за 20 грн на місяць

КУДИ ПРОПАЛИ ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

с. 13

500
грн

ЗМАГАЛАСЯ ЗА БЕРЕТ
З ЧОЛОВІКАМИ

с. 17
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RIA в квартиру

20MINUT.UA

ВІННИЦЬКИЙ «ШТРИКАЧ»:

КОЛЕ ДІВЧАТ ДО КРОВІ ТА ТІКАЄ
На молодих дівчат у Вінниці «полює» чоловік у
капюшоні. Він коле вінничанок чимось гострим та
втікає. Таке трапилося на Малих Хуторах, Старому
Місті та в районі медуніверситету



Поліцейські знають про чотирьох постраждалих
та вже відкрили кримінальні справи. Лікар
розповів, яка небезпека може ховатися на кінчику
с. 4
голки чи цвяха невідомого в капюшоні



РЕКЛАМА
447019

448529

447891

448155

448674

448219
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ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 17 êâ³òíÿ 2019

КОМУ РОЗДАВАЛИ
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»

ДУМКА
Валентина
ТКАЧУК
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Впливаймо на
розвиток міста
×è ìîæëèâî âïëèâàòè
íà ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó ì³ñò³? ßêùî âè
òåæ ñòàâèòå ñîá³ öå ïèòàííÿ, òî âàì âàðòî çíàòè ïðî
HUB «Ì³ñòî çì³ñò³â», áî òóò
öå ìîæëèâî.
²ñòîð³ÿ HUB ïî÷àëàñÿ ùå â 2015 ðîö³, êîëè
éîãî ñòâîðåííÿ áóëî âíåñåíå äî ì³ñüêî¿ «Ïðîãðàìè
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
íà 2015–2018 ðîêè». Ï³ñëÿ
ðåìîíòíèõ ðîá³ò, çàãàëüíîþ
âàðò³ñòþ áëèçüêî 3 ìëí ãðí,
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «²íñòèòóò ðîçâèòêó
ì³ñò» ðîçðîáèëè ñòðàòåã³þ
ðîçâèòêó, êîìóí³êàö³éíó
ñòðàòåã³þ òà áðåíä-áóê. Íàðàç³ éäå ðîáîòà íàä Ìåìîðàíäóìîì ïðî ïàðòíåðñòâî
ì³æ ãðîìàäîþ òà âëàäîþ.
Ùî æ âëàñíå êîæåí ìåøêàíåöü ³ ìåøêàíêà ìîæå
îòðèìàòè â HUB «Ì³ñòî
çì³ñò³â» íà Ïóøê³íà,11?
— Â³äâ³äàòè ïîä³¿, çà
àíîíñàìè ÿêèõ ìîæíà ñë³äêóâàòè íà ñòîð³íö³ ó ÔÁ
@hub.misto.zmistiv
— Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ðîçâèòîê ì³ñòà ç ïåðøèõ
âóñò (ç³ ñòîðîíè âëàäè ³ ç³
ñòîðîíè ãðîìàäñüêîñò³)
— Ïðîâåñòè âëàñí³ çàõîäè, ïîïåðåäíüî çàïîâíèâøè
çàÿâêó
— Çíàéòè îäíîäóìö³â,
ï³äòðèìêó òà îòðèìàòè ïîðàäè ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ âëàäè-ãðîìàäè, ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà
ïîøóêó íîâèõ çì³ñò³â (òðè
íàïðÿìêè, çà ÿêèìè ïðàöþº
Õàá)
— Äîëó÷èòèñÿ äî ïðåäìåòíèõ äèñêóñ³é òà îáãîâîðåíü, òà íàðîùóâàòè
ñâ³é åêñïåðòíèé ïîòåíö³àë
ç ð³çíèõ òåì ì³ñüêîãî æèòòÿ.

ДЕРЖАВА ДАЄ ГРОШІ НА КВАДРАТНІ МЕТРИ
Знижка від держави  Дев’ять
сімей, серед яких родини атовців та
людям, що потребують поліпшення
• 30%
переселенців, отримали ключі від квартир
житлових умов
за державною програмою «Доступне
має у власності менше
• хто
ніж 13,65 м житла
житло». Її суть у тому, що частину коштів
за нову квартиру платять з бюджету.
• 50% учасникам та ветеранам АТО
Поговорили з учасниками програми та
• внутрішнім переселенцям
дізналися про її особливості
• Іншу частку людина має сплатити одразу
2

ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

«Äîñòóïíå æèòëî» çíîâ ä³º. Ïðîãðàìà, ÿêó â³äíîâèëè äâà ðîêè
òîìó, ïåðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ
òðåòèíè âàðòîñò³ æèòëà ëþäÿì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîêðàùåííÿ æèòëîâèõ óìîâ. ² ïîëîâèíó ö³íè –
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ ³ ïåðåñåëåíöÿì.
Àëå ³íøó ÷àñòèíó â³ä ñóìè ëþäè
ìàþòü ñïëàòèòè îäðàçó.
Íåùîäàâíî äåâ’ÿòü ñ³ìåé îòðèìàëè êëþ÷³ â³ä ñâî¿õ êâàðòèð ó
áóäèíêó íà Ìèêîëà¿âñüê³é, 23
ñàìå çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ. Ó÷àñíèêè ïðîãðàìè ðîçïîâ³äàëè, ùî
ïåðåë³ê äîêóìåíò³â áóâ ìàñøòàáíèì, õî÷à é ÷åêàëè ó ÷åðç³ íà

