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 У 2005 році Олександр випадково зайшов 
у Вінницький центр СНІДу, продаючи книги. 
Персонал жартома погодився зробити 
покупку, якщо він пройде тест на вірус 
 Так чоловік вперше дізнався про те, що він 
інфікований. Уже тринадцять років він живе 
з ВІЛ. Не зважаючи на хворобу, Олександр 
закохався, одружився і має трьох діток
Лише останнім часом він перестав 
приховувати свій статус. Каже, що люди 
ставляться до нього з пересторогою. Небагато 
знають про ВІЛ/СНІД і чули лише те, що це 
дуже страшно і від цього вмирають с. 4

427113

№24 (1390)8

0MINUT.UA

ГблокП ЯТЬМА ДІТЬМИ с. 6

ВІДВЕРТА ІСТОРІЯ. 
ЯК ВОНО, ЖИТИ З ВІЛ?

Щодня 
Олександр 
змушений 

приймати ліки. 
Але завдяки 

їм може жити 
нормальним 

життям
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ÍÎÂÈÍÈ

Про «розкопки» 
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 

ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ 
ìîæå ñê³ëüêè çàâãîäíî íà-
âîäèòè êðàñó â ì³ñò³, ïðîòå 
çàâæäè çíàéäåòüñÿ ÿêàñü êî-
ìóíàëüíà ñëóæáà, ÿê³é òåðì³-
íîâî çíàäîáèòüñÿ ðîçêîïàòè 
ñâ³æèé àñôàëüò (â îñíîâíî-
ìó, öå â³äáóâàºòüñÿ îäðàçó 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò).

Êîïàòè ñâ³æèé àñôàëüò 
ïîëþáëÿþòü óñ³: Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ì³ñüê³ 
åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, Â³ííèöÿ-
âîäîêàíàë, òåïëîåíåðãåòèêè, 
çâ'ÿçê³âö³…

Àëå â³äíîâëþâàòè ï³ñëÿ 
ñåáå ïîøêîäæåíó ³íôðà-
ñòðóêòóðó íå ëþáèòü í³õòî.

Íå ìàº ñòîÿòè ðîçêîïàíèé 
òðîòóàð ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ 
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò (ÿê íà Âî¿-
í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â) — öå 
ðåàëüíà ïðîáëåìà äëÿ ìàëî-
ìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, 
â³çêè íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ ¿çäè 
ïî ùåáåíþ.

Íå ìàº ñòîÿòè ïåðåêîïà-
íîþ âåëîäîð³æêà ê³ëüêà òèæ-
í³â (ÿê íà Êåëåöüê³é) — ä³-
ëÿíêà íå îñâ³òëþºòüñÿ ³ öå 
ìîæå íåñòè çàãðîçó áåçïåö³ 
âåëîñèïåäèñò³â ó òåìíó ïîðó 
äîáè.

Óñ³ ñëóæáè ìàþòü ÷³òêî 
óçãîäæóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, 
à ïðîâåäåííþ êàï³òàëüíèõ 
ðåìîíò³â ìàº ïåðåäóâàòè çà-
ì³íà ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³é, 
ÿê³ ïðîãíîçîâàíî ïîòðåáóâà-
òèìóòü ðåìîíòó â íàéáëèæ÷³ 
ðîêè.

Íàéêîìôîðòí³øå ì³ñòî 
íàðåøò³ ìàº ïîçáóòèñÿ ö³º¿ 
ãàíåáíî¿ òðàäèö³¿ ïåðåêî-
ïóâàííÿ íîâîãî àñôàëüòó òà 
ïîêàçàòè ïðèêëàä åôåêòèâ-
íî¿ êîîðäèíàö³¿ óñ³õ ì³ñüêèõ 
ñëóæá. À ìóí³öèïàëüíà ïî-
ë³ö³ÿ ìàº ï³äñèëèòè êîíòð-
îëü çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ ³ çàáåçïå÷èòè 
ÿê³ñíå â³äíîâëåííÿ òðîòóà-
ð³â ó ðåãëàìåíòîâàí³ òåðì³íè.

ДУМКА

БЛОГЕР

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

МАРІЯ (66), ПЕНСІОНЕРКА:
— Купалася минулого року 
у Південному Бузі, дуже спо-
добалось. Цьогоріч також 
планую сходити на річку. 
Думаю, що виберусь до кінця 
місяця, погода гарна.

ОЛЕКСАНДР (35), БЕЗРОБІТНІЙ:
— Купався дуже давно. 
Я не знаю у Вінниці місць, 
де можна покупатися. Усю-
ди брудно і не доглянуто. 
Не говорю вже про воду, 
вона дуже поганої якості. 

ЛАРИСА (60), КАДРОВИК:
— Не можу пригадати. Як 
на мене, то у відкритих водо-
ймах вода дуже брудна. Ми 
коли навіть ходимо на річку 
компанією, то я у воду не лізу, 
на березі сиджу.

ОЛЕКСІЙ (18), ЕКСПЕДИТОР:
— Ходжу на пляж «Хімік». 
Мені подобається, нічого 
страшного там немає, можна 
купатись. Ми з друзями вже 
не перший рік вибираємось 
на річку компанією.

АНЖЕЛІКА (28), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— У минулому році ми їздили 
відпочивати на море. Цьо-
горіч ще ніде не купалась. 
У Вінниці взагалі не згадаю. 
Мабуть, ще у дитинстві.

АНАТОЛІЙ (59), ПЕНСІОНЕР:
— Купатись ніде, скрізь одна 
гидота. Звичайно, є по райо-
нах доглянуті ставки, але це 
потрібно знати. Я сам з Ли-
повецького району, з села 
Росоша. Там гарний ставок.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Коли останнього разу ви купались у відкритій водоймі?

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Âëàñíèêè ïðèì³ùåíü íà ãîëî-
âí³é âóëèö³ ì³ñòà ìàþòü ïðèâåñ-
òè ó â³äïîâ³äí³ñòü âñþ ðåêëàìíó 
³íôîðìàö³þ òà âèâ³ñêè íà ñâî¿õ 
îá’ºêòàõ. Ó ïåðøó ÷åðãó, ìîâà éäå 
ïðî îäíàêîâèé âèãëÿä ôàñàä³â 
³ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íàïè-
ñ³â íà îäíîìó ð³âí³. Íàïðèêëàä, 
ë³òåðè ìàþòü áóòè çàââèøêè 
äî 30 ñàíòèìåòð³â. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ êîëüîð³â, òî âîíè íå ìàþòü 
êîíòðàñòóâàòè ³ç çàãàëüíèì âèäîì 
áóä³âë³, âèâ³ñêè íå ïîâèíí³ ïåðå-
êðèâàòè àðõ³òåêòóðí³ îñîáëèâîñò³ 

÷è ðîçì³ùóâàòèñÿ ó ïðîõîäàõ ì³æ 
áóä³âëÿìè, ïåðåêðèâàþ÷è òàêèì 
÷èíîì äîñòóï äëÿ ïîæåæíèõ òà 
àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ äîïîìîãè.

Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìö³â 
çîáîâ’ÿæóòü îôîðìèòè â³òðèíè.

— ×îìóñü ó íàñ ïðèéíÿòî ââà-
æàòè, ùî êðàñèâî îáëàøòîâóâàòè 
â³òðèíè íåîáõ³äíî ò³ëüêè â òîð-
ãîâåëüíèõ öåíòðàõ. À íà öåí-
òðàëüí³é âóëèö³ ïîòð³áí³ ëèøå 
âèâ³ñêè. Öå íå òàê ³ çîâñ³ì ñêîðî 
â³òðèíè ìàãàçèí³â íà Ñîáîðí³é 
ñòàíóòü ãàðí³øèìè, — ãîâîðèòü 
çàñòóïíèê ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà 
ì³ñòà ªâãåí Ñîâ³íñüêèé.

З СОБОРНОЇ ПРИБЕРУТЬ 
СТРАШНУ РЕКЛАМУ 

Наведуть порядок  Презентація 
комплексної схеми розміщення вивісок 
на вулиці Соборній відбулася у вільному 
просторі IHub. Департамент архітектури 
та містобудування на чолі з Олександром 
Рекутою представили новий вигляд 
центральної вулиці міста. Архітектори та 
дизайнери розповіли, яким чином буде 
відбуватися демонтаж старих рекламних 
вивісок, а також встановлення нових

Ïî-äðóãå, â Äåïàðòàìåíò³ àð-
õ³òåêòóðè ïðèéìóòü ð³øåííÿ 
ñòîñîâíî îäíîãî âèäó ³íôîðìà-
ö³éíèõ òàáëè÷îê. Âîíè áóäóòü 
âñòàíîâëåí³ íà ð³âí³ çðîñòó ëþ-
äèíè ³ ìàòèìóòü ºäèíèé äèçàéí.  

Êð³ì òîãî, ïëàíóþòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ îêðåìèõ áóäèíê³â çà îä-
íèì êîëüîðîì. Íàéö³êàâ³øèì 
òà íàéïðîáëåìí³øèì áóäèíêîì 
ªâãåí Ñîâ³íñüêèé íàçâàâ áàãà-
òîïîâåðõ³âêó íà Ñîáîðí³é, 46, 
÷åðåç çàêðèòó ÷àñòèíó ôàñàäó. 
Òàêîæ º áóäèíêè, äå ñèòóàö³ÿ ç 
ï³äïðèºìöÿìè ùå íå âðåãóëüî-
âàíà. Ìîâà éäå ïðî áóä³âëþ, ùî 
íà Ñîáîðí³é, 97.

Çàãàëîì íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ 
ì³ñòà ðîçòàøîâàíî 80 áóäèíê³â, 
³ç ÿêèõ 74 ïîòðåáóþòü äèçàéíåð-
ñüêèõ òà àðõ³òåêòóðíèõ âòðó÷àíü.  

Ðîáîòà ³ç çàì³íè âèâ³ñîê âæå 
ðîçïî÷àòà. Ç íàñòóïíîãî òèæíÿ 
ï³äïðèºìö³ áóäóòü îòðèìóâàòè 
ëèñòè ³ç çàïðîøåííÿì äî îáãî-
âîðåííÿ ïðîáëåì ³ç çîâí³øí³ì 
âèãëÿäîì ¿õ ðåêëàìè. Ó Äåïàð-
òàìåíò³ òàêîæ çàïðîïîíóþòü âà-
ð³àíòè íîâîãî äèçàéíó âèâ³ñîê. 
Ïðîòå í³õòî íå áóäå ïðîòè, ÿêùî 
ï³äïðèºìö³ áóäóòü ñï³âïðàöþâàòè 
ç³ ñâî¿ìè äèçàéíåðàìè.

Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî âëàñíèêè 
ìàãàçèí³â òà êàâ'ÿðåíü íà âóëè-

ö³ Ñîáîðí³é ïîâèíí³ çâåðíóòèñÿ 
äî Äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè ïðî-
òÿãîì òðüîõ òèæí³â òà âèð³øèòè, 
ÿêèì ÷èíîì áóäóòü âèãëÿäàòè 
íîâ³ âèâ³ñêè íà ôàñàäàõ áóäèíê³â. 
ßêùî âîíè öüîãî íå çðîáëÿòü, 
íà âëàñíèêà á³çíåñó ñêëàäóòü 
àäì³íïðîòîêîë ³ âæå ç ñåðåäèíè 
ëèïíÿ ìîæóòü ðîçïî÷àòèñÿ ðîáî-
òè ç ïðèìóñîâîãî äåìîíòàæó âèâ³-
ñêè. Ùîïðàâäà, ó òàêîìó âèïàäêó 
á³çíåñìåíàì äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 
âòðè÷³ á³ëüøå.

Ðîáîòè ç äåìîíòàæó ìàþòü ïî-
âí³ñòþ çàâåðøèòèñÿ äî 1 âåðåñ-
íÿ öüîãî ðîêó, ùîá óñ³ âèâ³ñêè 
íà âóëèö³ Ñîáîðí³é äî Äíÿ ì³ñòà 
áóëè ïðèâåäåí³ äî íîðì ³ñíóþ÷î-
ãî ïîëîæåííÿ ïðî ðåêëàìó.

— Ãîëîâíà âóëèöÿ ì³ñòà çàñëó-
ãîâóº íà òå, ùîá áóòè â³çèò³âêîþ 
Â³ííèö³. ßêùî ìè ïîäèâèìîñü 
íà ïðàêòèêó ³íøèõ ºâðîïåéñüêèõ 
ì³ñò, òî ïîáà÷èìî, ùî ãîëîâíà 
âóëèöÿ, ³ñòîðè÷íèé öåíòð, — öå 
òà «çîëîòà ìèëÿ», ÿêà äîçâîëÿº 
ãåíåðóâàòè âåëèêèé ô³íàíñîâèé 
ïîò³ê â³ä òóðèñò³â. Àëå äëÿ òîãî, 
ùîá çðîáèòè öþ êîíâåðñ³þ ïî-
òîêó, íàì ïîòð³áíî âèáðàòèñÿ ³ç 
ö³º¿ ïàñòêè ðåã³îíàëüíîãî ì³ñ-
òà, — ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ³ç 
ï³äïðèºìöÿìè çàñòóïíèê ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé 

Один із найпроблемніших будинків вулиці Соборної. Усе через рекламну самодіяльність підприємців
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ОКСАНА 
ШЕВЧУК, ГОЛОВА 
ПРАВЛІННЯ ВОВ БО 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА 
МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, 
ЩО ЖИВУТЬ З ВІЛ/
СНІД» 

— Від СНІДу зараз не помирають. 
Життя хворим рятує антиретро-
вірусна терапія (АРТ). Кожна лю-
дина, яка знає про свій статус, 
повинна приймати препарати. 
Таким чином вона знижує ві-
русне навантаження — кількість 
копій вірусу на мілілітр крові. 
Коли це навантаження не визна-
чається, людина стає безпечною. 
Тобто ризик інфікуватися від 

такого хворого — мінімальний. 
Саме АРТ дає можливість при-
зупинити розмноження вірусу, 
дає можливість жити якісно, 
а ВІЛ-позитивним жінкам на-
роджувати здорових дітей. 
АРТ терапія — безкоштовна. Але 
часто пацієнти відмовляються 
від прийому ліків через незнання 
про ВІЛ-інфекцію. У нас працює 
інтервенція «Школа пацієнта», 
у якій ми ведемо пацієнтів від 
моменту, як вони дізнаються 
про хворобу і протягом шести 
місяців. Соціальні працівники 
розповідають людям, наскіль-
ки важливо приймати ліки, під-
тримують тих, кому це потрібно.

Коментар експерта 
За даними МОЗ, за період з 
1987 до 2017 року в Україні по-
над 43 тисячі людей померли від 
захворювань, обумовлених СНІ-
Дом. За оцінками міжнародних 
експертів, понад 40% інфікова-
них українців навіть не знають 
про свій ВІЛ-позитивний статус. 
Однією з причин, чому Україна 
залишається серед лідерів у Єв-
ропі за масштабами поширення 
цього вірусу, експерти назива-
ють невчасну діагностику та 
недостатню поінформованість 
громадян.
За словами головного лікаря КЗ 
«Вінницький обласний клінічний 
Центр профілактики та боротьби 

зі СНІДом» Ігоря Матковського, 
з початку епідемії ВІЛ у Вінниць-
кій області виявлено 5191 ВІЛ-
інфікований. З них — 2194 по-
ставили діагноз СНІД. Померло 
1105 ВІЛ-інфікованих (в тому 
числі від СНІДу — 701 особа).
Зараз під медичним наглядом 
у Вінницькій області знаходить-
ся 2841 ВІЛ-інфікований, з яких 
1218 з діагнозом СНІД. За весь 
період спостереження від ВІЛ-
інфікованих матерів народило-
ся 897 дітей. На серологічному 
контролі знаходиться 115 дітей, 
які народжені ВІЛ-інфікованими 
матерями, 661 дитину знято з 
обліку (здорові), 50 дітей ВІЛ-

інфіковані (з них 33 зі СНІДом), 
31 померла, 71 дитина вибула 
в інші регіони, та прибули з ін-
шого регіону на сероконтроль 
36 дітей. Слід нагадати, що осно-
вний шлях передачі ВІЛ — ста-
тевий (до 85%), але базовим 
джерелом в нашій країні зали-
шаються ключові групи щодо 
інфікування ВІЛ (споживачі 
ін’єкційних наркотичних речо-
вин, працівники секс-бізнесу, 
чоловіки, які мають секс із чо-
ловіками, особи, які перебува-
ють у місцях позбавлення волі), 
а ланцюжком передавання ВІЛ 
є особи, що їх оточують та інфі-
кують своїх близьких.

Майже половина інфікованих українців не знають про свою хворобу

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Îëåêñàíäð íåâèñîêîãî çðîñòó, 
ç ðóñÿâèì, âèãîð³ëèì íà ñîíö³ 
âîëîññÿì. Êîëè ðîçìîâëÿº, ÷àñ-
òî ïîñì³õàºòüñÿ ³ æìóðèòü ë³âå 
îêî. Íà çóñòð³÷ ïðèéøîâ ó ÿñêðà-
â³é ÷åðâîí³é ñîðî÷ö³ òà ÷îðíèõ 
äæèíñàõ. Êàæå, ùî íå ëþáèòü 
îô³ö³éíîñò³ ³ ïðîñèòü íàçèâàòè 
éîãî Ñàøà. Éîìó 38 ðîê³â, àëå 
âèãëÿäàº ñòàðøèì. Ñèä³â çà âè-
êðàäåííÿ àâòîìîá³ëÿ.

— Ó òþðåìí³é êàìåð³ ñèä³ëè 
ìîëîä³ õëîïö³ ³ õòîñü ïðîí³ñ 
äî íàñ øïðèö ç íàðêîòèêîì, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Êîâàëü. — 
Òàì îñîáëèâî íåìàº ÷îãî ðîáèòè, 
òîìó ÿ ³ ñïðîáóâàâ. Íàéá³ëüøå 
çàïàì'ÿòàëàñü ãîëêà íà òîìó 
øïðèö³. Äî íàñ íåþ êîëîëîñÿ 
ñò³ëüêè íàðîäó, ùî âîíà ñòàëà 
âïîëîâèíó êîðîòøà. Ñòåðëàñü 
îá øê³ðó òà âåíè. Äóìàþ, ÿ ³í-
ô³êóâàâñÿ òàì.

МЕДСЕСТРА ЗАХОДИЛА 
В ПАЛАТУ У «СКАФАНДРІ»

×åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ ïåðøî¿ 
ïåðåâ³ðêè ó Â³ííèöüêîìó îáëàñ-
íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ ïðîô³-
ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì, 
Ñàøó çàïðîñèëè òóäè ùå ðàç ³ ä³à-
ãíîç ï³äòâåðäèâñÿ. Ñïî÷àòêó â³í 
íå çíàâ, ÿê ñòàâèòèñÿ äî õâîðîáè.

— Ùî âñå ñåðéîçíî, ÿ çðîçó-
ì³â, êîëè â ìåíå íàñò³ëüêè âïàâ 
³ìóí³òåò, ùî ç'ÿâèëàñÿ îïîðòóí³ñ-
òè÷íà ³íôåêö³ÿ (çàõâîðþâàííÿ, 
âèêëèêàíå áàêòåð³ºþ, ùî íå º 

õâîðîáîòâîðíîþ äëÿ ëþäèíè — 
ïðèì. àâòîðà), — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð. — Ïîêëàëè â ë³êàð-
íþ, áî íà ãåí³òàë³ÿõ ç'ÿâèëîñü 
ùîñü ïî òèïó ãåðïåñó, àëå âîíî 
ðîçðîñëîñü ç îñîáëèâèì ðîçìà-
õîì. Çà ìíîþ òîä³ ë³êàðêà á³ãà-
ëà ç ôîòîàïàðàòîì, ùîá ñôîòî-
ãðàôóâàòè öå âñå äëÿ ñòóäåíò³â. 
Ãîâîðèëà, ùî âîíà áà÷èòü òàêå 
âïåðøå.

Ó òîé ÷àñ ó Â³ííèö³ õâîðèì 
íà ÑÍ²Ä íå íàäàâàëèñü àíòèðå-
òðîâ³ðóñí³ ïðåïàðàòè ³ äîâîäè-
ëîñü ¿çäèòè çà íèìè â Êè¿â.

— Ó ì³ñò³ òîä³ áóëî, íàïåâíî, 
ç äâàäöÿòü ëþäåé õâîðèõ íà Â²Ë, 
ìàëî õòî çíàâ ïðî öåé â³ðóñ, íàñ 
áîÿëèñü, — êàæå Ñàøà. — Ó ïà-
ëàò³ â ìåíå àíàë³çè áðàëà áàáó-
ñÿ-ìåäñåñòðà. Âîíà ïðèõîäèëà 
äî ìåíå â ÿêîìóñü «ñêàôàíäð³» 
³ íå ï³äñòóïàëà áëèçüêî. Äóæå áî-
ÿëàñü êîíòàêòó. Ùî âæå ãîâîðèòè 
ïðî çâè÷àéíèõ ëþäåé.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ä³çíàâñÿ ïðî 
ñâ³é ä³àãíîç, Îëåêñàíäð çàëèøèâ-
ñÿ ïðàöþâàòè ñîö³àëüíèì ïðà-
ö³âíèêîì ó Â³ííèöüêîìó öåíòð³ 
ÑÍ²Äó, ùîá äîïîìàãàòè òàêèì 
ñàìèì, ÿê â³í.

ДРУЖИНА ПЕРЕВІРЯЛАСЯ 
ЩОМІСЯЦЯ 

Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïðèéîìó àíòèðå-
òðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ Ñàøêî ïîçíà-
éîìèâñÿ ç ä³â÷èíîþ ³ îäðóæèâñÿ.

— Ìè ðàçîì õîäèëè â ïîõ³ä, 
çàêîõàëèñÿ, — êàæå Ñàøà. — 
ß íå ïðèõîâóâàâ â³ä íå¿ ñâ³é ñòà-

ЖИВЕ З ВІЛ І МАЄ ТРЬОХ ДІТЕЙ
Відверта історія  У 2005 році 
Олександр випадково зайшов 
у Вінницький центр СНІДу, продаючи 
книги. Персонал жартома погодився 
зробити покупку, якщо він пройде тест 
на вірус. Так чоловік вперше дізнався про 
те, що він інфікований. Уже тринадцять 
років він живе з ВІЛ і лише останнім часом 
перестав приховувати свій статус

òóñ. Ç ³íòåðíåòîì ó òîé ÷àñ áóëî 
íå äóæå, ÿê ³ ç äîñòóïí³ñòþ ³í-
ôîðìàö³¿. Âîíà äóæå õîò³ëà ä³òåé. 
Ñàìà øóêàëà ³íôîðìàö³þ, ÷èòàëà 
ïðî â³ðóñíå íàâàíòàæåííÿ òà òå-
ðàï³þ. Íå ïîáîÿëàñü. Ïîêè ìè 
æèëè ðàçîì, ÿ ùîì³ñÿöÿ âîäèâ ¿¿ 
ïåðåâ³ðÿòèñü. Äóæå õâèëþâàâñÿ.

Äðóæèíà íàðîäæóâàëà ó Ïîëü-
ù³, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, òàì 
ìåäèöèíà ÿê³ñí³øà ³ ñòàâëÿòüñÿ 
äî ëþäåé êðàùå. Çàðàç ó Ñàø³ òðîº 
ä³òåé. Ä³òè òà äðóæèíà çäîðîâ³.

Äëÿ ï³äòðèìàííÿ ³ìóí³òåòó ³ 
áîðîòüáè ç â³ðóñîì Ñàøà ùîäíÿ 
ï'º ë³êè. Äâ³ áàíî÷êè ç ï³ãóëêàìè 
âîçèòü ç ñîáîþ. Çàðàç çà íèìè 
íå ïîòð³áíî ¿çäèòè â Êè¿â, âñå 
áåçêîøòîâíî âèäàþòü ó Â³ííèö³.

— ß òàêà ëþäèíà, ÿêà íå ìîæå 
ñèä³òè äîâãî íà îäíîìó ì³ñö³, 
÷àñòî â ðîç’¿çäàõ, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Ë³êè ïîñò³éíî ç³ ìíîþ. 
Ïèòè ¿õ ïîòð³áíî â îäèí ³ òîé 
ñàìèé ÷àñ. Ðàí³øå ïèâ î 9 âå÷î-
ðà, àëå çàðàç ïðèéìàþ î âîñüì³é, 
áî äîñèä³òè áóâàº âàæêî.

У АТО НЕ ВЗЯЛИ ЧЕРЕЗ 
ІНВАЛІДНІСТЬ 

Êîëè íà ñõîä³ Óêðà¿íè ðîç-
ïî÷àëîñü ÀÒÎ, áàãàòî äðóç³â òà 
çíàéîìèõ Ñàø³ ï³øëè âîþâàòè. 
Ñàøà äî àðì³¿ íå ïîïàâ ÷åðåç 
òðàâìó õðåáòà òà äðóãó ãðóïó ³í-
âàë³äíîñò³.

— Íà ïî÷àòêó ñîëäàòàì áóëî 
äóæå âàæêî ç çàáåçïå÷åííÿì. Ìè 
âèð³øèëè ¿ì äîïîìàãàòè ³ îðãàí³-
çóâàëè ç äðóæèíîþ áëàãîä³éíèé 
ôîíä, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — 
Ãîòóâàëè ðàçîì ç äðóæèíîþ äëÿ 
õëîïö³â ³íäèâ³äóàëüí³ íàáîðè 
îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè. Äîìîâëÿâñÿ ç 
ïîëÿêàìè ïðî äîïîìîãó. Íàé-
áîëþ÷³øå áóëî ïîáà÷èòè, ÿê 

ì³é íàá³ð, ÿêèé ÿ ïàêóâàâ ñâî¿-
ìè ðóêàìè ³ ïåðåäàâàâ ñîëäàòàì 
íà â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, ïðîäàþòü 
íà Çàõ³äíîìó àâòîâîêçàë³ ó Â³-
ííèö³. Ï³ñëÿ òîãî ìè ïî÷àëè âî-
çèòè öå ñàì³ ³ ðîçäàâàòè ïðÿìî 
ñîëäàòàì â ðóêè.

