за 20 грн на місяць
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RIA в квартиру

20MINUT.UA

У СЕКСУАЛЬНЕ РАБСТВО
ПРОДАЛА ПОДРУГА ДИТИНСТВА
Близька подруга запросила 20-річну Олену (ім’я
змінене) на заробітки в мусульманську країну,
куди сама виїхала раніше. Обіцяла 2 тисячі
доларів за роботу офіціанткою, але...



Чого натерпілася дівчина, як їй вдалося без
документів та засобів зв’язку вирватися з рабства,
та що робити, якщо ваша близька людина
с. 10-11
втрапила у подібну халепу



РЕКЛАМА
447939
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447891
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ÍÎÂÈÍÈ
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ЧОМУ ЗАБРАЛИ ЗУПИНКУ
НА ЗАМОСТЯНСЬКІЙ

ДУМКА
Владислав
КАЧУР
ВЧИТЕЛЬ

Не треба лити
бруд
Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ò³ºþ
çðîñòàþ÷îþ íåíàâèñòþ,
ÿêîþ íèí³ íàïîâíþºòüñÿ
ñâ³ò ³ ñóñï³ëüñòâî, ÿ ïðèãàäàâ
ïàì'ÿòíèê òà çíàê äëÿ õàçÿ¿â
öóöèê³â, ùî íåùîäàâíî ïîáà÷èâ ó ìàëåíüêîìó í³ìåöüêîìó ì³ñòå÷êó Âåëüïåð, á³ëÿ
ìîëîä³æíîãî öåíòðó. Íàïèñ
íà ïàì'ÿòíèêó çäèâóâàâ ìåíå
ñâîºþ ïðîñòîòîþ òà àêòóàëüí³ñòþ: «Dem Frieden eine
Chance» (ç í³ì. «Ìèðó —
øàíñ»). Âî÷åâèäü, öåé íàïèñ
ïðèñâÿ÷åíèé â³äîì³é êîìïîçèö³¿ Äæîíà Ëåííîíà «Give
peace a chance» (ðàäæó óñ³ì
ïîñëóõàòè). Íåïîäàë³ê íüîãî
çíà÷îê, ùî ÷àñòî ìîæíà ïîáà÷èòè íà ãàçîíàõ, ÿêèé çîáðàæàº ïåñèêà, ùî «ðîáèòü
ñâîþ ñïðàâó». Òàê³ çíàêè
âñòàíîâëþþòü, ùîá íàãàäàòè âëàñíèêàì ñîáàê, ùîá
âîíè óâàæí³øå ñë³äêóâàëè
çà ñâî¿ìè óëþáëåíöÿìè ³
íå çàáóâàëè ïðèáèðàòè.
Ä³éñíî, çàðàç â³ä÷óâàºòüñÿ áðàê äóøåâíîãî òà
äóõîâíîãî ìèðó, à òàêîæ
ãîòîâíîñò³ ëþäåé ïðîñòî
òåðïëÿ÷å âèñëóõàòè îäíå
îäíîãî òà ñïðîáóâàòè ïîðîçóì³òèñÿ… Çà ÷âàðàìè,
íåíàâèñòþ, ëþòòþ âòðà÷àºòüñÿ ëþäñüêà ïîäîáà,
ã³äí³ñòü, ñàìîïîâàãà.
Ìîÿ ñêðîìíà äóìêà ö³ëêîì ñï³âïàäàº ç³ ñëîâàìè
Ìàðò³íà Ëþòåðà Ê³íãà,
ùî áóëè ñêàçàí³ ïðèáëèçíî 50 ðîê³â òîìó: «Òåìðÿâà íå ïðîæåíå òåìðÿâó: öå
ìîæå çðîáèòè ò³ëüêè ñâ³òëî. Íåíàâèñòü íå ïðîæåíå
íåíàâèñòü: öå ìîæå çðîáèòè
ò³ëüêè ëþáîâ».
Òîæ äàâàéòå çìåíøèìî ê³ëüê³ñòü íåíàâèñíîãî
ñëîâåñíîãî áðóäó òà ëàéíà
äîâêîëà… Óìîâíî êàæó÷è,
ñïðîáóéìî íå óïîä³áíþâàòèñü öóöèêó íà òàáëè÷ö³).

Незручно людям  Вінничани скаржаться
на перенесення зупинок на Замостянській.
Люди не можуть зрозуміти, навіщо
прибрали трамвайну зупинку, яка десятки
років була біля лікарні. У мерії відповіли,
що зробили це, щоб підвищити комфорт
для жителів. Та обіцяють незабаром
облаштувати ще одну зупинку
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Òîð³ê íà âóëèö³
Çàìîñòÿíñüê³é âèêîíàëè ïåðøó ÷åðãó ðåêîíñòðóêö³¿: çâóçèëè äîðîãó,
ïîêëàëè íîâ³ òðîòóàðè, ïîñàäèëè
íîâ³ äåðåâà òà áàãàòî ³íøîãî. Â³ííè÷àíè íàð³êàþòü, ùî ðàçîì ç
öèì ðåìîíòîì ïåðåíåñëè çóïèíêó òðàìâàÿ: ðàí³øå çóïèíêà «Â³ííèöüêèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò» çíàõîäèëàñÿ âïðèòóë äî Öåíòðó ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè
¹ 4, à íèí³ ¿¿ ïîñóíóëè íà ñîòíþ
ìåòð³â äî ñòóäåíòñüêèõ ãóðòîæèòê³â, ó á³ê Áóäèíêó îô³öåð³â.
— Íàâ³ùî áóëî âçàãàë³ ïåðåíîñèòè öþ çóïèíêó? Ëþäè ïîâàæíîãî â³êó òåïåð ³äóòü 120 ìåòð³â

â³ä íîâî¿ çóïèíêè äî ïîë³êë³í³êè,
ùî äëÿ íèõ âàæêî. À âçèìêó ùå é
íåáåçïå÷íî, áî íà òðîòóàðàõ ñí³ã,
êðèãà, à ñòàðåíüê³ ëåäâå ïåðåñóâàþòüñÿ ç ïàëè÷êàìè, — ñêàçàëà
ïåíñ³îíåðêà Íàòàë³ÿ ßíêî.
Æ³íêà ïîðàõóâàëà, ùî ì³æ íîâîþ çóïèíêîþ òà ò³ºþ, ùî á³ëÿ
Áóäèíêó îô³öåð³â — 100 ìåòð³â.
À â³ä íîâî¿ çóïèíêè äî «Çîð³» —
áëèçüêî 800 ìåòð³â. Òîæ ßíêî
íàïèñàëà çâåðíåííÿ äî ìåð³¿,
àáè ïåðåíåñëè çóïèíêó íà ñòàðå ì³ñöå.
— Íàì â³äïîâ³ëè, ùî ðîçì³ùåííÿ òðàìâàéíèõ çóïèíîê áóëî
ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿. ×èíîâíèêè ïîñèëàþòüñÿ
íà ÄÁÍ 360–92, äå âêàçàíî, ùî
â³äñòàíü ì³æ çóïèíêàìè ìîæå
áóòè äî 500 ìåòð³â, — ðîçêàçà-

Запланували нові реконструкції
Цього року продовжать реконструкцію вулиці Замостянської — від стадіону «Локомотив» до 45-го заводу. Там, як
і на першій черзі, облаштують
«оксамитову» колію для трамваїв, замінять труби, дроти та
інші комунікації, відремонтують
дорогу і тротуари, зроблять нове
освітлення тощо.
Кошторисна вартість реконструкції 2-ої черги — 101 мільйон гривень. Ці кошти візьмуть з
Держфонду регіонального роз-

витку та бюджету Вінницької
міської ОТГ (bit.ly/2VFmE28).
Реконструкцію планують розпочати вже цієї весни та завершити
восени 2019 року. Утім, тендер
на виконання робіт у ProZorro,
станом на 9 квітня, ще не оголосили.
На наступні роки запланували
реконструкцію проспекту Коцюбинського (bit.ly/2UrOylO) та
реконструкцію вулиці Стрілецької на відрізку від Замостянської
до Тимірязєва (bit.ly/2I6qEFV).

— Намагаюся по сезону щось
оновити. Можливо не зовсім
все. Зазвичай, купую в торговельних центрах. Слідкую
за знижками та акціями.

ëà Íàòàë³ÿ ßíêî. — Àëå íå áóëî
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ öüîãî
ïðîåêòó, í³õòî íàñ íå ³íôîðìóâàâ
ïðî çì³íè âóëèö³. Íàøó äóìêó
íå âçÿëè äî óâàãè ïðè ðîçðîáö³
ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³.
Çàïèòàëè äóìêó ëþäåé, ÿê³
ïðîõîäèëè á³ëÿ ë³êàðí³.
— ß ñþäè ïðè¿æäæàþ ðàç
íà òèæäåíü ì³ðÿòè òèñê. ² ìåíå
âëàøòîâóâàëà òà çóïèíêà, ÿêà
áóëà ðàí³øå. Áî òåïåð ö³ äîäàòêîâèõ 100 ìåòð³â â³ä çóïèíêè
äî ë³êàðí³ — öå äëÿ ìåíå âàæêî, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð Ãðèãîð³é
Áîéêî.
— ¯æäæó ÷àñòî â ïîë³êë³í³êó, íîãè áîëÿòü. Íîâà çóïèíêà
íå âëàøòîâóº. Íåõàé çðîáëÿòü,
ÿê ðàí³øå áóëî, — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Í³íà.
— Íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî ïðèáðàëè çóïèíêó â³ä ë³êàðí³. Àëå æ
íàçàä ¿¿ íå ïîâåðíóòü. Áî ñò³ëüêè
âæå çðîáèëè, ³ àñôàëüò íîâèé ïîêëàëè, — ñêàçàëà â³ííè÷àíêà, ÿêà
ïðåäñòàâèëàñÿ Àë³ñîþ.

×îìó æ âèð³øèëè çì³íèòè ì³ñöå çóïèíêè òðàíñïîðòó, ÿêå òóò
áóëà äåñÿòèë³òòÿìè? Êåð³âíèê
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó»
Ìàêñèì Êðàâ÷óê ðîçêàçàâ, ùî öå
áóëî çðîáëåíî «äëÿ ï³äâèùåííÿ
êîìôîðòó ìåøêàíö³â».
— Ùîá çìåíøèòè â³äñòàíü â³ä
æèòëîâèõ áóäèíê³â äî çóïèíêè òà çìåíøèòè ³íòåðâàëè ì³æ
òðàìâàéíèìè çóïèíêàìè. Êîëè
áóä³âåëüíèêè â³çüìóòüñÿ çà ðåêîíñòðóêö³þ äðóãî¿ ÷åðãè âóëèö³
Çàìîñòÿíñüêà, òî á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó îáëàøòóþòü ùå îäíó òðàìâàéíó çóïèíêó.
Âîíà áóäå ïåðåä «Ëîêîìîòèâîì»,
áëèæ÷å äî «Çîð³». Çóïèíêó, ÿêà
çàðàç çíàõîäèòüñÿ çà «Ïðîçîðèì
îô³ñîì», ïîñòàâèìî ïåðåä àäì³í³ñòðàòèâíîþ áóä³âëåþ.
— Ìîæëèâî, íîâó çóïèíêó ðîçì³ñòèòè êðàùå áëèæ÷å äî ë³êàðí³? Òîáòî ç ïðàâîãî áîêó ñòàä³îíó? — çàïèòàâ æóðíàë³ñò.
— Öå ïèòàííÿ ìè ùå íå îáãîâîðþâàëè, — â³äïîâ³â Êðàâ÷óê.

Як ви оновлюєте гардероб навесні?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ТЕТЯНА (27), ДЕКРЕТНА
ВІДПУСТКА:

Пропонують перемістити зупинку на старе місце.
«Ці 100 метрів від зупинки до лікарні, для мене важко», —
казав пенсіонер (90) Григорій Бойко

МИКОЛА (17), СТУДЕНТ:

ГАЛИНА (58), ПЕНСІОНЕРКА:

ПАВЛО (50), ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ:

ЛІЛІЯ (27), КЕРІВНИК МАГАЗИНУ:

ВОЛОДИМИР (80), ПЕНСІОНЕР:

— Найчастіше речі купую
в торговельних центрах.
На ринок не ходжу, бо мені
не подобається. Щосезону
обираю ті речі, які мені потрібні.

— Щовесни передивляюся
гардероб. Деякі речі відношу до своєї швачки, яка їх
реанімує. Вона додає до них
якісь нові елементи. Інколи
докуповую речі в магазинах.

— Навіщо міняти гардероб?!
Я відчуваю себе і так не погано. Якщо є якась потреба
в речах — йду і купую. У мене
не такі вже великі забаганки.
Скуповуюсь в магазинах.

— Речі купую, але не у Вінниці.
На закупи їздимо у Хмельницький. Купуємо не на весь
сезон, а лише те, що хочеться.
Так виходить вигідніше ніж
у Вінниці.

— Нові речі не купую вже давно. Доводиться доношувати
те, що є. Немає фінансової
можливості купувати. З пенсії не виходить відкладати її
ще й на речі.

446295
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ЗВИНУВАЧЕНОГО У ВБИВСТВІ СІМ’Ї,
КОНВОЙНИЙ ПОТЯГ ПОВЕЗЕ В ОДЕСУ
Гучна справа  Експерти на Ющенка,
куди досі возили з СІЗО Анатолія Малєца,
не дали висновку про його психічне
здоров’я. Тож вінничанина, підозрюваного
в убивстві своєї сім’ї, повезуть
на стаціонарну експертизу. Спеціальним
конвойним потягом його найближчим
часом доставлять до Одеси, де покладуть
у Центр психічного здоров’я
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Äîñ³ Àíàòîë³ÿ
Ìàëºöà, àðåøòîâàíîãî çà ï³äîçðîþ ó âáèâñòâ³ âëàñíî¿ ìàòåð³,
êîëèøíüî¿ äðóæèíè ³ äâîõ ñâî¿õ
ä³òåé, âîçèëè ç êîíâîºì íà ñï³ëêóâàííÿ ç åêñïåðòàìè ë³êàðí³ ³ì.
Þùåíêà. ² â³ííèöüê³ ìåäèêè âæå
çàâåðøèëè ðîáîòó ç àðåøòàíòîì.
Îïèñ àìáóëàòîðíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòèçè äíÿìè íàä³éøîâ ñë³äñòâó. Àëå ó íüîìó, ÿê
ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ, íåìàº âèñíîâê³â. Â³ííèöüê³ ìåäèêè íå äàëè
îö³íêó ñòàíó Ìàëºöà — íå íàïèñàëè, ÷è ïñèõ³÷íî çäîðîâèé
â³í. ² ñë³äñòâî òåïåð çìóøåíå
íàïðàâèòè ï³äîçðþâàíîãî ó îñîáëèâî òÿæêîìó çëî÷èí³ íà ñòàö³îíàðíó åêñïåðòèçó.
Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 4 êâ³òíÿ,
ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ ðîçãëÿíóëè êëîïîòàííÿ ñë³ä÷î¿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ ñòàö³îíàðíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷íî¿
åêñïåðòèçè. Òàêà ïðîâîäèòüñÿ
â Îäåñ³, òîæ äðóãèì êëîïîòàííÿì
áóëî — íàïðàâèòè àðåøòàíòà â³ííèöüêî¿ òþðìè äî òàìòåøíüîãî

Öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ìèõàéëåíêî
çàäîâîëüíèâ îáèäâà êëîïîòàííÿ, ï³äòðèìàí³ ïðîêóðîðîì ³
ñòîðîíîþ çàõèñòó. ßê öå áóëî
é ÷è ãîâîðèâ öüîãî ðàçó íà ñóä³
Àíàòîë³é Ìàëºö, ñïîñòåð³ãàëà
æóðíàë³ñò RIA.
— Ä³éñíî, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
àìáóëàòîðíî¿ ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷íî¿ åêñïåðòèçè âèíèêàëà
íåîáõ³äí³ñòü ïðèçíà÷èòè ñòàö³îíàðíó åêñïåðòèçó, ïðîâåäåííÿ
ÿêî¿ òðåáà äîðó÷èòè Îäåñüêîìó
îáëàñíîìó ìåäè÷íîìó Öåíòðó
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Òîìó
ÿ ï³äòðèìóþ öå êëîïîòàííÿ ³
ïðîøó éîãî çàäîâîëüíèòè, —
ñêàçàâ ñóäó ïðîêóðîð Âàëåð³é
Øèìàíñüêèé, ïðîöåñóàëüíèé
êåð³âíèê â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî âáèâñòâî â Àêàäåì³÷íîìó.
— ßê çàõèñíèê, ä³þ÷è â ³íòåðåñàõ ñâîãî êë³ºíòà, çìóøåíèé ïîãîäèòèñÿ ç êëîïîòàííÿì
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòàö³îíàðíî¿
êîìïëåêñíî¿ åêñïåðòèçè, — òàêîæ
ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ ñë³ä÷î¿ àäâîêàò Âîëîäèìèð Á³ëàí. — Óñ³ì
ó÷àñíèêàì ïðîöåñó ³ ñàìîìó Ìàëºöó âñå æ òàêè òðåáà ç’ÿñóâàòè

Суть справи
За кілька годин до нового року,
31 грудня, у квартирі в Академічному знайшли тіла двох жінок
і двох дітей. Найменшу дівчинку ще живою застали медики
швидкої й поліція. 3-річна Світлана померла в реанімації. У неї
так само, як у 8-річного брата
Дениса, 30-річної мами Надії
і 65-річної бабусі Валентини,
була розбита голова.
Протягом доби поліція назвала

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
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

ключову версію слідства: сім’ю
забив молотком 31-річний глава
сімейства після сварки з колишньою дружиною. Програмісту
Анатолію Малєцу, який вже мав
іншу сім'ю, оголосили підозру.
Його взяли під варту на час розслідування — арештували 2 січня. Від показів чоловік відмовлявся, посилаючись на стрес від
того, що застав рідних жорстоко
вбитими.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190115

Hàêëàä 29 000

ïèòàííÿ, ÷è ìàâ â³í ìîæëèâ³ñòü
ðîçóì³òè çíà÷åííÿ ñâî¿õ ä³é â ìîìåíò ö³º¿ ïîä³¿, ùî ìàëà ì³ñöå
31 ãðóäíÿ 2018-ãî ðîêó…
УЖЕ ГОВОРИВ ЗІ СЛІДЧОЮ
Ç³ ñë³â àäâîêàòà íà ñóä³ ñòàëî â³äîìî, ùî Àíàòîë³é Ìàëºö,
ÿêèé ðàí³øå â³äìîâëÿâñÿ â³ä
ïîêàç³â, âñå-òàêè äàâ ñâ³ä÷åííÿ.
Ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí éîãî äîïèòóâàëè â ïðèñóòíîñò³ çàõèñòó.
Äîïèò ô³êñóâàëè, ÿê ãîâîðèâ Á³ëàí, òåõí³÷íèìè çàñîáàìè.
— Ì³é ï³äçàõèñíèé ïîâ³äîìèâ
ò³ îáñòàâèíè, ÿê³ éîìó áóëè â³äîì³ ³ çðîçóì³ë³, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð Á³ëàí. — Â³í íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü º â çàë³ ñóäó, ³ ÿ äóìàþ, ùî
â³í ðîçóì³º, äå â³í çíàõîäèòüñÿ ³
ùî ç íèì â³äáóâàºòüñÿ, îñê³ëüêè
â³í â ö³é çàë³ âæå íå âïåðøå.
Ñàì Àíàòîë³é Ìàëºö ñêàçàâ,
ùî ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóº ñâîãî àäâîêàòà. Â³í, íà â³äì³íó â³ä çàñ³äàííÿ ïðî àðåøò, â³â ñåáå ñïîê³éíî. Íà ñòàí çäîðîâ’ÿ íå æàë³âñÿ,

Іç äâîõ ÄÍÊ-åêñïåðòèç
º ðåçóëüòàòè îäíº¿ —
ïî çíàðÿääþ çëî÷èíó.
Ñë³äè íà ìîëîòêó,
ÿêèì îðóäóâàâ âáèâöÿ,
³äåíòè÷í³ ÄÍÊ Ìàëºöà
çà ñåðöå íå òðèìàâñÿ ³ íå ïðîñèâ
âèêëèêàòè øâèäêó. Ò³ëüêè, ïîêè
ñóääÿ ïðèéìàâ ð³øåííÿ â íàðàä÷³é ê³ìíàò³, àðåøòàíò, íàêóëüãóþ÷è íà ïðàâó íîãó, õîäèâ
ïî êàá³íö³ ³ ïåð³îäè÷íî ðîçòèðàâ
ñîá³ ñòåãíî.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ
Ó êëîïîòàíí³ ñë³ä÷î¿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè áóâ ÷èìàëèé ïåðåë³ê ïèòàíü äî åêñïåðò³â.
×è ñòðàæäàº Ìàëºö íà ïñèõ³÷í³
ðîçëàäè, ÷è ì³ã óñâ³äîìëþâàòè ñâî¿ ä³¿ ³ êåðóâàòè íèìè, ÷è
ïðîÿâëÿþòüñÿ ó íüîãî òèì÷àñîâ³
ðîçëàäè ïñèõ³êè, ÷è ïåðåáóâàâ
ó ñòàí³ àôåêòó ÷è ³íøîìó ïñèõîåìîö³éíîìó ñòàí³, ÷è ïîòðåáóº
ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ë³êóâàííÿ…
Ó ñóää³ Ìèõàéëåíêà âèíèêëè ïèòàííÿ äî ñë³ä÷î¿ ïðî äâà
îñòàíí³ ïóíêòè çàâäàíü åêñïåðòàì. Âîíà ïðîñèëà âñòàíîâèòè
òàêîæ, ÷è ï³äîçðþâàíèé ìîæå
äàâàòè ïîêàçè ³ áðàòè ó÷àñòü
ó ïðîöåñóàëüíèõ ä³ÿõ.