æèòëî íå äîâãî — ëèøå îäèí ð³ê.
— Äîêóìåíòè âñ³ ç³áðàòè ä³éñíî áóëî íå ïðîñòî. Îñê³ëüêè ì³é
÷îëîâ³ê ó÷àñíèê ÀÒÎ, òî çàïëàòèëè ò³ëüêè 50% çà êâàðòèðó. Àëå
ïëîùà êâàðòèðè áóëà á³ëüøîþ,
í³æ ïåðåäáà÷åíî íîðìàòèâàìè,
çà äîäàòêîâ³ êâàäðàòí³ ìåòðè
ìè çàïëàòèëè 70% â³ä âàðòîñò³. Óñå ³íøå çàïëàòèëà äåðæàâà.
Î÷³êóâàëè íà êâàðòèðó â ÷åðç³
îð³ºíòîâíî îäèí ð³ê, — ðîçêàçàëà
äðóæèíà ó÷àñíèêà ÀÒÎ Ñâ³òëàíà
Ìàêñèìåöü.
— Ìè ìàëè îòðèìàòè æèòëî
íàñòóïíîãî ðîêó. Àëå õòîñü ó ÷åðç³ ïåðåä íàìè â³äìîâèâñÿ, ³ íàì
çàïðîïîíóâàëè êóïèòè êâàðòèðó â
Àêàäåì³÷íîìó. Öå áóëà ïðèºìíà
íåñïîä³âàíêà. Íàøà ðîäèíà – öå
ïåðåñåëåíö³, òî çàïëàòèëè ò³ëüêè

Про плани на район
ТИМОФІЙ
ГІРЕНКО,
ГЕНДИРЕКТОР
КОНЦЕРНУ
«ПОДІЛЛЯ»

— Район «Академічний» є
дуже цікавим — тут немає магістральних доріг, саме місце
мальовниче, і ми його активно
розбудовуємо. Тут низька щільність забудови, де вільні майданчики залишаємо під озеленення
та спортивні, дитячі майданчики.

Місто вкладається у будівництво
доріг, запуск нових маршрутів
громадського транспорту. Два
роки тому відкрили дитсадок,
торік — перший торговий центр
та приміщення під амбулаторію
сімейного лікаря.
За інвестиційною угодою з
міською владою, ми маємо тут
збудувати ще один дитсадок,
школу на 33 класи за власні кошти. Крім того, плануємо звести
як мінімум ще один торговий
центр.

> 24 786 грн
> 12 місяців

заробіток учасника
програми має бути
не більше 3-кратного
розміру середньої
зарплати по регіону

термін будівництва
об’єктів програми

Пакет документів можна подати онлайн, на офіційному сайті Держмолодьжитла. За
коротким посиланням є покрокова інструкція та зразки документів: bit.ly/2Gm0NI4

ïîëîâèíó â³ä âàðòîñò³ êâàðòèðè,
— ðîçêàçàëà ïåðåñåëåíêà ç Äîíåöüêà Ëàðèñà ×àðñüêèõ.
Ó áóäèíêó íà Ìèêîëà¿âñüê³é,
23 ëþäè çàãàëîì çàïëàòèëè çà
ñâî¿ êâàðòèðè 4,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, à äåðæàâà ï³äòðèìàëà ùå
íà 3,09 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Äåðæìîëîäüæèòëà Ñåðã³ÿ Êîìíàòíîãî,
òîð³ê òàê ñàìî îòðèìàëè êâàðòèðè 24 ðîäèíè â³ííè÷àí. Õî÷à
³ äîäàâ, ùî ïîïèò íà ïðîãðàìó
çíà÷íî ïåðåâàæàº ìîæëèâîñò³
äåðæôîíäó:
— Ó ðåºñòð³ 384 ñ³ì'¿ ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ùå î÷³êóþòü íà ñâîº
æèòëî. ² íà öå é áþäæåòíèé ð³ê
âæå çàêëàäåíî 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà 6-7
ì³ëüéîí³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
ò³ëüêè íà Â³ííèöüêó îáëàñòü, —
ñêàçàâ Êîìíàòíèé.
×èíîâíèê ïîÿñíèâ íþàíñè
ïðîãðàìè «Äîñòóïíå æèòëî».
Ïåðåñåëåíö³ òà àòîâö³ ñïëà÷óþòü ò³ëüêè 50% â³ä âàðòîñò³
æèòëà, à ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü

