧИ БЕЗ НИХ?»
Земельні війни  На одне поле у 
Тиврівському районі виявилися двоє 
господарів — договори оренди на нього 
має фермерське господарство «Терра» 
і агрофірма «Хлібороб». Коли настав час 
збирати соняшник, який росте на цьому 
полі, до фермера Геннадія Муравля 
заявилися представники «Хлібороба» 
і сказали: «Це наша земля. Віддай»

Антон Ковальський, заступник про-
курора Вінницької області: «Про-
куратурою області розпочато до-
судове розслідування криміналь-
ного провадження за ознаками 
кримінального правопорушення 
за ч.2 ст.365-2 (зловживання по-
вноваженнями службовими осо-
бами, які надають публічні послу-
ги). Перевіряються дії державного 

реєстратора однієї із сільських рад 
Липовецького району.
4 вересня 2020 року після про-
ведення відомчого службового 
розслідування розпочато кримі-
нальне провадження за фактом 
використання старшим оперу-
повноваженим одного з відді-
лень поліції службового стано-
вища всупереч інтересам служби.

Перевіряють  реєстратора

ФГ «Терра» Геннадій Муравель 
створив ще у 2003 році. Сам він 
колишній льотчик цивільної авіа-
ції. У господарстві працює разом 
з родиною, людей також найма-
ють. Муравель з місцевих. Каже, 
його знають змалку односельці. 
Частина з них повторно продо-
вжила з ним договори оренди 
після закінчення терміну дії.
Інформацію про агрофірму 
«Хлібороб» взяли з Інтернет-

ресурсу Опендатабот (станом 
на 07.08.2020).
Агрофірма «Хлібороб» засно-
вана у формі ТОВ. Має 99,95% 
статутного капіталу. Другим за-
сновником і власником є фірма 
Кернел Холдинг (0,05% статут-
ного капіталу). Бенефіціарний 
власник юридичної особи — Ве-
ревський Андрій Михайлович, 
громадянин України, проживає 
у Женеві (Швейцарія).

Хто є хто?

ОЛЕКСАНДР 

БІЛОШКУРСЬКИЙ, 

ЮРИСТ:

— 16 паїв, орен-
д о в а н и х  Ф Г 
«Терра», уже пе-
рейшли до агро-

фірми «Хлібороб». І це за умови, 
що термін дії договорів оренди 
на них ще не закінчився. Такі 
дії підпадають під статтю Кри-
мінального Кодексу України 
206–2 («Протиправне заво-
лодіння майном підприємства, 
установи, організації»). Нагадаю, 
кримінальні справи за такою 

статтею перебувають на осо-
бистому контролі міністра МВС. 
Це покладає особливу відпові-
дальність під час їх досудового 
розслідування. Однак вінницькі 
правоохоронці відкрили прова-
дження за простішою статтею 
ККУ. «Підробка документів, пе-
чаток…» 
Щодо дій реєстратора, то він 
зобов’язаний використовува-
ти відомості з Державного зе-
мельного кадастру. Пояснення, 
що договори не були внесені 
до електронного реєстру, не ма-
ють юридичного підґрунтя.

Тут очевидний факт заволодіння майном 

Цих людей найняла агрофірма «Хлібороб», щоб охороняли чужий урожай. 
Щоб довести в суді факт самозахвату, бо стверджують, що земля в оренді у них, а не у фермера 

Íàðîäíèé äåïóòàò íàâåëà ùå 
îäèí ôàêò. Ïåðåä ðåºñòðàö³ºþ 
äî âëàñíèê³â ïà¿â ïðèõîäèëè 
ëþäè, ñåðåä ÿêèõ áóëè ì³ñöåâ³ 
ïîë³öåéñüê³, ÿê³ ïðîïîíóâàëè äî-
ñòðîêîâî ðîç³ðâàòè äîãîâîðè ç 
ÔÒ «Òåððà» ³ ï³äïèñàòè ç ³íøèì 
îðåíäàðåì. Çà öå ïðîïîíóâàëè  
â³ä 20 äî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

17 ñåðïíÿ äî ôåðìåðà Ãåííà-
ä³ÿ Ìóðàâëÿ íàâ³äàëàñÿ ãðóïà 
ëþäåé. Ñåðåä íèõ áóâ ïðàö³âíèê 
ïîë³ö³¿ íèí³øí³é ³ ùå îäèí êî-
ëèøí³é. Âèìàãàëè â³ääàòè çåìëþ 
é óðîæàé.

— Íå â³ääàñòå, ñàì³ çàáåðå-
ìî, — ö³ ñëîâà íàâîäèëà ó ñâîºìó 
âèñòóï³ ²ðèíà Áîðçîâà. 

— Òåðì³í óêëàäåíèõ íàìè äî-
ãîâîð³â ùå íå çàê³í÷èâñÿ, à âæå 
ç òèìè ñàìèìè âëàñíèêàìè ïà¿â 
ï³äïèñàëè «õë³áîðîáè», — ãîâî-
ðèòü Ãåííàä³é Ìóðàâåëü. — Ïî-
îá³öÿëè ëþäÿì âåëèê³ ãðîø³, îñü 
äåõòî ³ ñïîêóñèâñÿ íà òàêó îá³-
öÿíêó. Ìåí³ îäíå íåçðîçóì³ëî: ÿê 
ÿ ìîæó â³ääàòè êîìóñü âðîæàé, 
ÿêèé ñàì âèðîñòèâ? Öå æ ïðîñòî 
âñå ç’ÿñóâàòè: «Òè ñ³ÿâ? Òè äî-
ãëÿäàâ ïîëå? Òàê ÷îìó òè ñþäè 
ïðè¿õàâ ³ âèìàãàºø óðîæàþ?»

— À ùî ïîë³ö³ÿ?
— Øàðïàþòü ÷àñ â³ä ÷àñó, — 

ãîâîðèòü ôåðìåð. — Â³äáèðàþòü 
ïîÿñíåííÿ. Ùîðàçó òðåáà ¿õàòè 
òî â ïîë³ö³þ, òî â ïðîêóðàòóðó. 

Íà çâåðíåííÿ ôåðìåðà äî 
Ì³í’þñòó ïîêè ùî æîäíî¿ ðåàêö³¿ 
(ñòàíîì íà 11 âåðåñíÿ ö. ð.- àâò.) 
Çà éîãî ñëîâàìè, îá³öÿëè çà-
ïðîñèòè íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, äå 
ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ íåçàêîííî¿ 
ðåºñòðàö³¿ äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³, 
àëå äàë³ îá³öÿíîê ñïðàâà íå ï³øëà.