Ïðî öåé ïåð³îä ÷àñó Ñàøà ðîç-
ïîâ³äàòè íå õî÷å. Çãàäóº éîãî 
ÿê òåìí³ ÷àñè. Êîëè äîâîäèëîñü 
ïîïàäàòè ï³ä îáñòð³ëè òà ê³ëü-
êà ðàç³â ïîáóâàòè â ðåàí³ìàö³¿. 
Ðîçïîâ³äàº, ùî ï³êëóþ÷èñü ôîí-
äîì, âòðàòèâ ñ³ì'þ, ÿêà ïåðå¿õà-
ëà ó Ïîëüùó. Íåùîäàâíî çàêðèâ 
áëàãîä³éíèé ôîíä.

НЕ РОЗПОВІДАЄ, ПОКИ 
НЕ ПИТАЮТЬ 

Çàðàç ÷îëîâ³ê ïðàöþº ó ë³ñî-
âîìó ãîñïîäàðñòâ³ ì³ñòà Ñëàâóòà 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ïåðå¿õàâ 
òóäè ç Â³ííèö³ ó áóäèíîê áàòüê³â. 
Êàæå, ùî ðîáîòà ëåãêà.

— Çíàéøîâ ì³ñöå ÷åðåç öåíòð 
çàéíÿòîñò³, âîíè øóêàëè ³íâàë³-
äà, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Çàéìàþñü 

ð³çíèìè âèì³ðàìè, ï³äíîøó ÿê³ñü 
ðå÷³. Ë³ñ íå âàëþ. Íà÷àëüíèê 
äóæå äîáðèé ïîïàâñÿ, â³äïóñêàº 
ìåíå ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê â³äëå-
æàòèñü ó Â³ííèöþ. Çäîðîâ'ÿ âæå 
íå òå.

Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ïðî ñâ³é 
ñòàòóñ íà ðîáîò³ â³í ç³çíàâñÿ 
ëèøå íåùîäàâíî.

— Êîëè ïðèíîñèø äîâ³äêè ïðî 
õâîðîáó ç öåíòðó ÑÍ²Äó òàì ïå-
÷àòêè, íà ÿêèõ âåëèêèìè ë³òåðà-
ìè íàïèñàíî «Â²Ë», — ðîçïîâ³äàº 
Ñàøà. — Ñïî÷àòêó ãîâîðèâ, ùî 
ïðàöþâàâ òàì, òîìó ³ ïå÷àòêè 
ñòàâëÿòü, à ïîò³ì âñå ðîçïîâ³â.

²íø³ ðîá³òíèêè ë³ñîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ïðî ñòàòóñ ÷îëîâ³êà 
ïîêè íå çíàþòü. Ðîçïîâ³äàº, 
ùî ïðàöþþòü òàì â îñíîâíîìó 
ëþäè ñòàðøîãî â³êó, ÿê³ íå äóæå 
ðîçáèðàþòüñÿ â õâîðîáàõ, à ïðî 
Â²Ë/ÑÍ²Ä ÷óëè ëèøå òå, ùî öå 
äóæå ñòðàøíî ³ â³ä íüîãî âìè-
ðàþòü. À çàãàëîì, çà ñëîâàìè 
÷îëîâ³êà, ïîêè íå ïèòàþòü ïðî 
ñòàòóñ, òî ³ íå ðîçïîâ³äàº.

— Ó ì³ñò³ òîä³ áóëî, 
íàïåâíî, ç äâàäöÿòü 
ëþäåé, õâîðèõ íà ÂІË, 
ìàëî õòî çíàâ ïðî öåé 
â³ðóñ, íàñ áîÿëèñü, — 
êàæå Ñàøà

Для підтримання 
імунітету і боротьби 

з вірусом чоловік 
щодня п'є ліки. Дві 

баночки з пігулками 
возить з собою. Зараз 

за ними не потрібно 
їздити в Київ, 

все безкоштовно 
видають у Вінниці

ËÀÉÔ
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БОРИС НАЛИВАЙКО, КЕРІВНИК 
ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ:

— Схоже, батько дітей 
не усвідомив усієї відпо-
відальності за подальшу 

долю не тільки новонароджених дітей, 
а й вимог нашого законодавства сто-
совно перебування іноземців. Ми чітко 
роз’яснили, як правильно вирішити пи-
тання з документами на дітей, аби вста-
новити їхній статус. 
Вони мають можливість звернутися 
до посольства Японії в Україні і доку-
ментувати дітей по мамі, так як вона є 
громадянкою Японії, або до посольства 
РФ, бо батько є громадянином Росії. Тре-
тій варіант: якщо хоча б один з батьків 

буде на території України на законних 
підставах, можна подавати документи 
на отримання дітьми громадянства на-
шої держави. Вирішувати це мають тіль-
ки батьки. Чому не роблять цього, за-
лишається загадкою. Єдине, що зробили 
після нашого втручання, поновили власні 
паспорти, бо термін дії їх закінчився. 
За порушення вимог законодавства пе-
ребування на території нашої держави 
обоє сплатили штраф.
Прийняте рішення про примусове ви-
дворення за межі держави. З ним озна-
йомлено росіянина і японку. Він виїхав 
у Молдову. Вона далі порушує чинне за-
конодавство. Тому звернулися до суду. 
Далі будемо клопотати про їх тимчасове 
розміщення у пункті тимчасового пере-
бування нелегальних мігрантів.

На них чекає пункт тимчасового перебування нелегалів 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Êîëè â Îëåê-
ñàíäðà Ñàóëÿêà 
ïîìåðëè áàòüêè, 
â³í ïîøèðèâ îãî-

ëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ¿õíüî¿ õàòè. 
Çíàõîäèòüñÿ áóäèíîê ó ñåë³ Âèëà-
ßðóçüê³ ×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó. 
Ñàì â³í ïðîæèâàº ó Øàðãîðî-
ä³. Ì³ñöå, äå ñòî¿òü áàòüê³âñüêà 
îñåëÿ, äóæå ãàðíå. Ïðèáëèçíî 
çà 80 ìåòð³â ð³÷êà. Êàæå, ïîâ³-
òðÿ òàêå ÷èñòå, ùî äèõàºø — ³ 
íàñîëîäæóºøñÿ. Òåïåð ó íüîãî 
³íø³ «íàñîëîäè»: øòðàô, ñóäè…

ПОКУПЦІВ ВИСТАЧАЛО, 
ЧЕКАВ ЯПОНЦІВ 

— Ë³òîì 2014 ìåí³ çàòåëåôî-
íóâàâ íåçíàéîìèé, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA ïàí Îëåêñàíäð. — 
Ñêàçàâ, ùî õî÷å êóïèòè áóäèíîê. 
ß çàïèòàâ, çâ³äêè â³í? Â³äïîâ³äü 
ìåíå ñïàíòåëè÷èëà: «Ç ßïîí³¿. 
Çàðàç â ²íòåðíåò³ äèâëþñÿ íà áó-
äèíîê. Ñàìå òàêå ì³ñöå øóêàþ 
ç äðóæèíîþ». Òîé, õòî äçâîíèâ, 
ñêàçàâ, ùî ñàì â³í ðîñ³ÿíèí. 
Òîìó é ìîâó çíàº. Äðóæèíà — 
ÿïîíêà. Ïðîæèâàþòü ó áàòüê³â 
äðóæèíè. Íåäàëåêî àòîìíà ñòàí-
ö³ÿ, åêîëîã³ÿ òàêà, ùî òðåáà ò³-
êàòè. Ó íèõ òðîº ä³òåé. Äðóæèíó 
çâàòè Àöóêî, éîãî Â³òàë³é.

×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî ï³ñ-
ëÿ òîãî áóëè ùå ïîêóïö³. Àëå 
â³í â³äìîâëÿâ ¿ì, áî ïîîá³öÿâ 
ÿïîíöÿì. Àëå ò³ â³äòÿãóâàëè 

÷àñ ïðè¿çäó. Ïðîñèëè ïî÷åêà-
òè ùå ì³ñÿöü, ïîò³ì ùå òðîõè. 
Ñàóëÿê ÷åêàâ. 24 ãðóäíÿ òîãî æ 
ðîêó çíîâ çàòåëåôîíóâàâ Â³òàë³é. 
«Ìè ó Æìåðèíö³ íà âîêçàë³, ìî-
æåòå ïðè¿õàòè çàáðàòè». Ñàóëÿê 
ïî¿õàâ. 

— Â³í îãëÿíóâ õàòó, — ïðîäî-
âæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Éîìó âñå 
ñïîäîáàëîñÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ ìè 
õîäèëè ó ñ³ëüðàäó. Ìè âäàðèëè 
ïî ðóêàõ. Äîìîâèëèñÿ, ïîêè 
ÿ áóäó îôîðìëÿòè äîêóìåíòè, 
âîíè ïðîæèâàòèìóòü ó áóäèíêó.

Ïàí Ñàóëÿê ñòâåðäæóº, ùî í³-
ÿêèõ ãðîøåé ïîêóïåöü íå äàâàâ. 
Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ, â³í ñïëàòèâ 
âëàñíèêó ïîëîâèíó îá³öÿíî¿ 
ñóìè, îäíó òèñÿ÷ó äîëàð³â. Ïî-
êóïö³ ðîç÷àðóâàëèñÿ â òîìó, ùî 
çåìë³ á³ëÿ áóäèíêó íå ñò³ëüêè, ÿê 
îá³öÿâ ïðîäàâåöü. Ñàóëÿê, íàâïà-
êè, ïîêàçóº äîâ³äêó ç ñ³ëüðàäè, äå 
çíà÷èòüñÿ, ùî òàì º ïîíàä 40 ñî-
òîê ä³ëÿíêè. Ó öüîìó ñåë³, ÿê ³ 
â íàâêîëèøí³õ, íåìàëî ïóñòóþ÷èõ 
áóäèíê³â. Ïðè¿æäæ³ øóêàëè ³íø³ 
ïîìåøêàííÿ. Ïðî öå æóðíàë³ñòó 
ðîçïîâ³â îäèí ç ìåøêàíö³â ñåëà. 
Òà é Ñàóëÿê ï³äòâåðäæóº òå ñàìå.

— Òåïåð ìåíå çâèíóâà÷óþòü, 
ùî äàâ ïðèòóëîê íåëåãàëàì, — 
ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð Ñàóëÿê. — 
Àëå ÿêèé öå ïðèòóëîê? Âîíè êó-
ïóþòü ó ìåíå õàòó.

Êàæå, ÷àñ ìèíàâ, àëå ïîêóïö³ 
íå ïîñï³øàëè ðîçðàõîâóâàòè-
ñÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 27 êâ³òíÿ 
2015 ó íèõ çàê³í÷èâñÿ òåðì³í 
ä³¿ ïàñïîðò³â. Óò³ì, â³í ÷åêàâ 

«Я З ЯПОНІЇ, ХОЧУ 
КУПИТИ У ВАС ХАТУ…» 
Потрапили в халепу Покупці з 
Японії знайшлися на батьківську хату 
Олександра Сауляка у віддаленому від 
Вінниці селі Чернівецького району. Ними 
виявилися японка і росіянин. Тепер судять 
і продавця, і покупців. За що?

ðîçðàõóíêó. Íå îòðèìàâøè ãðî-
øåé, ïîâ³äîìèâ ó ïîë³ö³þ ïðî 
íåëåãàë³â. Çà íàäàííÿ ïðèòóëêó 
äëÿ íåëåãàë³â, íà íüîãî íàêëà-
ëè øòðàô ó ñóì³ 5100 ãðèâåíü. 
×îëîâ³ê íå ñòàâ ñïëà÷óâàòè. 
Øàðãîðîäñüêèé ðàéîííèé ñóä 
çàäîâîëüíèâ éîãî ïîçîâíó çà-
ÿâó äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ 
ñëóæáè ùîäî íåçàêîííîãî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ïîêàðàííÿ. Îá-
ëàñíèé Àïåëÿö³éíèé ñóä ñêàñóâàâ 
ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ³ 
ï³äòâåðäèâ ïðàâîòó îáëàñíî¿ ì³-
ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. ×åðåç íåâ÷àñíó 
ñïëàòó øòðàôó ñóìà ïîäâî¿ëàñÿ 
äî 10200 ãðèâåíü.

ВИДВОРИТИ З УКРАЇНИ 
Øòðàô çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 

ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ 
äåðæàâè ñïëàòèëè òàêîæ Àöóêî 
³ Â³òàë³é. Ïðîáëåìó ç³ ñâî¿ìè 
ïàñïîðòàìè âîíè âèð³øèëè ÷å-
ðåç ïîñîëüñòâà. Â³òàë³é òèì÷à-
ñîâî âè¿õàâ ç êðà¿íè. Öå òðåáà 
ðîáèòè ÷åðåç 90 äí³â ï³ñëÿ ïåðå-
áóâàííÿ â íàø³é äåðæàâ³. Âè¿õàâ 
äî Ìîëäîâè. Ó öåé ÷àñ ó íàé-
ñêëàäí³ø³é ñèòóàö³¿ îïèíèëàñÿ 
éîãî äðóæèíà Àöóêî. Æ³íêà çî-
âñ³ì íå ñï³ëêóºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ. 
Íà ðóêàõ ó íå¿ ï’ÿòåðî ä³òåé. Êð³ì 
òîãî, ¿¿ âèêëèêàþòü äî ñóäó. Îá-
ëàñíà ì³ãðàö³éíà ñëóæáà çâåðíó-
ëàñÿ ç ïîçîâîì äî Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó. Âèìàãàº âèäâî-
ðåííÿ çà ìåæ³ äåðæàâè ÿïîíêó 
³ ¿¿ ï’ÿòåðî ä³òåé. Íàéìåíø³é ç 
ÿêèõ ï³âòîðà ðîêè, íàéñòàðøà — 
2010 ðîêó íàðîäæåííÿ.

— Ìè áóëè â Àöóêî ïåðåä òèì, 

ÿê ¿õàòè íà çàñ³äàííÿ ñóäó, — ðîç-
ïîâ³ëà êåð³âíèê ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé ×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó 
Ë³íà Þðê³âñüêà. — Ìè ïîáà÷èëè 
ÿïîíêó ñòîìëåíó. ¯é äîâîäèòü-
ñÿ áàãàòî ïðàöþâàòè. Ó áóäèí-
êó íåìà ãàçó, âîäè, íàâ³òü õîëî-
äèëüíèêà. Ä³òè ñïëÿòü íà ï³äëîç³ 
íà ìàòðàöàõ. Çà ïåðåêëàäà÷à áóëà 
â÷èòåëüêà àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Àöó-
êî ïîÿñíèëà, êîëè ïîòð³áí³ ïðî-
äóêòè, âîíà òåëåôîíóº ó Ìîëäîâó 
äî ÷îëîâ³êà. Òîé ïðîñèòü êîãîñü 
³ç çíàéîìèõ ó ñåë³ ³ ò³ ïðèíîñÿòü 
õàð÷³. Àëå ä³òè äîãëÿíóò³. Ïðå-
òåíç³é ïî äîãëÿäó ó íàñ íåìà.

ХТО ОПЛАТИТЬ 
ПЕРЕКЛАДАЧА З ЯПОНСЬКОЇ 

Ñïðàâó ðîçãëÿäàº ñóääÿ Îëüãà 
Âîõì³íîâà. Ó ïîíåä³ëîê, 11 ÷åðâ-
íÿ, â³äáóëîñÿ äðóãå çàñ³äàííÿ. 
Í³ íà ïåðøå, í³ òåïåð â³äïîâ³-
äà÷ Àöóêî íå ç’ÿâèëàñÿ. Æ³íêà 
â³äìîâëÿºòüñÿ ï³äïèñóâàòè áóäü-
ÿêèé äîêóìåíò, ïîêè â³í íå áóäå 
ïåðåêëàäåíèé ÿïîíñüêîþ ìîâîþ.

— Ó øòàò³ Äåðæì³ãàðö³éíî¿ 
ñëóæáè íåìà ïåðåêëàäà÷à ç ÿïîí-
ñüêî¿, — ïîÿñíèëà ïðåäñòàâíèê 
ñëóæáè Ëþäìèëà Ïîðõóí. — 

Ó íàñ º ïåðåêëàäà÷ ç àíãë³éñüêî¿.
Ïðåäñòàâíèöÿ ì³ãðàö³éíî¿ 

ñëóæáè ïîÿñíèëà, ùî Êè¿âñüêèé 
óí³âåðñèòåò ãîòîâèé íàäàòè ïåðå-
êëàäà÷à ç ÿïîíñüêî¿. Îäíàê éîãî 
ìàº çàìîâèòè òîé, êîìó ïåðåêëàä 
ïîòð³áåí. Äî òîãî æ, íàïåðåä 
îïëàòèòè ïîñëóãè, â³äøêîäóâà-
òè âèòðàòè íà ïðî¿çä. «Íàâ³òü 
ÿêùî çíàéäåòüñÿ ïåðåêëàäà÷ ç 
ÿïîíñüêî¿, ÿê âîíà çìîæå ïðè-
¿õàòè íà ñóä ç ï’ÿòüìà ä³òüìè?» — 
êàæå êåð³âíèê ðàéîííî¿ ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé Ë³íà Þðê³âñüêà.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîäîâæèòü-
ñÿ 2 ëèïíÿ. Ñóääÿ çàäîâîëüíèëà 
êëîïîòàííÿ ïîçèâà÷à ïðî äîëó-
÷åííÿ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè ïðåä-
ñòàâíèêà îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè. 
À îñü ç ïîñîëüñòâà ßïîí³¿ â Óêðà-
¿í³ í³êîãî íà ñóä íå âèêëèêàòè-
ìóòü. Ñóääÿ â³äìîâèëà â öüîìó 
êëîïîòàíí³ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè. 
Çà ¿¿ ñëîâàìè, äèïëîìàòè÷íà 
óñòàíîâà êîðèñòóºòüñÿ ³ìóí³òå-
òîì. Çàñëóõàþòü ÿê ñâ³äêà òàêîæ 
âëàñíèêà æèòëà, â ÿêîìó ïðîæè-
âàþòü ³íîçåìö³. ×îëîâ³ê áóâ ïðè-
ñóòí³é, îäíàê éîãî íå âèêëèêàëè 
íà çàñ³äàííÿ. Òàê ³ ïðîñèä³â ï³ä 
äâåðèìà ó êîðèäîð³.

Ацуко Ічікаву відмовляється від підписання викликів 
на суд, поки їх не перекладуть японською мовою 

Віталій Вєтров і Ацуко Ічікаву познайоми-
лися у Новій Зеландії. Обоє перебували там 
на заробітках. До переїзду в Україну про-
живали у батьків Ацуко з трьома дітьми. 
Ще двоє народилися уже в Україні. Один з 
мешканців села розповів, що Вєтров хотів, 
аби дружина народжувала вдома. Мовляв, 
він сам прийматиме пологи. Місцеві напо-
лягли, аби дружину доставили у пологове 
відділення. Обох дітей Ацуко народжува-
ла у Могилів-Подільській лікарні. До речі, 
поки чоловік супроводжував дружину, їхніх 
діток доглядали сусіди. Принаймні, так по-
яснила Ліна Юрківська.
— Ми до них по-людськи, — розповів один 
з місцевих, просить не називати імені в га-
зеті. — Бо ж бачимо, приїжджі. Не влашто-
ваний побут. Малі діти. Люди тягнулися 
до них — підтримати, хто чим може. Але 

він дивний якийсь. Буває, нормально спіл-
кується, а буває ходить відлюдьком. Ацуко 
шкода. Їй тяжко не тільки морально. Мови 
не розуміє, тому не може спілкуватися. Ви 
подивіться на них — він нівроку, а вона…
На запитання, за що живуть, співрозмовник 
каже, що їм надсилають кошти з Японії. Чи 
то батьки Ацуко, чи дідусь і бабуся. «Так по-
яснив одного разу сам Віталій, — продовжує 
розповідь місцевий. — У нього карточка 
банківська. Сідає на велосипед, їде у Чер-
нівці, там знімає гроші, купує продукти…» 
Свідоцтва про народження двом дітям 
видали у Могилеві-Подільському. Од-
нак громадянами нашої держави вони 
бути не можуть, бо їхні батьки іноземці. 
Без визначення статусу дітей, вони не ви-
їдуть за кордон. Хто має встановити такий 
статус?

З дітьми, як з іграшками 

Àöóêî äîâîäèòüñÿ 
áàãàòî ïðàöþâàòè. 
Ï’ÿòåðî ä³òåé íà 
ðóêàõ. Ó áóäèíêó íåìà 
ãàçó, âîäè, íàâ³òü 
õîëîäèëüíèêà
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Ïðî òå, ùî íåçàáàðîì ñêàñóþòü 
áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä äëÿ âîÿ-
ê³â, íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
facebook (goo.gl/FzmsD1) Àíäð³é 
Ãðà÷îâ. Ó äîïèñ³ ðîçì³ñòèâ ôî-
òîãðàô³þ îãîëîøåííÿ â³ä îá-
ëàñíèõ ïåðåâ³çíèê³â, â ÿêîìó 
éäåòüñÿ, ùî ç 1 ëèïíÿ ó÷àñíèêè 
ÀÒÎ çîáîâ’ÿçàí³ ïëàòèòè çà ñâ³é 
ïðî¿çä. Ïðè÷èíà — ìîíåòèçàö³ÿ 
ï³ëüã â òðàíñïîðò³ òà â³äñóòí³ñòü 
â³äøêîäóâàííÿ ïåðåâ³çíèêàì 
çà ïðî¿çä ï³ëüãîâèê³â.

Öå, íà äóìêó â³éñüêîâèõ, º ïî-
ðóøåííÿì çàêîíó «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè».

«Ñòàíîì íà 7 ÷åðâíÿ ÃÎ ïå-
ðåâ³çíèê³â íàâ³òü íå íàìàãàºòü-
ñÿ âèéòè íà ïåðåìîâèíè ç íàé-
á³ëüøîþ ÀÒÎøíîþ àñîö³àö³ºþ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. ×ëåíàìè 
àñîö³àö³¿ óâå÷åð³ áóëî ïðèéíÿòî 
ð³øåííÿ ïðîâåñòè ïåâí³ êîíêðåò-
í³ ä³¿, ùîäî äåìîíñòðàö³¿ ñèëè 
òà ïðàâîòè, — ïèøå Ãðà÷îâ. — 
Ç 1 ëèïíÿ ïðîâîäèìî ãðîìàä-
ñüêèé êîíòðîëü: ãðóïàìè ÓÁÄ 
ïî 10 ëþäåé íà îäíó ìàðøðóò-
êó, øëÿõîì çàõîäó â òðàíñïîðò òà 
äåìîíñòðàö³ºþ ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ, 
³íâàë³äà â³éíè ïðè ô³êñàö³¿ íà êà-
ìåðó ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. Ïðè 
âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ âèêëèêàº-
ìî ïîë³ö³þ ³ ñêëàäàºìî ïðîòîêîë 
íà âîä³ÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó».

Ïðè öüîìó, ÿê íàïèñàâ ÀÒÎ-
âåöü ó äîïèñ³ — òàêà àêö³ÿ áóäå 
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, íàâ³òü 
ÿêùî àñîö³àö³ÿ ïåðåâ³çíèê³â â³ä-

ìîâèòèñÿ â³ä ñêàñóâàííÿ ï³ëüã 
âåòåðàíàì â³éíè.

— Ó Â³ííèö³ òàêîãî íå áóäå. 
Íàø³ ïåðåâ³çíèêè íå ñêàñîâóþòü 
áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä â ì³ñüêèõ 
ìàðøðóòêàõ äëÿ ÀÒÎâö³â. Òèì 
ïà÷å, ìè òîâàðèøóºìî ç á³éöÿ-
ìè, çà ïîòðåáè íàäàºìî âëàñíèé 
òðàíñïîðò. Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, 
òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëà îáëàñíà 
ñï³ëêà. Òîáòî, ñòîñóºòüñÿ ïåðå-
â³çíèê³â, ÿê³ âîçÿòü â îáëàñò³, — 
ñêàçàâ êåð³âíèê â³ííèöüêî¿ ì³ñü-
êî¿ îðãàí³çàö³¿ ïåðåâ³çíèê³â ÃÎ 
«Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà.

ЩО КАЖУТЬ ПЕРЕВІЗНИКИ?
Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè 

«Â³ííèöüêà îáëàñíà îá'ºäíàíà 
àñîö³àö³ÿ ïåðåâ³çíèê³â» Â'ÿ÷åñëàâ 
Äàðìîðîñ çàóâàæèâ, ùî ìîâà éäå 
íå ò³ëüêè ïðî âåòåðàí³â â³éíè, 
à âçàãàë³ ïðî óñ³ ï³ëüãîâ³ êàòå-
ãîð³¿ ëþäåé. Òàêîæ ñêàçàâ, ùî 
ð³øåííÿ ïðî òå, ùîá áðàòè ãðî-
ø³ ç ï³ëüãîâèê³â, áóëî ïðèéíÿòå 
íà çàãàëüíèõ çáîðàõ îáëàñíèõ 
ïåðåâ³çíèê³â.

— Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ïåðå-
â³çíèêàì í³õòî íå â³äøêîäîâóº 
ïðî¿çä ï³ëüãîâèê³â, âèð³øèëè, ùî 
ç 1 ëèïíÿ áóäåìî áðàòè ãðîø³ 
ç òàêèõ ëþäåé, — ñêàçàâ â³í. — 
Ñïðàâà ó òîìó, ùî ó çâ’ÿçêó ç ìî-
íåòèçàö³ºþ, ï³ëüãîâèêàì áóäóòü 
â³äøêîäîâóâàòè ïðî¿çä îðãàíè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Â'ÿ÷åñëàâ êàæå, ùî ïåðåâ³-
çíèêè âîçÿòü ãðîìàäÿí ç ï³ëü-
ãîâî¿ êàòåãîð³¿ çà âëàñíèé êîøò, 
îòðèìóþ÷è òàêèì ÷èíîì çáèòêè. 