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Анатолій Малєц, на відміну від засідання про арешт,
вів себе спокійно. Чітко відповідав на питання судді.
На стан здоров’я не жалівся й не просив викликати швидку
— ×îãî âèð³øèëè ïîñòàâèòè
ö³ ïèòàííÿ, ùî â³í, õ³áà ïîêàçè
íå íàäàº? — ïèòàâ ñóääÿ.
Ñë³ä÷à ïîÿñíèëà, ùî óçãîäèëà
ïèòàííÿ äî îäåñüêèõ åêñïåðò³â
ç êåð³âíèöòâîì â³ííèöüêîãî çàêëàäó, äå ðîáèëè àìáóëàòîðíó
åêñïåðòèçó. Òîáòî ë³êàðí³ ³ì.
Þùåíêà.
— À ÿêùî êåð³âíèöòâî çàö³êàâëåíå ñòàâèòè ò³ ÷è ³íø³ ïèòàííÿ? — çàïèòàâ ñóääÿ. Âðåøò³
â³í íå äîäàâ â óõâàëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòàö³îíàðíî¿ åêñïåðòèçè
äâà îñòàíí³ ïèòàííÿ ç ïåðåë³êó.
КОЛИ БУДЕ ВИСНОВОК
Óñë³ä çà êëîïîòàííÿì ïðî
ïðèçíà÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ åêñïåðòèçè â óìîâàõ ñòàö³îíàðó, ñóä
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ óòðèìàíöÿ â³ííèöüêîãî
Ñ²ÇÎ â Îäåñüêèé öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ.
Òåïåð, ðàçîì ³ç ñóäîâèìè óõâàëàìè Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó,
ÿê ïîÿñíèëè RIA â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, äî îäåñüêîãî Öåíòðó
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàïðàâëÿòü

âñ³ ìàòåð³àëè ñïðàâè Ìàëºöà.
Ï³ñëÿ ¿õ âèâ÷åííÿ òàìòåøí³ åêñïåðòè ñêàæóòü, êîëè äî íèõ âåçòè
àðåøòîâàíîãî. Äàë³ ñïåö³àëüíèì
êîíâîéíèì ïîòÿãîì ï³äîçðþâàíîãî äîñòàâëÿòü äî Îäåñè. Éîãî
ñòàö³îíàðíå ïåðåáóâàííÿ â Öåíòð³ òðèâàòèìå íå á³ëüøå ì³ñÿöÿ. Ó ñë³äñòâ³ ðîçðàõîâóþòü, ùî
äî ê³íöÿ òðàâíÿ âæå îòðèìàþòü
âèñíîâîê ³ çìîæóòü ïðîäîâæèòè
ðîçñë³äóâàííÿ.
Òàêîæ ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ
â ïðîêóðàòóð³, ùî ç äâîõ ïðèçíà÷åíèõ ñë³äñòâîì ÄÍÊ-åêñïåðòèç,
º ðåçóëüòàòè îäí³º¿ — ïî çíàðÿääþ çëî÷èíó. Ñë³äè íà ìîëîòêó,
ÿêèì âáèëè æ³íîê ³ ä³òåé ó êâàðòèð³ Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà, ñï³âïàëè
ç ÄÍÊ ï³äîçðþâàíîãî. À åêñïåðòèçà îäÿãó ùå ïðîâîäèòüñÿ.

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.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

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

20MINUT.UA

Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ЧОМУ ЧЛЕНИ КОМІСІЇ НЕ ХОЧУТЬ
ПРАЦЮВАТИ У ДРУГОМУ ТУРІ
Невдячна робота  «Ви можете
мене штовхати ногами, бити… Мені
все одно після доби на виборах», — так
флегматично відповіла гарна втомлена
жінка без макіяжу на моє: «Вибачте,
я вас зачепила». Розговорилися.
Про те, як вона заробляла на виборах.
«Добові» довжиною у два тижні
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

Ïåðåðàõóíîê ãîëîñ³â íà ä³ëüíèö³
íå âñ³ âèòðèìóþòü. Õòîñü ô³çè÷íî, õòîñü ïñèõîëîã³÷íî. À îò ÷è
âàðòî öå òèõ ãðîøåé, ÿê³ ïëàòèòü
äåðæàâà, ³ ñê³ëüêè ïëàòèëè êàíäèäàòè ó ïðåçèäåíòè? Ñê³ëüêè çàðîáèëà ÷ëåí êîì³ñ³¿ íà ïåðøîìó
òóð³, òà ÷è ï³äå íà äðóãèé? Òà
÷è ñêîðèñòàëèñü ñâî¿ì ïðàâîì
íà äðóãèé áþëåòåíü âèáîðö³
íà ä³ëüíèö³ ó öåíòð³ Â³ííèö³?
² õòî õîâàâ ó áþñòãàëüòåð³ ïå÷àòêó? Áåç ³ìåí³ é ïð³çâèùà, àëå
íà äèêòîôîí.
УНОЧІ ДІВЧИНА ЛЯГЛА
НА СТІЛ І ПОЧАЛА ПЛАКАТИ
— ×åñíî êàæó÷è, äî ï'ÿòî¿ âå÷îðà ÿ âçàãàë³ íå çíàëà, çà êîãî
ïðîãîëîñóâàòè. Êàæó, ÿê º. Í³êîìó âæå íå â³ðþ. Àëå, ùî ö³êàâî: í³ÿêèõ ïîðóøåíü, æîäíèõ
êîíôë³êò³â íà íàø³é ä³ëÿíö³
íå áóëî — ìè áóëè â øêîë³,
â öåíòð³ Â³ííèö³. Íà íàñ æîäíî¿ ñêàðãè íå íàïèñàëè. Óñ³õ,
õòî ïðèõîäèëè, â ñïèñêó ìè
çíàéøëè. ß âðàæåíà! Í³êîëè
íà âèáîðàõ íå ïðàöþâàëà —
ïåðøèé ðàç.
— Íàâ³ùî ï³øëè — çà ãðîøèìà?
— ß çàðàç áåçðîá³òíà. Ó öåíòð³
çàéíÿòîñò³ çíÿëè ç îáë³êó — õîò³ëà çàðîáèòè. Ñïî÷àòêó îá³öÿëè
970 ãðèâåíü, òîìó ùî ïëàòèòè
áóäóòü í³áè çà äâà äí³. À â ê³í-

ö³ íàøå êåð³âíèöòâî — ãîëîâà
êîì³ñ³¿, çàñòóïíèê ³ ñåêðåòàð ïîêëèêàëè íà çáîðè, ³ òàì ïîïåðåäèëè, ùî áóäå ðàõóâàòèñÿ ÿê
çà äîáó. Íå áóäó áðåõàòè, ìîæå
ïîìèëÿþñÿ â öèôðàõ, àëå öå
538 ãðèâåíü, ç ÿêèõ çí³ìàºòüñÿ
ùå ïîäàòîê, ³ âèõîäèòü áëèçüêî
460 ãðí. Ãðîø³, çâè÷àéíî, ÿ ùå
íå îòðèìóâàëà. Ñêàçàëè, ùî äí³â
÷åðåç äåñÿòü ó ÏðèâàòÁàíê ç ïàñïîðòîì ³ êîäîì — òàì âèäàäóòü
ãðîø³ â³ä äåðæàâè. «Äîáîâ³» äîâæèíîþ â äâà òèæí³… Âèõîäèòü,
äâà òèæí³ ìè õîäèëè íà ÷åðãóâàííÿ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³, êóäè
ïðèõîäèëè ëþäè, ö³êàâèëèñÿ, ÷è
º âîíè ó ñïèñêó, õòîñü õîò³â çì³íèòè ì³ñöå ãîëîñóâàííÿ.
Ñêëàäíîãî í³÷îãî, â ïðèíöèï³, íå áóëî. Àëå ô³çè÷íî âàæêî.
Íà ì³é ïîãëÿä, ïîâèíí³ áóòè äâ³
êîìàíäè: îäíà — ñèä³òè ï³ä ÷àñ
ãîëîñóâàííÿ, äðóãà — ðàõóâàòè
ãîëîñè. Ó ìåíå äâ³ âèù³ îñâ³òè,
³ ìåí³ çäàºòüñÿ, ìîæó ì³ðêóâàòè ðîçñóäëèâî. Î 6.40 ðàíêó ìè
ïðèéøëè ³ ñ³ëè çà ñò³ë, ïîêè ðîçêëàëè âñå, îòðèìàëè áþëåòåí³.
Ôàêòè÷íî ç 6.40 äî 20.00 ìè
ñèä³ëè çà ñòîëàìè. Óæå âòîìèëèñÿ. Ëþäåé áàãàòî — ÿâêà õîðîøà, 65% — íà íàø³é ä³ëüíèö³ — 2200 âèáîðö³â. ² äî âîñüìî¿
âå÷îðà, êîëè ä³ëüíèöþ çàêðèëè,
õîò³ëîñÿ â³äïî÷èíêó, à òóò ïî÷àëîñÿ íàéãîëîâí³øå — ï³äðàõóíîê,
ïåðåðàõóíîê…
Ìî¿ äâ³ ïîäðóãè òåæ ï³øëè ïðàöþâàòè íà âèáîðè. Ï³ñëÿ ¿õ ðîçïîâ³äåé ïðî ÷âàðè ³ êîíôë³êòè,

Другий тур: без заступника голови виборчої комісії
Восьмого квітня офіційно розпочалась агітація до другого
туру. Центральна виборча комісія затвердила форму і текст
виборчого бюлетеня на 21 квітня: 20х15 см блакитно-сірого
кольору.
Але кількісні зміни не тільки
щодо прізвищ кандидатів, а й
у виборчих комісіях:
— У другому турі не буде заступника голови виборчої комісії —
лише голова і секретар, — пояснює керівник обласного осередку Комітету виборців України

Владислав Телень. — Тепер два
кандидати, тому голова комісії
й секретар будуть відповідно
представляти обох кандидатів:
один — Зеленського, другий —
Порошенко. Щодо добових
«державним» членам комісій,
то суми оплати їхньої роботи
будуть ті ж самі, як і під час першого туру. Але рахувати голоси
їм буде значно легше — лише два
прізвища. Часу для створення нових комісій залишилося небагато. Не виключено, що це будуть ті
самі люди, принаймні, частина.

ÿ ðîçóì³þ, ÿê ìåí³ ïîùàñòèëî ç
êîìàíäîþ. Ìåí³ ìîðàëüíî âàæêî
íå áóëî. Ó íàñ áóëà õîðîøà çëàãîäæåíà êîìàíäà. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ —
öå ïåðøèé ¿¿ äîñâ³ä, ÿê ³ ì³é.
Äóæå ñêëàäíî ï³ñëÿ â³äïðàöüîâàíèõ 15 ãîäèí áóòè ñàìå
óâàæíèì, íå çáèòèñÿ. Öèôðè
íåìàëåíüê³.
— Ìîæíà áóëî çóïèíèòèñÿ ³
çðîáèòè ïàóçó?
— Ðîáèëè ïàóçó íà ï'ÿòü õâèëèí ê³ëüêà ðàç³â, òîìó ùî â î÷àõ
âñå ìèãîòèòü. Ìîãëè çáèòèñÿ,
à òîä³ âñå ïî-íîâîìó ðàõóâàòè.
ª ëþäè, ÿê³ ïàëÿòü, ó ÿêèõ íàñòàº ÷àñ íåàäåêâàòó, ÿêùî âîíè
íå ïîêóðÿòü. Ïî¿ñòè òåæ òðåáà.
Ìîæó ñêàçàòè ï³ä ïðèñÿãîþ —
ìè çàê³í÷èëè ðàõóâàòè î 3.36.
Ï³ñëÿ öüîãî ãîëîâà êîì³ñ³¿ ³ ñåêðåòàð ïî÷àëè óïàêîâóâàòè áþëåòåí³ ïî êîæíîìó êàíäèäàòó:
ñïî÷àòêó â ïåðãàìåíòíèé ïàï³ð,
ïîò³ì ó êîíâåðòè, îïå÷àòàëè ³ âñ³
ðîçïèñàëèñÿ. Öå òåæ òðèâàëèé
ïðîöåñ.
Îäíà ä³â÷èíà (¿é ðîê³â 20) âòîìèëàñÿ ï³ä ÷àñ ï³äðàõóíêó, ëÿãëà
íà ñò³ë ³ ïî÷àëà ïëàêàòè, ùîá ¿¿

«Íà öèõ âèáîðàõ
ìîÿ ñóñ³äêà äóæå
õîò³ëà ïðîäàòè ñâ³é
ãîëîñ, ùîá îïëàòèòè
êîìóíàëêó. Àëå íå
âèéøëî»
â³äïóñòèëè. Çàêðèòèé ïðîñò³ð,
âòîìà ³ ö³ íåñê³í÷åíí³ ïð³çâèùà
âãîëîñ. Óñå öå íàêëàëîñÿ. Ùå
îäí³é æ³íö³ (ðîê³â 70) çëå ñòàëî — âñåðåäèí³ ¿¿ ùîñü áîë³ëî,
âèïèëà íî-øïó ³ âñå ïðîéøëî.
Øâèäêó í³êîìó íå âèêëèêàëè.
Ó òóàëåò â³äïóñêàëè ïî îäíîìó.
Ñïîñòåð³ãà÷³ ïåðåáóâàëè â õîë³,
çà âñ³ì äèâèëèñÿ, çà êîæíèì ðóõîì. Îñîáëèâî ïèòàííÿ âèíèêàëè
ùîäî ãîëîñóâàííÿ ç ID-ïàñïîðòîì.
Ìîâëÿâ, ç ÿêîþñü êàðòêîþ ïðîïóñêàºòå ëþäåé. Ïî äâîº â êàá³íêó
ó íàñ æîäíîãî ðàçó í³õòî íå çàõîäèâ. Íàâ³òü ë³òí³ ëþäè, ÿêèõ
ïðèâîäèëè ç ïàëè÷êîþ.
— ×è áóëà ð³çíèöÿ ì³æ ÷ëåíàìè êîì³ñ³é â³ä êàíäèäàò³â ³
âàìè — â³ä äåðæàâè, íàïðèêëàä,
òèì ¿æó ïðèâîçèëè?
— Í³. Àëå òå, ùî êîæíà ïàðò³ÿ
ïëàòèòü ñâî¿ì, öå òàê. Äîáðå ïëàòèëè â³ä Ïîðîøåíêà — ä³â÷àòêà
ãîâîðèëè, ùî ¿ì ïî äâ³ òèñÿ÷³,
õî÷à ïëàòèëè íå ïðè ìåí³, òîìó
ñêàçàòè, ÷è öå òàê — íå ìîæó.
Â³ä Áîéêà — ïî òèñÿ÷³, àëå ãîâîðèëè, ùî 500 — äî âèáîð³â ³
500 — ï³ñëÿ. Ñê³ëüêè â³ä Þë³¿
Òèìîøåíêî — í³õòî íå ãîâîðèâ.
Õî÷à ö³êàâèëèñÿ, çíàºòå, êîëè ñèäèø ñò³ëüêè ÷àñó â îäíîìó ïðèì³ùåíí³, òî âæå ðîçìîâëÿëè. Áàãàòî

У Вінниці перший тур виборів пройшов спокійно.
На дільниці прийшло 69,7% виборців
õòî íå õîò³â ãîâîðèòè, â³ä êîãî.
Áóëà îäíà æ³íêà, ÿêó çàïèòóâàëè: «Ñê³ëüêè ¿é ïëàòÿòü?», à âîíà
ïîñì³õàëàñÿ ³ êàçàëà, ùî âîíà —
«ïàòð³îòêà Óêðà¿íè». ß òåæ íå ñåïàðàòèñòêà. Óñå ùå ñïîä³âàþñÿ,
ùî äåðæàâà ìåí³ çàïëàòèòü ò³
460 ãðèâåíü. Õî÷à â÷îðà ïî òåëåâ³çîðó îñîáèñòî ÷óëà, ùî áàãàòî
äå çàòÿãóâàëè ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â, ùîá ïåðåâàëèòè çà ï³âí³÷,
ùîá ¿ì çàïëàòèëè çà äâ³ äîáè.
Ìîæëèâî, öå ìàëåíüê³ ä³ëÿíêè,
ÿê ó ñåëàõ, äå 200 âèáîðö³â, àáî
çàêðèò³ ä³ëÿíêè, ÿê ó òþðìàõ.
— Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ íà ä³ëüíèö³ â ñåë³ Êîòþæàíè Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó çàãóáèëè ïå÷àòêó.
Âàøó ïå÷àòêó, äå çáåð³ãàëè?
— Ç íåþ ñïàëà ñåêðåòàð. Ìîæíà æàðòóâàòè ç öüîãî ïðèâîäó,
àëå âîíà ãîâîðèëà, ùî õîâàëà
ó áþñòãàëòåð. Çðîçóì³éòå, ìè âñ³
áîÿëèñÿ íàñë³äê³â.
ПРАВО НА ДРУГИЙ БЮЛЕТЕНЬ
— Êîëåãà ðîçïîâ³äàëà, ÿê ¿¿
ðîäè÷êà õîò³ëà ïðîãîëîñóâàòè
çà Þë³þ Òèìîøåíêî, à â êàá³íö³
ï³äíÿâñÿ òèñê â³ä õâèëþâàííÿ,
³ ãàëî÷êó ïîñòàâèëà á³ëÿ Þð³ÿ
Òèìîøåíêà. Ïðî òå, ùî ìîæíà
ïîïðîñèòè ùå îäèí áþëåòåíü,
âîíà íå çíàëà. Ó âàñ öèì ïðàâîì
ñêîðèñòàëèñÿ?
— Í³. Ìåíøå ï'ÿòè ç³ïñîâàíèõ.
Íà îäíîìó íàïèñàëè: «Íå ï³äòðèìóþ æîäíèõ». Àìîðàëüùèíè
íå áóëî.
— Ïåí³ñè, ÿê â ³íøèõ îáëàñòÿõ,
íå ìàëþâàëè?
— ß òåæ áà÷èëà â ²íòåðíåò³,
àëå íå ó íàñ.

— VIPè ïðèõîäèëè íà âàøó
ä³ëüíèöþ ãîëîñóâàòè?
— Æîäíîãî â³äîìîãî â³ííè÷àíèíà íå âï³çíàëà. Ìàáóòü,
âîíè æèâóòü òåïåð íå â öåíòð³,
à â ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ.
ß çäèâîâàíà, ùî íå áóëî í³
ë³âèõ áþëåòåí³â, í³ ï³äêóïó.
Ïàì'ÿòàþ, êîëèñü ãîâîðèëè,
ùî çà ðîãîì âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³
äàâàëè 30 ãðèâåíü çà ßíóêîâè÷à. Ìîæíà áóëî ïðîäàòè ãîëîñ,
àëå ÿ çàï³çíèëàñÿ. Ñêàçàëè, ùî
âñ³ ãðîø³ çàê³í÷èëèñÿ.
Íà öèõ âèáîðàõ ìîÿ ñóñ³äêà
äóæå õîò³ëà ïðîäàòè ñâ³é ãîëîñ,
ùîá îïëàòèòè êîìóíàëêó. Íàâ³òü íà Ôåéñáóö³ çðîáèëà îãîëîøåííÿ. Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç ÷îëîâ³êîì ïîñò, çâè÷àéíî, âèäàëèëà.
Àëå ñâ³é ãîëîñ òàê í³êîìó ³
íå ïðîäàëà. Õî÷à ÷óëè ðîçìîâè, ùî êîøòóâàâ 1000 ãðèâåíü.
Íàïåâíî, òåæ çàê³í÷èëèñÿ.
Íà íàø³é ä³ëüíèö³ ç âåëèêèì
â³äðèâîì ïåðåì³ã Ïîðîøåíêî.
Íà äðóãîìó ì³ñö³ — Çåëåíñüêèé,
íà òðåòüîìó — Ñìåøêî, íà ÷åòâåðòîìó — Þë³ÿ Òèìîøåíêî.
Óñ³ ìè çàëèøàëèñÿ íà ä³ëüíèö³, ïîêè íå çàáðàëè áþëåòåí³.
— Á³ëüøå âè íå ïîáà÷èòåñÿ ç
öèìè ëþäüìè?
— Í³. Êåð³âíèöòâî ïî¿õàëî
çäàâàòè ïðîòîêîëè ³ âñå. ßêáè
íå çäàëè àáî áóëà á ÿêàñü ïðîáëåìà, òî ïåðåäçâîíèëè. Ïîïåðåäèëè, ùîá ö³ëîäîáîâî áóâ
âêëþ÷åíèé òåëåôîí. Ïðèéøëà
äîäîìó ³ ïåðøå áàæàííÿ —
âïàñòè ³ çàáóòèñÿ.
Ïðàöþâàòè íà âèáîðàõ ÿ á³ëüøå íå õî÷ó.
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РЕКЛАМА

ПІДГОТОВКА ДО
НАПІВМАРАФОНУ

У неділю відбулося перше безкоштовне
тренування у Лісопарку. Учасники бігали під
наглядом професійного спортсмена
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Òðè÷³ íà òèæäåíü â³ííè÷àíè
çìîæóòü ãîòóâàòèñÿ äî ìàðàôîíó
áåçêîøòîâíî. Òðåíóâàòè ó÷àñíèê³â áóäå ïðîôåñ³éíèé ñïîðòñìåí
òà êâàë³ô³êîâàíèé òðåíåð — Ðóñëàí Êîáÿëêî.
— Ïåðøå, ùî ìè çðîáèìî
íà òðåíóâàíí³, öå âèçíà÷èìî
ð³âåíü êîæíîãî ó÷àñíèêà, — ãîâîðèòü ñïîðòñìåí. — ß âèì³ðÿþ
ïóëüñ, àáè çíàòè, íàñê³ëüêè
øâèäêî â³äíîâëþºòüñÿ ñåðöå
ó÷àñíèêà.
Òîä³ òðåíåð çìîæå ïðîïèñàòè
³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí äëÿ êîæíîãî, àäæå õòîñü îäðàçó çìîæå
ïðîá³ãòè 5 ê³ëîìåòð³â áåç çóïèíêè, à êîìóñü âàæêî çäîëàòè ³
500 ìåòð³â. Äàë³ Ðóñëàí ïîñòàâèòü
òåõí³êó á³ãó ³ âèð³øèòü, íàä ÷èì
ó÷àñíèê çàá³ãó áóäå ïðàöþâàòè
ó ïåðøó ÷åðãó. Òðåíóâàííÿ áóäóòü
ñêëàäàòèñÿ ç âïðàâ íà ãíó÷ê³ñòü
òà çàãàëüíó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó.
— Íåìàº æîäíîãî çíà÷åííÿ,
ÿêà ïî÷àòêîâà ô³çï³äãîòîâêà
ëþäèíè. ß âèçíà÷ó ïî÷àòêîâèé
ð³âåíü ³ ðàçîì ç ó÷àñíèêîì ìè
ïîñòàâèìî ê³íöåâó ìåòó — ïðî-