10 âåðåñíÿ ö. ð. Òèâð³âñüêà 

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ³í³ö³þâà-
ëà çóñòð³÷ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó. 
Íà í³é áóâ ïðèñóòí³é Ñåðã³é Ëî-
ïàòèíñüêèé, êåð³âíèê êëàñòåðó 
öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó àãðîô³ðìè 
Êåðíåë Õîëäèíã, ÿêà ðàçîì ç àã-
ðîô³ðìîþ «Õë³áîðîá» ìàº ñâîþ 
÷àñòêó ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³. Ïàí 
Ëîïàòèíñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 
âîíè çí³ìàþòü ç ïîëÿ îõîðîíó, 
à äàë³ – õàé âèð³øóº ñóä.

— ß ò³ëüêè çà öå, ùîá ñèòóàö³ÿ 
çíàéøëà âèð³øåííÿ ó ñóä³, — ãî-
âîðèòü ôåðìåð Ìóðàâåëü. — Àëå æ 
ïàí Ëîïàòèíñüêèé ïî¿õàâ, à îõîðî-
íà êðàé ïîëÿ çàëèøèëàñÿ. Îáëàñ-
íèì óïðàâë³ííÿì ïîë³ö³¿ ñï³ëüíî ç 
óïðàâë³ííÿì âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè 
ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâ³ðêà ìîæëèâî¿ 
ïðè÷åòíîñò³ îäíîãî ç ïîë³öåéñüêèõ 
äî çãàäàíèõ âèùå ïîä³é. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèâ ïðåñ-îô³öåð îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ Âàäèì Êîáçàð.

Çà éîãî ñëîâàìè, ìîâà éäå 
ïðî ïîë³öåéñüêîãî Ãí³âàíñüêî-

ãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿. Ó âåðåñí³ 
2017 ðîêó â³í áóâ çâ³ëüíåíèé ç³ 
ñëóæáè çà ïîðóøåííÿ äèñöèïë³-
íè. Ïðàöþâàâ ó çãàäàí³é àãðî-
ô³ðì³. Ó 2020 ðîö³ çà ð³øåííÿì 
ñóäó ïîíîâëåíèé íà ñëóæá³. 
Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñëóæáîâîãî 
ðîçñë³äóâàííÿ â³äñòîðîíåíèé â³ä 
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

Ñòîñîâíî çâåðíåííÿ äî ïîë³ö³¿ 
ôåðìåðà Ãåííàä³ÿ Ìóðàâëÿ ïðåñ-
îô³öåð ïîâ³äîìèâ, ùî ó çàÿâ³ 
éøëîñÿ ïðî ï³äðîáêó äîãîâîð³â 
îðåíäè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ 
çåìëåþ. Â³äîìîñò³ ïðî öå âíåñåíî 
äî ªÐÄÐ 20 ñåðïíÿ 2020 ðîêó. 
Ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîâàäæåííÿ ïðîâîäèòüñÿ 
çà ÷. 1 ñò. 358 Êðèì³íàëüíîãî 
Êîäåêñó Óêðà¿íè (ï³äðîáêà äîêó-
ìåíò³â, ïå÷àòîê, øòàìï³â òà áëàí-
ê³â…) Ïåðåâ³ðÿºòüñÿ çàêîíí³ñòü 
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â âëàñíèê³â 
ïà¿â ç ³íøèì îðåíäàðåì òà îö³íêà 
ä³é äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà.

— ß ò³ëüêè çà, ùîá âñå 
âèð³øèëîñÿ ó ñóä³, — 
ãîâîðèòü ôåðìåð. — 
Àëå æ Ëîïàòèíñüêèé 
ïî¿õàâ, à îõîðîíà êðàé 
ïîëÿ çàëèøèëàñÿ
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Âàäèì Áàá³é, 
ñòàðøèé îðäè-
íàòîð â³ää³ëåííÿ 

íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî êë³í³÷íî-
ãî öåíòðó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó. 
Íåùîäàâíî â³í ñòàâ ëàóðåàòîì 
«Ìåäè÷íîãî Îñêàðà», ÿêèì ë³-
êàð³â íàãîðîäæóþòü çà âèñîê³ 
çäîáóòêè â ìåäèöèí³.

Âàäèì — òà ëþäèíà, ï³ä íà-
ãëÿäîì ÿêî¿ âàæêîïîðàíåíèõ 
óêðà¿íñüêèõ á³éö³â ë³òàêàìè òà 
ãåë³êîïòåðàìè òðàíñïîðòóâàëè ç³ 
Ñõîäó äî òèëîâèõ øïèòàë³â. Ïî-
ðÿòóíêîì íàøèõ õëîïö³â Âàäèì 
çàéìàºòüñÿ ³ ó Â³ííèö³.

Âàäèì áóâ ³ íà ïåðåäîâ³é, äå 
îòðèìàâ òÿæêå ïîðàíåííÿ îêà. ² 
ñï³âïðàöþâàâ ç ñèëàìè ÍÀÒÎ. 
² Ïîâ³òðÿíèìè ñèëàìè ÑØÀ. ² 
ñòîÿâ ó çàðîäêó óêðà¿íñüêî¿ àåðî-
ìåäè÷íî¿ åâàêóàö³¿. Òà ùå áàãàòî 
«³», ïðî ÿê³ ìè ïîãîâîðèëè ç íèì 
ï³ä ÷àñ íàøîãî ³íòåðâ’þ.

Âàäèìå, ðîçêàæ³òü äëÿ ïî÷àòêó, 
ÿê âè ïîòðàïèëè â ìåäèöèíó? 

— Áàæàííÿ ñòàòè ë³êàðåì 
ç’ÿâèëîñÿ ó ìåíå ùå â äèòèíñòâ³, 
àëå òîä³ âîíî íå áóëî ÷èìîñü ñåð-
éîçíèì. Âæå ïîò³ì, çàê³í÷óþ÷è 
øêîëó, ÿ çðîçóì³â, ùî ó Â³ííèö³ 
íå òàêèé âæå é âåëèêèé âèá³ð 
óí³âåðñèòåò³â, òîìó çóïèíèâñÿ 
íà ìåäè÷íîìó. Ç ÷àñîì çðîçóì³â, 
ùî öå ñïðàâä³ ìîº.