МАРШРУТНИКИ НЕ ХОЧУТЬ 
ВОЗИТИ АТОВЦІВ БЕЗКОШТОВНО
По-новому  Обласні перевізники 
вже з першого липня хотіли скасувати 
безкоштовний проїзд для пільговиків. 
Це обурило ветеранів АТО — почалися 
конфлікти. Аж поки облдержадміністрація 
не сказала «ні» ініціативі перевізників. 
Але тільки до кінця року

Çà éîãî ñëîâàìè, ó äåÿêèõ ïåðå-
â³çíèê³â çáèòêè ñÿãàþòü ñîòåíü 
òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ð³ê.

Äàðìîðîñ ãîâîðèòü, ùî íàðàç³ 
ñèòóàö³ÿ ùå íå âèð³øåíà ³ íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè ìàº â³äáóòèñÿ 
çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â á³éö³â ÀÒÎ 
òà ïåðåâ³çíèê³â. Íà í³é îáãîâî-
ðÿòü óñ³ ìîìåíòè òà ñïðîáóþòü 
ä³éòè êîíñåíñóñó.

Íàãàäàºìî, çã³äíî ç ïðèéíÿòîþ 
ìîíåòèçàö³ºþ äåÿê³ ï³ëüãîâèêè 
áóäóòü îòðèìóâàòè ãðîø³ íà ïðî-
¿çä ó òðàíñïîðò³. Çîêðåìà ÀÒÎâ-
öÿì äàâàòèìóòü 96,9 ãðèâí³ òà 
ïëþñ 20% (19,38 ãðí) íà ì³ñÿöü. 
Ùîïðàâäà, òàêå ð³øåííÿ ìàþòü 
ïðèéíÿòè íà ì³ñöÿõ — ó ñåëàõ òà 
ì³ñòàõ îáëàñò³.

КОНФЛІКТ У КОЗЯТИНІ
«Ñüîãîäí³ (9 ÷åðâíÿ — àâò.) 

âíóòð³øí³ì ðîçïîðÿäæåííÿì 
âîä³é ìàðøðóòó Â³ííèöÿ — Êî-
çÿòèí, ïîñèëàþ÷èñü íà ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïåðåâ³çíèê³â, ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ÊÌÓ, ïðèíèæóþ÷è 
ó÷àñíèêà ÀÒÎ, íàìàãàâñÿ âèïðî-
òîðèòè éîãî ç ìàðøðóòêè. Â³ä-

ïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», êàòåãîð³ÿ 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, çà ïðèñóòíîñ-
ò³ ï³äòâåðäæóþ÷îãî äîêóìåíòà 
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ìàþòü 
ïðàâî ïåðåñóâàòèñÿ áåçîïëàòíî 
íà ì³æì³ñüêèõ òà ³íøèõ ìàðø-
ðóòàõ. Ó Êîçÿòèí³ ìè çóñòð³ëè 
ìàðøðóòíèé òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á, ïðîòå âîä³é íàâ³òü â³äìîâèâñÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ, äîêè äâ³ àâò³âêè 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íå «çëàìàëèñü» 
ïîðó÷», — íàïèñàâ ó facebook 
(goo.gl/S7SAzq) ãîëîâà Êîçÿ-
òèíñüêî¿ àñîö³àö³¿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 
Îëåã Ï'ÿâêà.

ДО КІНЦЯ РОКУ — 
СТАРА СИСТЕМА

Ó â³âòîðîê, 12 ÷åðâíÿ, îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³ÿ âèñëîâèëàñÿ ç 
ïðèâîäó öüîãî êîíôë³êòó. Î÷³ëü-
íèöÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Íàòàë³ÿ 
Çàáîëîòíà ðîçïîâ³ëà ïðî òå, ùî 
ãîëîâà ÎÄÀ Âàëåð³é Êîðîâ³é âí³ñ 
çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ìî-
íåòèçàö³þ. Òàêèì ÷èíîì, äî ê³í-

öÿ 2018-ãî ðîêó íà ì³æì³ñüêèõ 
âíóòð³øíüîîáëàñíèõ ìàðøðóòàõ 
çáåð³ãàºòüñÿ ñòàðà ñèñòåìà êîì-
ïåíñàö³¿ ïåðåâ³çíèêàì çà òðè 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³¿ îñ³á. Éäåòüñÿ 
ïðî ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, 
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é, ³íâàë³ä³â 
â³éíè.

Ó ñâîþ ÷åðãó, äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó åíåðãåòèêè òà ³íô-
ðàñòðóêòóðè Ñåðã³é Âîëêîâ 
ñêàçàâ, ùî òðåáà ïðîâîäèòè 
ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç ïåðå-
â³çíèêàìè, ÿê³ ïîðóøóþòü íîðìè 
çàêîíó ùîäî ï³ëüãîâèê³â, à ñàìå: 
âèìàãàþòü ïëàòó çà ïðî¿çä, ïî-
øèðþþòü íåïðàâäèâó òåêñòîâó 
³íôîðìàö³þ ïðî â³äì³íó ï³ëüã 
ó òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ, âèñàäæó-
þòü îñ³á ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ç 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó òîùî.

Скріншот з відео Олега П’явки. Конфліктна ситуація між ветеранами та водієм автобуса

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 
  Ïîä³ÿ ñòàëàñÿ ó ñåðåäó, 

6 ÷åðâíÿ, ïðèáëèçíî î 23.30. Ïà-
òðóëüí³ îòðèìàëè âèêëèê ïðî ïî-
æåæó íà âóëèö³ Îëåãà Àíòîíîâà. 
Òàì ãîð³â àâòîìîá³ëü Opel. Ïî-
ë³öåéñüê³ ä³ñòàëè âîãíåãàñíèê òà 
ïî÷àëè ãàñèòè âîãîíü. ¯ì òàêîæ 
äîïîìàãàëè ëþäè, ÿê³ ç³áðàëèñü 
ó äâîð³ á³ëÿ ïàëàþ÷î¿ àâò³âêè.

Îõîðîíö³ ïîðÿäêó âèêëèêàëè 

ùå é á³éö³â ñëóæáè 101, ÿê³, êîëè 
ïðè¿õàëè, îñòàòî÷íî ë³êâ³äóâàëè 
ïîæåæó. Ïîðÿä áóâ âëàñíèê àâòî. 
Ó ïîë³ö³¿ ñòâåðäæóþòü, ùî â³í 
áóâ ï’ÿíèé. Ïàòðóëüí³ çàïèòàëè, 
÷è çíàº â³í, ÷åðåç ùî àâòî ìî-
ãëî ñïàëàõíóòè? Íà ùî 28-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê â³äðåàãóâàâ àãðåñèâíî.

Â³í ïî÷àâ ëàÿòèñÿ íà ïîë³öåé-
ñüêèõ òà ïîãðîæóâàòè ¿ì. Ïîò³ì 
âäàðèâ îäíîãî ³íñïåêòîðà ðóêîþ 

â îáëè÷÷ÿ, à ³íøîìó çàâäàâ óäàðó 
â íîãó. Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê íàìàãàâ-
ñÿ äîòÿãíóòèñÿ ðóêîþ äî çáðî¿ îä-
íîãî ç ïîë³öåéñüêèõ. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïðàâîïîðóøíèê çàêðèâñÿ â ñàëîí³ 
àâòîìîá³ëÿ, â³äìîâëÿþ÷èñü íàçè-
âàòè ñåáå òà íàäàâàòè äîêóìåíòè. 
Íà ì³ñöå ïîä³¿ ïàòðóëüí³ âèêëèêà-
ëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó.

×îëîâ³êà çàòðèìàëè òà äî-
ñòàâèëè äî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ äëÿ 

ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí. «Íàì 
äóæå ïðèêðî, ùî äåÿê³ ãðîìàäÿíè 
çàì³ñòü òîãî, àáè ïîäÿêóâàòè ïîë³-
öåéñüêèì çà íàäàíó ¿ì äîïîìîãó, 
ïî÷èíàþòü ÷èíèòè ïðîòèïðàâí³ 
ä³¿. Ìè ïðîñòî âèêîíóºìî ñâîþ 
ðîáîòó, àëå âñå æ ïîòðåáóºìî 
âàøî¿ ï³äòðèìêè òà ðîçóì³ííÿ. 
Ùèðî âäÿ÷í³ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ öå 
ö³íóþòü!» — ïîâ³äîìëÿº ó facebook 
ïðåñ-ñëóæáà ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.

Чоловік побив патрульних поліцейських, 
які гасили його автомобіль

«Опель», який горів. Фото 
патрульної поліції області 

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Îëåêñàíäð Äÿê 
áóâ ó÷àñíèêîì áî-
éîâèõ ä³é íà Äîí-

áàñ³, äî òîãî æèâ ó ³íø³é îáëàñò³, 
à â³äíåäàâíà ìåøêàº â ñåë³ ²âàí-
ê³âö³ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Ùî 
éîãî êðèâäíèêè — êîð³íí³ æèòå-
ë³ öüîãî ñåëà, ðîçêàçàâ ïîáèòèé 
ÀÒÎâåöü æóðíàë³ñòàì kazatin.com. 
Éîãî çâåðíåííÿ â ðåäàêö³þ, ÿê 
çðîçóì³ëî ç ïóáë³êàö³¿ íàçâàíîãî 
ðåñóðñó, áóëî âèêëèêàíå áåçä³-
ÿëüí³ñòþ êîçÿòèíñüêèõ ïîë³öåé-
ñüêèõ.

Îëåêñàíäð Äÿê ðîçêàçàâ, ùî 
âëàøòóâàâñÿ íà òèì÷àñîâ³ çà-
ðîá³òêè â ñåë³ Ñèãíàë Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Íà ïðèâàòíîìó 
áóä³âíèöòâ³ ïëàòèëè ïî 200 ãðè-
âåíü íà äîáó. Ðàçîì ç íèì òàì 
ïðàöþâàëè ùå äâîº ÷îëîâ³ê³â ç 
²âàíê³âåöü. Íà íèõ ÀÒÎâåöü ³ 
âêàçóº, êîëè äåìîíñòðóº ñë³äè 
â³ä ïîáèòòÿ. Â³í êàæå, ùî éîãî 
âîëî÷èëè ïî çåìë³, çìóøóâàëè 
êîïàòè ñîá³ ìîãèëó é ìàëî íå çà-
äóøèëè íà çàøìîðãó.

Ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî çà-
ðîá³ò÷àíèí â³äìîâèâñÿ äîïèòè 
ïëÿøêó ãîð³ëêè ç äâîìà ³íøè-
ìè ðîá³òíèêàìè. Ò³ â³äìîâó 
íå ñïðèéíÿëè. Çàÿâèëè: «Òè ùî, 
ñàìèé ðîçóìíèé? Çàðàç ìè òîá³ 
âëàøòóºìî!» 

— Ïîëîæèëè ìåíå íà çåì-
ëþ ³ äàâàé òÿãíóòè çà íîãè ³ 
çà ðóêè, — ðîçïîâ³äàº æóðíàë³ñ-
òó kazatin.com Îëåêñàíäð Äÿê. — 
ß ëåæàâ íà ñïèí³, à îäèí ìåí³ 
íîãîþ ïî ãîëîâ³. Ïîò³ì âîíè 

ìåíå òÿãíóëè íà æèâîò³, çàëè-
øèëèñÿ ïîäðÿïèíè. Ïåðåâåð-
íóëè íà äðóãó ñòîðîíó — ñïèíà 
âñÿ ïîäåðòà. Ïðîòÿãíóëè, à òîä³ 
êàæóòü: «Âñòàâàé, áóäåø êîïàòè 
ñîá³ ÿìó». Îäèí ïðèí³ñ ëîïàòó, 
à äðóãèé êàæå: «ßêùî òåáå â ÀÒÎ 
íå âáèëè, îò ìè òåáå òóò âá’ºìî». 
Çàâåëè çà ïîñàäêó ³ ïîêàçàëè, äå 
êîïàòè…

Äàë³, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà 
Äÿêà, éîãî êîëåãè ïî çàðîá³òêàõ 
çðîáèëè çàøìîðã ³ íàäÿãëè éîìó 
íà øèþ ïåòëþ.

— ß ðóêàìè â÷åïèâñÿ çà íå¿, — 
ïîêàçóº ³ ìàëî íå ïëà÷å ÷îëî-
â³ê. — Ó ìåíå î÷³ çàêðèëèñÿ, ³ 
ÿ îïóñòèâ ðóêè. Äóìàâ, âñå. Ï³ñëÿ 
òîãî ò³ëüêè ÷óâ, ÿê îäèí ñêàçàâ 
«äîñèòü»…

Îëåêñàíäð Äÿê ãîâîðèòü, ùî 
â³í íà ÿêèéñü ÷àñ âòðàòèâ ñâ³-
äîì³ñòü, à êîëè îêëèãàâ ³ âñòàâ, 
òî éîìó íàêàçàëè éòè ì³øàòè 
áåòîí.

— Âîíè ñêàçàëè, ùî ñàì³ ïîêè 
ëÿæóòü â³äïî÷èâàòè, — ïðîäîâæóº 
÷îëîâ³ê. — Ïîëÿãàëè, à ÿ òè-
õåíüêî ðóêè â íîãè ³ ïîçà õàòà-
ìè, ïî ãîðîäàõ âèá³ã íà òðàñó ³ 
ïðèá³ã ó Êîçÿòèí. Òàì çíàéîì³ 
ìåíå ïðîâåëè íà àâòîáóñ äîäîìó. 
ß áîÿâñÿ, ùîá í³äå íå ïåðåñòð³ëè. 
Âîíè ìåí³ äçâîíèëè ï³ñëÿ òîãî — 
ÿ òðóáêè íå áðàâ…

Õòî éîãî áèâ ³ õîò³â çàäóøèòè, 
ÀÒÎâåöü çãîäîì ðîçêàçàâ ó ïî-
ë³ö³¿. Çà éîãî ñëîâàìè, ÷îëîâ³ê³â, 
íà ÿêèõ â³í âêàçàâ, çàòðèìóâàòè 
íå ïîñï³øàþòü. Çàÿâó çàðåºñòðó-
âàëè, àëå íàïðàâëåííÿ íà ñóäìå-
äåêñïðåòèçó íå äàëè. ×îëîâ³ê òà 
éîãî ðîäè÷³ òîìó é çâåðíóëèñÿ 

ЯК АТОВЦЯ КАТУВАЛИ 
ОДНОСЕЛЬЧАНИ, А ВІН ПРОБАЧИВ 
Повторення історії  Волочили 
по землі, змусили копати собі могилу і мало 
не задушили на зашморгу. Мешканець 
Козятинського району ось так цитував своїх 
кривдників: «Якщо тебе в АТО не вбили, 
то ми тут уб’ємо». Він показав наслідки 
знущань журналістам, а коли ситуація 
набула розголосу, взяв гроші в затриманих 
чоловіків і претензій більше не має

За кілька днів після публікації відеозапису 
розмови з Олександром Дяком, у Фейсбу-
ку з’явився знімок. На фотографії: перед 
побитим АТОвцем стоять на колінах двоє 
чоловіків. Зрозуміло, що фото зроблене 
в приміщенні поліцейського відділку. 
До фото додається інформація, в якій 
сказано, що потерпілий у кримінально-
му провадженні про побиття мешканець 
Козятинського району отримав грошову 
компенсацію від затриманих чоловіків.

Автор посту пише, що АТОвець пробачив 
односельчан, а ті «пообіцяли всіляко дбати 
про його безпеку та в майбутньому йому 
допомагати».
Фото з двома чоловіками на колінах перед 
АТОвцем протрималось у стрічці новин 
недовго. За кілька годин його видалили. 
Ймовірно тому, що реакція коментаторів 
була неоднозначною. Таїса Гайда з «Ав-
томайдану», наприклад, розповіла, що 
раніше цей же АТОвець фігурував в іншій 

історії про нанесення тілесних ушкоджень, 
і (мабуть, також завдяки розголосу ситу-
ації) отримав гроші від людини, яка мала 
би бути притягнена до кримінальної від-
повідальності.
— Десь приблизно два роки тому під 
час п'янки Дяку надщербив зуба один зі 
знайомих. Дяк погодився на тисячу гри-
вень. Тепер історія закінчилась 10 тися-
чами гривень, — дізналася про суму по-
годженої сторонами компенсації Таїса 

Гайда. — Тому говорити, що йому болить 
за АТО, і те, що зло має бути покаране, 
якось дивно. Звичайна «битовуха», яка 
закінчується звичайним грошовим від-
шкодуванням.
Редакція також має інформацію про те, 
що сума компенсації могла бути більша, 
але сторони торгувалися. Члени родини 
Олександра Дяка хотіли відшкодування 
у розмірі кількох тисяч доларів. Урешті 
погодилися на тисячі гривень.

Узяв гроші і замовк. Знову?

Атовець звернувся до журналістів kazatin.com 
і на камеру розповів про знущання над ним 

äî æóðíàë³ñò³â, ùî áîÿòüñÿ, àáè 
êðèâäíèêè íå çàëèøèëèñÿ íåïî-
êàðàíèìè çà ñâî¿ ä³¿.

— Âîíè ñïîê³éíî ñîá³ õîäÿòü 
³ ñì³þòüñÿ íàì â ëèöå! — êàæå 
ðîäè÷êà Îëåêñàíäðà, à â³í ïî-
êàçóº ïîäåðò³ æèâ³ò, ñïèíó ³ ðóêè 
â ñèíöÿõ.

Æóðíàë³ñòè kazatin.com çàô³ê-
ñóâàëè íà êàìåðó ñë³äè êàòóâàííÿ 
íàä ÀÒÎâöåì òà çàïèñàëè éîãî 
ðîçïîâ³äü ïðî çíóùàííÿ. Âîíè 
ïîâ³äîìèëè îáëàñíó ïîë³ö³þ òà 
ÑÁÓ ïðî áåçä³ÿëüí³ñòü êîçÿòèí-
ñüêèõ ïîë³öåéñüêèõ òà ïðîÿâè ñå-
ïàðàòèçìó â ²âàíê³âöÿõ ³ âèìà-
ãàþòü íàëåæíîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
ðîçêàçàíèõ Îëåêñàíäðîì Äÿêîì 
ïîä³é.

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ ï³äòâåðäèëè, ùî çà çà-
ÿâîþ íàçâàíîãî ÀÒÎâöÿ ïðî 
ïîáèòòÿ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Ñòàòòÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ — ïðî íàíåñåííÿ ëåãêèõ 
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü. Ó ïðîöå-
ñ³ ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê ïîÿñíèëè 
RIA/20minut.ua, êâàë³ô³êàö³þ 
ìîæóòü çì³íèòè, ÿêùî åêñïåð-
òèçà, íàïðèêëàä, ïîêàæå á³ëüøî¿ 
òÿæêîñò³ óøêîäæåííÿ.

À çà ³íôîðìàö³þ ðåäàêö³¿ 
kazatin.com, â äåíü çàïèñó ³íòåðâ’þ 
ç Îëåêñàíäðîì Äÿêîì òà ñóïåðå÷-
êè ç³ ñë³ä÷îþ, ÿê³é íå ñïîäîáàëîñÿ 
âòðó÷àííÿ æóðíàë³ñò³â, ÀÒÎâöåâ³ 
ñòàëî çëå. Æóðíàë³ñòè âèêëèêàëè 
éîìó øâèäêó äîïîìîãó, ³ ÷îëîâ³-
êà ãîñï³òàë³çóâàëè íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ. Äîêëàäí³øå ÷èòàéòå 
â öüîìó ìàòåð³àë³ — «Â Êîçÿòè-
í³ êàòóâàëè âåòåðàíà ÀÒÎ. Äëÿ 
ðîçâàãè» (goo.gl/JXFJj3).

Àëå ìèíóëî ê³ëüêà äí³â — ³ 
ñïðàâà íàáóëà ³íøèõ îáåðò³â. 
Ñõîæå, ïîòåðï³ëèé â³ä ïîáèòòÿ 
ÀÒÎâåöü á³ëüøå íå âèìàãàòèìå 
ïîêàðàííÿ äëÿ ñâî¿õ êðèâäíèê³â. 
Â³í êàæå, ùî âæå ¿õ ïðîáà÷èâ.

×îëîâ³ê òà éîãî 
ðîäè÷³ çâåðíóëèñÿ 
äî æóðíàë³ñò³â, 
áî áîÿëèñÿ, ùî 
êðèâäíèê³â íå 
ïîêàðàþòü çà ¿õ ä³¿ За кілька днів після розголосу За кілька днів після розголосу 

конфлікту у Фейсбуці з’явився конфлікту у Фейсбуці з’явився 
цей знімок. На фото перед цей знімок. На фото перед 
побитим АТОвцем на колінах побитим АТОвцем на колінах 
стоять двоє  його кривдників. стоять двоє  його кривдників. 
Автор посту пише, що Автор посту пише, що 
Олександр Дяк взяв у них Олександр Дяк взяв у них 
грошову компенсаціюгрошову компенсацію
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У Калинівці 
будуть вибухи 
 Íàñë³äêè íàäçâè÷àé-
íî¿ ñèòóàö³¿, ùî ñòàëàñü 
íà òåðèòîð³¿ Êàëèí³âñüêî¿ 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè òîð³ê, 
ïðîäîâæàòü ë³êâ³äîâóâàòè 
íàñòóïíîãî òèæíÿ. Ìîæóòü 
çíîâó ëóíàòè âèáóõè, àëå 
ì³ñöåâèõ æèòåë³â ïðîñÿòü 
çáåð³ãàòè ñïîê³é.
«Ç 12 ÷åðâíÿ, ùî-
äåííî (êð³ì âèõ³äíèõ 
òà ñâÿòêîâèõ äí³â) ç 
12.00 äî 15.00 íà òåðè-
òîð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
À1119 áóäóòü ïðîâîäèòèñü 
çàõîäè ïî çíåøêîäæåííþ 
çàëèøê³â âèáóõîâèõ ïðåä-
ìåò³â, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü 
òðàíñïîðòóâàííþ», — çà-
çíà÷àþòü íà ñàéò³ Êàëèí³â-
ñüêî¿ ÐÄÀ.

Облаштують 
озеро 
 Ó ì³êðîðàéîí³ îë³éíî-
æèðîâîãî êîìá³íàòó îá-
ëàøòóþòü áåðåã ùå îäíîãî 
îçåðà. Ðîáîòè òàì ñòàðòó-
âàëè íàïðèê³íö³ òðàâíÿ. 
Ìîâà éäå ïðî áåðåã îçåðà 
íà âóëèö³ Ãëàäêîâà.
«Ïðîåêò «Îáëàøòóâàí-
íÿ çîíè â³äïî÷èíêó á³ëÿ 
îçåðà íà âóëèö³ Ãëàäêî-
âà» ðåàë³çóºòüñÿ ó ðàìêàõ 
êîíêóðñó «Áþäæåò ãðîìàä-
ñüêèõ ³í³ö³àòèâ». Ïðîåêòîì 
ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ 
äîäàòêîâîãî îñâ³òëåííÿ, 
ëàâî÷îê, ïëÿæíèõ «ãðè-
áî÷ê³â» òîùî», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ ì³ñüêðàäè. 
Íèí³ òàì óæå âñòàíîâëåíî 
ï’ÿòü îïîð äëÿ çîâí³øíüî-
ãî îñâ³òëåííÿ ç³ ñâ³òèëü-
íèêàìè.Òàêîæ ñêîðî òàì 
ç'ÿâëÿòüñÿ ëàâêè òà óðíè.

Обрали 
«Берегиню» 
 Ó Õì³ëüíèêó ïðîéøîâ 
êîíêóðñ ñåðåä æ³íîê â³é-
ñüêîâèõ ìåäèê³â «Áåðåãèíÿ 
â ïîãîíàõ — 2018». Ó ô³-
íàë³ çìàãàëèñÿ 22 â³éñüêîâ³ 
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. 
Äî êîíêóðñó äîëó÷èëèñÿ 
ë³êàð³ òà ìåäè÷í³ ñåñòðè 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. 
Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèöü áóëè 
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Âîíè 
ï³ä ÷àñ çàõîäó ïîêàçàëè 
ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ òà 
òàëàíòè. Íàéêðàùîþ îá-
ðàëè 28-ð³÷íó â³ííè÷àíêó 
Ñâ³òëàíó Êðèâ³öüêó — ìå-
äè÷íó ñåñòðó ³ç â³ää³ëåííÿ 
ë³êàðñüêî-ëüîòíî¿ åêñïåð-
òèçè ÂÌÊÖ Öåíòðàëüíîãî 
ðåã³îíó.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðåäñòàâíèêè 
ïîë³ö³¿, Äåðæñëóæ-
áè ç íàäçâè÷àéíèõ 

ñèòóàö³é, ð³äí³, äðóç³, çíàéîì³ — 
âñ³ âîíè íàâ³òü ï³ñëÿ òèæíÿ ïî-
øóê³â íå âòðà÷àþòü íàä³¿. Âîä-
íî÷àñ íå ïåðåñòàþòü äèâóâàòèñÿ: 
ÿê ï³ñëÿ òàêîãî ðîçãîëîñó çíè-
êëà æ³íêà í³êîìó íå ïîòðàïëÿ-
ëà íà î÷³. Êîëè âîíà âèõîäèëà 
ç äîìó, áà÷èâ ñóñ³ä ç äðóæèíîþ. 
Êàæóòü, áà÷èëè çäàëåêó. Çâåðíó-
ëè óâàãó, ùî ïîñï³øàëà. Ñïî÷àò-
êó âèéøëà, ïîò³ì øâèäêî ïîâåð-
íóëàñÿ íàçàä ó õàòó. ×åðåç äåÿêó 
ìèòü óæå éøëà óçäîâæ ãîðîäó 
ñòåæêîþ. Âîíà âåäå ó íàïðÿìêó 
Ë³òèíà. Öå íàéêîðîòøèé øëÿõ 
äî ðàéöåíòðó â³ä ¿õíüîãî áóäèíêó, 
â³í âèâîäèòü íà àâòîâîêçàë.