Готуємось разом! 
Організатори Вінницького
напівмарафону, який
відбудеться 26-го
травня, вирішили
підтримати учасників та
запрошують спортсменів
на безкоштовні тренування,
які допоможуть правильно
підготуватися до події.
Готуватиме учасників
майстер спорту з легкої
атлетики та персональний
тренер Руслан Кобялко

á³ãòè äèñòàíö³þ íà â³ííèöüêîìó íàï³âìàðàôîí³, — ãîâîðèòü
Ðóñëàí. — Íà òðåíóâàííÿõ ìè
áóäåìî âèêîíóâàòè âïðàâè, ùîá
ïðàâèëüíî ïîñòàâèòè ñòîïó äëÿ
á³ãó. Áóäåìî ï³äêà÷óâàòè ì’ÿçè
ñïèíè. Óñå öå ïîòð³áíî äëÿ òîãî,
àáè íå íàøêîäèòè ñîá³.
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà, îòðèìàòè òðàâìè ï³ä ÷àñ íåïðàâèëüíîãî
á³ãó — äóæå ïðîñòî. ²ñíóº ñòåðåîòèï, ùî äëÿ òîãî, àáè øâèäøå á³ãàòè, ïîòð³áíî á³ëüøå á³ãàòè, àëå
öå íå òàê. Ñïîðòñìåí ãîâîðèòü,
ùî íàéâàæëèâ³øå ó äîñÿãíåíí³
øâèäêîãî á³ãó — öå ïðàâèëüíà
ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà. Òîìó âàðòî
çâåðíóòè óâàãó íà âïðàâè äëÿ
ïðåñó, ñïèíè ³ ñòîï. Ïðàâèëüíà
òåõí³êà — öå çàïîðóêà óñï³õó.
Òàêèì ÷èíîì, ï³äãîòîâêà äî â³ííèöüêîãî íàï³âìàðàôîíó ìàòèìå òàêó ôîðìóëó: òðåíóâàííÿ
òðè÷³ íà òèæäåíü. Äâà çàíÿòòÿ
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ãíó÷êîñò³
òà çàãàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
Ï³ä ÷àñ öèõ òðåíóâàíü ó÷àñíèêè çìîæóòü íàâ÷èòèñÿ ïðàâèëüíî
äèõàòè, á³ãòè ³ âèêîíóâàòè ïðîñò³, àëå åôåêòèâí³ âïðàâè. Òàêèì
÷èíîì ðîçâèâàòèìåòüñÿ âèòðèì-

Чому бігати — це круто
Біг — це той вид спорту, в якому
задіяні всі групи м’язів. Крім того,
заняття бігом тренують серцево-судинну та дихальні системи.
— Я не маю нічого проти спортивних
залів, але там серце працює ривками. А біг відновлює серце і змушує
його працювати в одному ритмі. Таким чином серце стає здоровішим
та сильнішим, — говорить Руслан.
Спортсмен наголошує на позитивному впливі свіжого повітря.
Адже, за його словами, ми всі
опинилися в коробках: офісах,

машинах, квартирах і зовсім
не звертаємо увагу на природу.
— З бігом з'являється хороший
настрій, багато ідей і проблеми
відходять на другий план. Багато питань можна вирішити саме
під час заняття бігом. Я ніколи
не отримую стресів і не впадаю
в депресію, біг забирає всі ці негативні речі, — каже Руслан.
Тому біг — це корисно та позитивно. А якщо ви досі не зареєструвалися, то зробити це можна
на сайті run.vn.ua.

êà, òðåíóâàòèìóòüñÿ ì’ÿçè, à ãîëîâíå — í³ÿêèõ áîë³â ó ñóãëîáàõ
òà ³íøèõ ÷àñòèíàõ ò³ëà. ² òðåòº
òðåíóâàííÿ — êðîñ. Ó÷àñíèêè
íàï³âìàðàôîíó ùîíåä³ë³ á³ãàòèìóòü ó Ë³ñîïàðêó.
— Äëÿ ìåíå âàæëèâî çíàòè,
÷è á³ãàëà ëþäèíà ðàí³øå, ÿêó
âîíà ìàº ìåòó çàðàç — ïðîá³ãòè
äèñòàíö³þ íà íàï³âìàðàôîí³ ÷è
ñõóäíóòè, íàïðèêëàä. Êð³ì òîãî,
âàæëèâî çíàòè, ÿêèé á³ãîâèé äîñâ³ä ìàº ó÷àñíèê ³ êîëè âîñòàííº çàéìàâñÿ öèì âèäîì ñïîðòó.
Çíàòè ïðî ïàóçè ó öüîìó âèïàäêó
äóæå âàæëèâî, — ãîâîðèòü Ðóñëàí.
Òðåíóâàííÿ áóäóòü ïðîõîäèòè
ó â³âòîðîê, ÷åòâåð òà íåä³ëþ. ×àñ
òðåíóâàíü ìîæå çì³íþâàòèñÿ: º
âàð³àíòè î 7.30 ðàíêó ÷è î 19.00.
Ëîêàö³ÿ äëÿ ï³äãîòîâêè òåæ
íå ïîñò³éíà — öåíòðàëüíèé ñòàä³îí ó ïàðêó àáî Âèøåíñüêå îçåðî.
Òî÷íó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çíàéòè
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó ìåðåæ³
Ôåéñáóê — bit.ly/2D4iJov.
ЯКИЙ ОДЯГ ОБРАТИ ДЛЯ
ТРЕНУВАНЬ
Ðóñëàí ðåêîìåíäóº çâåðíóòè
îñîáëèâó óâàãó íà âçóòòÿ. Öå ïîâèíí³ áóòè ñïåö³àëüí³ êðîñ³âêè
äëÿ á³ãó. Áàæàíî íà ï³íí³é ï³äîøâ³, ëåãê³ òà çðó÷í³.
— Âçóòòÿ íå ïîâèííî áóòè ìàëèì ³ äèñêîìôîðòíèì, — ãîâîðèòü òðåíåð.
Ñòîñîâíî îäÿãó, òî Ðóñëàí
ðàäèòü á³ãàòè ó ñïîðòèâíîìó
êîñòþì³, àëå ï³ä íüîãî äîäàòêîâî îäÿãàòè òàê çâàíó íèæíþ
ñïîðòèâíó ôîðìó. Öå øîðòè òà
ôóòáîëêà/ìàéêà. Òàêèé êîìïëåêò ïîòð³áåí äëÿ òîãî, ùîá ï³ä
÷àñ ðîçìèíêè íå áóëî õîëîäíî,
à ïðèñòóïàþ÷è äî îñíîâíèõ
âïðàâ, ìîæíà áóëî çíÿòè ñïîðòèâíèé êîñòþì ³ òðåíóâàòèñÿ
ó êîìôîðò³.

444428

446979
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«БАТЬКО ЗАХЛИНУВСЯ В КРОВІ»
Резонансна справа  Суд над убивцями,
які підпалили пограбованих пенсіонерів
в хаті на Старому Місті, затягується. Діти
загиблих Тарасових розказують про злодіїв,
як про банду, що була вхожа в заможні сім’ї.
У деяких зникали сейфи після продажу
нерухомості. Виконавці були зв’язані з
власницею агентства. Та полювала не так
на зароблений відсоток, як на більший куш?
Слідство причетності жінки не довело
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Á³ëüøå ðîêó
ñóä ðîçáèðàºòüñÿ
â äåòàëÿõ ãðàáåæó ç óáèâñòâîì ³ ñïàëåííÿì ò³ë,
ÿêèé áóâ ó âåðåñí³ 2017-ãî ðîêó
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Îñòàíí³ ê³ëüêà
çàñ³äàíü ïðîéøëè áåç êîðèñò³. ßê
äóìàþòü ñèí ³ íåâ³ñòêà óáèòèõ
ïåíñ³îíåð³â Òàðàñîâèõ, ï³äñóäí³
óìèñíî òÿãíóòü ÷àñ.
Äâîº ï³ä âàðòîþ ³ îäèí íà ñâîáîä³. Ñàâ÷óê, Ãëóøêî ³ Óêðà¿íåöü.
Öþ òð³éöþ âçÿëè íà äðóãèé äåíü
ï³ñëÿ çëî÷èíó ³ ùå ïðèòÿãóþòü
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Îäèí âæå â³äñèä³â çà âáèâñòâî
90-õ. Äðóãèé ç´âàëòóâàâ ³ ïîâ³ñèâ
ìîíàøêó â õðàì³ á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó, é çâ³ëüíèâñÿ
çà «çàêîíîì Ñàâ÷åíêî» çà ï³âðîêó äî íàïàäó íà Òàðàñîâèõ.
Íàçâàí³ ï³äîçðþâàí³ ï³ä àðåøòîì. À òðåòüîãî ñóäÿòü âïåðøå ³ çà íàéëåãøîþ ñòàòòåþ, òîìó
â³í íå â Ñ²ÇÎ. Éîìó çàãðîæóº
îáìåæåííÿ âîë³ çà ïðèõîâóâàííÿ çëî÷èíó. Äâîì ³íøèì — äîâ³÷íå óâ'ÿçíåííÿ.
— Çàëèøèëèñÿ òðè ñòàä³¿ ñóäîâîãî ïðîöåñó — äîñë³äæåííÿ ïèñüìîâèõ äîêàç³â, äîïèò
îáâèíóâà÷åíèõ ³ äåáàòè, — ãîâîðèòü ïðîêóðîð Âàëåð³é Øèìàíñüêèé. — Àëå ìè íå ìîæåìî
ðîçïî÷àòè äîñë³äæåííÿ äîêàç³â,
òîìó ùî, òî îáâèíóâà÷åí³ çàõîò³ëè çì³íèòè àäâîêàòà, òî àäâî-

êàò ìàº îçíàéîìèòèñÿ ç ìàòåð³àëàìè ïðîâàäæåííÿ, òî ïðîñòî
íå ç’ÿâèâñÿ, íå çâàæàþ÷è íà òå,
ùî ïîãîäèëè íàïåðåä äàòè çàñ³äàíü. Òàê ïðîâàäæåííÿ òÿãíåòüñÿ.
— Âîíè íàâìèñíå òÿãíóòü
÷àñ, — êàæå íåâ³ñòêà óáèòî¿ ïîäðóæíüî¿ ïàðè Òåòÿíà Òàðàñîâà
ïðî ï³äñóäíèõ. — Çàëèøèëîñÿ
4–5 çàñ³äàíü, ùîá ïî÷óòè âèðîê.
Ìè âæå íå ìîæåìî äî÷åêàòèñÿ.
— Òðè çàñ³äàííÿ ï³äðÿä íå
â³äáóëèñÿ, áî âîíè øóêàþòü, ÿê
«ïîð³øàòè», êîìó âñóíóòè ãðîø³,
— âïåâíåíèé ñèí çàãèáëèõ â³ä
ðóê ãðàá³æíèê³â Âàñèëü Òàðàñîâ.
«ВЛАЗИЛИ В НАШУ СІМ’Ю»
Òàðàñîâ³-ìîëîäø³ áóëè çíàéîì³
ç äâîìà ³ç ï³äñóäíèõ òà âëàñíèöåþ àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³, ÷èº
ïð³çâèùå ô³ãóðóº â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, ÿê ñâ³äêà. Ìîâà ïðî
æ³íêó íà ³ì’ÿ Ñâ³òëàíà, ùî æèëà
â öèâ³ëüíîìó øëþá³ ç ÷îëîâ³êîì,
ÿêèé ñüîãîäí³ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ.
— Îäèí ¿¿ ÷îëîâ³ê, äðóãèé
ïðàö³âíèê. Öå ÿê òàê, ùî âîíà
íå çíàëà ïðî ¿õí³ ïëàíè? — îáóðþºòüñÿ íå ïðèòÿãíåííþ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèö³ àãåíòñòâà
Âàñèëü Òàðàñîâ. — Öå îðãàí³çîâàíà áàíäà, ÿêà íå ò³ëüêè ó íàñ
ïëàíóâàëà ç³ðâàòè êóø. Äëÿ öüîãî
âîíè ³ âëàçèëè â íàøó ñ³ì’þ.
— Íàì âæå ï³ñëÿ âñüîãî ëþäè
ñòàëè ðîçêàçóâàòè, ÿê ãðîø³ ïðîïàäàëè ï³ñëÿ îïåðàö³é ç àãåíö³ºþ
«Âåíåö Èçîáèëèÿ», — ãîâîðèòü
Òåòÿíà Òàðàñîâà. — Àëå òàì í³êî-

Що наробили? Кваліфікація злочинів
Злочини Глушка кваліфікували
статтями «жорстоке поводження
з тваринами», «розбій», «умисне вбивство». У Савчука, крім
названого, у звинувачення
додали четверту статтю — про
підпал. У обох є обтяжуючі обставини — «вчинення злочину
щодо особи похилого віку».
Дії Українця кваліфікували, як
приховування особливо тяжкого
злочину. У пом’якшувальні обставини вписали «щире каяття
та активне сприяння розкриттю
злочину».
Що стосується власниці агенції
нерухомості, то, як сказали мо-

лодші Тарасови, її мали допитувати з поліграфом, але вони
результату не бачили. Кажуть,
їм порадили просто забути про
те, що неможливо довести.
На питання, чому не притягують
жінку-співучасницю, в прокуратурі пояснили: вона в побутовій розмові сказала цивільному
чоловікові, скільки заробила
на угоді з Тарасовими, а що
було далі — то його ініціатива.
І участь Світлани в плануванні
злочину недоведена. Діти ж убитих пенсіонерів кажуть: «навідниця» теж мала б зараз стояти
перед судом.

Убиті Михайло Мінович і Зінаїда Федорівна. Син і невістка Тарасових (на знімку справа)
називають бандою винуватців смерті батьків і хочуть суворої кари для всіх учасників
ãî íå âáèëè, ³ ëþäè êàæóòü: «ìè
çà âàñ áóäåìî ìîëèòèñÿ, àëå ãîâîðèòè íå áóäåìî». Áîÿòüñÿ. ß á
õîò³ëà ïîïåðåäèòè ³íøèõ, ùîá
áóëè îáåðåæí³ ç íåðóõîì³ñòþ.
Ùîá çíàëè, ùî ìîæå ñòàòèñÿ.
Íàñ âîíè âåëè 10 ì³ñÿö³â. Ñòåæèëè. Äðîí çàïóñêàëè íàä äîìîì...
Òåòÿíà ³ Âàñèëü íåçàäîâãî
äî çëî÷èíó ïðîäàëè áóäèíîê.
Ñóìó â³ä ö³º¿ îïåðàö³¿ ³ â³ä ïîïåðåäíüî¿, ïðîâåäåíî¿ ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ç òèì æå àãåíòñòâîì, çëî÷èíö³ é ïëàíóâàëè çíàéòè â õàò³
¿õí³õ áàòüê³â.
Ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ÷èòàºìî, ùî éäåòüñÿ ïðî ï³âì³ëüéîíà
äîëàð³â. Ó ãðèâíÿõ öå — á³ëüøå
13-òè ì³ëüéîí³â. Àëå ãðàá³æíèêè
ïðîãàäàëè, áî êîøòè ä³òè-ï³äïðèºìö³ çáåð³ãàëè íå òàì.
Ïîäðîáèö³ çëî÷èíó çíàºìî
ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó, ðîçïèñàíîãî ó âñ³õ äåòàëÿõ íà 30-òè
ñòîð³íêàõ. Ùî æ äîâåëî ñë³äñòâî
Ñàâ÷óêó, Ãëóøêó ³ Óêðà¿íöþ?
Íàä ðîçñë³äóâàííÿì ïðàöþâàëè
8 ñë³ä÷èõ ³ ãðóïà ç 4-õ ïðîêóðîð³â.
Ðîçøóê³âö³ ðîçêðèëè çëî÷èí ïðîòÿãîì äîáè. Çëî÷èí áåç ñâ³äê³â.
НЕВІДОМІ ДЕТАЛІ СПРАВИ
Ó ìàòåð³àëàõ Ñàâ÷óê ô³ãóðóº,
ÿê ³í³ö³àòîð ãðàáåæó, ÿêèé ïîêëèêàâ ó ñï³âó÷àñíèêè Ãëóøêà òà
ï³äêëþ÷èâ äî âèêîíàííÿ çëî÷èííèõ ïëàí³â Óêðà¿íöÿ. Îñòàíí³é
âèêîíóâàâ ðîëü âîä³ÿ, íå çíàþ÷è,
ùî íàñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ. Â³í
ïîòð³áåí áóâ òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ
àë³á³ Ñàâ÷óêó. Òà ïðî öå çãîäîì.
Çà òèæäåíü äî âáèâñòâà äâà
âèêîíàâö³ çëî÷èíó ïðè¿çäèëè
íà îðåíäîâàíîìó «Ôîëüêñâàãåí
Òðàíñïîðòåð» äî Òàðàñîâèõ. Ëèøèëè àâòî íà ñóñ³äí³é âóëèö³.
Äî áóäèíêó, çà äàíèìè ñë³äñòâà,
ï³øîâ Ãëóøêî. Ïåðåë³ç ïàðêàí
ïîäâ³ð'ÿ íà Äàíèëà Íå÷àÿ, àëå
ãàâê³ò ëàáðàäîðà ó âîëüºð³ çìóñèâ
çëîä³ÿ âòåêòè.
Íà äðóãèé äåíü ãðàá³æíèêè
ïðè¿õàëè çíîâó. Çàõîïèëè ³ç ñîáîþ ñîñèñêè ç îòðóòîþ äëÿ ñîáàêè. Ãëóøêî êèíóâ ¿õ ó âîëüºð.
Ñîáàêà ïîìåðëà çà õâèëèíè â³ä
ïàðàë³÷ó ñåðöåâîãî ì’ÿçà, âèêëè-

êàíîãî ³íòîêñèêàö³ºþ. Àëå ³ òîãî
âå÷îðà áàíäèòè íå ï³øëè â õàòó.
Óâå÷åð³ 18 âåðåñíÿ ïîçàìèíóëîãî ðîêó Ñàâ÷óê ïîïðîñèâ
Óêðà¿íöÿ â³äâåçòè éîãî íà òîìó æ
«Ôîëüêñâàãåí³» íà Êåëåöüêó äëÿ
çóñòð³÷³ ç Ãëóøêîì. Çâ³äòè óñ³ ïî¿õàëè íà ñóñ³äíþ ç Äàíèëà Íå÷àÿ
âóëèöþ Ìîñêîâñüêó. Ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³ ñêàçàíî: ö³ë³ ïî¿çäêè Óêðà¿íåöü íå çíàâ. Ãëóøêî
ï³øîâ ï³øêè äî õàòè Òàðàñîâèõ.
²íø³ çàëèøèëèñÿ ÷åêàòè çîâí³.
«Óêðà¿íåöü, çà âêàç³âêîþ Ñàâ÷óêà, äâà ðàçè ¿çäèâ íà çàïðàâêó
êóïóâàòè éîìó êàâó. Ðîçðàõîâóâàâñÿ ïðè öüîìó áàíê³âñüêîþ
êàðòêîþ Ñàâ÷óêà», — òàê îïèñàíèé ìåõàí³çì íàáóòòÿ ãîëîâíèì
«Öå îðãàí³çîâàíà
áàíäà, ÿêà ïëàíóâàëà
ç³ðâàòè âåëèêèé
êóø. Äëÿ öüîãî âîíè
âëàçèëè â íàøó ñ³ì’þ ³
10 ì³ñÿö³â ñë³äêóâàëè»
ï³äîçðþâàíèì àë³á³ çà äîïîìîãîþ
òðåòüîãî ó÷àñíèêà. Ï³çí³øå âîä³é
ïî¿äå â «Ìàêäîíàëüäñ», äå òåæ
ðîçðàõóºòüñÿ êàðòêîþ Ñàâ÷óêà,
³ ò³ëüêè òîä³ âòîðîïàº, äëÿ ÷îãî
áóâ ïîòð³áåí. Â³í â³ääàñòü êëþ÷³
â³ä ìàøèíè é ï³äå ãåòü. Çà òå, ùî
íå ï³øîâ îäðàçó â ïîë³ö³þ, éîãî
òåïåð ³ ñóäÿòü.
СПАЛИТИ СЛІДИ І ТРУПИ
Íà ãîäèííèêó áóëî áëèçüêî 20.00, êîëè Ãëóøêî ïåðåë³ç
ïàðêàí äî áóäèíêó Òàðàñîâèõ.
Êîëè ãîñïîäàð âèéøîâ íàäâ³ð,
â³í äâ³÷³ óäàðèâ éîãî â îáëè÷÷ÿ
êóëàêîì, ó ÿêîìó òðèìàâ ùîñü
ìåòàëåâå. Ïåíñ³îíåð âïàâ ³ âäàðèâñÿ îá ñò³íó ï³äñîáêè, ñò³êàþ÷è
êðîâ’þ. À ãðàá³æíèê çàá³ã ó õàòó,
øòîâõíóâ äðóæèíó ãîñïîäàðÿ. Òà
çàáèëàñÿ ñïèíîþ îá ïîð³ã.
Ïîò³ì Ãëóøêî ïåðåòÿãíóâ ãîñïîäàðÿ â õàòó, ñêîò÷åì çâ’ÿçàâ
ðóêè òà íîãè îáîì æåðòâàì. Áèâ,
ùîá íå ïðó÷àëèñÿ. Òåæ ñêîò÷åì
çàë³ïèâ ¿ì î÷³ ³ ðîòè, àáè íå êðè÷àëè, ñòàâ îáøóêóâàòè áóäèíîê.