ïîêðàùåííÿ óìîâ — 70%. Ïðè
òîìó ö³ êîøòè ïîòð³áíî âíåñòè
îäðàçó, à ³íøå ñïëà÷óº äåðæàâà.
Ëþäè îáèðàþòü ñàìîñò³éíî
æèòëîâèé îá’ºêò òà êâàðòèðó. Àëå
çàáóäîâíèê ìàº â³äïîâ³äàòè ïåâíîìó ïåðåë³êó âèìîã, çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî îá’ºêòà çà îäèí ð³ê.
Êóïèòè êâàðòèðó íà âòîðèííîìó
ðèíêó çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïíå
æèòëî» íå ìîæíà.
— Ðàçîì ç îíëàéí-ñåðâ³ñîì
ìè çàïî÷àòêóâàëè âåäåííÿ â³äêðèòîãî îíëàéí-ðåºñòðó ãðîìàäÿí. Òîáòî ó÷àñíèêè çìîæóòü
â³äñòåæóâàòè ñâîº ïðîñóâàííÿ ó
÷åðç³ íà æèòëî. ² öå âñå â³äêðèòî,
ïðîçîðî, — ñêàçàâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Äåðæìîëîäüæèòëà Ñåðã³é
Êîìíàòíèé.
Ðàçîì ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ ó Â³ííèö³ ä³º ùå é ì³ñüêà — «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî». Çàðàç çà
íåþ áóäóþòü îá’ºêò íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³, äå âàðò³ñòü êâàäðàòíîãî
ìåòðà — 10 930 ãðèâåíü. Ïðî
îñîáëèâîñò³ «Ìóí³öèïàëüíîãî
æèòëà» (bit.ly/2XdcFBU).

Що впливає на ваш вибір президента?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ПЕТРО (60), ВИКЛАДАЧ:

ЮЛІЯ (30), БЕЗРОБІТНА:

МАКСИМ (30), РОБІТНИК:

ІРИНА (18), СТУДЕНТКА:

ОЛЕКСАНДР (46), БУДІВЕЛЬНИК:

МАРІЯ (70), ПЕНСІОНЕРКА:

— Відповісти на це питання
однозначно не можна. Але
враховуючи наслідки, які
ми будемо мати після вибору Зеленського, — я непокоюсь.

— Обиратиму на власний
розсуд, але поки ще не визначилась. Остаточно визначусь у день виборів. Телевізор не дивлюсь, бо не маю
часу. Дебати буду дивитись.

— Бачив, що показують по телевізору, але обирати буду,
покладаючись на власний
розсуд. На мій вибір впливають перспективи, які пропонують кандидати.

— На вибори не піду, бо
я прописана не тут. Якщо
чесно — я не сильна в цьому
взагалі. Думаю, що на більшість людей зараз впливає
інформація з інтернету.

— Голосуватиму за Зеленського. Дивився «Слугу
народу» — гарна передвиборча програма. Крім того,
він підтримує ідеї Геннадія
Балашова.

— Той, за кого я голосувала,
не пройшов. На вибори, звичайно, піду, але вирішу, кому
віддати голос, вже на місці.
Поки не знаю. Не хочу ні того,
ні іншого.

448834
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КОРОТКО
«Кинула»
на виборах
 Äî Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ íàä³éøëà
çàÿâà â³ä ì³ñöåâî¿ ìåøêàíêè ïðî ïðèâëàñíåííÿ
ãîëîâîþ òà ñåêðåòàðåì îäí³º¿ ç ä³ëüíè÷íèõ âèáîð÷èõ
êîì³ñ³é ãðîøåé, ÿê³ ìàëè
áóòè âèïëà÷åí³ ÷ëåíàì
ÄÂÊ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ííèöüê³é îáëàñí³é
ïîë³ö³¿.
Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
Çà ïðèâëàñíåííÿ ÷óæîãî
ìàéíà øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâîþ îñîáîþ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì
çàãðîæóº îáìåæåííÿì âîë³
íà ñòðîê äî ï'ÿòè ðîê³â àáî
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òîé
ñàìèé ñòðîê, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³
ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê
äî òðüîõ ðîê³â. Òðèâàº
ðîçñë³äóâàííÿ.
Âàðòî äîäàòè, çàãàëîì â³ä
ïî÷àòêó àã³òàö³éíî¿ êàìïàí³¿ â ðàìêàõ äðóãîãî
òóðó âèáîð³â Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëî 29 ïîâ³äîìëåíü ùîäî
ïîðóøåíü âèáîð÷îãî ïðîöåñó. 9 ôàêò³â ðîçãëÿíóò³
â ðàìêàõ Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí».
Çà ðåøòîþ ïðîâîäÿòüñÿ
ïåðåâ³ðêè.

Зловили
нелегалів
 «Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
çàãàëüíîäåðæàâíîãî îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî
â³äïðàöþâàííÿ ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ «Ì³ãðàíò»,
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âèÿâèëè òà çàòðèìàëè ø³ñòüîõ íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â
³ç Òóðå÷÷èíè», — ïîâ³äîìëÿþòü ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³äîìñòâà,
çàòðèìàí³ òðèâàëèé ÷àñ
çíàõîäèëèñÿ â Óêðà¿í³,
ïîðóøèâøè òåðì³íè ïåðåáóâàííÿ. Òàêîæ â ðàìêàõ
îïåðàö³¿ âèÿâèëè ³íîçåìíîãî ãðîìàäÿíèíà,
ÿêèé ó âèçíà÷åíèé òåðì³í
íå çä³éñíèâ îáì³í ïîñâ³äêè
íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ ïðî ïðèìóñîâå
ïîâåðíåííÿ ì³ãðàíò³â, òîæ
âîíè çîáîâ’ÿçàí³ ïîêèíóòè
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ òåðèòîð³þ
Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, ïîêàðàëè é âëàñíèêà áóäèíêó,
äå ïðîæèâàëè íåëåãàëè.
Éîãî ïðèòÿãíóëè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