— ß ùå ïîäóìàâ, êóäè öå Ìàð³ÿ 
íà âå÷³ð òàê ñï³øèòü, — ðîçïî-
â³äàâ ï³çí³øå ñóñ³ä ð³äíèì Ìàð³¿. 
Çà éîãî ñëîâàìè, íà ãîäèííèêó 
áóëî ï³â íà âîñüìó âå÷îðà. Ï³ñëÿ 
òîãî í³õòî æ³íêè íå áà÷èâ. Óäî-
ìà ¿¿ ÷åêàþòü òðèð³÷íà äîíå÷êà ³ 
ï’ÿòèð³÷íèé ñèí, ÷îëîâ³ê, áàòüêè.

БУВ ДЗВІНОК ВІД 
НЕЗНАЙОМИХ 

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç 
÷îëîâ³êîì çíèêëî¿ æ³íêè ïàíîì 
ªâãåíîì. Êàæå, 7 ÷åðâíÿ éîìó 
çàòåëåôîíóâàâ íåçíàéîìèé ³ 
ñêàçàâ, ùî çíàº, äå çíàõîäèòüñÿ 
æ³íêà, ÿêó ðîçøóêóþòü. Óï³çíàâ 

¿¿ ïî ôîòîãðàô³¿. Ñêàçàâ, ùî âîíà 
ó Âåäìåæîìó Âóøêó çáèðàº ïîëó-
íèöþ íà ïëàíòàö³¿.

— Ìè ëåò³ëè ìàøèíîþ, ÿê 
íà ïîæàð, — ðîçïîâ³äàº ïàí ªâ-
ãåí. — Òîé, õòî äçâîíèâ, ÷åêàâ 
íàñ êðàé ïîëÿ. Îäðàçó ðîçïîâ³â, 
ùî óï³çíàâ ¿¿ ùå â÷îðà óâå÷å-
ð³. Íà ìîº çàïèòàííÿ, äå âîíà 
áóëà, ñêàçàâ, ùî âîíè ðàçîì 
ó êàôå ãîð³ëêó ïèëè. Ï³ñëÿ öèõ 
ñë³â ÿ â ìîìåíò çóïèíèâñÿ. Çðî-
çóì³â, ùî öå íå òå. Ìàð³ÿ âçà-
ãàë³ íå ìîæå ïèòè ñïèðòíîãî. 
Îðãàí³çì íå ñïðèéìàº. ¯é îäðà-
çó ñòàº çëå. Òîìó ïîâ³ðèòè, ùî 
âîíà â êîìïàí³¿ ÷îëîâ³ê³â ïèëà 
ãîð³ëêó, ÿ íå ì³ã. ² íå ïîìèëèâñÿ.

ªâãåíà ç äðóçÿìè, ç ÿêèìè ïðè-
¿õàâ ó Âåäìåæå Âóøêî, ïîâåëè 
íà ïëàíòàö³þ. Òàì ïðàöþâàëè 
æ³íêè. Óêàçàëè íà îäíó ç íèõ. 
Ó ò³º¿ æ³íêè ñïðàâä³ òåìíå âîëîñ-
ñÿ, ÿê ³ â Ìàð³¿. «Àëå öå íå âîíà, 
íå ìîÿ äðóæèíà», — ðîç÷àðîâàíî 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàñòóïíîãî 
äíÿ ïîøóê âåëè 20 ïîë³öåéñüêèõ 
³ 30 ïðåäñòàâíèê³â äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. 
Ðàçîì ç íèìè áóëè òðè ñëóæáîâ³ 
ñîáàêè. Äî òîãî âæå îáñòåæèëè 
òåðèòîð³þ, ùî íàâêîëî ñåëèùà. 
Ï³ä êîæåí êóù çàãëÿíóëè. Îá³-
éøëè ÿðè, ïîñàäêè. Ïåðåâ³ðèëè 
áåðåã ð³÷êè Çãàð. ¯¿ òðåáà ïåðå-
éòè ÷åðåç êëàäêó, ùîá äîáðà-
òèñÿ äî Ë³òèíà. «Åìåíåñíèêè» 
îáñòåæèëè äíî. Ð³÷êà òóò ì³ëêà. 
Øóêàëè ó ë³ñ³ ïîáëèçó ñåëà Ãîðî-

«ДЕ НАША МАМА, ТАТУ?» 
Допоможіть знайти  З першого 
червня розшукують 26-річну матір 
двох малолітніх дітей Марію Кавецьку 
з Селища Літинського району. Її фото 
розмістили у людних місцях області, 
в Інтернеті. Незважаючи на це, жодної 
обнадійливої інформації. За винятком 
одного повідомлення

äèùå 8 ÷åðâíÿ. ªâãåí êàæå, ùî 
Ìàð³ÿ ïåðåäèâëÿëàñÿ êàðòó Ãîðî-
äèùà, êîëè îñòàíí³é ðàç âêëþ÷àëà 
êîìï’þòåð. Ó ë³ñ³ çóñòð³÷àëè ëþ-
äåé, ÿê³ çáèðàþòü ÿãîäè, ï³äõîäè-
ëè äî òèõ, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ïîë³. 
Í³õòî íå áà÷èâ æ³íêè, ôîòîãðàô³þ 
ÿêî¿ ïîêàçóâàëè ñï³âðîçìîâíèêàì.

ЖОДНА КАМЕРА 
НЕ ЗАФІКСУВАЛА 

Áàòüêè Ìàð³¿ é ªâãåíà òåæ 
ó öüîìó ñåë³. Íà ÷àñ çíèêíåííÿ 
æ³íêè ªâãåí ïåðåáóâàâ ó Ïîëü-
ù³. Êàæå, çíàõîäèâñÿ íåäîâãî. 
Òàì íà çàðîá³òêàõ áàòüêî Ìàð³¿ 
³ ¿¿ áðàò. Ï³ñëÿ òîãî, ùî ñòàëî-
ñÿ, áàòüêî ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. 
Ðàçîì ç äðóæèíîþ òåæ ðîçøóêó-
þòü. À ùå — ¿çäÿòü äî çíàõàðîê, 
ïî ìîíàñòèðÿõ. Çà ñëîâàìè ªâãå-
íà, âîíè âæå ïîáóâàëè ïðèáëèçíî 
ó 30 çíàõàðîê. Óñ³ îáíàä³þþòü, 
ùî Ìàð³ÿ æèâà. Îäíàê, äå âîíà 
³ ùî ç íåþ, ñêàçàòè íå ìîæóòü.

— Çà äâà äí³ äî âè¿çäó ç Ïîëüù³ 
ÿ ãîâîðèâ ç Ìàð³ºþ ïî òåëåôî-
íó, — ïðîäîâæóº ªâãåí. — Æîä-
íèõ íàòÿê³â íà ÿêóñü íåïåðåä-
áà÷óâàíó ñèòóàö³þ íå ïî÷óâ ó ¿¿ 
ãîëîñ³. Íàâïàêè. Æ³íêà ãîâîðèëà, 
ùî òðåáà áóäå ïåðåêëå¿òè øïàëå-
ðè. Ìîâëÿâ, ñê³ëüêè âæå ìîæíà 
â³äêëàäàòè öþ ñïðàâó. Äàâíî çáè-
ðàëèñÿ çðîáèòè. Ùå ïîãîâîðèëè 
ïðî ä³òåé. Í³÷îãî îñîáëèâîãî, í³-
ÿêèõ íàòÿê³â ó ¿¿ ãîëîñ³ íå ïî÷óâ.

Êîëè Ìàð³ÿ íå ïîâåðíóëàñÿ 
äîäîìó, ªâãåíó ïðî öå íå ñòà-
ëè òåëåôîíóâàòè. Çíàëè, ùî â³í 
â äîðîç³. Íå õîò³ëè òóðáóâàòè.

— Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðîïóñ-
êó íà êîðäîí³ ÿ çàéøîâ â ²íòåð-
íåò ³ ïîáà÷èâ ³íôîðìàö³þ, ùî 
Ìàð³ÿ ïðîïàëà, — ïðîäîâæóº 
ªâãåí. — Í³áè îáóõîì ïî ãîëîâ³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó íèõ äâîº ìàëèõ ä³òåé, äîíå÷êà 
³ ñèí, 3 ³ 5 ðîê³â. Êîëè ïðè¿õàâ, 
éîìó ðîçïîâ³ëè, ùî ó òîé äåíü, 
1 ÷åðâíÿ, Ìàð³ÿ ç ä³òüìè ³ ñâî-
ºþ ìàìîþ áóëè ó Ë³òèí³. Âîäèëè 
õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêó íà ñâÿòî çà-
õèñòó ä³òåé. Ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó 
äî ìàìè Ìàð³¿.

— Òðîõè â³äïî÷èëè ³ ÿ ï³øëà 
íà ãîðîä, à Ìàð³ÿ çàëèøèëàñÿ ç 
ä³òüìè, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó 
RIA ìàòè çíèêëî¿ æ³íêè ïàí³ 
Ë³ë³ÿ. — Ïðèáëèçíî äâ³ ãîäèíè 
áóëà. Ïîâåðíóëàñÿ, çàïèòàëà 
ä³òåé, äå ìàìà. Ò³ ñêàçàëè, ùî 
ï³øëà ïîäèâèòèñÿ, ùî âîíà 
òàì ðîáèòü. Íå çàñòàëà. Äóìàþ, 
ìîæå, ðîçìèíóëèñÿ äåñü. Ïðè-
éøëà äî ñåáå, ä³òè íà ïîäâ³ð’¿. 
Êàæóòü, íå áóëî ìàìè. ß çíîâ 
ïîá³ãëà äî ¿õíüîãî áóäèíêó. Òîä³ 
âæå çóñòð³ëà ñóñ³ä³â, ÿê³ ðîçïî-
â³ëè, ùî áà÷èëè, ÿê Ìàð³ÿ ïî-
ñï³øàëà ó íàïðÿìêó Ë³òèíà.

Óâå÷åð³ ð³äí³, ¿õí³ çíàéîì³, 
äðóç³ ïî÷àëè øóêàòè æ³íêó. 
Øóêàëè ìàéæå âñþ í³÷. Ìàðíî. 
ªâãåí êàæå, ùî â Ë³òèí³ ïåðåäè-
âèëèñÿ ðàçîì ç ïîë³ö³ºþ çàïèñè 
âñ³õ êàìåð, ùî º ó ö³é ñòîðîí³ 
ì³ñòà. Íà æîäí³é ç íèõ Ìàð³þ 
íå ïîáà÷èëè. Çàïèòóâàâ ñóñ³äà, ÷è 
íå ÷óâ, ùîá ìàøèíà ï³ä’¿æäæàëà. 
Íå áóëî âèäíî ³ íå áóëî ÷óòè 
øóìó ìàøèíè.

— Діти зараз у моєї мами, — по-
яснює Євген. — Запитують раз-
по-раз: «Тату, де мама?» Каже-
мо, що на роботі. Самі не спимо, 
не їмо, які тільки думки не лізуть 
в голову!
Мама й батько зниклої жінки вже 
об’їздила декілька монастирів. 
Фотографію Марії і її речі показу-
вали знахаркам. Ті стверджують, 
що Марія жива. Де знаходиться, 
не можуть пояснити. Зате версій 
і припущень стільки, що посивіти 
можна, слухаючи їх. Одні гово-
рили, що повернеться через три 
дні, інші — через два тижні.
— Телефон вдома, банківська 
картка вдома, — говорить Єв-
ген. — Гроші з картки не знімала. 
Передивляюся її записи. Вона 

все писала, що треба зробити, 
купити, записувала витрати гро-
шей. Можливо, тут знайду якусь 
зачіпку! У телефоні нічого підо-
зрілого, ні дзвінків з незнайомо-
го номера, ні смс-повідомлень, 
що викликали б якісь запитання.
Марія перебуває у декретній від-
пустці. Другий раз підряд. Закін-
чила Вінницький технологічний 
коледж. До декрету працюва-
ла бухгалтером у Літині. Сім’я 
проживала дружно. Жодних 
підстав для непередбачуваних 
дій не було. Так вважає чоловік 
Євген. Наголошує, що у Польщі 
він довго не був. Тобто надовго 
не залишав їх самих. Зникнен-
ня дружини для нього — велика 
загадка.

Знахарки твердять, що жива 

Звертаємося до тих, хто зустріне 
жінку, яку бачите на фото, по-
відомити у відділення поліції 
за номером «102», або на мо-
більний її чоловіка — 097–60–
22–570. Жінка худорлява та 

має зріст 166 см. Волосся тем-
но-русяве, на шиї видно шрам 
завдовжки приблизно три сан-
тиметри. Була одягнена у тем-
но-вишневу блузку, блакитні 
джинси та коричневі босоніжки.

Телефонуйте за такими номерами 

Куди поділась Куди поділась 
Марія, рідні навіть Марія, рідні навіть 
не уявляють.не уявляють.
–Телефон вдома, –Телефон вдома, 
там нічого там нічого 
підозрілого, підозрілого, 
банківська картка банківська картка 
вдома, — говорить вдома, — говорить 
її чоловік Євген. її чоловік Євген. — — 
Гроші з картки Гроші з картки 
нене  знімала. знімала. Немає Немає 
жодної зачіпкижодної зачіпки
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Ñåðã³é Ñîáêî — 
êîìàíäèð 128-¿ 
îêðåìî¿ ã³ðñüêî-

øòóðìîâî¿ áðèãàäè. Â³äåî çà-
ïèñàíå äâîìà ìîâàìè — óêðà-
¿íñüêîþ ³ àíãë³éñüêîþ. Ñåðã³é 
â³ëüíî âîëîä³º ìîâîþ ì³æíàðîä-
íîãî ñï³ëêóâàííÿ, äâà ðàçè íà-
â÷àâñÿ ó ÑØÀ. Áîéîâèé îô³öåð 
â³äâåðòî ³ ïåðåêîíëèâî ãîâîðèòü 
óáîë³âàëüíèêàì ïðî òå, ùî ÿâ-
ëÿº ñîáîþ Ðîñ³ÿ: «Ïîêè âè áóäå-
òå äèâèòèñÿ ôóòáîë, Ðîñ³ÿ áóäå 
óáèâàòè óêðà¿íö³â íà Äîíáàñ³».

«МИ ПІШЛИ В НАСТУП…» 
— ²äåÿ çâåðíåííÿ äî ôóò-

áîëüíèõ óáîë³âàëüíèê³â âèíè-
êëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê Îëåã Ñåíöîâ 
îãîëîñèâ ãîëîäóâàííÿ, — êàæå 
Ñåðã³é Ñîáêî. — Öå íàøà àêö³ÿ 
íà éîãî ï³äòðèìêó, íà ï³äòðèìêó 

óñ³õ óâ’ÿçíåíèõ óêðà¿íö³â, ÿêèõ 
óòðèìóþòü ó ðîñ³éñüêèõ òþðìàõ. 

Ñï³âðîçìîâíèê çâåðòàº óâàãó, 
ùî àêö³¿ íà ï³äòðèìêó Ñåíöîâà 
â³äáóëèñÿ ó ñòîëèöÿõ áàãàòüîõ 
êðà¿í ñâ³òó. Ïîçèö³þ ï³äòðèìêè 
íàøî¿ äåðæàâè îäíîñòàéíî âè-
ñëîâèëè íà ÷åðãîâîìó ñàì³ò³ âñ³ 
êðà¿íè ç G7.

— Òåêñò çâåðíåííÿ ãîòóâàëè 
ñàì³, ñï³ëüíî ç ïðåñ-ñëóæáîþ 
íàøî¿ áðèãàäè, — êàæå ïîë-
êîâíèê. — Âàæëèâî äîíåñòè 
äî ñóñï³ëüñòâà, ùî îáîðîíó òðåáà 
òðèìàòè íå ò³ëüêè íà ïåðåäîâ³é, 
íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ. Ó ÷àñ ñó÷àñíèõ 
òåõíîëîã³é íåîáõ³äíî òðèìàòè é 
³íôîðìàö³éíó îáîðîíó. ²íîä³ éòè 
â íàñòóï. ßê êàçàâ Îëåã Ñåíöîâ, 
íåõàé âîíè, ö³ òåõíîëîã³¿, áóäóòü 
³íñòðóìåíòîì äëÿ ïîäîëàííÿ âî-
ðîãà. Ìè ï³øëè â íàñòóï. Çàðàç 
áàãàòî âàæëèâèõ ãåîïîë³òè÷íèõ 
ïîä³é. ßêðàç ãàðíèé øàíñ íà-
ãàäàòè ñâ³òîâ³, ùî òàêå Ðîñ³ÿ ³ 
÷îãî âàðò³ ¿¿ îá³öÿíêè.

— Õòî çàïèñóâàâ â³äåî?
— Ìè ä³ÿëè â êîîðäèíàö³¿ ç 

àêòèâ³ñòàìè ê³íåìàòîãðàôó, ÿê³ 
ïîñò³éíî ïîðóøóþòü ïðîáëåìó 
óâ’ÿçíåííÿ Ñåíöîâà, ïðè÷îìó, 
ðîáëÿòü öå øèðîêî ³ ïóáë³÷íî.

Ïîëêîâíèê çàêëèêàº ôóò-
áîëüíèõ ôàí³â íå â³ðèòè Ðîñ³¿, 

ГЕРОЙ УКРАЇНИ ЗВЕРНУВСЯ 
ДО ФУТБОЛЬНИХ ФАНІВ 
Справжній полковник  Герой 
України, наш земляк полковник Сергій 
Собко з Літина, записав відеозвернення 
до уболівальників чемпіонату світу з 
футболу, що розпочинається завтра, 
14 червня, у Росії. Як виникла ідея такого 
відео? Хто його створював? Про це 
полковник розповів журналісту RIA

¿¿ íàìàãàííÿì «â³äá³ëèòè» ñåáå, 
çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ×Ñ-2018.

— Ðîñ³ÿ âèêîðèñòîâóº âàøó 
ëþáîâ äî ôóòáîëó, àáè â³äá³ëè-
òè ñåáå, àáè âñ³ì çäàëîñÿ, ùî öå 
íîðìàëüíà, öèâ³ë³çîâàíà, â³äêðè-
òà äëÿ ñâ³òó êðà¿íà, — íàãîëîøóº 
ïîëêîâíèê. — Íàñïðàâä³ — öå 
áðåõíÿ! Öèí³çìó Ðîñ³¿ íåìàº 
ìåæ. Âîíà ïðîäîâæóº áðåõàòè, 
âáèâàòè ³ çíóùàòèñü íàä ëþä-
ñüêîþ ã³äí³ñòþ. Ïîêè âè áóäåòå 
äèâèòèñÿ ôóòáîëüí³ ìàò÷³, âîíà 
ïðîäîâæèòü âáèâàòè óêðà¿íö³â 
íà Äîíáàñ³, ÿê âîíà ðîáèòü öå 
ùîòèæíÿ, ùîäíÿ âæå ï’ÿòèé ð³ê 
ïîñï³ëü, ðîçâ’ÿçàâøè òàì áåç-
ï³äñòàâíó ³ ï³äëó â³éíó ïðîòè 
Óêðà¿íè.

КОЛИ ВИ БУДЕТЕ НА ФУТБОЛІ, 
ОЛЕГ ГОЛОДУВАТИМЕ 

Â³éñüêîâèé íàãàäóº, ùî Ðîñ³ÿ 
áðåøå ³ ïðîäîâæèòü áðåõàòè, ùî 
âîíà í³áèòî íå ìàº â³äíîøåííÿ í³ 
äî çáèòòÿ «Áî¿í´à» ðåéñó ÌÍ-17, 
í³ äî âáèâñòâ êðèòèê³â Êðåìëÿ ³ 
æóðíàë³ñò³â.

Çâåðòàþ÷èñü äî óáîë³âàëüíèê³â, 
ïîëêîâíèê íàãàäàâ ïðî 68 óêðà-
¿íö³â, ÿêèõ íåçàêîííî óòðèìóþòü 
â ðîñ³éñüêèõ òþðìàõ, ³ ãîëîäóâàí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà Îëåãà 
Ñåíöîâà, ÿêèé â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä 
¿æ³ âæå ïîíàä òðè òèæí³.  «Îëåã 
ãîëîäóâàòèìå íàâ³òü òîä³, êîëè âè 
áóäåòå íàñîëîäæóâàòèñü ôóòáî-
ëîì, áî äóìàº, ùî éîãî ñìåðòü — 
ºäèíèé øàíñ ïðèâåðíóòè óâàãó 
ñâ³òó äî ñïðàâæíüî¿ ñóòíîñò³ 
ðåïðåñèâíî¿ òà òîòàë³òàðíî¿ Ðî-
ñ³¿», — éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³.

— Ó Ðîñ³¿ íåìà ÷åñíî¿ ãðè, 
Ðîñ³ÿ óáèâàº ³ áðåøå! — íà-
ãîëîøóº ó çâåðíåíí³ Ñåðã³é 
Ñîáêî. — Ï³äòðèìàéòå Îëå-
ãà ³ ðàçîì ìè çìóñèìî Ðîñ³þ 
ãðàòè çà ïðàâèëàìè.#FairPlay! 
#FreeSentsov!

У останній день травня нинішньо-
го року Сергію Собку присвоєно 
чергове військове звання «пол-
ковник». 1 червня він отримав 
диплом магістра Національної 
академії оборони України (за-
очно навчався на оперативно-
тактичному факультеті). Торік 
повернувся з США, де отримав 
диплом магістра з військового 
мистецтва. На навчання в Амери-
ку, в один з найстаріших Команд-
но-штабних коледжів армії США, 
мав їхати ще у 2014-му, але по-
чалася війна… На той час коман-
дував батальйоном 30 окремої 
механізованої бригади. Про його 
участь у бойових діях розповіда-
ється у документальному фільмі 

«Рейд». 23 березня 2015 удостоє-
ний звання Героя України.
У серпні 2017 його призначили 
командиром 128-ї гірсько-пі-
хотної (нині гірсько-штурмової) 
бригади. У його списку — зо-
лота медаль у школі (закінчив 
Літинську СШ № 2), диплом з 
відзнакою Одеського інституту 
Сухопутних військ, чотири серти-
фікати армій країн НАТО (США, 
Канада, Німеччина, Норвегія) про 
опанування курсу з організації і 
тактики ведення бою, участь 
у миротворчій операції у Косо-
во — це не повний перелік багажу 
знань і досвіду полковника Сергія 
Собка, якому 11 липня виповнить-
ся тільки 34 роки.

Він — один з героїв фільму «Рейд» 

ДОВІДКА

Звернення до уболівальників 
Сергій Собко розмістив на своїй 
сторінці у Фейсбуці за посилан-
ням facebook.com/128brigade/
videos/1868196073475104

Полковник нагадав уболівальникам про 68 українців, 
яких незаконно утримують в російських тюрмах
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Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî 
ðîçãëÿäó êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâà-

äæåííÿ çàõèñíèê ï³äñóäíîãî ñêà-
çàâ íà àäðåñó ïîòåðï³ëî¿ ñëîâà, 
ÿê³ îñòàííÿ ââàæàº îáðàçëèâèìè. 
Æ³íêà, ÿê ãîäèòüñÿ çà çàêîíîì, 
âèð³øèëà îñêàðæèòè íååòè÷íó 
ïîâåä³íêó àäâîêàòà ³ íàïèñàëà 
ñêàðãó â êîëåã³þ àäâîêàò³â.

Âîíà îòðèìàëà çàïèñè ñóäîâèõ 
çàñ³äàíü ï³ñëÿ âèðîêó, âêàçàëà 
÷àñîâèé ïðîì³æîê, äå çâó÷àëè 
îáðàçè. Âèêëàëà öþ ³íôîðìàö³þ 
â ëèñò³, âêàçàâøè òàêîæ ñâ³äêà, 
ÿêà áóëà íà çàñ³äàíí³. Óñ³ ç³áðàí³ 
äîêóìåíòè â³ííè÷àíêà ïîíåñëà 
â àäâîêàòñüêèé îðãàí ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ùî íà Ñîáîðí³é, 53.

Àëå òàì, çàì³ñòü ïðèéíÿòè ìà-
òåð³ëè â ñêàðæíèö³, ïîñëàëè ¿¿ 
â áàíê, âðó÷èâøè ðåêâ³çèòè ³ ðîç-
äðóêîâàíå ð³øåííÿ àñîö³àö³¿ àä-
âîêàò³â ïðî âñòàíîâëåííÿ ïëàòè 
çà îðãòåõçàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿäó 
ñêàðã êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³-
íàðíèìè êîì³ñ³ÿìè àäâîêàòóðè.
Áåç ñïëàòè 1763 ãðèâåíü, ñêàçàëè, 
ñêàðãè íå áåðóòü, ÿê ä³çíàëàñÿ 
ðåäàêö³ÿ, ç ïî÷àòêó ðîêó.

— ßêáè ïîäàííÿ ñêàðãè êîøòó-
âàëî ãðèâåíü 500, çàïëàòèëà á, 
à 1700 ãðèâåíü — öå çàíàäòî, — 
ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòàì â³ííè÷àí-
êà. — Òå, ùî âîíè áåðóòü ãðîø³ 
çà ðîçãëÿä, ùå íå îçíà÷àº ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïîêàðàííÿ 
àäâîêàòà. Çàñ³äàº êîì³ñ³ÿ ç éîãî 
êîëåã, ùîñü òàì ñîá³ âèð³øóº, 
à ìåíå ïîò³ì ìàº ò³ëüêè ïîâ³äî-
ìèòè ïîñòôàêòóì ïðî ðåçóëüòàò…

Âñòàíîâëåííÿ ïëàòè çà ïî-
äà÷ó ñêàðãè çìóñèëî îáðàæåíó 

àäâîêàòîì æ³íêó â³äìîâèòèñÿ 
â³ä ñêàðãè. Íàñê³ëüêè åòè÷íî çà-
õèñíèêó çëî÷èíöÿ áóëî äàâàòè 
îö³íêó åìîö³éíîñò³ ïîòåðï³ëî¿? 
Öå ïèòàííÿ òåïåð çàëèøèòüñÿ 
áåç â³äïîâ³ä³.

Ñê³ëüêîì ùå â³ííè÷àíàì 
íå äàëè äîáèòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ 
çàïðîâàäæåíèì 1700-ãðèâíåâèì 
âíåñêîì íà ðîçãëÿä ñêàðãè? Ðå-
äàêö³ÿ çàïèòàëà â ãîëîâè Êâà-
ë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíî¿ 
êîì³ñ³¿ àäâîêàòóðè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Êàðîë³íè Õîìåí÷óê.

