
 На занедбаній території 
на вулиці Артинова 
створять сквер за проектом 
киян. Це буде зона 
спокійного відпочинку 
з річкою. Власну 
стратегію розбудови 
має і парк «Хімік»

 Підрядника для 
реконструкції знайшли ще 
влітку 2020-го, але роботи 
досі не почалися. Які ще 
сквери та парки можуть 
створити у Вінниці?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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РЕКЛАМА

СЕРГІЙ БОРЗОВ: БЕЗ 
«ТЄМ» ТА «СХЕМ»
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«СКВЕР АЛЬТМАНА» І «ХІМІК»
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 ЩО З РЕМОНТОМ ЗОН ВІДПОЧИНКУ?
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Про ремонт «Хіміка» кажуть вже кілька років. Однак робитимуть цей парк у кілька черг
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Є кому 
допомагати

Ïîêè âñ³ êóäèñü «éäóòü» (³ 
öå äîáðå), ÿ õî÷ó çàïèòàòè: 
«À í³õòî íå õî÷å ï³òè â áëàãî-
ä³éí³ îðãàí³çàòîðè?»…

Ìîæëèâî öå íå òàê ïðå-
ñòèæíî çâó÷èòü, ÿê çâàííÿ 
«äåïóòàò», àëå íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâî. ß öå òî÷íî çíàþ!

Âñå îäíî, öå òà æ ðîáî-
òà — äîïîìàãàòè ëþäÿì, ä³-
ÿòè íà áëàãî êðà¿íè, ì³ñòà, 
íàøèõ ãðîìàäÿí, çàõèùàòè ¿õ 
(âñå, ÿê ³ â ïîë³òè÷í³é ïðî-
ãðàì³ êîæíîãî êàíäèäàòà)…

Àäæå â íàñ òàê áàãàòî ëþ-
äåé òà çàêëàä³â ïîòðåáóþòü 
ð³çíî¿ äîïîìîãè òà áëàãî-
ä³éíî¿ ï³äòðèìêè. Òàê áàãà-
òî ëþäåé ó â³ä÷à¿ ç³ ñâî¿ìè 
õâîðèìè ä³òüìè, áàòüêàìè, 
ÿê³ íå çíàþòü, ùî ¿ì ðîáèòè 
³ ÿê ðÿòóâàòè ñâî¿õ áëèçüêèõ.

Ó íàñ òàê áàãàòî ä³òåé ç 
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ÿêèì 
ïîòð³áåí ìîòèâàòîð, ÿêèì ïî-
òð³áåí ïðèêëàä òà ëþäèíà, 
ÿêà áóäå ¿õ ðÿòóâàòè. Áàãàòî 
ïîêèíóòèõ ä³òåé ïðè æèâèõ 
íåäîáàòüêàõ, òàê áàãàòî ñàìî-
òí³õ ñòàðèõ õâîðèõ ëþäåé, ÿê³ 
ñòàëè íåïîòð³áí³ ñâî¿ì ñ³ì'ÿì.

Ó íàñ çàíàäòî áàãàòî ïðî-
áëåì, ÿê³ íå â çìîç³ âèð³øèòè 
äåïóòàòñòâî, àëå ìîæíà âè-
ð³øèòè, ÿêùî òè — áëàãî-
ä³éíèé îðãàí³çàòîð!

Íàì ïîòð³áí³ ëþäè, ÿê³ áó-
äóòü áðàòè ï³ä îï³êó õâîðèõ 
ä³òåé, ðîáèòè ìàñøòàáí³ áëà-
ãî÷èíí³ ïðîåêòè, ïðàöþâàòè 
ç ãðîìàäñüêèìè ä³ÿ÷àìè òà 
âîëîíòåðàìè ³ ò. ä., ³ ò. ï.

Íàäâàæëèâî ïîïóë³ðèçóâàòè 
ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü òà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³, 
íàâ÷àòè âîëîíòåðñòâó, ³ íàéãî-
ëîâí³øå — îá’ºäíóâàòè ëþäåé!

Áàæàþ÷èõ ñòàòè äåïóòàòîì 
òàê áàãàòî…

Áàæàþ÷èõ âèêîíóâàòè âñå 
òå, ùî íàïèñàíî â ïîë³òè÷-
íèõ ïðîãðàìàõ, òàê ìàëî…

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ÍÎÂÈÍÈ

OKSANA SHCHUR 

Спочатку канікули замість 
одного тижня два, потім ще 
півроку карантину влаштують, 
аби тільки не вчити. Зараз 
дуже несерйозне ставлення 
до освітнього процесу ( 

МАРИНА АНТОНЕНКО 

Варто, тому що хворіють і ви-
кладачі, і батьки згодом. А щоб 
наша система не захлинулася 
від одночасних тисячних звер-
нень хворих, треба уповіль-
нення темпу захворювання.

НАДІЯ КУХАР 

Діти переносять корону 
в більш легкій формі, а от до-
рослі ні. Тому для збереження 
здоров'я педагогів, це потріб-
но зробити, адже більшість з 
них перебуває в групі ризику!

ОКСАНА КИРЮХИНА 

Повинно бути хоча б дис-
танційне навчання. Але 
обов'язково з онлайн урока-
ми від вчителів. Тому що ді-
тям важко самим розібратися 
з новими темами.

ЮЛИЯ БАЛХОВСКАЯ 

В нас i без дистанцiйного 
навчання нульове. Так що 
думаю, особливих змiн 
у якостi освiти нiхто не буде 
вiдчувати… Здоров'я в даному 
випадку важливiше!

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як думаєте, чи варто було переносити шкільні канікули?

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 

— ß âæå äîâãèé 
÷àñ ïåðåïèñóþñü 
ç äåïàðòàìåíòîì 

æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ùîá íàì 
çð³çàëè äâà ñóõèõ êàøòàíè. Ïîêè 
îòðèìóþ ò³ëüêè «â³äïèñêè», — 
ñêàðæèòüñÿ â³ííè÷àíèí Ñåðã³é.

Òðè êàøòàíè, ïðî ÿê³ ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê, çíàõîäÿòüñÿ ì³æ áóäèí-
êàìè íà 600-ð³÷÷ÿ, 46 ³ Êåëåöüêà, 
60. Îäèí, ïî öåíòðó, ìàº ëèñòÿ ³ 
â³çóàëüíî «æèâèé». ²íø³ äâà äå-
ðåâà — îãîëåí³ ñòîâáóðè ç ñóõèì 
ã³ëëÿì. Âîíè âèñîòîþ äî òðåòüîãî 
ïîâåðõó. Ï³ä äåðåâàìè ñòî¿òü ãà-
ðàæ, à ùå é ÷èìàëî àâòîìîá³ë³â, 
ÿê³ ìîæóòü ïîñòðàæäàòè ï³ä ÷àñ 
áóðåâ³þ.

— Êîì³ñ³ÿ ïðè ì³ñüêðàä³ ¿õ îãëÿ-
äàëà. Ïðèõîäèëè äî íàñ, ôîòî-
ãðàôóâàëè ö³ äåðåâà, âèçíàëè ¿õ 
àâàð³éíèìè. ² ñêàçàëè, ùî íåâäî-
âç³ ïðè¿äóòü é çð³æóòü äâà ñòàðèõ 
êàøòàíè. Àëå â³ç é íèí³ òàì, 
íà æàëü, — ãîâîðèòü ñêàðæíèê.

Çàòåëåôîíóâàëè äî äåïàðòà-
ìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ùîá ä³çíàòèñÿ, â ÷îìó ïðè÷èíà 
â³äòåðì³íóâàííÿ îáð³çêè äåðåâ. 
Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó Ðîìàí 
Ôóðìàí â³äïîâ³â, ùî çàïëàíî-
âàíèé òåðì³í íà âèêîíàííÿ ö³º¿ 
ðîáîòè ùå íå âè÷åðïàíèé.

— Ìè ïîÿñíþâàëè çàÿâíèêó, 
ùî ðîáîòè çðîáëÿòü äî ê³íöÿ 

÷åòâåðòîãî êâàðòàëó öüîãî ðîêó. 
Ëþäèíà õî÷å, ùîá öå çðîáèëè 
â àâðàëüíîìó òåìï³, áî ó íüî-
ãî òàì ñòî¿òü ãàðàæ, — ãîâîðèòü 
Ôóðìàí. — Ïîòðåáà â îáð³çö³ 
äåðåâ á³ëüøà, í³æ íàø³ ìîæëè-
âîñò³. Òîìó º ÷åðãà íà âèêîíàííÿ 
öèõ ðîá³ò. Îäíàê, íàãîëîøóþ, 
äî ê³íöÿ ÷åòâåðòîãî êâàðòàëó 
àâàð³éí³ äåðåâà ì³æ áóäèíêà-
ìè íà 600-ð³÷÷ÿ, 46 ³ Êåëåöüêà, 
60 çð³æóòü. Ïîòð³áíî çà÷åêàòè.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ, ЩОБ 
ЗРІЗАЛИ ДЕРЕВА 

Ðîçðîáèëè àëãîðèòì, êóäè 
çâåðòàòèñÿ ó Â³ííèö³, ùîá áåç-
êîøòîâíî çð³çàëè äåðåâà:

Çâåðíóòèñÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè ç 
çàÿâîþ ïðî àâàð³éíå äåðåâî. Öå 
ìîæíà çðîáèòè íà «Ö³ëîäîáîâó 
âàðòó» (15–60), àáî çàëèøèòè 
çâåðíåííÿ ó «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» 
÷è ÷åðåç ñàéò ì³ñüêðàäè.

Çáèðàºòüñÿ êîì³ñ³ÿ, ÿêà îö³íþº 
ñòàí äåðåâà. Âîíà âèçíà÷àº, ÷è 
ä³éñíî òðåáà îáð³çàòè ÷è çðóáóâà-
òè ï³ä êîð³íü äåðåâî. Çà ðåçóëüòà-
òàìè ñêëàäàºòüñÿ àêò îáñòåæåííÿ.

ßêùî âèð³øèëè çðóáàòè/îáð³-
çàòè, òî öå äåðåâî äîäàþòü ó ïëàí 
«Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæ-
áè». Âîíà ïðè¿æäæàº çà çàïëàíî-
âàíîþ äàòîþ.

ßêùî êîìóíàëüíèêè íå ïðè-
¿õàëè íà öþ äàòó, òîä³ ïðî öå ïî-
â³äîìëÿòü çàÿâíèêà ÷è ìåøêàíö³â 
áóäèíêó ëèñòîì â³ä Äåïàðòàìåíòó 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà.

СУХІ КАШТАНИ МОЖУТЬ 
ЗВАЛИТИСЯ НА АВТО І ЛЮДЕЙ 
Хто обрізає дерева?  Жителі подвір’я 
біля будинку на 600-річчя, 46 скаржаться, 
що міська влада не хоче зрізати їм старі 
каштани. Сухе гілля може звалитися як 
на машини, так і на людей, а ще неподалік 
дитячий майданчик. У мерії на це 
відповіли, що обрізка цих дерев буде, але 
швидко цього зробити не можуть

ßêùî áàæàºòå ñêîðèñòàòèñÿ 
ïîñëóãàìè ïðèâàòíèõ êîìïàí³é, 
ÿê³ ðîáëÿòü îáð³çêó/çðóá äåðåâ 
çà ãðîø³, òîä³ òðåáà âçÿòè äîçâ³ë 
íà öå ó ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Âîä-
íî÷àñ îáð³çêà, âèäàëåííÿ äåðåâ 
ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ âèêîíóºòüñÿ 
ò³ëüêè çà êîøòè âëàñíèê³â æèòëà.

ЯК ЗАХИСТИТИ ДЕРЕВО ВІД 
ОБРІЗКИ 

Îäíàê ÷àñòî æèòåë³ áàãàòîïîâåð-
õ³âîê âèñòóïàþòü çà òå, ùîá äåðåâà 
íà ¿õíüîìó ïîäâ³ð’¿ íå çð³çàëè. ² 
êîëè ïðè¿æäæàþòü êîìóíàëüíè-
êè, ñêàðæàòüñÿ æóðíàë³ñòàì, ùî 
«äåðåâà çð³çàþòü íåçàêîííî». ßê 
òîä³ çóïèíèòè ïîðóáêó?

Ó ï³äðÿäíèêà ðîá³ò ìàº áóòè 
äîçâ³ë íà îáð³çêó ÷è âèäàëåííÿ 
äåðåâà òà àêò îáñòåæåííÿ. ßêùî 
òàêîãî íåìàº ÷è ëþäèíà â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ éîãî íàäàòè íà âèìîãó 
ìåøêàíö³â äîìó — âèêëèêàéòå 
ïîë³ö³þ, àáè çóïèíèòè ðîáîòè.

ßêùî äîêóìåíòè â ïîðÿäêó, àëå 
á³ëüø³ñòü æèòåë³â äîìó (íå ìåí-
øå 50%) ïðîòè, òîä³ ðîáîòè ç 
îáð³çêè/âèäàëåííÿ äåðåâ ìîæóòü 
ïðèçóïèíèòè. Ñï³âðîá³òíèêè 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà ïðîâîäÿòü ñï³ëüí³ çáîðè 
ìåøêàíö³â, àáè ä³çíàòèñÿ ¿õíþ 
ïîçèö³þ ùîäî äåðåâ.

Ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ñï³ëüíèõ 
çáîð³â îçíà÷àº âèäàëåííÿ/îáð³çêó 
ã³ëëÿ ó äåðåâà.

Íåãàòèâíå ð³øåííÿ ñï³ëüíèõ 
çáîð³â — äåðåâî ìàþòü çàëèøèòè 
«ó ñïîêî¿». Àëå, ÿêùî äåðåâî, íà-
ïðèêëàä, êîñèòüñÿ ÷è âàëèòüñÿ ç 
íüîãî ã³ëëÿ, òî ìåøêàíö³ ìàþòü 
âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äåðå-
âî ³ ìîæëèâó çàïîä³ÿíó øêîäó 
íà ñåáå, çàçíà÷èâ êåð³âíèê äåïàð-
òàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ðîìàí Ôóðìàí.

Ðàí³øå, íàãàäàºìî, ñêëàëè 
àëãîðèòì, ÿê êîíòðîëþâàòè ò³ 
ðîáîòè, ùî ó áóäèíêó âèêîíóº 
ÆÅÊ: cutt.ly/JEK 

У подвір’ї ростуть три каштани, з яких два сухі. 
Вони стоять без листя, з оголеними стовбурами та гіллям, 
що висить над машинами і гаражем 



Â³ííèöÿ, ÿê ³ 
äåÿê³ ³íø³ ì³ñòà, 

äåìîíñòðóþòü ñòàá³ëü-
íèé ðîçâèòîê — áåç «õèòàíü» òà 
âîëþíòàðèçìó. Áî ñàìå çà ÷àñ 
êåðóâàííÿ ì³ñòîì ñïî÷àòêó Âî-
ëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì, à íèí³ 
Ñåðã³ºì Ìîðãóíîâèì — ç «ïðî-
â³íö³éíî-çàíåäáàííîãî» îáëàñ-
íîãî öåíòðó Â³ííèöÿ ïåðåòâî-
ðèëàñÿ íà çðàçîê äëÿ íàñë³äó-
âàííÿ. ² «Óêðà¿íñüêó Ñòðàòåã³þ 
Ãðîéñìàíà» ïîâ’ÿçóþòü ñàìå ç 
íèìè. Ïðî òå, ç ÿêèìè ñòðàòå-
ã³÷íèìè ö³ëÿìè ïîë³òèêè éäóòü 
äàë³, âîíè ïîä³ëèëèñÿ ç íàìè.

Âàñ íàçèâàþòü îäíèì ç 
íàé óñï³øí³øèõ Ïðåì’ºð³â, «ëî-
êîìîòèâîì» äåöåíòðàë³çàö³¿, ³ 
òåïåð äëÿ çáåðåæåííÿ ö³º¿  ðå-
ôîðìè «Óêðà¿ íñüêà Ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîé ñìàíà» ìàº ïîêàçàòè ïðè-
êëàä ¿¿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿?

— Äëÿ ìåíå áóëî ïðèíöèïîâî 
çàïóñòèòè ³ ðåàë³çóâàòè öþ ðå-
ôîðìó, ÿêà á äàëà ìîæëèâ³ñòü 
êîæí³é óêðà¿íñüê³é ãðîìàä³ 
âò³ëèòè ìð³¿ òà ïëàíè ðîçâè-
òêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ÿê îñíîâè ñèëüíî¿ êðà¿íè. 
Òîä³, ó 2015-ìó, ìî¿ ïðîïîçè-
ö³¿ ñïðèéìàëèñü ïî-ð³çíîìó — 
íå âñ³ â³ðèëè â ¿¿ óñï³õ, ³ öå 
ïðàâäà… Àëå çà ö³ ðîêè áàãàòî 
ãðîìàä ñòàëè ô³íàíñîâî ñàìî-
äîñòàòí³ìè.

Êîëè ÿ áóâ Ïðåì’ºðîì, ìè 
ïî÷èíàëè ¿õ ï³äòðèìóâàòè ÷å-
ðåç â³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè. Ðå-
ôîðìà äîñèòü äèíàì³÷íî ðóõà-
ëàñü… Íà æàëü, çà îñòàíí³é ð³ê 
ÿ íå áà÷ó áàæàííÿ öåíòðàëüíî¿ 
âëàäè ¿¿ çàâåðøèòè. Ìîÿ ëîã³êà 
áóëà ïðîñòîþ — ìè çì³íþºìî 
çàêîíè, ïåðåäàºìî êîøòè ³ ïî-
âíîâàæåííÿ íà ì³ñöÿ, ³ áþäæåòè 
ãðîìàä çðîñëè ìàéæå â 4 ðàçè!

Íà æàëü, íàì íå âäàëîñÿ çà-
êð³ïèòè ö³ çì³íè â Êîíñòèòó-
ö³¿. Òîìó êîìàíäà «Óêðà¿íñüêî¿ 
Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» éäå íà âè-
áîðè 25 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ òà 
Â³ííèöüê³é îáëàñò³, à ÿ íà öåí-
òðàëüíîìó ð³âí³ áóäó ðîáèòè 
âñå, ùîá ðåôîðìó äåöåíòðàë³-
çàö³¿ äîâåñòè äî ëîã³÷íîãî çà-
âåðøåííÿ.

Âèñîêèé  ðåé òèíã «ÓÑÃ» â ðåã³-
îí³ — öå ïîêàçíèê äîâ³ðè äî âàñ 
îñîáèñòî òà êîìàíäè, ä³¿  ÿêî¿  ïðè 
âëàä³ ïîçèòèâíî îö³íþþòü â³ííè-
÷àíè, ÷è ñêîð³øå çíåâ³ðà äî îá-
ðàíèõ ó 2019-ìó ïàðò³é?

— Ïî-ïåðøå, ÿ äóæå äÿêóþ 
â³ííè÷àíàì çà âèñîêó äîâ³ðó ³ 
ï³äòðèìêó. Âîíà çàâæäè ó ìîºìó 
ñåðö³. ² öÿ äîâ³ðà íàäèõàº âñþ 
íàøó êîìàíäó.

Í³êîãî íå õî÷ó ëÿêàòè, àëå 
ó âëàä³ ìàþòü áóòè ëþäè àäåê-
âàòí³ òà ïðîôåñ³éí³. Íà æàëü, 
ñüîãîäí³ òîòàëüíà íåêîìïåòåíò-
í³ñòü, íåïðîôåñ³éí³ñòü ïðèçâåëè 
äî áàãàòüîõ ïðîáëåì, ³ öå ïîðî-

äæóº êðèçè íàñòóïíèõ ðîê³â. Öå 
êðèçè åêîíîì³÷íà, ô³íàíñîâà, 
ç ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿ êîðîíà-
â³ðóñó.

ßêùî ïîð³âíÿòè ä³¿ Óðÿäó òà 
íàøî¿ êîìàíäè ó Â³ííèö³ òà 
îáëàñò³, òî öå äâ³ âåëèê³ ð³ç-
íèö³… Â³ííè÷àíè äëÿ íàñ âàæ-
ëèâ³, òîìó çà ³í³ö³àòèâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà ì³ñüêà ðàäà ç³áðàëàñü 
íà ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ ³ çíàéøëà 
ðåçåðâè äëÿ ðîçãîðòàííÿ äîäàò-
êîâèõ «êîâ³äíèõ» ë³æîê, ùîì³-
ñÿ÷íèõ íàäáàâîê ó 8–15 òèñÿ÷ 
ìåäèêàì, òà ñòâîðèëà ñòðàòå-
ã³÷íèé 3-ì³ñÿ÷íèé çàïàñ ë³ê³â 
³ çàñîá³â çàõèñòó ïåðåä íîâîþ 
õâèëåþ COVID-19…

ßê ïîë³òèê âè ìàºòå äîìîâëÿ-
òèñÿ. ßê ³ ïðåäñòàâíèêè ïàðò³¿  
ó ì³ñöåâèõ ðàäàõ. Àëå º ìåæà, 
÷åðåç ÿêó íå äîçâîëåíî ïåðåñòó-
ïàòè. ßêîþ âîíà º?

— Íàì òî÷íî íå ïî äîðîç³ ç 
àíòèóêðà¿íñüêèìè ñèëàìè. Öå 
îäíîçíà÷íî, áî öå äâà ð³çíèõ 
ñâ³òè! Öå ïåðøà ïîçèö³ÿ… Äðó-
ãó ìè îãîëîñèìî îäðàçó ï³ñëÿ 
25 æîâòíÿ. Ìîâà éäå ïðî áàçîâ³ 
ïðèíöèïè âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè 
äåìîêðàòè÷íèìè ³ ïàòð³îòè÷-
íèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè òà 
ïàðò³ÿìè.

Õî÷ó çàïåâíèòè êîæíîãî âè-
áîðöÿ Â³ííè÷÷èíè, ùî â îáëàñ-
í³é ðàä³ á³ëüøå íå áóäå æîäíèõ 
ï³äêèëèìíèõ «äîãîâîðíÿê³â» òà 
íåïðîçîðèõ ð³øåíü. Ìè âïåð-
øå éäåìî äî îáëàñíî¿ ðàäè ³ 

õî÷åìî ìàòè â í³é àêòèâíó òà 
â³äïîâ³äàëüíó á³ëüø³ñòü, ùîá 
äîêîð³ííî çì³íèòè ðîáîòó âñ³º¿ 
ðàäè, ðàéîííèõ ðàä òà çìóñèòè 
ïðàöþâàòè îáëàñíó äåðæàâíó 
àäì³í³ñòðàö³þ. Áóäåìî ïðàöþ-
âàòè ÿê³ñíî, øâèäêî, ñèñòåìíî 
³ íà ðåçóëüòàò.

Ñåðã³þ Àíàòîë³é îâè÷ó, ñüîãîäí³ 
2 íàäâàæëèâèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ 
îá’ºêòè äëÿ Â³ííèö³ — «íà ïàó-
ç³». Öå ðåêîíñòðóêö³ÿ àåðîïîðòó 
òà áóä³âíèöòâî øëÿõîïðîâîäó ç 
Áàòîçüêî¿  äî Øèìêà. ×è º ó ì³ñ-
òà â íàé áëèæ÷³ 5 ðîê³â øàíñè 
îòðèìàòè äåðæàâíó ï³äòðèìêó ç 
öèõ ïðîåêò³â?

— Ó íàñ º äîñòàòíüî âåëèêèé 
ñóìí³â, ùî Ôîíä äåðæàâíîãî 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó áóäå 
ïðàöþâàòè òàê, ÿê ïðàöþâàâ 
ïðè óðÿä³ Ãðîéñìàíà. Âæå ñïî-
ñòåð³ãàºìî ïåðø³ «äçâ³íî÷êè» — 
ó äåðæáþäæåò³-2021 éîãî ïëà-
íóþòü ñóòòºâî ñêîðîòèòè. Òîìó 
ÿ íå ìîæó ñêàçàòè ïðî îáñÿãè, 
ÿê³ ïåðåäáà÷àòü íà Â³ííèöüêó 
îáëàñòü ³ Â³ííèöþ çîêðåìà.

Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì ìè 
áà÷èìî â³äíîâëåííÿ àåðîïîð-
òó. Óñå ãîòîâî, ùîá ïðèñòóïàòè 
äî ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî-ïîñàä-
êîâî¿ ñìóãè, ï³äïèñàíî â³äïî-
â³äíèé êîíòðàêò ç êîìïàí³ºþ-
ïåðåìîæöåì òåíäåðó ó Prozzoro.

Íå âèñòà÷àº ëèøå äåðæàâíèõ 
êîøò³â, ÿê³ ó íàñ çàáðàâ óðÿä 
Ãîí÷àðóêà. Ñàìà ñìóãà ó âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 

ì³ñòà Â³ííèö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
ï³ä ö³ºþ ñìóãîþ — Ì³í³ñòåðñòâà 
îáîðîíè, ç ÿêèì â íàñ ï³äïèñà-
íèé äîãîâ³ð ñóïåðô³ö³¿.

Íàãàäàþ, ùî íàø àåðîïîðò 
ïîäâ³éíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ 
òà âèêîðèñòàííÿ: äëÿ öèâ³ëü-
íî¿ àâ³àö³¿ òà ó â³éñüêîâèõ ö³ëÿõ, 
à íåùîäàâíî éîãî â³äâ³äóâàëè 
ë³òàêè ÍÀÒÎ.

Çà ÷àñè ïðåì'ºðñòâà Âîëîäè-
ìèðà Ãðîéñìàíà äîìîâëåí³ñòü ç 
Óðÿäîì áóëà ó òîìó, ùî äåðæàâà 
âêëàäàº êîøòè â ðåêîíñòðóêö³þ 
ö³º¿ ñìóãè, à ìè ïåðåäàºìî ¿¿ 
ó âëàñí³ñòü äåðæàâè. Òîìó ìîÿ 
ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ â òîìó, ùî 
âðàõîâóþ÷è ðîçòàøóâàííÿ ó ì³ñ-
ò³ øòàáó ÏÑ ÇÑÓ, çë³òíî-ïîñàä-
êîâó ñìóãó ñë³ä íåãàéíî ðîáèòè. 
², çâè÷àéíî, âèêîðèñòîâóâàòè 
ëåòîâèùå ÿê îäèí ç àåðîïîðò³â 
öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè. Öå ñïðè-
ÿòèìå ïîêðàùåííþ òóðèñòè÷íî¿ 
é åêîíîì³÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³ 
ðåã³îíó.

À âàíòîâèé ì³ñò ÷åðåç çàë³ç-
íèöþ?

— Ñïîðóäæåííÿ îá’ºêòà êî-
øòóâàòèìå 800–900 ìëí ãðí. 
Íàðàç³ çàéìàºìîñÿ ïèòàííÿìè, 
ùî ïîâ'ÿçàí³ ç çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿì ³ ìàéíîì, ÿêå ïîòðàïëÿº ï³ä 
«ïëÿìè» çàáóäîâè ñàìîãî ìîñ-
òó. Ìè ïîâèíí³ â³äïðàöþâàòè 
âñ³ þðèäè÷í³ ñêëàäîâ³ ³ ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ ïðàâà íà çåìëþ, 
çìîæåìî ïðèñòóïèòè äî âèãî-
òîâëåííÿ ïðîºêòíî-êîøòîðèñíî¿ 

äîêóìåíòàö³¿. Öå ïðîöåñ íå îä-
íîãî äíÿ.

Ïåðø³ êðîêè ìè âæå çðîáèëè. 
Íàïðèêëàä, ÒÖ «Åï³öåíòð», ðîç-
òàøîâàíèé íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî 
ì'ÿñîêîìá³íàòó, ïîãîäèâñÿ â³ä-
äàòè ÷àñòèíó òåðèòîð³¿ äëÿ ñïî-
ðóäæåííÿ ó ìàéáóòíüîìó ìîñòó. 
Ç âëàñíèêàìè ³íøèõ îá'ºêò³â 
êîìåðö³éíîãî õàðàêòåðó ïåðå-
ìîâèíè òðèâàþòü.

Â³ííèöüêà êîìàíäà ïðîòÿãîì 
îñòàííüîãî 10-ð³÷÷ÿ äîâåëà ñâîþ 
åôåêòèâí³ñòü ì³ñòÿíàì. Ñüîãîäí³ 
âîíà îáèðàºòüñÿ äî ì³ñöåâèõ ðàä 
â³ä «ÓÑÃ». Ïðîöåñ ÷àñòêîâîãî 
îíîâëåííÿ ìîòèâóþòüñÿ íåîáõ³ä-
í³ñòþ çàëó÷åííÿ ëþäåé ç íîâèìè 
³äåÿìè òà áà÷åííÿì. Ùî, íà âàøó 
äóìêó, áóëî íåäîë³êîì ì³ñüêðàäè 
7-ãî ñêëèêàííÿ?

— Ï³ñëÿ âèáîð³â 2015 ðîêó 
çà ìèíóëîþ ñèñòåìîþ îáðàííÿ 
12 îêðóã³â íå áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ äåïóòàòàìè. Öå íåäîë³ê. 
Òàêîæ ìàºìî êîíñòàòóâàòè, 
ùî â îêðåìèõ ì³êðîðàéîíàõ 
àêòèâí³ñòü äåïóòàò³â ùîäî 
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ðîçâèòêó 
³íôðàñòðóêòóðè ïîñòóïàºòüñÿ 
ò³é, ÿêó áà÷èìî â ³íøèõ. Ïðè-
çíà÷àòè òóäè äåïóòàòà ÿê çà ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â «ïî ðîçíàðÿäö³» 
íåïðèïóñòèìî.

Çà êîæíîþ òåðèòîð³ºþ ïîâè-
íåí áóòè «çàêð³ïëåíèé» êîí-
êðåòíèé äåïóòàò, ÿê çâ’ÿçóþ÷à 
ëàíêà ì³æ ì³ñüêðàäîþ, âèêîí-
êîìîì ³ ãðîìàäîþ ì³êðîðàéîíó.

Ìè ãëèáîêî ïåðåêîíàí³ 
â òîìó, ùî ì³ñüêà ðàäà — öå 
íå ïîë³òè÷íèé ìàéäàí÷èê. Öå 
ïðåäñòàâíèöòâî êîíêðåòíèõ ëþ-
äåé, äåïóòàò³â, â³ä êîíêðåòíèõ 
òåðèòîð³é, äëÿ òîãî, ùîá âîíè 
ïðàöþâàëè êîíñîë³äîâàíî é ðîç-
âèâàëè òó òåðèòîð³þ, íà ÿê³é ¿õ 
îáðàëè, à òàêîæ ì³ñòî â ö³ëîìó.

Äèñêóñ³¿ é îáãîâîðåííÿ àê-
òóàëüí³ ïðè ðîáîò³ â êîì³ñ³ÿõ. 
À ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ — öå çà-
âåðøàëüíèé åòàï ö³º¿ ñåñ³éíî¿ 
ðîáîòè.

ßê ñòàâèòåñÿ äî ðåéòèíã³â òà 
÷îðíîãî ï³àðó?

— Ïî ÷îðíîìó ï³àðó — ÿ ÷è-
òàâ, ùî íà «÷îðíóõó» ïðîòè ìåíå 
ó Facebook çàïëàòèëè 14 òèñ. äî-
ëàð³â… Äàðìà âèòðà÷åí³ êîøòè. 
Ìè öèì íå çàéìàºìîñÿ. ß ïåðå-
êîíàíèé, ùî òðåáà ÷åñíî éòè 
äî ëþäåé ³ êàçàòè, ùî öå ìè 
çðîáèëè, öå ìîæåìî çðîáèòè, 
à öå çðîáèìî ï³çí³øå.

² êîëè ãîâîðÿòü, ùî 6-é ð³ê 
ïîñï³ëü Â³ííèöÿ âèçíàíà íàé-
êîìôîðòí³øèì ì³ñòîì äëÿ æèò-
òÿ â Óêðà¿í³, òî ðåéòèíã ñêëàäàº 
íåçàëåæíà ì³æíàðîäíà îðãàí³-
çàö³ÿ. Àëå ãîëîâíå — öå îïè-
òóâàííÿ ïðîâîäÿòü ñåðåä ñàìèõ 
ì³ñòÿí. ² ðåçóëüòàò — öå îö³í-
êà çì³í ó ì³ñòàõ áåçïîñåðåäíüî 
ëþäüìè.

Володимир Гройсман і Сергій Моргунов: про 
стратегічні плани, відбір кандидатів, аеропорт та мости
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За адресою Соборна, 29, на-
гадаємо, стояв колишній го-
тель «Центральний». У наш час 
на першому поверсі працював 
магазин «Український сувенір», 
а два верхніх поверхи — стали 
закинутими. Згодом, міська вла-
да продає об’єкт за 1 мільйон 
25 тисяч гривень вінницькому 
товариству «Поділля Приват».
У інвестиційній угоді між владою 
і бізнесом йдеться, що будівля 
є аварійною, тому її вирішують 
знести. Будинку, на момент зне-
сення у 2018-му, було 125 років. 
Попри такий вік, об’єкт не визна-
ли історичною пам’яткою.

Тут мають побудувати торго-
во-офісний центр. Однак вже 
рік будівельний майданчик за-
ростає хащами.
— Ми зараз не будуємося, бо 
немає історико-архітектурного 
опорного плану, який робить 
міськрада для всього центру 
міста, — сказав Олександр Ци-
хомський.
Опорний план у Вінниці є з 
2007 року, але його потрібно 
оновити. Це робить Український 
державний інститут культурної 
спадщини. Такий план покаже 
охоронні межі пам’яток і де 
не можна будуватися. 