Ìèõàéëî Òàðàñîâ, ÿê êàæå ñüîãîäí³ éîãî ñèí, çà ê³ëüêà õâèëèí
çàõëèíóâñÿ ó âëàñí³é êðîâ³. Ç ìàñèâíîþ êðîâîòå÷åþ ç íîñà ³ çàêëåºíèì ðîòîì â³í íå ì³ã äèõàòè.
Íå çíàéäóòü çãîäîì ñïåö³àë³ñòè
ïàð³â ÷àäíîãî ãàçó ³ â ëåãåíÿõ
éîãî äðóæèíè. Öå çíà÷èòü, ùî
¿¿ òåæ óáèëè äî ï³äïàëó õàòè.
À âèð³øèâ âñå ñïàëèòè ðàçîì
ç³ ñë³äàìè çëî÷èíó, ÿê ñòâåðäæóº
òåïåð äåðæàâíå çâèíóâà÷åííÿ,
Ñàâ÷óê. Êîëè Ãëóøêî çíàéøîâ
çàì³ñòü î÷³êóâàíèõ 500 òèñÿ÷
äîëàð³â çíà÷íî ìåíøå ãðîøåé
(5 òèñÿ÷ äîëàð³â, 9 òèñÿ÷ ºâðî
³ 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü), â³í ïîäçâîíèâ Ñàâ÷óêó ³ ñêàçàâ ïðî öå.
Îñòàíí³é, ÷èòàºìî äàë³ â îáâèíóâàëüíîìó àêò³, çàéøîâ â ä³ì
Òàðàñîâèõ, íàêàçàâ Ãëóøêó áðàòè
çíàéäåí³ ãðîø³ ³ þâåë³ðí³ âèðîáè
òà ÷åêàòè íà âóëèö³.
Ñàâ÷óê âæå ñàì îãëÿíóâ áóäèíîê é òåæ ãðîøåé, íà ÿê³
ðîçðàõîâóâàâ, íå çíàéøîâ. Â³í
ï³ä³éøîâ äî Òàðàñîâà, ïîáà÷èâ,
ùî òîé ïîìåð, ³ âèð³øèâ âáèòè
ùå é Òàðàñîâó. Îáâèíóâàëüíèé
àêò êàæå: «Â³í íàí³ñ ¿é ìíîæèíí³
óäàðè êóëàêàìè ðóê òà íîãàìè
ïî ãîëîâ³ òà òóëóáó, â³ä ÿêèõ
ïåíñ³îíåðêà ïîìåðëà íà ì³ñö³».
Áëèçüêî ï³âíî÷³ «Ñàâ÷óê ïåðåòÿãíóâ òðóïè ³ç êîðèäîðó
äî ð³çíèõ ê³ìíàò áóäèíêó, äå é
çàëèøèâ, ùîá íàäàòè ñòàí çâè÷íîãî í³÷íîãî ñíó, çà äîïîìîãîþ
ëåãêîçàéìèñòèõ ïðåäìåò³â, ÿê³
çíàéøîâ â áóäèíêó, ï³äïàëèâ
äåðåâ’ÿí³ ìåáë³ ³ çàëèøèâ ì³ñöå
ïîä³¿ íà àâòîìîá³ë³ «Ôîëüêñâàãåí
Òðàíñïîðòåð», ïî¿õàâ äî âóëèö³
Ìîñêîâñüêà, äå éîãî î÷³êóâàâ
Ãëóøêî».
Íà äðóãèé äåíü Óêðà¿íåöü, ÿê
ñêàçàíî â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, ç
íîâèí ä³çíàâñÿ, ó÷àñíèêîì ÿêîãî ñòðàøíîãî çëî÷èíó áóâ. Ùî
ñêàæóòü â ñóä³ óñ³ òðîº? Í³õòî ç
ï³äîçðþâàíèõ ùå íå äàâàâ ñâ³ä÷åíü ïåðåä êîëåã³ºþ.
¯õí³ ðîçïîâ³ä³ (ÿêùî íå â³äìîâëÿòüñÿ ñâ³ä÷èòè ïðîòè ñåáå)
ïðîçâó÷àòü íà ïåðåäîñòàííüîìó
çàñ³äàíí³. Ðåäàêö³ÿ îáîâ’ÿçêîâî
ðîçïîâ³ñòü ïðî íèõ ³ ïðî âèðîê.
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У СЕКСУАЛЬНЕ РАБСТВО ПРОДАЛА
Пастка  Вінничанка їхала за кордон
офіціанткою — стала секс-рабинею.
Близька подруга продала у сексуальне
рабство 20-річну Олену (ім’я змінене).
Запросила на заробітки в мусульманську
країну, куди сама виїхала раніше. Обіцяла
гарну зарплату офіціанткою… Як вдалося
визволити дівчину, дізнався журналіст RIA
Що треба знати перед поїздкою за кордон
ХРИСТИНА
ОРЛОВА,
ВИКОНАВЧА
ДИРЕКТОРКА
ОРГАНІЗАЦІЇ
«ДЖЕРЕЛО НАДІЇ»:

— Багато наших
земляків їдуть за кордон на заробітки. Послуги з працевлаштування за межами держави
пропонують немало компаній.
Однак треба пам’ятати, що тільки 10% з них працюють офіційно. Договір на роботу варто
укладати тут, в Україні. Він має
бути не тільки англійською, а й
державною мовою.
Найважливіше — нікому не віддавайте свій паспорт. Навіть
на кордоні, коли водій автобуса
збирає документи, аби передати їх прикордонникам. Вартові
самі зобов’язані підійти до вас з
перевіркою. У випадку необхідності, можете самостійно підійти

у вказане місце.
Треба мати з собою копію паспорта. Тримати її в окремому
місці не з усіма іншими документами.
Обов’язково дізнайтеся номер
телефону посольства чи консульства. Ще краще запам’ятати
його. Українське МЗС запровадило програму під назвою
«Друг». Вона дає можливість
зареєструватися у посольстві чи
консульстві кожному, хто перебуває у чужій країні. У такому
випадку працівники консульства
телефонують зареєстрованим,
цікавляться, чи все у них гаразд.
Не зайвим буде домовитися з
рідними про кодове слово. Якщо
раптом з вами щось станеться і
вам нададуть можливість сказати, що у вас нібито все гаразд,
повторіть це слово кілька разів,
щоб рідні зрозуміли, що ви у небезпеці.

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

²ñòîð³þ Îëåíè
æóðíàë³ñòó RIA
ðîçïîâ³ëà Ëþáîâ
Íèêîäèì, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
â³ää³ëó ñ³ì’¿, ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè.
Âîíà áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóºòüñÿ
ç êîæíèì, õòî ïîáóâàâ ó ñõîæ³é
ñèòóàö³¿, ³ âèÿâèâ áàæàííÿ ÷è ïîòðåáó çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ.
— Öÿ ³ñòîð³ÿ äóæå ñâ³æà, —
êàæå ïàí³ Ëþáîâ. — Àëå íå ò³ëüêè ÷åðåç öå íå ìîæó, òî÷í³øå,
íå ìàþ ïðàâà, íàçâàòè ïð³çâèùå
ïîñòðàæäàëî¿. Ïðîôåñ³éíà åòèêà
çàáîðîíÿº öå ðîáèòè. Ïèñüìîâî
çîáîâ’ÿçàëàñÿ íå ðîçãîëîøóâàòè
³íôîðìàö³þ ïðî æîäíó ëþäèíó,
ÿêà çâåðíóëàñÿ çà äîïîìîãîþ.
Íà äóìêó ïàí³ Íèêîäèì, öÿ
ðîçïîâ³äü ìîæå ñòàòè ïåðåñòîðîãîþ äëÿ ³íøèõ, õòî øóêàº ðîáîòó
çà êîðäîíîì.
ТУТ ЖІНКУ МОЖУТЬ ЗАБИТИ
КАМІННЯМ
Ïîäðóãà äîâãî ñïîêóøàëà Îëåíó ïðè¿õàòè äî íå¿. Ãîâîðèëà, ùî
áîÿòèñÿ ¿é íåìà ÷îãî. Ìîâëÿâ,
ó ìóñóëüìàíñüê³é êðà¿í³ äóæå ñóâîð³ çàêîíè, îñîáëèâî ñòîñîâíî
ñ³ìåéíî¿ çðàäè. Îëåíà âè÷³êóâàëà.
Ùîðàçó ö³êàâèëàñÿ ñïðàâàìè ïîäðóãè. Òà ïåðåêîíóâàëà, ùî ó íå¿
âñå ÷óäîâî. Ïðàöþº îô³ö³àíòêîþ,
çà ì³ñÿöü ìàº äâ³ òèñÿ÷³ äîëàð³â. ²
öå, íå âðàõîâóþ÷è ÷àéîâèõ. Òàêó

Любов Никодим пояснює, як не потрапити у трудове та
сексуальне рабство за кордоном
ñàìó ïëàòíþ îá³öÿëà Îëåí³.
Îäíîãî ðàçó ïîäðóãà áóëà êàòåãîðè÷íà. Ñêàçàëà, àáî òè ¿äåø,
ÿêðàç º â³ëüíå ì³ñöå, àáî ÿ ïðîïîíóþ éîãî ³íø³é ëþäèí³. Òàêà
ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ ï³äøòîâõíóëà ä³â÷èíó ç³áðàòèñÿ â äîðîãó.
Ó àåðîïîðòó ÷óæî¿ êðà¿íè â³ííè÷àíêà ïî÷óâàëàñÿ, çäàâàëîñÿ,
íà ñüîìîìó íåá³. Áàãàòî ëþäåé.
Ùîïðàâäà, âñ³ âîíè ÷óæ³, àëå æ
¿¿ ì³öíî îáí³ìàº ïîäðóãà.
— Îëþñþ, ÿê ÿ ðàäà òåáå òóò
áà÷èòè! Íàðåøò³ ìè çíîâó ðàçîì,
ÿê êîëèñü, ïàì’ÿòàºø?
Âîíè ñïðàâä³ ðîñëè ðàçîì, íàâ÷àëèñÿ â îäí³é øêîë³, õîäèëè
íà äèñêîòåêè. À ïîò³ì ïîäðóãà

ïî¿õàëà íà çàðîá³òêè. Õ³áà ìîãëà
Îëåíà áîäàé ïðèïóñòèòè, ùî ïîäðóãà ¿¿ óæå… ïðîäàëà.
Ç àåðîïîðòó ¿õ äîñòàâèëè àâòîìîá³ëåì äî îêðåìîãî áóäèíêó.
«Òóò áóäåø òèì÷àñîâî ïåðåáóâàòè, ïîêè íå îôîðìëþ äîêóìåíòè», — ñêàçàëà ïðè¿æäæ³é.
— ß òåáå ïîïåðåäæàëà, ùî çàêîíè ó íèõ íàäòî ñóâîð³, — íàãîëîøóâàëà ïîäðóãà. — Áåç äîêóìåíò³â íà âóëèöþ — í³ íîãîþ.
Ïîïàäåøñÿ â ðóêè ïîë³ö³¿ — îäðàçó â³äïðàâëÿòü íàçàä äîäîìó.
Îëåíó íàñòîðîæèëà ùå îäíà
ðîçïîâ³äü. «Òóò æ³íêó ìîæóòü
êàì³ííÿì çàáèòè! — ãîâîðèëà
çåìëÿ÷êà. — Òàê ùî êðàùå çàëè-
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ПОДРУГА ДИТИНСТВА
ЯК ОТРИМАТИ СТАТУС ПОСТРАЖДАЛОГО?
Документи на отримання статусу постраждалого від торгівлі
людьми готує обласна державна адміністрація.
Безпосередньо цим питанням займається головний
спеціаліст департаменту соціальної та молодіжної
політики Любов Никодим.
Після співбесід з постраждалою людиною, перевірки фактів,
підготовлені документи передають до Києва.
 Телефон Любові Никодим — 61–16–80
(робоче місце — будівля «Книжка»).
 Телефон лінії довіри — 0800–75–04–75 (за цим номером можна також
отримати консультацію перед виїздом на заробітки за кордон).
 Ще одна структура — обласна правозахисна ГО «Джерело надії»,
виконавчий директор Христина Орлова — 098–306–97–56
ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ПОСТРАЖДАЛИМ
В області 35 чоловіків і 28 жінок отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Держава
виплачує жертвам грошову компенсацію, нині її розмір становить три прожиткові мінімуми або
5283 гривні. Надається також комплексна допомога: якщо потрібна психологічна реабілітація,
соціалізація або медична допомога в одній з київських клінік. Уся допомога — безкоштовна.

øàéñÿ â áóäèíêó, ïîêè íå âëàäíàþ âñå ç äîêóìåíòàìè. Äàâàé
ïàñïîðò…»
«МАМО, ЯКЩО ТИ МЕНЕ
НЕ ВРЯТУЄШ…»
Íàâ³äàëàñÿ ïîäðóãà ³ íàñòóïíîãî äíÿ. Ïðèíåñëà òðîõè õàð÷³â.
Îáíàä³ÿëà, ùî äîêóìåíòè óæå
ïåðåäàëà â ðîáîòó. Òðåáà ÷åêàòè.
Óâå÷åð³, êîëè Îëåíà çàëèøàëàñÿ îäíà, ïî÷óëà, ÿê õòîñü â³ä÷èíÿº äâåð³. Íà ïîðîç³ ç’ÿâèëîñÿ
äâîº ÷îëîâ³ê³â. Ä³â÷èíà çëÿêàëàñÿ. Âîíè ùîñü ãîâîðèëè äî íå¿,
ï³äí³ìàþ÷è âãîðó âåëèêèé ïàëåöü. Âîíà í³÷îãî íå ðîçóì³ëà.
Ò³ëüêè ðàç-ïî-ðàç ïîâòîðþâàëà

¿ì ³ì’ÿ ïîäðóãè. Ñïîä³âàëàñÿ, ùî
òà ïðèéøëà ðàçîì ç íèìè ³ çàðàç òåæ ç’ÿâèòüñÿ ó áóäèíêó, àëå
íå òàê ñòàëîñÿ.
Ùî âîíà ìîãëà âä³ÿòè ïðîòè äâîõ ÷îëîâ³ê³â? Íàâêîë³øêè
áëàãàëà íå ÷³ïàòè ¿¿. Âîíè ëèøå
óñì³õàëèñÿ ó â³äïîâ³äü. Ò³ëüêè ï³ä
ðàíîê çàëèøèëè ¿¿ ó ñïîêî¿. Âîíè
ï³øëè, à Îëåíà ã³ðêèìè ñë³çüìè óìèâàëàñÿ ó âàíí³é ê³ìíàò³.
Ó öåé ÷àñ âõ³äí³ äâåð³ áóäèíêó
çíîâó â³ä÷èíèëèñÿ.
— Îëþñÿ, òè äå? — ïî÷óëà
ãîëîñ ïîäðóãè. — Òè ïëà÷åø?
Îòî á³äà âåëèêà — ç ÷îëîâ³êàìè
ïåðåñïàëà. À æèòè æ çà ùîñü
òðåáà. Õ³áà ÿ çíàþ, ñê³ëüêè ùå

÷åêàòè òèõ äîêóìåíò³â — ì³ñÿöü,
÷è äâà. Òà é ðîáëÿòü ¿õ íå áåçêîøòîâíî. Òè ãðîø³ ìàºø? Òàê
ùî, ïîäðóãà, íå ðîçïóñêàé íþí³.
Ìîëîäà, êðàñèâà, í³÷îãî ç òîáîþ
íå ñòàíåòüñÿ.
Óâå÷åð³ ñèòóàö³ÿ ïîâòîðèëàñÿ.
Ò³ëüêè âæå ïðèéøîâ ³íøèé ÷îëîâ³ê. Íå ÷àñòî âèïàäàâ äåíü, êîëè
âîíà çàëèøàëàñÿ îäíà íà í³÷.
Ä³â÷èíà çðîçóì³ëà, â ÿêó õàëåïó
âëèïëà.
Ïîäðóãà òåæ ïîñò³éíî
ç'ÿâëÿëàñÿ. ßêîñü Îëåíà çàïèòàëà
¿¿ ïðî ãðîø³. Òà â³äïîâ³ëà, ùî
âèòðà÷àº ¿õ íà õàð÷³, íà øàìïóí³,
çáèðàº, ùîá çàïëàòèòè çà äîêóìåíòè.
— ß ìàì³ îá³öÿëà ïîäçâîíèòè, — ñêàçàëà Îëåíà.
— Íà, äçâîíè. Ò³ëüêè ñëóõàé
ìåíå óâàæíî. Ìàºø ñêàçàòè îäíå:
«Ó ìåíå âñå äîáðå». Àáî ùå ùîñü
ó öüîìó ïëàí³. Ñïðîáóºø ãîâîðèòè ùîñü ³íøå — ïðèá’þ.
Áèëà íå ïîäðóãà. Ðóêè ðîçïóñêàëè äåÿê³ ç êë³ºíò³â. Çíóùàëèñÿ.
Òÿãàëè çà âîëîññÿ. Ñèëîþ çàëèâàëè â ãîðëî ñïèðòíå. Ãàñèëè
îá ò³ëî öèãàðêè. Áóâàëî, ïîâîäèëèñÿ ã³ðøå, í³æ ç òâàðèíîþ.
Îäí³º¿ íî÷³ íåçâàíèé ã³ñòü òðîõè ïåðåáðàâ àëêîãîëþ ³ çàñíóâ.
Íà òóìáî÷ö³ ëåæàâ éîãî òåëåôîí. Îëåíà çðîçóì³ëà, ùî öå ¿¿
÷è íå ºäèíèé øàíñ çàòåëåôîíóâàòè ìàì³. Êîä çíàëà, íîìåð òåæ.
Äâà ðàçè ïåðåä òèì äçâîíèëà ç
òåëåôîíó ïîäðóãè.
Íà äðóãîìó ê³íö³ äîâãî íå â³äïîâ³äàëè. Îëåíà, ñõîâàâøèñü
ó âàíí³é, òðåìò³ëà ç ïåðåëÿêó.

Íàðåøò³ ïî÷óëà ãîëîñ ìàìè.
— ßêùî òè ìåíå íå âðÿòóºø,
æèâîþ íå ïîáà÷èø! Òè ÷óºø,
ìàìî?
Æ³íêà çíàëà ì³ñòî, â ÿêå ïî¿õàëà äîíüêà. Çíàëà ïð³çâèùå ïîäðóãè. Îäðàçó ï³øëà â ïîë³ö³þ.
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИЛАМАЛИ
ДВЕРІ
Ó ïîë³ö³¿ ìàìó Îëåíè ÷åêàëî
âåëèêå ðîç÷àðóâàííÿ. ×è òî ¿¿
íåïðàâèëüíî çðîçóì³ëè. Ìîæëèâî, ç ³íøèõ ïðè÷èí íå ñòàëè
çàéìàòèñÿ ñïðàâîþ. Êîëè æ³íêà
âèõîäèëà ç êàá³íåòó, ïîáà÷èëà
íà ñòåíä³ íîìåð òåëåôîíó äîâ³ðè, çà ÿêèì âàðòî çâåðòàòèñÿ ç
ïèòàíü òîðã³âë³ ëþäüìè.
— Ï³ñëÿ äçâ³íêà ñõâèëüîâàíî¿ æ³íêè ìè îäðàçó çàïðîñèëè ¿¿ äî ñåáå, — êàæå Ëþáîâ
Íèêîäèì. — Âèñëóõàëè. Ñêàçàëè íàïèñàòè çàÿâó ç ïðîõàííÿì
âèçâîëèòè äî÷êó ³ ïîâåðíóòè
äîäîìó. Åëåêòðîííîþ ïîøòîþ
â³äïðàâèëè â êîíñóëüñòâî íàøî¿
êðà¿íè ó ì³ñò³, äå óòðèìóâàëè â³ííè÷àíêó.
Ëþáîâ Íèêîäèì íàãîëîøóº,
ùî äóæå åôåêòèâíî ñïðàöþâàâ

êîíñóë. Â³í çâåðíóâñÿ â òàìòåøíþ ïîë³ö³þ. Çà éîãî çâåðíåííÿì
ïîðóøèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó.
— Â³ííè÷àíêó âèçâîëèëè ÷åðåç
òðè äí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè â³äïðàâèëè çàÿâó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ëþáîâ. — Öå äóæå êîðîòêèé ÷àñ.
Ïîë³öåéñüê³ çóì³ëè ðîçøóêàòè
áóäèíîê, â ÿêîìó óòðèìóâàëè
íàøó çåìëÿ÷êó.
Ï³çí³øå ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàëà,
ùî ïåðåæèëà ùå îäèí ñòðåñ. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ïîë³öåéñüê³ âèëàìàëè
äâåð³ ³ óâ³ðâàëèñÿ ó áóäèíîê ç³
çáðîºþ.
Òèõ, õòî óòðèìóâàâ ó ñåêñóàëüíîìó ðàáñòâ³ â³ííè÷àíêó, ñóäèëè.
Ðàçîì ç íèìè ³ ¿¿ ïîäðóãó. Îëåíà
çàëèøàëàñÿ â ÷óæ³é êðà¿í³ ùå ïîíàä ï³âðîêó.
— Òàì ñâî¿ çàêîíè, — ãîâîðèòü
Ëþáîâ Íèêîäèì. — Òîìó â³ííè÷àíêó íå â³äïóñêàëè íà áàòüê³âùèíó, ïîêè òðèâàëî ðîçñë³äóâàííÿ, ïîò³ì ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ. Âåñü
öåé ÷àñ âîíà ïåðåáóâàëà â îäíîìó
ç ñîö³àëüíèõ ãóðòîæèòê³â.
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó,
ä³â÷èíà ïðîéøëà ðåàá³ë³òàö³þ.
Îòðèìàëà ñòàòóñ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè..