RIA, Ñåðåäà, 17 êâ³òíÿ 2019

ВІННИЦЬКИЙ «ШТРИКАЧ»:
КОЛЕ ДІВЧАТ ТА ТІКАЄ
Обережно  На молодих дівчат
у Вінниці «полює» невідомий у капюшоні.
Він коле вінничанок чимось гострим та
втікає. Поліцейські знають про чотирьох
постраждалих та «звітують» про відкриті
кримінальні справи. Яка небезпека може
ховатися на кінчику голки?
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

«Öå ïðîñòî
æàõ, ùî ç³ ìíîþ
ñüîãîäí³ ñòàëîñÿ», — òàêèìè ñëîâàìè ðîçïî÷èíàº ñâîþ ³ñòîð³þ Íàòàë³ÿ Çàêîðäîíåöü ó facebook. «Ñüîãîäí³
î 13.00 íà âóëèö³ Òîïîëüñüêîãî
(Ìàë³ Õóòîðè) íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê, ï³ä³éøîâøè ççàäó, øòðèêíóâ
ìåíå íåâ³äîìèì ïðåäìåòîì, ñõîæèì íà öâÿõ, ó ñ³äíèöþ. Â³ä÷óòòÿ
áóëî, íà÷å ïðîñòî ìåíå ëÿñíóëè
ïî ñ³äíèöÿõ».
Æ³íêà ïèøå, ùî îäðàçó íå çðîçóì³ëà, ùî ñòàëîñÿ. Îçèðíóâøèñü, ïîáà÷èëà, ÿê ò³êàº õëîïåöü
ó êàïþøîí³. Ïîäóìàëà, ùî ï³äë³òîê òàê æàðòóº. Àëå âæå íà ðîáîò³ ïîì³òèëà êðîâ íà øòàíÿõ òà
ðàíêó íà ò³ë³.
«Ïî¿õàëà îäðàçó â ë³êàðíþ», —
ïèøå Íàòàë³ÿ. — «Òàì ìåí³ ñêàçàëè, ùî çà ïàðó äí³â ÿ âæå 5!
Çàâòðà ³äó çäàâàòè êðîâ íà àíàë³ç
³ ÷åêàº ìåíå ð³ê ïåêëà, òàêèé òåðì³í äëÿ âèÿâëåííÿ â³ðóñíèõ ³íôåêö³é. Áóäüòå îáåðåæí³! Ñòðàøíî, ùî ñåðåä á³ëîãî äíÿ ÿêèéñü
õâîðèé íà ãîëîâó ìîæå çàïîä³ÿòè
òàêî¿ á³äè».
ВІДКРИТІ СПРАВИ
Ïðåñ-îô³öåð îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿
Àííà Îë³éíèê ðîçïîâ³ëà, ùî
äî ïîë³ö³¿ çâåðíóëèñÿ ÷îòèðè
æ³íêè, ÿê³ ðîçïîâ³ëè îäíó é òó
ñàìó ³ñòîð³þ.
— Äî ë³êàðåíü çâåðíóëèñÿ òðè
æ³íêè 11 êâ³òíÿ, ÿê³ ðîçïîâ³ëè,
ùî ¿õ óêîëîâ ÷îëîâ³ê íåâ³äîìèì
ïðåäìåòîì. Öå ñòàëîñÿ â ðàéîí³
âóëèöü Øåâ÷åíêà — Àìîñîâà
(â ðàéîí³ ìåäóí³âåðñèòåòó, — àâò.)

â ïåð³îä ÷àñó ç 19.20 äî 19.40, —
êàæå ïðåñ-îô³öåð. — Ïîë³öåéñüê³
îïèòàëè ïîòåðï³ëèõ. Çà êîæíèì
³ç òàêèõ âèïàäê³â â³äêðèòå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 125 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó — óìèñíå ëåãêå
ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ.
Àííà Îë³éíèê ãîâîðèòü, ùî
ñë³ä÷³ âèëó÷àþòü â³äåî ç êàìåð
ñïîñòåðåæåííÿ, à òàêîæ ïðàöþþòü ïîñèëåí³ ïàòðóë³, îð³ºíòîâàí³
íà ïîøóê çëî÷èíöÿ. Çà îïèñîì
ïîòåðï³ëèõ, íàïàäíèê â³êîì
äî 30 ðîê³â, ìàâ ïðè ñîá³ ðþêçàê,
áóâ îäÿãíåíèé ó òåìíó êóðòêó.

Ë³êàð: «Íå çíàºìî, ÷è
áóëà íà ïðåäìåò³ êðîâ
³íøî¿ ëþäèíè. Êðîâ
ìîæå áóòè ³íô³êîâàíà
â³ðóñîì ³ìóíîäåô³öèòó
÷è ãåïàòèòó»
— Çà îïèñàìè ïîòåðï³ëèõ, öÿ
ëþäèíà ìîæå ìàòè ïðîáëåìè ç
ïñèõ³÷íèì çäîðîâ’ÿì, — êàæå
Îë³éíèê. — 14 êâ³òíÿ äî ë³êàðí³ çâåðíóëàñÿ ùå îäíà æ³íêà ç³
ñõîæèì ïîâ³äîìëåííÿì. Âèïàäîê
ñòàâñÿ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³.
ЗРОБИВ УКОЛ ТА ВТІК?
Êîðèñòóâà÷êà facebook ²ðèíà Äæîãà íàïèñàëà ïðî òå, ùî
áà÷èëà, ÿê íà ä³â÷èíó íàïàëè
11 êâ³òíÿ.
«Íà ìî¿õ î÷àõ íà âóëèö³ Àìîñîâà íåâ³äîìèé íàïàâ íà ä³â÷èíó
ç êîëÿñêîþ», — ïèøå æ³íêà. —
«Çðîáèâ óêîë ó ñòåãíî ³ âò³ê ³ç
ì³ñöÿ çëî÷èíó».
Âèêëèêàëè øâèäêó, ïîë³ö³þ.
Òàêîæ Äæîãà ïèøå, ùî â ³íøîìó âèïàäêó, óæå íà ïðîñïåêò³