ß ìàâ ñòàòè ñ³ìåéíèì ë³êà-
ðåì, àëå íå äóæå öüîãî õîò³ëî-
ñÿ. Íà ùàñòÿ, áóëà ìîæëèâ³ñòü 
âñòóïèòè äî â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿ 
àêàäåì³¿, õî÷à ïðî àðì³þ íå ìàâ 
í³ÿêîãî óÿâëåííÿ. Àëå ìåí³ öå 
òàêîæ ñïîäîáàëîñÿ.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àêàäåì³¿ 
ÿ îòðèìàâ ñåðòèô³êàò ë³êàðÿ-
àíåñòåç³îëîãà, ÿêèé äîçâîëÿâ ìåí³ 
ïðàöþâàòè çà öèì íàïðÿìêîì.

Ïî÷èíàâ ç íåâåëèêîãî â³éñüêî-
âîãî ãîñï³òàëþ ó Õìåëüíèöüêîìó. 
Àëå ââàæàþ öå õîðîøèì ñòàð-
òîì êàð’ºðè. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî 
ÿ íåïîãàíî ñåáå òàì ïðîÿâèâ. 
Äîñ³ ìàþ òåïë³ ñòîñóíêè ç óñ³ìà 
õìåëüíèöüêèìè êîëåãàìè.

Ïîò³ì ìåí³ ïîùàñòèëî ïåðå-
âåñòèñÿ äî Â³ííèö³. Òóò, âëàñíå, 
ÿ ïðàöþþ äî öèõ ï³ð.

Â ÿêèé ìîìåíò ó âàøîìó æèòò³ 
ç’ÿâèëàñÿ àåðîìåäè÷íà åâàêóàö³ÿ?

— Íàø Â³ííèöüêèé ãîñï³òàëü 
êîëèñü íàçèâàâñÿ Â³éñüêîâî-ìå-
äè÷íèì öåíòðîì Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
Óêðà¿íè. Òîáòî òóò çíàõîäèâñÿ 
øòàá. Íà éîãî áàç³ áóâ ë³òàê 
Àí-26 Vita, ÿêèé áàãàòî õòî òîä³ 
ââàæàâ íåïîòð³áíèìè.

Ùå äî ìåíå áóëè ëþäè, ÿê³ 
«ãîð³ëè» àåðîìåäè÷íîþ åâàêó-
àö³ºþ. Âîíè ¿çäèëè çà êîðäîí, 
âèâ÷àëè äîñâ³ä ³íîçåìíèõ êîëåã, 
íàìàãàëèñÿ çàïðîâàäæóâàòè éîãî 
â Óêðà¿í³. Öå áóâ ïî÷àòîê äâîòè-
ñÿ÷íèõ, à çì³íèòè ùîñü ó ò³ ÷àñè 
áóëî âêðàé âàæêî.  ß ìàâ ïåâíèé 
ð³âåíü çíàíü àíãë³éñüêî¿, òîìó 
ñë³äêóâàâ çà òèì, ùî â³äáóâàëî-
ñÿ â ö³é ãàëóç³ â ³íøèõ êðà¿íàõ, 
ìåíå çàëó÷àëè äî ì³æíàðîäíîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà. Ïîáóâøè ê³ëüêà 
ðàç³â çà êîðäîíîì ³ áà÷à÷è, ÿê 
òàì, ìåí³ äóæå õîò³ëîñÿ àäàïòó-
âàòè öå äî íàøèõ óìîâ.

Ó íóëüîâèõ âè ÷àñòî êóäèñü âè-
ë³òàëè?

— Öå áóëè ïîîäèíîê³ âèëüîòè. 
Òî÷íèõ öèôð íå íàçâó, àëå äåñü 
7–15 âèëüîò³â íà ð³ê. Ïàëèâî 
áóëî ñòðàøåííî äîðîãèì. Òà é 
âçàãàë³, Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè 
ìàëî êóäè ë³òàëè. 

Á³ëüø³ñòü âèëüîò³â áóëè íà-
â÷àëüíèìè. Íàïðèêëàä, ¿çäèëè 
â Êðèì àáî Ìèêîëà¿â. Âïðîäîâæ 
3–4 òèæí³â æèëè ïðÿìî íà àå-
ðîäðîì³.

Áàãàòüîì öå íå ïîäîáàëîñÿ. Öå 
ä³éñíî áóëî âèñíàæëèâî, à äåÿê³ 
ñêåïòèêè êàçàëè: «Íàâ³ùî âîíî 
âàì ïîòð³áíî… Âîíî íå ìàº í³ÿ-
êîãî ðîçâèòêó… Ó âàñ äóæå íèçü-
ê³ ïîêàçíèêè». Àëå ìè âñå îäíî 
ïðîäîâæóâàëè öèì çàéìàòèñÿ.

Íàâåä³òü, áóäü ëàñêà, ïðè-
êëàä, êîëè âàñ ìîãëè çàëó÷èòè 
äî ñïðàâæíüî¿ åâàêóàö³¿?

— Áóâ âèïàäîê, êîëè ó Á³ëî-
ðóñ³ ñòàëàñÿ âåëèêà êàòàñòðîôà 
çà ó÷àñòþ íàøèõ ãðîìàäÿí. Òóäè 
íàïðàâëÿëè ë³òàê. Êîëè, íàïðè-
êëàä, â Êðèìó ùîñü òðàïëÿëîñÿ, 
òàêîæ ë³òàëè. Òàì íå áóëî ïîòóæ-
íèõ ãîñï³òàë³â, òîìó çâ³äòè äî-
âîäèëîñÿ çàáèðàòè ³ òðàâìîâàíèõ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ³ «âàæêèõ», 
êîëè âèðóâàâ «ñâèíÿ÷èé» ãðèï.

Äî ïî÷àòêó â³éíè äîâîäèëîñÿ 
òðàíñïîðòóâàòè íàøèõ ãðîìàäÿí 
ç Ñèð³¿ ³ çàáåçïå÷óâàëè ¿ì ìåäè÷-
íèé ñóïðîâ³ä. 

Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ àåðîìåäèöèíè 
âñå çì³íèëîñÿ ø³ñòü ðîê³â òîìó, 
êîëè â êðà¿í³ ïî÷àëàñÿ â³éíà?