Запам’ятайте телефон лінії довіри
За номером телефону, за яким
дзвонила мати дівчини, можна
повідомляти не тільки про випадки торгівлі людьми чи їх примусового утримання. Тут приймають
дзвінки про домашнє насильство.
— За цим номером можна також

проконсультуватися перед поїздкою за кордон, — каже Любов
Никодим. — Вам нададуть поради, як уберегтися від того, аби
не потрапити у складну ситуацію.
Номер телефону довіри — 0800–
75–04–75.
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ЛОВЕЦЬ ЗУБРІВ: «ЯК ПЕРЕСЕЛИТИ
ТВАРИН, НЕ ЗНАВ НІХТО»
Досвід  Володимир Ткач брав
участь у вилові 27-ми зубрів. Саме
стільки червонокнижних тварин
переселили до інших областей держави
за безпосередньою участю згаданого
мисливствознавця. Вага окремих
доходила до тонни. Заманити у пастку
самців простіше, ніж самок. Як усе
відбувається, дізнавався журналіст RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Æèâîïàñòêà —
òàê íàçèâàþòü ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ âèëîâó ïàðíîêîïèòíèõ. Êîëè çóáð
ïîòðàïëÿº â íå¿, ïî÷èíàº ïðîÿâëÿòè àãðåñ³þ. Ñàìö³â ïðîñò³øå
çàìàíèòè. Ñàìêè, íàâïàêè, äóæå
îáåðåæí³. Îäíàê ó ïàñòö³ ïîâîäÿòüñÿ îäíàêîâî àãðåñèâíî.
— Òåõíîëîã³þ âèëîâó çóáð³â
â³äïðàöüîâóâàëè ñàìîòóæêè, —
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Òêà÷,
ìèñëèâñòâîçíàâåöü Õì³ëüíèöüêîãî óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà. — Íåîáõ³äí³ñòü âèíèêëà
ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî òâàðèí òðåáà
áóëî ïåðåñåëÿòè â ³íø³ ë³ñîâ³ ãîñ-

ДОВІДКА
У січні 2016-го браконьєри знищили 17 голів зубрів. Загнали їх
на озеро. Під великою вагою лід
не витримав і зубри опинилися
у воді. На березі видно було кров.
Припускають, що тих, які врятувалися, могли добивати сокирами.
Правоохоронці так і не встановили
винуватців.

ïîäàðñòâà êðà¿íè. ßê ïðàâèëüíî
öå çðîáèòè, íå çíàëè. Äî òîãî
÷àñó íå âèíèêàëà òàêà íåîáõ³äí³ñòü. Áî é çóáðè ó íàøèõ ë³ñàõ
íå âîäèëèñÿ.
Ó 2008-ìó Âîëîäèìèð Òêà÷
ò³ëüêè ïðèñòóïèâ äî ðîáîòè
ìèñëèâñòâîçíàâöåì ó Õì³ëüíèêó.
Éîìó äîðó÷èëè â³äëîâèòè 12 çóáð³â — 8 ñàìîê ³ ÷îòèðè ñàìö³.
Äîçâ³ë íà âèëîâ îòðèìàëè òåðì³íîì íà äâà ðîêè. Çà òàêèé ïåð³îä
òðåáà áóëî ñïðàâèòèñÿ. Ïî÷èíàëè
ç âèãîòîâëåííÿ æèâîïàñòêè.
— Í³÷îãî îñîáëèâîãî â ö³é
ñïîðóä³ íåìà, — ðîçïîâ³äàº ïàí
Âîëîäèìèð. — Âîíà ñêëàäàºòüñÿ
ç îáîðè, ùî ìàº âõ³ä ³ âóçüêèé
âèõ³ä. Â³í âåäå äî âåëèêîãî ÿùèêà. Ïðèìàíêîþ ñëóæèòü áàãàòî
êîðì³â íà îáîð³.
Ïëîùà îáîðè ïðèáëèçíî
50 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Âèñîòà
îãîðîæ³ ïðèáëèçíî òðè ìåòðè.
Êîëè òâàðèíà çàõîäèòü, õâ³ðòêà
àâòîìàòè÷íî çà÷èíÿºòüñÿ. Çàëèøàºòüñÿ îäèí âèõ³ä — âóçüêèì
äåðåâ’ÿíèì êîðèäîðîì — ó ÿùèê.
— Òðåáà áà÷èòè, íàñê³ëüêè çóáðè ñòàþòü àãðåñèâí³, êîëè ðîçóì³þòü, ùî îïèíèëèñÿ ó íåâîë³, —
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Òêà÷. —
Ñïî÷àòêó âîíè ðîãàìè ëóïëÿòü

ó ñò³íêè, ïîò³ì íàìàãàþòüñÿ
ïåðåñòðèáíóòè ÷åðåç îãîðîæó.
Ñï³âðîçìîâíèê çãàäóº âèïàäîê
ç ìîëîäèì ñàìöåì. Òàêî¿ àãðåñ³¿
ó çóáð³â Âîëîäèìèð ðàí³øå íå áà÷èâ. Çà ïîâåä³íêîþ «ïîëîíåíîãî»
ñïîñòåð³ãàâ ðàçîì ç êîëåãàìè ç
×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ïðè¿õàëè çàáðàòè òâàðèíó. Ñàìåöü
âèáèâ îäíó ç äîùîê íà îáîð³.
Ï³íà âèðèâàëàñÿ ç ðîòà. Ïàðà — ç
í³çäð³â. Êîïèòàìè ðèâ çåìëþ…
— Íàø³ ãîñò³ ç ×åðí³âö³â
òîä³ æ äàëè òâàðèí³ êëè÷êó —
Ëþòèé, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð
Òêà÷. — ßêèì æå áóëî íàøå çäèâóâàííÿ, êîëè ðàïòîì Ëþòèé çì³íèâ ãí³â íà ìèë³ñòü. Ñïåðøó â³í
óâàæíî ïîäèâèâñÿ íà íàñ, ïîò³ì

Íèí³ Âîëîäèìèð Òêà÷
ç³ ñâî¿ìè êîëåãàìè
çàéíÿòèé âèëîâîì äëÿ
ïåðåñåëåííÿ äåñÿòè
çóáð³â äî ×åðí³âåöüêî¿
îáëàñò³
îïóñòèâ ãîëîâó ³ ï³øîâ âóçüêèì
êîðèäîðîì ó òåìðÿâó ÿùèêà.
Äî ðå÷³, ÿùèêè ðîáëÿòü ç äóáîâèõ äîùîê. Âîíè íåâåëèêîãî ðîçì³ðó. Ó ñò³íàõ íåâåëèê³ ïðîð³çè
äëÿ äîñòóïó ïîâ³òðÿ. Ï³äí³ìàþòü
êðàíîì, âàíòàæàòü íà àâòîìîá³ëü
³ áàæàþòü ùàñëèâî¿ äîðîãè.
— Íàøà ðîáîòà — ï³ä îñîáëèâèì êîíòðîëåì, — êàæå ìèñëèâñòâîçíàâåöü. — Óñ³ äîçâîëè íà ¿¿
ïðîâåäåííÿ íàäàº Ì³íåêîëîã³¿.
Âîíè ³ìåíí³: âêàçóºòüñÿ ïð³çâèùå ëþäèíè, íà ÿêó ïîêëàäàºòüñÿ
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîöåñ âèëîâó. ²íøèé äîçâ³ë âèïèñóþòü
íà ïåðåâåçåííÿ. Â³í òàê ñàìî
³ìåííèé, àëå íå ìîæå áóòè âèïèñàíèé íà òó ñàìó ëþäèíó, ùî
â³äïîâ³äàº çà âèëîâ.

Володимир Ткач (крайній ліворуч) разом з колегами
переписують зубрів. У січні цього року нарахували 95 голів

У нас найбільше поголів’я
У жодному іншому регіоні держави не мають такої кількості
зубрів, як на Вінниччині. За переписом у січні 2019-го, у нас
нараховувалося їх 95 голів.
Загалом в Україні приблизно
300 зубрів.
До 1979-го у лісах нашої області
зубри не водилися. У тому році
завезли чотирьох самок і двох
самців. У перший рік їх чисель-

ність зросла до восьми голів,
протягом наступних десяти років — до 47, з 1990 р. до 2010 р. —
до 90 особин. Нині їх 95.
Щільність поголів’я зубрів становить п’ять особин на 1000 га
угідь (при нормі три особини).
Це одна з причин переселення
тварин в інші регіони.
За кожну переселену тварину отримують в середньому 70 тис. грн.

Вожаком у стаді — самка
Полювання на зубрів заборонене. Штраф за знищення одного — 130 тис. грн. Як стверджує
співрозмовник, тварин не репродуктивного віку виштовхують зі стада. Вони можуть ходити не тільки лісами, а й полями.
Завдавати шкоди сільгоспугіддям. На людей не нападають.
У холодну пору року дозволяють
повернутися до стада. Тоді по-

трібні додаткові копита, якими
добувають корми з-під снігу.
— Одного разу взимку разом з
єгерем Олександром Сіваченком, у я кого я багато навчився
у питаннях догляду за зубрами,
зайшли у старий сад і опинилися
посеред зубрів, які лежали колом, — розповідає Володимир
Ткач. — Тварини не виявили ніякої реакції на нашу появу.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ПРИДІЛІТЬ ЗДОРОВ’Ю
ЧАС АБО 2000–3000 ГРН РАЗ НА РІК

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Попередити  Лікарі радять раз на рік
пройти медогляд, особливо людям після
30 років, або хоча б зробити основні
аналізи. Часто ми на це не звертаємо
уваги, доки не доходить до болячок
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ñüîãîäí³ ó ïàö³ºíò³â º äâà øëÿõè.
Âèòðàòèòè òèæäåíüäâà òà ïðîéòè âñ³ îáñòåæåííÿ â êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ áåçêîøòîâíî — â ðàìêàõ ïàêåòó ïîñëóã ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Äëÿ
öüîãî âàðòî ïðèéòè íà ïðèéîì äî
ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Â³í âèïèøå âàì íàïðàâëåííÿ íà íåîáõ³äí³
àíàë³çè òà äîñë³äæåííÿ. Öå çàáåðå
òðîõè ÷àñó, òà íå áóäå êîøòóâàòè
âàì êóïè ãðîøåé. Õî÷åòå çåêîíîìèòè íà ÷àñ³, ïðèéäåòüñÿ âòðàòèòè
ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ. ² òàì, ³ òàì ë³êàð³
ïðîïîíóþòü ì³í³ìàëüíèé ñïèñîê
àíàë³ç³â, ÿê³ äîçâîëÿþòü âèÿâèòè
õâîðîáó íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ³ â÷àñíî ¿¿ ë³êóâàòè. Äî ïåâíîãî â³êó
(äî 30) äîñèòü ðàç íà ð³ê çäàâàòè
àíàë³ç êðîâ³ òà ñå÷³. Çà ðåçóëüòàòàìè çàãàëüíîãî àíàë³çó êðîâ³, âàø
ë³êàð çìîæå ðîçêàçàòè, ÷è º ó âàñ
àíåì³ÿ, çàïàëåííÿ, à òàêîæ ñêëàäí³ çàõâîðþâàííÿ ëåãåí³â, ñåðöÿ,
êðîâ³, ùèòîâèäíî¿ çàëîçè. Çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³ äàº âàæëèâ³ äàí³
ïðî ðîáîòó íèðîê, ïå÷³íêè, æîâ÷íîãî. Â³äõèëåííÿ â áóäü-ÿêîìó ç
íèõ ìîæóòü ãîâîðèòè ïðî ðîçâèòîê
ïàòîëîã³é.
ПОТІМ ДВОХ АНАЛІЗІВ МАЛО
Îðãàí³çì ëþäèíè ïî÷èíàº
ñòàð³òè ï³ñëÿ 20 ðîê³â. Êë³òèíè

ïîâ³ëüí³øå îíîâëþþòüñÿ, õî÷à
çîâí³ öå çîâñ³ì íåïîì³òíî, íàóêîâö³ êàæóòü, ùî äèñáàëàíñ ì³æ
ìîëîäèìè òà ñòàðèìè êë³òèíàìè
ñòàº ïîì³òíèì ï³ñëÿ 30 ðîê³â.
Ñàìå òîä³ òðàïëÿþòüñÿ «ïîëàìêè», ÿê³ ïîòð³áíî ðåìîíòóâàòè. Àáî æ ìîæíà òðèìàòè ðóêó
íà ïóëüñ³, ñàìå äëÿ öüîãî ³ñíóº
òàê çâàíèé «÷åêàï» — ñêðèí³íã
òåñò íà íàéïîøèðåí³ø³ õâîðîáè.
Äî íüîãî âõîäÿòü îñíîâí³ àíà-

Äî ïåâíîãî â³êó,
äîñèòü ðàç íà ð³ê
çäàâàòè çàãàëüíèé
àíàë³ç êðîâ³ òà ñå÷³.
Ï³ñëÿ 30 ðîê³â öüîãî
âæå áóäå çàìàëî
ë³çè òà äîñë³äæåííÿ îðãàí³çìó:
àíàë³ç êðîâ³, ñå÷³, ðåíòãåí ëåãåí³â, ÓÇÄ ãðóäåé òà ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, åëåêòðîêàðä³îãðàìà,
òåñò íà îíêîìàðêåðè, ùîð³÷íà
êîíñóëüòàö³ÿ ó ã³íåêîëîãà äëÿ
æ³íîê òà óðîëîãà äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Öåé ïåðåë³ê íå âèïàäêîâèé,
àäæå ïðîïîíóº âáåðåãòèñÿ òà âèÿâèòè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ íàéïîøèðåí³ø³ õâîðîáè ñó÷àñíîñò³,
öå ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, çàõâîðþâàííÿ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó, îíêîçàõâîðþâàííÿ, ä³àáåò. Ñàìå âîíè
ï³äñòåð³ãàþòü ÿê æ³íîê, òàê ³
÷îëîâ³ê³â 30+ òà 40+.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ'Я В ПРИВАТНИХ МЕДЗАКДЛАДАХ
(у комунальних безкоштовно)
ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

30+
Загальний аналіз крові........................ 100 грн
Загальний аналіз сечі ............................90 грн
Рентген легенів .................................... 100 грн
УЗД черевної порожнини .................. 400 грн
ЕКГ ....................................................... 100 грн
УЗД серця ........................................... 300 грн
Біохімічний аналіз крові ..................... 240 грн
Ліпідограма (тест на холестерин) ....... 160 грн
Огляд уролога .................................... 240 грн
УСЬОГО ................................................1730 ГРН

30+
Загальний аналіз крові........................ 100 грн
Загальний аналіз сечі ............................90 грн
Рентген легенів .................................... 100 грн
УЗД черевної порожнини .................. 400 грн
Огляд гінеколога ................................. 190 грн
УЗД грудей ..........................................220 грн
ЕКГ ....................................................... 100 грн
УЗД серця ........................................... 300 грн
Біохімічний аналіз крові ..................... 240 грн
Ліпідограма (тест на холестерин) ....... 160 грн
УСЬОГО ............................................... 1900 ГРН

40+
Аналіз крові на PSA (онкомаркери)....140 грн
УЗД простати ...................................... 300 грн
Колоноскопія ....................................1000 грн
УСЬОГО ................................................3170 ГРН

40+
Мамографія ........................................370 грн
Колоноскопія ....................................1000 грн
УСЬОГО ............................................... 3270 ГРН

Які найпоширеніші хвороби можна попередити чи виявити на ранніх стадіях
 Гіпертонічна хвороба та інші
серцево-судинні захворювання
Група ризику: підвищення тиску, тютюнокуріння, надлишкова
маса тіла, цукровий діабет, зловживання алкоголем, спадковість,
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.
 Цукровий діабет
Група ризику: надлишкова маса
тіла, спадковість, зловживання алкоголем, чоловіки — від 45 років, жінки

до 45 років, якщо є фактори ризику.
Методи виявлення: оцінка серцево-судинного ризику за шкалою
SCORE, вимірювання індексу маси
тіла, окружності талії, цукру крові,
загального холестерину.
Періодичність — щороку.
 Рак молочної залози
Групи ризику: спадковість, пізнє
перше дітонародження (після 30),
тривала гормонозамісна терапія
при менопаузі, постменопаузальне ожиріння, вживання алкоголю,
куріння, підтверджена мутація,
чоловіки 50+, жінки 40+
Методи виявлення: мамографія.
Періодичність — кожні два роки.
 Колоректальний рак (КРР)
Групи ризику: спадковість, за-

пальні захворювання кишківника, поліпи, чоловіки та жінки від
45 років.
Методи виявлення: опитування,
тест калу на приховану кров та/
або направлення на вторинку.
Періодичність — кожні 2 роки.
При факторах ризику — щороку.
 Рак передміхурової залози
Групи ризику: 50 років і старші.
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.
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447682

446708
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«НИВА» CТАРТУВАЛА
«ВАЛІДОЛЬНОЮ» ПЕРЕМОГОЮ
Друга ліга  Вінницькі футболісти
із мінімальним рахунком здолали
«Чайку». Піднялися на третю
сходинку турнірної таблиці
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Â³ííèöüêà «Íèâà» øîñòîãî
êâ³òíÿ çäîáóëà ïåðåìîãó â ñòàðòîâ³é îô³ö³éí³é ãð³ ó 2019 ðîö³.
Íàøà êîìàíäà íà äîìàøí³é àðåí³
îäíîéìåííîãî ñïîðòêîìïëåêñó
ïåðåãðàëà «×àéêó» (Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, Êè¿âñüêà
îáëàñòü) ³ç ì³í³ìàëüíèì ðàõóíêîì 1:0. Ìàò÷ âèêëèêàâ ³íòåðåñ
ó ãëÿäà÷³â, ÿêèõ íà òðèáóíàõ áóëî
2,5 òèñÿ÷³.
ДИСКВАЛІФІКОВАНИЙ
КАПІТАН
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ãîñò³ çàéìàëè ïåðåäîñòàííº ì³ñöå
â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ãðóïè «À»,
áóëè ïåâí³ ïîáîþâàííÿ çà ðåçóëüòàò. Ó ïåðøó ÷åðãó ÷åðåç òå,
ùî â ì³æñåçîííÿ ñêëàä «Íèâè»
îíîâèâñÿ íà 70%, à î÷îëèâ ¿¿ íîâèé ãîëîâíèé òðåíåð, êîëèøí³é
êàï³òàí íàøîãî êëóáó Êîë³íñ
Íãàõà. Òàêîæ ìîãëî äàòèñÿ âçíàêè òå, ùî â ãð³ ç «×àéêîþ» ÷åðåç
äèñêâàë³ô³êàö³þ, çàðîáëåíó ùå
â ìèíóëîìó ðîö³, íå ìîãëè âçÿòè

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. ДРУГА ЛІГА. ГРУПА «А».
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ НА 10 КВІТНЯ 2019 РОКУ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Полісся»
«Минай»
«Нива» В
«Черкащина-Академія»
«Калуш»
«Верес»
«Поділля»
«Нива» Т
«Чайка»
«Буковина»

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

9
9
7
8
8
7
5
5
3
3

6
4
8
5
5
3
5
5
7
4

3
5
3
5
5
8
8
8
8
11

14–9
25–15
19–12
21–15
18–13
11–13
14–17
13–18
10–15
12–30

33
31
29
29
29
24
20
20
16
13

Звитяги
гандболістів
 Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèâ òóð
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè (ïåðøà ë³ãà) ç ãàíäáîëó ñåðåä
÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Ãîñïîäàð³
çäîëàëè êèÿí — 37:28 ³ îäåñèò³â — 32:16.

Нивівці постійно тиснули на ворота суперника,
але до останньої хвилини не могли забити гол
ìó ñòðèáêó çì³ã âçÿòè öåé óäàð,
ùî âèêëèêàëî àïëîäèñìåíòè
ïóáë³êè.
×àñ ³øîâ, àëå «Íèâà» í³ÿê
íå ìîãëà â³äêðèòè ðàõóíîê. Ãîñò³
ãðàëè â³ä ãëóõî¿ îáîðîíè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, øàíñè äëÿ âçÿòòÿ
âîð³ò ìàëè â³ííè÷àíè ßðîñëàâ
Áðàñëàâñüêèé, Îëåêñàíäð Äóã³ºíêî òà ³íø³. À íà îñòàíí³é õâèëèí³
òàéìó íàø êàï³òàí âèéøîâ â³÷íà-â³÷ ³ç ãîëê³ïåðîì ³ ïðîáèâàâ
âæå ó ïîðîæí³ âîðîòà. Íà æàëü,
ñõèáèâ.
— Ìîæëèâî, âîðîòà âàðòî
îêðîïèòè ñâÿòîþ âîäîþ, ùîá
ì’ÿ÷ òóäè çàõîäèâ, — çàãîâîðèëè
íà òðèáóíàõ âáîë³âàëüíèêè íàøî¿
êîìàíäè.
ГОЛ НА ОСТАННІЙ ХВИЛИНІ
Ó äðóãîìó òàéì³ øâèäêî äîòèñíóòè ñóïåðíèêà òàêîæ íå âäàëîñÿ. Íàâïàêè, «×àéö³» âäàëîñÿ
ïðîâåñòè íèçêó ö³êàâèõ êîíòðàòàê. Ï³ñëÿ íèõ ê³ëüêà ðàç³â
ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü äîâîäèëîñÿ
äåìîíñòðóâàòè íîâîìó âîðîòàðþ

гу в другому таймі. Півзахисник
«Ниви» Тимофій Брижчук вважає,
що у нашої команди є перспективи
покращити гру.
— Тоді ми зможемо показувати
набагато більше, ніж в поєдинку з «Чайкою». Чому зараз довго
не могли забити? Це — футбол.
У другому таймі «Ниві» довелося
складніше. Напевно тому, що ми
грали проти відчутного вітру, —
пояснює Тимофій Брижчук.
Головний тренер «Ниви», екскапітан нашого клубу Колінс
Нгаха зауважив, що не звик дивитися футбол зі сторони.
— Коли ти на полі, набагато більше впливаєш на перебіг подій. Як

«Íèâè» Ðîìàíó Ëüîïö³. Ïðèì³ðîì, â³í áóâ íà âèñîò³ ï³ñëÿ óäàðó
ìåòð³â ç 12-òè Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà.
«Íèâà» äî îñòàííüîãî íàìàãàëàñÿ çäîáóòè òðè âàæëèâ³ î÷êè.
Êîëè äåÿê³ ãëÿäà÷³ ïî÷àëè çàëèøàòè òðèáóíè, âæå íå ñïîä³âàþ÷èñü íà ïåðåìîãó, á³ëÿ
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà «×àéêè»
áóëî ïðèçíà÷åíî íåáåçïå÷íèé
øòðàôíèé. Öå áóâ, íàïåâíî,
îñòàíí³é ðåàëüíèé øàíñ âðàçèòè âîðîòà íåïîñòóïëèâîãî
êîëåêòèâó ³ç Ïåòðîïàâë³âñüêî¿
Áîðùàã³âêè. ² íèâ³âö³ íèì ñêîðèñòàëèñÿ! Ï³ñëÿ ïîñòð³ëó Þð³ÿ
Ìàëºÿ øê³ðÿíèé çà÷åïèâ îäíîãî
³ç ñóïåðíèê³â, çì³íèâ òðàºêòîð³þ
³ çàëåò³â ó ö³ëü! 1:0.
Ï³ñëÿ ö³º¿ ïåðåìîãè íàøà êîìàíäà ï³äíÿëàñÿ íà òðåòº ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëèö³ ãðóïè.
Íàñòóïíèé ïîºäèíîê «Íèâà»
çíîâó ïðîâåäå âäîìà. Ö³º¿ ñóáîòè, 13 êâ³òíÿ, íàøèì ñóïåðíèêîì áóäóòü îäíîêëóáíèêè ³ç
Òåðíîïîëÿ. Ïî÷àòîê ãðè íà ÑÊ
«Íèâà» — 15.00.