— Íåìàº òàêîãî, ùî ïðèõîäÿòü 
ëþäè: «õî÷åìî ïîñêàðæèòèñÿ, 
à ðàç ïëàòíî — òî ìè ï³øëè», — 
ãîâîðèòü âîíà. — Íå àæ³îòàæíà 
ñèòóàö³ÿ. ² òóò í³õòî íå õî÷å í³ 
íà êîìó çàðîáèòè. Ð³øåííÿ ïðî 
ïëàòíå ïîäàííÿ ñêàðã âèêëèêà-
íî òèì, ùî ìè íå ô³íàíñóºìîñÿ 
í³ÿêèìè áþäæåòàìè. Æèâåìî âè-
êëþ÷íî çà êîøòè, ÿê³ îòðèìóºìî 
çà ïðîâåäåííÿ êâàë³ô³êàö³éíèõ 
³ñïèò³â äëÿ ëþäåé, ÿê³ ìàþòü 
íàì³ð ñòàòè àäâîêàòàìè. Îïëà-
÷óþòü ôàêòè÷íî ðîçãëÿä ñêàðã 
íà ä³þ÷èõ àäâîêàò³â ò³ îñîáè, ÿê³ 
àäâîêàòàìè ùå íå ñòàëè. Çà ¿õ 
êîøòè çä³éñíþºòüñÿ âñÿ ðîáîòà 
Êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíî¿ 
êîì³ñ³¿ àäâîêàòóðè.

Íå äëÿ òîãî ââåëè îïëàòó 
çà ðîçãëÿä ñêàðãè, àáè çìåíøè-
òè ïîò³ê çâåðíåíü íåâäîâîëåíèõ? 
Êàðîë³íà Õîìåí÷óê êàæå, ùî ïî-
òîêó é íå áóëî, íà ì³ñÿöü ìîæå 
áóòè 2–3 ïëàòí³ ñêàðãè, âñ³ ðå-
øòà — ç êàòåãîð³¿ áåçïëàòíèõ (ïî-
äàí³ ñóäàìè àáî çàñóäæåíèìè).

À êóäè ä³âàþòüñÿ âíåñêè ä³-
þ÷èõ àäâîêàò³â, ÿê³ ùîðîêó 
ïëàòÿòü íà ñâîº ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ òîé ñàìèé îäèí ïðîæèòêîâèé 
ì³í³ìóì (çàðàç öå 1762 ãðèâí³)? 

ПОСКАРЖИТИСЯ НА АДВОКАТА 
ВЖЕ КОШТУЄ ПІВЗАРПЛАТИ 
Ціна питання  Скарги на адвокатів 
більше не приймають без грошей. 
Пожалітися можна, тільки сплативши суму, 
рівну прожитковому мінімуму. У когось це — 
вся пенсія чи півзарплати. Чим викликане 
таке нововведення Ради адвокатів і чи 
подобається воно самим захисникам?

² Êàðîë³íà Õîìåí÷óê ïîÿñíþº: 
ùîð³÷í³ âíåñêè ô³íàíñóþòü Ðàäó 
àäâîêàò³â Óêðà¿íè òà ðåã³îíàëüí³ 
ðàäè (30 íà 70%). Êâàë³ô³êàö³é-
íî-äèñöèïë³íàðí³ êîì³ñ³¿ äîñ³ 
æèëè âèêëþ÷íî çà ãðîø³ ìàéáóò-
í³õ çàõèñíèê³â. Âîíè ïëàòÿòü çà 
³ñïèò òðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè, 
òîáòî òðè÷³ ïî 1762 ãðèâí³.

— Íîâèõ àäâîêàò³â íå òàê ³ áà-
ãàòî, — ãîâîðèòü Êàðîë³íà Õî-
ìåí÷óê. — Äðóãèé ìîìåíò: òåõ-
í³÷íèé. Ïàï³ð, òåõí³êà, êîäåêñè, 
çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì â øòàò³, 
ïëþñ ïîäàòêè, óòðèìàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ. Äëÿ ïðèêëàäó ñêàæó, 
ùî â³äïðàâèòè îäíå ïîøòîâå 
â³äïðàâëåííÿ êîøòóº 42 ãðèâí³, 
à òðåáà çðîáèòè ïî ê³ëüêà â³ä-
ïðàâëåíü â êîæíîìó âèïàäêó ðîç-
ãëÿäó ñêàðãè. Íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü, öå ñóòòºâ³ êîøòè. ² ïðî âàð-
ò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â çàðàç 
í³êîìó ðîçïîâ³äàòè íå ïîòð³áíî. 
Óñ³ çíàþòü, ÿê æèòòÿ äîðîæ÷àº…

Ðåã³îíàëüí³ îðãàíè, ÿê êàæå 
Êàðîë³íà Õîìåí÷óê, ç 2012 ðîêó 
çâåðòàëèñÿ äî öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ùî êîøò³â íå âèñòà÷àº. 
Äî çàïðîâàäæåííÿ ïëàòíîñò³ 
ñêàðã, çà ¿¿ ñëîâàìè, â³ííèöüêà 
êîì³ñ³ÿ «âèõîäèëà â íóëü».

— Ïîëîæåííÿì Ðàäè àäâîêàò³â 
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ÿêùî ñêàð-
ãà îá´ðóíòîâàíà, òî àäâîêàò ìàº-
ïîâåðíóòè çàòðà÷åí³ ñêàðæíèêîì 
ãðîø³. Ñèñòåìà òàêà æ, ÿê ç ñó-
äîâèì çáîðîì, — ïîÿñíþº òàêîæ 
Êàðîë³íà Õîìåí÷óê. — Êð³ì òîãî, 
îñòàíí³ìè çì³íàìè íàì äàëè ïðà-
âî, âðàõîâóþ÷è ìàòåð³àëüíèõ ñòàí 
ñêàðæíèêà, çìåíøóâàòè ðîçì³ð 
ïëàòè çà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå 
çàáåçïå÷åííÿ àáî çâ³ëüíÿòè â³ä 
ïëàòè âçàãàë³. Äîñ³ òàêèõ ïðè-
êëàä³â íå áóëî. Áóäåìî ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ ïî àíàëîã³¿ çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó.

ОЛЕКСАНДР САРАФАНЮК:
— Обмежувати людину 
в праві скаржитися непра-
вильно. Давайте тоді бу-
демо платити за скарги 
на поліцейських, чи он 

у Генпрокуратурі створили кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію, то, може, звернення 
й туди зробимо платними? Це маразм якийсь. 
Правосуддя практично немає, якщо скаргу 
на адвоката не можна подати без грошей.

ВІТАЛІЙ ШИМАНСЬКИЙ:
— Це обмежує право так 
само, як і судовий збір. Але 
з іншого боку: є такі скарж-
ники, які постійно пишуть і 
пишуть, бо їм постійно щось 

не подобається. Тепер, перш ніж написати 
скаргу, мабуть, більшість задумається, чи 
дійсно для цього є підстави. Тільки суттєва 
оплата може зупинити від писанини напра-
во-наліво.

ОЛЕКСАНДР БІЛОШКУРСЬКИЙ:
— Не подобається мені 
це так само, і збільшення 
ставок судового збору. Це 
питання доступу людини 
до правосуддя. Адвокати 

заробляють гроші і мають самі утримувати 
свої ради і комісії. Я проти того, щоб це пи-
тання перекладали на простих людей. Плат-
ність скарг — перепона на шляху добитися 
хоч якоїсь правди в цій державі.

НАТАЛІЯ КОСТИК:
— Знаю, у зв’язку з чим при-
йняли таке рішення. Ми 
на самоокупності. Коли 
подається скарга, то мова 
йде про те, що потрібно ви-

слухати цих людей, що треба перевірити всі 
матеріали по справі. Через затрати на пере-
вірку прийняла таке рішення Вища КДКА. 
Ми обговорювали з колегами, що воно по-
збавляє людей можливості звернутися.

ПОВЕРНУТЬ ЧИ 
НЕ ПОВЕРНУТЬ 
ГРОШІ

Не повернуть:
Якщо скаржник 
відкликав свою 
заяву/скаргу після сплати 
за організаційно-технічне 
забезпечення розгляду 

Повернуть:
Якщо адвоката притягнули 
до дисциплінарної відповідальності, він 
має відшкодувати витрати добровільно 
(в рішенні дисциплінарної комісії цей 
момент не прописують, як у рішенні суду) 

Що думають адвокати про платність скарг

Äî çì³í çà ðîçãëÿä 
ñêàðã íà ä³þ÷èõ 
àäâîêàò³â ôàêòè÷íî 
ïëàòèëè ëþäè, ÿê³ ùå 
àäâîêàòñüêèõ ñâ³äîöòâ 
íå ìàþòü

РОЗЦІНКИ НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
Вартість подання скарги на адвоката прирівняли до прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб. Внесок так і назвали — платою за організаційно-технічне 
забезпечення розгляду скарг кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури

Протягом цього року й надалі «ціна питання» буде зростати

01.01.2018–30.06.2018

1762 грн 
01.07.2018–30.11.2018

1841 грн 
01.12.2018–31.12.2018

1921 грн 

ПЛАТНИМИ СТАЛИ 
  заяви/скарги на поведінку 

адвоката, яка може бути 
підставою для дисциплінарної 
відповідальності 

  скарги на рішення 
дисциплінарних 
палат кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій 
адвокатури 

  скарги на дії чи бездіяльність 
кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій 
адвокатури 

ВІД СПЛАТИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ
  ті ж категорії пільговиків, які звільнені від 

оплати судового збору (інваліди, чорнобильці, 
ветерани, учасники бойових дій, біженці тощо) 

  органи адвокатського самоврядування, їх 
робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);

  суди, що звертаються зі скаргами на поведінку 
адвоката;

  особи, які перебувають у місцях позбавлення, 
обмеження волі, місцях тимчасового тримання 
або під вартою, якщо заява/скарга подана 
через установу, в якій перебуває скаржник.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТИ СКАРГУ 

  Головне: скарга має бути 
обґрунтована і забезпечена 
доказами 

Законодавство забороняє здійснювати тиск 
на адвоката, тому скарга, подана другою 
стороною під час судового розгляду, може 
бути розцінена, як намагання «вибити» 
захисника зі справи. Скаржник має 
потурбувався про докази.

  Технічна сторона може стати приводом 
для повернення скарги без розгляду

Скарга і додані матеріли треба надсилати 
у двох примірниках, поштою, з описом 
вкладення та квитанцією про оплату 
організаційно-технічного забезпечення 
розгляду.

  Реквізити для сплати є на сайті Ради 
адвокатів України 

Якщо людина претендує за звільнення 
від плати, то має мотивувати це в заяві 
та додати документ, що підтверджує, 
наприклад, інвалідність.

  Відшкодування адвокатом затрачених 
витрат треба добиватися 

Адвокат, якого притягнули до дисциплінарної 
відповідальності за результатом розгляду 
скарги на нього, повинен компенсувати 
затрати скаржника. Якщо він не зробить цього 
добровільно, а буде оскаржувати покарання, 
доведеться позиватися на нього до суду.

ЯК КАРАЮТЬ 
АДВОКАТІВ- 
ПОРУШНИКІВ
Є три види дисциплінарних 
покарань адвокатів. Чи має 
такі саме той адвокат, яким 
ви зацікавилися, дивіться 
в електронному реєстрі 
адвокатів. 

Там вказують діючі дисциплінарні 
стягнення:
  Попередження 
  Зупинення права на адвокатську 

діяльність до року 
  Припинення права здійснення 

адвокатської діяльності з анулюванням 
свідоцтва



ПРЕС-СЛУЖБА 
ФК «НИВА»

Â³ííèöüêà «Íèâà» çàâåðøèëà 
ñåçîí íà òðåòüîìó ì³ñö³ â ãðóï³ 
«À» äðóãî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿-
íè ç ôóòáîëó. ßê³ ïîäàëüø³ ïëàíè 
³ çàäà÷³ êîìàíäè, ðîçïîâ³â â³öå-
ïðåçèäåíò êëóáó Âàäèì Êóä³ÿðîâ. 
Â³í òàêîæ òîðêíóâñÿ íàøóì³ëîãî 
êîðóïö³éíîãî ñêàíäàëó, ó ÿêîìó 
í³áèòî çàì³øàí³ íèâ³âö³.

«ЛОКОМОТИВ» ФУТБОЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

— Çà äâà ñåçîíè ñâîãî ³ñíóâàí-
íÿ â³äðîäæåíà «Íèâà» ñòàëà áðîí-
çîâèì ïðèçåðîì äðóãî¿ ë³ãè. Öå 
äîñòàòíüî âèñîêå äîñÿãíåííÿ. Áî, 
íàãàäàþ, ïåðåä öèì ÷îòèðè ðîêè 
ó Â³ííèö³ íå ³ñíóâàëî âåëèêîãî 
ôóòáîëó, áóëà ïîâí³ñòþ çðóéíî-
âàíà ôóòáîëüíà âåðòèêàëü, — ðîç-
ïî÷èíàº Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà àä-
ì³í³ñòðàö³¿ «Íèâè», êîëè êîìàí-
äà áóëà â³äðîäæåíà íà ð³âí³ ìàé-
ñòð³â, ó íàøîìó ì³ñò³ ïðàêòè÷-
íî íå áóëî ãðàâö³â ³ç äîñâ³äîì 
âèñòóï³â ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â. 
À çà äâà îñòàíí³ ðîêè áóëî âè-
êîíàíî âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè 
çàäëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðîôå-

ñ³îíàë³çìó «Íèâè». Ïîñòóïîâî 
çðîñòàëè é ðåçóëüòàòè.

Âàäèì Êóä³ÿðîâ çâåðòàº óâàãó, 
ùî ïðîôåñ³éíèé êëóá º ñâîãî 
ðîäó «ëîêîìîòèâîì» ó ïðîñó-
âàíí³ ðîçâèòêó ôóòáîëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ðåã³îíó.

— Óñë³ä çà ðîçâèòêîì ïðî-
ôåñ³éíîãî êëóáó ï³äí³ìàþòüñÿ 
ïèòàííÿ ðîçâèòêó äèòÿ÷îãî 
þíàöüêîãî ôóòáîëó, ñïîðòèâ-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, áóä³âíèöòâà 
ñòàä³îí³â ³ ôóòáîëüíèõ ïîë³â, — 
ïðîäîâæóº Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

ВИКОНАЛИ ПОСТАВЛЕНУ 
ЗАДАЧУ 

Â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè» âè-
ñëîâëþº âäÿ÷í³ñòü óñ³ì, õòî 
ïðè÷åòíèé äî ï³äéîìó ôëàãìàíà 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó. Ó ïåðøó 
÷åðãó — öå ïî÷åñíèé ïðåçèäåíò 
êëóáó Âàñèëü Âîâê, êåð³âíèöòâî 
îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ âëàäè.

— Òàêîæ âäÿ÷í³ çà ï³äòðèì-
êó — âáîë³âàëüíèêàì, çà íàòõíåíó 
ãðó — íàøèì ôóòáîë³ñòàì. À îñî-
áëèâà ïîäÿêà — ãîëîâíîìó òðåíå-
ðó Äåíèñó Êîë÷³íó. Â³í — ºäèíèé 
ôàõ³âåöü çà äâà ðîêè ³ñíóâàííÿ 
êëóáó, ÿêèé âèêîíàâ ïîñòàâëåíó 
êåð³âíèöòâîì çàäà÷ó. Çîêðåìà, 

ï³ä éîãî îðóäîþ íàø êîëåêòèâ 
ïîñ³â çàïëàíîâàíå òðåòº ì³ñöå. 
Òîìó Äåíèñ Êîë÷³í áóäå é íàäàë³ 
á³ëÿ êåðìà êîìàíäè, — ï³äêðåñ-
ëþº â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè».

ПРОДОВЖЕННЯ СЛАВНИХ 
ТРАДИЦІЙ 

Âàäèì Êóä³ÿðîâ çàïåâíÿº, ùî 
êëóá ãîòîâèé ãðàòè ³ íà á³ëüø 
âèñîêîìó ð³âí³. Çîêðåìà, ó ïåð-
ø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Çã³äíî ç ðåãëàìåíòîì, «Íèâà» 
íå ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ï³ä-
âèùåííÿ â êëàñ³ âæå öüîãî ñåçî-
íó. Áî òàê³ ïóò³âêè îòðèìóâàëè 

ïåðø³ äâ³ êîìàíäè ãðóï.
— Àëå îäèí ³ç êëóá³â ïåðøî¿ 

ë³ãè ìîæå çíÿòèñÿ ³ç çìàãàíü. 
Òàê³ ÷óòêè õîäÿòü. ßêùî öå 
ñòàíåòüñÿ, òî «Íèâà» ìàº òåî-
ðåòè÷í³ øàíñè çàéíÿòè âàêàíòíå 
ì³ñöå. Ìè ãîòîâ³ äî öüîãî êðîêó. 
Àëå «ì’ÿ÷» ïîêè ùî «íà ïîë³» 
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè ³ 
Ïðîôåñ³éíî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè, — 
êàæå Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

ßê â³äîìî, Â³ííè÷÷èíà ìàº 
ñëàâí³ òðàäèö³¿ ó ôóòáîë³.

— ² ìè õî÷åìî, ùîá âîíè ïðî-
äîâæóâàëèñÿ. Àëå ñüîãîäí³ áåç 
ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîñò³, ì³ñöå-

âî¿ âëàäè ³ á³çíåñó ñêëàäíî ðîç-
ðàõîâóâàòè íà äîñÿãíåííÿ âèñî-
êèõ ðåçóëüòàò³â. Òîìó çàêëèêàº-
ìî âñ³õ îá`ºäíàòè çóñèëëÿ çàäëÿ 
â³äðîäæåííÿ ñëàâè â³ííèöüêîãî 
ôóòáîëó. Ôóòáîë — öå âèä ñïîð-
òó ¹ 1. À ïðîôåñ³éíèé ôóòáîëü-
íèé êëóá — öå ñïðàâæíÿ â³çèòêà 
áóäü-ÿêîãî ì³ñòà òà ö³ëîãî ðåã³-
îíó, — ïîÿñíþº ïàí Êóä³ÿðîâ.

ІНСТРУМЕНТ ТИСКУ 
Ïðåäñòàâíèê àäì³í³ñòðàö³¿ êëó-

áó ïðîêîìåíòóâàâ íàøóì³ë³ çâè-
íóâà÷åííÿ ç áîêó ÌÂÑ Óêðà¿íè 
íà àäðåñó 35 ôóòáîëüíèõ êëóá³â, 
í³áèòî ïðè÷åòíèõ äî äîãîâ³ðíèõ 
ìàò÷³â. ßê â³äîìî, â³ííèöüêà 
«Íèâà» áóëà â öüîìó ñïèñêó.

— Ìè çà ÷åñíèé ôóòáîë. Âîä-
íî÷àñ «Íèâà» íåîäíîðàçîâî ñòà-
âàëà æåðòâîþ ñóää³âñüêîãî ñâà-
â³ëëÿ. Äî òîãî æ, ó ñïèñêó, îïðè-
ëþäíåíîìó ÌÂÑ, ìè ÷îìóñü 
íå áà÷èìî êëóá³â, êåð³âíèêè 
ÿêèõ ìàþòü êîíôë³êò ³íòåðåñ³â. 
Òîáòî îá³éìàþòü âèñîê³ ïîñàäè 
ó êåð³âíèõ îðãàíàõ óêðà¿íñüêîãî 
ôóòáîëó. Òîìó ââàæàºìî ö³ çâè-
íóâà÷åííÿ ³íñòðóìåíòîì òèñêó 
íà àäðåñó íàçâàíèõ êîìàíä, — 
íàãîëîøóº ïàí Êóä³ÿðîâ.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ КРАСИ ТА 

ТВОРЧОСТІ «МІНІ МІС ТА МІНІ 
МОДЕЛЬ ВІННИЦЯ 2018»

3 ÷åðâíÿ â³äáóâñÿ æèâèé êàñòèíã 
íà îäíó ç íàéî÷³êóâàí³øèõ ïîä³é 
íàøîãî ì³ñòà – ôåñòèâàëü êðàñè òà 
òâîð÷îñò³ «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü 
Â³ííèöÿ 2018», ô³íàë ÿêîãî ïðîéäå 
ó âåðåñí³. Ó÷àñòü ó â³äáîð³ âçÿëî 77 
ä³â÷àò â³êîì â³ä 5 äî 14 ðîê³â, ÿê³ 
äî öüîãî áóëè ïîïåðåäíüî çàðåº-
ñòðîâàí³. Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí 
êðàñóí³ âðàæàëè ÷ëåí³â æóð³ ñâîºþ 
àðòèñòè÷í³ñòþ, çàïàëüíîþ åíåðã³ºþ, 
ñì³ëèâ³ñòþ òà êîìóí³êàáåëüí³ñòþ.

Îäíèì ³ç åòàï³â ïðîõîäæåííÿ êàñ-
òèíãó áóëà äåìîíñòðàö³ÿ ó÷àñíèöÿìè 
âëàñíèõ íàâèê³â äåô³ëå, ³ âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü êîíêóðñàíòîê 
ï³ä³éøëè äî öüîãî çàâäàííÿ äóæå â³ä-
ïîâ³äàëüíî, â³äïðàöüîâóþ÷è âäîìà 
âì³ííÿ ïðàâèëüíî òà êðàñèâî õîäèòè. 
Ïðèºìíî âðàçèëè ³ ôîòîãðàô³¿ ó÷àñ-
íèöü, ÿê³ âîíè íàäàëè íà ðîçãëÿä 
æóð³. Ñàìå íàÿâí³ñòü ìîäåëüíîãî 
ïîðòôîë³î º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ 
äëÿ òèõ, õòî ïðàãíå ñòàòè ô³íàë³ñò-
êîþ «Ì³í³ Ìîäåëü Â³ííèöÿ».

Àëå ÷è íå íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëèñü 
óñ³ì ïðèñóòí³ì ÿñêðàâ³ õóäîæí³ íîìå-

ðè êîíêóðñàíòîê, çàâäÿêè ÿêèì âîíè 
çóì³ëè ïîâí³ñòþ ïðîÿâèòè ñâî¿ òàëàí-
òè. Âðàæàëè ä³â÷àòà óñ³ì: çàïàëüíèìè 
òàíöÿìè, âîêàëüíèìè êîìïîçèö³ÿìè, 
äåêëàìàö³ºþ â³ðø³â, òåàòðàëüíèìè 
òà ã³ìíàñòè÷íèìè ïîñòàíîâêàìè, 
ï³ñî÷íîþ àí³ìàö³ºþ. Êîæåí íîìåð 
áóâ ïî-ñïðàâæíüîìó îðèã³íàëüíèì 
òà ìàâ ñâîþ ðîäçèíêó! Óñ³ ó÷àñíèö³ 
äóæå ñåðéîçíî òà â³äïîâ³äàëüíî ï³ä-
ãîòóâàëèñü äî êàñòèíãó, à òîìó ïåðåä 
ñóääÿìè ïîñòàâ íàñïðàâä³ íåëåãêèé 
âèá³ð. Îäíàê ¿ì òàêè âäàëîñü ä³éòè 
ñï³ëüíî¿ çãîäè ³ âèçíà÷èòè ³ìåíà 
ô³íàë³ñòîê. Íèìè ñòàëè 34 êðàñó-
í³, ÿê³ âæå 2 âåðåñíÿ çìàãàòèìóòüñÿ 
çà ïî÷åñí³ òèòóëè ³ êîðîíè ó ð³çíèõ 
â³êîâèõ ãðóïàõ òà Ãðàí-ïð³ ôåñòèâà-
ëþ. À ïåðåìîæíèö³ ìàòèìóòü çìîãó 
ïðåäñòàâëÿòè íàøå ì³ñòî íà íàéá³ëüø 
ãðàíä³îçíèõ òà ìàñøòàáíèõ âñåóêðà-
¿íñüêèõ êîíêóðñàõ êðàñè!

Òîìó ïîêè ä³â÷àòà ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äïî÷èòè ³ íàáðàòèñÿ ñèë 
äëÿ ï³äãîòîâêè, ÿêà ðîçïî÷íåòüñÿ ó 
ñåðïí³. Òîä³ íà íèõ ÷åêàòèìå òðè 
òèæí³ íàñè÷åíèõ òðåíóâàíü, ö³êàâèõ 
çóñòð³÷åé, ÿñêðàâèõ ìàéñòåð-êëàñ³â, 
ñþðïðèç³â ³ íîâèõ çíàéîìñòâ! À òà-
êîæ áåçë³÷ íåçàáóòí³õ ñïîãàä³â íà 
âñå æèòòÿ!
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ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА: 
Радість у простих речах: 
будьте щасливі та даруйте щастя іншим!

Вадим Кудіяров: «Нива» готова 
до підвищення в класі» 

Уже відомі імена учасниць «Міні Міс 
та Міні Модель Вінниця 2018»

БЛОГ

БЛОГ

425867

427158



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Äëÿ êîæíîãî àéò³øíèêà ñëîâî õàêàòîí 
àñîö³þºòüñÿ ç ö³êàâèì òà ïðîäóêòèâíèì 
ïðîâåäåííÿì ÷àñó ³ êîðèñíèìè çíàéîì-
ñòâàìè. Öå ìîæëèâ³ñòü çàðåêîìåíäóâàòè 
ñåáå ÿê êðåàòèâíîãî ïðîôåñ³îíàëà ñâîº¿ 
ñïðàâè. Ùî æ òàêå õàêàòîí?