Де можна обстежитися
Якщо ви травмувалися колючим/ріжучим предметом; вас
згвалтували, відбувся незахищений секс і ви вважаєте, що
могли інфікуватися, то потрібно
звернутися за кваліфікованою
консультативною допомогою до
«Вінницького обласного клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом», який працює
без вихідних. Адреса: Вінницький

район, с. Березина, 5 км Барського шосе, Медмістечко (кінцева
зупинка маршрутного автобуса
16 а). Також є сайт: aidscenter.org
або свого лікаря згідно з графіком
роботи за місцем проживання.
Постраждалі повинні отримати
медикаментозну постконтактну
профілактику ВІЛ та обстеження.
Ці медичні послуги мають надаватися безкоштовно.

Наталія Закордонець постраждала від невідомого, який
штрикнув її чимось гострим. Дівчина звернулася в поліцію
Êîñìîíàâò³â, ïîòåðï³ëîþ áóëà
íàâ³òü äèòèíà. Àëå â ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî äèòèíè ñåðåä ÷èñëà
ïîòåðï³ëèõ íåìàº.
У ВАС Є ТРИ ДНІ
Ùî ðîáèòè, ÿêùî ñòàëè ïîòåðï³ëîþ â³ä ä³é â³ííèöüêîãî
«ìàí³ÿêà» ç ãîñòðèì ïðåäìåòîì
òà â ³íøèõ âèïàäêàõ, êîëè ³ñíóº
ðèçèê çàðàæåííÿ? — çàïèòàëè
â êåð³âíèêà Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî Öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè
òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì ²ãîðÿ
Ìàòêîâñüêîãî.
Ë³êàð ðîçïîâ³â, ÿêà íåáåçïåêà
ìîæå õîâàòèñÿ íà ê³í÷èêó ãîëêè
÷è öâÿõà íåâ³äîìîãî â êàïþøîí³.
— Ïî-ïåðøå, ìîæå áóòè çàíåñåíà áóäü-ÿêà áàíàëüíà ³íôåêö³ÿ,
ÿêà âèêëè÷å íàãíîºííÿ òà ì³ñöåâå çàïàëåííÿ, — ãîâîðèòü Ìàòêîâñüêèé. — Öå íå äóæå âïëèíå
íà ñòàí çäîðîâ’ÿ, àëå âèêëè÷å
ïåâíèé äèñêîìôîðò. Ïî-äðóãå,
ìè íå çíàºìî, ÷è º íà ïðåäìåò³
êðîâ ³íøî¿ ëþäèíè. Öå ³ ñòàíîâèòü îñîáëèâó íåáåçïåêó. Êðîâ
ìîæå áóòè ³íô³êîâàíà â³ðóñîì
³ìóíîäåô³öèòó, â³ðóñîì ãåïàòèòó. ª ðèçèê çàðàæåííÿ íåáåçïå÷íèìè õâîðîáàìè. Ùîäî Â²Ë³íôåêö³¿, òàì º ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ³
ðèçèê³â ñàìå ó âèïàäêàõ ïðîêîë³â
ìåíøå. Àëå ìè ùå íå çíàºìî, ÿê
ñàìå â³äáóâàºòüñÿ ïðîêîë ³ ÿêà
ê³ëüê³ñòü ð³äèíè ìîæå ïîòðàïèòè
â ò³ëà ïîñòðàæäàëèõ.
Ë³êàð ðîçïîâ³â, ùî âñ³ ä³â÷àòà
çâåðíóëèñÿ äî öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì.
— Ìè ¿õ áàçîâî îáñòåæèëè
íà ³íôåêö³¿ Â²Ë, ãåïàòèòó Â òà