Чому «заморозили» будівництво навпроти костелу 

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Òðèïîâåðõîâà 
«ñòàë³íêà» íà Ñî-
áîðí³é, 25 á³ëüøå 

í³æ 70 ðîê³â áóëà ïîâ’ÿçàíà 
ì³æáóäèíêîâèìè ïðîñò³íêàìè ç 
ñóñ³äíüîþ áóä³âëåþ, ùî íà Ñî-
áîðí³é, 29. Îäíàê äâà ðîêè òîìó 
ä³ì, ÿêèé çàéìàëà êîëèñü ì³ñüêà 
ïðîêóðàòóðà, ïðîäàëè òîâàðèñòâó 
«Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» ³ ñòàëè ðîç-
áèðàòè.

— Âîíè ñïî÷àòêó öåãëó âðó÷íó 
ðîçáèðàëè. À ïîò³ì âèêëèêàëè 
âàæêó áóä³âåëüíó òåõí³êó, ÿêà 
òðîùèëà ñò³íè. ² îäíîãî äíÿ âîíà 
ÿê âäàðèòü ïî ñóñ³äíüîìó äîìó, 
áàáàõ, ³ íàø³ êâàðòèðè àæ «õîäó-
íîì õîäèëè», — ãîâîðèòü ñòàðøà 
ïî áóäèíêó Íàä³ÿ Áîíäàðåíêî.

ЩІЛИНИ В ОПОРНІЙ СТІНІ 
Óäàðè òåõí³êè äàëèñÿ âçíàêè: 

çà ñëîâàìè æèòåë³â, ç áîêîâî¿ 
çîâí³øíüî¿ ñò³íè ïîâèáèâàëî 
öåìåíòíèé ðîç÷èí, à ì³æ öå-
ãëèíàìè óòâîðèëèñÿ ù³ëèíè. Ùå 
îäíà ìåøêàíêà äîìó, Êàòåðèíà 
Îáîëåíñüêà, âêàçóº íà í³ø³ â ñò³-
í³, ùî íà ð³âí³ äðóãîãî ïîâåðõó.

— Òàì ðàí³øå ñòèð÷àëè 
äåðåâ’ÿí³ áàëêè ñóñ³äíüîãî áó-
äèíêó. ̄ õ áóä³âåëüíèêè ïðèáðàëè, 
àëå ÷èñëåíí³ îòâîðè ó ñò³í³ çà-
ëèøèëè, — ðîçêàçóº æ³íêà.

Äàë³ âîíà âåäå ó ñâîº ïîìåø-
êàííÿ, ùîá ïîêàçàòè, ÿê ðóéíó-
ºòüñÿ ¿¿ êâàðòèðà: æèòëî ìåæ-
óº ç çîâí³øíüîþ ñò³íîþ äîìó, 
íà ñòåë³ îäí³º¿ ç ê³ìíàò «âèðîñëà» 
ãëèáîêà òð³ùèíà.

— Âîíà ³ ðàí³øå áóëà, àëå äåñü 
äî ìåòðà. Ï³ñëÿ ðóéíóâàííÿ ñó-
ñ³äíüîãî áóäèíêó, öÿ òð³ùèíà 
çá³ëüøèëàñÿ íà âñþ äîâæèíó 
ê³ìíàòè. ² ç íå¿ ó ê³ìíàòó ëëºòü-
ñÿ âîäà ï³ä ÷àñ äîù³â, — ãîâî-
ðèòü Îáîëåíñüêà. — Øïàëåðè 
â³äøàðîâóþòüñÿ, òåìí³ ïàòüîêè, 
ùå ÷îðí³ öÿòêè ç’ÿâèëèñÿ, ñõîæ³ 
íà ïë³ñíÿâó. 

Àëå öå ùå ò³ëüêè «êâ³òî÷êè». 
Æ³íêà ï³äîçðþº, ùî âîäà ëëº 
íà äåðåâ’ÿí³ ïåðåêðèòòÿ ì³æ ïî-
âåðõàìè, ðóéíóþ÷è ¿õ.

Æèòåëüêà êâàðòèðè íà òðåòüî-
ìó ïîâåðñ³ Â³êòîð³ÿ Øèìøàê 
ðîçïîâ³äàº, ùî ðóéíóâàííÿ ñâîº¿ 
êâàðòèðè íå âèÿâèëè:

— Ó íàñ ñòåëÿ ³ ñò³íè çàêðèò³ 
ã³ïñîêàðòîíîì. Ìîæëèâî, â íàñ 
òàêà æ ñèòóàö³ÿ, ÿê ³ ó ñóñ³äêè, 
àëå ìè öüîãî íå áà÷èìî. ²íêî-
ëè ó êâàðòèð³ â³ä÷óâàºìî çàïàõ 
âîëîãè, í³áè ùîéíî ïîá³ëèëè, — 
ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ.

«СХОЖЕ НА ЗЛИЙ УМИСЕЛ» 
Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü áóäèíêó 

¹ 25 — àðêà ç íàñêð³çíèì ïðî-
¿çäîì çàì³ñòü ïåðøîãî ïîâåðõó. 
Íàä íåþ äâ³ êâàðòèðè. ßê êà-
æóòü ìåøêàíö³, ÷åðåç öþ àðêó 

МЕШКАНЦІ БУДИНКУ НАВПРОТИ 
КОСТЬОЛУ БОЯТЬСЯ ОБВАЛУ
Небезпека  Мешканці будинку 
на Соборній, 25 б'ють на сполох: два 
роки тому знесли сусідню будівлю, і 
руйнується їхній дім. Кажуть, що вода 
потрапляє на опорну стіну і фундаменти, 
які залишилися без захисту. І ще люди 
скаржаться, що попри реальну загрозу 
обвалу будинку, влада ігнорує їхні проблеми 

âè¿æäæàëè íàâàíòàæåí³ áóä³âåëü-
íèì ñì³òòÿì ñàìîñêèäè é îäíà 
ç âàíòàæ³âîê ïîøêîäèëà îïîðíó 
áàëêó àðêè.

Ç æ³íêàìè êðîêóºìî âïðèòóë 
äî àðêè, ïîì³÷àºìî òðàíøåþ á³ëÿ 
ñò³íè. Ìåøêàíêè äîìó êàæóòü, 
ùî öå âèðèëè áóä³âåëüíèêè, 
ùîá ïîòèíüêóâàòè ñò³íó âñåðå-
äèí³ àðêè. Òåïåð ñò³íà íàìîêàº 
ï³ñëÿ äîùó. 

Ëþäè ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ïè-
ñàëè äî â³ííèöüêî¿ ìåð³¿, ùî òàê³ 
ïîøêîäæåííÿ ìîæóòü ïðèçâåñ-
òè äî ðóéíóâàííÿ ïåðåêðèòòÿ, 
îïîðíî¿ ñò³íè òà ôóíäàìåíòó, 
ñïðè÷èíèòè êîðîòêå çàìèêàííÿ 
³ ïîæåæ³. ² ïðîñèëè ó ì³ñüêðàä³ 
âæèòè «íåâ³äêëàäíèõ çàõîä³â äëÿ 
ñòâîðåííÿ çàõèñíîãî ïîêðèòòÿ 
çîâí³øíüî¿ ñò³íè òà ë³êâ³äàö³¿ 
³íøèõ ðóéí³âíèõ ÷èííèê³â».

Ó â³äïîâ³äü ñïî÷àòêó îòðèìó-
âàëè, ùî «ñóá’ºêò ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ çàìîâèâ òåõí³÷íèé çâ³ò ïðî 
ñòàí äîìó ¹ 25 äëÿ ìîæëèâîñò³ 
ï³äñèëåííÿ êîíñòðóêö³é», à âæå 
çà ð³ê ÷èíîâíèêè â³äïîâ³äàëè, 
ùî «ïðèðîäó ïîøêîäæåíü ìîæ-
íà âèÿâèòè ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ 
îá’ºêòó», ÿêå ìàþòü çðîáèòè 
íà çàìîâëåííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
æèòëîâîãî áóäèíêó.

Ìåøêàíö³ íàçèâàþòü òàêå ³ã-
íîðóâàííÿ ñàáîòàæåì.

— Óñå öå ñõîæå íà ÿêèéñü 
çëèé óìèñåë, áî ìè â³äìîâèëè-
ñÿ ïðîäàòè ñâî¿ êâàðòèðè. Òàê, 
çàáóäîâíèê ïðîïîíóâàâ âèêóïèòè 
íàø³ êâàðòèðè, áî âîíè éîìó çà-
âàæàëè, — ãîâîðÿòü ëþäè.

À ñèòóàö³þ, â ÿê³é âîíè îïè-
íèëèñÿ, ïîð³âíþþòü ç òðàãåä³ºþ, 
ÿêà ó 2019 ðîö³ ñòàëàñÿ ó Äðîãî-
áè÷³, ùî íà Ëüâ³âùèí³.

— Ïðî àâàð³éíèé ñòàí îïîðíî¿ 
ñò³íè ì³ñöåâ³ æèòåë³ ãîâîðèëè ì³-
ñÿöÿìè, «îááèâàëè» ïîðîãè âñ³õ 

÷èíîâíèê³â, àëå ò³ îãîâòàëèñÿ, 
êîëè âæå ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ: çàâà-
ëèâñÿ îäèí ç ï³ä’¿çä³â, çàãèíóëî 
â³ñ³ì ëþäåé. Ó íàñ æå, ñõîæå, 
òåæ ÷åêàþòü, ïîêè çàâàëèòüñÿ 
áóäèíîê. Âîäà òóò âñþäè ñîá³ 
äîðîãó çíàõîäèòü, ï³äìèâàº îïî-
ðíó ñò³íó, — ãîâîðèòü Êàòåðèíà 
Îáîëåíñüêà.

ЩО КАЖЕ ЗАБУДОВНИК 
«Ñóñ³äîì» æèëüö³â ç Ñîáîðíî¿, 

25 º òîâàðèñòâî «Ïîä³ëëÿ Ïðè-
âàò». Ô³ðìà âèêóïèëà áóä³âëþ 
ï³ä çíåñåííÿ, ùîá ïîáóäóâàòè 
ñâ³é îá’ºêò — òîðãîâî-îô³ñíèé 
öåíòð. Çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòà-
ðÿìè äî äèðåêòîðà Îëåêñàíäðà 
Öèõîìñüêîãî.

— Áóä³âåëüíèêè íå ìîãëè ïî-
øêîäèòè ñóñ³äí³é áóäèíîê. Ì³æ 
äîìàìè áóâ ïðîòèïîæåæíèé 
ðîçðèâ, øèðèíîþ 1,5 ìåòðà, 
ÿêèé áóâ ïðèêðèòèé áîêîâèìè 
ñò³íêàìè. Âîíè íå ïðèìèêàëè 
äî áóä³âë³ ïðîêóðàòóðè, òîìó 
ìè íå ìîãëè çáèòè öåìåíòíèé 
ðîç÷èí ç ñóñ³äíüî¿ ñò³íè, — ðîç-
êàçóº ÷îëîâ³ê.

Ïèòàºìî, ÷îìó ï³ä íàñêð³çíîþ 
àðêîþ áóä³âåëüíèêè çàëèøèëè 
ðîçðèòó òðàíøåþ?

— Êîëè ïî÷èíàëè äåìîíòàæ 
áóäèíêó, òî äî ìåíå çâåðíóëèñÿ 
ìåøêàíö³, ùî â íèõ çàò³êàº âîäà. 
Äëÿ öüîãî âèêîïàëè òðàíøåþ, 
ïîòèíüêóâàëè âñþ öåãëó òà ôóí-
äàìåíò, ùîá çàõèñòèòè êîíñòðóê-

ö³¿ â³ä íàìîêàííÿ. Ìåí³ íå ñêëàä-
íî ¿¿ çàñèïàòè, àëå òðàíøåéêó 
ñïåö³àëüíî çàëèøèëè, ùîá ëþäè 
ìîãëè êîíòðîëþâàòè íàìîêàííÿ 
ñò³í, — â³äïîâ³â Öèõîìñüêèé.

Íåáåçïåêó ï³äìèâàííÿ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ÷åðåç çàëèâàííÿ 
ï³äâàë³â ïðîêóðàòóðè â³í íàçèâàº 
«áåçï³äñòàâíîþ»:

— Ïðîêóðàòóðà ñòî¿òü íà ñâîº-
ìó ôóíäàìåíò³, áóäèíîê ¹ 25 — 
íà ñâîºìó. Ì³æ ôóíäàìåíòàìè 
â³äñòàíü 2,1 ìåòðà. Ïëþñ, öå 
ÿ íàêðèâ ï³äâàëè, áî ìåøêàíö³ 
ñàì³ í³÷îãî íå õî÷óòü ðîáèòè äëÿ 
ñâîãî æ áóäèíêó. Á³ëüø òîãî, ãî-
âîðèëè, ùî «äîá'þòüñÿ, ùî ÿ ¿ì 
óâåñü áóäèíîê óòåïëþ», — â³äïî-
â³â Îëåêñàíäð Öèõîìñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðè÷èíà çàò³-
êàííÿ âîëîãè ó êâàðòèðè — ïðî-
áëåìè ç ïîêð³âëåþ äîìó.

— Íà áîêîâèõ ôðîíòîíàõ íåìàº 
ìåòàëîïîêðèòòÿ. Ó íèõ íå áóëî 
ðèíâè ³ ÿ ¿õ ïîñòàâèâ. Äîïîìàãàâ, 
÷èì ì³ã, õî÷à é íå çîáîâ'ÿçàíèé. 
À ïåðåä òèì, ÿê ìè ïî÷èíàëè, 
òî çðîáèëè òåõí³÷íèé çâ³ò öüîãî 
æèòëîâîãî áóäèíêó òà âñ³õ íà-
âêîëî Ñîáîðíî¿, 29. Óñ³ òð³ùèíè 
çàô³êñóâàëè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

— ª ïåðåäóìîâè, ùî öåé ä³ì 
ìîæå çâàëèòèñÿ? — ïèòàº æóð-
íàë³ñò.

— Í³÷îãî òàêîãî òàì íåìàº. 
Ï³ä äîìîì ùå çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ 
çðîáèëè áîìáîñõîâèùå, âîíî 
ìîíîë³òíå. ² ùîá öåé ä³ì ðîçâà-
ëèòè… ÿ íå çíàþ, ùî ïîòð³áíî, — 
â³äïîâ³â äèðåêòîð òîâàðèñòâà 
«Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» Îëåêñàíäð 
Öèõîìñüêèé. — Àëå öå íå íàø 
áóäèíîê. Ìè çà íüîãî íå íåñåìî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ïðîñòî ìè çíà-
õîäèìîñÿ ïîðÿä ³ ÷åðåç öå ìàºìî 
ïðîáëåìè: áî ÿêùî øèôåð ç ¿õ-
íüîãî äàõó âïàäå, òî âèíóâàòöåì 
áóäó ÿ.

Вікторія Шимшак каже, що їхній дім лишився без захисту. Раніше будівля прокуратури 
прикривала їх від опадів, які тепер руйнують опорну стіну 

Ëþäè êàæóòü, 
ùî ÿêùî í³÷îãî 
íå ðîáèòè, òî áóäå 
ÿê â Äðîãîáè÷³. Òîð³ê 
òàì áóâ îáâàë áóäèíêó 
³ â³ñ³ì çàãèáëèõ
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ВИБОРИ-2020
«РУХ СПРАВЕДЛИВОСТІ» — партія нових підходів
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

На окрузі № 1 команду «Руху справед-
ливості» представляє Вадим Солей.

Вадим — будівельник з 20-річним ста-
жем роботи, який переконаний, що у Ві-
нниці немає контролю за будівництвом.

Він чітко бачить проблеми мікрорайо-
ну Пирогово та знає, що в першу чергу 
потрібно налагодити інфраструктурні 
питання та очистити Вишенське озеро.

На 2 окрузі від «Руху справедливості» 
йдуть два кандидати:

Професійна, прогресивна та наполеглива 
громадська активістка і бухгалтерка Марія 
Лісецька. Марія чітко знає, як побудувати 
стратегію міста та як оптимізувати бюджет, 
щоб кошти витрачались на потреби вінни-
чан, а не друзів чиновників.

Микола Обідник — молодий дизайнер, 
який реалізував у місті не один проєкт та 
чітко знає, як зробити Вінницю не тільки ві-
зуально-красивою, але й функціональною.

Цих кандидатів обурює факт, що в одні 
райони міста вкладаються десятки мільйо-
нів гривень, а на Кореї досі 70% вулиць без 
асфальту. Також вони розуміють, що люди 
повинні жити в кращих умовах і стан бага-
тьох дворів у місті катастрофічний.

На третьому окрузі — Катерина Радьога 
і Тимур Мустафаєв.

Катерина Радьога — лікарка-офталь-
молог з 16-річним стажем, яка точно знає, 
де і які в медичній системі є проблеми та 
шляхи їх вирішення. Катерина вважає, 
що місто має належати людям, а не чи-
новникам.

Тимур Мустафаєв — підприємець, юрист. 
З досвіду знає, що бюджетні кошти можна 
використовувати раціональніше і вінничани 
заслуговують на краще життя.

Катерина і Тимур вважають за необ-
хідне проаналізувати, хто забудовує бе-
реги Південного Бугу та запропонувати 
забудовникам відновлення культурних 
зон відпочинку вздовж річки на умовах 
співфінансування. Як і решта кандидатів, 
вони неодноразово бачили, в якому стані 
майданчики в дворах і вважають, що їх 
давно пора відновити.

По 4 округу йдуть дві сильні жінки: Люд-
мила Сороколіта і Світлана Мацера.

Людмила Сороколіта — підприємниця, 
яка пройшла непростий шлях до створення 
власної будівельної фірми. Легко справ-
ляється з колективом будівельників, знає, 
наскільки у Вінниці обмежують умови для 
розвитку бізнесу.

Світлана Мацера — доцентка Вінниць-
кого кооперативного інституту, кандидатка 
економічних наук. Вважає, що нам термі-
ново потрібно вирішити питання з житло-
во-комунальною сферою, адже вінничани 
у всіх районах міста достойні жити в спри-
ятливих умовах.

Кандидаток бентежить напівзруйнова-
ний стадіон «Локомотив», який знаходить-
ся в аварійному стані: відсутнє освітлення, 
частина майже зруйнованих трибун, газон 
на стадіоні без заміни з 1968 року (за нор-
мами газон змінюють кожні 5–6 років, щоб 
він вважався придатним для тренувань). 
Саме це питання вони пропонують вклю-
чити до Стратегії-2030, бо Вінниця — це 
не тільки проспекти і ТРЦ.

На 5 окрузі від «Руху справедливості» 
кандидатом є адвокат, юрист — Сергій 
Дробаха.

Сергій — юрист, який роками відстоює 
права вінничан. Він не звик просто кри-
тикувати, а свою професійність доводить 
конкретними діями. Він точно знає, що 
промислова зона — це не місце, на якому 
мають просто бігати бродячі собаки, а мож-
ливість зробити місто інвестиційно-при-
вабливішим.

Сергій вважає, що занедбаний парк «Ін-
теграл» міг би стати культурною перлиною 
Тяжилова.

По 6 округу партію представляє колиш-
ній працівник Вінницької міської ради 
Андрій Висоцький.

За 10 років роботи всередині системи 
знає всі її недоліки. За словами Андрія, 
житловий фонд міста зносився і з цим 
необхідно щось робити. Окрім цього, 
він розуміє проблеми містян, які живуть 
на Старому Місті, Бучми та Малих Хуторах, 
які в першу чергу стосуються транспортної 
інфраструктури та стану доріг.

Наша партія — це не чийсь проєкт, створений під вибори. Це команда людей, які ніколи не були в політиці, 
але знають, як зробити Вінницю кращою у всіх сферах.

Âèáîðè — öå ÷àñ, êîëè 
íàñïðàâä³ ãóðòóþòüñÿ êî-

ìàíäè. Õòîñü íà ñòàëèõ 
çâ’ÿçêàõ, õòîñü íà ô³íàíñî-

âèõ ³íòåðåñàõ, õòîñü íà ö³ííîñ-
òÿõ. Ë³äåðêà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ðóõ ñïðà-
âåäëèâîñò³» Îëüãà Áåçïàëüêî ðîçïîâ³äàº 
ïðî êîìàíäó ó Â³ííèö³.

Ó «Ðóõ ñïðàâåäëèâîñò³» ëþäè 
îá’ºäíàëèñÿ íà ö³ííîñòÿõ. Íàøà êîìàíäà 
ñêëàäàºòüñÿ ç òèõ, äëÿ êîãî ñïðàâåäëè-
â³ñòü — öå íå ïðîñòî áóêâè ÷è ãàñëî, 
à òå, çàäëÿ ÷îãî âàðòî ðóõàòè çì³íè, íåñòè 
ñïðàâæí³ ö³ííîñò³.

Ìè — ïàðò³ÿ íîâèõ ï³äõîä³â. Ìè 
íå çàéìàºìîñÿ ïîïóë³çìîì òà ïðîôà-

íàö³ºþ ðîáîòè, íàðîùóâàííÿì øòàòíèõ 
îäèíèöü òà ïîøóêîì ðåñóðñó íà çàáåç-
ïå÷åííÿ ðîçäóòîãî ïàðò³éíîãî àïàðàòó. 
Ìè ñâ³äîì³ ëþäè, ÿê³ ãîòîâ³ â ñüîãîä-
í³øí³õ ðåàë³ÿõ áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
íà ñåáå çà âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïè-
òàíü íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. ² öå íå ïóñò³ 
ñëîâà — öå îäèí ³ç ïðèíöèï³â ïàðò³¿. 

Òàêîæ íå ìåíø âàæëèâèìè ïðèíöè-
ïàìè äëÿ íàøî¿ êîìàíäè º ïîðÿäîê ³ 
äèñöèïë³íà.

Â÷èíêè òà äîñâ³ä íàøèõ êàíäèäàò³â 
ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå. Ñüîãîäí³ êî-
ðîòêî çíàéîìèìî âàñ ç íèìè. À á³ëüøå 
ìîæåòå ä³çíàòèñÿ ó íèõ ñàìèõ íà âó-
ëèöÿõ ì³ñòà.

481791
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Ñåðã³é Êóäëàºí-
êî — îäèí ³ç ÒÎÏ êàí-

äèäàò³â ó ìåðè Â³ííèö³. Âï³çíà-
âàíèé ³ â³äêðèòèé äî ëþäåé, â³í 
àêòèâíî âåäå ñâîþ âèáîð÷ó êàì-
ïàí³þ òà ïðîïîíóº ñâî¿ «ô³øêè». 
Êàíäèäàò íå õîâàºòüñÿ çà ãàñ-
ëàìè ³ ðåêëàìîþ, à áóäóº ñâîþ 
êàìïàí³þ çà ïðèíöèïîì â³ëüíî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ íà âñ³õ äîñòóïíèõ 
ìàéäàí÷èêàõ ãðîìàäè. Òî ùî ïðî-
ïîíóº ãðîìàä³ Â³ííèö³ êîìàíäà 
Êóäëàºíêà?

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — ЦЕ 
РОЗВИТОК НА БЛАГО ЛЮДЕЙ 

«Áàãàòî çàêîíîïðîåêò³â, ùî 
çàðàç óõâàëþþòüñÿ ïàðëàìåí-
òîì, ðóéíóþòü ïðîöåñè äåöåí-
òðàë³çàö³¿, ÿê³ ìè óñï³øíî çàïóñ-
òèëè ñâîãî ÷àñó. ² ðîáèëàñü âîíà 
äëÿ òîãî, ùîá ì³ñöåâ³ ãðîìàäè 
ìàëè âñ³ ðåñóðñè äëÿ ðîçâèòêó.

ß íàðîäèâñÿ ó Â³ííèö³, ïðî-
ïðàöþâàâ íàðîäíèì äåïóòàòîì 
ó 2014–2019 ðîêàõ, çàéìàâñÿ 
ñôåðîþ äåöåíòðàë³çàö³¿ ³ ìîæó 
òî÷íî ñêàçàòè, ùî ñüîãîäí³ 
íåîáõ³äíî çðîáèòè, ùîá öå ì³ñòî 
áóëî ùå êðàùèì.

ßêùî ìè áåðåìî ì³êðîðà-
éîíè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó â³ääà-
ëåíí³, âîíè ñüîãîäí³ ïîòðåáóþòü 
êàðäèíàëüíî¿ çì³íè, óâàãè, ³ íàì 
íåîáõ³äíî çì³íþâàòè ñàìå ñèñ-
òåìó ï³äõîäó äî íàøîãî ì³ñòà. 
Òîìó ùî äóæå âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ìåøêàíö³â, à ÿ ùîäíÿ ïðîâîäæó 
ïî ï’ÿòü-â³ñ³ì çóñòð³÷åé ó äâî-
ðàõ áóäèíê³â ì³ñòà, ñêàðæèòüñÿ 
íà òå, ùî ñþäè íå äîõîäÿòü ðóêè 
÷èíîâíèê³â, êåð³âíèê³â îáñëóãî-
âóþ÷èõ êîìïàí³é, ³ ñüîãîäí³ òàì 
º íàäçâè÷àéíî âåëèêà ïðîáëåìà. 
Äåöåíòðàë³çàö³ÿ — öå ðîçâèòîê 
íà áëàãî ëþäåé». Ñ. Êóäëàºíêî.

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 
ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ 

«Ñüîãîäí³ íàéãîëîâí³øà ïðî-
áëåìà — íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìè 
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ. ² ìè çíàºìî, ÿê 
öå çðîáèòè, äëÿ òîãî, àáè âîíà 
ïðàöþâàëà á³ëüø åôåêòèâíî. 
Ïîñèëèòè ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó ì³ñòÿí, âïðîâàäèòè 
ñòðàõóâàííÿ ë³êàð³â ³ â÷èòåë³â. 
Íåãàéíî, íå ÷åêàþ÷è ðåçóëüòàò³â 
âèáîð³â, ïî÷àòè ñïðàâæíþ áî-
ðîòüáó ç COVID-19! Öå — îáëà-
øòóâàííÿ íîâèõ îïîðíèõ ïóíê-
ò³â, çá³ëüøåííÿ ì³ñöü â ë³êàðíÿõ, 
ï³äâèùåííÿ âèïëàò ë³êàðÿì.

Äðóãà íàäçâè÷àéíî ãîñòðà ïðî-
áëåìà — öå òðàíñïîðòí³ çàòîðè 
³ çëèâîâà êàíàë³çàö³ÿ. Ñüîãîäí³ 
âîíà ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî 
ëþäè ³ øâèäêà äîïîìîãà íå ìî-
æóòü ñâîº÷àñíî ä³ñòàòèñÿ ïóíêòó 
ïðèçíà÷åííÿ. ²íøà ïðîáëåìà — 
ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè, ùî íå â³äïî-
â³äàº æîäíèì ñòàíäàðòàì.

Â Óêðà¿í³ ñëîâî «ðåôîðìà» ïå-
ðåòâîðèëîñÿ íà ùîñü íàâ’ÿçëèâå 
³ âòðàòèëî ñâ³é ðåàëüíèé çì³ñò. 
Íå çàâæäè ç ïðîâåäåííÿì ðå-
ôîðì ó êðà¿í³ îäíî÷àñíî â³äáó-
âàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ 
ñòàíäàðò³â, òîìó áîëþ÷å ñïðèé-
ìàºòüñÿ íàñåëåííÿì. Àëå êîæåí 
ì³ñüêèé ãîëîâà ìàº ÷³òêî çíàòè 
ãîëîâíå ïðàâèëî: âïðîâàäæóþ÷è 
ðåôîðìó, íå âòðà÷àòè çäîðîâèé 
ãëóçä, áî çäîðîâ’ÿ ³ áëàãîïîëó÷-
÷ÿ ëþäåé — íàéâèùà ö³íí³ñòü». 
Ñ. Êóäëàºíêî.

ЕКОНОМІКА ТА РОБОЧІ 
МІСЦЯ 

«Ìàºìî ñòâîðèòè âñ³ ñïðèÿò-
ëèâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó íàøîãî 
á³çíåñó, îñîáëèâî äëÿ ìàëîãî 

òà ñåðåäíüîãî. Ìè çíàºìî, ÿê 
çðîáèòè, ùîá íàøà ìîëîäü òà 
³íø³ ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü îòðèìóâàòè äîçâ³ëüí³ 
äîêóìåíòè äëÿ ðîçâèòêó ÷è âå-
äåííÿ ÿêîãîñü á³çíåñó íà ñâî¿õ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ.

Íå âàðòî âèêëþ÷àòè ³ íåçà-
êîíí³ çàáóäîâè òà îá'ºêòè, ùî 
áóäóþòüñÿ, àëå äî ñüîãîäí³ø-
íüîãî äíÿ íå ìîæóòü çäàòèñÿ 
â åêñïëóàòàö³þ, ÷åðåç ïîðó-
øåííÿ äóæå âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
áóä³âåëüíèõ íîðì.

Òàêîæ ñüîãîäí³ º âåëè÷åçíà 
ïðîáëåìà ç âèñîêèì ïîäàòêîì 
íà çåìëþ, â³í îäèí ³ç íàéâèùèõ 
â Óêðà¿í³, òîìó éîãî òðåáà ïåðå-
ãëÿíóòè. Óìîâè âåäåííÿ á³çíåñó 
ïîâèíí³ áóòè îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ. 
Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî ìàëèé á³ç-
íåñ — öå ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ äîõîäè 
ïðîñòèõ ëþäåé» Ñ. Êóäëàºíêî.

ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ 
ДО ЛЮДЕЙ 

«Âëàäà — íå ìîíîïîë³ÿ, à ³í-
ñòðóìåíò äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäè 
Â³ííèö³. Â³äêðèò³ñòü òà äîñòóï-
í³ñòü íîâî¿ âëàäè äëÿ êîæíî-
ãî æèòåëÿ ì³ñòà — ãîëîâíèé 
ïðèíöèï ó ðîáîò³ äëÿ íàñ. ßê 
âïëèíóòè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü? 
Äîëó÷àòèñü äî êîìàíäè, â÷è-
òèñü êîíòðîëþâàòè âëàäó òà 
ñòâîðèòè ñïðàâæí³, à íå ïî-
ïóë³ñòñüê³ êàíàëè êîìóí³êàö³¿ 
ç ëþäüìè. Ìè öå âæå ðîáèìî. 
Äëÿ êîðèñíèõ ñïðàâ íå ïîòð³á-
íà çàäåêëàðîâàíà äàòà ïî÷àòêó, 
à ðåàëüíå áàæàííÿ ùîñü çì³íè-
òè». Ñ. Êóäëàºíêî.

Âñ³ íîâèíè â³ä êîìàíäè êàí-
äèäàòà ó ìåðè Â³ííèö³ Ñ. Êóä-
ëàºíêà — çà ïîñèëàííÿì 

t.me/kudlaienkovinnytsia

С. Кудлаєнко: влада — не монополія, 
а інструмент для розвитку громади 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

ПРЕССЛУЖБА 

СЕРГІЯ 

КУДЛАЄНКА

481254
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Íà öüîìó íàãî-
ëîñèëà Þë³ÿ Òèì-

îøåíêî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç 
ãîðîäÿíàìè, ìåäèêàìè òà ïàðò³é-
öÿìè 11 æîâòíÿ ó Â³ííèö³.

Òàêîæ ë³äåð ïàðò³¿ «Áàòüê³âùè-
íà» ìàº íàì³ð ïåðåäàòè ïðåçè-
äåíòó ïëàí ïåðøî÷åðãîâèõ êðîê³â 
ó áîðîòüá³ ç åï³äåì³ºþ COVID.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ ç â³ííè÷àíàìè íàãà-
äàëà, ùî ç ïî÷àòêîì åï³äåì³¿ 
â Óêðà¿í³ ïàðëàìåíò âèä³ëèâ 
66 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü íà áîðîòü-
áó ç êîðîíàâ³ðóñîì. Öå ð³÷íèé 
áþäæåò ãàëóç³ ìåäèöèíè. Ç ö³º¿ 
ñóìè âëàäà 35 ì³ëüÿðä³â çàáðàëà 
íà äîðîãè, ðåøòà — íåâ³äîìî 
äëÿ ÿêèõ ïîòðåá çáåð³ãàþòü.

— ßê äâ³÷³ ïðåì'ºð-ì³í³ñòð 
ÿ ãîâîðþ, ùî öèõ ãðîøåé âè-
ñòà÷èëî á ïîâí³ñòþ íà áåçêî-
øòîâí³ òåñòè, íà áåçêîøòîâí³ 
ë³êè íå ò³ëüêè äëÿ ñòàö³îíàð³â, 
à é àìáóëàòîð³é, — êîíñòàòóâàëà 
ë³äåð «Áàòüê³âùèíè». — ¯õ áè 
âèñòà÷èëî òàêîæ íà îðãàí³çàö³þ 
äîäàòêîâèõ ìîá³ëüíèõ áðèãàä 
«øâèäêèõ». ¯õ áè âèñòà÷èëî, 
ùîá â³äíîâèòè ðîáîòó çàíå-
äáàíèõ ë³êàðåíü íà ðàéîíàõ, ÿê³ 
ñòîÿòü ïóñòêàìè. À îáëàøòîâó-
âàòè êîâ³äí³ â³ää³ëåííÿ ó ïîëî-
ãîâîìó, ÿê öå ðîáëÿòü ó Â³ííèö³, 
ÿ ââàæàþ — öå íàñì³øêà.

П’ЯТЬ НЕВІДКЛАДНИХ 
КРОКІВ У БОРОТЬБІ З 
КОРОНАВІРУСОМ 

Íà äóìêó Þë³¿ Òèìîøåíêî, 
â³ò÷èçíÿí³ âèðîáíèêè ìîæóòü 
ñüîãîäí³ íàäàòè âñ³ íåîáõ³äí³ 
çàõèñí³ çàñîáè, ÿê³ ïîòð³áí³ 
óêðà¿íñüê³é ìåäèöèí³ ï³ä ÷àñ 
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì. Äëÿ 
öüîãî äîñòàòíüî ïðîÿâèòè ïî-
ë³òè÷íó âîëþ òà ïåðåîð³ºíòó-
âàòè ñòðàòåã³þ çàêóï³âåëü ç-çà 
êîðäîíó íà âëàñíå âèðîáíèöòâî.