Çã³äíî ç âèçíà÷åííÿì Îêñôîðäñüêîãî 
òëóìà÷íîãî ñëîâíèêà, «õàêàòîí» (àíãë. 
hackathon) — çàõ³ä, äå âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé çáèðàºòüñÿ äëÿ ñï³ëüíîãî îäíî÷àñ-
íîãî ïðîãðàìóâàííÿ (Oxford Dictionaries). 
Òðèâàòè òàêà ïîä³ÿ ìîæå ê³ëüêà äí³â. 
Íà õàêàòîí çáèðàþòüñÿ ïðîãðàì³ñòè ç 
óñüîãî ì³ñòà, êðà¿íè, êîíòèíåíòó ÷è 
íàâ³òü âñüîãî ñâ³òó. Òóò º áåçë³÷ ìîæ-
ëèâîñòåé: ïîêîäèòè, ïîçíàéîìèòèñü ç 
ó÷àñíèêàìè êîìàíä òà á³çíåñìåíàìè-
ñïîíñîðàìè, ïîñëóõàòè êîðèñí³ àêòóàëüí³ 
âèñòóïè àáî íàâ³òü çíàéòè ðîáîòó. ²íøè-
ìè ñëîâàìè, öå çìàãàííÿ äëÿ àéò³øíèê³â, 
äå í³õòî íå çàëèøàºòüñÿ â ïðîãðàø³.

ÂÌÃÎ «Ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ» ñï³ëüíî ³ç Ì³í³ñòåðñòâîì 
ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè 30 ÷åðâíÿ — 
1 ëèïíÿ ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ ïðîâîäèòü õà-
êàòîí: «Íîâ³ ²Ò-ð³øåííÿ äëÿ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ ìîëîä³».

15 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó â ìåæàõ äàíî¿ 
òåìàòèêè áóäóòü àíîíñîâàí³ çàäà÷³, ÿê³ 
êîìàíäè ìàþòü âèð³øóâàòè ïðîòÿãîì 

2-õ òèæí³â äèñòàíö³éíî. Êîìàíäè ìàþòü 
ñêëàäàòèñü ç 3–4 îñ³á. ßêùî êîìàíäà 
ìàº ñâîþ ³äåþ äëÿ ðåàë³çàö³¿, âîíà ìîæå 
óçãîäèòè ¿¿ ç îðãàí³çàòîðîì òà ïðàöþâàòè 
íàä íåþ. Ðîçðîáëåí³ âàð³àíòè ð³øåíü 
ìàþòü áóòè âäîñêîíàëåí³ òà ïðåäñòàâ-
ëåí³ æóð³ 30.06–01.07.2018 ðîêó ó ì³ñò³ 
Â³ííèöÿ. Ïðîòÿãîì õàêàòîíó ó÷àñíèêè 
ïðàöþâàòèìóòü ó ñóïðîâîä³ ìåíòîð³â, 
ùîá ïîêàçàòè íàéêðàùèé ïðîòîòèï ³ 
ïåðåìîãòè.

Îñíîâíå çàâäàííÿ õàêàòîíó — ó ³í-
òåíñèâíîìó ôîðìàò³, âèêîðèñòîâóþ÷è 
êîìàíäíå ïðîãðàìóâàííÿ, ñòâîðèòè íîâ³ 
êðåàòèâí³ ³äå¿ ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
ìîëîä³ òà ðîçðîáèòè ¿õ ïðîòîòèïè. Âò³-
ëåííÿ äàíèõ ³äåé ìàº ñïðèÿòè ïðàöåâ-
ëàøòóâàííþ, ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ 

ì³ñöü òà ñàìîçàéíÿòîñò³ ìîëîä³.
Õàêàòîí «Íîâ³ ²Ò-ð³øåííÿ äëÿ ïðàöåâ-

ëàøòóâàííÿ ìîëîä³» — öå ìîæëèâ³ñòü ÿê 
äëÿ íîâà÷ê³â, òàê ³ äëÿ àéò³øíèê³â ç äî-
ñâ³äîì, ïðîÿâèòè ñåáå, îòðèìàòè ïîðàäè 
â³ä åêñïåðò³â, ïîïðàöþâàòè íà ðåàëüíîìó 
ïðîåêò³ òà äîäàòè â ðåçþìå ùå îäíå äî-
ñÿãíåííÿ. Çáåð³òü ñâîþ dream team ïðî-
ôåñ³îíàë³â ç ð³çíèõ ãàëóçåé, ùîá ðîçðî-
áèòè äîñêîíàëèé ïðîåêò, ïîçíàéîìòåñü ç 
îäíîäóìöÿìè. Ïðîïîíóéòå ³äå¿, òåñòóéòå 
¿õ, îòðèìóéòå ïðîôåñ³éíó êîíñóëüòàö³þ 
ìåíòîð³â òà ðåàë³çóéòå ñâ³é ïðîåêò.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ХАКАТОН?
 äëÿ íîâà÷ê³â ó ïðîãðàìóâàíí³, äëÿ 

ÿêèõ ïåðåìîãà òà ó÷àñòü â õàêàòîí³ ñòàíå 
êâèòêîì íà ðîáîòó â àéò³ êîìïàí³þ 

 äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ùå íå ìàþòü ïðàê-
òè÷íîãî äîñâ³äó òà õî÷óòü ñïðîáóâàòè 
ñâî¿ ñèëè 
 äëÿ ïðàêòèêóþ÷èõ ïðîãðàì³ñò³â, ÿê³ 

õî÷óòü ñïðîáóâàòè ñåáå â çàñòîñóâàíí³ 
íîâèõ òåõíîëîã³é àáî ñòàòè æóð³ 
 äëÿ ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³é, ÿê³ 

áàæàþòü ï³äòðèìàòè íîâèé ïðîåêò òà 
çíàéòè òàëàíîâèòèõ ïðàö³âíèê³â äëÿ 
ñâî¿õ ïðîåêò³â 

Ïëàòôîðìà yeps.intita.com ñïðîñòèòü 
ïðîöåñ ó÷àñò³ â õàêàòîí³.

НА САЙТІ ВИ МОЖЕТЕ:
 çàðåºñòðóâàòè ñâîþ êîìàíäó àáî 

ïðèºäíàòèñÿ äî âæå ³ñíóþ÷î¿ 
 ìèòòºâî îòðèìóâàòè îíîâëåíó ³í-

ôîðìàö³þ, ùî ñòîñóºòüñÿ âèìîã äî çà-
âäàííÿ, ñòðîê³â, îðãàí³çàö³¿, ðåçóëüòàò³â 
 îòðèìóâàòè online êîíñóëüòàö³þ â³ä 

ìåíòîð³â ïëàòôîðìè ùîäî ìîäåë³ ïðîåêòó, 
ïðîöåñó âèêîíàííÿ òà íàïèñàíîãî êîäó 

Ïåðåìîæö³ õàêàòîíó îòðèìàþòü ïðèçè, 
à òàêîæ, ÿê ³ âñ³ ³íø³ ó÷àñíèêè, — íîâ³ 
êîðèñí³ çíàéîìñòâà òà íåîö³íåííèé äî-
ñâ³ä.

Ä³çíàòèñü á³ëüøå ìîæíà çà ïîñèëàí-
íÿì: profitday.info/upcomingevents?id=180. 
Ðåºñòðàö³ÿ êîìàíä ó÷àñíèê³â íà ñàéò³: 
yeps.intita.com. 

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: 067–431–74–24, 
067–431–19–21 
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ЮЛИЯ ГРИГА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Обожаю воскресные вылазки на природу.) 
Это такой мини-отпуск. И лето не так незаметно 
проходит, потому что успеваешь насладиться 
всеми его прелестями.

426619

Хакатон «Нові ІТ-рішення 
для працевлаштування молоді» 
БЛОГ

422852

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Ó Â³ííèöüêîìó àïå-

ëÿö³éíîìó àäì³í³ñòðà-
òèâíîìó ñóä³ ä³º ï³äñèñ-

òåìà «Åëåêòðîííèé ñóä». Öå 
äîçâîëÿº ó÷àñíèêàì ñóäîâîãî ïðîöåñó 
ïîäàâàòè äî ñóäó òà îòðèìóâàòè â³ä íüîãî 
ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè â åëåêòðîíí³é 
ôîðì³ ÷åðåç îñîáèñòèé êàá³íåò ï³äñèñ-
òåìè «Åëåêòðîííèé ñóä», ñïëà÷óâàòè 
ñóäîâèé çá³ð â ðåæèì³ îíëàéí, à òàêîæ 

ñë³äêóâàòè çà ðóõîì â³äïîâ³äíî¿ ñïðàâè, 
çíàòè ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó 
òîùî. 

Ùî æ íåîáõ³äíî çðîáèòè, àáè ñêî-
ðèñòàòèñü ö³ºþ íîâèíêîþ òà â³ä÷óòè ¿¿ 
ïåðåâàãè? Îòðèìàòè åëåêòðîííèé öèô-
ðîâèé ï³äïèñ ó â³äïîâ³äíèõ àêðåäèòîâà-
íèõ öåíòðàõ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â. 

Ñòâîðèòè åëåêòðîííèé êàá³íåò ó ïî-
øòîâ³é ñèñòåì³ «mail.gov.ua». 

Ïåðåéòè çà ïîñèëàííÿì íà ñàéò³ 
ÂÀÀÑ: aas.gov.ua/elektronnij-sud òà íà-

òèñíóòè «Åëåêòðîííèé ñóä» ï³ä â³êîíöåì 
â³äåî³íñòðóêö³¿ àáî çà ïîñèëàííÿì íà 
ñàéò³ «Ñóäîâà âëàäà» : e-court.mail.gov.ua 

Ï³ëîòíèìè ñóäàìè, çàëó÷åíèìè äî 
âïðîâàäæåííÿ ï³äñèñòåìè «Åëåêòðîííèé 
ñóä» â ìåæàõ Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî îêðóãó, âèçíà÷åíî 
Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé  àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä òà Â³ííèöüêèé îêðóæíèé 
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä. 

Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òåõí³÷í³ ìîæ-
ëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ «åëåêòðîííîãî 

ñóäó» ó âçàºìîä³¿ º ó ÂÎÀÑ òà ÂÀÀÑ, 
à òîìó öÿ ï³äñèñòåìà áóäå åôåêòèâíî 
ïðàöþâàòè ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó 
àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³, ÿê ñóä³ àïåëÿ-
ö³éíî¿ ³íñòàíö³¿, ó âèïàäêó ôîðìóâàííÿ 
åëåêòðîííî¿ ñïðàâè ó ñóä³ ² ³íñòàíö³¿. 

Ç ìåòîþ ïîëåãøåííÿ îñâîºííÿ íîâî¿ 
ïîñëóãè ¿¿ êîðèñòóâà÷àìè, ÂÀÀÑ ðîçðî-
áèâ â³äåî³íñòðóêö³þ ïðî âèêîðèñòàííÿ 
ï³äñèñòåìè «Åëåêòðîííèé ñóä»: vaas.
gov.ua/news/videoinstrukciya-vid-vaas-
pro-vikoristannya-programi-elektronnij-sud.

У суді діє підсистема «Електронний суд»
БЛОГ

Реквізити для фінансової допомоги 
ПриватБанк – № 4149 4978 7263 3468 (отримувач Овсійчук Людмила Леонідівна)

21-річна Людмила Осійчук 
захворіла на рак крові
У травні вона перенесла першу хіміотерапію та реабілітаційну 
терапію. На прохання про допомогу молодій дівчині 
відгукнулися дуже багато людей. Рідні Людмили відчули, що 
вони не наодинці зі своєю бідою. З понеділка, 11 червня, їй 
розпочали другий курс хіміотерапії. Боротьба продовжується. 
Лікування довготривале і дороговартісне. Дівчина налаштована 
позитивно і сподівається на підтримку небайдужих.

ДОПОМОЖІТЬ ДІВЧИНІ 
ПОБОРОТИ РАК

Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 4149 4978 6710 6462 
(отримувач Насталенко Юрій 

Олександрович) 

Лізі Насталенко 12 років
Її діагноз «Органічне ураження ЦНР, 
паралітично-комбінований сколіоз IV ступеня»

— У Лізи хребет не просто викривлений, він ще й прокручений 
по своїй осі, — каже батько Юрій Насталенко. — Лікарі нам 
казали, що треба буде робити операцію, але не раніше 15 років. 
Коли дитина перестає інтенсивно рости. Та хвороба почала 
дуже швидко прогресувати і ми більше не можемо чекати.

На операцію потрібно 28 тисяч доларів. Батьки просять 
усіх небайдужих відгукнутися і допомогти.

ПОТРІБНІ ГРОШІ 
НА ОПЕРАЦІЮ!
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß

425830

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА
425086

ГІПЕРТОНІЧНА 
ХВОРОБА ТА ІНШІ 
СЕРЦЕВО-СУДИННІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

Група ризику: підвищення тиску, тютюноку-
ріння, надлишкова маса тіла, цукровий діабет, 
зловживання алкоголем, спадковість 
Вікові групи: чоловіки від 40 років, жінки — 
від 50 років 
Методи виявлення: вимірювання тиску, 
індексу маси тіла, загального холестерину, 
окружності талії, оцінка серцево-судинного 
ризику за шкалою SCORE 
Періодичність: кожні 2 роки. 
За наявності факторів ризику — щороку.

РАК 
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ 
ЗАЛОЗИ 

Групи ризику: 50 років і старші з низьким 
ризиком; 45 і старші з середнім ризиком, 
40 і старші з високим ризиком — обтяжений 
анамнез, якщо є родич з такою хворобою у віці 
до 65 років.
Методи виявлення: інформування пацієнта, 
тест на простат специфічний антиген, та/або 
направлення на вторинку 
Періодичність: залежно від факторів ризику 
щороку, або раз на два роки.

КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ 
РАК (КРР) 

Групи ризику: спадковість, сімейний 
аденоматозний поліпоз, спадковий 
наполіпозний КРР, запальні захворювання 
кишковика, іденоматозні поліпи 
Вікові групи: чоловіки та жінки 50–75 
Методи виявлення: опитування, тест калу 
на приховану кров та/або направлення 
на вторинку 
Періодичність: кожні 2 роки. При факторах 
ризику — щороку.

ГРОШІ ВЖЕ ПІШЛИ 
ЗА ПАЦІЄНТОМ У МЕДЗАКЛАДИ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïåðøà õâèëÿ 
ï³äïèñàííÿ äîãîâî-
ð³â ì³æ çàêëàäàìè 

ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà 
Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ'ÿ 
(ÿêà áóäå ô³íàíñóâàòè ìåäçà-
êëàäè) çàâåðøèëàñÿ 5 ÷åðâíÿ. 
Íà ñüîãîäí³ äîãîâîðè ï³äïèñàëè 
á³ëüø³ñòü çàêëàä³â ç 21 îáëàñò³. 
Äðóãà õâèëÿ ðîçïî÷íåòüñÿ â ê³íö³ 
ëèïíÿ.

Òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó, çà ÿêèì 
áóäóòü ô³íàíñóâàòè ìåäçàêëàäè 
çà íîâîþ ìîäåëëþ, ïîêè ùî 
ï³âðîêó, ç 1 ëèïíÿ äî 31 ãðóäíÿ 
2018. Íà ñóìó ô³íàíñóâàííÿ áó-
äóòü âïëèâàòè ê³ëüê³ñòü ïàö³ºí-
ò³â, ÿêèõ îáñëóãîâóº çàêëàä, ìåä-
ïðàö³âíèê³â, ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü 
îñíàùåííÿ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàö³îíàëü-
íî¿ ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Îëåãà Ïå-
òðåíêà, âæå â ëèïí³ âñ³ ìåäè÷í³ 
çàêëàäè, ÿê³ ï³äïèñàëè äîãîâî-
ðè, îòðèìàþòü ïåðø³ êîøòè. Íà 
ï³âðîêó ä³¿ äîãîâîðó âèä³ëÿòü 
1,5 ìëðä ãðí. Óñ³ ³íø³ çàêëàäè 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ äîãîâ³ð ùå 
íå ï³äïèñàëè, áóäóòü ô³íàíñóâà-
òèñü ÿê ðàí³øå, ÷åðåç ñóáâåíö³¿.

Íà ÿê³ áåçêîøòîâí³ ïîñëóãè 

ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ïàö³ºíòè?
Çà íîâîþ ôîðìîþ ô³íàíñóâàí-

íÿ ìåäçàêëàä³â, º ïåðåë³ê ïîñëóã, 
ÿê³ öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè çîáîâ'ÿçàí³ çàáåçïå÷èòè 
ïàö³ºíòàì çà ðàõóíîê äåðæàâè. 
Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: ðîáîòà ç 
ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ õâîðîá, ïðî-
ô³ëàêòèêòè÷í³ îãëÿäè äëÿ ïàö³-
ºíò³â ³ç ñåìè ãðóï ðèçèêó, â³ñ³ì 
îñíîâíèõ àíàë³ç³â ³ äîñë³äæåíü, 
ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåííÿ, ä³à-
ãíîñòèêà òà ë³êóâàííÿ íàéá³ëüø 
ïîøèðåíèõ õâîðîá, òðàâì, îòðó-
ºíü, ñïîñòåðåæåííÿ íåóñêëàäíå-
íî¿ âàã³òíîñò³ òà ñóïðîâ³ä õðîí³÷-
íèõ õâîðèõ. Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ) ìîæå 
ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ç ìåäè÷íèì çà-
êëàäîì. Ïðè÷èí äëÿ ðîç³ðâàííÿ 
òàêîãî äîãîâîðó áàãàòî ³ âîíè ïå-
ðåðàõîâàí³ â íàêàç³ ÌÎÇ. Çîêðå-
ìà, öå ñòàíåòüñÿ, ÿêùî â çàêëàä³ 
âèÿâëÿòü ïîðóøåííÿ: íåïðàâäèâà 
çâ³òí³ñòü, çàëó÷åííÿ äî íàäàííÿ 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã ï³äðÿäíèê³â àáî 
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íå ïîâèíí³ ¿õ 
íàäàâàòè. ßêùî â ïàö³ºíòà áóäóòü 
âèìàãàòè âèíàãîðîäó çà ìåäïîñ-
ëóãè (áëàãîä³éí³ âíåñêè, îïëàòó 
çà àíàë³çè òîùî) öå òåæ ñòàíå 
ïðè÷èíîþ ñóäîâîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ òà ïðèïèíåííÿ ñï³âïðàö³ 
ÍÑÇÓ ç çàêëàäîì.

Почали  З першого липня всі п'ять 
центрів первинної медико-санітарної 
допомоги Вінниці та 144 заклади 
країни почнуть працювати за новими 
стандартами. Сімейні лікарі, педіатри та 
терапевти будуть надавати чіткий перелік 
послуг, а держава буде платити за це.  
Благодійні внески, оплата аналізів тощо…   
привід скасувати фінансування

ЛАБОРАТОРНІ ТА ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
безкоштовні для пацієнта у межах послуг з надання первинної медичної допомоги 

  Загальний аналіз крові з 
лейкоцитарною формулою 

  Загальний аналіз сечі 
  Глюкоза крові 
  Загальний холестерин 

  Вимірювання 
артеріального тиску 

  Електрокардіограма 

  Вимірювання ваги, зросту, 
окружності талії 

  Швидкі тести на вагітність, 
тропоніни (для визначення 
наявності гострого 
інфаркту), ВІЛ, вірусні 
гепатити 

МЕДИЧНІ ВТРУЧАННЯ 
безкоштовні для пацієнта у межах первинної медичної допомоги для груп пацієнтів 
з підвищеним ризиком розвитку захворювань 

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 
Групи ризику: спадковість, пізнє 
перше дітонародження (після 
30), тривала гормонозамісна 
терапія при менопаузі, 
постменопаузальне ожиріння, 
вживання алкоголю, куріння, 
підтверджена мутація 
Вікові групи: чоловіки 
50–69 років, жінки за наявності 
факторів ризику від 40 років 
Методи виявлення: мамографія 
Періодичність: кожні два роки.

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
Група ризику: надлишкова маса 
тіла, спадковість, зловживання 
алкоголем 
Вікові групи: чоловіки — від 
45 років, жінки до 45 років, якщо 
є фактори ризику 
Методи виявлення: оцінка сер-
цево-судинного ризику за шка-
лою SCORE, вимірювання індексу 
маси тіла, окружності талії, цукру 
крові, загального холестерину.
Періодичність: щороку.

ВІЛ 
Група ризику: незахищені 
статеві акти з людьми, які живуть 
з ВІЛ або споживають ін'єкційні 
наркотики. Вживання ін'єкційних 
наркотиків. Гомосексуальні 
контакти, надавання платних 
сексуальних послуг.
Вікові групи: від 14 років, якщо є 
фактор ризику 
Методи виявлення: швидкий 
тест на ВІЛ 
Періодичність: щороку.

ТУБЕРКУЛЬОЗ 
Групи ризику: контакти 
з хворими, наявність ВІЛ, 
перебування у закладах 
кримінально-виконавчої служби 
Вікові групи: будь-який вік, якщо 
є фактор ризику 
Методи визначення: опитування 
на наявність симптомів понад 
два тижні 
Періодичність: щороку.
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«Краб» проти 
«Барса» 
 Ó Òóðáîâ³ (Ëèïîâåöüêèé 
ðàéîí) ïðîâåëè îáëàñíèé 
òóðí³ð ç ðóêîïàøíîãî áîþ 
ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò. 
Ãîñïîäàðÿì ç³ ñïîðòèâíî-
ãî êëóáó «Îð³îí» âäàëîñÿ 
âèáîðîòè ïåðøå êîìàíäíå 
ì³ñöå. Ðàçîì ³ç íèìè ïðè-
çîâó òð³éêó ñêëàëè ÑÊ 
«Êðàá» (Êðèæîï³ëüñüêèé 
ðàéîí) ³ ÑÊ «Áàðñ» (ßì-
ï³ëüñüêèé ðàéîí).

Чемпіон 
у десятиборстві 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó 
ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä 
äèòÿ÷èõ ñïîðòèâíèõ øê³ë òà 
êëóá³â. Çìàãàëèñÿ ñïîðòñ-
ìåíè â³êîì 17 ðîê³â òà 
ìîëîäø³. Â³ííèöüêà ñïåö³-
àë³çîâàíà ñïîðòøêîëà îë³ì-
ï³éñüêîãî ðåçåðâó ïîñ³ëà 
12-å ì³ñöå ñåðåä 44 çá³ðíèõ. 
Íàø çåìëÿê Áîãäàí Êîëåñ-
í³ê ñòàâ ÷åìï³îíîì ó äåñÿ-
òèáîðñòâ³, à Îëåíà Æìóð 
âèáîðîëà ñð³áëî â ñòðèáêàõ 
ó âèñîòó.

Ладижинці- 
«рулять» 
 Ó Äí³ïð³ ðîç³ãðàëè Êó-
áîê Óêðà¿íè ç àêàäåì³÷íîãî 
âåñëóâàííÿ. Ïåðåìîæöÿìè 
òà ïðèçåðàìè ó ð³çíèõ äèñ-
öèïë³íàõ ñòàëè ëàäèæèíö³ 
Àíäð³é ³ Îëåíà ×åðêàøèíè, 
Ñîô³ÿ Äæèãèðåé, Àíàñòàñ³ÿ 
Îëåêñ³ºíêî, Êàòåðèíà Ïó÷-
êî, Äåíèñ Ìàð÷óê, Ìàêñèì 
Ëèñè÷åíêî.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №24 (1043)
Цікаві триходові задачі з двома рішеннями кожної надіслав до редакції 
черкащанин Володимир Ластівка. Ідеальні і правильні мати ви зна-
йдете у фіналі рішення цих шахових композицій.

Задача №2180-2183
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3  (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №23 (1389), 6 червня 2018 року
Задача №2176
I. Kpd4! Цугцванг; 1… Kc8-|Kpd7-  2. Ta7(:)|Tb8(:)x.
Задача №2177
I. e6! Цугцванг; 1… Kf7|Kg6-  2. ef7:|T:h8x.
Задача №2178
I. Td2! Цугцванг;  1… Kpb3|b3  2. T:d3| Cc5x.
Задача №2179
I. Фe5! Цугцванг; 1… Kph2|h2  2. Tf1|Фa1x 
У останніх двох задачах чорні захищаються різними фігурами на 
одному і тому ж полі.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Áëèçüêî 300 ñïîðòñìåí³â 

âçÿëè ó÷àñòü ó â³ííèöüêîìó 
ôåñòèâàë³ äèòÿ÷îãî ôóòáîëó 
«Batterfly Ñup». Íà ñòàä³îí³ øêî-
ëè ¹ 35 çìàãàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè 
òðüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³é, ïî÷èíà-
þ÷è ç ñåìèð³÷íèõ ³ ìîëîäøèõ.

Ó êîæí³é â³êîâ³é ãðóï³ 
íà ñòàðò âèéøëè 12–15 êîìàíä. 
Öå êîëåêòèâè ÄÞÑØ «Òåìï», 
«Òåìï-AUTO. RIA», ÄÞÑØ 

«Ïðåì’ºð-Íèâà», Ãí³âàí³, Êàëè-
í³âêè, Ñòðî¿íö³â (Òèâð³âñüêèé 
ðàéîí). Ãðàëè çà êîëîâîþ ñèñòå-
ìîþ. Îäíî÷àñíî íà ïîë³ ç³ øòó÷-
íèì ïîêðèòòÿì ïðîõîäèëè òðè 
ìàò÷³ ç ìàëîãî ôóòáîëó.

Ïåðåìîæö³â ³ ïðèçåð³â íà ôåñ-
òèâàë³ íå âèçíà÷àëè. Óñ³ ó÷àñ-
íèêè îòðèìàëè ìåäàë³, ãðàìîòè 
³ ñîëîäê³ ïðèçè çà ïåðøå ì³ñöå. 
Îäíàêîâ³ êóáêè çà ïåðåìîãó âðó-
÷èëè âñ³ì êîìàíäàì.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, ó òà-
êèõ çìàãàííÿõ æîäíîãî çíà÷åííÿ 
íå ìàº òóðí³ðíà òàáëèöÿ. Òîìó 
êîìàíäè ãðàþòü íà ïåðåìîãó 
â êîæíîìó ìàò÷³.