Лікар-анестезіолог Вадим Бабій: «Порятунок життя — це 
колективна праця. Тут не можна виділити роботу когось одного» 

ВІННИЦЬКИЙ ЛІКАР ОТРИМАВ 
«МЕДИЧНОГО ОСКАРА» 
Визнання  Про аеромедичну евакуацію, 
початок війни з Росією, співпрацю з НАТО 
та прагнення до самовдосконалення. 
Поговорили з вінницьким військовим 
анестезіологом, який став лауреатом 
престижної медичної нагороди

— Ê³ëüê³ñòü ïîðàíåíèõ òîä³ 
áóëà íàäçâè÷àéíî âåëèêîþ. ×å-
ðåç öå äåðæàâà íàïðàâèëà â öþ 
ãàëóçü á³ëüøå ãðîøåé. Êð³ì òîãî, 
ñóòòºâà äîïîìîãà éøëà â³ä âîëîí-
òåð³â òà çâè÷àéíèõ ëþäåé.

Òîä³ ñóòòºâî çì³íèëîñÿ ³ íà-
äàííÿ äîïîìîãè, ³ ï³äõîäè äî ö³º¿ 
ñïðàâè. Íàì ïî÷àëè çàêóïîâó-
âàòè õîðîøå îáëàäíàííÿ, ó íàñ 
ç'ÿâèâñÿ äîñâ³ä â òðàíñïîðòóâàí-
í³, ë³êóâàíí³ òà åâàêóàö³¿.

Ìîæåòå ïðèãàäàòè ñâîþ ïåðøó 
åâàêóàö³þ? ×è â³äð³çíÿëîñÿ ïî-
áà÷åíå â³ä î÷³êóâàíü?

— Î÷³êóâàíü ó íàñ íå áóëî í³ÿ-
êèõ. Í³õòî íå çíàâ, ùî òàì ìîæíà 
áóëî ïîáà÷èòè. 

Ì³é ïåðøèé ïðè¿çä íà Ñõ³ä 
íå áóâ åâàêóàö³éíîþ ì³ñ³ºþ. 
Ï³ñëÿ ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é 
ó â³éñüêîâèõ ãîñï³òàëÿõ ïî÷àëè 
ñòâîðþâàòè ñïåö³àëüí³ áðèãàäè 
äëÿ ï³äñèëåííÿ ìåäè÷íî¿ ñëóæáè 
áîéîâèõ ÷àñòèí.

Ñïî÷àòêó íàñ íàïðàâèëè äî 
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³. Â ðàéîí³ 
Àðàáàòñüêî¿ ñòð³ëêè áóëà ïî-
ì³÷åíà àêòèâí³ñòü ðîñ³ÿí, ÿê³ 
íåçðîçóì³ëî ùî òàì ðîáèëè. 
Êîëè âñå âëÿãëîñÿ, áðèãàäó ïå-
ðåì³ñòèëè íà Ñõ³ä: Äîáðîï³ëëÿ, 

Ñëîâ’ÿíñüê… Îáñòð³ëè òîä³ 
âåëèñÿ ïîñò³éíî. Îñü òàì íàì 
äîâîäèëîñÿ íàäàâàòè äîïîìîãó 
â ïîëüîâèõ óìîâàõ.

Âè æ ³ ñàì³ áóëè ïîðàíåíèìè.
— Íà ñàìîìó ïî÷àòêó ä³ñòàâ 

ïîðàíåííÿ. Íàøà êîëîíà éøëà 
íåïîäàë³ê Ñëîâ’ÿíñüêà, êîëè 
ïîòðàïèëà ï³ä ù³ëüíèé îáñòð³ë. 
Òîä³ áëèçüêî 30 ëþäåé çàçíàëè 
ïîðàíåíü. Îäíèì ç íèõ áóâ ³ ÿ. 

Âàñ ïîðàíèëè â îêî.
— Öå áóëà ãîëîâà, îáëè÷÷ÿ ³ 

òàê, îêî, ÿêå ïîñòðàæäàëî íàé-
á³ëüøå. Äîñ³ íå çíàþ, ùî êîí-
êðåòíî òîä³ ñòàëîñÿ. Âñå íàâêîëî 
âèáóõàëî, ë³òàëè êóë³...

Ï³ñëÿ îäóæàííÿ âè íåîäíîðàçîâî 
ïîâåðòàëèñÿ íà Ñõ³ä. Âàì íå áóëî 
ñòðàøíî ïîâåðòàòèñÿ òóäè?

— Íàâ³òü ñåðåä òèõ, õòî 
íå îòðèìóâàâ ïîðàíåííÿ, íå çíà-
éäåòüñÿ áàãàòüîõ, ÿê³ á ïàëàëè 
ñèëüíèì áàæàííÿì òóäè ïîâåð-
òàòèñÿ. Àëå º òàêå ñëîâî, ÿê «òðå-
áà». Ìè â³éñüêîâ³. Ìè íå ìîæåìî 
íå ¿õàòè.

Íàñòóïí³ ðàçè âè ïîâåðòàëèñÿ 
òóäè âæå ÿê ë³êàð àåðîìåäè÷íî¿ 
åâàêóàö³¿?

— Ïåðø çà âñå, ÿê ë³êàð-àíåñ-
òåç³îëîã. Òðàíñïîðòóâàííÿì ïî-

ßêùî ëþäèíà õî÷å 
áóòè ë³êàðåì, âîíà íå 
ìîæå îòðèìàòè áàçîâ³ 
çíàííÿ ³ ñïîâ³äóâàòè ¿õ 
óñå æèòòÿ. Ìåäèöèíà 
øâèäêî çì³íþºòüñÿ

ðàíåíèõ â Óêðà¿í³ çàéìàþòüñÿ 
ñàìå ö³ ë³êàð³. Àäæå âîíè ïðà-
öþþòü ó ðåàí³ìàö³ÿõ. Öå ò³ ôà-
õ³âö³, ÿê³ ïîñò³éíî ìàþòü ñïðàâó 
ç âàæêèìè õâîðèìè ³ çíàþòü, ùî 
ðîáèòè ó êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ. 
Öå ³ ââåäåííÿ ñèëüíîä³þ÷èõ ìå-
äèêàìåíò³â, ³ ïðîâåäåííÿ øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â. Îïàíóâàòè öå 
âñå íå òàê ïðîñòî. ß, íàïðèêëàä, 
äåâ’ÿòü ðîê³â â÷èâñÿ öüîìó àêà-
äåì³÷íî, ³ âñå æèòòÿ ïðàöþþ íàä 
òèì, ùîá ö³ íàâè÷êè ïîêðàùó-
âàëèñÿ.