— Äîñòóïíèìè áåçêîøòîâ-
íèìè òåñòàìè óêðà¿íö³ íå çà-
áåçïå÷åí³. ßê ðåçóëüòàò — çäî-
ðîâ³ ëþäè ñèäÿòü íà êàðàíòèí³, 
åêîíîì³êà ñòî¿òü, à õâîð³ ÷è ç 
ñèìïòîìàìè âèìóøåí³ ñàìîòóæ-
êè ¿çäèòè â ãðîìàäñüêîìó òðàí-

ñïîðò³, ñèä³òè ó ÷åðãàõ äî ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ, çäàâàòè çà âëàñí³ 
êîøòè òåñòè, — ãîâîðèëà Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ Â³ííè÷÷èíè. — 
Öÿ íåäóãà ïîòðåáóº íåãàéíîãî 
ë³êóâàííÿ. À â íàñ ìîæëèâ³ñòü 
ë³êóâàííÿ çà áþäæåòíèé êîøò 
ëþäè îòðèìóþòü ò³ëüêè òîä³, 
êîëè óæå ó âàæêîìó ñòàí³ ïî-
òðàïèëè äî ë³êàðí³. Äëÿ ëþäåé 
ñòâîðèëè ÿêåñü çàìêíóòå êîëî.

Ë³äåð «Áàòüê³âùèíè» çàêëè-
êàëà ïðåçèäåíòà Çåëåíñüêîãî 
íåãàéíî ñòâîðèòè òà î÷îëèòè 
Íàö³îíàëüíèé øòàá áîðîòüáè 
³ç êîðîíàâ³ðóñîì ³ çàïðîïîíóâà-
ëà ïåðåë³ê íåâ³äêëàäíèõ ä³é, ÿê³ 
òðåáà çä³éñíèòè, ùîá óíèêíóòè 
íàéã³ðøîãî ñöåíàð³þ ³ çàõèñòèòè 
óêðà¿íö³â â³ä ïàíäåì³¿.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñèòóàö³ÿ ç êîâ³ä 
íàáèðàº çàãðîçëèâèõ äëÿ Óêðà¿íè 
îáåðò³â: ìè äðóã³ â ªâðîï³ çà òåì-
ïàìè çàõâîðþâàíîñò³ òà çà ê³ëü-
ê³ñòþ ñìåðòåé. Ë³êàðí³ â áàãàòüîõ 
ðåã³îíàõ ïåðåïîâíåí³, à âàêöèíó, 
çà ðîçðàõóíêàìè ÂÎÎÇ, íå âàð-
òî ÷åêàòè ðàí³øå 2021-ãî ðîêó. 
Ç íàñòàííÿì õîëîä³â ñèòóàö³ÿ 
ëèøå ïîã³ðøèòüñÿ ÷åðåç ñïëåñê 
ñåçîííî¿ çàõâîðþâàíîñò³.

— ß çâåðíóëàñÿ äî ïðåçè-
äåíòà ³ç ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè 
íàö³îíàëüíèé øòàá ³ î÷îëèòè 
éîãî îñîáèñòî éîìó. Öå ºäèíà 
ëþäèíà â êðà¿í³, ÿêà ìàº òàê³ 
ïîâíîâàæåííÿ, — çàçíà÷èëà 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî. — Éîìó òðåáà 
çðîáèòè ï'ÿòü ïóíêò³â.

Ïåðøèé — «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ», 
êóäè ìîæå çâåðíóòèñÿ áóäü-õòî ç 
ñèìïòîìàìè õâîðîáè, àäæå êð³ì 
ñàìîãî êîâ³äó, º ùå ñåçîíí³ òà 
³íø³ õâîðîáè, à ÿê ñâ³ä÷èòü 
ñòàòèñòèêà, 30–50% ëþäåé 
íå óêëàëè óãîäè ç ñ³ìåéíèìè 
ë³êàðÿìè ³ âîíè ïðîñòî íå çíà-
þòü, äî êîãî ¿ì çàðàç çâåðòàòèñÿ. 
Òîáòî ìàº áóòè ºäèíà «ãàðÿ÷à 
ë³í³ÿ», êóäè ëþäèíà çàòåëåôî-
íóâàëà. ² íå âîíà ¿äå êóäèñü, 
à ïîòð³áíî äîäàòêîâî ñòâîðèòè 
ìîá³ëüí³ ñèëè äî «øâèäêèõ» àáî 
äî ë³êàð³â ñ³ìåéíèõ. Ïðè¿õàëè 
³ âçÿëè ó ëþäèíè òåñò, áåçêî-

øòîâíèé, âäîìà. Äàë³ — áåçêî-
øòîâí³ ë³êè, ÿê â ñòàö³îíàð³, òàê 
³ àìáóëàòîðíî. ² íåãàéíî ðîç-
âèâàòè ê³ëüê³ñòü ë³æîê. Ùîá 
çàâàíòàæåííÿ áóëî íå á³ëüøå 
50%. Ìè ñêàçàëè, ùî ãîòîâ³ 
ïðàöþâàòè ó öüîìó øòàá³. Çà-
êî÷óâàòè ðóêàâà ³ ïðàöþâàòè. Ö³ 
íåâ³äêëàäí³ 5 êðîê³â, ÿê³ ìóñèòü 
çðîáèòè âëàäà, ùîá çàõèñòèòè 
ëþäåé â³ä åï³äåì³¿. Äå âçÿòè ãðî-
ø³? Âñ³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, ÿê³ 
áóëè âèä³ëåí³ ó Ôîíä áîðîòüáè 
ç õâîðîáîþ, ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ 
ñïðÿìóâàòè çà ïðèçíà÷åííÿì.

— Ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ñüîãîä-
í³ ç³øòîâõíóëàñÿ êðà¿íà, ÷³òêî 
âêàçóþòü íà òå, ùî òðåáà îíîâ-
ëþâàòè óñþ ñèñòåìó îõîðîíè 
çäîðîâ‘ÿ, â³äíîâëþâàòè ñàí³-
òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íó ñëóæáó, — 
çàóâàæèëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî. — 
Çàðàç ñòàëî ÷³òêî çðîçóì³ëî — 
ëþäÿì ïîòð³áíå îáîâ’ÿçêîâå 
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ, à ìåäèêàì 
ã³äí³ çàðïëàòè. «Áàòüê³âùèíà» 
ðîáèòèìå âñå ìîæëèâå, àáè âñ³ ö³ 
ïèòàííÿ âèíåñëè íà ðîçãëÿä ïàð-
ëàìåíòó òà íåãàéíî âèð³øèëè.

Âîíà çàçíà÷èëà, ùî â³ò÷èçíÿ-
í³ ïîòóæíîñò³ ïîòð³áíî íåãàé-
íî çàëó÷àòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
âëàñíèõ òåñò³â òà âàêöèí, àáè 
íå øóêàòè ¿õ ïî ñâ³òó òà áóòè 
âïåâíåíèìè â ¿õí³é ÿêîñò³.

— Óêðà¿íà çáåðåãëà ñâ³é íà-
óêîâèé ïîòåíö³àë â ãàëóç³ ãåíå-
òèêè òà ì³êðîá³îëîã³¿. Ñüîãîäí³ 
êðà¿íà íàâ³òü ïðè ì³í³ìàëüíîìó 
ô³íàíñóâàíí³ ìîæå ñàìîñò³éíî 
âèãîòîâëÿòè é òåñòè, ³ âàêöèíè, 
³ âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ áîðîòüáè 
ç åï³äåì³ºþ êîðîíàâ³ðóñó, — çà-
ïåâíèëà Òèìîøåíêî.

ЛИШЕ ЛЮДИ МАЮТЬ 
ПРАВО ВИЗНАЧАТИ ДОЛЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ТА 
ПОДАЛЬШИЙ КУРС КРАЇНИ 

Çàêîí ïðî ðîçïðîäàæ çåìë³ 
ñïðÿìîâàíèé âèíÿòêîâî íà îáåç-
çåìåëåííÿ ëþäåé çàäëÿ âèãîäè 

çàêîðäîííèõ ìîíîïîë³ñò³â, ³í-
òåðåñè ÿêèõ àêòèâíî â³äñòîþº 
âëàäà. «Áàòüê³âùèíà» áîðîòè-
ìåòüñÿ çà ïðàâî óêðà¿íö³â áóòè 
ãîñïîäàðÿìè íà âëàñí³é çåìë³.

Ïðî öå òàêîæ çàÿâèëà Ãîëî-
âà ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç 
â³ííè÷àíàìè.

— Íàøèõ àãðàð³¿â, ñåëÿí òà 
ôåðìåð³â ïîòð³áíî çàõèñòèòè 
â³ä ïîë³òèêè âëàäè, ÿêà ñüîãîäí³ 
ñïðÿìîâàíà ïðîòè óêðà¿íñüêî-
ãî íàðîäó, ïðîòè íàö³îíàëüíèõ 
³íòåðåñ³â. Ñàìå òîìó, çàóâàæè-
ëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî, «Áàòü-
ê³âùèíà» çâåðíóëàñÿ äî Êîí-
ñòèòóö³éíîãî ñóäó ³ç ïîäàííÿì 
ùîäî íåêîíñòèòóö³éíîñò³ çàêîíó 
ïðî ðîçïðîäàæ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ çåìë³.

Çàêîí ïðî ðîçïðîäàæ çåìë³, 
çàçíà÷èëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî, — 
öå íå ºäèíå ð³øåííÿ âëàäè, ÿêå 
êîìàíäà «Áàòüê³âùèíè» îñêàð-
æóº â Êîíñòèòóö³éíîìó ñóä³, àáè 
íå äîçâîëèòè âëàä³ âåñòè êðà¿íó 
õèáíèì øëÿõîì, íå äîçâîëèòè 
ïåðåòâîðèòè êðà¿íó íà íîâ³òíþ 
êîëîí³þ, à óêðà¿íö³â — íà îá-
ñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë.

— Ïîïåðåäí³é ïðåçèäåíò 
â³äêðèâ äâåð³ äëÿ ãëîáàëüíèõ 
êîðïîðàö³é. Êîëè îáðàëè íî-
âîãî ïðåçèäåíòà, ëþäè ñïîä³-
âàëèñÿ íà êðàùå æèòòÿ, à íàøà 
êîìàíäà — íà òå, ùî öþ ïî-
ë³òèêó «â³äêðèòèõ äâåðåé» çà-
âåðøàòü, ³ ïî÷íåòüñÿ ïîë³òèêà, 
êîëè âñ³ ðåñóðñè áóäóòü â³äíîâ-
ëþâàòèñÿ ³ ñòàâèòèñÿ íà ñëóæ³í-
íÿ Óêðà¿íè, — ãîâîðèëà ë³äåð 
ïàðò³¿. — Öå ñòîñóºòüñÿ ³ íàäð, 
³ íàøèõ òðàíçèòíèõ ìîæëè-
âîñòåé, âñüîãî. Àëå ç ïåðøèõ 
äí³â ó òóðáîðåæèì³ âêëþ÷èëè 
ïîâí³ñòþ ïîë³òèêó âèêîíàííÿ 
çàìîâëåíü çîâí³. Ïåðøèì çà-
êîíîì áóâ çàêîí ïðî ñêàñóâàííÿ 
çàáîðîíè íà ïðèâàòèçàö³þ óñ³õ 
íàøèõ ñòðàòåã³÷íèõ îá'ºêò³â. Öå 
120 íàøèõ ï³äïðèºìñòâ. Íà ñüî-

ãîäí³ ìè ºäèíà êðà¿íà ó ñâ³ò³, 
ÿêà íå ìàº îáìåæåííÿ íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³ äëÿ ïðèâà-
òèçàö³¿ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè. ² ÿêùî 
öåé ïëàí ââåäóòü ó æèòòÿ, ìè 
áóäåìî ºäèíîþ êðà¿íîþ ó ñâ³-
ò³, äå äåðæàâà â³ä ³ìåí³ íàðîäó 
íå áóäå âîëîä³òè í³÷èì. À Óêðà-
¿íó, ç íàéáàãàòøî¿ êðà¿íè ªâ-
ðîïè, øòó÷íî ïåðåòâîðþþòü 
ó Ìàäàãàñêàð, ÿêèé âèçíàëè 
íàéá³äí³øîþ êðà¿íîþ ñâ³òó.

— Àëå ìè ïèòàºìî: íàâ³ùî ìè 
êîæåí ðàç ìóñèìî áîðîòèñÿ ç 
â³òðÿêàìè? ×îìó ìè êîæåí ðàç 
ìóñèìî äîëàòè ÷è¿ñü ³ä³îòñüê³ 
ð³øåííÿ? Ïðåçèäåíò çì³íèâñÿ, 
à ëþäè ³ ñòðóêòóðè, ÿê³ óïðàâ-
ëÿþòü êðà¿íîþ — íå çì³íèëèñÿ. 
Îò çàðàç Ôîíä äåðæìàéíà âèñòà-
âèâ íà ïðîäàæ óñ³ íàóêîâî-äî-
ñë³äí³ ³íñòèòóòè, ÿê³ º â Óêðà-
¿í³. ¯õ ïðîäàþòü ÿê îô³ñè ³ ÿê 
øìàòî÷êè çåìë³ á³ëÿ îô³ñ³â. Öå 
ùî? Ðîçâèòîê êðà¿íè? Í³! Íàñ 
çàêîïóþòü, ÿê ñóâåðåííó äåðæà-
âó, ÿê êîíêóðåíòà ó ñâ³ò³, ÿêùî 
ìè ðîçïðàâèìî êðèëà, à ìè öå 
ìîæåìî çðîáèòè, íàñ ïðîñòî 
õîâàþòü, çàáèðàþ÷è ó íàñ íàø³ 
ðåñóðñè, — ñõâèëüîâàíî çàçíà-
÷èëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

Ë³äåð ïàðò³¿ ïåðåêîíàíà, ùî é 
ñàì³ ëþäè ñüîãîäí³ çäàòí³ çì³íè-
òè êóðñ êðà¿íè, çðîáèâøè ñòàâêó 
íà ïðîôåñ³îíàë³â, íà ñèëüíèõ 
òà íàä³éíèõ ëþäåé íà ì³ñöåâèõ 
âèáîðàõ.

— ß çíàþ, ÿê âòîìèëèñÿ 
óêðà¿íö³ â³ä ïîë³òèêè ³ âèáîð-
÷îãî ïðîöåñó. Àëå âñ³õ ñâ³äîìèõ 
ãðîìàäÿí âñå æ çàêëèêàþ éòè 
íà ì³ñöåâ³ âèáîðè 25-ãî æîâòíÿ 
³ ãîëîñóâàòè. Íàì òðåáà íåãàé-
íî ä³ÿòè ³ âðåøò³ ñêàçàòè «í³» 
õèáíîìó êóðñó âëàäè. Ñüîãîä-
í³ ëþäè ìàþòü äëÿ öüîãî âñ³ 
ìîæëèâîñò³. Òîìó äî âèáîðó 
ïîòð³áíî ïîñòàâèòèñÿ â³äïî-
â³äàëüíî, îáèðàòè íå ðåêëàìí³ 
ãàñëà, à ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíà-
ë³â, ÿê³ á íà ä³ë³ ïîêàçàëè, ùî 
¿ì ìîæíà äîâ³ðÿòè, — çàêëèêàëà 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî, êàíäèäàò-
êà íà ïîñàäó ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
ÎÒÃ â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»:

— Ç 2009 ðîêó ÿ ëèøå ó ïàðò³¿ 
«Áàòüê³âùèíà», áî ÿ ââàæàþ ¿¿ 
îðãàí³çîâàíîþ òà ñòðóêòóðîâà-
íîþ. Íàéãîëîâí³øå, ùî ë³äåð 
ïàðò³¿ íå ïåðåõîäèòü ³ç îäí³º¿ 
ñèëè â ³íøó, íå îáèðàº ñîá³ 
á³ëüø âèã³äíèé ïîë³òè÷íèé ïðî-
åêò, ³ íå çì³íþº ñâî¿õ ïðèíöè-
ï³â. Âñ³ ñèëè Þë³¿ Òèìîøåíêî ³ 
ïðèíöèïè ñîö³àëüíî ñïðÿìîâà-
í³, íàïðàâëåí³ íà íåçàëåæí³ñòü ³ 
ðîçêâ³ò íàøî¿ äåðæàâè, ¿¿ åôåê-
òèâí³ñòü. Âîíà çíàº, ÿê ñôîð-
ìóâàòè åêîíîì³êó, ùîá ðîçâè-
âàëîñÿ âèðîáíèöòâî. Ùîá ëþäè 
ìîãëè çàðîáëÿòè ó ñåáå â êðà¿í³, 
à íå çà êîðäîíîì.

Юлія Тимошенко: Місцеві вибори — шанс 
припинити експерименти влади над країною 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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Êàíäèäàòêà íà ïî-
ñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Â³ííèö³ â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùè-
íà» — ïðî òå, ÿê ïîêðàùèòè 
æèòòÿ â³ííè÷àí, íå î÷³êóþ÷è 
íà äîïîìîãó ç öåíòðó. 

Êîðîíàâ³ðóñíà åï³äåì³ÿ, ÿêà 
âèðóº â Óêðà¿í³ âæå ïîíàä ï³â-
ðîêó, ïîêàçàëà ñëàáê³ ì³ñöÿ 
íå ëèøå â ìåäè÷í³é ãàëóç³, à é 
â ñèñòåì³ çàãàëüíîäåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ. Âîäíî÷àñ ðåôîð-
ìà äåöåíòðàë³çàö³¿ äàº ì³ñöåâ³é 
âëàä³ âàæåë³ ³ â³äêîðèãóâàòè, ³ 
ïîêðàùèòè òå, ùî âèÿâèëîñü 
íå ï³ä ñèëó âëàä³ öåíòðàëüí³é, 
ïåðåêîíàíà êàíäèäàòêà íà ïî-
ñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³ 
â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Íàòàë³ÿ 
Ñîëåéêî.

ßê ë³êàðêà ç áàãàòîð³÷íèì 
ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîì âîíà 
ç õ³ðóðã³÷íîþ òî÷í³ñòþ âêà-
çóº íà ïîìèëêè òèõ, õòî áóâ 
çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè ãî-
ëîâíå — íàëåæíó ÿê³ñòü ìåäè÷-
íèõ ïîñëóã íå ëèøå ïàö³ºíòàì 
³ç êîðîíàâ³ðóñîì, à é òèì, õòî 
ñòðàæäàº â³ä ³íøèõ íåäóã.

Çàì³ñòü òîãî, àáè äîêëàñòè 
ìàêñèìóì çóñèëü òà êîøò³â 
íà çàáåçïå÷åííÿ ë³êàð³â òà 
ïàö³ºíò³â óñ³ì íåîáõ³äíèì — 
â³ä äåøåâèõ àáî áåçêîøòîâíèõ 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó 
òà ìàñîâîãî òåñòóâàííÿ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ äî íàéñó÷àñí³øèõ 
àïàðàò³â øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåíü — âëàäà ç 66 ì³ëüÿð-
ä³â ãðèâåíü êîðîíàâ³ðóñíîãî 
ôîíäó ïîíàä ïîëîâèíó çàáðàëà 
íà «Âåëèêå áóä³âíèöòâî» äî-
ð³ã. Õî÷à, õòî áóäå õîäèòè òà 
¿çäèòè öèìè äîðîãàìè, ÿêùî 
íàâ³òü çà îô³ö³éíîþ, äàëå-
êî íå ïîâíîþ, ñòàòèñòèêîþ 
ùîäåííà ê³ëüê³ñòü íîâèõ âè-
ïàäê³â COVID-19 âæå ïåðå-
âèùèëà òèñÿ÷³, à ñ³ìåéí³ ë³-
êàð³ êîíñóëüòóþòü ïàö³ºíò³â 

ó òåëåôîííîìó ðåæèì³, ÷åðåç 
ùî ò³ â÷àñíî íå îòðèìóþòü íà-
ëåæíîãî ë³êóâàííÿ, íàãîëîøóº 
Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ùå îäíà ïî-
ìèëêà âëàäè ó áîðîòüá³ ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì — öå â³äñóòí³ñòü 
÷³òêîãî ïðîãíîçó ê³ëüêîñò³ õâî-
ðèõ, à â³äòàê — íåîáõ³äíî¿ äëÿ 
¿õíüî¿ ãîñï³òàë³çàö³¿ ê³ëüêîñò³ 
ë³æîê. ßê íàñë³äîê, â àâðàëü-
íîìó òåìï³ íà «êîâ³äí³» çàêëà-
äè ïåðåïðîô³ëüîâóþòü ïîëîãîâ³ 
áóäèíêè òà ñïåö³àë³çîâàí³ ìå-
äè÷í³ çàêëàäè, à â³äïîâ³ääþ íà, 
õòî ³ äå ë³êóâàòèìå, íàïðèêëàä, 
ïàö³ºíò³â ³ç çàõâîðþâàííÿìè 
ñåðöÿ ÷è íèðîê, çâó÷èòü ðîç-
ãóáëåíà òèøà.

— Õòî çàâàæàâ ïîñàäîâöÿì 
â³ä ìåäèöèíè é íå ò³ëüêè çà ö³ 
ï³âðîêó ðîçãîðíóòè ìîäóëüí³ 
øïèòàë³, ÿê öå ðîáèëîñÿ ó Êè-
òà¿, à íå ðàïîðòóâàòè çàðàç ïðî 
òå, ùî òàêèé êðîê áóäå çðîáëå-
íî â àáñòðàêòíîìó íàéáëèæ÷î-
ìó ìàéáóòíüîìó, — îáóðþºòüñÿ 
Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî.

Âîíà ïåðåêîíàíà: ó ïåðøó 
÷åðãó çóñèëëÿ âëàäè ìàþòü 
áóòè ñïðÿìîâàí³ íå íà ïåðå-
ïðîô³ëþâàííÿ ä³þ÷èõ ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â, à íà â³äíîâëåííÿ 
ðîáîòè òèõ, ùî áóëè ïîâí³ñòþ 
àáî ÷àñòêîâî çàêðèò³ ó ðàìêàõ 
ðåôîðìè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. Çà-
âäÿêè öüîìó ìîæíà áóäå ³ çåêî-
íîìèòè áþäæåòí³ êîøòè, ñïðÿ-
ìóâàâøè ¿õ íà çàêóï³âëþ ë³ê³â, 
òåñò³â òà íåîáõ³äíî¿ àïàðàòóðè, 
³ çáåðåãòè ñèñòåìó íàäàííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì ç 
³íøèìè, îêð³ì COVID-19, çà-
õâîðþâàííÿìè.

Àëå åï³äåì³ÿ — öå óäàð 
íå ëèøå ïî çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí, 
à é ïî åêîíîì³ö³. ² â ïåðøó 
÷åðãó éîãî çàçíàëè ò³, õòî º ¿¿ 
îñíîâíîþ, — ìàë³ òà ñåðåäí³ 
ï³äïðèºìö³. Ò³, õòî áóëè çìó-

øåí³ çàêðèâàòè àáî ÷àñòêîâî 
çãîðòàòè ñâ³é á³çíåñ, çâ³ëüíÿòè 
àáî â³äïðàâëÿòè ó íåîïëà÷óâàí³ 
â³äïóñòêè ïðàö³âíèê³â òà çàçíà-
âàòè øàëåíèõ çáèòê³â.

Òàêà ñèòóàö³ÿ, íàãîëî-
øóº Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî, ìàº 
ñòàòè óðîêîì ó ïåðøó ÷åðãó 
äëÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè. Àäæå ¿é, 
çà íàÿâíîñò³ ïîë³òè÷íî¿ âîë³ 
òà áàæàííÿ, ö³ëêîì ï³ä ñèëó 
ðîçðîáèòè ïðîãðàìó çàõèñòó 
á³çíåñó â íàäçâè÷àéíèõ óìîâàõ.

— Çíà÷íà ÷àñòèíà ïîäàòê³â, 
ÿê³ ñïëà÷óþòü â³ííèöüê³ ï³ä-
ïðèºìö³, éäóòü äî â³ííèöüêîãî 
áþäæåòó, ÿêèì ðîçïîðÿäæàºòüñÿ 
ì³ñüêà âëàäà. À îòæå ñàìå âîíà 
ïîâèííà âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà çàõèñò òà ï³äòðèìêó 
òèõ, õòî ôàêòè÷íî óòðèìóº ¿¿, — 
çàçíà÷àº Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðîãðàìà 
ï³äòðèìêè á³çíåñó ìàº âêëþ-
÷àòè ÿê çàïðîâàäæåííÿ ï³ëüã 
ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà 

îðåíäíî¿ ïëàòè, òàê ³ ñïåö³àëü-
íèé ôîíä, ç ÿêîãî çà ïîòðåáè 
áóäå âèïëà÷óâàòèñÿ ìàòåð³àëü-
íà äîïîìîãà ï³äïðèºìöÿì, ¿õ-
í³ì ðîäèíàì òà ïðàö³âíèêàì, 
ÿêèõ ðîáîòîäàâö³ áóëè çìóøåí³ 
çâ³ëüíèòè.

Àíàëîã³÷íèé ôîíä, çàçíà÷àº 
êàíäèäàòêà â³ä «Áàòüê³âùèíè» 
íà ïîñàäó â³ííèöüêîãî ìåðà, 
ìàº áóòè ñòâîðåíî ó ì³ñò³ é 
äëÿ ï³äòðèìêè ïðåäñòàâíèê³â 
ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ òà ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåí-
íÿ. ² â ïåðøó ÷åðãó — ëþäåé 
ïåíñ³éíîãî â³êó, ÿêèõ äåðæàâà 
íå çìîãëà çàáåçïå÷èòè ã³äíîþ 
¿õíüî¿ ïðàö³ ïåíñ³ºþ.

Êðîêîì íîìåð äâà ó íàïðÿì-
êó ï³äòðèìêè òàêèõ â³ííè÷àí 
ìàº ñòàòè ðåôîðìóâàííÿ ðîáî-
òè îðãàí³â ñîö³àëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ, àáè ¿õí³ ïðàö³âíèêè 
ðåàëüíî òà ùîäåííî îï³êóâà-
ëèñÿ òèìè, õòî öüîãî ïîòðåáóº.

— Ó ñêðóòíèé äëÿ äåðæàâè 
÷àñ, êîëè öåíòðàëüíà âëàäà 
á³ëüøå îï³êóºòüñÿ ñâî¿ì ðåé-
òèíãîì, àí³æ òóðáîòîþ ïðî ãðî-
ìàäÿí, ñàìå ì³ñöåâà âëàäà ìîæå 
òà ìàº ïðàâî ñòàòè ðåàëüíîþ 
ïðîòèâàãîþ çëî÷èíí³é áåçä³-
ÿëüíîñò³ òà áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³. 
² ÿêùî óõâàëþþòüñÿ çàêîíè, 
ä³ÿ ÿêèõ çàãðîæóº äîáðîáóòó òà 
áåçïåö³ ãðîìàäÿí, îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîâè-
íí³ çãàäàòè ïðî ïðàâà, ÿê³ ¿ì 
íàäàëà Êîíñòèòóö³ÿ, — íàãîëî-
øóº Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî.

Ðåàë³çàö³ºþ îäíîãî ç òàêèõ 
ïðàâ, êàæå âîíà, ìîæå ñòàòè 
ïîâíà çàáîðîíà íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ ä³ÿëü-
íîñò³ êàçèíî òà ³íøèõ ïîä³áíèõ 
ãðàëüíèõ çàêëàä³â, «çåëåíå ñâ³ò-
ëî» ÿêèì óâ³ìêíóëà Âåðõîâíà 
Ðàäà óõâàëåíèì íåþ çàêîíîì.

— Öå ôàêòè÷íî ï³äòðèìêà 
ãðàëüíî¿ íàðêîìàí³¿, ïðîòè 
÷îãî êàòåãîðè÷íî âèñòóïàº 
«Áàòüê³âùèíà». Â³ííèöÿ òà Â³-
ííè÷÷èíà óñë³ä çà Çàïîð³çüêîþ 
îáëàñòþ ìàþòü ñòàòè òåðèòî-
ð³ºþ, â³ëüíîþ â³ä ãðàëüíîãî 
á³çíåñó, ÿêèé ïðîâîêóº ïàòî-
ëîã³÷íó çàëåæí³ñòü ³ ÿê íàñë³-
äîê — çóáîæ³ííÿ òà ñòðàæäàí-
íÿ áàãàòüîì ðîäèíàì, — êàæå 
Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî.

Âîíà ïåðåêîíàíà: ì³ñöåâ³ âè-
áîðè 25 æîâòíÿ º ãîëîâí³øèìè 
çà âèáîðè ³ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 
³ ïðåçèäåíòñüêèõ. Àäæå ñüî-
ãîäí³ îñíîâíèé âàæ³ëü âëàäè 
çíàõîäèòüñÿ íà ì³ñöÿõ. Òàì, 
äå ëþäè ñïëà÷óþòü ïîäàòêè 
òà ìîæóòü ðåàëüíî âïëèâàòè 
íà òèõ, êîãî îáèðàþòü òà õòî 
íåñòèìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-
áðîáóò, áåçïåêó òà ïðîöâ³òàííÿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ òà óñ³õ 
¿¿ ìåøêàíö³â.

Наталія Солейко: «Основний важіль 
влади має бути на місцях» 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

481431
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

I n t e r m e z z o 
Donuts çíàõî-
äèòüñÿ íà âóëè-

ö³ Íåêðàñîâà. Ó öüîìó çàêëàä³ 
ïðàöþº Ìèõàéëî Æèë³í ðàçîì 
ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ Ìèðîñëàâîþ. 
Âïåðøå äî íàøîãî ì³ñòà âîíè 
ïîòðàïèëè ï’ÿòü ðîê³â òîìó. 
Äî öüîãî ïîäðóææÿ æèëî ó Äî-
íåöüêó, äå Ìèõàéëî ïðàöþâàâ 
çàâ³äóâà÷åì òðóïè äðàìàòè÷íî-
ãî òåàòðó. Ç ïî÷àòêîì ðîñ³éñüêî¿ 
àãðåñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè â³í ï³øîâ 
äîáðîâîëüöåì â ÀÒÎ, äå ÷åðåç 
ï³âðîêó ä³ñòàâ íàñêð³çíå ïîðà-
íåííÿ ëåãåí³.

МАРИВ ПРОВІНЦІЄЮ 
— Ó íàñ ç äðóæèíîþ áóëà äî-

ìîâëåí³ñòü, ùî ÿ íå ï³äó âîþâàòè, 
ïîêè íå áóäå çàä³ÿíà ðåãóëÿðíà 
ðîñ³éñüêà àðì³ÿ. Íà æàëü, íàïðè-
ê³íö³ ñåðïíÿ 2014-ãî öå ñòàëîñÿ ³ 
ÿ îïèíèâñÿ íà ôðîíò³, — ðîçïîâ³-
äàº Ìèõàéëî. — Ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ 
ÿ íå çíàâ, êóäè ä³âàòèñÿ, àäæå 
òåàòð çàëèøèâñÿ òàì. Äÿêóþ÷è 
Áîãîâ³, ó ìåíå áóëè äðóç³ ç Äî-
íÍÓ, ÿêèé òîä³ ÿêðàç ïåðå¿õàâ 
äî Â³ííèö³. Âîíè ïîãîâîðèëè 
ç ðåêòîðîì ³ â³í çàïðîñèâ ìåíå 
íà ðîáîòó, ÿ ïî÷àâ âèêëàäàòè 
ë³òåðàòóðó.

Ìèõàéëî ðîçïîâ³äàº, ùî äî ïî-
÷àòêó â³éíè â³í ìàðèâ íåâåëè÷-
êèì ì³ñòå÷êîì ç ïðîâ³íö³éíèì 
óí³âåðñèòåòîì. Äå ñïîê³éíå ³ ðîç-
ì³ðåíå æèòòÿ, äå ìîæíà òèõåíü-
êî âèêëàäàòè, à ó âèõ³äí³ õîäèòè 
íà ðèáîëîâëþ. Ðîçãëÿäàâ Í³æèí ³ 
Óìàíü, àëå îïèíèâñÿ ó íàñ. Òåïåð 
Â³ííèöþ ââàæàº ñâî¿ì ð³äíèì 
ì³ñòîì.

— Ìåí³ ïîäîáàëîñÿ âèêëàäàòè, 
àëå ÿ, ì’ÿêî êàæó÷è, áóâ íå â çà-
õâàò³ â³ä òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
â îñâ³òí³é ãàëóç³ íàøî¿ êðà¿íè, 
òîìó âèð³øèâ, ùî ïîòð³áíî ïî-
÷èíàòè ùîñü ñâîº, — ïðîäîâæóº 
Ìèõàéëî. — Ïîâí³ñòþ ðîç³ðâàòè 
çâ’ÿçîê ç ãóìàí³òàðíèì, íàóêî-
âèì òà ë³òåðàòóðíèì ìèíóëèì 
ÿ íå íàâàæèâñÿ, òîìó íàøà ìàé-
ñòåðíÿ ìàº äåùî òâîð÷èé óõèë.