— Ìåòà òóðí³ðó — äàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ä³òÿì íàãðàòèñÿ ÿêîìîãà 
á³ëüøå ÷àñó, ùîá ïîïðàöþâàòè ç 
ì’ÿ÷åì. Öå äîïîìàãàº âäîñêîíà-
ëèòè ³íäèâ³äóàëüí³ íàâè÷êè àòàêè 
³ çàõèñòó, — ðîçêàçàâ ïðîâ³äíèé 
òðåíåð ñïîðòøêîëè «Òåìï» Îëåê-

ñàíäð Ñàìîëþê.
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ì³ñüêî¿ 

ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Â’ÿ÷åñëàâ 
Îáåçþê íàãàäàâ, ùî ôåñòèâàëü-
í³ çìàãàííÿ ç ãðè ¹ 1 ó Â³ííèö³ 
ïðîâîäÿòü ÷îòèðè ðàçè íà ð³ê. 
Äâ³÷³ ïðîñòî íåáà ³ ñò³ëüêè æ — 
ôóòçàëüíèõ.

— Íàø ôåñòèâàëü äëÿ þíèõ 
ôóòáîë³ñò³â — öå ñïðàâæíº ñâÿòî 
ñïîðòó, — êàæå Â’ÿ÷åñëàâ Îáå-
çþê.

Усі учасники стали переможцями

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çà òðàäèö³ºþ, ôóòáîëüíèé 
ñåçîí íà Â³ííè÷÷èí³ çàêðèâ ô³-
íàë Êóáêà îáëàñò³. Â³í ïðîõîäèâ 
íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» ó Êîçÿ-
òèí³. Íà óí³êàëüí³é àðåí³ — ºäè-
í³é â Óêðà¿í³, ÿêà ðîçòàøîâàíà 
íà îñòðîâ³.

ФАВОРИТ ПРОТИ «ТЕМНОЇ 
КОНЯЧКИ» 

Ó ô³íàë³ çóñòð³ëèñÿ «Àãðî-
Àñòðà» (ñ. Ðà÷êè, åêñ-Ê³ðîâå, 
Íåìèð³âñüêèé ðàéîí) òà êîëèø-
í³é ÷åìï³îí ³ âîëîäàð Êóáêà Â³-
ííè÷÷èíè «Ôàêåë» (Ëèïîâåöü), 
ó÷àñíèê ÷åìï³îíàòó ³ Êóáêà 
Óêðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â-2018. 
Îáèäâ³ êîìàíäè ãðàþòü ó âèù³é 
îáëàñí³é ë³ç³. Ó ñêëàä³ ô³íàë³ñ-
ò³â á³ëüøå ïîëîâèíè ãðàâö³â — ç 
ì³ñòà íàä Áóãîì.

Ïåðåä ìàò÷åì ïðîãëÿäàâñÿ 
î÷åâèäíèé ôàâîðèò — «Ôàêåë». 
— «Ôàêåë» ã³äíî ïðåäñòàâëÿâ ðå-
ã³îí ó àìàòîðñüêîìó ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè, ïîñ³âøè òðåòº ì³ñöå 
â ãðóï³ ñåðåä âîñüìè êîìàíä. 
À â Êóáêó êðà¿íè ñåðåä àìàòî-
ð³â ìè ä³éøëè äî 1/4 ô³íàëó, äå 
ïîñòóïèëèñÿ ìàéáóòíüîìó ô³íà-
ë³ñòó «ËÍÇ-Ëåáåäèí» (×åðêàñüêà 
îáëàñòü), — êàæå íà÷àëüíèê êî-
ìàíäè Ìèêîëà Ëþá÷åíêî.

— «Àãðî-Àñòðà» ïîñò³éíî ïðî-
ãðåñóº. Ó í³é áàãàòî ìîëîäèõ 
ãðàâö³â (â³êîì 23–24 ðîêè), ÿê³ 
ðàí³øå âèñòóïàëè çà ð³çí³ çá³ð-
í³ Â³ííè÷÷èíè. Íà ïîë³ ìîëîäü 
ï³äòðèìóþòü ôóòáîë³ñòè ³ç ïðî-
ôåñ³éíèì äîñâ³äîì Âàëåíòèí 
Âèøòàëþê (êàï³òàí) ³ Êîë³íñ 
Íãàõà, — ðîçïîâ³â ñòàðøèé òðå-
íåð êîìàíäè ³ç Ðà÷ê³â Îëåã Øó-
ìîâèöüêèé.

ФОРТУНА ПОСМІХНУЛАСЯ 
«АСТРІ» 

Ñòàðò ìàò÷ó âèÿâèâñÿ çà ôà-
âîðèòàìè. Â³êòîð Íîâàê³âñüêèé 
âèõîäèâ â³÷-íà-â³÷ ³ç ãîëê³ïåðîì 
Îëåêñàíäðîì Òóð÷èêîì ³ áóâ çáè-
òèé. Àðá³òð Ïàâëî Êèñåëüîâ ç³ 
Æìåðèíêè ñïðàâåäëèâî ïðèçíà-
÷èâ ïåíàëüò³. Éîãî ÷³òêî ðåàë³-
çóâàâ Îëåêñ³é Ïèâîâàð.

Àëå ïåðåâàãà «Ôàêåëà» â ðà-
õóíêó ïðîòðèìàëàñÿ íåäîâãî. 
Ó ñåðåäèí³ òàéìó «Àãðî-Àñòðà» 
çàðîáèëà 11-ìåòðîâèé. Îëåê-
ñàíäð Ñåñòðèíñüêèé ç «òî÷êè» 
íå ñõèáèâ. 1:1!

Ï³ñëÿ ïåðåðâè êîìàíäè ãðàëè 
çíîâó ³ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì. 
Íåìèð³â÷àíèí Îëåêñàíäð Ïàñòó-
øåíêî ï³ñëÿ êðàñèâî¿ àòàêè ðîç-
ñòð³ëÿâ ö³ëü ìåòð³â ³ç äåâ’ÿòè. 2:1. 

Íà 72-é õâèëèí³ «Ôàêåë» çð³â-
íÿâ ðàõóíîê. Â³äì³ííèì óäàðîì 

КУБОК ОБЛАСТІ ЗДОБУЛИ 
ФУТБОЛІСТИ З СЕЛА 
Сенсація  Уперше команда з 
Немирівського району виграла обласний 
трофей. У фіналі «Агро-Астра» обіграла 
липовецький «Факел» в серії пенальті

ó êóò âîð³ò â³äçíà÷èâñÿ Âàäèì 
×åðíåãà. 2:2.

Íà ô³í³ø³ îñíîâíîãî ÷àñó ñó-
ïåðíèêè ìîãëè âèðâàòè ïåðåìî-
ãó ï³ñëÿ âèõîä³â â³÷-íà-â³÷. Àëå 
öüîãî íå ñòàëîñÿ, ³ ïðèçíà÷èëè 
äîäàòêîâèé ÷àñ. Ïåðøà 15-õâè-
ëèíêà çàïàì’ÿòàëàñÿ âèäàëåííÿì 
ç ïîëÿ (÷åðåç äðóãó æîâòó êàðò-
êó) ãðàâöÿ «Ôàêåëà» Â’ÿ÷åñëàâà 
Îìåëü÷åíêà. Ó äðóãîìó äîäàòêî-
âîìó òàéì³, â á³ëüøîñò³, «Àñòðà» 
ãðàëà ãîñòð³øå, ñòâîðþâàëà ìî-
ìåíòè. Äîâåëîñÿ âèçíà÷àòè ïå-
ðåìîæöÿ ó ñåð³¿ ïåíàëüò³. Òóò 
Ôîðòóíà áóëà íà áîö³ êîëåê-
òèâó ³ç Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó. 
Óæå ïåðøèé óäàð ëèï³â÷àí âçÿâ 
âîðîòàð, äðóãèé ïðîéøîâ âèùå 
âîð³ò. Òèì ÷àñîì «Àãðî-Àñòðà» 
íå õèáèëà. 

Îòæå, 4:2 ó ñåð³¿ 11-ìåòðîâèõ. 
Êîìàíäà ç Íåìèð³âùèíè âèãðàº 
ñâ³é ïåðøèé â ³ñòîð³¿ òðîôåé îá-
ëàñíîãî ôóòáîëó! 

МАЙБУТНЄ ВІННИЦЬКОГО 
ФУТБОЛУ 

Â³öå-êàï³òàí «Àãðî-Àñòðè» Êî-
ë³íñ Íãàõà âèçíàâ, ùî ãðà áóëà 
íå äóæå âèäîâèùíîþ.

— Öå êóáêîâèé ìàò÷, òîìó 
íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü ðå-
çóëüòàò. Íàì âäàëîñÿ éîãî äî-
ñÿãòè ³ ïîäàðóâàòè ðàä³ñòü ñâî¿ì 
âáîë³âàëüíèêàì, — ñêàçàâ êîëèø-
í³é ãðàâåöü ëóãàíñüêî¿ «Çîð³», 
àë÷åâñüêî¿ «Ñòàë³» ³ â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè». — Ìåí³ âñå îäíî, äå ãðà-
òè — ñåðåä ìàéñòð³â ÷è àìàòîð³â. 
Ó áóäü-ÿê³é êîìàíä³ ÿ âèêëàäà-
þñÿ íà 100%. 

Íàãîðîäæåííÿ ïðîâîäèâ ãîëîâà 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ²ãîð 
Ãàòàóëë³í.

— Ïðèºìíî òå, ùî íà Â³ííè÷-
÷èí³ ùîðîêó ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ êî-
ìàíäè, ÿê³ ãó÷íî çàÿâëÿþòü ïðî 
ñåáå, — êàæå ²ãîð Ãàòàóëë³í. — 
Ñïîäîáàëîñÿ, ùî ñàìå ìîëîä³ 
â³ííèöüê³ âèõîâàíö³ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Îëåãà Øóìîâèöüêîãî 
çàäàâàëè òîí ó ìàò÷³. Çà íèìè — 
ìàéáóòíº íàøîãî ôóòáîëó.

ОСТАННІ ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ 
2014 р. ......«Шляховик» (Погребище) 
2015 р. ......  «Патріот» (с. Кукавка, 

Могилів-Подільський район) 
2016 р. ......«Факел» (Липовець) 
2017 р. ......«ЕМС-Поділля» (Вінниця) 
2018 р. ......  «Світанок-Агросвіт» (с. Шляхова, 

Бершадський район) 

ОСТАННІ ВОЛОДАРІ КУБКА ОБЛАСТІ 
2014 р. ......«Шляховик» (Погребище) 
2015 р. ......  «15 громада» (с. Руданське, 

Шаргородський район) 
2016 р. ......ФК «Вінниця» 
2017 р. ......«Факел» (Липовець) 
2018 р. ......  «Агро-Астра» (с. Рачки, 

Немирівський район).

Історія перемог

Радості нових володарів Кубка не було меж. Пізніше, 
за традицією, вони качали у повітрі керівників свого клубу
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Ðèçèêîâàíèé ïðîåêò, ÿêèì áóâ Îïå-
ðàÔåñò ìèíóëîãî ðîêó, òåïåð ñòàº 
òðàäèö³éíî ôåºðè÷íîþ êóëüòïîä³ºþ. 
Îïåðíèé îïåí-åéð íå çì³íèâ ñâîþ 
êîíöåïö³þ: ãëÿäà÷³ íàñîëîäæóâàëèñÿ 
îïåðîþ ïðîñòî íåáà. Öüîãî ðîêó â³í 
òðèâàâ òðè äí³, 8–10 ÷åðâíÿ.

Ïåðøèé äåíü ôåñòó â³äêðèëè ãàëà-
êîíöåðòîì, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëóíàëè àð³¿ ç 
îïåð «Êàðìåí», «Ñåâ³ëüñüêèé öèðóëü-
íèê», «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì», «Òðà-
â³àòà» òà ³íø³.

Ãîëîâíîþ ïðåì’ºðîþ ïåðøîãî äíÿ 
áóëà îïåðà Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî «Ìà-

çåïà», àäàïòîâàíà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Äðóãèé äåíü ôåñòó, 9 ÷åðâíÿ, äëÿ íàé-

ìåíøèõ ñëóõà÷³â ïðîéøëà äèòÿ÷à âèñòàâà 
çà ìîòèâàìè îïåðè «Êîçà-äåðåçà». Ïîò³ì 
äëÿ äîðîñëî¿ àóäèòîð³¿ ïîñòàâèëè îïåðè 
«Ïàÿöè» Ðóäæåðî Ëåîíêàâàëëî òà «Äîí 
Æóàí» Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà.

Íàñè÷åíîþ áóëà é ïðîãðàìà îñòàí-
íüîãî äíÿ îïåðíîãî ôåñòèâàëþ. Îð-
êåñòðè ãðàëè êîíöåðò «Ãàëà-Âàãíåð», 
ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïðîëóíàëè àð³¿ òà óâåð-
òþðè íàéâ³äîì³øèõ îïåð í³ìåöüêîãî 
êîìïîçèòîðà Ð³õàðäà Âàãíåðà. À ï³ñëÿ 
çàõîäó ñîíöÿ ïîñòàâèëè êîíöåðòíó 
âåðñ³þ ìþçèêëó «×èêàãî», íà ïîêàç 
ÿêîãî â Óêðà¿í³ îðãàí³çàòîðè ôåñòó 

îòðèìàëè åêñêëþçèâí³ ïðàâà.
Ùå îäí³ºþ íîâèíêîþ ÎPERAFEST 

TULCHYN-2018 ñòàëî òå, ùî çàì³ñòü 
òðàäèö³éíèõ äåêîðàö³é çàñòîñóâàëè 
3D-ïðîåêö³¿, ñïåö³àëüíî ñòâîðåí³ äëÿ 
êîæíî¿ ç îïåð.

Ó ðåçóëüòàò³, ôåñòèâàëü â³äâ³äàëè 
òèñÿ÷³ ãëÿäà÷³â òà òîï-÷èíîâíèêè 
Óêðà¿íè. Ïåðåä íèìè âèñòóïàëè ïî-
íàä 30 ñîë³ñò³â ç ªâðîïè òà ÑØÀ, 
180 õîðîâèõ ñï³âàê³â, 50 òàíöþðèñò³â, 
300 ìóçèêàíò³â. Êåðóâàëè îïåðîþ ÷î-
òèðè âñåñâ³òíüî â³äîìèõ äèðèãåíòè — 
Îêñàíà Ëèí³â (Àâñòð³ÿ-Óêðà¿íà), Òàðàñ 
Êðèñà (ÑØÀ), Þð³é ßðêî (Óêðà¿íà) 
òà Âîëîäèìèð Ñèâîõ³ï (Óêðà¿íà).

АНШЛАГ НА ОPERAFEST TULCHYN. 
ЯК ПРОЙШОВ КУЛЬТУРНИЙ ОПЕН-ЕЙР
Чарівне мистецтво  У 
Тульчині відбувся грандіозний 
оперний фестиваль під 
відкритим небом. Його відвідали 
близько 40 тисяч глядачів, і 
«подільський Версаль» вкотре 
довів, що культурна подія може 
привезти в маленьке місто 
людей зі всієї України

Австрійський тенор Маркус Ахме. Навіть волонтери 
фестивалю не втрималися і чекали на вокаліста, аби 
зробити фото на пам’ять

Хедлайнером оперної сцени другого дня стала Хедлайнером оперної сцени другого дня стала 
неординарна постановка «Дон Жуана». неординарна постановка «Дон Жуана». Опера Опера 
вперше показана з містичної точки зорувперше показана з містичної точки зору

Наметове містечко стало більшим, 
ніж минулого року. У перший день 
було багато вільного місця

Феєричне відкриття фестивалю. 
Кілька десятків артистів танцювали 
під класичну музику

Фестиваль закривав мюзикл 
«Чикаго». Саме ця постановка була 
найбільш ефектною

Виконавці головних ролей 
італійської опери «Паяци» 
та диригентка і режисерка 
постановки Вікторія Рацюк

Відвідувачі не втрачали можливості 
зробити фото біля об’ємних літер 
логотипу фестиваля. Та й решта 
символів заходу не залишилися без 
уваги гостей

Фуд-корд – це єдине місце на 
фестивалі, яке поступалося фан-зоні 
кількістю бажаючих тут побувати

Редакція RIA випустила 
фестивальний випуск газети. 
Протягом двох днів її безкоштовно 
роздавали усім бажаючим

Світлана і Тетяна приїхали ще з 
10-ма подругами на фест з Вінниці. 
Взяли з собою військовий бінокль, 
щоб роздивится оперні вистави



РЕКЛАМА

420487 426563

426899

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 180124

ПРЕС-СЛУЖБА БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ ЛЮДМИЛИ 

СТАНІСЛАВЕНКО

Â³ííèöÿ — öå ì³ñòî, ÿêå àêòèâíî ðîç-
âèâàºòüñÿ, àëå êîæíå ì³ñòî, öå ëþäè, 
çàâäÿêè ÿêèì â³äáóâàþòüñÿ ïåâí³ ïîä³¿, 
çàâäÿêè ÿêèì æèòòÿ ñòàº á³ëüø êîìôîðò-
íèì, ëþäè ïðèâ³òí³øèìè, à ñóñï³ëüñòâî 
äîáð³øèì. Ñåðåä íåáàéäóæèõ â³ííè÷àí, 
ÿê³ íå ìîæóòü ñòîÿòè îñòîðîíü ÷óæèõ 
ïðîáëåì, õî÷åòüñÿ â³äì³òèòè Ëþäìèëó 
Ñòàí³ñëàâåíêî.

Äåïóòàòêó îáëàñíî¿ ðàäè, ãîëîâó ÁÔ 
Ëþäìèëó Àíàòîë³¿âíó — æ³íêó, äåâ³ç 
ÿêî¿: í³ äíÿ áåç äîáðèõ ñïðàâ. Çà ¿¿ 
ñïðèÿííÿ â ì³ñò³ òà îáëàñò³ ïðîõîäÿòü 
äåñÿòêè áëàãîä³éíèõ àêö³é, à ñóìè, ç³-
áðàí³ ï³ä ÷àñ ïîä³áíèõ çàõîä³â, âðàæàþòü 
³ ñêëàäàþòü çíà÷íèé âíåñîê ó âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü.

Áëàãîä³éíèé ôîíä, çàñíîâàíèé Ëþä-
ìèëîþ Ñòàí³ñëàâåíêî, ìàº áåçë³÷ â³ä-
çíàê, íàãîðîä òà îðäåí³â, à éîãî ïðåçè-
äåíò öüîãîð³÷ ñòàëà âîëîäàðêîþ òèòóëó 
«Ì³ñ³ñ Áëàãîä³éí³ñòü». Íàãîðîäó â³ííè-
÷àíêà ç àêòèâíîþ æèòòºâîþ ïîçèö³ºþ 
îòðèìàëà ï³ä ÷àñ ô³íàëó êîíêóðñó êðàñè 
«Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ». Ïðîåêò ïåðø çà âñå áóâ 
áëàãîä³éíèì çàõîäîì, ÿêèé ìàâ íà ìåò³ 
çâåðíóòè óâàãó ì³ñòÿí íà ïðîáëåìí³ ïè-
òàííÿ ãðîìàäè òà ïðîáëåìè â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â, ÿê³ áîðîíÿòü íàøó äåðæàâó 
íà Ñõîä³.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Àíàòîë³¿âíè, 
âîíà íå ëèøå îðãàí³çîâóº áëàãîä³éí³ 
àêö³¿, à é çàëþáêè äîëó÷àºòüñÿ äî çà-
õîä³â, ùî ³í³ö³þþòü íåáàéäóæ³ ì³ñòÿíè.

— ß ïåðåêîíàíà â òîìó, ùî ëèøå 
ðàçîì ìè çìîæåìî çì³íèòè íàøó êðà-
¿íó, — êàæå Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî.

 — Çâè÷àéíî, ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ç ñåáå, 
ïðîòå áåç ï³äòðèìêè ³íîä³ áóâàº ñêëàä-
íî. Äëÿ ìåíå íàä³éíîþ îïîðîþ º ìîÿ 
ðîäèíà, ÿêà äîïîìàãàº ìåí³ ó âñ³õ ìî¿õ 
ïî÷èíàííÿõ. Îðãàí³çîâóþ÷è çàõîäè, 
ÿ ðîçóì³þ óñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà îá’ºì 
ðîá³ò. Òîìó êîëè äî ìåíå ïðèõîäÿòü ç 
ïðîïîçèö³ºþ ïîñïðèÿòè ó ïðîâåäåíí³ ÷è 
äîëó÷èòèñü äî îðãàí³çàö³¿ ãàðíî¿ ñïðàâè, 
³ç çàäîâîëåííÿì áåðóñü çà òàêó ðîáî-
òè. ß íàìàãàþñÿ äîïîìàãàòè óñ³ì, õòî 
ïðèõîäèòü äî ìåíå é ïîòðåáóº öüîãî. 
Êîíêóðñ êðàñè «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ» — çàõ³ä, 
ÿêèé ÿ ïðîñòî íå ìàëà ïðàâà ïðî³ãíî-
ðóâàòè. Àäæå éîãî ãîëîâíà ì³ñ³ÿ — öå 
ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ äëÿ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â òà âèð³øåííÿ ñóñï³ëüíî âàæ-
ëèâèõ ïèòàíü. Ñïåðøó á³ëüø³ñòü ì³ñòÿí 
ñïðèéìàëè éîãî, ÿê ³ ðåøòó ïîä³áíèõ 
êîíêóðñ³â. Ïðîòå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè 
ñï³ëüíî ç ç³ðêîâèì äåñàíòîì ïåðåäàëè 
íà ôðîíò ðåàí³ìîá³ëü «Ì³ñ³ñ Ðÿò³âíèöÿ» 
é îçâó÷èëè ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, ÿê³ ðåàë³-
çîâóâàòèìóòüñÿ âïðîäîâæ ðîêó — ëþäè 
ïîäèâèëèñü íà íàøó àêö³þ ³íàêøå.

Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî 
çà ðåçóëüòàòàìè ïðåçåíòàö³¿ ó÷àñíèöÿìè 
ïðîåêò³â, âîíà îáðàëà ò³, ÿê³ âèð³øóþòü 
íàéïðîáëåìí³ø³ ïèòàííÿ ñüîãîäåííÿ.

— Ñïåðøó ìè ïëàíóâàëè, ùî âò³ëþ-
âàòèìåìî â æèòòÿ ëèøå îäèí ïðîåêò, — 
ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî. — 
Êîíêóðñàíòêè â³äïîâ³äàëüíî ï³ä³éøëè 
äî äàíîãî çàâäàííÿ é àêöåíòóâàëè ñâîþ 
óâàãó íà ïðîáëåìíèõ ïèòàííÿõ, âèð³øåí-
íÿ ÿêèõ ïîòðåáóº íîâîãî òà ñó÷àñíîãî 
ï³äõîäó. Òîìó, ñàì³ ðîçóì³ºòå, îáðàòè 

áóëî íàäçâè÷àéíî âàæêî, êîæåí ç íèõ 
âàæëèâèé ³ ìàº ïðàâî íà æèòòÿ. Óçà-
ãàë³, ÿ òâåðäî ïåðåêîíàíà, ùî â öüîìó 
êîíêóðñ³ íåìàº ïåðåìîæö³â òà ïåðåìîæå-
íèõ. Âïðîäîâæ ðîêó ÿ ðàçîì ç ä³â÷àòàìè 
ðåàë³çîâóâàòèìó ö³ëèé ðÿä ïðîåêò³â. Çî-
êðåìà, ìè áóäåìî äîïîìàãàòè ðîäèíàì 
á³éö³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. Ñåðåä 
ïðîáëåì, ïðî ÿê³ íå ãîâîðÿòü, ñüîãîäí³ 
ìîæíà â³äçíà÷èòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðîç-
ëó÷åíü. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ôàõ³âö³ äî-
ïîìàãàòèìóòü ðîäèíàì ãàðìîí³çóâàòè 
ñòîñóíêè òà åìîö³éíèé ñòàí ïîäðóææÿ. 
Ìè ï³äãîòóºìî íèçêó çàõîä³â äëÿ äðóæèí 
á³éö³â, ¿õ ìàòåð³â òà ä³òåé.

Людмила Станіславенко отримала 
корону «Місіс Благодійність»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА:
Одні з найважчих тижнів у 
моєму житті майже закінчилися. 
Дякую усім, хто був поруч…
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КІНО

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 13.06, поч. о 12.15, 16.40, 19.20, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Соло. Зоряні війни. Історія
Фентезі, 13.06, поч. о 10.00, 13.35
Вартість квитків — від 45 грн
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бджілка Майя: Кубок меду
Анімація, 13.06, поч. о 12.00
Вартість квитків — 45 грн
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня на всю голову
Комедія, 13.06, поч. о 10.00, 16.00, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

8 подруг Оушена
Кримінальний бойовик
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Суперсімейка 2
Анімація
14.06–20.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зачарований принц
Анімація, 13.06, поч. о 10.10

Красуня на всю голову
Комедія, 13.06, поч. о 18.40

Ескобар
Кримінальна драма, 13.06, поч. о 14.05

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 13.06, поч. об 11.45, 16.20, 20.40

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Поліцейський пес
Комедія, 13.06, поч. о 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
18.20, 20.20. 
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

Красуня на всю голову
Комедія, 13.06, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

Ескобар
Кримінальна драма
13.06, поч. о 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

Місіс Хайд
Комедія, 13.06, поч. о 9.30, 18.30
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

Спадковість
Жахи, 13.06, поч. о 13.50, 16.10, 20.20
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

Завзяті шахраї
Комедія
14.06–20.06, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИ
Концерт DZIDZIO 
у Вінниці
Мегапопулярний укра-
їнський гурт DZIDZIO 
запрошує вінничан 
на концертне шоу 
17 червня до Централь-
ного міського стадіону. 

Гурт презентуватиме нові хіти і виконає добре 
відомі старі композиції. Жарти та монологи лідера 
гурту DZIDZIO вже давно стали крилатими, а жар-
тівливі пісні та відео мають шанувальників навіть 
за кордоном! Цей колектив неможливо сплутати 
з ким-небудь ще, адже вони створюють унікальні 
роботи. Часом здається, що немає теми, яку «Дзі-
дзьо» не змогли б розвинути до повноцінної пісні. 
А щоб відчути цю могутню силу насмішки і вміння 
сміятися навіть над собою, потрібні всього лише 
квитки на концерт «Дзідзьо» у Вінниці. Початок 
концерту о 19.00. Вартість квитків: 190–490 грн. 
Дітям до 5 років вхід — вільний. Тел. (067)4557646.