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 18 ТУРУ

Дебютант врятував команду
Атакувальний півзахисник Юрій
Малєй розповів, що він відчував, коли пробивав штрафний
на останній хвилині.
— Коли Ярик Браславський заробив штрафний, я йшов до м’яча
тільки з однією думкою — вразити ворота суперника! Коли побачив м'яч у сітці, скажу чесно,
мої емоції передати неможливо.
Мурашки пішли по шкірі від того,
як стадіон просто вибухнув! Але
тепер нам потрібно забувати цю
гру і думати про домашній поєдинок проти одноклубників із
Тернополя, — сказав Юрій Малєй.
За словами Юрія Малєя, гра була
не дуже яскравою — в першу чер-

«Газовик»
не пасе задніх
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç
âîëåéáîëó ñåðåä âåòåðàí³â.
Ïåðåì³ã «Ãàçîâèê». Ðàçîì
³ç íèì òð³éêó êðàùèõ
ñêëàëè «Ëîêîìîòèâ»
³ ÂÊ «Ñòðèæàâêà»
(Â³ííèöüêèé ðàéîí).

ó÷àñòü íàïàäíèê Ìàêñèì ßñüêîâ
³ îñîáëèâî êàï³òàí, àòàêóâàëüíèé
ï³âçàõèñíèê ²ãîð Ìàëÿðåíêî.
Îáîâ’ÿçêè êàï³òàíà «Íèâè»
â ìàò÷³ âçÿâ íà ñåáå ãîñòðèé
ôîðâàðä ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé,
ÿêèé äíÿìè â³äñâÿòêóâàâ ñâîº
30-ð³÷÷ÿ. Â³í ðàçîì ³ç Þð³ºì
Ìàëººì îäðàçó íàìàãàëèñÿ âçÿòè «áèêà çà ðîãè». Òîáòî îðãàí³çóâàòè «øâèäêèé» ì’ÿ÷ ó âîðîòà
ñóïåðíèêà.
«ОКРОПИТИ СВЯТОЮ
ВОДОЮ?»
Óæå â ïåðø³ õâèëèíè çóñòð³÷³
â³ííè÷àíè ìîãëè â³äêðèâàòè ðàõóíîê. Îëåêñàíäð Äóã³ºíêî ï³ñëÿ
ïîäà÷³ êóòîâîãî ïðîáèâ ïîðó÷
ç³ øòàíãîþ. Íåçàáàðîì Àíäð³é
Ðîãîç³í â áîðîòüá³ ç çàõèñíèêîì
íå âñòèã ï³äñòàâèòè íîãó ï³ñëÿ
íåáåçïå÷íîãî ïðîñòð³ëó.
Ó ñåðåäèí³ òàéìó ãðà çíîâó
ïðîõîäèëà âèêëþ÷íî íà ïîëîâèí³ ïîëÿ «×àéêè». Íà 25-é õâèëèí³ ç ñåðåäíüî¿ â³äñòàí³ ïîòóæíî
ïðîáèâ Äåíèñ Äîë³íñüêèé. Àëå
ãîëê³ïåð ãîñòåé ó êàðêîëîìíî-

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

кажуть: якщо став тренером, вбий
у собі футболіста! — каже Колінс
Нгаха. — Серед новачків гарно
себе показав Юрій Малєй, а також
наш воротар Роман Льопка, який
відіграв надійно. У нас команда
майже нова. Тому поки що діємо
не так злагоджено, як хотілося б.
Головний тренер «Чайки» Тарас
Ільницький визнає, що його команда провалила перший тайм.
— Можливо, це пов’язано з тим,
що футболісти нервували. Щодо
пропущеного м’яча, у наші ворота призначили незрозумілий
штрафний, який був виконаний
майстерно, — сказав тренер суперників.

Педагоги проти
медиків
 Äîá³ãëà ê³íöÿ ì³ñüêà
ñïàðòàê³àäà ñåðåä ñòóäåíò³â
âèø³â 1–2 ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç áàñêåòáîëó (ä³â÷àòà).
Ïåðåì³ã Â³ííèöüêèé ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ.
Äàë³ — ìåäêîëåäæ ³ êîëåäæ
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é.

Непогано
зорієнтувалися
 Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ
ñåðåä âèõîâàíö³â ñïîðòøê³ë
ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ
ïðîâåëè ó Òðóñêàâö³.
Â³ííè÷àíè âèãðàëè äåñÿòîê
íàãîðîä ð³çíîãî ´àòóíêó.
Îñîáëèâî â³äçíà÷èëàñÿ
÷åìï³îíêà ñâ³òó Êàòåðèíà
Äçåìà, â àêòèâ³ ÿêî¿ ïî äâà
çîëîòà ³ ñð³áëà.
Випуск №15 (1089)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Зверніть увагу
на ілюзорну гру.
Задача №2349-2352
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

«Нива» (В) — «Чайка» ........................... 1:0
«Буковина» — «Минай» ....................... 0:0
«Верес» — «Черкащина-Академія» ....... 0:1
«Полісся» — «Нива» (Т) .........................2:0
«Поділля» — «Калуш» ............................. :1

КАЛЕНДАР МАТЧІВ «НИВИ»
У ТРЕТЬОМУ КОЛІ
13.04. сб............................... «Нива» (Т). д.
18.04. чт. .................................. «Чайка». в.
25.04. чт. ................................«Минай». в.
01.05. ср..............................«Буковина». д.
05.05. нд.......... «Черкащина-Академія». д
11.05. сб. ..................................«Калуш». в.
15.05. ср. ................................«Полісся». д.
19.05. нд. ..................................«Верес». д.
25.05. сб. .............................. «Поділля». в.

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №14 (1432) від 3 квітня 2019 року
Задача №2345
I. 1. f3! Cd6 2. Te5 Th2+ 3. Kpg3 C:e5x;
II. 1. Th5! Th1 2. Th2 C:f4 3. Kph3 T:h2x: — тема Маслара.
Задача №2346
I. 1. Ce8! ed7: 2. Kpf7 Kph7 3. Tf6 d8Kx;
II. 1. Ch6! ef7: 2. Cg5 f8Ф+ 3. Tf7 Фd6x.
Задача №2347
I. 1. Kpb1! Kpd3 2. Kc1+ Kpd2 3. Kb2 Kc3x;
II. Kd4! K:d4 2. Kc3 Kpb3 3. Kb1 Kc2x.
Задача №2348
I. 1. Kpd3! Te1 2. f1K Te4 3. Kd2 Cc2x;
II. 1. Kpc5! Kpc3 2. Kpb5 Ce2+ 3. Kpa4 Ta1x.
М. Пархоменко
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ВІННИЧАНАМ МОЖУТЬ ЗБІЛЬШИТИ
ЦІНУ ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Уже?  Вінницькі тепловики подали
розрахунки на збільшення тарифів
для містян до Нацрегулятора. За ними
опалення може здорожчати на 24%,
а ціна гарячої води — на 40%. Але тарифи
ще не є остаточними. При цьому після
останнього підвищення вінничани вже
заборгували 110 мільйонів гривень!
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)77583334

Ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»
ï³äáèëè ï³äñóìêè îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó, ÿêèé çàâåðøèâñÿ 8 êâ³òíÿ. Ïåðøà çàñòóïíèöÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ëþäìèëà Øàòêîâñüêà
ðîçêàçàëà, ùî çà îñòàíí³ ø³ñòü
ì³ñÿö³â âîíè ïîäàëè 695 òèñÿ÷
ã³ãàêàëîð³é òåïëà, ë³êâ³äóâàëè
469 àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà ãîòóþòüñÿ âæå äî íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Çîêðåìà, ïîäàëè
ðîçðàõóíêè íà çá³ëüøåííÿ òàðèô³â íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó âîäó.
— Ïåðøîãî áåðåçíÿ ìè ïîäàëè ñâî¿ ðîçðàõóíêè. Ïðè÷èíà — çá³ëüøóºòüñÿ ö³íà íà ãàç,
âîäîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîåíåðã³þ,
çðîñòàþòü âèòðàòè íà çàðïëàòè
ïðàö³âíèêàì íàøîãî ï³äïðèºìñòâà, çá³ëüøóþòüñÿ ïîäàòêè, — êàçàëà Øàòêîâñüêà. —
ßêùî ö³ êîðèãóâàííÿ ïðîéäóòü
ó ÍÊÐÅÊÏ, òî ç 1 òðàâíÿ çíîâó
º éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî çðîñòå
òàðèô íà ïîñëóãè íà ð³âí³ 33%.
ТАРИФ НЕ Є ОСТАТОЧНИМ
ßêùî ðîçðàõóíêè òåïëîâèê³â
ñõâàëÿòü ó ïîâíîìó îáñÿç³, òî âæå
ç 1 òðàâíÿ â³ííè÷àíè ïëàòèìóòü
125 ãðèâåíü çà êóáîìåòð ãàðÿ÷î¿

âîäè ç ðóøíèêîñóøèëüíèêàìè
àáî 116 ãðèâåíü çà êóá âîäè áåç
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â. À íà íîâèé îïàëþâàëüíèé ñåçîí âîñåíè
2019 ðîêó â³ííè÷àíè áóäóòü ïëàòèòè 44 ãðèâí³ çà îäèí êâàäðàòíèé
ìåòð ñâîãî æèòëà, 1717 ãðèâåíü
çà îäíó ã³ãàêàëîð³þ îïàëåííÿ.
Àëå, ÿê çàçíà÷èëà Ëþäìèëà
Øàòêîâñüêà, òàê³ òàðèôè ùå íå º
óçãîäæåíèìè ÷åðåç íåâ³äîìó ö³íó
ãàçó â òðàâí³ 2019 ðîêó òà íå ïîãîäæåí³ Íàöðåãóëÿòîðîì.
— ² íà ÿêîìó ð³âí³ â³äáóäåòüñÿ çðîñòàííÿ òàðèô³â äëÿ â³ííè÷àí — ùå íåâ³äîìî. Óò³ì, íàì
êîðèãóâàííÿ òàðèô³â ïîòð³áíå,
àáè çàáåçïå÷èòè áåçïåðåá³éíó
ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà, — ñêàçàëà
Øàòêîâñüêà. — Àäæå ç 2012 ðîêó
òàðèô çì³íþâàëè ò³ëüêè íà ð³âí³
ãàçó, âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîåíåðã³¿. Æîäíîãî ðàçó íå áóëî
êîðèãóâàííÿ íà çàðïëàòíèé
ôîíä, íà ñïëàòó ïîäàòê³â. Äëÿ
ïðèêëàäó, íà çàðïëàòè â òàðèô³
çàêëàäåíî 6 ì³ëüéîí³â 400 òèñÿ÷
ãðèâåíü, à çà ôàêòîì ìè ìàºìî
ñïëàòèòè 10,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
ПРОБЛЕМНИЙ «МАЯК»
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»
öüîãî ðîêó ïî÷àëî îáñëóãîâóâàòè ñïîæèâà÷³â ÄÏ «Òåïëîêîìóíåíåðãî Ìàÿê». ¯ì íà áàëàíñ
ïåðåäàëè çíîøåí³ òåïëîìåðåæ³. ²
ÿê ðåçóëüòàò, íàâ³òü âçèìêó äåÿê³

ñïîæèâà÷³ áóëè áåç ãàðÿ÷î¿ âîäè
òà òåïëà.
Ïðîáëåìó âèð³øàòü óñòàíîâêîþ
³íäèâ³äóàëüíî-òåïëîâèõ ïóíêò³â,
ÿê³ ï³ä³ãð³âàòèìóòü òåïëîíîñ³é
ïðÿìî ïåðåä âõîäîì ó áóäèíêè.
— Ìîíòàæ 141 ³íäèâ³äóàëüíîòåïëîâèõ ïóíêò³â íà Âèøåíüö³ ìè
ðîçïî÷àëè ùå â ñ³÷í³ 2019 ðîêó.
² öå áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, —
ðîçêàçàâ ãîëîâíèé ³íæåíåð
ï³äïðèºìñòâà Àíäð³é Ëàñêîâ÷óê. — Ðîçðîáëåíà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ íà òðè
öåíòðàëüíî-òåïëîâèõ ïóíêòè, ÿê³
ìè ïëàíóºìî êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè òà çàì³íèòè ïîâí³ñòþ
ìåðåæ³ â³ä öèõ ÖÒÏ äî ñïîæèâà÷³â.

Òàðèô õî÷óòü
çá³ëüøèòè ÷åðåç
çðîñòàííÿ ö³íè ãàçó
òà ïîäàòê³â. Îñòàííº
çäîðîæ÷àííÿ áóëî
1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó
Óò³ì, êîëèøí³ì ñïîæèâà÷àì
«Ìàÿêà» ìîæóòü çíîâ çì³íèòè
ïîñòà÷àëüíèêà òåïëà. ² öå ìîæå
ñòàòèñÿ ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.
— Íå âèêëþ÷íî, ùî ç íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó âæå
íå ìè áóäåìî ïîñòà÷àòè òåïëî
ó áóäèíêè, ÿê³ ðàí³øå áóëè çàêð³ïëåí³ çà «Ìàÿêîì».
— Âè ìàºòå íà óâàç³ «Âèøåíüêàì³ñüêòåïëîåíåðãî»? — çàïèòàâ
æóðíàë³ñò.
— Òàê, — â³äïîâ³ëà Ëþäìèëà
Øàòêîâñüêà.
Öå ùå îäíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ñâî¿ì ð³øåííÿì ñòâîðèëà Â³ííèöüêà ì³ñüêà
ðàäà. Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèê³â,
âîíî áóäå îáñëóãîâóâàòè ìåðåæ³
òà íàäàâàòèìå òåïëî êîëèøí³ì
ñïîæèâà÷àì «Ìàÿêà».

ЯКИМИ МОЖУТЬ СТАТИ ТАРИФИ

ОПАЛЕННЯ

ГАРЯЧА ВОДА
ДІЮЧИЙ

35,24 грн за м2
у будинках без лічильників тепла
1375,27 грн за 1 Гкал
у будинках з лічильником тепла

90,10 грн за м3
з рушникосушильниками
83,27 грн за м3
без рушникосушильників
ПРОГНОЗ

44,01 грн за м2
у будинках без лічильників тепла
1717,28 грн за 1 Гкал
у будинках з лічильником тепла

125,50 грн за м3
з рушникосушильниками
116,41 грн за м3
без рушникосушильників

Джерело: протокол обговорення тарифів, які пропонують
запровадити з 1 травня (bit.ly/2UqF6zj).

У травні можемо залишитися без гарячої води
Протягом цього літа комунальники планують зробити
реконструкцію чотирьох кілометрів тепломереж, підготувати
до наступної зими 45 котелень,
84 центральних теплових пункти, 284 індивідуальних теплових
пункти, перевірити 194 кілометри тепломереж у Вінниці.
Але у «Вінницяміськтеплоенерго» нарікають на велику заборгованість споживачів — 110 мільйонів гривень станом на початок
квітня. Торік вінничани боргували тепловикам 66 мільйонів
гривень.
— Головна причина зростання
заборгованості — збільшення
тарифу на опалення з 1 січня
2019 року. Також вплинула монетизація субсидії. При 100%
фінансуванні субсидій станом

на 1 квітня споживачі не використали свої субсидії на загальну суму 5 мільйонів гривень, —
сказала Шатковська. — Якщо
заборгованість продовжить
зростати, то ми не зможемо
розрахуватися за газ з «Нафтогазом». І є ризик того, що з
1 травня населення Вінниці залишиться без гарячої води.
— Підприємство бореться зі злісними неплатниками, застосовуючи всі можливі важелі впливу
відповідно до законодавства:
штрафи, пеня, судовий і виконавчий збори, неможливість
отримати субсидію, заборона
виїзду за кордон та арешт майна, внесення до єдиного реєстру
боржників, — розказав керівник
служби збуту «Вінницяміськтеплоенерго» Ігор Ніколенко.

Газовики не змогли оскаржити штраф на 850 тисяч
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Ïóáë³÷íå òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿãàç» çâåðòàëîñÿ ó ñóä, ùîá çóïèíèòè ä³þ ïîñòàíîâè Íàöðåãóëÿòîðà. Çà íåþ ãàçîâèêè ìàþòü
ïåðåðàõóâàòè ïëàò³æêè ñïîæèâà÷³â çà ø³ñòü ì³ñÿö³â òà ñïëàòèòè
øòðàô 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü ó êàçíó.
Àëå ñóä íå ñòàâ íà á³ê ãàçîâî¿
êîìïàí³¿.
Ç æîâòíÿ 2018 ðîêó ó ðàõóíêè
â³ííè÷àí ñòàëè ðîáèòè äîíàðàõóâàííÿ çà ãàç. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî
ëþäèíà ñïîæèëà 100 êóáîìåòð³â
çà ì³ñÿöü, ¿é ìîãëè âïèñàòè ùå
8 êóá³â.

Ó çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ðèíîê
ãàçó» â³ä 2015 ðîêó ïðîïèñàíà âèìîãà ïðèâîäèòè ãàç äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ: + 20 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì òà 760 ìì ðòóòíîãî ñòîâïà.
ßêùî ðåàëüíà òåìïåðàòóðà òà
òèñê â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä öèõ ïîêàçíèê³â, òî ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó
ïîòð³áíî ìíîæèòè íà êîåô³ö³ºíòè — â³ä 0,98 äî 1,08. Òàê ïîÿñíþâàëè ñâî¿ ä³¿ ó «Â³ííèöÿãàç»
(bit.ly/2Ur8Uf5).
Óò³ì, ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ç ÃÎ
Ë³ãà «Í³êà» çâåðíóëèñÿ äî îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè òà ïîðàõóâàëè,
ùî òàêèì ÷èíîì îáëãàç ì³ã îòðè-

ìàòè ïîíàä 98 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
ïðèáóòêó ÷åðåç äîíàðàõóâàííÿ.
Ïðîêóðàòóðà â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
Íàöðåãóëÿòîð îøòðàôóâàâ ãàçîâèê³â íà 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà íàêàçàâ ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çä³éñíèòè ïåðåðàõóíîê ïëàò³æîê âñ³õ ñïîæèâà÷³â Â³ííè÷÷èíè äî 5 êâ³òíÿ
2019 ðîêó (bit.ly/2UHspzq). À â³ííèöüê³ ãàçîâèêè ãîòóâàëèñÿ
îñêàðæóâàòè öå ð³øåííÿ ó ñóä³.
Çíàéøëè ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ¿õíþ
çàÿâó (bit.ly/2Ioy8Dp).
ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» õîò³ëè «çàáåçïå÷åííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî

ïîçîâó» — çóïèíåííÿ ä³¿ ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ ïðî íàêëàäàííÿ
øòðàôó 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïåðåðàõóíêó ïëàò³æîê ñïîæèâà÷³â
äî âèð³øåííÿ ñïðàâè ïî ñóò³.
«Îá´ðóíòîâóþ÷è ïîäàíó çàÿâó,
ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàçíà÷èëî, ùî
íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ïîçîâó
îáóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî íåâæèòòÿ òàêèõ çàõîä³â ìîæå ³ñòîòíî
óñêëàäíèòè ô³íàíñîâèé ñòàí òà
åôåêòèâíèé çàõèñò îñïîðþâàíèõ
ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» — éäåòüñÿ ó ð³øåíí³, äå
ãîëîâóþ÷îþ ñóääåþ áóëà Àëëà
×åðíþê.