БЕЗ ЧІПСІВ — НІЯК 
Ïåðøå ñëîâî ç íàçâè çàêëàäó 

º â³äñèëàííÿì äî îäí³º¿ ç íàé-
â³äîì³øèõ íîâåë Ìèõàéëà Êîöþ-
áèíñüêîãî Intermezzo, à äðóãå, — 
Donuts — ç àíãë³éñüêî¿ ïåðåêëà-
äàºòüñÿ, ÿê ïîí÷èêè. Ñïî÷àòêó 
ïîäðóææÿ ïëàíóâàëî â³äêðèòè 
ñ³ìåéíå êàôå ç íåâåëèêèì àñîð-
òèìåíòîì: ïîí÷èêè, ïðîõîëîäí³ 
íàïî¿ ³ êàâà. Àëå çíàéøîâøè ³ 
âèíàéíÿâøè ïðèì³ùåííÿ ï³ä 
çàêëàä, çðîçóì³ëè, ùî ïåðøèé 
÷àñ, çîêðåìà ÷åðåç áëèçüêå ñó-
ñ³äñòâî ç³ øêîëîþ, áóäå êðàùå, 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ВІДКРИВ 
МАЙСТЕРНЮ ПОНЧИКІВ 
Власна справа  У Вінниці з’явилася 
пончикова майстерня Intermezzo Donuts. 
Ми навідалися до закладу і поспілкувалися 
з його власником про війну на сході, 
переїзд до Вінниці, а ще багато говорили 
про Михайла Коцюбинського і його вплив 
на створення цієї майстерні

— Øêîëÿð³ ¿äÿòü ïîí÷èêè 
çà îáèäâ³ ùîêè, ÷îìó ìè, çâ³ñ-
íî, äóæå ðàä³. Äëÿ íèõ ó íàñ íà-
â³òü ä³º ïîñò³éíà çíèæêà. ßê ³ 
äëÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é. Àëå 
âåòåðàíè íåþ êîðèñòóâàòèñÿ 
íå ïîñï³øàþòü, íà â³äì³íó â³ä 
ó÷í³â, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî Æè-
ë³í. — ×îìó ñàìå ïîí÷èêè? Áî 
öå ñìàê äèòèíñòâà. Â Intermezzo 
Êîöþáèíñüêèé ïèøå, ùî æàé-
âîðîíêè ãðàþòü íà ñîíÿ÷íèõ 
ïðîìåíÿõ, à ïîí÷èêè ó ìåíå 
àñîö³þþòüñÿ ÿêðàç ³ç ñîíöåì. 
Òà é àíôàñ Êîöþáèíñüêîãî íà-
ãàäóº ìåí³ ïîí÷èê. ß, äî ðå÷³, 
íà êîæí³é êîðîáö³ ìàëþþ ùîñü 
ó êàðèêàòóðí³é ôîðì³: êîëè ïîð-
òðåò êë³ºíòà, à êîëè êðîêîäèëà, 
ÿêèé ìåøêàº â ð³÷ö³ Òÿæèë³âö³. 
Ó âñ³õ íèõ çàâæäè âåëèêèé í³ñ. 
Ëþäÿì òàêå ïîäîáàºòüñÿ.

Ó ìàéáóòíüîìó ï³äïðèºìåöü 
ïëàíóº îðãàí³çîâóâàòè â ñâîºìó 
çàêëàä³ êàìåðí³ ïðåçåíòàö³¿ ³ ë³-
òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ. Ãîâîðèòü, ùî 

÷àñòèìè ãîñòÿìè ó íèõ º òâîð÷³ 
âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷-
íîãî ³ äîíåöüêîãî óí³âåðñèòåò³â. 
Íåð³äêî çà ïîí÷èêîì ç êàâîþ 
ïðèõîäÿòü ³ â³äîì³ ïîåòè, ÿê³ 
çàâæäè äàðóþòü ñâî¿ êíèæêè. Ç 
íèõ âæå íàçáèðàëàñÿ íåâåëè÷êà 
á³áë³îòåêà, ùî ¿¿ òàêîæ ìîæíà 
ïîáà÷èòè â Intermezzo Donuts.

— Íà ÿêîìóñü ñóá’ºêòèâíîìó 
ð³âí³ òåõí³êà ïèñüìà Êîöþáèí-
ñüêîãî íàãàäóº ìåí³ ñàìå Â³-
ííèöþ. Âîíà ³ìïðåñ³îí³ñòñüêà, 
íå ìàº ÷³òêèõ êîíòóð³â ³ æîñòêèõ 
êîðäîí³â, à ¿¿ áàðâè ïåðåò³êàþòü 
ç îäíèõ â ³íø³. Â éîãî òâîðàõ âñå 
ðîçì³ðåíå ³ ïëàâíå. Êð³ì òîãî, 
â³ííèöüêà ïðèðîäà — öå ïðè-
ðîäà, ùî îïèñàíà â Intermezzo. 
Ìè ç äðóæèíîþ çà òå, ùîá Êî-
öþáèíñüêèé áóâ ìàêñèìàëüíî 
ïðèñóòí³ì ó Â³ííèö³, — ãîâîðèòü 
Ìèõàéëî ³ ïî÷èíàº ïðèãîòóâàííÿ 
÷åðãîâî¿ ïîðö³¿ ïîí÷èê³â. Ñêîðî 
çà íèìè ïðèéäóòü çãîëîäí³ë³ â³-
ííè÷àíè.

Власник пончикової майстерні Михайло Жилін: 
«Ми з дружиною за те, щоб Коцюбинський був 
максимально присутнім у Вінниці» 

ÿêùî â àñîðòèìåíò³ áóäå á³ëüøå 
ïîçèö³é: ôàñò-ôóä, ÷³ïñè, ñîëîäê³ 
íàïî¿ òîùî.

— Ñïîä³âàþñü, ùî ç ÷àñîì 
ìè âñå-òàêè çìîæåìî ïðèéòè 
äî êîíöåïö³¿ ïîí÷èê³â ³ ê³ëüêîõ 
ð³çíîâèä³â íàïî¿â, à çàðàç öå 
âèìóøåíà ì³ðà, â³ä ÿêî¿ í³êóäè 
íå ä³òèñÿ. ßêùî ïðèáðàòè ç ïî-
ëèöü ÷³ïñè, äî íàñ íå áóäå ïðè-
õîäèòè ñò³ëüêè ëþäåé. Îñîáëèâî 
âäåíü, êîëè îñíîâíèìè íàøèìè 
êë³ºíòàìè º øêîëÿð³, — ïðîäî-
âæóº Ìèõàéëî.

«ДУМАТИ НА КОНТРОЛЬНИХ 
ТРЕБА»» 

Ïðèáëèçíî çà ãîäèíó, ùî æóð-
íàë³ñò ïåðåáóâàâ â Intermezzo 
Donuts, äî çàêëàäó íàâ³äàëè-
ñÿ ê³ëüêà äåñÿòê³â â³äâ³äóâà÷³â. 
Á³ëüø³ñòü — øêîëÿð³. Â ÿêèéñü 
ìîìåíò Ìèõàéëî íàâ³òü ïîïðîñèâ 
ïðèçóïèíèòè ³íòåðâ’þ ³ ï³øîâ äî-
ïîìàãàòè äðóæèí³ çà ïðèëàâîê.

— Äîáðèé âå÷³ð, — â³òàâñÿ ÷è íå ç 
óñ³ìà ñâî¿ìè â³äâ³äóâà÷àìè Ìèõàé-
ëî, õî÷à íà ãîäèííèêó áóâ ëèøå 
îá³ä. Ïîò³ì â³í ïîÿñíèâ, ùî øêî-
ëÿðàì ïîäîáàºòüñÿ, êîëè ç íèìè 
æàðòóþòü, íàçèâàþòü ¿õ çà ³ìåíàìè 
³ ïîñò³éíî óñì³õàþòüñÿ ó â³äïîâ³äü. 
Êàæå, ñó÷àñí³ êë³ºíòè õîäÿòü äî çà-
êëàä³â íå ñò³ëüêè çà ïðîäóêö³ºþ, 
ñê³ëüêè çà åìîö³ÿìè.

Ó çàêëàä³ ñòàº äóæå ãîëîñíî. 
Çâ³äóñ³ëü ëóíàº ãîì³í ðîçìîâ øêî-
ëÿð³â, ÿê³ õî÷óòü ÿêîìîãà øâèäøå 
îïèíèòèñÿ á³ëÿ êàñè: «À ìîæíà 
÷³ïñè?» «Äàéòå õðóñòàéëè ç áåêî-
íîì. Ìåí³ òðåáà ï³äêð³ïèòèñÿ», 
«Äâà ïîí÷èêè, áóäü ëàñêà».

— Íó, à òîá³, Ìèøêî, ùî? — 
çàïèòóº Ìèõàéëî ó øêîëÿðà, 
ÿêèé íå ìîæå âèçíà÷èòèñÿ, ùî 
â³í êóïóâàòèìå.

— Òà äóìàþ, — â³äïîâ³äàº õëî-
ïåöü.

— Íà êîíòðîëüíèõ òðåáà äóìà-
òè, à òóò íåìàº ÷îãî, — ãîâîðèòü 
óñì³õíåíèé âëàñíèê.

— Òîä³ äàâàéòå ï³öó-ìàëÿâêó.

МАЛЮЄ КАРИКАТУРИ 
Ìàéæå âñ³ ïîí÷èêè ðîçáèðà-

þòü ùå äî îá³äó, òîæ äîâîäèòüñÿ 
ðîáèòè äðóãó çàêëàäêó. Äî çàïóñ-
êó Intermezzo Donuts Ìèõàéëî 
ç Ìèðîñëàâîþ ïëàíóâàëè, ùî 
ïðîäàâàòèìóòü ïîí÷èêè âèíÿò-
êîâî êîðîáî÷êàìè ïî 6–7 øòóê, 
àëå òîä³ íå âñ³ øêîëÿð³ ìîãëè á 
äîçâîëèòè ñîá³ íèìè ïîñìàêó-
âàòè, òîæ âèð³øèëè ïðîäàâàòè 
³ ïîøòó÷íî.

«Íà êîæí³é êîðîáö³ 
ìàëþþ ùîñü 
êàðèêàòóðíå: êîëè 
ïîðòðåò êë³ºíòà, à 
êîëè êðîêîäèëà, ùî 
æèâå â ð³÷ö³ Òÿæèë³âö³»

Планували, що продаватимуть пончики коробочками по 
6-7 штук. Але потім вирішили торгувати ними і поштучно

Нерідко за пончиком приходять і поети, які дарують свої 
книжки. З них вже назбиралася невеличка бібліотека

Á²ÇÍÅÑ
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Êàíäèäàò ó 
äåïóòàòè äî Â³-

ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä ÂÎ «Áàòüê³â-

ùèíà» ¹ 9 ó âèáîð÷îìó áþëåòåí³ 
Ùå ó 2014 ðîö³ óñï³øíèé âè-

êëàäà÷ òà äèïëîìîâàíèé äàí-
òèñò Âëàäèñëàâ Ïóøêàð íàâ³òü 
íå ì³ã ïîäóìàòè, ùî êâàðòèðà 
ó éîãî ð³äíîìó Ëóãàíñüêó áóäå 
ðîçáèòà ðîñ³éñüêèìè ñíàðÿ-
äàìè, à â³í áóäå æèòè â óí³-
âåðñèòåòñüêîìó ãóðòîæèòêó òà 
ïðàöþâàòèìå çà 700 ê³ëîìå-
òð³â â³ä ð³äíîãî äîìó: ó Â³ííè-
ö³. Çà îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â äëÿ 
Âëàäèñëàâà òà ùå ñåìè òèñÿ÷ 
ïåðåñåëåíö³â Â³ííèöÿ ñòàëà 
ð³äíîþ: íà áåðåãàõ Ï³âäåííîãî 
Áóãó ïåðåñåëåíö³ çíàéøëè ñâîþ 
íîâó Áàòüê³âùèíó.

«ЯКЩО ВИ НЕ ЗАЙМАЄТЕСЬ 
ПОЛІТИКОЮ, ТО ПОЛІТИКА 
ЗАЙМЕТЬСЯ ВАМИ» 

Äî 2014 ðîêó Âëàäèñëàâ Ïóø-
êàð æèâ çâè÷àéíèì æèòòÿì. Âè-
êëàäàâ îðòîïåäè÷íó ñòîìàòîëî-
ã³þ ó Ëóãàíñüêîìó ìåäè÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³. Áóäóâàâ ïëàíè 
íà ìàéáóòíº. Çàê³í÷èâ ðåìîíò 
ó êâàðòèð³. Àëå âñ³ ïëàíè íàâåñí³ 
2014 ðîêó ïåðåêðåñëèëà â³éíà.

«ßêùî âè íå çàéìàºòåñü ïî-
ë³òèêîþ, òî ïîë³òèêà çàéìåòüñÿ 
âàìè. Äîáðå ïàì'ÿòàþ òîé äåíü, 
êîëè ó íàøîìó ì³ñò³ ïåðøèé 
ðàç ïðîëóíàëè âèáóõè. Òîä³ 
âòðàòèâ ñâîº çäîðîâ'ÿ. Äî òîãî 
áóâ ïðèäàòíèé äëÿ ëüîòíî¿ 
ñëóæáè, à òåïåð ñòðàæäàþ â³ä 
âèñîêîãî òèñêó. Âñå æèòòÿ ðîç-
ìîâëÿþ ðîñ³éñüêîþ, äóìàþ ðî-
ñ³éñüêîþ, àëå â òó í³÷ íàïèñàâ 
â³ðø óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Êîëè 
ç æèòëîâèõ êâàðòàë³â ïî÷àëè 
ñòð³ëÿòè «Ãðàäè», ïðèäáàëè ç 
äðóæèíîþ êâèòêè íà îñòàíí³é 
ïîòÿã ç Ëóãàíñüêà íà Êè¿â. Âñå, 
ùî âñòèãëè âçÿòè ç ñîáîþ — 
ë³òí³ ðå÷³ òà äîêóìåíòè. Íàøó 
êâàðòèðó çðóéíóâàëè âèáóõè. 
Âîñåíè ïîâåðíóâñÿ, çàñêëèâ 
â³êíà ó êâàðòèð³, âçÿâ óñå, ùî 
ìîæíà áóëî ïîêëàñòè ó âàë³çó, 
òà ïî¿õàâ çâ³äòè íàçàâæäè», — 
çãàäóº Âëàäèñëàâ Ïóøêàð.

Á³ëüøå ðîêó Âëàäèñëàâ ç äðó-
æèíîþ æèâ ó Êèºâ³ íà çéîì-
íèõ êâàðòèðàõ. Çãîäîì éîãî 
äðóæèíó ïîêëèêàëè âèêëàäàòè 
äî Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

ПРИ ВЛАШТУВАННІ 
НА РОБОТУ У ВІННИЦІ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗІТКНУЛИСЬ З 
«КУМІВСТВОМ» 

Âëàäèñëàâó ç äðóæèíîþ Â³-
ííèöÿ ñïîäîáàëàñü â³äðàçó. 
×èìîñü âîíà ñõîæà íà éîãî 
êîëèñü ð³äíèé Ëóãàíñüê. Ïðîòå 
âèÿâèëîñü, ùî ëþäèí³ ç âèùîþ 
îñâ³òîþ ç á³ëüø, í³æ äåñÿòèð³÷-
íèì ñòàæåì ðîáîòè äàíòèñòîì, 

íå òàê ïðîñòî çíàéòè ðîáîòó 
ó Â³ííèö³.

«Ñïî÷àòêó ïî÷àâ îáõîäèòè âñ³ 
ñòîìàòîëîã³÷í³ êë³í³êè. Óñþäè 
îòðèìóâàâ â³äìîâó. Ùîòèæíÿ 
õîäèâ ó Â³ííèöüêèé ìåäè÷-
íèé êîëåäæ, ïðîñèâñÿ, ùîá 
ìåíå âçÿëè. Ìåíå äóæå äîâãî 
«ãîäóâàëè çàâòðàêàìè». Ò³ëüêè 
ó 2017 ðîö³ ìåíå âçÿëè íà äå-
êðåòíó ñòàâêó, àëå âæå ó æîâòí³ 
öüîãî ðîêó ïðàö³âíèöÿ âèõîäèòü 
ç äåêðåòó. ß íå çíàþ, ÷è áóäó 
ïðàöþâàòè. Ö³ëèé ð³ê ìåí³ îá³-
öÿëè äàòè ïîâíó ñòàâêó âèêëà-
äà÷à, àëå… íàáðàëè ñâî¿õ. ßê 
ç'ÿñóâàëîñü, ìåíøå í³æ çà äâ³ 
òèñÿ÷³ äîëàð³â íàâ³òü íå õîò³ëè 
ðîçìîâëÿòè. Ìè ç äðóæèíîþ 
äóæå ïîëþáèëè Â³ííèöþ, àëå 
êóì³âñòâî òà õàáàðíèöòâî — öå 
ñïðàâæí³é á³÷. Íåâàæëèâî — 
ðîçóìíèé òè ÷è äóðíèé, ÿêèé 
ó òåáå ñòàæ, ÿê³ â òåáå íàâè-
÷êè — â³çüìóòü, àáî ñâîãî, àáî 
õòî çàïëàòèâ ãðîø³», — ðîçïîâ³â 
Âëàäèñëàâ Ïóøêàð.

«ЙДУ В ДЕПУТАТИ, 
ЩОБ ПОЧУЛИ ГОЛОС 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» 

Ó Â³ííèö³ ïðîæèâàº ïîíàä ñ³ì 
òèñÿ÷ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ 
îñ³á. Âïåðøå íà öèõ ì³ñöåâèõ 
âèáîðàõ, çàâäÿêè ä³þ÷èì íàðîä-
íèì äåïóòàòàì, âîíè îòðèìàëè 
ïðàâî ãîëîñó. Öå àêòèâí³ ëþäè, 
á³çíåñìåíè, îñâ³òÿíè, ë³êàð³, it-
øíèêè. Ëþäè, ùî çâèêëè ïðà-
öþâàòè. Âîíè ïëàòÿòü ïîäàòêè 

äî ì³ñüêî¿ êàçíè.
Ãîëîâíà ïðîáëåìà, ÿêà ³ñíóº 

íà äàíèé ÷àñ — öå æèòëî. Ùîá 
âèð³øèòè öþ ïðîáëåìó, ïåðå-
ñåëåíöÿì ïîòð³áåí ñâ³é ïðåä-
ñòàâíèê ó ì³ñüê³é ðàä³.

«Ìè ïîâíîö³íí³ ÷ëåíè ãðî-
ìàäè, òîìó õî÷åìî çì³íþâàòè 
öå ì³ñòî íà êðàùå. Çà ö³ ðîêè 
âñ³ ïåðåñåëåíö³ çì³íèëè íå îäíó 
çéîìíó êâàðòèðó ïî âñ³õ êóòî÷-
êàõ Â³ííèö³. Êîëè ïåðå¿õàëè, 
ö³íè íà îðåíäó çëåò³ëè â ðàçè. 
Ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò îðåíäàð 
ìîæå ïðîñòî â³äïðàâèòè âàñ 
íà âóëèöþ. Ëþäè æèâóòü ó ïî-
ñò³éíîìó ñòðåñ³. Íåîáõ³äíî, ùîá 
íà êîæí³é êîì³ñ³¿, íà êîæí³é 
ñåñ³¿ áóëà ëþäèíà, ÿêà áóäå 
äîáèâàòèñü âèð³øåííÿ ïèòàí-
íÿ æèòëà. ×åðãè íà ñîö³àëüíå 
æèòëî äóæå âåëèê³, ëþäè â íèõ 
ñòîÿòü ðîêàìè. Îòðèìàòè æèò-
ëî íåìîæëèâî. Íà ð³âí³ ì³ñòà 
öå ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ äóæå 
êâîëî. Ìè ç äðóæèíîþ æèâåìî 
ó ìàëîñ³ìåéö³ ïëîùåþ 18 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, ÿêó âèíàéìàºìî 
â óí³âåðñèòåòó», — êàæå Âëàäèñ-
ëàâ Ïóøêàð.

Çì³íþâàòè ñèòóàö³þ Âëàäèñ-
ëàâ áóäå â êîìàíä³ ÂÎ «Áàòüê³â-
ùèíà», ÿêà âèñóâàº éîãî ó äåïó-
òàòè ì³ñüêî¿ ðàäè. Öå íàä³éíà òà 
ïðîôåñ³éíà êîìàíäà, ÿêà áóäå 
â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè óñ³õ æèòå-
ë³â Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè. Ñàìå 
öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà òà ¿¿ çàñàäè 
áëèçüê³ ïîãëÿäàì â³ííèöüêèõ 
ïåðåñåëåíö³â.

Стоматолог з Луганська Владислав Пушкар: «Хочемо забезпечити 
житлом вінницьких переселенців, молоді сім'ї та ветеранів АТО» 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

481431
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ì³ñöåâ³ âèáî-
ðè â³äáóäóòüñÿ 
â óìîâàõ êîðîíà-

â³ðóñíîãî êàðàíòèíó. Ó ê³íö³ âå-
ðåñíÿ Êàáì³í óõâàëèâ ïîñòàíîâó 
ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ 
âèáîð³â ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó: êð³ì 
ïàñïîðòà ó âèáîðöÿ ìàº áóòè 
ìàñêà, ëþäÿì ç çàñòóäîþ ìîæíà 
áóäå ãîëîñóâàòè, àëå ó êàá³íêàõ, 
ùî ñòîÿòèìóòü îêðåìî â³ä ³íøèõ.

ßê öå âñå âèãëÿäàòèìå íàî÷íî, 
âèð³øèëè ïîêàçàòè íà ä³ëüíèö³, 
ùî çíàõîäèòüñÿ â Óïðàâë³íí³ 
ñòàòèñòèêè (Õìåëüíèöüêå øîñå, 
15). Îäðàçó íà âõîä³ ó â³äâ³äóâà÷à 
âèì³ðþþòü òåìïåðàòóðó ï³ðîìå-
òðîì. Òàêîæ çàïèòóþòü, ÷è º ìàñ-
êà òà ñâîÿ ðó÷êà äëÿ ãîëîñóâàííÿ.

— ßêùî âèáîðåöü ïðèéäå 
íà ä³ëüíèöþ áåç ðó÷êè é ìàñêè, 
éîìó âñå äàñòü ÷ëåí êîì³ñ³¿, — 
êàæå ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ 
Äìèòðî Øåâ÷óê.

ßêùî çàçâè÷àé íà ä³ëüíè-
öþ ïðèõîäÿòü óñ³ºþ ðîäèíîþ, 
òî öüîãî ðîêó ÷èíîâíèêè ïðî-
ñÿòü íå õîäèòè ãîëîñóâàòè ðàçîì 
ç ìàëèìè ä³òüìè.

РАДЯТЬ ПРИХОДИТИ 
БЕЗ ДІТЕЙ 

Â³ííè÷àíàì, ÿê³ ïîòðàïèëè 
íà òåðèòîð³þ ä³ëüíèö³, ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ äîòðèìóâàòèñÿ ñî-
ö³àëüíîãî äèñòàíö³þâàííÿ. Äëÿ 
öüîãî íà ï³äëîç³ íàêëåÿòü ÷åðâîí³ 
ñìóæêè, ÿêèìè â³äì³ðÿþòü â³ä-

ñòàíü ó áåçïå÷í³ 1,5 ìåòðà â³ä 
³íøèõ ëþäåé.

Á³ëÿ îäíîãî ñòîëà, äå ïîòð³áíî 
ïîêàçàòè ïàñïîðò ³ ðîçïèñàòèñÿ 
çà îòðèìàíèé áþëåòåíü, çìîæå 
çíàõîäèòèñÿ ìàêñèìàëüíî òðè 
ëþäèíè. Íà öèõ âèáîðàõ — áåç 
ñêàòåðòèí (äëÿ ëåãêî¿ äåç³íôåê-
ö³¿ ïîâåðõîíü). ² òàêîæ âèáîðöÿì 
áóäóòü ðàäèòè íå çàòðèìóâàòèñÿ 
â ïðèì³ùåíí³.

Óñ³ ÷ëåíè êîì³ñ³¿, çà ñëîâàìè 
Øåâ÷óêà, áóäóòü â ìàñêàõ, ùèò-
êàõ òà ðóêàâè÷êàõ. Âõ³ä òà âèõ³ä 
áóäå ðîçä³ëåíèé äëÿ âèáîðö³â: 

òîáòî, ùîá ïðîãîëîñóâàòè çà-
õîäèòå ÷åðåç îäí³ äâåð³, à êîëè 
çä³éñíèëè ñâîº âîëåâèÿâëåííÿ — 
âèõîäèòå ÷åðåç ³íø³ äâåð³.

Äî ãîëîñóâàííÿ áóäóòü äîïóñ-
êàòè âñ³õ âèáîðö³â, íàâ³òü òèõ, 
ùî ìàþòü îçíàêè ÃÐÂ².

— ßêùî ó ëþäèíè áóäå âè-
ÿâëåíà òåìïåðàòóðà ÷è îçíàêè 
ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè, ¿é áóäå 
ðåêîìåíäîâàíî çâåðíóòèñÿ 
äî ìåäè÷íî¿ ñëóæáè. Ìè ìîæå-
ìî çàïðîïîíóâàòè âèêëèêàòè 
øâèäêó, àëå çàáîðîíèòè âèáîð-
öþ ãîëîñóâàòè íå ìîæåìî — öå 
êîíñòèòóö³éíå ïðàâî ëþäèíè. 
Òîìó äëÿ òàêèõ âèáîðö³â áóäå 
îáëàøòîâàíà îêðåìà êàá³íêà äëÿ 

ЯК ПРОЙДУТЬ ВИБОРИ 
НА КАРАНТИНІ У ВІННИЦІ 
Обіцяють безпеку  У будинку 
управління статистики показали, як 
працюватиме виборча дільниця під час 
карантину. Так, щоб зменшити загрози 
поширення хвороби, будуть окремі входи-
виходи, виборцям даватимуть маски, 
а для людей, що мають ознаки ГРВІ, — 
відокремлені кабінки та урни. Однак ці 
вибори матимуть ще ряд інших новацій

ãîëîñóâàííÿ é îêðåìà ñêðèíüêà, 
â ÿêó âîíè áóäóòü êèäàòè ñâî¿ 
áþëåòåí³. Ñë³äêóâàòè çà öèì 
áóäå îêðåìà ëþäèíà, — êàæå 
ãîëîâà êîì³ñ³¿ Äìèòðî Øåâ÷óê. 
Íàîñòàíîê â³í çàêëèêàâ â³ííè-
÷àí ïðèõîäèòè íà âèáîðè é çà-
ïåâíèâ, ùî «öå áóäå áåçïå÷íî».

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³ñü-
êðàäè Îëåã Ïàðô³ëîâ çàçíà÷èâ, 
ùî ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âèòðàòÿòü 
2,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà çàñîáè 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó íà äåíü 
âèáîð³â.

— Áóäå çàêóïëåíî 150 òèñÿ÷ 
øòóê ìàñîê, òðè òèñÿ÷³ ùèòê³â 
äëÿ ÷ëåí³â âèáîð÷èõ êîì³ñ³é, 
äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ïàð çàõèñíèõ ðó-
êàâè÷îê, 52 òèñÿ÷³ ðó÷îê äëÿ 
çàïîâíåííÿ áþëåòåí³â, — ñêà-
çàâ Ïàðô³ëîâ. — Ðîçðàõóíêè 
ïðîâåäåíî, çàðàç ïðîâîäèòüñÿ 
çàêóï³âëÿ, âæå ôàêòè÷íî çàâåð-
øåí³ òåíäåðí³ ïðîöåäóðè ç öèõ 
çàêóï³âåäü. Íà äåíü âèáîð³â âè-
áîð÷³ êîì³ñ³¿ òà âèáîðö³ áóäóòü 
çàáåçïå÷åí³ âñ³ì íåîáõ³äíèì.

НОВАЦІЇ ВИБОРЧОГО КОДЕКСУ 
Ïåðåä öüîãîð³÷íèìè âèáîðàìè 

óõâàëèëè íîâèé Âèáîð÷èé êî-
äåêñ, ÿêèé ìàº ðÿä íîâàö³é.

Òàê, ëþäè îòðèìàþòü íà ðóêè 
àæ ÷îòèðè áþëåòåí³ òà áóäóòü 
îáèðàòè: ì³ñüêîãî ãîëîâó é 
äåïóòàò³â ì³ñüêðàäè Â³ííèö³, 
ðàéîííî¿ ðàäè Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó é îáëàñíî¿ ðàäè Â³-
ííè÷÷èíè.

Ó áþëåòåíÿõ, êð³ì ïàðò³é, áó-
äóòü ùå é êàíäèäàòè ó äåïóòàòè. 
Òîìó âèáîðö³ çìîæóòü ïîñòàâèòè 

äâ³ ïîçíà÷êè: ãàëî÷êó çà ïàðò³þ 
é íîìåð âïîäîáàíîãî êàíäèäà-
òà. Äàë³, ï³ñëÿ ï³äðàõóíêó ãîëî-
ñ³â, áóäóòü ðîçïîä³ëÿòè ìàíäàòè 
ó ê³ëüêà åòàï³â:

Ñïî÷àòêó ä³ëÿòü ãîëîñè ì³æ 
ïàðò³ÿìè, ùî ïîäîëàëè 5% âè-
áîð÷èé áàð’ºð. Äëÿ öüîãî ê³ëü-
ê³ñòü ãîëîñ³â âèáîðö³â, ïîäàíèõ 
çà ïàðò³þ ó êîíêðåòíîìó âèáîð-
÷îìó îêðóç³, ä³ëèòüñÿ íà âèáîð÷ó 
êâîòó. Çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, 
öÿ êâîòà íà îêðóç³ ¹ 6 ñêëàäàº 
3100 ãîëîñ³â. ßêùî ïàðò³ÿ íà-
áåðå 12400 ãîëîñ³â íà îêðóç³, 
òî çìîæå îòðèìàòè 4 ìàíäàòè 
(12400/3100=4).

Ïîò³ì ñêëàäàþòü ðåéòèíãîâó 
ñèñòåìó äåïóòàò³â ö³º¿ ïîë³òñèëè. 
Ó ñïèñîê ïðåòåíäåíò³â íà ìàíäà-
òè, â ïåðøó ÷åðãó, ñòàâëÿòü êàí-
äèäàò³â, ùî íàáðàëè íå ìåíøå 
÷âåðò³ â³ä âèáîð÷î¿ êâîòè: â íà-
øîìó âèïàäêó öå â³ä 750 ãîëîñ³â 
(3100õ25% = 750). Íèæ÷å â ñïèñ-
êó îïèíÿþòüñÿ êàíäèäàòè ó äåïó-
òàòè, ùî íå äîñÿãëè öüîãî ð³âíÿ. 
Ó êîãî íàéá³ëüøå ï³äòðèìêè âè-
áîðö³â — îòðèìóþòü ïîñâ³ä÷åííÿ 
äåïóòàòà.

Àëå º é âèíÿòêè. Òàê çâàí³ 
«ïåðø³ íîìåðè» ïàðò³é, ùî ïðî-

õîäÿòü äî ì³ñüêðàäè, ÿêùî ïàð-
ò³ÿ ïîäîëàº 5% âèáîð÷èé áàð’ºð. 
Ïðè öüîìó ÿêîãîñü êîíêðåòíî-
ãî îêðóãó çà íèìè çàêð³ïëåíî 
íå áóäå.

Êàíäèäóâàòè â äåïóòàòè ñàìî-
âèñóâàíöåì á³ëüøå íå ìîæíà — 
ò³ëüêè â³ä ïàðò³é. Îòîæ, äî â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè áàëîòóþòü-
ñÿ 737 ëþäåé â³ä 18 ïîë³òè÷íèõ 
ïàðò³é. Ñåðåä íèõ:
 «Àäâîêàò»;
 «Áàòüê³âùèíà»;
 «Âîëÿ»;
 «Ãîëîñ»;
 «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»;
 «Çà Ìàéáóòíº»;
 «Íàðîäíèé ðóõ Óêðà¿íè»;
 «Íàø Êðàé»;
 «Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — 

Çà æèòòÿ»;
 «Ïàðò³ÿ Â³ííè÷àí»;
 «Ïàðò³ÿ Øàð³ÿ»;
 «Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ Îëåãà 

Ëÿøêà»;
 «Ðóõ ñïðàâåäëèâîñò³»;
 «Ñâîáîäà»;
 «Ñèëà ³ ×åñòü»;
 «Ñëóãà íàðîäó»;
 «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîé-

ñìàíà»;
 «Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ ÷åñò³».

Цьогорічні вибори стануть ще й 
фіналом адміністративно-тери-
торіальної реформи, після якої 
у Вінницькій області замість 
27 залишиться шість районів та 
63 об’єднаних територіальних 
громади.
Через це Вінницька міська ОТГ, 
в якій поки крім Вінниці є селище 
Десна, розростеться ще кількома 
приміськими селами. Зокрема, 

в нашу об’єднану тергромаду уві-
йдуть Писарівка зі Щітками, Ві-
нницькі Хутори, Стадниця, Гаври-
шівка, Великі та Малі Крушлинці. 
Після виборів вони залишаться 
адміністративними одиницями, 
їхні представники будуть у владі, 
однак саме Вінницька міськрада 
і виконком будуть надалі при-
ймати рішення щодо розвитку 
цих приміських сіл.

Вінницьку міськраду обиратимуть і жителі передмістя 

Ñòàòè äåïóòàòàìè 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè 
õî÷óòü 737 êàíäèäàò³â! 
Íà îäíå äåïóòàòñüêå 
êð³ñëî ïðåòåíäóº 
13 ëþäåé

Так

                                                                                                              68,70%

Ні

                                   21,15%

Поки не знаю

                 10,15%

Підете на місцеві вибори 25 жовтня?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut.

Цьогоріч на виборчу дільницю треба приходити зі своєю ручкою. 
Але якщо виборець буде без ручки й маски, йому все дасть член комісії

ÍÎÂÈÍÈ
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Â³éíà. Êîâ³ä. 
Êîðóïö³ÿ.
Öå òðè îñíîâí³ 

ïðîáëåìè íà ñüî-
ãîäí³.