Концерт «Лінії 
Маннергейма» на 
«Острові Європа»
У рамках першого 
міжнародного фести-
валю «Острів Європа» 
16 червня о 21.00 у Ві-
нницькому музеї Ко-

цюбинського відбудеться концерт «Лінія Маннер-
гейма», побудованого на текстах Сергія Жадана 
і гітарно-електронній музиці Олега Каданова та 
Євгена Турчинова в авторському виконанні.
«Лінія Маннергейма» — це проект, який об'єднує 
в собі різні концепції звучання, відновлює роз-
громлені комунікації, зашиває реальність струнами 
і жилами. «Лінія Маннергейма» — це наче звукова 
стіна, яка стримує проникнення тиші в твою 
реальність, це сигнал для тих, хто намагається ви-
гребти з чорної води на берег, для тих, чиє почуття 
ритму межує з почуттям любові, і чиє розуміння 
акустики переплітається з розумінням законів 
природи. Це послання для всіх, хто не боїться тем-
ряви. Для всіх, кого не лякає світло. Вхід вільний.

Acoola Band з 
ексклюзивною 
програмою та 
світовими хітами
16 червня вінницьку 
публіку запалить Acoola 
Band з ексклюзивною 
програмою та світовими 

хітами в Арт-пабі «Beef Eater».
Ольга Акулова і AcoolA Band — це непересічне 
музичне явище. У їхньому доробку — солід-
на програма різностильових композицій: рок, 
блюз, джаз, соул, латина, яка складається як з 
авторських творів солістки гурту, так і унікаль-
них перекладів всесвітньовідомих хітів. Ольга 
Акулова — фронт-вумен гурту AcoolA Band, 
автор і виконавець. Соковиті авторські тексти та 
переклади. Драйвові авторські рокові компо-
зиції, жартівливий джаз, ніжний блюз, прони-
кливий соул і спокуслива латина — це все про 
AcoolA Band. Початок о 21.00, вхід — 80 грн. 
Тел.: (093)4059900, (096)4429900.

Концерт групи 
«Larus»
27 червня, зовсім скоро 
у Вінниці відбудеться 
вечірка-концерт: «Зака-
жи LARUS'а». На вечір 
живої музики запрошує 
арт-паб «Beef Eater». 

Ви зможете насолодитись виступом вінницької 
популярної команди «Larus». Це буде кавер-кон-
церт, де гурт виконає відомі рок-хіти легендарних 
виконавців. Концерт почнеться о 21.00, вартість 
входу — 80 грн. Тел. (067)3260737.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 13.06, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 13.06, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 14.06, поч. о 18.30
(кінець сезону)

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Весела подорож
Вистава-гра
16.06, поч. об 11.00 та 
13.00

Як лисичка 
пташкою була
Пригодницький мюзикл
17.06, поч. об 11.00 та 
13.00

ВИСТАВКИ
VІ Вінницька 
бієнале художнього 
текстилю
До 1 липня у великій 
виставковій залі 
Обласного краєзнавчого 
музею проходить бієнале 
художнього текстилю 

юних авторів «Світ у клаптику». У проекті взяли 
участь 86 юних художників. Вік учасників — 
від 7 до 17 років. Побачити виставку можна 
за адресою — вул. Соборна, 19.

«Літній калейдоскоп — 2018»
З 13 по 16 червня у вінницькому Експоцентрі 
стартує виставка-ярмарок «Літній калейдоскоп».
На виставці можна придбати: сезонний одяг, 
взуття, шкіргалантерею, товари для літнього 
відпочинку, головні убори, трикотажні вироби, 
білизну, корсетні вироби, косметику, парфуми, 
біжутерію. Час роботи виставки: 13 червня — 
11.00–18.00, 14–15 червня — 10.00–18.30, 
16 червня — 10.00–16.00. Довідки за телефоном 
52–59–75.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції музею 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі 
з них є лише в одному екземплярі. Є марки, 
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший 
конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. 
До слова, є також марка з нині білоруського 
міста Гомель, погашена українським тризубом. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. 
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

«Українська революція 1917–1921 років 
на теренах Поділля».
У Вінниці розпочала свою роботу виставка 
«Українська революція 1917–1921 років на теренах 
Поділля». Поділля — один з найважливіших регіонів 
у подіях Української революції. Тут впродовж 
1917–1921 рр. неодноразово змінювалася влада, 
перебували урядові структури УНР, діяли регулярні 
війська та повстанці, гриміли криваві бої. У ці 
чи не найдраматичніші роки вітчизняної історії 
подоляни помітно відзначились у бойових діях, 
державотворенні та національно-культурному 
відродженні.
На виставці представлені оригінальні документи, 
часописи періоду визвольних змагань з фондів 
Вінницького обласного краєзнавчого музею та 
Державного архіву Вінницької області, світлини з 
колекції Музею історії Києва/Museum of Kyiv history, 
реконструкції одностроїв, амуніції та зброї Дієвої 
армії УНР з фондів Центру історії Вінниці, елементи 
одягу Легіону українських січових стрільців з колекції 
родини Царенків. Родзинкою виставки є стіл, 
за яким працював Головний отаман Симон Петлюра 
під час перебування уряду Директорії у м. Вінниці.
Виставка буде тривати до 2 вересня. Побачити 
її можна за адресою — вул. Соброна, 19. Вхід 
вільний.

Цирк з новою 
шоу-програмою 
у Вінниці 
З 30 червня 
по 8 липня у Вінниці 
гастролюватиме 
Київський професійний 
цирк «Олімп» з новою 

шоу-програмою.
Купол цирку розташований у Центральному 
міському парку, біля Вінницького планетарію!
У цирковій програмі на вас чекають:
 вражаючі польоти повітряних гімнастів під 
куполом без страховки;
 артисти з Африки, Америки та Європи;
 фантастичні ілюзіоністи;
 атракціон з протиканням та зникненням людей;
 яскраві номери за участю акробатів, спритних 
жонглерів, талановитих еквілібристів.
Вартість квитків — 100–300 грн. 30 червня всі 
квитки по 99 грн!
Місця продажу квитків: Центральний парк, 
Будинок офіцерів, на сайті 
Розклад циркових вистав:
30 червня — субота — 15.00 та 18.00 
1 липня — неділя — 15.00 та 18.00 
4 липня — середа — 18.30 
5 липня — четвер — 18.30 
6 липня — п'ятниця — 18.30 
7 липня — субота — 15.00 та 18.00 
8 липня — неділя — 15.00 та 18.00 
Довідки за телефонами: 099 555 71 33, 
097 555 71 33.
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Ó ðàìêàõ òèæíÿ 
ñòàëî¿ åíåðãåòèêè 

9 ÷åðâíÿ ïðîéøîâ âåëîïðîá³ã ï³ä 
íàçâîþ «Çàðÿäèñü åíåðã³ºþ». Ï³â-
ñîòí³ âåëîñèïåäèñò³â ç³áðàëèñÿ 
íà ïëîù³ ïîáëèçó «Êíèæêè», äå 
áóâ ñòàðò. Âîíè ïðî¿õàëè êîëî-
íîþ â ñóïðîâîä³ ïîë³öåéñüêèõ 
âóëèöÿìè Áëîêà — Ïèðîãî-
âà — 600-ð³÷÷ÿ — Õìåëüíèöüêå 
øîñå — Öåíòðàëüíèé ïàðê òà ô³-
í³øóâàëè á³ëÿ Âåæ³ íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³. Ñóìàðíî ïîäîëàëè 
áëèçüêî ñåìè ê³ëîìåòð³â.

Óæå íà ô³í³ø³ ïîñòàâèëè âåëî-

ñèïåäèñòàì äâà ïèòàííÿ: ßêèì 
÷èíîì ìîæíà çðîáèòè ç Â³ííèö³ 
âåëîì³ñòî? Äå ñàìå ìàþòü áóòè 
âåëîäîð³æêè?

— Ùîá âåëîñèïåäèñò³â áóëî 
á³ëüøå, ïîòð³áíî çàáîðîíèòè 
«ºâðîáëÿõè» (ñì³ºòüñÿ). Ñèëî-
ì³öü ïåðåñàäæóâàòè íà âåëîñèïå-
äè íå ïîòð³áíî, í³õòî òàê ¿çäèòè 
íå áóäå. À òðåáà, ùîá çàïðàöþ-
âàâ ìóí³öèïàëüíèé âåëîïðîêàò. 
Âåëîäîð³æêè òðåáà áóäóâàòè 
íå íà òðîòóàðàõ, à íà äîðîãàõ, — 
ñêàçàâ âåëîñèïåäèñò Îëåêñàíäð.

Éîãî ïîäðóãà, ùî ïðåäñòàâè-
ëàñÿ Àë³ñîþ, ñêàçàëà, ùî íà âå-
ëîñèïåäè ïîòð³áíî ïåðåñàäèòè 
ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â.

— Ùîá ñëóæáîâö³ ïîäàâàëè 

ЯК ЗРОБИТИ З ВІННИЦІ ВЕЛОМІСТО 
Чиновників на байки  У місті 
9 червня пройшов черговий велопробіг. 
Велосипедисти проїхали Слов’янку, 
«Урожай», Хмельницьке шосе та фінішували 
в центрі міста. У тих, хто був, ми запитали, 
яким чином можна збільшити велорух 
у місті та де саме мають бути велодоріжки?

АНДРІЙ СОРОКІН, 
КЕРІВНИК РОЗ-
ВИТКУ ВЕЛО-
ІНФРАСТРУКТУРИ 
У ВІННИЦІ 

— Щоб Вінниця 
стала веломіс-

том, ми маємо продовжувати 
рухатися в напрямку розширен-
ня мережі велодоріжок. Станом 
на 2017 рік ми маємо 19 кілометрів 

велодоріжок у місті. З практикою 
велодоріжок на тротуарах по-
трібно завершувати. У вересні 
2018-го набудуть чинності нові 
державно-будівельні норми, 
що дозволять проектувати та 
створювати виділені смуги для 
велосипедів на автодорогах. Спо-
діваюсь, що невдовзі у Вінниці 
з'явиться мережа велосмуг у різ-
них районах міста.

Більше велодоріжок – більше велосипедистів 

У суботньому велозаїзді взяли участь У суботньому велозаїзді взяли участь 
до сотні велосипедистів. Їздили до сотні велосипедистів. Їздили 

не тільки дорослі, а й багато дітейне тільки дорослі, а й багато дітей

ËÀÉÔ

ïðèêëàä ³íøèì ëþäÿì. Ç âåëî-
äîð³æêàìè óñå íå òàê ïîãàíî. ª 
ãàðí³, òàê³ ÿê íà Âèøåíüö³, à º… 
âñ³ ³íø³, — ñêàçàëà Àë³ñà.

Âåëîñèïåäèñò ßðîñëàâ Ïàøêå-
âè÷ êàçàâ, ùî Â³ííèö³, àáè ñòàòè 
âåëîì³ñòîì, ïîòð³áíî ïîêðàùó-
âàòè ³íôðàñòðóêòóðó.

— Êîëè íà Âèøåíüö³ íå áóëî âå-
ëîäîð³æîê, í³õòî íå ¿çäèâ íà âåëî-
ñèïåäàõ. À ÿê ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ äî-
ð³æêè — òî òåïåð ö³ëèìè ðîäèíàìè 
¿çäÿòü. Îäíîçíà÷íî, âåëîäîð³æêè 
ïîòð³áíî ðîáèòè íå íà òðîòóà-
ðàõ, — ñêàçàâ ßðîñëàâ Ïàøêåâè÷.

ßê âïëèâàòè íà ÿê³ñòü âåëî³íô-
ðàñòðóêòóðè? Ïðî öå ðîçïîâ³â â³-
ííèöüêèé áëîãåð Â³êòîð Ïåðëîâ.

— Äóìàþ, òðåáà çàëó÷àòè 
øâåéöàðñüêèõ, í³ìåöüêèõ ôàõ³â-
ö³â, ÿê³ ïðîåêòóâàëè âåëîäîð³æ-
êè â êðà¿íàõ ªâðîïè. À íà ôîí³ 
öèõ ïðîöåñ³â ìàº ôîðìóâàòèñÿ 
àêòèâ âåëîñï³ëüíîòè ó Â³ííèö³, 
ÿêèé çíàòèìå, ÿêîþ ìàº áóòè 
³íôðàñòðóêòóðà òà ñòèìóëþâàòè-
ìå ïðàöþâàòè êðàùå ì³ñüêó âëà-
äó. Î÷åâèäíî, âåëîäîð³æêè ìà-
þòü áóòè íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã. Òîìó 
ùî äîð³æêè íà òðîòóàðàõ – öå 
êîíôë³êòè âåëîñèïåäèñò³â ç ï³-
øîõîäàìè.
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ОВЕН 
У вашої коханої людини 
може наступити складний 
період: їй знадобляться 
ваша підтримка і допомога. 
У середу, не будьте катего-
ричні, тоді вашим стосункам 
нічого не загрожує. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші любовні стосунки ста-
ють серйозними, постарай-
теся це зрозуміти. Вівторок 
і четвер — важливі дні, коли 
може вирішитися ваша 
доля. Але будьте обережні, 
не втрачайте голову.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся не вплутувати-
ся в авантюрні історії, хоч би 
якими романтичними вони 
не виглядали. Тримайте себе 
в руках, схоже, ви вже зна-
йшли своє кохання. 

РАК 
Ви можете зіткнутися з 
нерозумінням з боку коханої 
людини. Проявіть терпіння, 
ви — дуже складна особис-
тість, щоб зрозуміти вас. 

ЛЕВ 
Понеділок, можливо, прине-
се оновлення почуттів і легке 
романтичне захоплення, 
тільки не переступати межу 
дозволеного. 

ДІВА 
Ваше особисте життя стане 
гармонійніше. У вівторок і 
середу можливі романтичні 
розмови або доленосна 
зустріч, яка підвищить вашу 
самооцінку. 

ТЕРЕЗИ 
Бурхливі прояви почуттів 
і необережність у словах 
можуть викликати чутки і 
плітки. Це загрожує привес-
ти до ускладнень і до розри-
ву в ваших стосунках. 

СКОРПІОН 
Ви привабливі, позитивні і 
дотепні, тому цього тижня 
будете мати успіх у проти-
лежної статі. У вівторок і 
п'ятницю пройдуть вдало 
зустрічі і побачення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Бажано не провокувати 
кохану людину на напади 
ревнощів. Постарайтеся 
дотримуватися в поведінці 
золотої середини. Зайві за-
хоплення теж ні до чого. 

КОЗЕРІГ 
Романтичність у стосунках так 
захоплює і одухотворяє. Тіль-
ки не варто поки приймати 
серйозних рішень, зараз 
не час оформляти стосунки.

ВОДОЛІЙ 
Ви будете на висоті, тому 
скоро зможете відсвяткувати 
перемогу на любовному 
фронті. Починаючи з четвер-
га, слід побоюватися розбі-
рок на порожньому місці.

РИБИ 
Відправившись у подорож, 
ви можете зустріти людину, 
яка закрутить вам голову і 
перетворить поїздку в захо-
плюючу романтичну пригоду. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 14-20 ЧЕРВНЯ

426716

ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ

— Отношения между мужчи-
ной и женщиной начинаются 
по разным причинам. Это мо-
жет быть влюбленность, вне-
запно возникшая симпатия, 
сексуальное притяжение или 

выбор ума (когда люди понимают, что надо, 
подбирают подходящего человека). Не зависи-
мо то того, по какой причине сформировалась 
пара, основная работа впереди, отношения 
нужно как-то развивать и строить. Ведь главная 
причина, по которой люди вместе, — радость 

и удовольствие от присутствия в жизни другого 
человека. Со временем, радости может стать 
меньше, человек может наскучить, раздра-
жать, но в самом начале главный показатель, 
что это то, что надо — удовольствие. Специ-
ально за своими чувствами следить не стоит, 
но если контакт с партнером приносит больше 
негатива (злость, недоумение, раздражение, 
ревность, обида…) стоит ли продолжать. О ка-
ком удовольствии может идти речть, если с са-
мого начала уже все так плохо, притирка тут 
не поможет, успокаивать, что все наладится, 
нужно к человеку привыкнуть, тоже. Если вы 
встретили человека, который вам нравится 

и вы ему нравитесь, чтобы не испортить ни-
чего, важно понимать, что так как вы отдель-
ный человек со своим багажом (привычек, 
характера, взглядов на жизнь, приоритетов, 
друзей, родных, тараканов…) так и на той сто-
роне есть чем «похвастаться». И этот багаж как 
свой, так и партнера стоит уважать. Не нужно 
для построения отношений основополагаться 
на утопическое поверье — любовь, это когда 
соединяются вместе две половинки одно-
го целого. Каждый человек полноценный, 
а не располовиненный, удовлетворительно 
он может чувствовать себя только с таким же 
цельным человеком.

Комментарий эксперта

УСКОРЯЕМСЯ 
Вполне вероятно, что ваш уже бывший партнер (он пока еще 
об этом не знает), очень хороший человек, но не вставляет. По-
говорить не о чем, чувство юмора странное, а может он просто 
зануда и жадина. Причин, почему нам человек не нравится, 
можно придумать кучу. Но он ничего плохого нам не сделал, по-
тому обижать человека не хочется, а терпеть рядом невыносимо. 
Можно сказать спокойно, без предисловий, что вы не тот человек, 
который ему нужен. На той стороне нет ответа? Тогда ускоряемся, 
быстренько доедаем, что заказали, сами оплачиваем свой счет, 
от десерта отказываемся и смываемся.

ТЕЛЕСНОСТЬЮ 
Кинестетика, это такая штука, что даже из самого замороженного 
человека при умелой тактике можно сделать патоку (или огненную 
лаву, кому как повезет). Самый простой способ, который можно 
использовать на людях, в смысле в общественном месте — это 
крепкие объятия. Они должны быть долгими, не менее одной 
минуты, человек должен почувствовать ваше тепло и ходить под 
его воздействием весь день. Еще круче со всем этим справляется 
секс. Но симпатия между вами должна быть определенно, и же-
лание тоже. Если условия соблюдены — так разогревая друг друга 
очень высока вероятность получить любовь, взаимную, что важно.

САБОТИРУЕМ 
Условия те же, человек рядом неплохой, но не нужный, и 
непонятливый. Намеки, что надо расстаться, не понимает. Тогда 
на помощь придет саботаж. Внимание, таким поведением вы 
можете приобрести себе врага. Вспоминаем все советы «как 
сделать свидание идеальным» и делаем наоборот. Говорим обо 
всем и ни о чем. Если случилась возможность вашемо опоненту 
вставить слово, влючайте игнор,берите телефон, пишите сооб-
щения. Не действует? Скажите, что у вас трое детей (вы прячете их 
у мамы) или болезни половой системы, которыми наградил вас 
именно он (она). И уходите, гордо подняв голову.

ВНИМАНИЕМ 
Всякого рода ухаживания, забота, как говорят, и кошке приятна. 
Человеку и подавно, да и гендерной развилки тут нет, мол, за жен-
щиной нужно ухаживать, за мужчиной убирать. Обоим приятны 
знаки внимания, которыми могут быть даже короткая смс о том, 
как вам вместе хорошо. Один момент стоит учесть — искрен-
ность. Если для того чтобы разогреться и разогреть другого вам 
нужно выдавливать из себя хорошие слова и поступки, не нужно 
так делать. Тут как нельзя кстати пословица придется «лучше 
меньше — да лучше». Насиловать себя не самый хороший выход 
в гармоничные отношения, врать другому тоже.

БЕРЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Если к трешу вы не готовы, да и не считаете нужным так себя 
вести, можно подойти к вопросу расставания по-взрослому. Без 
ненужных комедий, обманных ходов, манипуляций. По взросло-
му, это значит озвучить свою позицию, коротко, иногда и причин 
называть не нужно, просто вы так решили. Ответа с той стороны 
не ждать, но если партнер очень хочет сказать — можно послушать. 
Но молча. Сказать, что вы партнера услышали, приняли его слова 
к сведению, но своих слов обратно не забираете. То есть сейчас вы 
расстаетесь, а как там дальше будет, жизнь покажет. Так поступают 
эмоционально зрелые люди.

КОРМОМ 
Это самая опасная штука для построения отношений. Потому что 
незаметно для себя можно слиться ненужному по сути человеку. 
Когда вы начнете вкладываться в него морально и материально, 
он может стать очень нужным. А вот вы просто удобным. Что зна-
чит корм? Это всякого рода приятности. Важно, чтобы у партнера 
было ощущение, что эти приятности он может получать только 
от вас. Все, что угодно может пойти впрок. Но и может в утиль, 
если вовремя не сделать остановку. Если со временем на той 
стороне, кроме милостивого принятия ничего, значит пора закру-
гляться. Кстати, у партнера тут же может сорвать крышу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НЕ СИЛЬНО ВЛЮБЛЕННЫХ 

Ïëûòü ïî òå÷åíèþ êàê áðåâ-
íî, ãîðàçäî êîìôîðòíåå, ÷åì 
èäòè ñâîèìè íîãàìè. Âîò êîã-
äà ëþäè ïîäâåøèâàþò ñèòóà-
öèþ íåïîíÿòíûõ îòíîøåíèé, 
òî âåäóò ñåáÿ êàê áðåâíà. Ìîæ-
íî, êîíå÷íî, ðàññ÷èòûâàòü 
íà ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé, âäðóã 
íå î÷åíü ñèìïàòè÷íàÿ âàì äå-
âóøêà èëè ïàðåíü «íå àõ», ïðî-
ÿâèò ñåáÿ ñ íåîáû÷íîé ñòîðîíû. 
È âû ïîéìåòå, ÷òî ðÿäîì ñ âàìè 
î÷åíü äàæå íóæíûé âàì ÷åëîâåê. 

Íî äàâàéòå áóäåì ÷åñòíûìè — 
ìíîãî ëè âû ñëûøàëè èëè âè-
äåëè òàêèõ ñèòóàöèé, êîãäà 
óíûëîå äåðüìî âäðóã ïðåâðà-
ùàëîñü â øîêîëàäíîå ìîðîæå-
íîå. Îñîáåííî â íà÷àëå îòíîøå-
íèé, êîãäà îò íîâèçíû êðûøó 
äîëæíî ðâàòü, à âû ðâåòåñü âñå 
êàê-òî ðàçðóëèòü? Åñëè íîæêè 
õèëåíüêèå è äðîæàò — ïëûâèòå, 
âäðóã âû òî ñàìîå èñêëþ÷åíèå 
èç ïðàâèë. Òóò äàæå è ïîñîâå-
òîâàòü íå÷åãî.

Экология отношений  Не всегда 
стрелы амура поражают нас точно в цель. 
И происходит не пойми что, нравится 
человек, но  дух не захватывает. Выбор 
—  оставить как есть (авось к чему-то 
придем),  инициировать сближение 
(возможно ваш фитиль зажжет пламя), 
либо, ну их такие отношения 

Попытка не пытка Бежать, роняя тапки 
Любые отношения время от времени требуют огонька. Люди могут любить друг друга, хотеть быть 
вместе, но порой скучать. Тогда тот, кому отношения важны (это могут быть и оба), берет на себя 
роль Прометея, и несет огонь в отношения. Воскрешает интерес и страсть. Порой очень успешно, 
порой не очень и кратковременно. Конечно плохо, что на начальном этапе все уже так тухло. 
Но почему бы не дать вам шанс. И не взять на себя ответственную роль за поток свежего воздуха. 
Если получится — здорово, а нет, так нет. Можно воспользоваться несколькими приемами (хотя 
они больше похожи на взлом границ), но чем черт не шутит.

Многие после неудачных отношений приходят к выводу, не стоит тратить время на еще одни 
выматывающие. Гораздо проще рубануть с плеча. Уйти из ненужных отношений можно молча, 
менее затратно по нервам. Но правильно это будет, если ваш партнер вас чем-то обидел. Если 
он просто не нужный, объяснить свой уход надо. Главное последний разговор не затягивать, 
чем больше вы будете жевать сопли, тем больше тщетных надежд подарите другому. Можно 
пересечься в баре в обед. Дальнейшие дела не дадут разговору затянуться, и помогут нормально 
завершить встречу. Но это в случае, когда на той стороне адекватный человек, если нет, то…
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ОВЕН 
Ваши желания будут 
исполняться в той мере, 
в какой они искренни. 

ТЕЛЕЦ 
Будьте собраны, и вы 
сможете успеть сделать 
многое, практически 
не чувствуя усталости. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас появится возмож-
ность управлять сложив-
шейся ситуацией, влиять 
на грядущие события.

РАК 
Не упускайте свой шанс, 
используйте благоприят-
ное для вас время.

ЛЕВ 
В профессиональной сфере 
постарайтесь не форсиро-
вать события. 

ДЕВА 
Научитесь доверять своей 
интуиции, по крайней 
мере — на это период. 

ВЕСЫ 
Первая половина недели 
будет насыщена деловыми 
и личными встречами.

СКОРПИОН 
Ваши творческие 
и деловые проекты прине-
сут прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы будете медленно, 
но верно продвигаться 
к намеченным целям. 

КОЗЕРОГ 
Создайте для себя удобный 
режим работы, позволяю-
щий экономно использо-
вать время и силы.

ВОДОЛЕЙ 
Наступает хорошее время 
для реализации крупных 
проектов.

РЫБЫ 
В новых начинаниях вы 
получите понимание 
и одобрение. 

425767

426609

425962

Марія, 17 років
Навчаюся у Вінницькому 
центрі професійно-
технічної освіти переробної 
промисловості, займаюся 
сучасними танцями в стилі 
хіп-хоп. Маю активну 
життєву позицію. 
Обожнюю щирих та 
відкритих людей.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

24 RIA, 
Ñåðåäà, 13 ÷åðâíÿ 2018

С ЕРОТИЧНОГОООООООООО  ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОООООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІСССССССССССССССССССССССССССССССС RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--------------------------------------2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222018»

7 років
ницькому 
йно-
и переробної 

займаюся 
цями в стилі 
ктивну 
ю. 
их та 
й.

вчата 
таксі»

ЧАСНИЦЬ 
018» НА:

СІЯ 
ТУДІЇ Ї 

O»
05 55, 

1 31

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»-2018 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
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