Çà êîðäîíîì «³íòåíñèâ³ñòàìè» 
ìîæóòü áóòè ³ ïóëüìîíîëîãè, ³ 
êàðä³îëîãè. Â Óêðà¿í³ — ëèøå 
àíåñòåç³îëîãè. Ìè ìîæåìî íà-
äàâàòè äîïîìîãó â îïåðàö³éí³é, 
ïîò³ì ñòàá³ë³çóâàòè ñòàí õâîðèõ 
ï³ñëÿ âòðó÷àíü, à ïîò³ì òðàíñïîð-
òóâàòè ¿õ. Òè æ íå ïåðåäàñèø 
ñâîãî ïàö³ºíòà êîìóñü ³íøîìó. 
Òè ñ³äàºø ç íèì ó ãåë³êîïòåð 
³ ñóïðîâîäæóºø äî ãîñï³òàëþ. 
Ïðèë³òàºø äî âåëèêîãî øïèòà-
ëþ ³ ò³ëüêè òîä³ çàëèøàºø ï³ä 
íàãëÿäîì êîëåã.

Ìàáóòü, áàãàòî ìàºòå âèëüîò³â?
— Òî÷í³ öèôðè íàçâàòè ñêëàä-

íî. Çà îäíó ðîòàö³þ íà Ñõ³ä, ðî-
áèø äåñü 50 âèëüîò³â. ßêùî ïî-
ðàõóâàòè âèëüîòè íàøî¿ «Â³òè», 
âèõîäÿòü äîñèòü ïîâàæí³ öèô-
ðè. Ó íàøîìó â³ää³ëåíí³ ïðàöþº 
12–15 ë³êàð³â, òî öå äåñü ø³ñòü 
òèñÿ÷ òðàíñïîðòîâàíèõ. À ùå æ 
òðàíñïîðòóâàòè äîâîäèòüñÿ ³ ãå-
ë³êîïòåðàìè ó òèëîâ³ øïèòàë³..

Çíàþ, ùî âè ìàºòå äîñâ³ä ñï³âï-
ðàö³ ç ÍÀÒÎ òà Ïîâ³òðÿíèìè ñè-

ëàìè ÑØÀ. Ðîçêàæ³òü ïðî öå.
— ÑØÀ ðåãóëÿðíî âëàøòî-

âóþòü íàâ÷àííÿ. Çà îäí³ºþ ç 
ïðîãðàì âîíè çàïðîïîíóâàëè 
ñï³âïðàöþ íàøèì àâ³àö³éíèì 
ë³êàðÿì. Òàê ñòàëîñÿ, ùî ºäèíèì 
êàíäèäàòîì, ÿêèé ïðîéøîâ âñ³ 
òóðè â³äáîðó, âèÿâèâñÿ ñàìå ÿ. 
Àëå òîä³ ÿ íå áóâ àâ³àö³éíèì ë³-
êàðåì, ³ âîíè ÷åðåç ìåíå çì³íèëè 
ïðîãðàìó.

Ñïî÷àòêó ÿ ïî¿õàâ äî Òåõàñó 
â÷èòè ìîâó. Ïîò³ì ó øòàò³ Îãà-
éî óñï³øíî çàê³í÷èâ ¿õí³é êóðñ, ³ 
âîíè çàïðîïîíóâàëè ìåí³ ïðîéòè 
ó íèõ ùå îäèí. Ïîâåðíóâøèñü 
â Óêðà¿íó, ÿ ìàâ íåïåðåáîðíå 
áàæàííÿ âïðîâàäæóâàòè îòðè-
ìàíèé äîñâ³ä, àëå âñå âïèðàëîñÿ 
â ãðîø³, ÿêèõ, çâ³ñíî, íå áóëî. 
Àëå ÿ âñå îäíî âèñòóïàâ íà êîí-
ôåðåíö³ÿõ ç ïðåçåíòàö³ÿìè, ðîç-
ðîáëÿâ â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ òà 
íàêàçè, àáè õî÷ ÿêîñü ä³ëèòèñÿ 
ñâî¿ìè çíàííÿìè.

Çàðàç âè ïîñò³éíî ó Â³ííèö³?
— Òàê, ó â³éñüêîâî-ìåäè÷íî-

ìó öåíòð³. Ïðîâîäèìî àíåñòåç³¿, 
çàáåçïå÷óºìî ï³ñëÿîïåðàö³éíó 
ï³äòðèìêó ïàö³ºíò³â ³ ë³êóºìî 
òÿæêîõâîðèõ ó ðåàí³ìàö³¿.

ßê íà âàøó ðîáîòó âïëèíóâ êî-
ðîíàâ³ðóñ?

— Äóìàþ, ùî â³í âïëèíóâ 
íà âñ³õ ³ ñóòòºâî. Íàñïðàâä³, çì³-
íèëîñÿ âñå. ßê ó êðà¿í³ â ö³ëîìó, 
òàê ³ â ìåäèöèí³. Ïî÷èíàþ÷è â³ä 
òåõí³÷íèõ íþàíñ³â ³ çàê³í÷óþ÷è 
ïîðÿäêîì ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíò³â 
òà ¿õíüîãî îáñòåæåííÿ íà íàÿâ-
í³ñòü â³ðóñó.

ÏÅÐÑÎÍÀ
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ОВЕН 
Не виставляйте стосунки 
напоказ. У вас з'явиться шанс 
налагодити колишній зв'язок, 
виправити практично всі по-
милки і почати все заново. 

ТЕЛЕЦЬ 
Несподівана зустріч з 
колишнім коханням обіцяє 
викликати спогади, які навіть 
заслонять поточну ситуацію. 
Не піддавайтеся бажан-
ням спробувати повернути 
колишнє, це призведе лише 
до розчарування і втрат. 

БЛИЗНЮКИ 
Сприятливий момент, щоб 
усунути всі розбіжності у вза-
єминах. Вихідні — прекрасні 
для романтичних побачень, 
ви навіть можете почути про-
позицію руки і серця.

РАК 
Ви можете розійтися в дум-
ках з коханою людиною. 
Не біда, в деяких суперечках 
народжується істина, можли-
во, ваша якраз з таких. 

ЛЕВ 
Ваші нові стосунки розви-
ваються занадто швидко. 
Знати б ще — в який бік. 
Не квапте події, інакше мо-
жете втратити удачу. В цілому 
весь тиждень сприятливий 
для зустрічей і побачень.

ДІВА 
Якщо принципи заважають 
вам насолоджуватися жит-
тям, відійдіть від принципів. 
Зрозумійте, що кохана люди-
на вам дорога така, яка є. Ви-
сока самооцінка — це добре, 
а адекватна — ще краще. 