Ç Ïóò³íèì âîþº íå ëèøå 
Óêðà¿íà.

Ç êîâ³äîì — âåñü ñâ³ò.
Ç êîðóïö³ºþ ó Â³ííèö³ òðåáà 

áîðîòèñÿ òóò, íà ì³ñö³.
Îäðàçó ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ ìåíå 

ãîëîâîþ Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿, ÿ ïîïåðåäæàâ: íå õî-
ä³òü äî ìåíå ç ïðîïîçèö³ÿìè 
«ñõåì», «â³äêàò³â» ³ «ïîðºøàòü».

Áþäæåò íàïîâíþþòü ïëàò-
íèêè ïîäàòê³â — ï³äïðèºìö³, 
á³çíåñìåíè, êîæåí, õòî ïðàöþº. 
À áþäæåòí³ êîøòè ðîçòÿãóþòü 
íà «â³äêàòè»…

Äîñèòü êðàñòè ëþäñüê³ ãðîø³ ³ 
îááèðàòè äåðæàâó! Ç êîðóïö³ºþ 
ó Â³ííèö³ òà â îáëàñò³ ìîæíà òà 
ïîòð³áíî áîðîòèñÿ.

4 МІЛЬЙОНИ
8 æîâòíÿ â³äáóëàñÿ ñïåöîïå-

ðàö³ÿ. Ïîñàäîâåöü Ñëóæáè àâòî-
ìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ À. çàïðîïîíóâàâ íàäàòè 
ìåí³, ÿê ãîëîâ³ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ, 
íåïðàâîì³ðíó âèãîäó ó ðîçì³ð³ 
4,2 ìëí ãðí çà âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîðãî-
âàíîñò³ òà âèä³ëåííÿ êîøò³â ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè.

Ìîâà ïðî ìåäîáëàäíàííÿ 
íà êîìóíàëüíèé ìåäè÷íèé çà-
êëàä îáëàñò³ «Áàçà ñïåö³àëüíî-
ãî ìåäè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ», ÿêå 
ðàí³øå áóëî ïîñòàâëåíå äâîìà 

êîìåðö³éíèìè ñòðóêòóðàìè, 
ó ðîçì³ð³ 42 ìëí ãðí. Òîáòî ñóìà 
«â³äêàòó» — 10%.

24 âåðåñíÿ ÿ çâåðíóâñÿ äî ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ç çàÿâîþ 
ùîäî ïðîïîçèö³¿ íàäàííÿ ìåí³, 
ÿê ãîëîâ³ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, â³ä ïî-
ñàäîâöÿ Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Íà ï³äñòàâ³ ìîº¿ çàÿâè, öüî-
ãî æ äíÿ ÍÀÁÓ áóëî çàðåºñòðî-
âàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 
369 ÊÊ Óêðà¿íè «Ïðîïîçèö³ÿ, îá³-
öÿíêà àáî íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ 
âèãîäè ñëóæáîâ³é îñîá³».

Òàêèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ ïî-
çáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä 
4 äî 8 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ 
ìàéíà àáî áåç òàêî¿.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñïåöï³äðîç-
ä³ëîì ÓÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ñï³ëüíî ç ÃÓ ÁÊÎÇ ÑÁÓ 
òà äåòåêòèâàìè ÍÀÁÓ, ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é, çàòðè-
ìàíî «íà ãàðÿ÷îìó» ïîñàäîâöÿ 
Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, êîëè â³í 
ïåðåäàâàâ ïåðøèé «òðàíø» — 
200 òèñ. ãðí.

Íàðàç³ òðèâàþòü ñë³ä÷³ ä³¿.
9 æîâòíÿ ïîñàäîâöÿ ïîì³ñòè-

ëè â Ñ²ÇÎ íà äâà ì³ñÿö³ ç ïðà-
âîì âèéòè ç-ï³ä âàðòè çà óìîâè 

âíåñåííÿ çàñòàâè â ñóì³ ìàéæå 
4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Òàêå ð³øåí-
íÿ óõâàëèâ Âèùèé àíòèêîðóï-
ö³éíèé ñóä çà êëîïîòàííÿì ïðî-
êóðîðà ÑÀÏ òà äåòåêòèâ³â ÍÀÁÓ.

15 РОКІВ ВЛАДА ВІННИЦІ — 
ДЛЯ «СВОЇХ»

Ó ëèñòîïàä³ ì³ñöåâà âëàäà îíî-
âèòüñÿ: â³ííè÷àíè çðîáëÿòü âèá³ð.

Â³í íåïðîñòèé.
Â³ííèöÿ âèìàãàº çì³í: 15 ðîê³â 

íèí³øíÿ âëàäà «âèáóäîâóâàëà» 
ïð³ðâó ì³æ âëàäîþ ³ ãðîìàäîþ. 
Çà êðàñèâîþ êàðòèíêîþ «ºâðî-
ïåéñüêîãî ì³ñòà», ÿê çà äåøåâîþ 
äåêîðàö³ºþ, çàõîâàëè çàäàâíåí³ 
ïðîáëåìè Â³ííèö³. Íà êîæí³é 
çóñòð³÷³ ïðî íèõ ÷óþ — â ð³çíèõ 
ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà.

Ìåí³ ëþäè ãîâîðÿòü ïðàâäó.
² ùîðàçó ïèòàþòü: ÷îìó ÿ — 

ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ — éäó íà ìåðà Â³ííè-
ö³? Áî öå ìîº ð³äíå ì³ñòî. ß òóò 
âèð³ñ ³ æèâó. Çíàþ, ÿê çðîáèòè 
æèòòÿ êîæíîãî â³ííè÷àíèíà 
êîìôîðòíèì íå ëèøå â òîðãî-
âèõ öåíòðàõ, à â ñâî¿é êâàðòèð³, 
ó áóäèíêó, ó ìàðøðóòêàõ, íà ñòà-
ä³îí³, â àâò³âö³, ó øêîë³, â ãóð-
òîæèòêó, â ë³êàðí³ ³ â ïàðêó…

Äëÿ óñ³õ ³ êîæíîãî — çàãàëîì 
³ çîêðåìà.

² ùå. ß íå éäó ïðîòè ïåâíî¿ 
ëþäèíè — ÿ éäó ïðîòè «ñòðà-
òåã³¿»! Äîñèòü ñïðèÿòè êîðóïö³¿!

Âñ³ ïðåêðàñíî çíàþòü, õòî 
÷èì ó Â³ííèö³ çàéìàºòüñÿ, àëå 
ìîâ÷àòü. «Ñõåì», «òºì» òà «â³ä-
êàò³â» çà ãðîø³ â³ííè÷àí ó êî-

ðèäîðàõ âëàäè áóòè íå ïîâèííî. 
² íå áóäå!

Ïîòð³áíî â³äíîâèòè ÷åñí³ â³ä-
íîñèíè ç á³çíåñîì — áåç ìîíîïî-
ë³é, ñõåì òà «â³äêàò³â». Ðîçðîáèìî 
ïðîãðàìó ñóïðîâîäó ³íâåñòîð³â. Â³-
ííè÷àíàì ïîòð³áí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

Êîæåí ï³äïðèºìåöü ãîäóº 
ñâîþ ðîäèíó ³ ñòâîðþº ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ, ñïëà÷óº ïîäàòêè â ì³ñü-
êèé áþäæåò — òîìó ì³ñòî ïî-
âèííî áîðîòèñü çà êîæíîãî ï³ä-
ïðèºìöÿ, à íå íàâàíòàæóâàòè 
éîãî äîäàòêîâèìè ïîáîðàìè. Çà-
ïëàòèâøè ïîäàòêè, ï³äïðèºìåöü 
ôîðìóº áþäæåò ì³ñòà. Òîìó ìè, 
ÿê âëàäà, ïîâèíí³ ñòàòè ÿê³ñíèì 
ñåðâ³ñîì äëÿ á³çíåñó.

ВЛАДА — БЕЗ ТУРНІКЕТУ!
Áþäæåò Â³ííèö³ — ì³ëüÿðäè 

ãðèâåíü. Öå ãðîø³ ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â.

Âèêîðèñòàííÿ êîæíî¿ ãðèâí³ 
êîøò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ìàº 
áóòè â³äêðèòèì, ïðîçîðèì ³ ï³ä-
çâ³òíèì!

Âëàäà íå ïîâèííà çàêðèâàòèñü 
â³ä ñâî¿õ ìåøêàíö³â çà òóðí³êå-
òàìè! Âîíà ìàº áóòè â³äêðèòîþ 
äî ïðîïîçèö³é.

² â³ííè÷àíè ñàì³ ìàþòü âèð³-
øóâàòè: ÷è ïîòð³áí³ ¿ì çóïèíêè 
ïî 2,5 ì³ëüéîíà — $100 òèñÿ÷ (!) 
çà îäíó, ÷è çà ö³ ãðîø³ êóïèòè 
ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ â ë³êàð-
íþ, àáî îáëàäíàííÿ â øê³ëüí³ 
¿äàëüí³ äëÿ ÿê³ñíîãî õàð÷óâàííÿ 
ä³òåé… Òå, ùî ðîáèòüñÿ çà ãðîø³ 
ëþäåé, ïîâèííî âèð³øóâàòèñü 
çà ó÷àñò³ ëþäåé!

Сергій Борзов: без «тєм», «схем» та «відкатів»!
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

ПРЕССЛУЖБА 

СЕРГІЯ 

БОРЗОВА

481578
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
òðèâàâ àðõ³òåê-
òóðíèé êîíêóðñ 

íà âèçíà÷åííÿ êîíöåïö³¿ íîâîãî 
«Àëüòìàí ñêâåðó». Éîãî çáèðà-
þòüñÿ ïîáóäóâàòè â öåíòð³ ì³ñ-
òà, ì³æ áóäèíêàìè 38 òà 40, ùî 
íà âóëèö³ Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà.

Óðáàí³ñòè, àðõ³òåêòîðè, äèçàé-
íåðè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ì³ñöåâèìè 
æèòåëÿìè, àáè âèçíà÷èòèñÿ, 
ÿêèì âîíè áà÷àòü ìàéáóòí³é 
ñêâåð. Ó ðåçóëüòàò³ âèçíà÷èëè-
ñÿ — öå ìàº áóòè ñïîê³éíå ì³ñöå 
ç ãàðíèì îçåëåíåííÿì, äå êð³ì 
êâ³ò³â áóäå äåê³ëüêà ëàâ ³ ì³í³-
ìàëüíå îãîðîäæåííÿ â³ä âóëèö³. 
Ëþäè áàæàþòü ñïîê³éíîãî ì³ñ-
öÿ, òîìó ïðîïîíóâàëè, àáè òóò 
íå áóëî àí³ äèòÿ÷îãî, àí³ ñïîð-
òèâíîãî ìàéäàí÷èêà.

ЕКО-СКВЕР З КАЛІЧЕЮ 
Íåùîäàâíî â «²íñòèòóò³ ðîçâè-

òêó ì³ñò» ïðåäñòàâèëè êàòàëîã, äå 
ðîçïîâ³äàþòü ïðî çì³íè é ïðî-
åêòè äëÿ «Àëüòìàí ñêâåðó». Çî-
êðåìà, ç 7-î¿ ñòîð³íêè º ïóáë³êà-
ö³ÿ ðîáîòè êîìàíäè ïåðåìîæö³â 
àðõ³òåêòóðíîãî êîíêóðñó — êèÿí 
Êîñòÿíòèíà Êó÷àáñüêîãî, Ðîìàíà 
Ñàõà, Ñåìåíà Ïîëîìàíîãî.

Îäí³ºþ ç íàéãîëîâí³øèõ ö³-
ëåé ¿õíüîãî ïðîåêòó ñòàëî ï³ä-
íÿòòÿ ð³÷êè Êàë³÷à ç êîëåêòîðà. 
Íà äóìêó êîìàíäè, öå êàðäè-
íàëüíî çì³íèòü â³ä÷óòòÿ óñüîãî 
ïðîñòîðó. Òàêîæ âîíè ïðîïîíó-
þòü âèêîíàòè çåìëÿí³ ðîáîòè, ÿê³ 
â³äíîâëÿòü ïðèðîäíèé ëàíäøàô-
òíèé ïðîñò³ð ç ïåðåïàäàìè âèñîò.

Â ðàìêàõ ïðîåêòó ïðîïîíóºòü-
ñÿ îíîâèòè ï³øîõ³äí³ äîð³æêè, 

çáåðåãòè íàÿâíå îçåëåíåííÿ òà 
âèñàäèòè ð³çíîòðàâ’ÿ ç áàðâ³íêó, 
ïàïîðîò³, â³÷íîçåëåíèõ ðîñëèí, 
â³äíîâèòè îñíîâí³ ï³øîõ³äí³ 
çâ’ÿçêè; âñòàíîâèòè ÷îòèðè ðå-
çåðâóàðè äëÿ äîùîâî¿ âîäè, ÿêó 
áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïî-
ëèâó ðîñëèí; ïîñòàâèòè â³ñ³ì ëàâ 
³ 28 ë³õòàð³â.

À ùå â ðàéîí³ «Àëüòìàí ñêâå-
ðó» ïðîïîíóþòü âïîðÿäêóâàòè 
ïàðêîì³ñöÿ, çðîáèòè âåëîäîð³æêè 
òà ðîçøèðèòè çåëåí³ çîíè.

Äî ðå÷³, ñêâåð íàçâàëè íà ÷åñòü 
Íàòàíà Àëüòìàíà. Â³í áóâ ìèò-

«СКВЕР АЛЬТМАНА» І «ХІМІК». 
ЩО З РЕМОНТОМ ЗОН ВІДПОЧИНКУ 
Рекреація  На занедбаній території 
на вулиці Артинова створять сквер 
за проектом киян. Це буде зона 
спокійного відпочинку з річкою. Власну 
стратегію розбудови має і парк «Хімік». 
Підрядника реконструкції знайшли 
ще влітку 2020-го, але роботи досі 
не почалися. Які ще сквери та парки 
можуть створити у Вінниці?

öåì, íàðîäèâñÿ â 1889 ðîö³ 
ó ºâðåéñüê³é ðîäèí³ ó Â³ííèö³, 
ìàëþâàâ ó ñòèë³ êóá³çì. Ñåðåä 
éîãî íàéâèçíà÷í³øèõ ðîá³ò — 
ïîðòðåò Àííè Àõìàòîâî¿, öèêë 
«ªâðåéñüêà ãðàô³êà», àâàíãàðä-
íèé àâòîïîðòðåò. Ó ñêâåð³ áóäå 
ê³ëüêà ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì, 
ïðèñâÿ÷åíèõ õóäîæíèêó.

ПРО «ХІМІК» 
Ùå íàâåñí³ 2019 ðîêó ïîä³áíó 

êîíöåïö³þ ðîçâèòêó îòðèìàâ ³ 
ïàðê «Õ³ì³ê», ùî íà Çàìîñò³. 
Ïàðê, ïëîùåþ 2,27 ãåêòàðà, ä³-
ëÿòü íà òðè çîíè: «ðåàêö³ÿ» äëÿ 
âçàºìîä³¿ ç ñóñ³äàìè, áëèçüêèìè 
÷è ³íøèìè ëþäüìè, «ðîç÷èíåí-
íÿ» äëÿ ñïîê³éíîãî â³äïî÷èíêó 
ñåðåä ïðèðîäè, «âèáóõ» äëÿ çà-
íÿòü ñïîðòîì.

Ïðÿìà àëåÿ êð³çü ïàðê ñòàíå 
õâèëÿñòîþ. Çðóéíîâàíèé ïàðêàí 
òà àðêà — ï³ä ðåêîíñòðóêö³þ. 
Íà òåðèòîð³¿ ïàðêó çìîíòóþòü íîâ³ 
äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè 
òîùî. Ïîáóäóþòü êëþ÷îâó ëîêà-

ö³þ ç äîâãîþ ëàâêîþ äîáðîñóñ³ä-
ñòâà, ãðàëüíèìè ìàéäàí÷èêàìè òà 
òåàòðàëüíîþ ñöåíîþ òà ³í.

Ïðîòå «Õ³ì³ê» áóäóòü ðåìîí-
òóâàòè ÷åðãàìè, ÿê öå ðîáèëè ç 
ïðîñïåêòîì Êîñìîíàâò³â òà âó-
ëèöåþ Çàìîñòÿíñüêîþ. Ñïî÷àòêó 
â³çüìóòüñÿ çà ë³õòàð³.

— Ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ çàêëà-
äåíî 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ö³ 
ðîáîòè. Òàêîæ ïðîåêò îòðèìàâ 
ï³äòðèìêó â³ä íàøîãî ïàðòíåðà — 
í³ìåöüêî¿ óðÿäîâî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«GIZ». Öå 50 òèñÿ÷ ºâðî (ùî 
åêâ³âàëåíòíî òàêîæ ïðèáëèçíî 
1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü) íà çàêó-
ï³âëþ ë³õòàð³â. Òîæ, ñóìàðíî 
áóäå âèä³ëåíî òðè ì³ëüéîíè ãðè-
âåíü, — ãîâîðèâ ðàí³øå ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Òåíäåð íà ðåêîíñòðóêö³þ ïàðêó 
äàâíî çàâåðøåíèé. Ïåðåìîæöåì 
ñòàëî ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî 
«Ðîñëàíà», ÿêå âèêîíàº ðîáîòè 
ç ïîâíîãî îíîâëåííÿ «Õ³ì³êà» 
çà 20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Îäíàê 
ðîáîòè äîñ³ íå ðîçïî÷àëèñÿ 

— Íàì çàëèøèëîñÿ îòðèìàòè 
ò³ëüêè ìàòåð³àëè íà âèêîíàííÿ 
ðîá³ò. Çàêîðäîíí³ ïàðòíåðè ìà-
þòü äî ê³íöÿ æîâòíÿ ïîñòàâèòè 
êàáåë³, ñâ³òèëüíèêè òà ³íø³ ìàòå-
ð³àëè. ² ÿê ò³ëüêè ïîñòàâêà áóäå 
âèêîíàíà â ïîâíîìó îáñÿç³ — ïî-
÷íåìî ïðàöþâàòè, áî ï³äðÿäíèê 
âæå ãîòîâèé. Ðîáîòè ç îñâ³òëåííÿ 
ïàðêó ìîæíà âèêîíóâàòè çà áóäü-
ÿêî¿ ïîãîäè, — ïîÿñíèâ êåð³âíèê 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ ì³ñü-
êðàäè Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Ùîäî «Àëüòìàí ñêâåðó», òî Í³-
öåíêî ðîçïîâ³â, ùî íèí³ îòðèìà-
ëè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, ùî º äîâãîòðèâàëèì ïðî-
öåñîì.

— Ï³ñëÿ ìè ÷³òêî çíàòèìåìî, 
ùî ³ êîëè òàì ìîæíà áóäå çðî-
áèòè. Àëå îäíîçíà÷íî, «Àëüòìàí 
ñêâåð» íå ïî÷íóòü ðîáèòè â öüî-
ìó ðîö³. Öå çàâäàííÿ íà 2021-é 
÷è íàâ³òü íàñòóïí³ ðîêè, — ñêàçàâ 
÷èíîâíèê.

До 15 жовтня триватиме голо-
сування на конкурсі «Бюджет 
громадських ініціатив». Проек-
ти розбудови міста пропонують 
вінничани, і якщо отримують 
підтримку під час голосування, 
то гроші на реалізацію дають 
з міського бюджету. Втілення 
проектів-переможців плануєть-
ся у 2021 році. І на цей конкурс 
подали чимало ініціатив зі ство-
рення скверів-парків у Вінниці.
«Реставрація парку Панора-
ма». Ініціатор проекту Воло-
димир Бєлов пропонує зроби-
ти реконструкцію скверу, що 
на Оводова, 1. А саме: відновити 
сходи Артинова, пішохідні до-

ріжки, поставити нові лавки та 
ліхтарі. Ціна проекту — 1 мільйон 
гривень.
«Сквер на площі Шкільний». 
На однойменній площі, що 
на Старому Місті, Наталя Федо-
ришена хоче, щоб там був сквер. 
Проект умовно ділить площу 
на зону активного відпочинку 
та релакс-зону з лавочками і 
зеленими насадженнями, ро-
дзинкою якого є декоративний 
напис «Я люблю Старе Місто». 
Вартість: 1 мільйон 100 тисяч 
гривень.
«Облаштування зони від-
починку на Академічному». 
Петро Чайковський пропонує 

облаштувати сквер з фонтаном, 
лавами та новими ліхтарями біля 
будинку, що на Тимофіївській, 
4. Вартість проекту — 1 мільйон 
100 тисяч гривень.
«Затишний сквер у Тяжилові». 
Ініціаторка проекту Ольга Козяр 
хоче біля автостанції «Східна» 
зробити невеликий сквер з лав-
ками, смітниками, новим освіт-
ленням, огорожею та доріжка-
ми з бруківки. Проект оцінили 
у 340 тисяч 390 гривень.
Повний перелік ініціатив, а також, 
як голосувати за вподобані про-
екти — є в цьому матеріалі за ско-
роченим посиланням в Інтернеті: 
cutt.ly/bgi2021 

Які ще сквери можуть бути в планах 

«Альтман сквер» буде зоною спокійного відпочинку. 
Головна ідея проекту — дістати річку Каліч на поверхню, 
що стане родзинкою скверу

Îñâ³òëåííÿ ó «Õ³ì³êó» 
çðîáëÿòü â öüîìó 
ðîö³. Í³ìåöüê³ 
ïàðòíåðè ìàþòü ñêîðî 
ïîñòàâèòè ë³õòàð³ òà 
êàáåë³ äëÿ óñòàíîâêè

Про розбудову «Хіміка» кажуть вже кілька років. 
Однак робитимуть цей парк у кілька черг, а почнуть з нових ліхтарів

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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ß, êîð³ííèé â³-
ííè÷àíèí, íàðîäèâ-
ñÿ ó çâè÷àéí³é ðî-

á³òíè÷³é ðîäèí³, ÿêà 
íàâ÷èëà ìåíå ïðàöþâà-

òè. Â³ííè÷÷èíà — ìîÿ ìàëà 
áàòüê³âùèíà, ÿêà íàçàâæäè â ìîºìó 
ñåðö³. Òóò ÿ âèð³ñ, ó÷èâñÿ, ñòâîðèâ 
ðîäèíó, çàïî÷àòêóâàâ âëàñíó ñïðàâó.

Íåçâàæàþ÷è íà óñ³ ïåðåøêîäè, 
ñòâîðèâ âèðîáíèöòâî, ÿêèì íèí³ 
ìîæó ïèøàòèñÿ íå ëèøå ÿ, àëå é 
Â³ííè÷÷èíà. Ïðîäóêö³ÿ òîðãîâî¿ 
ìàðêè «Åêî-ìîëïðîäóêò» íàãîðî-
äæåíà â³äçíàêàìè «Êðàùà òîðãîâà 
ìàðêà Ïîä³ëëÿ», «Êðàùà òîðãîâà 
ìàðêà Óêðà¿íè», «Ñòî íàéêðàùèõ 
òîâàð³â Óêðà¿íè».

ß ñòàâëþ ïåðåä ñîáîþ ìàñøòàáí³ 
çàâäàííÿ, ìàþ õèñò òà ñèëè óòðè-
ìóâàòè ë³äåðñòâî â ðîáîò³ òà â æèò-
ò³. Ïðàãíó áóòè ïåðøèì. Ìîäíèé 
ñâ³òîâèé òðåíä åêî-ïðîäóêö³¿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ áóâ çàïî÷àòêîâà-
íèé ñàìå íà «Åêî-ìîëïðîäóêò³». 

Ìè çä³éñíþºìî êîíòðîëü ÿê íàä 
ñèðîâèíîþ, òàê ³ íàä ê³íöåâèì 
ïðîäóêòîì.

Âåäó á³çíåñ ÷åñíî, íåñó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ïåðåä ñïîæèâà÷àìè òà 
òðóäîâèì êîëåêòèâîì. Ï³êëóþñü 
ïðî äîâê³ëëÿ, àäæå íàøà çåìëÿ — 
íàéö³íí³øèé ñêàðá, ÿêèé ìè ìàºìî 
ïåðåäàòè ó ñïàäîê íàøèì ä³òÿì, ÿê³, 
ÿ âïåâíåíèé, ùàñëèâî æèòèìóòü 
òà ïðàöþâàòèìóòü íà ð³äí³é çåìë³!

Ìîäåðí³çàö³ÿ âèðîáíèöòâà ó ì³ñ-
òàõ, ðîçâèòîê àãðàðíîãî á³çíåñó, 
ôåðì, ïåðåðîáíèõ êîîïåðàòèâ³â 
íà ñåë³ — óñå öå íàø³ çàâäàííÿ 
íà íàéáëèæ÷èé ÷àñ.

«Áàòüê³âùèíà» í³êîëè íå çðà-
äæóâàëà ñâî¿õ âèáîðö³â, ñüîãîäí³ 
öå ïàðò³ÿ, ÿêà â³äçíà÷èëà ñâîþ 
21-ó ð³÷íèöþ. Ìè ïîòóæíà ïîë³-
òè÷íà ñèëà, ùî âì³º òðèìàòè óäàð, 
âðàõîâóâàòè ñâî¿ ïîìèëêè òà éòè 
äî ïåðåìîã!

Â³ðþ ó âàøó ï³äòðèìêó 25 æîâòíÿ! 
Àäàìëþê Âîëîäèìèð

Адамлюк Володимир – ваш кандидат до Вінницької обласної ради
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

ПРОГРАМА
 Ініціювання програм та проєктів, 
спрямованих на підтримку мало-
забезпечених верств населення, 
багатодітних родин, громадських 
рухів, ветеранських організацій, 
АТОвців та членів їхніх родин.
 Підвищення якості послуг у сфері 
охорони здоров‘я, контроль над 
проведенням тендерних закупівель 
ліків, контроль якості медичних 
препаратів.
 Реконструкція та ремонт об‘єктів 
ЖКГ, вирішення питання якості во-
допостачання в обласному центрі.
 Підтримка фізичної культури та 
спорту, ініціювання та лобіювання-
програм та проєктів, спрямованих 
на всебічний розвиток дітей та 
молоді.
 Підтримка науковців області, 
упровадження їхніх розробок у ви-
робництво.
 Модернізація заводів сільського 
машинобудування, збільшення 
на фермах частки обладнання укра-

їнського виробництва. Популяри-
зація кращих практик у сільському 
господарстві як у регіоні, так і за його 
межами. Збереження та розвиток 
традиційних для Вінниччини галузей 
переробки сільськогосподарської 
продукції — консервних заводів.
 Забезпечення населення регіо-
нальними якісними продуктами 
харчування.
 Залучення інвестицій, грантів 
для розбудови регіону. Проведен-
ня чесних тендерів та закупівель 
для комунальних закладів області, 
усунення фірм-прокладок.
 Для покращення екології по-
дальше впровадженнясортування 
сміття, сміттєпереробка, очистка 
берегів, річок, розвиток лісового 
господарства.
 Розробка енергоефективних про-
грам, програма субсидій, зниження 
навантаження на сімейний бюджет 
вінничан, створення відповідних 
регіональних програм.

РЕКЛАМА

481443

481483
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Ó ñåë³ Äîðîæíå, ùî ï³ä Â³ííè-
öåþ, îáëàøòîâàíî óí³êàëüíå òå-
ïëè÷íå ãîñïîäàðñòâî: òàì ìîæóòü 
ïðàöþâàòè ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
²í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ òàêîãî ³í-
êëþçèâíîãî ïðîåêòó ñòàëà àñîö³àö³ÿ 
çàõèñòó ïðàâ òà äîïîìîãè ëþäÿì ç 
³íâàë³äí³ñòþ «Â³äêðèò³ ñåðöÿ».

Çà äîïîìîãîþ ãðàíòîâèõ êîøò³â 
ôîíäó «Ïðîì³ñ» íà òåðèòîð³¿ ñî-
ö³àëüíèõ ìàéñòåðåíü îáëàäíàëè 
áåçáàð'ºðíó òåïëèöþ ïëîùåþ 
100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ç àâòîìà-
òè÷íèì êðàïåëüíèì ïîëèâîì, îïà-
ëåííÿì, îñâ³òëåííÿì, âåíòèëÿö³ºþ 
òà ê³ëüêàÿðóñíèì óñòàòêóâàííÿì 
äëÿ êîìïëåêñíîãî âèðîùóâàííÿ 
ðîñëèí, äå ìîæóòü ïîâíîö³ííî 
ïðàöþâàòè ëþäè íàâ³òü íà ³íâàë³ä-
íèõ â³çêàõ. Çàâäÿêè òåõíîëîã³ÿì, 
òåïëèöÿ ïðàöþº ö³ëîð³÷íî.

 ²í³ö³àòîð ïðîåêòó òà êåð³âíèê 
îðãàí³çàö³¿ «Â³äêðèò³ ñåðöÿ» Ñâ³ò-
ëàíà Äåìêî ðîçïîâ³ëà, ùî çàïóñê 

ðîáîòè ñóïðîâîäæóâàâñÿ êîí-
ñóëüòàö³ÿìè ôàõ³âö³â òåïëè÷íî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, åêñïåðòèçà ÿêèõ 
äîïîìîãëà ãðàìîòíî íàëàãîäèòè 
ñòàá³ëüíå âèðîùóâàííÿ ðîñëèí.

— Íàâåñí³ 2019 ðîêó òóò óïåð-
øå âèñ³ÿëè ïîì³äîðè, îã³ðêè, 
ïåðö³, áðþññåëüñüêó êàïóñòó, 
êîëüðàá³, êâ³òè é ð³çíîìàí³ò-
í³ ïðÿí³ òðàâè, — ðîçïîâ³äàº 
Ñâ³òëàíà Äåìêî. — Íà öåé ÷àñ 
íà áàç³ òåïëèö³ îðãàí³çîâàíî â³-
ñ³ì ðîáî÷èõ ì³ñöü, ìîëîä³ ëþäè 
ïðàöþþòü ïî÷åðãîâî, çã³äíî ç 
³íäèâ³äóàëüíèìè ãðàô³êàìè.

Çàðàç òóò ÷àñ âðîæàþ. Ëèøå 
îäíèõ ïîì³äîð³â ç³áðàëè áëèçüêî 
500 ê³ëîãðàì³â. Ïîíàä 50 ñ³ìåé, 
îòðèìàâøè ðîçñàäó, â òåïëèö³ âè-
ðîùóþòü îâî÷³, çàëó÷àþ÷è äî ðî-
áîòè ñâî¿õ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

— Òóò ïðàöþº ïîçì³ííî 16 ìî-
ëîäèõ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â³-
êîì â³ä 18-òè äî 35-òè ðîê³â, — 
ãîâîðèòü êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿ 
«Â³äêðèò³ ñåðöÿ». — Ìîëîäü óñå 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

 Ñòàðøîêëàñíèêè â³ííèöüêî¿ 
27-¿ øêîëè íà êîðèäîðàõ óñ³, ÿê 
îäèí, ó ìàñêàõ. Â êëàñ³ çàõèñ-
í³ çàñîáè çí³ìàþòü ³ ãîòóþòüñÿ 
äî àíãë³éñüêî¿. Âèÿâèëîñÿ, öå 
íå çîâñ³ì êëàñ, ³ íå çîâñ³ì ñòàí-
äàðòíèé óðîê. Öå ãðóïà ó÷í³â 
11-ãî êëàñó, ÿêà ïðèéøëà íà òà-
á³ðíèé çá³ð.

 Âìèêàºòüñÿ êîìï'þòåð ³ ïðî-
åêòîð, íà åêðàí³ ç'ÿâëÿºòüñÿ 
óñì³õíåíèé âîëîíòåð Õóáåðò, â³-
òàºòüñÿ ³ ïî÷èíàº ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
â³ííèöüêèìè øêîëÿðàìè íà òåìó 
«Ñ³ìåéí³ ñâÿòà ³ òðàäèö³¿».

Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ¹ 27 — 
ºäèíèé ó Â³ííèö³ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä, ÿêèé çì³ã âèáîðîòè ïðàâî 
áóòè ó ïðîåêò³ ³ âèâ÷àòè àíãë³é-
ñüêó ìîâó ðàçîì ç ¿¿ íîñ³ÿìè.  

GoCamp — íàéá³ëüøà îñâ³òíÿ 
âîëîíòåðñüêà ïðîãðàìà â Ñõ³äí³é 
ªâðîï³. Çà òðè ðîêè 800 âîëîí-
òåð³â ³ç 67 êðà¿í ñâ³òó â³äêðèëè 

äëÿ ñåáå Óêðà¿íó òà çìîòèâóâà-
ëè 144 000 øêîëÿð³â çäîáóâàòè 
ðåàëüí³ íàâè÷êè 21 ñòîë³òòÿ. 
Ìîâíèé òàá³ð ó÷íÿì ñåðåäí³õ ³ 
ñòàðøèõ êëàñ³â íàøî¿ êðà¿íè äàâ 
ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ çàíóðèòè-
ñÿ ó ñï³ëêóâàííÿ ç ³íîçåìíèìè 
âîëîíòåðàìè ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³-
òó. Ç íèìè ä³òè çìîæóòü á³ëüøå 
ä³çíàòèñÿ ïðî ³íøó êóëüòóðó òà 
òðàäèö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ — äîëàþòü 
ìîâíèé áàð’ºð òà â³äêðèâàþòü 
äëÿ ñåáå ñâ³ò, ñòâîðþþòü êðåà-
òèâí³ ïðîåêòè.