Ñ. Í³ÿêèõ ìàðêåð³â ³íô³êóâàííÿ
íå âèÿâèëè. Äàë³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî çà öèìè ä³â÷àòàìè ïðîòÿãîì
ðîêó. Ìè ¿õ áóäåìî îáñòåæóâàòè
ïîâòîðíî ÷åðåç 6 òèæí³â, 12 òèæí³â, 6 ì³ñÿö³â òà 12 ì³ñÿö³â, —
êàæå Ìàòêîâñüêèé.
Ë³êàð êàæå, ùî ïîñòðàæäàë³ îòðèìóþòü àíòèðåòðîâ³ðóñí³
ïðåïàðàòè. ² ðàäèòü îáîâ’ÿçêîâî
çâåðòàòèñÿ â ë³êàðíþ, ÿêùî ñòàíåòå æåðòâîþ öüîãî ÷îëîâ³êà ÷è
â ³íøèõ ñèòóàö³ÿõ, äå º ðèçèê
çàðàæåííÿ.
— Íàéãîëîâí³øå, òðåáà ïðèõîäèòè â ë³êàðíþ íå ï³çí³øå
òðåòüî¿ äîáè â³ä ìîìåíòó, êîëè
öå â³äáóëîñÿ, — êàæå Ìàòêîâñüêèé. — Íàøà êë³í³êà ïðàöþº
áåç âèõ³äíèõ. Êîíñóëüòàö³¿ ³ ïðåïàðàòè ìîæíà îòðèìàòè ó âèõ³äí³
òà ñâÿòêîâ³ äí³.
Ë³êàð ðàäèòü çðîáèòè ùåïëåííÿ ïðîòè ïðàâöÿ, ÿêùî ùå
íå ðîáèëè. ² ùåïëåííÿ ïðîòè
â³ðóñíîãî ãåïàòèòó Â.
— Äî ðå÷³, â Óêðà¿í³ º êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèíèêíåííÿ ðèçèêó ùîäî ìîæëèâîãî ³íô³êóâàííÿ íåâèë³êîâíîþ
õâîðîáîþ. Íå ò³ëüêè áåçïîñåðåäíüî ³íô³êóâàííÿ, à é ðèçèê öüîãî.
Ìàòêîâñüêèé ï³äòâåðäèâ, ùî
äî ë³êàðí³ çâåðíóëèñÿ ÷îòèðè
ä³â÷èíè. Çàóâàæèâ, ùî âîíè âñ³
äóæå ãàðí³ òà ñèìïàòè÷í³.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, º ÿêèéñü
ïðîñòî îáðàíèé îäíàêîâèé òèï
öèõ ä³â÷àò, — êàæå ²ãîð Ìàòêîâñüêèé. — Öå íà ìîþ äóìêó, àëå
äëÿ âèñíîâê³â º ïîë³ö³ÿ. Ñåðåä
ïîñòðàæäàëèõ º íåïîâíîë³òíÿ
ä³â÷èíà.
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«Зеленський некомпетентний і несамостійний»:
відомий атовець Валерій Прозапас про вибори
БЛОГ
ВАЛЕРІЙ ПРОЗАПАС, БЛОГЕР

Ó ðàìêàõ òóðó ì³ñòàìè
Óêðà¿íè äî Â³ííèö³ çàâ³òàâ êîëèøí³é àòîâåöü, ³ñòîðèê òà â³äîìèé áëîãåð
Âàëåð³é Ïðîçàïàñ.
— ß îô³öåð ðåçåðâó ³ ùîðîêó ïðîâîäæó ÿêèéñü ÷àñ ó Çáðîéíèõ ñèëàõ.
Ìîæó çàÿâèòè, ùî çì³íè çà îñòàíí³
ï’ÿòü ðîê³â â óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó
â³äáóëèñÿ êîëîñàëüí³. Ïî÷èíàþ÷è â³ä
çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿ ñîëäàò³â ³ çàê³í÷óþ÷è íîâ³òí³ìè çðàçêàìè îçáðîºííÿ.
Íå ìîæíà íå â³äçíà÷èòè íàø³ ïðàãíåííÿ ñòàòè ÷ëåíàìè çàãàëüíîñâ³òîâî¿ áåçïåêîâî¿ ñèñòåìè ÍÀÒÎ. Òîé ôàêò, ùî
Ïàðëàìåíò âí³ñ çì³íè äî Êîíñòèòóö³¿ ³
òå, ùî ì³æíàðîäí³ ïàðòíåðè ï³äòðèìàëè
íàñ ó öüîìó — îçíàêà âåëèêèõ óñï³õ³â
Óêðà¿íè ³ Ïîðîøåíêà íà öüîìó øëÿõó.
Êîëèøí³é àòîâåöü çàïåâíÿº, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â ïðîòè äåðæàâè, â³éñüêà òà äåðæàâíî-ïîë³òè÷íîãî
êåð³âíèöòâà íàøî¿ êðà¿íè éäå ³íôîðìàö³éíà â³éíà ç áîêó Ðîñ³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ìè
ìàºìî ÷àñòèíó íàñåëåííÿ, ÿêà ïîä³ëÿº