ТЕРЕЗИ 
Гармонійність у стосунках зір-
ки вашій парі обіцяють, але 
тільки якщо ви забудете про 
егоїзм і навчитеся чути одне 
одного. Ви будете оточені 
ніжністю і турботою з боку 
коханої людини. 

СКОРПІОН 
Романтичність у стосунках 
обіцяє захоплювати вас і на-
дихати. Не приховуйте ваших 
почуттів і емоцій. Настав час 
приймати серйозні рішення і 
змінювати свою долю.

СТРІЛЕЦЬ 
В першій половині тижня 
можливе романтичне зна-
йомство, але воно може 
виявитися швидкоплинним. 
Краще в цей час не признача-
ти побачень, щоб не опини-
тися в полоні розчарування. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень буде сповнений 
сюрпризів в сфері особистих 
стосунків і палких почуттів. 
Місце знайдеться всьому: 
ревнощам, бурхливим свар-
кам і гарячому коханню. 

ВОДОЛІЙ 
На початку тижня не бажано 
призначати побачення, вони 
можуть закінчитися свар-
кою. У вихідні не дозволяйте 
мріям та ілюзіям захопити вас 
в полон.

РИБИ 
Непорозуміння у вашій парі 
можна буде легко виправити, 
варто лише піти на компро-
міс. Ваше серце відтане, і ви 
знову будете щасливі.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Втрата самого себе на жит-
тєвому шляху — ситуація 
не рідкісна. А вже тим більше, 
коли в якийсь момент ти ро-
зумієш, що з тобою в одному 
човні вже зовсім не та люди-
на, яка в нього сідала. По суті, 

погоджувалися ми жити з однією людиною, 
а за фактом живемо зовсім з іншою. Саме тому 

здатність домовлятися в стосунках, а також 
приносити одне одному радість — це дуже 
рідкісне явище, практично верх дипломатії. 
Це, до речі, пояснює більшу причину розлу-
чень. Як правило, це кризи року, п’яти і десяти. 
Коли через рік ти розумієш, що людина може 
змінюватися, через п’ять ти перестаєш дізна-
ватися, а через десять розумієш, що в РАЦС ти 
йшов зовсім з іншою людиною. Нічого цього 
не відбувається, якщо кожен день (умовно 

кажучи) намагаєшся дізнатися свого парт-
нера заново. І тоді зміни не будуть такими 
шокуючими. З тієї ж самої причини чужі діти 
«ростуть» значно швидше, ніж свої.
Просто на чужих звертаємо увагу раз на рік, 
а на своїх кожен день, тому зміни не так 
очевидні. Набагато краще тим парам, які 
не живуть сліпо одне з одним, а звертають 
увагу на себе, на стосунки і на те, куди вони 
разом ідуть.

Коментар експерта

ТОП-4 РЕЧЕЙ, ЯКІ ВАРТО ЗРОБИТИ, 
ЗНАЮЧИ ПРО ЗМІНИ 

Ùîá ï³ñëÿ ïåâíîãî ÷àñó âè 
ðàïòîì ñïàíòåëè÷åíî íå âè-
ìîâëÿëè — âèÿâëÿºòüñÿ, ÿ òåáå 
çîâñ³ì íå çíàâ/ëà, ïîòð³áíî áóòè 
ãîòîâèì äî çì³í ³ âðàõîâóâàòè ¿õ 
ïðè ñòâîðåíí³ ñ³ì’¿. À ÿêùî ïðî-
ñò³øå, äîñèòü çàïàì’ÿòàòè ê³ëüêà 
ïðàâèë.

ЗМІНЮЮТЬСЯ ВСІ 
Öå àêñ³îìà. Õî÷åìî ìè òîãî, ÷è 

í³. Êîæåí äåíü, êîæíó ñåêóíäó. 
Ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøîþ ëþäèíîþ, 
ïåðåãëÿä ðîëèêà â ³íòåðíåò³, àáî 
ïåðåæèòèé ðîáî÷èé äåíü, âæå 
çì³íþº íàñ. ² öåé ïðîöåñ íåìîæ-
ëèâî çóïèíèòè. Âàø³ áàòüêè âæå 
íå òàê³, ÿêèìè âîíè áóëè ó âàøî-
ìó äèòèíñòâ³ (³ ñïðàâà íå ò³ëüêè 
â ñèâèí³), ïåðøå êîõàííÿ âæå 
äàâíî íå òå (íå êàæó÷è âæå ïðî 
çîâí³øí³é âèãëÿä), òîìó ùî êî-
æåí äåíü ìè çì³íþºìîñÿ. Íàø 
âíóòð³øí³é ñâ³ò òàê ñàìî ïåðåòâî-
ðþºòüñÿ ç êîæíî¿ ïî÷óòî¿ ôðàçè, 
ïðî÷èòàíî¿ ñòàòò³ (³ ö³º¿ çîêðå-
ìà). Ñàìå òîìó äóæå âàæëèâî 
ïàì’ÿòàòè öå â ñ³ìåéíèõ ñòîñóí-
êàõ. ßêùî ìè æèâåìî ç ÷îëîâ³-
êîì ÷è æ³íêîþ äîâãèé ÷àñ, âîíè 
çì³íþþòüñÿ, à íå ñòîÿòü íà ì³ñö³.

Ùî ç öèì ðîáèòè: Æèòè. Á³ëü-
øå í³÷îãî. Àáî ìè öå ïðèéìàº-
ìî, ³ éäåìî äàë³, àáî ÷åêàºìî â³ä 
ïàðòíåðà ³äåàëó, ÿêèì â³í äëÿ íàñ 
áóâ ÿêèéñü ÷àñ òîìó ³ ñòðàæäàºìî 
â³ä ïîñò³éíèõ ñòðåñ³â.