Ó ïðîåêò³ 27-ìà øêîëà ÷åò-
âåðòèé ð³ê. Äî ïî÷àòêó åï³äåì³¿ 
âîëîíòåðè ç ªâðîïè òà Àìåðè-
êè ïðè¿çäèëè äî Â³ííèö³, àáè 
äîïîìàãàòè ó÷èòåëÿì âèêëàäà-
òè ³íîçåìíó ìîâó. Ç ïî÷àòêîì 
êàðàíòèíó, âîëîíòåðè ç ä³òüìè 
ñï³ëêóþòüñÿ îíëàéí. Âîëîíòåð 
äîìîâëÿºòüñÿ ç ó÷íÿìè, íà ÿêó 
òåìó áóäóòü ñï³ëêóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ 
íàñòóïíî¿ çóñòð³÷³. Øêîëÿð³ ãîòó-

þòü óñíó ðîçïîâ³äü ïðî êóëüòóðó 
³ ïîáóò óêðà¿íö³â, ñ³ìåéí³ òðàäè-
ö³¿ òà ³íøå, à òàêîæ ä³çíàþòüñÿ 
â ³íîçåìíîãî ñï³âðîçìîâíèêà ïðî 
éîãî êðà¿íó.

— Ó 2016-ìó ðîö³ äî íàñ 
ïðè¿çäèâ âîëîíòåð ç Ô³íëÿíä³¿, 
ïîò³ì ç Àìåðèêè. ßêîñü âë³òêó 
äî íàñ çàâ³òàëà ïîñîë Àâñòðàë³¿ 
â Óêðà¿í³, ÿêà ïðîâîäèëà ìàé-
ñòåð-êëàñè ç âèâ÷åííÿ ³íîçåì-
íî¿ ìîâè, áàãàòî ñï³ëêóâàëàñÿ ç 
ä³òüìè, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
Â³ííèöüêî¿ ÇÎØ ¹ 27 Îëåêñ³é 
Òåðíîâîé. — Âîëîíòåðè ïðàöþ-
þòü â òàíäåì³ ç íàøèìè ó÷èòå-
ëÿìè ç àíãë³éñüêî¿, ùî äàº ãàðí³ 
ðåçóëüòàòè.

— Ó ñâ³é ÷àñ Êîðïóñ ìèðó äî-
ìîâëÿâñÿ ç âîëîíòåðàìè, ùîá ò³ 
ïðè¿çäèëè â Óêðà¿íó ³ äîïîìà-
ãàëè â÷èòåëþ âèêëàäàòè àíãë³é-
ñüêó ìîâó. Ïîò³ì ç'ÿâèâñÿ ïðîåêò 
GoCamp ³ ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â 
çá³ëüøèëàñÿ, — êàæå â÷èòåëü 

àíãë³éñüêî¿ ìîâè Ëåñÿ Äæóðà. — 
Â Óêðà¿í³ ïðîâîäèëè êîíêóðñ ³ 
íàøà 27-ìà øêîëà ºäèíà ó Â³-
ííèö³ âèãðàëà öþ ìîæëèâ³ñòü.

Ó øêîë³ ïðîâîäÿòüñÿ óðîêè 
àíãë³éñüêî¿, àëå äëÿ ä³òåé ³ñíóº 
áàð'ºð ó ñï³ëêóâàíí³ ç ³íîçåì-
öÿìè.

— Ç íîñ³ÿìè ìîâè ó÷í³ ìîæóòü 
ñï³ëêóâàòèñÿ íà áóäü-ÿê³ òåìè, — 
ïðîäîâæóº â÷èòåëü. — Ðàí³øå âî-
ëîíòåðè ïðè¿çäèëè äî íàñ. Ï³ä 
÷àñ åï³äåì³¿ ïðîåêò â³äáóâàºòüñÿ 
îíëàéí â ïðîãðàì³ Discord. Òàêèì 
÷èíîì ìè ïîºäíóºìî íàâ÷àííÿ ç 
ìîâíèì òàáîðîì. Ñïî÷àòêó ãðó-
ïà ñêëàäàëàñÿ ç îäíèõ ä³â÷àò, 
ïîò³ì äîäàëèñÿ õëîïö³. Àëå êî-
ìàíäà ³ äîòåïåð íàçèâàºòüñÿ «Girl 
Power 27». Ìè ïåðåâàæíî ñï³ëêó-
ºìîñü ç áåëüã³éöåì ôðàíöóçüêîãî 
ïîõîäæåííÿ Ãóáåðòîì. Çàãàëîì 
ó ïðîåêò³ ïðàöþº 35 âîëîíòåð³â 
ç 62 øêîëàìè Óêðà¿íè.

— Öåé ïðîåêò äàâ íàì ìîæëè-

â³ñòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ àíãë³é-
ñüêîþ ç ³íîçåìöåì. Ç Ãóáåðòîì 
ìè ðîçìîâëÿºìî íà ð³çí³ òåìè, 
ä³çíàºìîñÿ ïðî îñîáëèâîñò³ æèò-
òÿ â ªâðîï³, — ðîçêàçóº ó÷åíèöÿ 
11 êëàñó Ëþäìèëà Ëåâ÷óê. — Ìè 
çíà÷íî ïîêðàùèëè çíàííÿ ³íî-
çåìíî¿ ìîâè, ùî äîïîìàãàº ó ï³ä-
ãîòîâö³ äî çäàâàííÿ ÇÍÎ.

— Âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ó ìîâ-
íîìó òàáîð³ íàáàãàòî ö³êàâ³øå, 
í³æ íà óðîö³, äå ìè çàçóáðþºìî 
ïðàâèëà, — ãîâîðèòü ñòàðøî-
êëàñíèöÿ ßíà Ìèêè÷óð. — Ó íàñ 
íåìàº ïèñüìîâèõ ðîá³ò ÷è êîíòð-
îëüíèõ, ìè ïðîñòî íàïðàöüîâó-
ºìî êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè àí-
ãë³éñüêîþ.

Õî÷ ïðîåêò ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
øêîëÿð³â 13–16 ðîê³â, âñå æ 
ó÷í³ ìîëîäøèõ êëàñ³â òåæ âçÿëè 
ó÷àñòü â îäíîìó ³ç çàíÿòü. Ìà-
ëå÷à àíãë³éñüêîþ îáãîâîðþâàëà 
ç ³íîçåìöåì âñ³ õâèëþþ÷³ äèòÿ÷³ 
ïèòàííÿ.

Тяжилівські школярі вчать англійську з іноземцями

УНІКАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ПРАЦЮЄ НЕПОДАЛІК ВІННИЦІ 
Інклюзія  Дуже часто в нашому 
суспільстві людей з інвалідністю визнають 
недієздатними, а вони доводять 
протилежне. У Вінниці для такої молоді 
створили соціальні майстерні та інклюзивні 
теплиці. Тепер у спеціалізованому 
тепличному господарстві 16 людей з 
обмеженими можливостями вирощують 
квіти, зелень, овочі та розсаду 

ðîáèòü ñàìîñò³éíî, à äîïîìàãà-
þòü ¿ì ìàìè. Ðàçîì ï³ê³ðóþòü 
ñàäæàíö³, çð³çàþòü çåëåíü ³ ïî-
ëèâàþòü ðîñëèíè. Ìîëîäü öÿ 
ùàñëèâà, ùî ìîæå âèðîùóâàòè 
îâî÷³ òà êâ³òè, ³ áóòè êîðèñíîþ, 
ÿê çâè÷àéí³ ëþäè. Êð³ì öüî-
ãî, êîíöåíòðóþ÷èñü íà ðîáîò³, 
íàø³ ï³äîï³÷í³ çàñïîêîþþòüñÿ, 
³ öå éäå íà êîðèñòü ¿õ ïñèõ³÷íî-
ìó çäîðîâ'þ. Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó 
âîíè âèðîùóâàëè ðîçñàäó, ³ òåæ 
ò³øèëèñÿ ñâî¿ì ðåçóëüòàòàì.

Ìàòåð³, ÿê³ ñòàëè ó÷àñíèöÿìè 
ïðîåêòó, ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè 
ïðîéøëè ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ 
ùîäî ðîáîòè ó òåïëè÷íîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³. Âîíè â³äçíà÷àþòü âå-
ëè÷åçíèé ïðîãðåñ ó ïîâåä³íö³ òà 
ïñèõîåìîö³éíîìó ðîçâèòêó ñâî¿õ 
ä³òåé, ùî ñòàëî ìîæëèâèì çà-
âäÿêè ¿õí³é ó÷àñò³ ó ñï³ëüíîìó 
ðîáî÷îìó ïðîöåñ³.

— Ìè îñòàòî÷íî â³äìîâèëèñÿ 
â³ä òàáëåòîê ³ ë³êóâàííÿ ó ïñèõ³-
àòðè÷í³é ë³êàðí³, à íàòîì³ñòü íà-
ìàãàºìîñÿ çàëó÷àòè ñèíà äî ïðî-
åêò³â «Â³äêðèòèõ ñåðäåöü», ÿê³ 
äîïîìàãàþòü éîìó ñòàòè á³ëüø 
ñàìîñò³éíèì, ïîòð³áíèì, — ä³-
ëèòüñÿ óñï³õàìè ñâîãî ñèíà ìàìà 
25-ð³÷íîãî ó÷àñíèêà ³í³ö³àòèâè. — 

Éîìó öå íàäçâè÷àéíî ïîäîáàºòü-
ñÿ. Â³í õî÷å ïðàöþâàòè ³ äóæå 
ñòàðàºòüñÿ.

— Óïðîäîâæ îñòàíí³õ 15 ðîê³â 
ìè ç êîìàíäîþ àñîö³àö³¿ ÷àñòî 
áóâàëè çà êîðäîíîì ³ áà÷èëè, 
ÿê ö³êàâî òà ÿê³ñíî áóâàþòü îð-
ãàí³çîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ çàéíÿòîñ-
ò³ ëþäåé ç âàæêèìè ôîðìàìè 
³íâàë³äíîñò³. Â íàø³é æå êðà¿-
í³ ìîëîäü ç àóòèçìîì, ÄÖÏ òà 
³íøèìè ô³çè÷íèìè ÷è ìåíòàëü-
íèìè çàõâîðþâàííÿìè âèçíàþòü 
íåä³ºçäàòíèìè, ÷àñòî â ðîäèíàõ 
ãàëüìóþòü ðîçâèòîê, — ãîâîðèòü 
Ñâ³òëàíà Äåìêî. — Ìè, íàâïàêè, 
íàìàãàºìîñÿ äîâåñòè ñóñï³ëüñòâó 
³ áàòüêàì, ùî ¿õ ä³òè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ñïðîìîæí³ áóòè ñîö³àëüíî 

àêòèâíèìè. Îò ³ ³íêëþçèâíà òå-
ïëèöÿ âèêîíóº âàæëèâó ì³ñ³þ — 
ñòèìóëþº ³íòåãðàö³þ ìîëîä³ ç 
³íâàë³äí³ñòþ â ð³çí³ ãàëóç³ æèòòÿ.

Öüîãî ðîêó «Â³äêðèò³ ñåðöÿ» 
îðåíäóâàëè äîäàòêîâó çåìëþ äëÿ 
îáðîáêè, òîæ òåïåð íà òåðèòîð³¿ 
ñîö³àëüíèõ ìàéñòåðåíü º 40 ñîòîê 
çåìë³, äå âèðîùóþòü ãîðîäèíó. 
Àñîö³àö³ÿ âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü 
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óº îâî÷àìè, 
êîíñåðâàö³ºþ òà ñîë³ííÿìè ó÷àñ-
íèê³â ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïðîãðàì. 
Íà òåðèòîð³¿ ñîö³àëüíèõ ìàéñòå-
ðåíü ìîëîä³ ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òàêîæ ïðàöþþòü â ³íøèõ ñôåðàõ: 
ñòâîðþþòü ñóâåí³ðè, îáðîáëÿþòü 
äåðåâèíó, âèãîòîâëÿþòü ñâ³÷êè 
òà ìèëî.

Молоді люди працюють почергово, згідно з індивідуальними 
графіками. Робота їх надихає і добре впливає на здоров'я 

Ìàòåð³, ÿê³ ñòàëè 
ó÷àñíèöÿìè ïðîåêòó, 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè 
ïðîéøëè ñïåö³àëüíå 
íàâ÷àííÿ äëÿ ðîáîòè 
ó òåïëèöÿõ

ÍÎÂÈÍÈ
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Âàêàíñ³¿ òà ïðî-
ïîçèö³¿ ùîäî ñòàæó-
âàííÿ â êîìïàí³ÿõ, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü ìî-

ëîäèõ ôàõ³âö³â, áóäóòü ðîçì³-
ùóâàòè íà ñïåö³àëüí³é îíëàéí-
ïëàòôîðì³ «VNTU NUWORK». 
Öå ñîö³àëüíèé ïðîåêò ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ ñòóäåíò³â Â³ííèöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó òà êîìïàí³¿ NUWORK.

ßê ðîçïîâ³â íàì ñï³âçàñíîâíèê 
ö³º¿ ñòîëè÷íî¿ êîìïàí³¿ Àíäð³é 
Áàñêàêîâ, ïðèíöèï ä³¿ ïðîñòèé: 
ðîáîòîäàâö³ íàäñèëàþòü ñâî¿ 
âàêàíñ³¿ â óí³âåðñèòåò, îñòàíí³é 
ðîçì³ùóº ¿õ íà îíëàéí-ïëàòôîð-
ì³, à ñòóäåíòè — ïîäàþòü ñâî¿ 
ðåçþìå.

— Óí³âåðñèòåò ïîáà÷èòü ïîïèò 
ïåâíèõ âàêàíñ³é, ³ çðîçóì³º, ùî 
ö³êàâî ñòóäåíòàì. Äàë³ îñâ³òÿíè 

çìîæóòü âïðîâàäæóâàòè ÿê³ñü ³í³-
ö³àòèâè ç ðîáîòîäàâöÿìè, — êàæå 
Àíäð³é Áàñêàêîâ. — Äëÿ ñòóäåíò³â 
âñå äóæå ïðîñòî: ðåºñòðóºøñÿ, 
ñë³äêóºø çà âàêàíñ³ÿìè ³ çà-
ïèñóºøñÿ íà ñï³âáåñ³äó ïðÿìî 
íà ïëàòôîðì³.

Çà ñëîâàìè Áàñêàêîâà, ìå-
íåäæåðè íà îíëàéí-ïëàòôîðì³ 
êîíòàêòóâàòèìóòü ç ä³éñíî çà-
ö³êàâëåíèìè òà ìîòèâîâàíèìè 
êàíäèäàòàìè, à ìîëîäèì ëþäÿì 
áóäå êîìôîðòí³øå øóêàòè âàð³-
àíòè ïðàöåâëàøòóâàííÿ íà îäíî-
ìó ðåñóðñ³.

ßê ðîçïîâ³äàº ñï³âçàñíîâíèê 
êîìïàí³¿, òàê³ îíëàéí-ïëàòôîð-
ìè âæå óñï³øíî ôóíêö³îíóþòü 
ó Êè¿âñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
òà â Õàðê³âñüêîìó ïîë³òåõí³÷íîìó 
³íñòèòóò³.

— Êîëè ó íàø óí³âåðñè-
òåò çâåðíóëèñÿ ïðàö³âíèêè 
NUWORK, òî íàì çäàëàñü öÿ 

У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ШУКАЮТЬ РОБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Можливості для молоді  Проект, 
який має розширити можливості 
вінницької молоді з пошуку роботи, 
організували у Вінницькому 
національному технічному університеті. 
Освітяни спільно зі столичною компанією 
створили онлайн-платформу, де студенти 
університету зможуть шукати собі роботу 

³í³ö³àòèâà ñïðàâä³ ö³êàâîþ, — ãî-
âîðèòü äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³íòå-
ãðàö³¿ íàâ÷àííÿ ç âèðîáíèöòâîì 
ÂÍÒÓ Þð³é Áóëèãà. — Äëÿ íàøèõ 
ñòóäåíò³â âîíà ñòâîðþº õîðîø³ 
ìîæëèâîñò³: âàêàíñ³þ ìîæíà 
âèáèðàòè ç ïðèâ'ÿçêîþ äî ì³ñöÿ 
ðîçòàøóâàííÿ, ïðîñòèé ïðîöåñ 
ïîäà÷³ íà âàêàíñ³þ òà ìîæëèâ³ñòü 
ïðîâåäåííÿ ïåðâèííîãî ³íòåðâ'þ 
÷åðåç ÷àò-áîò çà 58 ñåêóíä.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Áóëèãè, ó íèõ 
º ïåðåë³ê ï³äïðèºìñòâ, ÿêèõ âîíè 
çàïðîñèëè âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é 
ïëàòôîðì³. Ïåðåâàãè äëÿ ðîáî-
òîäàâö³â, ÿê êàæå Þð³é, î÷åâèä-
í³: ðîáîòà ëèøå ç çàö³êàâëåíèìè 
êàíäèäàòàìè, ï³äòðèìêà áðåíäó 
êîìïàí³¿ òà äîâãîñòðîêîâà ñòðà-
òåã³ÿ ïî ðîáîò³ ç³ ñòóäåíòàìè.

— Ïîêè íàéá³ëüøå ìè çà-
êëèêàºìî ïîäàâàòè ñâî¿ ðåçþ-
ìå ñàìå òðåòüîêóðñíèê³â. Àäæå 
ïëàòôîðìà ïðàöþº ùå é äëÿ 
ïîøóêó ì³ñöÿ ïðîõîäæåííÿ 
ïðàêòèêè, à íà òðåòüîìó êóðñ³ 
º âèðîáíè÷à ïðàêòèêà, — ïðî-
äîâæóº Þð³é Áóëèãà. — Íàðàç³ 
÷åêàºìî â³äãóê³â ³ â³ä ñòóäåíò³â, 

³ â³ä ðîáîòîäàâö³â. Äëÿ ñòóäåíò³â 
òà óí³âåðñèòåòó ó÷àñòü â ïëàòôîð-
ì³ — áåçêîøòîâíà. Âàðò³ñòü ó÷àñ-
ò³ â ïðîãðàì³ äëÿ ðîáîòîäàâö³â 
ñòàíîâèòü 490 ãðèâåíü ó ì³ñÿöü 
íà ï³äòðèìêó ïðîåêòó.

Çà ñëîâàìè îñâ³òÿíèíà, ùå 
ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â òîìó íà-
â³òü íå âèíèêàëî ïèòàííÿ ç ïðè-
âîäó ïîøóêó ì³ñöÿ ïðîõîäæåííÿ 
ïðàêòèêè. Íèí³ æ ç öèì çíà÷íî 
ñêëàäí³øå.

— Ó íàñ çàðàç â³äêðèâàºòüñÿ 
áàãàòî íîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêèì 
ùå íåìàº é äåñÿòè ðîê³â, ³ âîíè 
òî÷íî ïîòðåáóþòü íîâèõ ðóê, — 
ïðîäîâæóº Þð³é Áóëèãà. — Ç ³í-
øîãî áîêó — ó íàñ º ò³ ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿêèì âæå äåñÿòêè ðîê³â, 
³ äå ñåðåäí³é â³ê ïðàö³âíèêà — 
60 ðîê³â. Öå âæå ïðîáëåìà, ³ òîìó 
äëÿ íèõ — ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³ 
áóäå ÷óäîâèì âèõîäîì ç ñèòóàö³¿ 
êàäðîâîãî ãîëîäó.

Юрій Булига: «Чекаємо відгуків і від студентів, і від роботодавців» 

Íàéá³ëüøå çàêëèêàþòü 
ïîäàâàòè ñâî¿ ðåçþìå 
òðåòüîêóðñíèê³â. Àäæå 
ïëàòôîðìà ïðàöþº ùå 
é äëÿ ïîøóêó ì³ñöÿ 
ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Неділя, вихідний. Набрала агітаційних 
матеріалів від партій, які балотуються у міську 
та обласну ради. Вивчаю. А ви вже визначились 
зі своїми фаворит(к)ами?

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Â³äòåïåð âëàñíèêè ìàëîãî ³ ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó, ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿ 
íå ò³ëüêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, à é âñ³º¿ 
Óêðà¿íè ìîæóòü óêëàñòè äîãîâ³ð íà ïî-
ñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ç ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò». Êîìïàí³ÿ âæå îòðèìàëà 
ïàêåò ë³öåíç³é íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ òà âåäå ïåðåãîâîðè ùîäî óêëàäàííÿ 
ïåðøèõ êîíòðàêò³â ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè 
òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè-ï³äïðèºìöÿìè.

Çã³äíî ç çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ðèíîê 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿» ç 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó 
ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó «íîâèé ðèíîê 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿», ìåòîþ ÿêîãî º çà-
ïðîâàäæåííÿ êîíêóðåíòíèõ ìåõàí³çì³â 
ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó åëåêòðîåíåðã³¿, 
â³ëüíèé âèá³ð êîíòðàãåíò³â òà çàáåçïå-

÷åííÿ ïðàâà ñïîæèâà÷à â³ëüíî îáèðàòè 
ïîñòà÷àëüíèêà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿. Òîæ 
òåïåð ñïîæèâà÷³ ìàþòü ïðàâî íå ò³ëüêè 
îáèðàòè åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê³â, à é çì³-
íþâàòè ¿õ áåç ñïëàòè áóäü-ÿêèõ øòðàô-
íèõ ñàíêö³é. Óìîâè ïîñòà÷àííÿ ðåñóðñó, 
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè åëåêòðîïîñòà÷àëüíè-
êà ³ ñïîæèâà÷à âèçíà÷àþòüñÿ Äîãîâîðîì 
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

— ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» âæå äàâ-
íî çàéìàº â ðåã³îí³ ïîçèö³þ íàä³éíîãî 
ïîñòà÷àëüíèêà ïðèðîäíîãî ãàçó. Íàðàç³ 
ìàºìî ÷óäîâó ìîæëèâ³ñòü — ïîñòà÷àòè 
íàøèì êë³ºíòàì òàêîæ åëåêòðîåíåð-
ã³þ, — íàãîëîøóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà òîâàðèñòâà, «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» ïðîïîíóº ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ þðèäè÷íèì îñîáàì òà 

ï³äïðèºìöÿì íà âèã³äíèõ óìîâàõ.
«Ìè çàñòîñîâóºìî ³íäèâ³äóàëüíèé ï³ä-

õ³ä äî ðîçðàõóíêó íàéâèã³äí³øî¿ ö³íè äëÿ 
ñâî¿õ êë³ºíò³â, ïðè öüîìó, ïðîïîíóºìî 
äåê³ëüêà âàð³àíò³â îïëàòè. Âåëèêèé ïëþñ 
ðîáîòè ç íàìè — îäèí ïåðñîíàëüíèé 
ìåíåäæåð ïî ãàçó òà åëåêòðîåíåðã³¿, ÿêèé 
çàáåçïå÷èòü íàëåæíèé ñåðâ³ñ», — íàãîëî-
ñèâ Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Îçíàéîìèòèñÿ ç óìîâàìè ïîñòà÷àí-
íÿ åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ á³çíåñ-êë³ºíò³â 
ìîæíà íà ñàéò³ êîìïàí³¿ vngaszbut.104.
ua/ua/electricity àáî â öåíòðàëüíîìó îô³ñ³ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò».

Äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ç ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» ñïîæèâà÷ó íåîáõ³äíî 
çàòåëåôîíóâàòè ìåíåäæåðó òà ä³çíàòèñÿ 
ïðî äåòàë³ ñï³âðîá³òíèöòâà. Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê (0432) 66–04–14.

ТОВ «Вінницягаз Збут» окрім газу своїм 
клієнтам постачатиме електроенергію
БЛОГ

481625

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Óÿâ³òü õàá, ÿêèé 
ðîçòàøîâàíèé ó ñàì³ñ³íü-

êîìó öåíòð³ ì³ñòà, äå âåëèê³ ïðîñòî-
ð³ àóäèòîð³¿, ïðèâ³òíèé ïåðñîíàë, 
ïîñò³éíèé äîñòóï äî øâèäê³ñíîãî 
³íòåðíåòó, àðîìàòíî ïàõíå êàâîþ 
òà àòìîñôåðà, ÿêà íàäèõàº íà ãå-
íåðóâàííÿ ³ âò³ëåííÿ íîâèõ ³äåé, 
ïëàí³â. Óÿâà ñòàº ðåàëüí³ñòþ, âñ³ ö³ 
ïåðåâàãè ìîæíà îòðèìàòè â ñó÷àñ-
íîìó, ïðîñòîðîìó õàá³ — EduHUB.

EduHUB — öå îñâ³òí³é ïðîñò³ð 
íà áàç³ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, 
ì³ñöå íàðîäæåííÿ íîâèõ ³äåé, ðå-
àë³çàö³¿ íåôîðìàëüíîãî íàâ÷àííÿ, 
ìàéñòåð-êëàñ³â, á³çíåñ-ïðîåêò³â, 
ñòàðòàï³â, õàêàòîí³â. Ðîáîòà â êîë³ 
îäíîäóìö³â — íîâ³ êîíòàêòè, ïàðò-
íåðè, ³äå¿, ï³äòðèìêà, íàâ÷àííÿ.

Ó EduHUB îòðèìàºòå äîñòóï äî:
 ñòàá³ëüíîãî âèñîêîøâèäê³ñíî-
ãî ³íòåðíåòó;
 ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ;
 êîìôîðòíèõ óìîâ;
 íàéíèæ÷èõ ö³í ó ì³ñò³;
 êîðèñòóâàííÿ «á³áë³îòåêîþ» — 
êíèãàìè ç ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

Äîäàòêîâî ìîæíà çàìîâèòè 
ôîòî/â³äåîçéîìêó, ô³êñîâàíå ðî-
áî÷å ì³ñöå, äîñòóï äî îðãòåõí³êè 
(ïðèíòåð, ñêàíåð, â³äåîïðîåêòîð, 
ôë³ï-÷àðò), íàäçâè÷àéíî ñìà÷í³ 
êàâó, ÷àé òà âèï³÷êó.

Ó EduHUB âè ìîæåòå ñòâîðèòè 
êðóòó àòìîñôåðó òà ëåãêî îðãà-
í³çóâàòè:
 òåìàòè÷í³ ³âåíòè, òâîð÷³ é ïðî-
äóêòèâí³ ïîñèäåíüêè;
 ñåì³íàðè, ìàéñòåð-êëàñè, òðå-
í³íãè;

 íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ, ðåïåòèòîðñòâî;
 ïðàöþâàòè íàä ñòàðòàïàìè;
 ïîêðåàòèâèòè é íàäèõíóòèñÿ 
çà ô³ë³æàíêîþ çàïàøíî¿ êàâè.

Çðó÷íå ðîáî÷å ì³ñöå äëÿ ðîáîòè 
ÿê ³íäèâ³äóàëüíî, òàê ³ êîìàíäíî. 
ª ìîæëèâ³ñòü îáðàòè çàëó, â ÿê³é 
âàì áóäå íàéá³ëüø êîìôîðòíî. 
Â íàøîìó çàòèøíîìó îñâ³òíüî-
ìó Õàá³ âè îáåðåòå ðîáî÷å ì³ñöå 
íà ì³ñÿöü àáî ïîãîäèííî.

Â EduHUB ïàíóº àòìîñôåðà íà-
òõíåííÿ òà ìîòèâàö³¿. Öå òåðèòîð³ÿ 
íîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ êîæíîãî. 
Ìè òóðáóºìîñü ïðî òå, ùîá âè ðîç-
âèâàëè ñâî¿ ³äå¿, âäîñêîíàëþâàëèñü, 
çàâîäèëè íîâ³ êîðèñí³ çíàéîì-
ñòâà — âò³ëþâàëè ñâî¿ ìð³¿ â æèòòÿ.

EduHub — íàâ÷àéñÿ, òâîðè, 
íàäèõàéñÿ, îðãàí³çîâóé!

EduHUB — 0674311921
eduhubvin@gmail.com

EduHub — твій освітній простір!
БЛОГ

468474

468474
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

480793

РЕКЛАМА

480394

467155

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ 
ì³ñòà Îëåêñàíäðà 
Øèøà, ç ìèíóëîãî 

òèæíÿ â ì³ñò³ ñòàðòóâàëè ùåïëåí-
íÿ â³ä ãðèïó â ðàìêàõ ïðîãðàìè 
«Ñòîï ãðèï». Äëÿ îòðèìàííÿ ùå-
ïëåííÿ, ïîòð³áíî ïðîéòè îãëÿä 
ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Ñòåïàí Òîì³í, çàâ³äóâà÷ â³ä-
ä³ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó 
(ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàê-
òèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ, íåî-
äíîðàçîâî ãîâîðèâ ïðî òå, ùî 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó ïîòð³áíî 
ðîáèòè ùîðîêó.

— Â³ðóñ ãðèïó ìóòóº ³ êîæíîãî 
ðîêó øòàìîâèé ñêëàä âàêöèíè 
çì³íþºòüñÿ â³äïîâ³äíîãî äî òîãî, 
ÿê³ øòàìè öèðêóëþâàòèìóòü öüî-
ãî ñåçîíó, — ãîâîðèòü Òîì³í.

Çà ïðîãíîçàìè Âñåñâ³òíüî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â íàñ 
áóäóòü öèðêóëþâàòè 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 
Âàêñ³ãðèï Òåòðà (âèðîáíèê 
Ôðàíö³ÿ), 45 000 äîç âàêöèíè ²í-
ôëóâàê (âèðîáíèê Í³äåðëàíäè), 
100 000 äîç âàêöèíè Äæ³Ñ³ Ôëþ 
(âèðîáíèê Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ), 
20 000 äîç âàêöèíè Äæ³Ñ³ Ôëþ 
Êâàäð³âàëåíò (âèðîáíèê Ðåñïó-
áë³êà Êîðåÿ).

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ó Â³ííèö³ 
ç’ÿâèëèñü ïåðø³ ïàðò³¿ âàêöèí 
â³ä ãðèïó, àëå ñüîãîäí³ çíàéòè ¿õ 
â àïòåêàõ âæå íåðåàëüíî. 

Êîðèñòóþ÷èñü ñåðâ³ñàìè 
tabletki.uà, apteka911, îíëàéí 
ïëàòôîðìàìè âåëèêèõ àïòå÷íèõ 
ìåðåæ, æóðíàë³ñò ñïðîáóâàâ çíà-
éòè âàêöèíó â³ä ãðèïó, õî÷ ÿêóñü. 
Àëå «Âàêñ³ãðèï» ³ «²íôëóâàê» 
íå çíàéäåíî â æîäí³é àïòåö³, 
ëèøå äâ³ îäèíèö³ âàêöèíè «Äæ³ñ³ 
Ôëþ» çíàéøëîñü â àïòåö³ Êèºâà, 
ïðàâäà, çà ö³íîþ â³ä 2718 ãðí.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-ïåä³àòðà 
Àíäð³ÿ Øèìàíñüêîãî, ìèíóëîãî 
òèæíÿ âàêöèíè áóëè â ïðîäàæó 
³ â àïòåêàõ, ³ â ïðèâàòíèõ êë³í³-
êàõ. Òîæ â³ííè÷àíè, ÿê³ âñòèãëè, 
ñêîðèñòàëèñü ìîæëèâ³ñòþ âàê-
öèíóâàòèñü.

— Íàñòóïí³ íàäõîäæåííÿ âàê-
öèí ÷åêàºìî ç ïîíåä³ëêà (19 æîâ-
òíÿ), — ãîâîðèòü ë³êàð.

ВАКЦИНУ ВІД ГРИПУ 
ТРЕБА «ЛОВИТИ» 
Тут є, тут немає  Сезон грипу 2020–21 
нарешті зустрівся з ковідом-19. Як 
заміксують ці два віруси, ніхто й гадки 
не має. Але на грип ми можемо вплинути, 
хоча для цього потрібно постійно 
моніторити аптеки на наявність вакцин. 
У першу чергу вакцини йдуть на категорії 
груп ризику (медики, поліція), іншим 
потрібно трохи терпіння або вдачі

Êîøòóþòü âàêöèíè â³ä 
250 äî 350 ãðí. Çà ïðîãðàìîþ 
«Ñòîï ãðèï» ¿õ ìîæíà ïðèäáàòè 
çà 50 % âàðòîñò³. Ä³òè ïîçáàâëåí³ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà ä³òè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ îòðèìàþòü âàê-
öèíó áåçêîøòîâíî. Â ïðèâàòíèõ 
êë³í³êàõ òàêà âàêöèíàö³ÿ áóäå äî-
ðîæ÷îþ (áëèçüêî 500 ãðí).

Â³ííèöüêà îáëàñòü îñòàíí³ì 
÷àñîì ùîäåííî çâ³òóº ïðî «ðå-
êîðäè» íîâîâèÿâëåíîãî êîâ³äó. 
À ðîçïî÷àòèé åï³äñåçîí ãðèïó öþ 
ñèòóàö³þ óñêëàäíèòü. ßê äëÿ ïà-
ö³ºíò³â, òàê ³ äëÿ ë³êàð³â.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-³íôåêö³-
îí³ñòà ªâãåíà Ùåðá³íè, ùîá 

íå íåðâóâàòè, âàðòî ïðîñòî óáåç-
ïå÷èòè ñåáå â³ä ò³º¿ õâîðîáè, â³ä 
ÿêî¿ öå ìîæëèâî çðîáèòè.

— Â³ä êîâ³äó âàêöèíè íåìàº, 
ãîâîðèòè íåìà ïðî ùî, â³ä ãðèïó 
âàêöèíà º, ³ âîíà ïðàöþº, — ãî-
âîðèòü ³íôåêö³îí³ñò.