äóìêó âîðîãà ïðî Óêðà¿íó, ÿê êðà¿íó, ùî
íå â³äáóëàñÿ, ðåôîðìè ÿêî¿ íå ïðèçâåëè
äî ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ³ ùî òåïåð
íàì ïîòð³áí³ íîâ³ îáëè÷÷ÿ.
Ïðîçàïàñ çàêëèêàâ ïàì’ÿòàòè ïðî òå,
ùî ó 2014 ðîö³, êîëè ìè îáèðàëè ãîëîâíîãî äèïëîìàòà, êðà¿íà ïåðåáóâàëà
ó æàõëèâîìó ñòàí³. Ç òîãî ÷àñó, íà éîãî
äóìêó, áàãàòî ÷îãî çì³íèëîñÿ, àëå ëþäè
íå õî÷óòü öüîãî ïîì³÷àòè.
— Ìè äåìîêðàòè÷íå ñóñï³ëüñòâî, ó íàñ
ìîæå áàëîòóâàòèñÿ õòî çàâãîäíî, àëå æ ìè
íå ïî÷óëè æîäíîãî âèðàçíîãî ìåñåäæó,
ùî â³í (Çåëåíñüêèé — àâò.) òà éîãî êîìàíäà ïëàíóþòü ðîáèòè íà ñâî¿é ïîñàä³,
ÿêùî îòðèìàþòü âëàäó, — ì³ðêóº Âàëåð³é.
Áëîãåð ïðèãàäàâ, ÿê îäèí ç ÷ëåí³â êîìàíäè Çåëåíñüêîãî ñêàçàâ, ùî àðì³ÿ,
ìîâà òà â³ðà íå íà ÷àñ³: «Òîä³ ó ìåíå
ïèòàííÿ: «ßêùî ïðèáðàòè ö³ ïóíêòè,
ùî òîä³ çàëèøèòüñÿ â³ä äåðæàâè?»
Íà äóìêó Ïðîçàïàñà, öå ïðÿìèé çàêëèê
äî äåìîíòàæó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³:
— Çåëåíñüêèé íåêîìïåòåíòíèé, íåñàìîñò³éíèé ³ íå òîãî ð³âíÿ, ùîá áàëîòó-

âàòèñÿ ó ïðåçèäåíòè. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü, ÿê ìåä³éíèé ïåðñîíàæ. Â³í íå íîâå
îáëè÷÷ÿ, â³í òà ëþäèíà, çà äîïîìîãîþ
ÿêî¿ õî÷óòü âçÿòè ðåâàíø, — ðîçïîâ³äàº
Âàëåð³é. — ß ïðàöþþ íà ïåðåìîãó êàíäèäàòà Ïîðîøåíêà, òîìó ùî íà ìîþ äóìêó,
öå ºäèíèé øëÿõ âòðèìàòèñÿ ó òîìó íàïðÿìêó, ÿêèé íàì ³ òàê âàæêî äàºòüñÿ.

Ïðîçàïàñ çàïåâíÿº, ùî ó ðàç³ ïåðåìîãè
Çåëåíñüêîãî, â³ä Óêðà¿íè â³äâåðíóòüñÿ
çàõ³äí³ ïàðòíåðè, à âîðîã îòðèìàº âåëèê³
øàíñè ÷èíèòè òèñê òà íàâ’ÿçóâàòè íàì
ñâî¿ ïðàâèëà. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî êîëàïñó äåðæàâè.
— Êîëîìîéñüêèé — öå õèæàê ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ. Â³í íå ò³ëüêè áóäå ïîâåðòàòè ñâî¿
âòðà÷åí³ àêòèâè, àëå é çàõî÷å ïîìñòèòèñÿ.
² íàñ, ìàáóòü, ÷åêàòèìóòü 90-ò³ ðîêè.
Áëîãåð íå çàïåðå÷óº, ùî êðà¿íà ìàº
áàãàòî ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. Âîäíî÷àñ
â³í çâåðòàº óâàãó íà òå, ùî çà ÷àñ³â âëàäè Ïîðîøåíêà óêðà¿íö³ îòðèìàëè íîâ³
ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿.
— Íå ìîæíà çà òàêèé êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó çáóäóâàòè ç Óêðà¿íè Øâåéöàð³þ, àëå çà ÷àñ³â éîãî ïðåçèäåíòñòâà ó íàñ
âñå îäíî ôåíîìåíàëüí³ çäîáóòêè, — ï³äñóìîâóº Âàëåð³é. — Ïîðîøåíêî âèáóäóâàâ
ôóíäàìåíò íà ìî¿õ î÷àõ: àðì³ÿ, äåêîìóí³çàö³ÿ, äåöåíòðàë³çàö³ÿ, ºâðî³íòåãðàö³ÿ ³
âðåøò³ óêðà¿íñüêà àâòîêåôàëüíà öåðêâà.
×îìó òîä³ ÷àñòèíà óêðà¿íö³â âïåðòî õî÷óòü çðóéíóâàòè ñâîþ äåðæàâó?
449106

РЕКЛАМА

448482
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СПРАВА «КАБАН ПРОТИ ШЕФА»
ОБЕРНУЛАСЯ НАВПАКИ
Затяжний конфлікт  Стрілянина,
звинувачення в замаху на вбивство
і виправдання. Це про попередню
справу. Зараз конфлікт двох знаних
у прикордонному райцентрі людей
продовжується з точністю до навпаки.
«Шеф» став потерпілим в кримінальній
справі, а «бізнесмен» на прізвисько «Кабан»,
який ще не оклигав від попереднього
скандалу, — підозрюваним у тяжкому злочині
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Çíîâó ìîâà ïðî
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, îäðóæåíîãî
íà ïàä÷åðö³ ìåðà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî. Òîð³ê RIA ðîçïîâ³äàëà, ÿê éîãî ñóäèëè, à ïîò³ì
âèïðàâäàëè â çàìàõó íà âáèâñòâî
Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ. Òåïåð
«Øåô» ñòàâ ïîòåðï³ëèì ó ñïðàâ³
òÿæêèõ ò³ëåñíèõ, à «á³çíåñìåí»
íà ïð³çâèñüêî «Êàáàí» — ï³äîçðþâàíèì. ×îìó îñòàíí³é ñâàðèâñÿ ç ïðîêóðîðîì íà çàñ³äàíí³
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, äå îñêàðæóâàëè îáðàíèé éîìó í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò, ³ ÷èì çàâåðøèëàñÿ
ñóïåðå÷êà?
Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü ï³äîçðþºòüñÿ â ñïðîá³ âáèòè Ñåðã³ÿ
Øåâ÷óêà. ßê ðàí³øå ðîçïîâ³äàëà
ðåäàêö³ÿ, â íîâîð³÷íó í³÷ çÿòü
ìåðà Ïåòðà Áðîâêà ï³ä ðåñòîðàíîì ó ñåë³ Ñåðåáð³ÿ îòðèìàâ
ê³ëüêà íîæîâèõ ³ ïîòðàïèâ äî ðåàí³ìàö³¿. Ñüîãîäí³ â³í íå âèãëÿäàº õâîðèì. Ó ñóïðîâîä³ äðóæèíè