ЗМІНИ — НА КРАЩЕ 
ßêùî âñ³ ëþäè çì³íþþòü-

ñÿ, êîðèñíî ïîäóìàòè äàë³. Õòî 
ñêàçàâ, ùî çì³íþâàòèñÿ ìîæíà 
ò³ëüêè â ã³ðøèé á³ê? ßêðàç íà-
âïàêè, â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìè 
çì³íþºìîñÿ ÿêðàç äëÿ òîãî, ùîá 
æèòè êðàùå, ÿê³ñí³øå ñïðàâëÿ-

òèñÿ ç ïðîáëåìàìè ³ âì³òè ¿õ âè-
ð³øóâàòè, ùîá âñå íàâêîëî áóëî 
êðàùèì, ðàä³ñí³øèì, ïðèºìí³-
øèì. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, íå ò³ëüêè 
ìè ñòàºìî «êðàùèìè», à é íàø 
ïàðòíåð. À íåðîçóì³ííÿ ³ íåãîòîâ-
í³ñòü äî çì³í â ³íøîìó ÷àñòî ³ñ-
íóº íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³. Àëå ùî 
ïîðîáèø, òàê âëàøòîâàíèé ñâ³ò: 
ñòàð³ ï³ñí³ íàì çàâæäè çäàþòüñÿ 
êðàùèìè íîâèõ, ïðîñòî òîìó, ùî 
âîíè çâè÷í³ø³. Òàêîæ ëþäè ïî-
ì³÷àþòü, ùî ÿê ò³ëüêè çì³íþþòü 
ùîñü â ñîá³, íàïðèêëàä, çíàõîäÿòü 
â ñîá³ ñèëè ãîâîðèòè «í³», ÿêùî 
íå õî÷óòü ùîñü ðîáèòè, âîíè ðàï-
òîì ñòàþòü íåçðó÷íèìè äëÿ îòî-
÷óþ÷èõ, ÿê³ çâèêëè êîðèñòóâàòèñÿ 

ö³ºþ ïîìèëêîþ â ëþäèí³. ² òåïåð 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê óðàçëèâ³ñòü óñóíóòà, 
¿ì í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ, êð³ì 
ÿê ñêàçàòè: «Òè ñèëüíî çì³íèëà-
ñÿ/âñÿ…» ³ ãëèáîêîäóìíî ìîâ÷àòè.

Ùî ç öèì ðîáèòè: Ïîäóìàéòå. 
ßêùî çì³í íå óíèêíóòè, òî â ÿêèé 
á³ê õî÷åòå çì³íþâàòèñÿ âè? ßêèìè 
ÿêîñòÿìè âîëîä³òè? Ùî âè õî-
÷åòå áà÷èòè ó ñâîºìó ïàðòíåðîâ³ 
â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó? 
À â³í (âîíà) ïðî öå çíàº?

ЗНАЙОМСТВО З НОВИМ 
СТАРИМ 

² îò ùî ö³êàâî, ÿêùî ìè çì³-
íþºìîñÿ êîæåí äåíü, òî âèõîäèòü 
ùîäíÿ ìè âæå ³íø³. ² íå ò³ëüêè 

ЯК ЗАНОВО ПОЗНАЙОМИТИСЬ 
ЗІ «СТАРИМ» ПАРТНЕРОМ 
Перезавантаження  Вчені 
стверджують, що кожні сім років людина 
оновлюється буквально на клітинному 
рівні. Все тіло, не кажучи вже про 
переконання, цінності, вірування. І 
виходить, якщо ми починали жити з 
однією людиною більше п’яти років тому, 
зараз це може бути зовсім інша людина 

СХОДИТИ НА ПОБАЧЕННЯ 
«ЯК В ПЕРШИЙ РАЗ» 
У фільмах бувають такі сценки, коли сімейна пара віддала 
дітей бабусям/дідусям і відправляється на побачення. 
Але вигляд має все такий, наче вони ось тут біля 
закладу знайомляться, вітаються, виникає пропозиція 
продовжити за вечерею… І поводяться вони наче дійсно 
тільки-но познайомилися, тож прагнуть сподобатись 
одне одному, зацікавити. Ось тут гарний лакмус — чи 
зможете ви зацікавити «незнайомця» навпроти, такий 
(ка), який ви є зараз.

ПОЦІКАВИТИСЯ УПОДОБАННЯМИ 
ТА ІНТЕРЕСАМИ 
Ось ви прожили під одним дахом з людиною 5–10 років. 
І здається знаєте її досконало, всі звички, уподобання. ін-
тереси. І свої звичайно теж. Але чи впевнені ви, що ваше 
око не замилене? Адже багато на що ми з часом дивимо-
ся на автоматі, інколи речі, які вже давно зникли з нашого 
поля зору, все ще мешкають у нашій голові, пам’яті. 
Можливо у вас, чи у вашого партнера з’явилися якісь нові 
уподобання/хобі/знайомства, а ви і не помітили?

ХОЧА Б РАЗ НА РІК ДИВУЙТЕ 
На підприємствах, якими б малими вони не були, час 
від часу роблять інвентаризацію. Щоб побачити, так 
би мовити, що маємо і що потрібно. Стосунки — це 
теж підприємство, яке вимагає уваги. Хоча б раз на рік 
презентуйте партнеру якусь цікавинку від вас. Додайте 
нових вражень, зустрічей і відчуттів. Це дозволить краще 
розкрити потенціал вашої пари.

БУТИ ПОСТІЙНО В ПРОЦЕСІ ЗМІН 
Здавалося б — тримай руку на пульсі стосунків, і нічого 
з ними не трапиться. Але люди мають одну характерну 
умову існування — свобода волі називається. Тож коли 
у стосунках двоє, кожен може працювати лише зі своєї 
сторони, а керувати вектором іншої людини аж ніяк (хоча 
тимчасово інколи це виходить, та недовго). Тож коли ви-
рішите струсонути «ваше болото» — обережніше. А краще 
просто будьте цікавою людиною, і всі ваші особисті зміни 
будуть на користь вам обом.

ìè, à é íàø ïàðòíåð. Ìè íå ñòàëè 
êðàùèìè, àáî ã³ðøèìè, ïðîñòî 
³íøèìè. Í³÷îãî íå çàëèøàºòüñÿ 
ðîáèòè, îêð³ì ÿê çíîâó ïîçíàéî-
ìèòèñÿ. ßê çíàéîìëÿòüñÿ ëþäè? 
Ä³çíàþòüñÿ ³íòåðåñè, ñìàêè, ïåðå-
êîíàííÿ. Îñü âè çíàéîìèëèñÿ ç³ 
ñâî¿ì ïàðòíåðîì çàíîâî? À çâ³äêè 
âè çíàºòå, ùî éîìó çàðàç ïîäîáà-
ºòüñÿ, à ùî í³? Òå, ùî áóëî áàãàòî 
ðîê³â òîìó, âæå äàâíî ìèíóëî, 
öå âæå ìîæå áóòè çîâñ³ì íå àêòó-
àëüíå. Çíàéîìèòèñÿ çàíîâî — öå 
äóæå êîðèñíà íàâè÷êà, îñîáëèâî 

ÿêùî â ÿêèéñü ìîìåíò âè âèð³-
øèëè, ùî íå ðîçóì³ºòå ïàðòíåðà 
àáî âèíèêàº â³ä÷óòòÿ, ùî æèâåòå 
âæå íå ç ò³ºþ ëþäèíîþ.