²íàêøå áóäå íàñòóïíå: ïàö³-
ºíò ç òåìïåðàòóðîþ, íåæèòòþ, 
êàøëåì áóäå äóìàòè, ùî â íüî-
ãî êîâ³ä (ìè çàâæäè ãîòóºìîñü 
äî íàéã³ðøîãî). Ë³êàðÿì ïîòð³áíî 
áóäå ÿêîñü «ñîðòóâàòè» õâîðèõ, 
íå çì³øóþ÷è êîâ³äíèõ ³ ãðèïîç-
íèõ (òîìó ùî áóäå ¿õ íàâàëîì 
â ë³êàðíÿõ, à òåñòè ðîáëÿòüñÿ 
íå çà õâèëèíó). Çîâí³øíüî ð³çíè-
ö³ ì³æ ãðèïîì òà êîâ³äîì íå âè-
äíî. Òîìó ìîæå âàðòî ïîëåãøèòè 
ñîá³ ñòàí òà ðîáîòó ìåäïðàö³âíè-
ê³â? Çàõèñòèòè ñâî¿ ëåãåí³, õî÷à á 
â³ä ñåðéîçíî¿ àòàêè â³ðóñó ãðèïó.

на 60%
зменшує ймовірність тяж-
кого перебігу захворюван-

ня та ускладнень 

на 80%
зменшує ймовірність 

смертельних випадків 

на 50%
зменшує частоту 

госпіталізацій.

  Щоб отримати щеплення, 
зверніться до свого сімейного 
лікаря, терапевта чи педіатра.
Лікар огляне вас, визначить, чи 
немає протипоказань, а також 
надасть поради щодо купівлі та 
транспортування вакцини, адже 
вона вимагає збереження холо-
дового ланцюга.
 Придбайте вакцину в аптеці 
чи безпосередньо у клініці. Від 
часу придбання вакцини до її 
введення має пройти не більше 
двох годин, інакше є ризик, що 
вакцина втратить свої захисні 
властивості. Тому важливо збе-

регти чек для визначення точної 
дати й часу придбання вакцини. 
Доставити вакцину до кабінету 
щеплень важливо без порушень 
холодового ланцюга. Інакше вак-
цина може втратити свої якості. 
У нагоді стане спеціальна сум-
ка з холодовим елементом, яку 
можна придбати або ж отримати 
під заставу в аптеці. Також деякі 
аптеки надають послугу безко-
штовної доставки вакцини.
  Отримайте щеплення в ка-
бінетах щеплень, або кабінеті 
сімейного лікаря, якщо він об-
лаштований для цього.

За дві години вакцина може зіпсуватися 

СТАТИСТИКА НОВОГО ГРИПУ
ЗА ДВА ТИЖНІ ЗАХВОРІЛИ

ЯК ДІЄ ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГРИПУ
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ СПЕЦІАЛІСТІВ МОЗ, ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГРИПУ: 

ДІТИ

В Україні У Вінницькій області

135 345
осіб

70 380 2258

6356
осіб

Інтенсивність захворюваності низька, на 26,9 % нижче порогового рівня 
Летальних випадків не було.

За час минулого епідсезону від ускладнень грипу померла 71 людина. 

Загалом на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей — це 12,9 % населен-

ня. З них 63 % — діти до 17 років.

— Â³ä êîâ³äó âàêöèíè 
íåìàº, ãîâîðèòè 
íåìà ïðî ùî, â³ä 
ãðèïó âàêöèíà º, 
³ âîíà ïðàöþº, — 
êàæå ³íôåêö³îí³ñò
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Друзі, давайте врятуємо парк Кумбари! 
Для цього просто проголосувати за бюджет 
громадських ініціатив і реконструкцію парку 
включать в бюджет наступного року.

ПРЕС-СЛУЖБА 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ñüîãîäí³ áàãàòî éäå ðîçìîâ ïðî ïëàò³æêó 
çà ðîçïîä³ë ãàçó. ßê íàðàõîâóþòü ïëàòó 
çà äîñòàâêó áëàêèòíîãî ïàëèâà, êóäè âè-
òðà÷àþòü òàðèôí³ êîøòè òà ïðî ñèòóàö³þ ç 
ðîçðàõóíêàìè — â ³íòåðâ’þ ç êîìåðö³éíèì 
äèðåêòîðîì ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Âîëîäèìèðîì 
Àíòîøêîì.

Ïàíå Âîëîäèìèðå, ïîÿñí³òü — çâ³äêè 
âçÿëàñü ïëàòà çà ðîçïîä³ë ãàçó ³ ÷îìó ñïî-
æèâà÷³ ãàçó îòðèìóþòü äâ³ ïëàò³æêè?

Ïåðø çà âñå íàãîëîøóþ, ùî ïëàòà 
çà ðîçïîä³ë ãàçó íå º ÿêèìîñü íîâèì 
ïëàòåæåì. Ö³ êîøòè ñïëà÷óâàëèñü ñïî-
æèâà÷àìè çàâæäè ³ áóëè âêëþ÷åí³ ó âàð-
ò³ñòü êóáîìåòðà ãàçó. ² ëèøå ç ïî÷àòêó 
2020 ðîêó, â çâ’ÿçêó ç ðåôîðìóâàííÿì 
ðèíêó ãàçó â Óêðà¿í³ çà ºâðîïåéñüêèìè 
ñòàíäàðòàìè, öþ ïëàòó âèíåñåíî â îêðå-
ìó êâèòàíö³þ. Ïðîäàæ ãàçó ³ éîãî ðîçïî-
ä³ë — öå ð³çí³ ïîñëóãè. ̄ õ íàäàþòü ð³çí³ 
êîìïàí³¿. Â³äïîâ³äíî é ð³çíèìè ìàþòü 
áóòè ðàõóíêè.

Ñïîæèâà÷³ ÷àñòî ïèòàþòü: ñàì³ êóïóâàëè 
òðóáè, ïðîêëàäàëè ãàçîïðîâîäè äî ñâî¿õ 
äîì³âîê. Çà ùî òåïåð ìàþòü ïëàòèòè?

Âèòðàòè íà ïðîêëàäàííÿ ìåðåæ ³ âè-
òðàòè íà òðàíñïîðòóâàííÿ öèìè ìå-
ðåæàìè ãàçó äî êîæíîãî êë³ºíòà — öå 
ð³çí³ âèòðàòè. Ïëàòà çà ðîçïîä³ë — öå 
íå çà «òðóáè», ÿê ¿¿ ÷àñòî íàçèâàþòü. 
Öå — íåîáõ³äí³ êîøòè äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ âëàñíå òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó áåç-
ïåðåá³éíî¿ òà áåçïå÷íî¿ äîñòàâêè ãàçó 
ìåðåæàìè äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à. Äëÿ 
óòðèìàííÿ ãàçîïðîâîä³â òà îáëàäíàííÿ, 
¿õ îíîâëåííÿ, ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿, 
ï³äòðèìêè íàëåæíîãî òèñêó ãàçó òîùî.

² ìîâà éäå íå ëèøå ïðî òðóáè, ÿê³ ïðî-
êëàëè ñïîæèâà÷³, à é ïðî óñþ ìåðåæó 
â îáëàñò³?

Òàê, êîëè ìè ãîâîðèìî «ïëàòà çà äî-
ñòàâêó», òî éäåòüñÿ ïðî ï³äòðèìêó áåç-
ïåðåá³éíîãî ãàçîïîñòà÷àííÿ, â ÿêîìó 
çàä³ÿíèé âåñü êîìïëåêñ ìåðåæ òà ðå-
ãóëþþ÷îãî óñòàòêóâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ 
â îáëàñò³ «Â³ííèöÿãàç» îáñëóãîâóº ïîíàä 
20 òèñ. êì ðîçïîä³ëüíèõ ãàçîïðîâîä³â, 
÷åðåç ÿê³ ãàç äîñòàâëÿºòüñÿ 460 òèñ. êë³-
ºíò³â êîìïàí³¿.

À ÿê âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîøòè çà äî-
ñòàâêó?

Ñóòòºâà ÷àñòèíà ïëàòè çà ðîçïîä³ë ãàçó 
ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ðîáîòó àâàð³éíî-äèñ-
ïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè 104, ÿêà ö³ëîäîáîâî, 
áåç âèõ³äíèõ òà ñâÿò ïèëüíóº íà ñòîðîæ³ 
áåçïåêè ñïîæèâà÷³â, âè¿æäæàº ó íàé-
â³ääàëåí³ø³ êóòî÷êè êîæíîãî ðàéîíó, 
ì³ñòà, ñåëà, ùîá äîïîìîãòè òà âáåðåãòè 
â³ä àâàð³éíèõ çàãðîç.

Âàæëèâà ñêëàäîâà ïëàòè çà ðîçïîä³ë 
ãàçó âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà òåõíîëîã³÷-
íèé ãàç, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, ¿õ 
ðåìîíò òà çàì³íó, ðîáîòó êîíòàêò-öåíòðó 
òà îíëàéí-ñåðâ³ñ³â.

×è ñïðàâíî ñïëà÷óþòü ñïîæèâà÷³ Â³-
ííè÷÷èíè çà îòðèìàí³ ïîñëóãè?

Íàïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ð³-
âåíü îïëàò âèêëèêàº ñåðéîçíó òðèâîãó. 
Ãîëîâíèì ÷èíîì ñïîæèâà÷³ óæå çâèêëè 
äî íîâîãî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â òà ñïëà-
÷óþòü çà äîñòàâêó ãàçó â÷àñíî. Îäíàê, º é 
òàê³, ùî çâîë³êàþòü ç îïëàòîþ. Â óìîâàõ 
êàðàíòèíó çàáîðîíåíî â³äêëþ÷àòè â³ä 
ãàçîïîñòà÷àííÿ áîðæíèê³â — ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â, íàðàõîâóâàòè ¿ì øòðàôè ³ 
ïåí³ çà íåñâîº÷àñíó îïëàòó ñïîæèòèõ 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íàñë³ä-

êîì öüîãî äåðæàâíîãî ð³øåííÿ º ãëèáîêà 
êðèçà íåïëàòåæ³â ó ãàçîâ³é ñôåð³, ÿêà 
íàðîñòàº ³ âêðàé çãóáíî âïëèâàº íà ìîæ-
ëèâîñò³ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ 
ï³äãîòóâàòè ìåðåæ³ äî îñ³ííüî-çèìîâîãî 
ïåð³îäó.

ßê âïëèâàºòå íà áîðæíèê³â?
Ïîêè íå çàñòîñîâóºìî ñàíêö³¿ çà ïðî-

ñòðî÷åííÿ îïëàòè ðîçïîä³ëó ãàçó. Îä-
íàê, ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó íåìàº ìîðàòîð³þ 
íà ñòÿãíåííÿ áîðã³â â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. 
Â óìîâàõ, ùî ñêëàëèñÿ, ï³äïðèºìñòâî 
âèìóøåíî âäàºòüñÿ äî êðàéí³õ çàõîä³â. 
Áîðæíèêàì âæå íàä³ñëàíî ìàéæå 34 òèñ. 
äîñóäîâèõ ïîïåðåäæåíü ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
ñïëàòèòè çà íàäàíó ïîñëóãó.

À ñóáñèä³àíòè òàêîæ áîðãóþòü?
Íà æàëü, íàðîùóþòü áîðãè ³ îòðèìó-

âà÷³ ñóáñèä³é. Êîìïàí³ÿ ïåðåäàº îðãàíàì 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ñïèñêè 
ñïîæèâà÷³â, ùî áîðãóþòü á³ëüøå òðüîõ 
ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ íå îïëàòè òàêî¿ çàáîðãîâà-
íîñò³ æèòëîâà ñóáñèä³ÿ íà îïàëþâàëüíèé 
ïåð³îä íå ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ.

Òî êîëè ³ ÿê ïðàâèëüíî ñïëà÷óâàòè 
çà äîñòàâêó ãàçó?

Íàãàäàþ, ùî ïëàòà çà ðîçïîä³ë ãàçó 
ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ùîì³ñÿöÿ, ð³âíèìè 
ïëàòåæàìè, äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó 
íàäàºòüñÿ ïîñëóãà. Íàïðèêëàä, çà æîâ-
òåíü — äî 20 æîâòíÿ. Çðó÷íî ïëàòèòè 
çà äîïîìîãîþ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â 104.ua — 
ó îñîáèñòîìó êàá³íåò³, âàéáåð-áîò³ 7104, 
òåëåãðàì-áîò³ 7104. Ç ¿õ äîïîìîãîþ ìîæ-
íà ïåðåäàâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â 
ãàçó, ïåðåãëÿäàòè ³ñòîð³þ ñïîæèâàííÿ òà 
îïëàò, ïåðåâ³ðÿòè íàðàõóâàííÿ, çàâàí-
òàæóâàòè êâèòàíö³¿ òà ñïëà÷óâàòè çà ãàç 
³ ðîçïîä³ë ãàçó.

Â³ä ÷îãî çàëåæèòü ðîçì³ð ïëàòè?
Ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó âàðò³ñòü ïîñëóãè 

ðîçïîä³ëó ãàçó âèçíà÷àºòüñÿ äëÿ êîæíîãî 
ñïîæèâà÷à çà ïðèíöèïîì òàê çâàíî¿ «çà-
ìîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³». Ðîçì³ð ïëàòè çàëå-
æèòü â³ä îáñÿãó ñïîæèòîãî ãàçó êîæíèì 
îêðåìèì äîìîãîñïîäàðñòâîì. Ñâ³é îáñÿã 
ñïîæèâàííÿ ó ìèíóëîìó ãàçîâîìó ðîö³ 
ïîòð³áíî ïîìíîæèòè íà òàðèô. ßêùî 
ïîä³ëèòè îòðèìàíó ñóìó íà 12 ð³âíèõ 
ïëàòåæ³â — îòðèìàºìî ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷-
íî¿ ïëàòí³ çà äîñòàâêó ãàçó.

À ÷îìó ïðè íàðàõóâàíí³ âðàõîâóºòü-
ñÿ ñïîæèâàííÿ ìèíóëîãî ãàçîâîãî ðîêó, 
à íå ïîòî÷íå, ùîì³ñÿ÷íå?

Äëÿ ðîçðàõóíêó ð³âíîì³ðíî¿ ùîì³-
ñÿ÷íî¿ ïëàòè. Öå äîçâîëÿº ñïîæèâà÷àì 
çìåíøèòè ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ 
íà ñ³ìåéíèé áþäæåò â îñ³ííüî-çèìîâèé 
ïåð³îä. ßêùî âïðîäîâæ ãàçîâîãî ðîêó 
ñïîæèâà÷ çìåíøèòü ñïîæèâàííÿ ãàçó, 
òî â íàñòóïíîìó ðîö³ çà äîñòàâêó áóäå 
ïëàòèòè ìåíøå, ³ íàâïàêè. Íàãàäàºìî, 
ùî 30 âåðåñíÿ çàâåðøèâñÿ ÷åðãîâèé ãàçî-
âèé ð³ê ³, âèõîäÿ÷è ç îáñÿã³â ñïîæèâàí-
íÿ â öåé ïåð³îä, êîæåí êë³ºíò ç ñ³÷íÿ 
íîâîãî, 2021 ðîêó, îòðèìàº îíîâëåíó 
ïëàò³æêó â³ä ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿.

×îìó âàæëèâî, ùîá ïëàòåæ³ çà ðîçïîä³ë 
íàäõîäèëè â÷àñíî?

«Â³ííèöÿãàç» äÿêóº âñ³ì, õòî ïëàòèòü 
â÷àñíî, àäæå ïëàòà çà òàðèôîì ïðèçíà-
÷åíà äëÿ óòðèìàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, 
ðåìîíò³â ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ, çàì³íè 
îáëàäíàííÿ. Çàêëèêàºìî óñ³õ ñïîæèâà÷³â 
ó öåé íåïðîñòèé äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè ÷àñ 
äîòðèìóâàòèñü ïëàò³æíî¿ äèñöèïë³íè. 
Âàøà ñâîº÷àñíà îïëàòà ïîñëóãè ðîçïî-
ä³ëó ãàçó — öå, íàñàìïåðåä, ³íâåñòèö³¿ 
ó âàøó æ áåçïåêó òà êîìôîðò ó ñåçîí 
íèçüêèõ òåìïåðàòóð. 

34 тисячі досудових попереджень 
направлені боржникам за розподіл газу
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Â³ííèöüêà ì³ñüêà 
ðàäà óõâàëèëà ð³-
øåííÿ çàä³ÿòè ÷àñ-
òèíó ïåðøîãî ïîëî-

ãîâîãî áóäèíêó äëÿ ë³êóâàííÿ ïà-
ö³ºíò³â ç êîðîíàâ³ðóñîì. Âîäíî÷àñ 
æ³íî÷ó êîíñóëüòàö³þ ç îêðåìèì 
âõîäîì ðîçì³ñòÿòü ó Öåíòð³ ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè ¹ 3. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè 
9 æîâòíÿ íà ïîçà÷åðãîâîìó çà-
ñ³äàíí³ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

×èìàëî â³ííèöüêèõ ìàòåð³â 
êàòåãîðè÷íî ïðîòè òàêîãî ð³-
øåííÿ. Ó ðàìêàõ îðãàí³çîâà-
íîãî ó ñîöìåðåæàõ ôëåøìîáó 
«Çàëèøòå ïîëîãîâèé æ³íêàì» 
âîíè îïóáë³êóâàëè âæå äåñÿòêè 
äîïèñ³â, ó ÿêèõ îáóðþþòüñÿ ÷åðåç 
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ìåäçàêëàäó.

«ß êàòåãîðè÷íî ïðîòè çàêðèòòÿ 
÷è ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ïîëîãîâî-
ãî ¹ 1. ßê êîëèøí³é ïðàö³âíèê 
â³ää³ëåííÿ íîâîíàðîäæåíèõ, 
ÿ âêðàé îáóðåíà ð³øåííÿì âëà-
äè. Öåé çàêëàä ïîäàðóâàâ ìåí³ 
ìîãî ñèíî÷êà, ìîãî ïëåì³ííè-
êà. Òàêîæ äîïîì³ã ìåí³ çäîáóòè 
íàéö³íí³ø³ çíàííÿ òà ïðàêòè÷í³ 
íàâè÷êè ó äîãëÿä³ òà ðîáîò³ ³ç 
íîâîíàðîäæåíèìè ä³òêàìè: ÿê 
çäîðîâèìè, òàê ³ âêðàé âàæêèõ 
ñòàíàõ. ß ìåäèê çà îñâ³òîþ òà 
çà ïîêëèêàííÿì, ³ ÿ êàòåãîðè÷-
íî ïðîòè. Ïîëîãîâèé ïîâèíåí 
ïðàöþâàòè!», — ïèøå îäíà ç 
ó÷àñíèöü ôëåøìîáó «Çàëèøòå 
ïîëîãîâèé æ³íêàì» ²ííà Ìîðîç.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç äèðåê-
òîðîì ìåäçàêëàäó Îëåêñàíäðîì 
Áàíàõîì, ÿêèé ðîçïîâ³â, ÿê áóäå 
â³äáóâàòèñü ïåðåïðîô³ëþâàííÿ.

«ІНФЕКЦІЙНИЙ СТАЦІОНАР 
НА 110 ЛІЖОК» 

— Âðàõîâóþ÷è òåíäåíö³þ 
çðîñòàííÿ êîðîíàâ³ðóñó, ì³ñüêà 
âëàäà ðîçãëÿäàëà ïèòàííÿ ïðî 
çá³ëüøåííÿ «êîâ³äíèõ» ë³æîê 
äëÿ íàøî¿ ãðîìàäè. Çà âñ³ìà 
âèìîãàìè ó Â³ííèö³ çàëèøèâñÿ 
ëèøå îäèí çàêëàä ç òåõí³÷íèìè 
ìîæëèâîñòÿìè ïðèéìàòè õâîðèõ 

íà êîðîíàâ³ðóñ. Öå íàø ïåðøèé 
ïîëîãîâèé, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð Áàíàõ. — Ïåðøà ì³ñüêà 
ë³êàðíÿ ïîâí³ñòþ ïåðåïðîô³-
ëþâàëàñÿ â «êîâ³äíó», êð³ì òîãî, 
íà ¿¿ òåðèòîð³¿ çíàõîäèòüñÿ êàðä³-
îäèñïàíñåð. Òðåòÿ ì³ñüêà ë³êàðíÿ 
òåæ ïîâí³ñòþ ïåðåõîäèòü íà ë³-
êóâàííÿ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Ïîïðè öå, ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó íàñ 
äóæå îáìåæåíà. Òîìó ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ïðî 
òå, ùî ìè çàëèøàºìîñü ïåðøèì 
ïîëîãîâèì áóäèíêîì ç íàäàííÿì 
àêóøåðñüêî¿ äîïîìîãè âñ³ì ï³ä-
òâåðäæåíèì âèïàäêàì íà êîðî-
íàâ³ðóñ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, ó íèõ º 
äâà ïîâåðõè, äå çíàõîäèòüñÿ ïàòî-
ëîã³ÿ ³ ã³íåêîëîã³ÿ, ÿê³ ïðàêòè÷íî 
çîâñ³ì íå âèêîðèñòîâóþòü ÷åðåç 
ïàíäåì³þ. Òîìó ÷àñòèíà öèõ ïðè-
ì³ùåíü áóäå ïåðåîáëàäíàíà äëÿ 

³íôåêö³éíèõ õâîðèõ çàãàëüíîãî 
òåðàïåâòè÷íîãî ïðîô³ëþ.

— Ó ðåçóëüòàò³ â íàñ âèéäå ³í-
ôåêö³éíèé ñòàö³îíàð íà 110 ë³-
æîê ³ ïëþñ àêóøåðñüêèé ñòàö³-
îíàð, — êîìåíòóº êåð³âíèê ìå-
äçàêëàäó. — Æ³íî÷à êîíñóëüòàö³ÿ 
áóäå ô³çè÷íî ïåðåâåäåíà â Öåíòð 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè ¹ 3. Ó öüîìó ìåäçàêëàä³ 
ìè áóäåìî ïðèéìàòè ëèøå õâî-
ðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Íà äðóãîìó 
ïîâåðñ³ ó íàñ áóäå àêóøåðñüêèé 
ñòàö³îíàð, äå áóäóòü íàðîäæóâà-
òè õâîð³ íà êîðîíàâ³ðóñ æ³íêè. 
Ó íàñ º ìîæëèâ³ñòü â³äìåæóâàòè 
ïîòîêè.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ïîëîãî-
âîãî, òàêà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà ÷åðåç 
ñòð³ìêå ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðó-
ñó. Êàæå, ëþäè ïðîñòî ô³çè÷íî 
íå ìàþòü äå ë³êóâàòèñÿ, ³ â³ííè-
÷àí âåçóòü ó ðàéîíè.

ПЕРШИЙ ПОЛОГОВИЙ 
ЗАКРИВАТИ НЕ БУДУТЬ
Зміни через коронавірус  
Через збільшення кількості хворих 
на коронавірус, у Вінниці вирішили 
перепрофілювати перший пологовий 
будинок для лікування вінничан, хворих 
на ковід. Вінницькі матері повстали 
проти такого рішення. У соцмережах 
вони запустили флешмоб «Залиште 
пологовий жінкам» та виходили 
протестувати під стіни міської ради 

— Ðîçãëÿäàëè ñàìå íàø ìå-
äçàêëàä, áî ó íàñ º öåíòðàë³-
çîâàíà ïîäà÷à êèñíþ. Âîíà 
ãîòîâà, àëå ïîòð³áíî òð³øêè 
äîâåñòè äî ëàäó, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Áàíàõ. — Ó ìàòåð³â 
áóëè ïèòàííÿ: «×îìó íå ó äðó-
ãîìó ïîëîãîâîìó â³äêðèâàþòü 
ñòàö³îíàð, à â ïåðøîìó?» Â³ä-
ïîâ³äü íà íüîãî ïðîñòà: äðóãèé 
ïîëîãîâèé íå ìàº êèñíåâî¿ ìàã³-
ñòðàë³, à ïðàöþº íà áàëîíîâîìó 
êèñí³. Êð³ì òîãî, âîíè çíàõî-
äÿòüñÿ ó âåëèêîìó æèòëîâîìó 
ðàéîí³, à ìè ïîðó÷ ç ³íøèìè 
ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè, äàëåêî 
â³ä æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü.

«ЗАВТРА МИ 
НЕ ЗАКРИЄМОСЬ» 

— Çàðàç ìè ïðàöþºìî ó øòàò-
íîìó ðåæèì³, àëå ïî÷èíàºìî 
ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè äî ïåðåïðî-
ô³ëþâàííÿ. Îñòàííº â³äáóäåòü-
ñÿ òîä³, ÿêùî ò³ ïîòóæíîñò³, ÿê³ 
º ó Â³ííèö³, áóäóòü âè÷åðïàí³. 
Íàñ íå çàêðèâàþòü, — íàãîëî-
øóº äèðåêòîð. — Ï³äãîòîâêà 
äî ïåðåïðîô³ëþâàííÿ çàêëàäó 
òðèâàëà. Öå íå áóäå çàâòðà ÷è 
ï³ñëÿçàâòðà, ³ íàâ³òü íå ÷åðåç äâà 
òèæí³. Ìè áóäåìî ãîòóâàòèñÿ: çà-
âîçèòè ìåáë³, êóïóâàòè àïàðàòè 
ØÂË ³ ³íøó íåîáõ³äíó àïàðàòóðó 
òà ìåäèêàìåíòè. Áóëî á äîáðå, 
ùîá äî ëèñòîïàäà ìè âæå áóëè 
ãîòîâ³. ßêùî â³ðóñ íå áóäå ðîç-
ïîâñþäæóâàòèñÿ, òî ì³ñüêà ðàäà 

ïåðåäèâèòüñÿ öå ð³øåííÿ. ² ìè 
áóäåìî ïðàöþâàòè, ÿê ïðàöþºìî 
çàðàç.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Áàíàõà, 
ÿêùî âñå-òàêè ¿ì äîâåäåòüñÿ ïå-
ðåõîäèòè íà ë³êóâàííÿ âèíÿòêîâî 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, òî âñ³õ 
âàã³òíèõ ïîïåðåäÿòü ïðî ö³ çì³íè. 
Òèõ æ³íîê, ÿê³ ìàëè íàðîäæóâà-
òè ó ïåðøîìó ïîëîãîâîìó, ïå-
ðåâåäóòü ó ³íø³ çàêëàäè: «Öåíòð 
ìàòåð³ òà äèòèíè» ÷è â îáëàñíó 
ë³êàðíþ Ïèðîãîâà.

— ß ç ïîâàãîþ ñòàâëþñÿ äî íà-
øèõ â³ííèöüêèõ ìàòóñü, àëå êî-
ðîíàâ³ðóñ äóæå ñòð³ìêî ïîøèðþ-
ºòüñÿ. Ìåí³ çðîçóì³ëî, ÷îìó âëàäà 
ðîáèòü òàê³ êðîêè. Õòîñü ç ìîãî 
êîëåêòèâó ðîçóì³º, à õòîñü — í³. 
Ëþäÿì çàâæäè âàæêî ì³íÿòè ñâ³é 
óêëàä æèòòÿ, — êàæå äèðåêòîð 
ïîëîãîâîãî. — ß ï³äòðèìóþ ñâ³é 
êîëåêòèâ, ÿêèé çàðàç çàíåïîêî-
ºíèé. Àëå ÿ, ÿê ë³êàð, óñâ³äîì-
ëþþ òå, ùî ö³ êðîêè ðîáëÿòü äëÿ 
òîãî, ùîá ó íàñ íå áóëà òàêà æ 
ñèòóàö³ÿ, ÿê ó ²òàë³¿ ÷è ²ñïàí³¿. 
Ùîá ó íàñ õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ 
íå êëàëè ó ñïîðòçàëàõ. Åï³äåì³î-
ëîãè ãîâîðÿòü, ùî åï³äåì³ÿ ï³äå 
øâèäêî âãîðó ³ ìè ìàºìî áóòè 
äî öüîãî ãîòîâ³.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Áàíàõà, 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïàíäåì³ÿ çàê³í-
÷èòüñÿ, âîíè çðîáëÿòü ðåìîíò ³ 
â³äíîâëÿòü ñâîþ ðîáîòó, ÿê ïî-
ëîãîâèé áóäèíîê. À ïîêè — ïî-
òð³áíî ñïðèéìàòè íîâ³ ðåàë³¿.

Олександр Банах: «У нас вийде інфекційний стаціонар 
на 110 ліжок і плюс акушерський стаціонар» 

Òàê³ êðîêè ðîáëÿòü 
äëÿ òîãî, ùîá ó íàñ 
íå áóëà òàêà æ 
ñèòóàö³ÿ, ÿê ó Іòàë³¿ ÷è 
Іñïàí³¿. Ùîá õâîðèõ 
íå êëàëè ó ñïîðòçàëàõ

Годують 
нужденних 
 Áåçêîøòîâí³ îá³äè 
íà ïëîù³ ïåðåä «Óðîæàºì» 
ðîçäàþòü óæå äàâíî. Ï³ñëÿ 
íåâåëèêî¿ ïåðåðâè áëàãî-
ä³éíèêè çíîâó âçÿëèñÿ 
çà äîáðó ñïðàâó. Ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ãîäóâàííÿ ëþäåé 
íà ïëîù³ ïðè âõîä³ â ðèíîê 
íàïèñàâ ó Ôåéñáóö³ Àíäð³é 
Æóðà.
«Áàæàþ÷³ ïî¿ñòè, ïðèõî-
äèòå â ï'ÿòíèöþ äî 15.00. 
Òàêîæ çàïðîøóºìî òèõ, õòî 
õî÷å âçÿòè ó÷àñòü ÿê âîëîí-
òåð àáî ïîì³÷íèê ó ïðè-
ãîòóâàíí³ ¿æ³, — éäåòüñÿ 
ó éîãî ïîâ³äîìëåíí³. — 
Òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì 
0734219209».

Виставка копій 
ікон 
 Äî 15 æîâòíÿ ó Áóäèíêó 
îô³öåð³â áóäå ïðîõîäèòè 
âèñòàâêà óí³êàëüíèõ òâîð³â 
õóäîæíèö³ êîï³¿ñòêè-ðåñ-
òàâðàòîðà ç ì³ñòà Äí³ïðî 
Òåòÿíè Æîâí³ð. Ìèñ-
òåöüê³ òâîð³ííÿ Òåòÿíè 
Æîâí³ð – äîñêîíàë³ êîï³¿ 
ñòàðîâèííèõ ³êîí, ³íêîëè 
äîñèòü ð³äê³ñíèõ, òà êàðòèí 
â³äîìèõ ñâ³òîâèõ ìàéñòð³â 
æèâîïèñó.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №16 (1142)
Популярні двоходові задачі. Бажано розв’язувати на діаграмі, не розставляючи 
шахи на шахівниці.

Задача №2560-2563
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №40 (1510) від 7 жовтня 2020 року 
Задача №2556
I. 1. Kb7! T:a8  2. Tb8 Ta6  3. Kpc8 Tc6x II. 1. Ke6! Kpf7  2. Kpd8 Tb6  3. Kc7 Td6x
III. 1. Ke6! Kp:e6  2. Kpd8  T:a8  3. Kpe8 T:c6x
Задача №2557
I. 1. Cf7! Ce5  2. Cg8 Kpf6  3. Kh8 Kpg6x II. 1. Cf7! Cf8  2. Kph8 Kph6  3. Cg8 Cg7x
III. 1. Kpg8! Ce5  2. Ch7 Kpf6  3. Kph8 Kpf7x
Задача №2558
I. 1. Kpb1! Kpd3  2. Ka1 Kpd2  3. Kb2 Kc3x II. 1. Kb2+! Kpc3  2. Kpa2 Kpb4  3. Ka1 
Kc3x III. 1. Kd4! K:d4  2. Kc3 Kpb3  3. Kb1 Kc2+
Задача №2559
I. 1. g1K! Kpf1  2. Kf3 Kpf2  3. Kh2 Kg3x II. 1. g1T+! Kpf2  2. Tg2 Kpf1  3. Th2 Kg3x
III. 1. g3! Kd4  2. Kpg1 Kpe2  3. Kh1 K:f3x 

М. Пархоменко

ОГОЛОШЕННЯ

Робота

Деревообробному підп-ву на роб. 
потрібні: водій кари, різноробочі. 
Тел.: (067) 432-19-19, 61-23-79
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Íå òàê äàâ-
íî ìè ðîáèëè 
³íòåðâ’þ ç³ çíà-

âöåì ïèâà. Òåïåð õî÷åìî ðîç³-
áðàòèñÿ â íå ìåíø ïîïóëÿðíîìó 
íàïî¿ — âèí³. Ó öüîìó íàì äîïî-
ìîæóòü â³ííèöüê³ ñîìåëüº Äåíèñ 
Âîðîáéîâ òà Îëüãà Áóíè÷.

Ðîçêàæ³òü, õòî òàêèé, íà âàøó 
äóìêó, ñîìåëüº?

Äåíèñ Âîðîáéîâ: Êîëèñü äàâ-
íî ñîìåëüº îáñëóãîâóâàëè ôðàí-
öóçüêèõ êîðîë³â. Öå ò³ ëþäè, 
ÿê³ êóøòóâàëè ¿æó äî òîãî, ÿê ¿õ 
ïðîáóâàëè ïðàâèòåë³. Âîíè ìàëè 
âïåâíèòèñÿ, ÷è âñå ç íåþ äîáðå. 
Ç ïëèíîì ÷àñó ïðîôåñ³ÿ ðîçâè-
âàëàñÿ. Àëå õîëîäèëüíèê³â âñå 
ùå íå áóëî. Òîìó â ºâðîïåéñüêèõ 
öèâ³ë³çàö³ÿõ ¿æó ïî÷àëè çíåçà-
ðàæóâàòè âèíîì. Òàê âèíî òà 
¿æà ñòàëè íåðîçðèâíèìè. Ëþäè 
ïî÷àëè âèðîùóâàòè âèíîãðàä òà 
ðîáèòè ç íüîãî âèíî, àáè óáåçïå-
÷èòè ñåáå â³ä ïðîáëåì òðàâëåííÿ. 
Çàðàç ñîìåëüº, öå òà ëþäèíà, ÿêà 
çíàº âñå ïðî êóëüòóðó ñïîæèâàí-
íÿ âèíà.