Àëå ãàçîâèêè íå íàäàëè äîêàç³â, ùî «ñâ³ä÷àòü ïðî î÷åâèäí³ñòü
îçíàê ïðîòèïðàâíîñò³ âêàçàíîãî
ð³øåííÿ ñóá'ºêòà âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ÷è óòðóäíåííÿ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó ó ïîäàëüøîìó.
À íàâåäåí³ ó çàÿâ³ äîâîäè ï³äëÿãàþòü ïåðåâ³ðö³ ó õîä³ ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóò³», áóëî çàçíà÷åíî â óõâàë³ ñóäó. Òàê îêðóæíèé àäì³íñóä â³äìîâèâñÿ çóïèíÿòè ä³þ ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ,
çà ÿêîþ «Â³ííèöÿãàç» ìàëà âæå
çðîáèòè ïåðåðàõóíîê âñ³ì ñïîæèâà÷àì òà ñïëàòèòè 850 òèñÿ÷
ãðèâåíü äî êàçíè Óêðà¿íè.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Шазам
Фантастика
10.04, поч. о 10.00, 15.15, 19.40, 22.00
11.04–17.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Давай, танцюй
Драма, 10.04, поч. о 16.10
11.04–17.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кладовище домашніх тварин
Трилер, 10.04, поч. о 12.20, 18.00, 22.00
11.04–17.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КОНЦЕРТИ
Ассія Ахат 16 квітня
у Вінниці
Знаменита скрипачка
Ассія Ахат, яка вже багато років задає тон у світовій скрипковій музиці,
їде у Вінницю зі своїм
новим шоу світового
рівня. 16 квітня о 19.00 у театрі імені Садовського
Ассія Ахат представить свою нову шоу-програму
«LOVE IS». У програмі — безсмертні світові хіти,
починаючи від 60-х років і до сьогодні, а також
14 нових композицій з американської програми.
Навіть найвимогливіші шанувальники музики
будуть приголомшені новим модним звучанням
легендарних світових хітів, чудовим бендом,
бек-вокалом, оркестровою групою, вражаючими
постановками балету і світловим шоу світового
масштабу. Зробіть собі і своїм близьким незабутній
подарунок — купуйте кращі квитки заздалегідь.
Вартість — 250–690 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Диво-парк
Анімація, 10.04, поч. об 11.50
11.04–17.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ми
Трилер, 10.04, поч. о 14.10, 19.55
11.04–17.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Шазам
Фантастика, 10.04, поч. о 16.45, 19.10

Кладовище домашніх тварин
Трилер, 10.04, поч. 21.35

Ми

Святослав Кондратів
з концертом «Один
день в Парижі»
13 квітня обласна
філармонія представляє найромантичніший
концерт весни. Концерт
з французьким шармом
та неповторною атмосферою від найромантичнішого скрипаля України – Святослава Кондратіва з
ексклюзивною програмою «Один день в Парижі». У
цей вечір скрипка маестро буде співати голосом легендарних Мірей Матьє, Едіт Піаф, Шарля Азнавура,
Джо Дассена, Патрісії Каас, Zaz. Приходьте та відчуйте красу та велич одного з найпрекрасніших міст
світу. Початок о 19.00, вартість квитків: 210-330 грн.

«Світові хіти» від
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову
шалену програму «Світові
хіти» від Prime Orchestra!
14 квітня о 19.00 у Будинку
офіцерів нас чекає свіжа
порція музичних експериментів, нових неординарних прочитань культових хітів,
яскраве шоу, приголомшливі вокалісти, епатажні костюми, спецефекти і ураган емоцій. У новій феєричній
програмі почуємо легендарні хіти не тільки титанів
рок- і поп-культур, але і кращі композиції всесвітньовідомих електронних проектів — від Queen і Rammstein
до Imaginе Dragons і Depeche Mode.
Квитки — 180–380 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–
55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

1/8 Вінницької регіональної Ліги Сміху
Ведучий: Олександр
Теренчук. Тренери
сезону Вінницької
регіональної «Ліга Сміху»:
Ірина Сопонару — «Зінаїд Зідан», Ужгород, «Кіпаріс», Львів. Віктор Розовий — «Шляпа», Одеса,
«Збірна Борислава», Борислав. Андрій Рибак —
«Запах Солі», Вінниця, «1/2 жінки», Кам’янецьПодільський. Дмитро Балюк — «PR Компанія»,
Вінниця, «3 по 50», Івано-Франківськ. Дмитро
Зелінський — «4*4», Кам’янець-Подільський, «Ми
чули Гагару», Харків. Вадим Новицький — «Лови
кураж», Київ, «Юность», Ширяєво. Іван Люленов — «Естественний отбор», Київ, «StarHouse»,
Кам’янець-Подільський
Редактори: Дмитро Голубєв, Рустем Ємерсалієв.
Чекаємо у театрі ім. М. Садовського 22 квітня о
19.30. Вартість: 100-250 грн.

Трилер, 10.04, поч. о 12.40

Дамбо
Анімація, 10.04, поч. о 10.45, 14.50

ТЕАТР

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Тім Талер, або Проданий сміх

Птаха Невдаха:
унікальна комедія
з сюрпризом!

Фільм для дітей
10.04–17.04, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Пустопляс
Комедія, 10.04–17.04, поч. о 18.00

Фестиваль «Mother Fest»
10.04, поч. о 20.00

SMARTCINEMA

Сюжет здається банальний лише на перший
погляд: герой, потрапляє
в ДТП, приїздить поліція
і він викручується. Це комедія. Будь-хто з глядачів
може брати у виставі участь! Це сюрприз. У Чоловічій версії викручується чоловік, у Жіночій — жінка.
Це унікальність. Переконатися у цьому можна буде
12 та 13 квітня, в Креативному просторі Артинов.
Початок о 19.00.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
Трилер, 10.04, поч. о 14.20, 19.00, 21.20
11.04–17.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кладовище домашніх тварин
Трилер, 10.04, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30,
17.30, 18.40, 19.40, 20.50, 23.00
11.04–17.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Битва за Землю
Фантастика, 10.04, поч. о 10.40, 13.00
11.04–17.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Білий лебідь
Драма, 10.04, поч. о 10.20, 22.00
11.04–17.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Плейбой під прикриттям
Комедія, 10.04, поч. о 9.00, 21.40
11.04–17.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Маруся Чурай

ВИСТАВКИ

Русалонька

Виставка
"Будмаркет"

Музична казка, 11.04, поч. о 13.30, 12.04, поч. об
11.30, 16.04, поч. об 11.00
Комедія, 12.04, 19.04, поч. о 18.30

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

«Бенюк і Хостікоєв»
з комедією «Люкс
для іноземців»!
20 травня о 19.00 на сцені Вінницького театру
імені Садовського
улюблені народні артисти
України Богдан Бенюк,
Наталія Сумська і Анатолій Хостікоєв презентують іскрометну комедію про
курйози сімейного життя «Люкс для іноземців». Це
захоплююча комедійна історія про дві сімейні пари,
які волею долі опиняються в одному готельному
номері. Маленький готель стає ареною дивовижної
плутанини і комічних ситуацій, яскравих любовних
пригод та неочікуваних дій, які у захваті тримають
глядацьку аудиторію протягом усієї вистави.
Відправляйтесь у найвеселішу подорож разом з
метрами української сцени!

З 4 по 9 червня у легендарному Палаці Потоцьких у Тульчині пройде ІІІ
міжнародний фестиваль
під відкритим небом OPERAFEST TULCHYN.
Головний open air літа буде вражати ексклюзивними постановками та приголомшливими шоу, які ви
не побачите ніде інде! Всесвітньовідомі мюзикли і
балети, опери і оперети, хорове шоу і постановки
для дітей, унікальні арт-простори і яскраві селфізони, вогняне шоу і багато інших сюрпризів.
Почуємо більше 700 зірок України, США, Німеччини та вперше Польську Королівську оперу.
4 червня, вівторок
17.00 — казкова опера «Король Дроздобород»
20.00 — єдиний показ в Україні унікального
Disney-шоу «Colours of the wind» з американськими артистами
21.30 — вогняне шоу
5 червня, середа
17.00 — яскравий мюзикл «Пригоди Гекльберрі
Фінна»
7 червня, п’ятниця
19.00 — грандіозний концерт «Гала-Опера» та
німецько-українська прем’єра ораторії Роберта
Шумана «Рай і Пері»
22.00 — оперета у стилі «українського танго»
«Гуцулка Ксеня»
00.15 — хорове шоу «Тропічний карнавал» і
балет «Історії у стилі танго»
8 червня, субота
18.00 — єдиний показ в Україні опери «Straszny
dwor» Польської Королівської опери
21.00 — дивовижний балет «Собор Паризької
Богоматері»
00.15 — всесвітньовідомий мюзикл «Танець
вампірів» Джима Стейнмана
9 червня, неділя
18.00 — балет «Тисяча і одна ніч»
21.00 — мюзикл-шоу «Вогні Бродвею»
Вхід на фестиваль — безкоштовний! Замовлення
чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua. Детальна
інформація за тел.: (0432)690–025, (096)040–66–86 та
у інфоцентрі фестивалю: вул. Театральна, 15.
Фестиваль проходить за підтримки Валерія Коровія,
Миколи Кучера, Лариси Білозір, агроіндустріального
холдингу МХП.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Поема, 10.04, поч. о 16.00

Смішні гроші

(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

Ми

Квитки — 230–450 гривень. Купуйте у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі,
«Універмагу» і «Магігранду» і на сайті bilet.vn.ua.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

OPERAFEST
TULCHYN подарує
5 днів незабутніх
вражень!

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 17.04, поч. о 18.30

Подорож з драконом
Весела казка від Житомирського театру ім. Кочерги
18.04, поч. о 10.00 та 12.00

Експоцентр Вінницької
торгово-промислової
палати запрошує з 10 по
12 квітня відвідати міжрегіональну спеціалізовану виставку — “Будмаркет”. На виставці будуть
представлені: сучасні будівельні, покрівельні та
лакофарбові матеріали, опалювальне та сантехнічне
обладнання, вікна, двері, каміни, елементи інтер'єру,
художня ковка та багато іншого. Час роботи виставки: 10 квітня 11.00–18.00, 11 квітня 10.00–18.00, 12
квітня 10.00-16.00. Довідки за телефонами: (0432)
52-59-52, 52-59-75. Вхід вільний.

Show must go on
Психологічна драма від Житомирського театру ім.
Кочерги, 18.04, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн

Лелеченя і опудало
Лірична драма, 13.04, поч. об 11.00 та 13.00

Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 14.04, поч. об 11.00 та 13.00

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них
є лише в одному екземплярі. У повній колекції пана
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені
в різних українських містах. Музей можна відвідати
щодня, крім 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)534–30–20.
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ТОП-10 ФЕСТИВАЛІВ ЛІТА,
НА ЯКІ МИ ЗАСЛУГОВУЄМО
Музичне дозвілля  Українські фестивалі вже
зарекомендували себе як важливі музичні події. Тому
до українських міст усе більше приїжджають відомі зарубіжні
виконавці зі світовими іменами, а відповідно і велика
кількість їхніх фанів із різних куточків світу. Ми зібрали десять
найяскравіших музичних подій, які неможливо пропустити.
Тому радимо планувати своє дозвілля завчасно

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ïîö³íîâóâà÷³ ìóçè÷íèõ ôåñòèâàëüíèõ çàõîä³â òî÷íî çíàþòü, ùî
äëÿ îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî
çàäîâîëåííÿ êâèòêè íà çàõîäè
ïîòð³áíî êóïóâàòè çàâ÷àñíî.
Òàê âîíè äåøåâø³ ³ âèá³ð âñå æ
òàêè á³ëüøèé. Òîìó áàãàòî õòî
ïðèäáàâ âõ³äí³ êâèòêè ùå ð³ê
òîìó, íàâ³òü íå çíàþ÷è ³ìåíà
âñ³õ àðòèñò³â ³ ãóðò³â, ÿê³ âèñòóïàòèìóòü..

«БАНДЕРШТАТ» —
ЛУЦЬК

«ІМПУЛЬС ФЕСТ» —
ХАРКІВ

LEOPOLIS JAZZ
FEST — ЛЬВІВ

ATLAS WEEKEND —
КИЇВ

UPARK FESTIVAL —
КИЇВ

Коли: 2–4 серпня
Де: село Рованці
Ціна: 400 гривень за всі дні

Коли: 7–8 вересня
Де: арт-завод «Механіка»,
вул. Плехановська, 126-А
Ціна: квитків у продажу ще
немає

Коли: 26–30 червня
Де: парк ім. Хмельницького,
площа Ринок та палац Потоцьких
Ціна: продаж квитків розпочнеться 22 квітня

Де: ВДНГ, проспект академіка Глушкова, 1
Коли: 9–14 липня
Ціна: 2400 гривень за всі дні
(+ 500 гривень за кемпінг)

Коли: 16–18 липня
Де: Sky Family Park, проспект
Генерала Ватутіна, 2
Ціна: 3499 гривень всі
дні. VIP-квиток на всі дні —
6099 гривень

На цей фест варто їхати тим,
хто максимально підтримує
українських виконавців та
бажає побачити всіх на одній
локації. Хто цього року
заповнить сцени «Бандерштату»
своєю творчістю, ще
не оголосили, а от минулого
для гостей грали — «Плач
Єремії», «Жадан і Собаки»,
O. Torvald, NaviBand та Арсен
Мірзоян.
Крім музичного насолодження
відвідувачі матимуть змогу
отримати насолоду дискусійну,
так як тут багато говоритимуть
про гострі соціальні та
політичні теми.

Фест столичного масштабу,
але у Харкові. Традиційно
він проходить у приміщенні
колишнього заводу, а сьогодні
це арт-простір «Механіка». Вірогідно, цей фестиваль можна
порівняти із київським Atlas
Weekend. Проте харківський
формат збирає більше українських виконавців. Цьогорічних
хедлайнерів ще не оголосили,
але щось підказує, що без гуртів
«Бумбокс», Dakh Daughters,
Kazka та Pianoбой точно не обійтися. Слідкуйте за новинами
на сайті фестивалю.

The Guardian назвав цей фестиваль одним із кращих у Європі.
До Львова привезуть 22-разового лауреата премії Grammy
Чіка Коріа. Музикант і композитор, який поєднує класичний
джаз та латиноамериканські
мотиви. На фестивалі буде
чимало джем-сейшенів, майстер-класів та автограф-сесій.
Серед запрошених джазменів
Kenny Barron Quintet, Etienne
Mbappe and the Prophets, Diana
Krall, Пітер Чінкотті, Боббі
Макферрін.

Atlas Weekend проходитиме
вже вп'яте і фани вже точно
знають, що організатори
підготували для них щось дуже
особливе. Так, наприклад,
хедлайнерами цьогорічного
фестивалю стануть The
Chainsmokers, Black Eyed Peas
(без Фергі) та Ліам Ґаллагер.
Крім них, на сценах “Атласу”
будуть лунати Майкл Ківанука,
Unkle, Том Вокер, «Монеточка»
та Little Big. Хоч до фестивалю
і лишилося всього 90 днів,
але всіх виконавців ще
не оголосили.

Минулого року захід проходив
на стадіоні «Динамо» у самому
центрі Києва, цього літа локація
зміниться. Друга половина
липня розпочнеться з піснями
30 Seconds To Mars, Bring Me
The Horizon, Nothing But Thieves,
Rag’n’Bone Man та M . Гратимуть музиканти на майданчику біля ТРЦ Sky Mall. Тут для
відвідувачам будуть доступні
басейни та пляж, вейк-станція
та фудкорти. До речі, саме на
цьому фестивалі повинен був
виступати гурт The Prodigy.

Робота
100% легальне працевл. в Чехії для
чол.та жін. Безкошт.консультації.
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33,
(063)218-02-33

Загубив-знайшов
Втрачене службове посвідчення УВН
189 від 25.07.2018 Явгусішин О.А.
прошу повернути за винагороду
Тел.:(097) 011-71-73
Sort date: 09.04.2019, №15/2019

КОРОТКО
За рибу
штрафують
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ç 1 êâ³òíÿ
ïî÷àëà ä³ÿòè íåðåñòîâà çàáîðîíà íà âèëîâ ðèáè.
— Çà ïåðøèé òèæäåíü ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â, ÿê³
òðèâàòèìóòü äî 10 ÷åðâíÿ,
íà ïîðóøíèê³â ñêëàäåíî
15 àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîòîêîë³â. Âèëó÷åíî — 30 ê³ëîãðàì³â íåçàêîííî âèëîâëåíî¿ ðèáè òà 15 çíàðÿäü äëÿ
¿¿ ëîâë³, ñåðåä ÿêèõ — 5 ðèáàëüñüêèõ ñ³òîê òà îäèí ÷îâåí, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë ðèáàëüñòâà ïîðóøíèêàì çàãðîæóº øòðàô â³ä
340 äî 680 ãðèâåíü. Ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðèäáàííÿ
÷è çáóòó ðèáè òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó
â³ä 510 äî 1700 ãðèâåíü ç
êîíô³ñêàö³ºþ ðèáè ÷è áåç
òàêî¿.
Íàãàäàºìî, çàáîðîíà
íà ðèáíó ëîâëþ òðèâàº:
íà ð³÷êàõ òà ¿õ ïðèòîêàõ
ç 1 êâ³òíÿ ïî 20 òðàâíÿ,
à íà ³íøèõ âîäîéìàõ ç
1 êâ³òíÿ ïî 10 ÷åðâíÿ.

З «травою»
на самокаті

STRICHKA FESTIVAL —
КИЇВ

«ФАЙНЕ МІСТО» —
ТЕРНОПІЛЬ

Коли: 18–19 травня
Де: арт-центр Closer (вул.
Нижньоюрківська, 31)
Ціна: 36 євро квиток +
4,5 євро за бронювання)

Коли: 25–28 липня
Де: місце тримають у секреті
Ціна: 1040 гривень на всі дні
(+ 300 гривень за кемпінг)

Фестиваль електронної музики
Strichka потрапив до десятки
найкращих світових подібних
заходів. На шести музичних
сценах лунатиме електронна
музика.
Лайнап фестивалю складається
з таких імен: Burnt Friedman,
Skee Mask, Ross From Friends,
Lena Willikens, Paranoid London,
Nastia та інші.

Фестивальне життя у Тернополі
існує і це доводить черговий
фест «Файне місто».
На час фестивалю тут
змішуються різні ноти і пісні,
у різних жанрах та різними
мовами. Так, наприклад, цього
року організатори запросили
метал-гурт Powerwolf,
Kadebostany та українські
команди The Hardkiss та
«Курган & Аgregat».

ZAXIDFEST — ЛЬВІВ
Коли: 16–18 серпня
Де: село Родатичі
Ціна: 1100 гривень за всі дні
Під час ZaxidFest-у
до Львівської області
з'їжджаються всі, хто жити
не може без рок-музики. Так
от вже оголосили, що цього
року на сценах фестивалю
виступатимуть Apocalyptica,
Lacuna Coil, After The Burial,
Eyes Set To Kill. Це ще теж
не весь список виконавців,
тому варто тримати руку
на пульсі, якщо ще досі
не вирішили, чи купувати
квитки на захід.

RESPUBLICA —
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

OSTROV FESTIVAL —
КИЇВ

Коли: 30 серпня –1 вересня
Де: Молодіжний парк, вул.
Бандери, 8
Ціна: 400 гривень всі дні

Коли: 15–17 червня
Де: місце тримають у секреті
Ціна: 1150 гривень за всі дні

Цей фестиваль збирає усіх,
хто піклується про важливі
соціальні зміни у суспільстві.
Тут молоді музичні гурти
підтримують екологію, інклюзію
та переймають міжнародний
досвід. Крім музики, Respublica
відкриває вуличне мистецтво —
на фестивалі буде чимало
виставок. Поки що імена
виконавців не оголосили, проте
квитки вже можна придбати.

На цей раз фестиваль клубної
музики. Минулого року Ostrov
Festival проходив біля моря —
в Одесі. Проте цього разу
організатори вирішили зібрати
всіх фанів клубних треків у столиці. Тож до Києва їдуть Amelie
Lens, Farago, Joyhauser, Henrik
Schwarz, KiNK, FJAAK, J. Manuel,
Sonja Moonear, Woo York, Nolah.
Власне, діджеї їдуть із різних
країн — Німеччини, Бельгії,
Болгарії.

 Ó íåä³ëþ, 7 êâ³òíÿ,
áëèçüêî 23 ãîäèíè íà âóëèö³ Ãîðîäåöüêîãî íåâ³äîìèé â³ä³áðàâ ó â³ííè÷àíèíà
åëåêòðîñàìîêàò òà âò³ê.
«Ïðÿìóþ÷è íà ì³ñöå âèêëèêó, íà Õìåëüíèöüêîìó
øîñå ïîë³öåéñüê³ ïîì³òèëè
÷îëîâ³êà, ÿêèé áóâ ñõîæèé
çà îð³ºíòóâàííÿì. Ìîëîäèê ðóõàâñÿ íà ñàìîêàò³
ïî òðàìâàéíèõ êîë³ÿõ. Ï³ä
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íñïåêòîðàìè â³í ïîâîäèâñÿ
ï³äîçð³ëî. Ïðè ïîâåðõíåâ³é
ïåðåâ³ðö³ â ÷îëîâ³êà âèÿâèëè ïàïåðîâèé çãîðòîê ç
ïîäð³áíåíîþ +ðå÷îâèíîþ
ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ
çåëåíîãî êîëüîðó, çîâí³
ñõîæîþ íà íàðêîòè÷íó», —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.