Ùî ç öèì ðîáèòè: Ïðîñòèé 
åêñïåðèìåíò, ÿêèé ìîæå íàî÷íî 
ïîêàçàòè âàø³ çì³íè — öå ëèñòó-
âàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè. ßêùî 
º òàêà ìîæëèâ³ñòü, â³äêîïàéòå 
ñâî¿ ðîçìîâè íà ïî÷àòêó ðîç-
âèòêó ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, àáî æ 
ïðîñòî ìèíóëîð³÷í³ ïåðåïèñêè, 
íàïðèêëàä. Ä³çíàºòåñÿ áàãàòî 
÷îãî ö³êàâîãî.

 Çíàéîìèòèñÿ çàíîâî 
— öå äóæå êîðèñíà 
íàâè÷êà. Îñîáëèâî 
ÿêùî â ÿêèéñü ìîìåíò 
âè âèð³øèëè, ùî íå 
ðîçóì³ºòå ïàðòíåðà



ОВЕН 
Ваша невгамовна енергія 
не дозволить сидіти на місці. 
Однак намагайтеся все-таки 
не перескакувати з п'ятого 
на десяте, а планомірно про-
суватися до важливої   мети. 

ТЕЛЕЦЬ 
Незапланована зустріч 
у вівторок може призвести 
до вигідної ділової угоди. 
Гарний час для оформлення 
документів, тільки з однією 
умовою, якщо ви будете 
гранично уважні. Постарай-
теся згладити конфліктну 
ситуацію на роботі.

БЛИЗНЮКИ 
Прекрасний тиждень для 
народження нових ідей і 
сміливих проектів, ваші 
плани втілюються в життя. 
Перед вами може постати 
вибір: починати нове або 
продовжувати старе. 

РАК 
Максимально зосередьтеся 
на тому, чим ви займаєтеся 
в даний момент, адже кра-
ще робити одну справу, але 
добре. Підходьте зважено 
до будь-якого рішення.

ЛЕВ 
Цей тиждень буде сприят-
ливим для вирішення старих 
проблем. Постарайтеся бути 
більш стриманим і не псу-
вати стосунки з начальством 
і колегами. Намагайтеся 
раціонально витрачати свої 
енергетичні ресурси.

ДІВА 
Вас може поманити щось 
нове — людина, робота або 
переїзд в інше місто. Але 
все це ненадійно, — кажуть 
зірки. Очікування можуть 
не виправдатися. 

ТЕРЕЗИ 
Грандіозних успіхів на роботі 
поки не передбачається. 
Не намагайтеся осягнути 
неосяжне, об'єктивно розра-
ховуйте свої сили. Непогано 
перевірити деяких ділових 
партнерів на надійність.

СКОРПІОН 
Ви отримаєте значний при-
буток і зможете прийняти 
важливе рішення. Не ви-
ключено, що ви надасте 
комусь неоціненну послугу. 
У вас вийде довести свою 
надійність і незамінність. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви швидко впораєтеся з 
проблемами і підкинете 
начальству цінну ідею. 
Активність і інтуїція можуть 
допомогти досягти високих 
результатів.

КОЗЕРІГ 
Ви маєте чудовий вигляд, 
явно на піку своєї форми. Од-
нак важливо не лінуватися, 
бути активним, займаючись 
своєю красою і здоров'ям. 

ВОДОЛІЙ 
Ви зараз не дуже активні і 
рішучі. Деякі труднощі, що 
виникли на початку тижня, 
не стануть перешкодою для 
прояву вашого професіо-
налізму.

РИБИ 
На роботі можливі суєта і 
термінові справи, які потріб-
но було закінчити ще вчора. 
Попросіть допомоги у колег, 
разом вам швидше вдасться 
вирішити проблеми. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АННА ГНАТЮК, 

БУХГАЛТЕР:

Дівчина 
зрозуміла, що 
треба худнути, 
коли втрапила 
у відкритий люк 

і… не провалилася.

***
— Ти — найбільш ревнива жінка, 
яку я знаю!
— А-а! Так, значить, я в тебе 
не одна?!

***
— Так ти кажеш, що у шефа був 
гарний настрій, коли ти попросив 
у нього надбавки до зарплати?
— Думаю, що так. Він так сміявся!

***
— Олено, ти завжди чуєш тільки 
те, що хочеш…
— Вино з сиром?! Звичайно буду!!!

***
На побаченні:
— І як ти в ліжку?
— Поміщаюся…

***
Свекрухи думають, що у невісток 
на думці тільки п'янки, гулянки і 
мужики! Пам'ятаааають ще свою 
молодість!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 16 âåðåñíÿ 2020

479052

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)

Юлія, 29 років
Я весела, активна, життєрадісна, енергій на, цілеспрямована. 
Люблю спорт, люблю подорожувати, ціную в людях 
доброту, щирість, вірю в справжню дружбу і кохання. 
Для мене життєві цінності — це моя сім’я, кар'єра, 
духовне зростання, самореалізація. Я завжди ставлю за 
мету досягати цілі, які ставлю перед собою, і ніколи не 
зупинятися. Зараз я дуже щаслива, що у мене народився 
синочок Артемчик. Обожнюю свого малюка і дуже пишаюся 
свої м чоловіком, який  відкрив свої  потаємні таланти.

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.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
16.09

+28
+15

+29
+14

+29
+15

ЧЕТВЕР
17.09

+28
+16

+29
+16

+29
+16

П’ЯТНИЦЯ
18.09

+16
+10

+14
+10

+14
+10

СУБОТА
19.09

+16
+10

+16
+9

+16
+10

НЕДІЛЯ
20.09

+18
+7

+18
+7

+18
+7

ПОНЕДІЛОК
21.09

+16
+8

+17
+7

+15
+8

ВІВТОРОК
22.09

+19
+6

+21
+7

+18
+7

ПОГОДА У ВІННИЦІ

479401

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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БІЛЬШЕ ФОТО
MISS.MOEMIST

Просто зчитайте QR-
камерою Вашої мобіл
дивіться фото! (Має б
встановлена програма

(

Reader з Андроїд-мар
або аналогічна)

цілеспрямована. 
в людях 

кохання. 
р'єра, 
и ставлю за 
ніколи не 
е народився
і дуже пишаюся
таланти.

СТЬ У КОНКУРСІ

m.ua. 
оштовну 

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIG

тел: (093) 759 05 5
(096) 179 71 31