Îëüãà Áóíè÷: Öå òà ëþäèíà, ÿêà 
íå ëèøå ðîçáèðàºòüñÿ ó âèí³, àëå 
é çíàº, ÿê ïðàâèëüíî ïîäàâàòè 
öåé íàï³é, ÿêà ñòðàâà äî íüîãî 
ñìàêóâàòèìå íàéá³ëüøå ³ íàâïà-
êè, âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ïðî âè-
íîðîáí³ ðåã³îíè ³ îð³ºíòóºòüñÿ 
â óñ³é àëêîãîëüí³é ãàëóç³.

Çàâäàííÿ ñîìåëüº — ùîá ã³ñòü 
îòðèìàâ ÿêîìîãà á³ëüøå çàäîâî-
ëåííÿ â³ä âèíà. Ìîâà íå ëèøå 
ïðî âèá³ð, àëå é àòìîñôåðó. 
Ìîæíà ïðîñòî ïîñìàæèòè øìà-
òîê ì’ÿñà íà ñêîâîð³äö³, à ìîæíà 
ñêóøòóâàòè ãàðíî ïðèãîòîâàíå 
íà ãðèë³ ì’ÿñî, ç ïðèáîð÷èêàìè, 
ç êåëèøêîì âèíà, ñâ³÷å÷êîþ òà 
ï³ä ãàðíó ìóçèêó.

Ñîìåëüº — öå òà ëþäèíà, ÿêà 
ìàº â³ä÷óòòÿ ñìàêó ³ ìîæå óñå öå 
ãàðìîí³éíî ïîºäíàòè.

Ñê³ëüêè âèíà ìîæíà âèïèòè 
çà ðàç, ùîá öå íå íàøêîäèëî 
çäîðîâ’þ?

ÄÂ: Â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ 
ââàæàºòüñÿ íîðìîþ âèïèòè êå-
ëèõ âèíà çà îá³äîì ³ äâà êåëèõà 
çà âå÷åðåþ. ßêùî ëþäèíà âçàãàë³ 
íå âæèâàº àëêîãîëþ, òî â³ä òà-

êî¿ ê³ëüêîñò³ âîíà ìîæå ñï’ÿí³òè. 
Äîáðå, ùî íà â³äì³íó â³ä ì³ö-
íèõ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â, âèííå 
ñï’ÿí³ííÿ øâèäêî ìèíàº.

ÎÁ: Òóò óñå äóæå ³íäèâ³äóàëü-
íî. Àëå êåëèõ âèíà ùå í³êîìó 
íå çàøêîäèâ. Íà äåíü, äóìàþ, 
ìîæíà âèïèâàòè 250 ì³ë³ë³òð³â. 
Öå, ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî çäî-
ðîâèõ ëþäåé.

Ñê³ëüêè ìàº êîøòóâàòè âèíî, 
àáè éîãî ìîæíà áóëî ââàæàòè 
ÿê³ñíèì?

ÄÂ: Äî íàñ ÷àñòî ïðèõîäÿòü 
ãîñò³ ³ êàæóòü: «Ìè õî÷åìî 
âèíî çà äâà-òðè ºâðî, ÿêå ìè 
ïèëè â ²òàë³¿. Äàéòå íàì òàêå». 
Â Óêðà¿í³, íà æàëü, ö³íè áóäóòü 
âèùèìè. Àäæå âèíî çà äâà-òðè 
ºâðî ïîòð³áíî çàâåçòè â êðà¿íó, 
ñïëàòèòè ìèòî, äîñòàâèòè â ìàãà-
çèí ³ ïëþñ ñàì ìàãàçèí ìàº ÿêîñü 
âèæèâàòè. Òîìó ö³íà íà ³ìïîðòíå 
âèíî â Óêðà¿í³ ñòàðòóâàòèìå â³ä 
130 ãðèâåíü. Äåøåâøå éîãî çà-

âåçòè ìàéæå íåìîæëèâî. Âèíî 
óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â êîøòó-
âàòèìå â³ä 90 ãðèâåíü.

ÎÁ: Çàëåæíî â³ä êðà¿íè. Íàïðè-
êëàä, ²ñïàí³ÿ, ×èë³ òà Ï³âäåííà 
Àôðèêà â³äíîñÿòüñÿ äî á³ëüø äå-
øåâîãî ñåãìåíòó. Òàì çà ïëÿøå÷êó 
äîñòîéíîãî âèíà, ÿêå áóäå äîáðå 
çáàëàíñîâàíå, ãàðíî ðîçêðèâàòè-
ñÿ â àðîìàò³ òà ïðèºìíî çäèâóº 
âàñ â ñìàêó, äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 
250–300 ãðèâåíü. Àëå º ³ äåøåâø³ 
ö³êàâ³ âàð³àíòè ç öèõ êðà¿í.

Äëÿ ²òàë³¿ ö³ííèê ïî÷èíàòè-
ìåòüñÿ ç 300–350 ãðèâåíü. Ôðàí-
öóçüê³ âèíà º íàéäîðîæ÷èìè, 
òàì âàðò³ñòü ñòàðòóâàòèìå â³ä 
500 ãðèâåíü çà ïëÿøêó. Õîðîø³ 
óêðà¿íñüê³ âèíà ìîæíà ïðèäáàòè 
çà 200 ãðèâåíü.

Íà ùî ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó, 
êóïóþ÷è âèíî?

ÄÂ: Â ªâðîï³ º òàêå ïîíÿòòÿ, 
ÿê «çàõèùåíà ãåîãðàô³÷íà íàçâà». 
Òîáòî, ÿêùî âè êóïóºòå âèíî, íà-
ïðèêëàä, â Áîðäî, öå îçíà÷àòèìå, 

НЕ ВАРТО ЗАЦИКЛЮВАТИСЯ 
ЛИШЕ НА ОДНОМУ ВИНІ 
Знавці вина  Поговорили з двома 
вінницькими сомельє, які розказали, 
скільки можна випивати вина за день? 
Як вибрати якісне вино? Скільки воно 
має коштувати? З якою їжею цей напій 
найкраще поєднується? І де у Вінниці 
можна скуштувати смачного вина?

ùî öå âèíî çðîáëåíî âèêëþ÷íî 
ç ïåâíèõ ñîðò³â âèíîãðàäó. Öå 
ãàðàíòóº âàì ïåâíó ÿê³ñòü. Óêðà-
¿íñüê³ âèíà íàâ³òü çà 200 ãðèâåíü 
íå ãàðàíòóâàòèìóòü âàì ÿêîñò³.

ÎÁ: Êðàùå, êîëè íà åòèêåòö³ 
âêàçàíî ñîðòîâèé ñêëàä, ðåã³îí 
âèðîáíèöòâà âèíà. Òàì æå ñë³ä 
øóêàòè, äî ÿêî¿ êëàñèô³êàö³¿ â³ä-
íîñèòüñÿ âèíî. ßêùî âè êóïóºòå 
ñòîëîâå âèíî, òî íà åòèêåòö³ áóäå 
íàïèñàíî VdT. Éîãî îòðèìóþòü 
øëÿõîì êóïàæóâàííÿ âèí ç ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â êðà¿íè, íàïðèêëàä, 
²òàë³¿. Òàê³ âèíà âõîäÿòü äî íàé-
ïðîñò³øî¿ êàòåãîð³¿.

Á³ëüø äîðîã³ âèíà ðîáëÿòü ç 
âèíîãðàäó, ç³áðàíîãî â îäíîìó 
ì³ñö³. Êîæåí ðåã³îí ìàº ñâî¿ íà-
éìåíóâàííÿ, ÿê³ êîíòðîëþþòü 
éîãî ïîõîäæåííÿ ³ ãàðàíòóþòü 
éîãî ÿê³ñòü. Òàê³ âèíà ïîçíà÷å-
í³, äî ïðèêëàäó, íàïèñîì DOCG 
â ²òàë³¿, àáî AOC ó Ôðàíö³¿.

Â ÿêèé ñåçîí, ÿêå âèíî ïðèéíÿòî 
ïèòè? Á³ëå, ðîæåâå, ÷åðâîíå…

ÄÂ: Á³ë³, ðîæåâ³ òà ³ãðèñò³ âèíà 
ïðèéíÿòî âæèâàòè îõîëîäæåíè-
ìè, òîìó âîíè äëÿ á³ëüø òåïëî¿ 
ïîðè ðîêó. ×åðâîí³ òà êð³ïëåí³ — 
äëÿ õîëîäíî¿.

ÎÁ: ×³òêèõ ïðàâèë íå ³ñíóº. 
Àëå çàçâè÷àé á³ëèõ ³ ðîæåâèõ 
âèí õî÷åòüñÿ âë³òêó, à â õîëîä-
íó ïîðó ðîêó á³ëüøèì ïîïèòîì 
êîðèñòóþòüñÿ ÷åðâîí³, àäæå âîíè 
âàæ÷³, òàì íàñè÷åí³øèé ñìàê, 
âîíè á³ëüøå ç³ãð³âàþòü.

ßêó ¿æó ìîæíà ïîºäíóâàòè ç âè-
íîì, à ÿêó íàâïàêè, í³?

ÄÂ: Íåìàº òàêîãî, ùîá ùîñü 
áóëî çàáîðîíåíî ïîºäíóâàòè. 
Ó êîæíîãî ñâî¿ âïîäîáàííÿ. 
Àëå, íàïðèêëàä, ç âèíîì òî÷íî 

íå âàðòî ïîºäíóâàòè øîêîëàä, 
õî÷à áàãàòî õòî öèì ðåãóëÿð-
íî çàéìàºòüñÿ. Êàâà òàêîæ ìàº 
ÿñêðàâèé ñìàê, òîìó âèíî çà íåþ 
íå áóäå â³ä÷óâàòèñÿ.

Â ³íøîìó, òî ìàéæå âñå ìîæ-
íà ïîºäíóâàòè ç âèíîì. Îñîáëè-
âî, ÿêùî âîíî áóäå êèñëîòíèì. 
Êèñëîòí³ñòü ãàðíî ïîºäíóºòüñÿ 
ç æèðíèì, ñîëîíèì, ãîñòðèì ³ 
ñîëîäêèì.

ÎÁ: Íåáàæàíî ïîºäíóâàòè ç 
ñîëîäîùàìè. Öå, ÿêùî ìè ãîâî-
ðèìî ïðî ñóõ³ âèíà. Íà ôîí³ ñî-
ëîäêîãî âèíî áóäå íàäòî êîíòð-
àñòíèì ³ íå áóäå âàì ñìàêóâàòè. 
Ç øîêîëàäîì ìîæíà ïîºäíóâàòè 
õ³áà ùî êð³ïëåí³ âèíà: ïîðòî, õå-
ðåñ, ìàðñàëà, ìàäåðà… Ç ôðóê-
òàìè òà ôðóêòîâèìè äåñåðòàìè 
ìîæíà ïîºäíàòè á³ë³ ñóõ³ âèíà. 
ßêùî íå õî÷åòå ìàòè ìåòàëåâèé 
ïðèñìàê ó ðîò³, íå âàðòî ïîºäíó-
âàòè ÷åðâîíå âèíî ³ æèðíó ðèáó.

Âèíà ÷óäîâî ñìàêóþòü ç ñè-
ðîì, ì’ÿñîì, ñóõîôðóêòàìè, ï³-
öîþ, ïàñòîþ òà áàãàòüìà ³íøèìè 
ñòðàâàìè. Ìè ïðîâîäèëè åêñïå-
ðèìåíò ³ âèÿâèëè, ùî ñìà÷íî íà-
â³òü ç ÷³ïñàìè, à îñü ç ãðåöüêèì 
ãîð³õîì, í³, — â³í ã³ðêèé.

Ùî ìîæåòå ñêàçàòè ïðî äîìàøí³ 
âèíà?

ÄÂ: Âèíî ðîáèòüñÿ ç òåõí³÷-
íèõ ñîðò³â âèíîãðàäó, ÿê³ âèðî-
ùóþòüñÿ ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî 
íàïîþ. À êîëè âèíî ðîáëÿòü âäî-
ìà, òî çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü 
çâè÷àéí³ ñîðòè, äî ÿêèõ äîäàþòü 
öóêîð. Çà ºâðîïåéñüêèì çàêîíî-
äàâñòâîì ó âèí³ ìîæå áóëè ëèøå 
âèíîãðàäíèé ñ³ê, à äîäàâàííÿ öó-
êðó, — öå ôàêòè÷íî äîäàâàííÿ 
áóðÿêà. Òîìó öå ðàäøå âèõîäèòü 

âèííî-áóðÿêîâèé íàï³é, í³æ ÷èñ-
òå âèíî.

ÎÁ: Âîíè ìàþòü ì³ñöå áóòè, 
ÿêùî â íèõ íå äîäàâàòè öóêîð 
³ íå êð³ïèòè ñïèðòîì. Íà æàëü, 
á³ëüø³ñòü ëþäåé ñàìå òàê ³ ðî-
áèòü.

ßêîìó âèíó îñîáèñòî âè íàäàºòå 
ïåðåâàãó?

ÄÂ: Ìåí³ ÷îìóñü á³ëüøå ³ìïî-
íóþòü ÷åðâîí³ âèíà. Àëå ãîëîâíå, 
ùîá öå áóëî ÿê³ñíå âèíî. Äóæå 
ëþáëþ äîñë³äæóâàòè â³ò÷èçíÿ-
í³ âèíà. Ìàáóòü, âîíè äëÿ ìåíå 
íàéá³ëüø óëþáëåí³.

ÎÁ: Çàðàç äóæå ëþáëþ ²òàë³þ. 
²ñíóº óìîâíèé ðîçïîä³ë âèíà 
íà ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³. ß á³ëüøå 
ëþáëþ ÷îëîâ³÷³. Âîíè ïîâíîò³-
ë³, íàñè÷åí³, ç õîðîøèì ð³âíåì 
àëêîãîëþ, ç õîðîøîþ òåðïê³ñòþ 
³ äîáðå ðîçêðèâàþòüñÿ â êåëèõó.

Ùî ïîðàäèòå ñïðîáóâàòè ³íøèì?
ÄÂ: Îáîâ’ÿçêîâî «Îäåñüêå 

×îðíå». Öå äîñèòü ÿñêðàâå âèíî, 
ÿêå ÿ ðåêîìåíäóþ ñïðîáóâàòè.

ÎÁ: Ãîëîâíå ïðîáóâàòè ð³çí³ 
âèíà. Ò³ëüêè òàê ìîæíà çíàéòè 
ùîñü ñâîº. Íå âàðòî çàöèêëþâà-
òèñÿ ëèøå íà îäíîìó âèí³. Íà-
â³òü, ÿêùî âæå ìàºòå óëþáëåíå. 
Íåõàé âîíî áóäå óëþáëåíèì, àëå 
íå êóïóéòå éîãî ùîðàçó. ß âïåâ-
íåíà, ùî â ñâ³ò³ º íàáàãàòî á³ëüøå 
âèí, ÿê³ ìîæóòü âàì ñïîäîáàòèñÿ.

Êîëè ÿ ò³ëüêè ïðèéøëà ïðà-
öþâàòè, òî, ÿê ³ á³ëüø³ñòü, ïèëà 
íàï³âñîëîäê³ âèíà. Çàðàç ÿ ¿õ 
íå ìîæó ïèòè. Íå òîìó, ùî âîíè 
äåøåâ³, à òîìó, ùî âîíè ïåðå-
ñòàëè áóòè äëÿ ìåíå ñìà÷íèìè. 
ßêùî âè ïîëþáèòå ñóõå âèíî, 
äî íàï³âñîëîäêèõ âè âæå í³êîëè 
íå ïîâåðíåòåñÿ.

Сомельє Денис Воробйов та Ольга Бунич: 
«Гість має отримати якомога більше задоволення від вина» 

Ç âèíîì òî÷íî íå 
âàðòî ïîºäíóâàòè 
øîêîëàä. Êàâà òàêîæ 
ìàº ÿñêðàâèé ñìàê, 
òîìó âèíî çà íåþ íå 
áóäå â³ä÷óâàòèñÿ 
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ОВЕН 
Побільше спілкуйтеся з коха-
ною людиною, намагайтеся 
будувати свої плани таким 
чином, щоб вони врахову-
вали її зайнятість. У вихідні 
влаштуйте романтичну 
вечерю при свічках.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви енергійні, і, немов маг-
нітом, притягуєте до себе 
людей. Кохану людину ви 
можете захопити новим вибу-
хом почуттів. Однак небажано 
заводити таємний роман.

БЛИЗНЮКИ 
Будьте наполегливі в досяг-
ненні заповітної мети. Саме 
зараз ви отримаєте те, про 
що давно мріяли. Однак до-
звольте коханій людині взяти 
ініціативу в свої руки. Адже 
у вас з нею спільні бажання.

РАК 
Стосунки з коханою людиною 
починають гармонізуватись. 
Особливо, якщо ви проявите 
свої кращі дипломатичні 
якості. У неділю постарайтеся 
не робити поганих вчинків.

ЛЕВ 
На початку тижня вас може 
пригнічувати самотність, не до-
зволяйте депресії оволодіти 
вами. Такий стан максимум 
на два дні. Скоро вас чекає 
перспективне знайомство.

ДІВА 
Захоплення і захопленість 
для цього тижня не харак-
терні, дійсність зажадає від 
вас терпіння для подальшого 
розвитку ваших стосунків, 
якщо ви цього побажаєте.

ТЕРЕЗИ 
Ви чарівні і є зараз дуже 
бажаним об'єктом для про-
тилежної статі. Однак якщо 
у вас вже є кохана людина, 
готуйтеся до сцен ревнощів.

СКОРПІОН 
І привід, і можливість для 
максимально романтичного 
проведення часу є. Не бійте-
ся зайвої сентиментальності. 
Ви кохані і закохані. Зізнайте-
ся в цьому і обранцеві, і собі.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не накидатися 
на кохану людину, тільки з 
тієї причини, що вона потра-
пила під гарячу руку. Схоже, 
вам треба охолонути і побути 
на самоті, щоб не стати ініці-
атором конфліктної ситуації.

КОЗЕРІГ 
Зараз ваш зв'язок може 
виявитися досить крихким, 
так що тиждень не надто під-
ходить для зізнань у коханні. 
Залиште поки все так, як є 
на поточний момент. 

ВОДОЛІЙ 
Все складається не дуже 
вдало, дрібні непорозуміння 
викликають роздратуван-
ня, відразу згадуються всі 
образи. Відпустіть ситуа-
цію, дайте піти минулому, 
не прив'язуйтеся до нього. 

РИБИ 
У любовних справах вас 
може очікувати небувала гар-
монія, покращаться стосунки 
з коханою людиною, захо-
четься романтичних вчинків і 
красивих зізнань у коханні.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРІЙ 

АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ:

— Якщо, не див-
лячись на всі до-
води розуму, ви 
все ж не змогли 
втриматися від 

інтимних стосунків з колишнім 
партнером, принаймні, намагай-
теся не ускладнювати собі життя 
і дотримуйтеся простих правил 
безпеки. Не залишайтеся у екс-
партнера на ніч. Інакше ви втягне-
тесь в це все емоційно і потрапите 
в пастку власних ілюзій. Якщо ра-

ніше, коли ви були разом, дові-
ряли одне одному настільки, що 
не використали презерватив, це 
не привід і зараз чинити так само. 
Ваш колишній партнер весь цей 
час жив не в монастирі і ймо-
вірність що-небудь підхопити 
така ж, як і з кимось іншим. Пе-
реконайтеся, що ви обоє знаєте, 
що робите. Якщо для одного з 
вас це просто інтрижка, а другий 
думає, що ви знову разом, розча-
рування неминуче. Тому відразу 
домовтеся про те, які між вами 
стосунки, і хто на що може в них 
розраховувати.

Коментар експерта

ЧОМУ МИ СПИМО З КОЛИШНІМИ 

ЧОМУ СПАТИ З КОЛИШНІМИ НЕ ВАРТО 

ЗДОРОВЕ БАЖАННЯ 
Є така загальнолюдська потреба (крім побутових) просто 
відбиватися в чиїхось очах — відчувати себе бажаним, 
привабливим, коханим. І коли з цим проблема, нова 
людина не з’являється занадто довго, або з’являється, але 
«не та», можна зустрітися з колишнім партнером. Так, це 
працює як затичка в пробоїні, але що робити? Особливо 
з огляду на минуле, в якому ви знали одне одного 
до останньої родимки і улюбленої пози.

ТРЕБА ДОВЕСТИ 
Ви розлучилися погано, з образою і злістю. Він не цінував 
вас, вона вас не поважала. Минув час, оцінки колишнього 
партнера не сильно б’ють по самооцінці, а реваншу дуже 
хочеться. Ось тут спокуса. Довести йому, козлу, який скарб 
він втратив, хай він лікті кусає. Або їй стерві показати, що 
альфа-самці на дорозі не валяються і нехай згадує потім 
довгими ночами свій кращий в житті секс. Браво, помста 
вдалася! Питання, кому від цього буде погано, залишається 
відкритим.

ДРУЖБА Є 
Є пари, які розлучаються, так би мовити, друзями. У них 
все було ок, але не зійшлися характерами, темпераментами 
і ще купою причин, їх можна знайти, якщо розуміти, що 
чогось не вистачає. Після розставання такі «колишні» 
можуть нормально спілкуватися, навіть дружити, і іноді 
шкодувати про скоєне. Якраз в моменти жалю приємні 
взагалі-то одне одному люди можуть піти далі. Це вже 
не стосунки, а просто секс з колишнім.

ВОЛЯ ВИПАДКУ 
Ми за природою тварини, прямоходячі, звісно, але 
все ж. І як всі різностатеві особини тваринного світу з 
великим трудом стримуємо інстинкти, коли поруч самка/
самець. Особливо, якщо раніше між вами щось було. 
Зовсім випадково ви можете опинитися в одній компанії, 
абсолютно випадково там може виявитися алкоголь, і 
зовсім випадково з’явитися бажання завершити цей вечір 
в ліжку. Правда, після акції хіті і пристрасті, найчастіше 
приходить сором і бажання втекти на край світу.

ІЛЮЗІЇ — ЦЕ ЗЛО 
Свого колишнього партнера досить складно сприймати 
об’єктивно, у вас є минуле, а він його тінь. Гірше того — тінь 
перекручена догори дригом. Згадуючи, як все було, гарне 
виходить на перший план, погане забувається. Але ви ж 
чомусь розлучилися? Особливо не варто це робити, якщо у вас 
з’явився інший партнер. Побудувати щось нове з колишнім 
навряд чи вийде, а поламати що є, напевно.

СЕКС НА РАЗ 
Можна, звичайно, піти на поводу у емоцій і пам’яті, один раз, 
щоб заспокоїтися і забути. Пам’ятати ось про що потрібно, це 
не випадкова людина, до якої раптом щось спалахнуло. Так 
що тут і секс випадковим не назвеш і не забудеш наступного 
дня. Влипнути емоційно — дуже велика ймовірність і ризик. 
А в результаті замість приємного проведення часу ви 
отримаєте нові рани на старих шрамах. Впевнені, що готові це 
пережити знову?

ЦЕ ПРОСТО 
Коли на нову історію немає сил і бажання (особиста драма, 
поганий стан…), у нас може з’явитися «відмінна» ідея піти переві-
реним, хоча, швидше знайомим шляхом. Ну типу трохи піджи-
витися з колишнім партнером. Його (її) я знаю як облупленого, 
знаю, як на нього реагувати, і як захищатися. Секс по дружбі, так 
би мовити, «я тобі нічого не винен, ти мені». Ну то й що, навіть 
якщо при такому розкладі ви і себе, і партнера позбавляєте 
шансу побудувати нові стосунки. Зате вам не нудно і не страшно. 
І замість того, щоб з кимось знайомитися, налагоджувати спілку-
вання, викликати взаємність, ви проводите час з експартнером, 
хоча перспектив на майбутнє не бачите ні ви, ні він.

Âîñåíè ìàéæå ó âñ³õ áóâàº òàêà 
ñîá³ äåïðåñ³ÿ. ² çîâñ³ì íå äîïîìà-
ãàº ç íåþ ñïðàâëÿòèñÿ òîé ôàêò, 
ùî âè ñàìîòí³. ² â öåé ïåð³îä 
ïî÷èíàþòü òóðáóâàòè ð³çí³ äóì-
êè íà òåìó ñòîñóíê³â. Ñïî÷àòêó 
ìè çãàäóºìî, ÿê öå êîëèñü áóëî. 
Íåâàæëèâî, äîáðå ÷è ïîãàíî, 
ïàì’ÿòü âèá³ðêîâà. À ïîò³ì ÷åðåç 
áðàê àëüòåðíàòèâ ìè ïî÷èíàºìî 
ñóìóâàòè çà êîëèøí³ìè.

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ 
² ÿêáè âñ³ ö³ ñóìóâàííÿ òà ñïî-

ä³âàííÿ â³äáóâàëèñÿ ëèøå ó íàñ 
â ãîëîâ³ ³ ñåðö³, àëå çà äîäàòêî-
âèì äîï³íãîì ìè éäåìî äàë³. Ïî-
÷èíàºìî ïåðåãëÿäàòè ñîö³àëüí³ 
ñòîð³íêè êîëèøí³õ, ó ñï³ëüíèõ 
çíàéîìèõ (àáñîëþòíî âèïàäêî-
âî, çâè÷àéíî) íàìàãàºìîñÿ ä³-
çíàòèñÿ, ÿê òàì â³í/âîíà. À äå-
ÿê³ éäóòü ùå äàë³, ñïèñóþòüñÿ 
(ïðîñòî ä³çíàòèñÿ, ÿê ñïðàâè), 
äîìîâëÿþòüñÿ ïðî çóñòð³÷ (ç òèõ 
ñàìèõ ïðè÷èí).

À ÷àñîì ìè íàìàãàºìîñÿ â³ä-
ðîäèòè êîëèøíº êîõàííÿ — ìîæå 
º òàêèé øàíñ? Àäæå íàâêîëî êóïà 
ïðèêëàä³â, òàê. ² íàñ çíîâó çàòÿ-
ãóº ó âèð, ç ÿêîãî âèáðàòèñÿ ñòàº 
âñå âàæ÷å. ² íå òîìó, ùî åìîö³¿ 
çàõëüîñòóþòü, õî÷à êîãîñü ìîæå ³ 
òàê. Ïðîñòî äóæå ñòðàøíî çíîâó 
îïèíèòèñÿ íà ñàìîò³, à òàê õî÷ ³ 
íå äóæå êîõàíà ³ íå òàê, ùîá çà-
êîõàíà, àëå íà÷åáòî íå ÷óæà ëþ-

äèíà ïîðó÷. Òà é ñèëó àäàïòàö³¿ 
ç ³íåðö³ºþ âèêëþ÷àòè íå âàðòî. 
Õî÷à ïî÷èíàëîñÿ âñå ç ö³êàâîñò³.

НА ТІ Ж РЕЙКИ 
Äîáðå, êîëè ñòîñóíêè ç íîâèì 

«ñòàðèì» ïàðòíåðîì ä³éñíî ïî-
÷èíàþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ ³ íàáè-
ðàþòü îáåðò³â. Áóâàº æ, ùî ëþäè 
ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ñïðîá ïåðåîö³-
íþþòü âàæëèâ³ñòü ³ áëèçüê³ñòü 
ïåâíî¿ ëþäèíè. Ðîçóì³þ÷è, ùî 

ñàìå ç íåþ âñå áóäå òàê ÿê òðåáà, 
³ ñòîñóíêè çàâ’ÿçóþòüñÿ ç ÷èñòîãî 
àðêóøà, ç àáñîëþòíèì áàæàííÿì 
íå ïîâòîðèòè ïîìèëîê, ÿê³ òîä³ 
â ìèíóëîìó ïðèçâåëè äî ðîç-
ñòàâàííÿ. Äîáðå, ÿêùî òàê. Àëå, 
íà æàëü, íàéá³ëüø ÷àñòèé ñöå-
íàð³é òàêèõ âèëàçîê «â ìèíóëå» 
ô³êñóºòüñÿ íà ñòàä³¿ — ìè ïðîñòî 
ñïèìî ïåð³îäè÷íî, òîìó ùî í³êîãî 
³íøîãî ïîêè íåìàº. Äâ³÷³ â îäíó 
ð³÷êó íå ââ³éäåø, ìè ïàì’ÿòàºìî 
ö³ ìóäð³ ñëîâà ç äèòèíñòâà, àëå 
â äîðîñëîìó æèòò³ çàáóâàºìî ÷î-
ìóñü. À äî ðå÷³, ÷îìó?

ТІЛЬКИ СЕКСУ З «ЕКСАМИ»
НЕ ВИСТАЧАЄ ДО ХАНДРИ
Рецидив  За словами психологів, жінки 
частіше зважуються на розрив стосунків. 
Основна причина — зрада. Але буває цей 
крок через поганий секс, його невпевненість, 
регулярну відсутність з друзями за пивом. 
Чоловіки топовими причинами розриву 
вважають ревнощі, неохайність та лінь 
жінки. Здавалося б, анамнез жахливий, 
але чомусь ми час від часу «повертаємось» 
в усе це. Навіщо ми спимо з колишніми?

Íàéá³ëüø ÷àñòèé 
ñöåíàð³é âèëàçîê «â 
ìèíóëå» ô³êñóºòüñÿ 
òàê: ìè ïðîñòî ñïèìî 
ïåð³îäè÷íî, òîìó ùî 
í³êîãî ³íøîãî íåìàº



ОВЕН 
Цей тиждень особливо 
гарний для творчості. Ви 
зможете значно змінити світ 
навколо себе, якщо, звичай-
но, захочете цим займатися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зараз сприятливий період 
для підвищення вашого 
професійного рівня, однак 
робота загрожує зайняти 
занадто багато часу. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви здатні вирішити багато 
проблем, які до цього ставили 
вас у глухий кут. Для вас 
можуть відкритися нові пер-
спективи, але не поспішайте.

РАК 
Цього тижня ви можете 
стати об'єктом підвищеної 
уваги, не дозволяйте страху і 
зайвій скромності перешко-
дити вам отримати з цього 
всю можливу вигоду. 

ЛЕВ 
Поступово зростає ваш 
авторитет, навколишні готові 
слухати ваші поради. Але 
постарайтеся не звалювати 
на свої плечі чужі пробле-
ми. Вас може чекати гостра 
боротьба з конкурентами. 

ДІВА 
Ви відчуваєте прилив сил, 
відчуваєте себе лідером, що 
внутрішньо лестить вашому 
самолюбству. На роботі це 
цілком природно, а ось вдо-
ма краще бути зрозуміліши-
ми для близьких людей. 

ТЕРЕЗИ 
Успіх прийде, але тільки 
якщо ви готові його чекати 
і бути терплячим. Цього 
тижня вам потрібно багато 
працювати, зате з'явиться 
можливість проявити всі 
кращі якості в діловій сфері.

СКОРПІОН 
Успіхи у професійній діяль-
ності та солідний прибуток 
радують вас. Але ви будете 
настільки захоплені робо-
тою, що вам забракне часу 
на домашніх. Приділіть їм 
більше уваги.

СТРІЛЕЦЬ 
Може з'явитися шанс просу-
нутися кар'єрними сходами. 
У вас з'явиться чимало спо-
собів домогтися бажаного, 
було б чого бажати. Розпла-
нуйте тиждень, інакше він 
буде надмірно хаотичним. 

КОЗЕРІГ 
Проявіть рішучість і актив-
ність, а якщо виникнуть якісь 
неточності, то найближче 
майбутнє розставить все 
по своїх місцях. У п'ятницю 
краще не планувати ділових 
зустрічей.

ВОДОЛІЙ 
У вас з'явиться шанс ви-
конати роботу над помил-
ками. Очікується повільне 
але правильне професійне 
зростання. Постарайтеся 
не розслаблятися і не ризи-
кувати своєю професійною 
репутацією. 

РИБИ 
Вас можуть порадувати 
схвальні ділові пропозиції. 
Однак у цього є і негативна 
сторона, на радощах ви 
можете взяти на себе непо-
сильну ношу. В результаті ви 
отримаєте не так вже й бага-
то, а вимотаєтеся сильно.

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

— Досить! Досить! — крича-
ла блондинка в маршрутці, 
забувши слово «Зупиніть»!

***
Жінка прийшла за чолові-
ком в пивну. Він обурено:
— В кінці кінців, це просто 

образливо, чому ти завжди йдеш прямо 
сюди?! Чому ти ніколи не шукаєш мене, 
наприклад, в музеї?

***
Чоловік:
— Мені здається, моя донька розум і 
кмітливість успадкувала від мене.
Жінка:
— Я також так думаю: мої розум і кмітливість 
все ще при мені.

***
— Ви заміжня? — питає суддя жінку свідка.
— Мій чоловік помер п'ятнадцять років тому.
— Але ж у вас п'ятеро маленьких дітей!
— Але помер чоловік, а не я!

***
— Ну, і як у вас з близнюками?
— Втомилися дуже, не висипаємося, часу 
на себе бракує.
— А як Оленка?
— Оленка — це я. Петро має ще гірший вигляд.

***
Пішов здавати кров. Але вони почали ставити 
дуже багато непотрібних питань:
— Чия кров?
— Де взяв?
— Чому у відрі?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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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
За професією візажист-бровіст, майстер 
манікюру. Цілеспрямована. Обожнюю 
подорожі та цікавих людей!  

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
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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