RIA, Ñåðåäà,
10 êâ³òíÿ 2019
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ОЛЕНА ПАВЛОВА, БЛОГЕР

Люди, які працюють лікарями, вчителями,
чиновниками, вихователями і люди, які Є такими —
то дві великі різниці, скажу я вам. Хоча, з іншого
боку, другі ніколи не виходять на пенсію)

простір для особистої думки

Мрієш про ІТ — лови свій шанс!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

ßêùî òè ëþáèø ìàòåìàòèêó, äîáðå çíàºø øê³ëüíèé
êóðñ, òî ó òåáå º øàíñ çì³íèòè
ñâîº æèòòÿ. ßê? Âñòóïèòè â ïðåñòèæíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé çðîáèòü ³ç òåáå
êðóòîãî ²Ò-øíèêà âæå çà ð³ê!
Öå âñå íå âèãàäêè ³ íå ì³ôè. Ôàêò:
âîñåíè â³äáóâñÿ ïåðøèé åêçàìåí, ï³ñëÿ
ÿêîãî 6 ùàñëèâ÷èê³â çìîãëè ïîòðàïèòè
íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ äî Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿! ² òåïåð âîíè ³íòåíñèâíî
íàâ÷àþòüñÿ: çäàëè ïåðøèé êóðñîâèé
ïðîåêò ç ïðîãðàìóâàííÿ, çíàéîìëÿòüñÿ
ç ð³çíèìè ìîâàìè òà òåõíîëîã³ÿìè, ùîá
íåçàáàðîì îáðàòè ñïåö³àë³çàö³þ ³ óæå
âçèìêó îòðèìàòè äèïëîì òà ãàðàíòîâàíî
ðîáîòó ñâîº¿ ìð³¿.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çà 8 ðîê³â
äîñâ³äó ìàº áåçë³÷ ïðàöåâëàøòîâàíèõ
âèïóñêíèê³â ³ â÷åðãîâå äàº êðóòó ìîæëèâ³ñòü òàëàíîâèò³é ìîëîä³!
Íå çàâæäè ãðîø³ âèð³øóþòü âñå.
Â Óêðà¿í³ ³ñíóº óïåðåäæåíà äóìêà ïðî
ÿê³ñíó îñâ³òó. ßêùî òè íå ñèí çàìîæíîãî ÷èíîâíèêà àáî ï³äïðèºìöÿ, òè
íå ìîæåø îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó…
²Ò-Àêàäåì³ÿ — öå åë³òíèé íàâ÷àëüíèé
çàêëàä, ÿêèé ïðîâîäèòü â³äá³ð íàéòà-

ëàíîâèò³øèõ àá³òóð³ºíò³â òà äàº ¿ì áåçêîøòîâíó ÿê³ñíó îñâ³òó ³ç ãàðàíòîâàíèì
ïðàöåâëàøòóâàííÿì.
Çâ³ñíî æ, ðåçóëüòàòîì íàâ÷àííÿ â ²ÒÀêàäåì³¿ º ñîòí³ ³ ñîòí³ âèïóñêíèê³â,
ÿê³ ïðàöþþòü â ²Ò-ñôåð³ íà ïîçèö³ÿõ
ðîçðîáíèê³â, QA-¿â, âåá-äèçàéíåð³â,
ïðîåêòíèõ ìåíåäæåð³â.
Êóðñ ñïåö³àë³çàö³¿ Ïðîãðàìóâàííÿ
ñêëàäàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ åòàï³â: áàçèñíèé,
ïåðåõ³äíèé, ñòàíîâëåííÿ òà ñòàæóâàííÿ.
Íà áàçèñíîìó åòàï³ ôîðìóºòüñÿ ñò³éêèé
ôóíäàìåíò äëÿ ï³äãîòîâêè ïðîãðàì³ñò³â
òà ôîðìóþòüñÿ îñíîâí³ ïðèíöèïè ïðîãðàìóâàííÿ. Íà öüîìó åòàï³ âèâ÷àþòüñÿ
òàê³ ïðåäìåòè: àëãîðèòì³÷íà ìîâà Ñ (ùîá
ñôîðìóâàòè àëãîðèòì³÷íå ìèñëåííÿ

ìàéáóòíüîãî ïðîãðàì³ñòà); îñíîâè âèùî¿ ìàòåìàòèêè; äèñêðåòíà ìàòåìàòèêà
³ êîìá³íàòîðèêà; ñòðóêòóðè äàíèõ; ðîçðîáêà ³ àíàë³ç àëãîðèòì³â. À òàêîæ ïðîòÿãîì óñüîãî êóðñó ñòóäåíòè âèâ÷àþòü
Àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ ²Ò. Öåé åòàï òðèâàº
áëèçüêî 3-îõ ì³ñÿö³â. Ï³ñëÿ íüîãî ñòóäåíòè ïèøóòü ïåðøèé êóðñîâèé ïðîåêò.
Ïåðåõ³äíèé åòàï òðèâàº òåæ îð³ºíòîâíî 3 ì³ñÿö³ — òóò ôîðìóºòüñÿ áàçà äëÿ
ïåðåõîäó äî ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ïðîãðàìóâàííÿ. Âèâ÷àþòüñÿ ïðîåêòóâàííÿ áàç
äàíèõ, âåðñòêà (HTML, CSS), ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ: C#, Java, JavaScript, nodeJS,
PHP, Mobile Development äëÿ iOS ÷è
Android, Ruby, Elixir òà ³íø³.
Íà åòàï³ ñòàíîâëåííÿ ñòóäåíòè âæå
ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà ñïåö³àë³çàö³ÿìè ³ âèâ÷àþòü âæå âèçíà÷åíèé äëÿ êîíêðåòíî¿
ñïåö³àë³çàö³¿ ñòåê òåõíîëîã³é, àêòóàëüíèé
íà òîé ìîìåíò íàâ÷àííÿ (ôðåéìâîðêè,
á³áë³îòåêè, âåá-ñåðâåðè òîùî). Òàêîæ
éäå íàïèñàííÿ âæå êîìàíäíîãî êóðñîâîãî ïðîåêòó. Óäîñêîíàëþþòüñÿ ðîçìîâí³ íàâè÷êè àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ðàçîì
³ç âèêëàäà÷àìè-HR-àìè ðîçãëÿäàþòüñÿ
ïðîõîäæåííÿ òåõí³÷íèõ ñï³âáåñ³ä, ñêëàäàþòüñÿ ðåçþìå àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.
Åòàï ñòàæóâàííÿ ïåðåäáà÷àº ðîáîòó
íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ â ²Ò-Àêàäåì³¿.
Ó öåé ïåð³îä ñòóäåíòè-ïðîãðàì³ñòè ò³ñíî

ñï³âïðàöþþòü ³ç ñòóäåíòàìè òåñòóâàëüíèêàìè òà âåá-äèçàéíåðàìè, äëÿ òîãî
àáè ïîâí³ñòþ ïîðèíóòè ó ðîáî÷ó àòìîñôåðó ³íäóñòð³àëüíîãî ï³äõîäó. Íà öüîìó
åòàï³ ³ â³äáóâàºòüñÿ ïðîõîäæåííÿ ñï³âáåñ³ä ó êîìïàí³¿ ³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ
âèïóñêíèê³â.
Îðèã³íàëüíà ìåòîäîëîã³ÿ ï³äãîòîâêè
ñïåö³àë³ñò³â ïåðåäáà÷àº ùîì³ñÿ÷íå âèçíà÷åííÿ ö³ëåé ³ ïåðåâ³ðêó (êîíòðîëü) ð³âíÿ
¿õ âèêîíàííÿ, ðîáèòü ñòóäåíò³â ñïðîìîæíèìè àäàïòóâàòèñü äî øâèäêèõ çì³í òà
ïðîòèñòîÿòè ¿ì. ²Ò-Àêàäåì³ÿ íå íàâ÷àº
øàáëîííî, âîíà àäàïòóºòüñÿ äî ñó÷àñíèõ óìîâ òà ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ôîðìóº
ó ñòóäåíò³â íåçàëåæíå ìèñëåííÿ — ñàìå
ç öüîãî ðîçïî÷èíàºòüñÿ êðåàòèâí³ñòü ³
âèíàõ³äíèöòâî íîâèõ ð³øåíü. Âèïóñêíèêè ²Ò-Àêàäåì³¿ ö³ëåñïðÿìîâàíî ïðàãíóòü
óäîñêîíàëåííÿ ³ ñåáå, ³ ñâîº¿ ðîáîòè, òîìó
âîíè º çàòðåáóâàíèìè íà ðèíêó ²Ò.
ßêùî òè áàæàºø ñòàòè êðóòèì “àéò³øíèêîì” — íå ïðîïóñòè ñâ³é øàíñ. Óæå
14 êâ³òíÿ çäàé åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè
íà â³äì³ííî òà íàâ÷àéñÿ ó Â³ííèöüê³é
²Ò-Àêàäåì³¿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ!
Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº
ðàçîì ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé 067–431–19–21
442677

442648

446999

448777
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САМОТНІМ НЕ СОРОМНО
БУТИ, АЛЕ Й НЕВЕСЕЛО
Вибір за вами  Самотність — чомусь
має досить негативне забарвлення
для більшості. Хоча за дослідженнями
психоаналітиків, здатність бути
на самоті — один з найважливіших
критеріїв зрілості особистості. Інколи
то власний вибір, інколи цей вибір
роблять за вас. Та в будь-якому випадку,
це має плюси та мінуси
Ó ñâî¿é êíèç³ «Ñàìîòíº ì³ñòî»
áðèòàíñüêà ïèñüìåííèöÿ Îë³â³ÿ
Ëåéíã â³äñë³äêîâóº ïðè÷èíó òà
ä³þ âëàñíî¿ ñàìîòíîñò³. Ó íå¿ âèíèêàþòü ç öüîãî ïðèâîäó ÿñêðàâ³
ïîð³âíÿííÿ.
Çîêðåìà, ïèñüìåííèöÿ ïèòàº
(ñêîð³øå â ñåáå): «ßê âè áóäåòå
ïî÷óâàòè ñåáå, â³ä÷óâàþ÷è ñàìîòí³ñòü?» ² äàº â³äïîâ³äü: «Öå
íà÷å áóòè ãîëîäíèì, êîëè âñ³
íàâêîëî âàñ ãîòóþòüñÿ äî ñâÿòà.
Ìîæíà âïåâíåíî ñêàçàòè, ùî ó
ñàìîòíîñò³ íåìàº í³ÿêî¿ ìåòè,
öå ñêîð³øå ÿê õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ áåç êîìïåíñàòîðíèõ
âëàñòèâîñòåé».
НЕ ТИ ПЕРШИЙ, НЕ ТИ
ОСТАННІЙ
Êîæåí ç íàñ â òîé ÷è ³íøèé
÷àñ ïåðåæèâàº ñàìîòí³ñòü. Íàïðèêëàä, æ³íêà ÷è ÷îëîâ³ê ìàëè
ãàðí³ ñòîñóíêè, òà æèòòÿ âíåñëî
êîðåêòèâè — ïàðà ðîçïàëàñÿ. Áóâàº. Âò³ì àí³ äëÿ íå¿, àí³ äëÿ íüîãî öå íå ñòàíå ðóéíàö³ºþ óñüîãî æèòòÿ. Àäæå ëþäèíà ö³ëêîì
ðîçóì³º, ÿêùî âîíà çäàòíà áóòè
â ïàð³ (ãàðìîí³éí³é), òàê ñàìî
âîíà çäàòíà ïåâíèé ÷àñ ïîáóòè
îäèíà÷êîþ.
Çîâñ³ì ³íøà êàðòèíà â òèõ, õòî
çà ïëå÷àìè ìàº íå äîñèòü çäîðîâ³
ñòîñóíêè, òóò ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é ìàº âàð³àíòè. Ïîïåðøå, çàëèøèâøèñü íà ñàìîò³,

ëþäèíà âòðà÷àº îð³ºíòèðè, âîíà
â³ä÷óâàº ñåáå ïîâíîö³ííîþ ëèøå
ìàþ÷è ïàðòíåðà. Ñàìîòí³ñòü
ó òàêîìó âèïàäêó ñïðèéìàºòüñÿ
ÿê êðàõ óñüîãî. ² ùîá íå ïåðåæèâàòè öåé êðàõ, ëþäèíà ïîñï³øàº
ñòâîðèòè íîâ³ ñòîñóíêè, âñå îäíî
ç êèì. Âëàñíå, öå ³ ñòàº ãîëîâíîþ ìåòîþ ³ñíóâàííÿ. Ïðè÷îìó
æîäí³ ñòîñóíêè íå çàäîâîëüíÿþòü — çíîâó ³ çíîâó ëþäèíà çàëèøàºòüñÿ íà ñàìîò³. Çì³íèòè òàêèé ñöåíàð³é ìîæíà ëèøå ÷åðåç
ñàìîïîâàãó, òîáòî â ïð³îðèòåò³
ìàþòü ñòàòè ñòîñóíêè ëèøå ç
òèìè, õòî çàö³êàâëåíèé íå ìåíøå (òóò ãàðíîþ ³ëþñòðàö³ºþ áóäå
ïðèñë³â’ÿ «íå íà ñì³òíèêó ñåáå
çíàéøëè»).
Äðóãèé âàð³àíò ðîçâèòêó ñèòóàö³¿, êîëè ëþäèíà ð³çêî ðîç÷àðîâóºòüñÿ â áóäü-ÿêèõ ñòîñóíêàõ ³
ïðèéìàº ð³øåííÿ áóòè îäèíàêîì
÷è îäèíà÷êîþ, â³äêèäàþ÷è íàâ³òü ìîæëèâ³ñòü íàëàãîäèòè ñâîº
îñîáèñòå æèòòÿ. ßêùî º ä³òè (öå
â îñíîâíîìó æ³íîê ñòîñóºòüñÿ),
íà íèõ ñïðÿìîâóþòüñÿ âñ³ áàæàííÿ, àìá³ö³¿, ëþáîâ. ßêùî º ðîáîòà
(ÿê ïðàâèëî, öå ÷îëîâ³êè), âåñü
â³ëüíèé ÷àñ ëþäèíà ïðèñâÿ÷óº ¿é.
Âèð³øèòè öå ìîæíà, ëèøå
óñâ³äîìèâøè âñþ êðèòè÷í³ñòü
ñèòóàö³¿, çðîçóì³òè, ùî îñîáèñòå æèòòÿ, öå äóæå âàæëèâà ñôåðà äëÿ ëþäèíè. ² çíåö³íþþ÷è ¿¿,
âîíà ñàìà ñåáå îáêðàäàº.

— Як би це не
звучало дивно, але жінкам
прощається відсутність партнера,
чоловікам ні. Соціально успішним
чоловік може вважатися, у якого
є жінка або сім’я. Це негласно говорить про його відповідальність,
вміння домовлятися, вміння заробляти. А ось клеймо жінкиневдахи, якщо вона самотня,
придумали самі жінки. Причина
банальна — жіноча конкуренція.

Жінки постійно відчувають дихання в потилицю молодших,
красивіших або більш успішних.
Як цього можна позбутися? Тільки
вселити в голову іншим жінкам
думку про те, що «ні, не вигорить
в тебе нічого», «не красуня ти і вік
вже не той», «і взагалі забудь» —
така собі суто жіноча диверсія
зсередини. Перебуваючи в такому
оточенні, слухаючи такі розмови,
у жінок падає самооцінка, вони
перестають за собою доглядати,
вірити в свою привабливість і,
відповідно, перестають приваблювати.
Цей період життя (самотність)

НА 11-17 КВІТНЯ

ОВЕН
У вівторок кохана людина
може звалити на ваші плечі
додаткові турботи. Постарайтеся їй допомогти, але
не робіть нічого через силу.
Важливо врахувати всі інтереси, а не поступитися своїми.

ТЕЛЕЦЬ
Якщо ви опинилися на самоті, і вам раптово стало сумно,
не сидіть вдома, вибирайтеся в гості. Може бути, там вас
чекає зустріч з долею.

БЛИЗНЮКИ
ПЛЮСИ САМОТНОСТІ ДЛЯ ЖІНКИ

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ПЛЮСИ

Перший плюс, який дуже багато жінок не усвідомлюють (тому що соромно, всі навколо
в парі, лише я наче дурна) — це маса варіантів.
Ти не в стосунках, ти в пошуку: зустріти людину,
зацікавити, закохати, створити пару, це ж найцікавіше? Адже давно вже доведено, що приємніше за втілення мрії, є лише шлях до неї.
Другий плюс самотності полягає в тому, що
будь-яка жінка має набагато кращий вигляд,
коли без пари. Вона в пошуку, а значить
у всеозброєнні. У стосунках весь арсенал
жіночої зброї притупляється (від бездіяльності). Жінка всю свою увагу звертає на одного
і… втрачає свою привабливість (вірніше,
не транслює її) для інших. На жаль, і для постійного партнера трансляція привабливості
перестає працювати з часом.

Плюси самотності такі ж як і для жінки. Тобто
свобода вибору і його варіативність. Але чоловікам в цьому плані все ж таки легше, тому
що моду на «мачізм» ніхто поки не скасовував.
Кожен новий день самотнього чоловіка, це
можливість нового знайомства, можливо
нового захоплення, сексу, в кінці кінців.
Другий плюс, відсутність постійної партнерки
(але бажання її мати) стимулює розвиватись
в економічному плані. Тому що за наявності грошей і мінімального соціального статусу, дефіциту
дівчат у чоловіка не буде, навіть якщо зовнішність
підкачала. Крім того, постійні побачення досить
гарно позначаються на розвитку дуже важливого
органу спокушання — мови. З часом чоловік у пошуку може перерости в витонченого залицяльника, якому не буде рівних на ринку наречених.

Найбільш приємні переживання будуть пов'язані з
поїздкою. Ви або добре проведете час, відправившись
в неї разом з коханою людиною, або зустрінете того, хто
подарує вам яскраві емоції.

РАК
Цього тижня ви маєте всі
шанси стати улюбленцем
долі, саме час влаштувати
своє особисте життя. Пора
переходити на наступний
етап розвитку стосунків. Вам
зізнаються в коханні.

ЛЕВ
Майже весь тиждень вам доведеться провести на самоті.
Це дозволить вам подумати, багато проаналізувати.
А п'ятниця і субота подарують вам райдужний настрій.

ДІВА
Вам здається, що кохана людина втратила до вас всякий
інтерес, але це зовсім не так.
Не час для паніки і тривоги,
зберіться, і ви зможете відродитися, як Фенікс із попелу.

ТЕРЕЗИ
З МІНУСІВ, ЯКІ МОЖУТЬ СТАТИ
ПЛЮСАМИ
Відсутність грунту під ногами. На жаль, для
багатьох жінок постійний партнер, це матеріальна, моральна, емоційна підтримка (в гіршому
випадку — єдине джерело такої). На самоті,
через відсутність власних опор, людину починає
качати наче човник без весел. Якщо, крім чоловіка
у жінки були якісь інтереси, на самоті її штормить,
але так, на два бали. Якщо інтересів, крім чоловіка
у неї не було, самотність може стати небезпечною. Тоді конче необхідно шукати весла і рулити
самій: знайти роботу, зайнятися тілом. Тобто
качка, якої так всі бояться — може стати чудовою
можливістю розгойдатися в хорошому сенсі слова
і знайти нове місце в цьому житті. Вільне плавання — це ризик, але він може принести несподівані
дивіденди, або призвести до поразки.

МІНУСИ САМОТНОСТІ
Незважаючи на очевидні плюси самотності,
мінуси для чоловіків теж є. Це швидше
пов’язано з соціальними настроями.
Відсутність партнера у чоловіків з певного
віку вважається не зовсім «здоровим».
Можливо, це стереотипи, втім, досить
поширені.
Наприклад: «Начебто видний чоловік,
цікавий, але вже 30–35, а дівчини не має,
сім’ї не має. Щось з ним не так». Ці всі
міркування небезпідставні, бо з ним
дійсно може бути щось не те (він може
бути агресивним, безробітним, бідним,
алкоголіком, в кінці кінців). Хоча можливо
такий чоловік просто не хоче в «ярмо»
постійних стосунків, але для суспільства це
поки що не аргумент.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

дуже складно описати, якщо
його одного разу не пережити.
Виникає відчуття, що більше
ніколи не будеш у стосунках,
що всі люди навколо на вулиці
ходять тільки парами, а вечорами навалюється пустота, навіть
якщо всі твої друзі з телефонної
книги подзвонили тобі і запитали, як справи. І це можна
зрозуміти. Друзі подзвонили,
поспілкувалися і забули. А ти про
свою самотність забути не можеш. І думати про щось інше теж.
Що робити? По-перше, терміново
наповнити своє життя новими
подіями. Нові місця, нові знай-

У понеділок не приймайте ніяких поспішних рішень щодо
протилежної статі. У середу
ваші згасаючі почуття може
відродити одна єдина іскра
взаємної пристрасті, так що
не поспішайте палити мости.

СКОРПІОН
Ви будете надзвичайно
чарівні і привабливі. Це
може призвести до вибухів
ревнощів коханої людини.
Постарайтеся переконати її,
що навіть не дивитеся наліво.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня добре б залишити свої амбіції при
собі. Спроби зберегти свої
таємниці в четвер можуть
привести вас до досить жалюгідного результату.

КОЗЕРІГ
омства, нові відчуття. Це потрібно
тому, що наш мозок працює
за принципом асоціативної
мережі. І якщо в житті все залишиться старе, то все буде
нагадувати про колишнього
партнера. Тому обов'язково
годуєте свої емоції та мозок чимось новим. Якщо у вас виникає
відчуття, що ви більше не будете
щасливі, запитайте себе: раділи
ви до до того, як були в стосунках? Звісно, так. Значить справа
не в партнері. Тому залишається
знайти те, що приносить радість.
І цілком можливо ви познайомитеся з кимось цікавим.

Вас чекає нове кохання або
оновлення романтичних стосунків, але краще не розповідати про це нікому, навіть
найближчим людям.

ВОДОЛІЙ
Ви будете схильні ідеалізувати взаємини і предмет своїх
почуттів. Не варто приймати ніяких відповідальних
рішень, не знявши рожеві
окуляри.

РИБИ
Майже весь свій вільний
час ви намагаєтеся присвятити коханій людині, тільки
не надто захоплюйтеся.
Партнер хоче і на футбол
сходити, і в паб з друзями.
Не чиніть перешкод.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019

ГОРОСКОП
ОВЕН

Юлія, 25 років

Желательно сначала проверять информацию, а уже
потом делать выводы.

Креативна та цілеспрямована особистість. Модель. Маю
дві вищі освіти. Переможець Всеукраїнських конкурсів
з BellyDance. Пишу картини, беру участь у мистецьких
виставках. Розвиватись — це бути досконалішим, кращим!

ТЕЛЕЦ
Вы окружены людьми,
которые готовы многое
сделать для вас.

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»-2019 і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO»
отримають найвродливіші учасниці.

БЛИЗНЕЦЫ
Традиционный подход к решению проблем
не всегда будет удачным.

РАК

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

Высшие силы будут поддерживать вас, помните об
этом и доверяйте интуиции.

ЛЕВ
Приготовьтесь к тому, что
придется защищать свои
права.

ДЕВА
Не ленитесь, постарайтесь
раскрыть свой творческий
потенциал.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ВЕСЫ
Займитесь подготовкой
и реализацией серьезных
деловых планов.

СКОРПИОН
Возможна весомая прибыль
от совместного бизнеса
с энергичными партнерами.

СТРЕЛЕЦ
Уделите побольше времени профессии, и лишь
выходные дни посвятите
себе.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

448559

КОЗЕРОГ
Проявите разумную
осторожность, общаясь
с партнерами по бизнесу.

ВОДОЛЕЙ
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице,
но работать придется много.
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! ((Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

РЫБЫ
Вам необходимо на этой
неделе проявить дипломатичность и умение сдерживать эмоции.

448491
447562

447109

448857
446957

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
10.04

+18
+9

+17
+9

+15
+6

ЧЕТВЕР
11.04

+19
+8

+11
+6

+11
+6

П’ЯТНИЦЯ
12.04

+10
+7

+14
+5

+13
+5