Õðèñòèíè Ñåðã³é áóâ íà çàñ³äàíí³
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, äå çà ñêàðãîþ
ïðîêóðîðà ïåðåãëÿäàëè îáðàíèé
Îëåêñàíäðó Êîëîì³éöþ í³÷íèé
äîìàøí³é àðåøò.
À îò ï³äîçðþâàíèé øêóòèëüãàâ ç ïàëèöåþ. Â³í ñêàçàâ, ùî
éîãî íåùîäàâíî âäðóãå ïðîîïåðóâàëè. ×è öå ïîâ’ÿçàíî ç
òèìè ñàìèìè âîãíåïàëüíèìè
ïîðàíåííÿìè â ñ³äíèöþ, çà ÿê³
ñóäèëè, àëå âèïðàâäàëè Ñåðã³ÿ
Øåâ÷óêà, ÷è ç á³éêîþ ï³ä ÷àñ
îñòàííüîãî êîíôë³êòó? Öüîãî
â³í íå ïîÿñíþâàâ.
Ï³ñëÿ íîâîð³÷íî¿ íî÷³, êîëè
äâà âîðîãóþ÷³ ñ³ìåéñòâà çóñòð³ëèñÿ â ðåñòîðàí³, Êîëîì³ºöü çíàõîäèâñÿ ï³ä ö³ëîäîáîâèì äîìàøí³ì
àðåøòîì. Òîä³, íàãàäàºìî, â ïðîöåñ³ á³éêè íàçâàíèõ ñ³ìåéíèõ ïàð
Øåâ÷óê îòðèìàâ íîæåì ó æèâ³ò,
ïî ðóö³ é îáëè÷÷þ. Êîëîì³ºöü æå
ïîòðàïèâ ó ë³êàðíþ, çà ñëîâàìè
éîãî ðîäè÷³â, ³ç çàáèòòÿìè, ñèíöÿìè ³ ðîçäðîáëåíîþ íîãîþ.
Ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî íàì³ðó çàð³çàòè «Øåôà» òåïåð³øí³é ï³äîçðþâàíèé ó íàíåñåíí³ òÿæêèõ

Помста за колишнє
Ще один факт став відомий
на засіданні по арешту. За заявою дружини Сергія Шевчука
відкрили днями ще одне провадження про черговий напад:
у машину подружньої пари,
коли вона там знаходилася,
приснув перцевим газом могилівчанин зі словами: «Це тобі
за Кабана». Цим прізвиськом,
як кажуть Шевчуки, називають
Коломійця.
До слова, нагадаємо, що у спра-

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

ві навпаки, де звинувачуваним
був Сергій Шевчук, не було ніяких домашніх арештів. Зять мера
близько року провів у слідчому
ізоляторі. Його помістили в СІЗО
під час досудового слідства,
а звільнили з-під варти після
винесення виправдувального
вироку в першій інстанції. Далі
недоведеність вини «Шефа»
в озброєному нападі на «Кабана» підтвердила й апеляційна
інстанція.

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 190116

Hàêëàä 29 000

ò³ëåñíèõ çàïåðå÷óº. Êàæå, áèâñÿ
ç íèì, àëå íîæåì íå ð³çàâ.
Òà ñüîãîäí³ íà ñóä³ ç âóñò ïðîêóðîðà âæå ïðîçâó÷àëî: ÄÍÊåêñïåðòèçà çíàéäåíîãî çãîäîì
çíàðÿääÿ çëî÷èíó (íîæà) âæå º
³ âîíà ñòàíå äîêàçîì ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³.
СУПЕРЕЧКА В СУДІ
Ïðîêóðîð ðàí³øå ïðîñèâ ñóä
îáðàòè äëÿ Êîëîì³éöÿ ñóâîð³øèé
çàïîá³æíèé çàõ³ä íà ÷àñ ñë³äñòâà.
Àëå ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò, ÿêèé
3 êâ³òíÿ, â ìîìåíò ÷åðãîâîãî ïðîäîâæåííÿ íà 60 ä³á, ùå á³ëüøå
ïîëåãøèëè. Îáîâ’ÿçêîâå ö³ëîäîáîâå ïåðåáóâàííÿ çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ çì³íèëè íà í³÷íå.
Ñàìå öå é îñêàðæóâàâ ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî çâèíóâà÷åííÿ
â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿.
Íàòîì³ñòü çàõèñíèê ï³äîçðþâàíîãî ïðèâ³ç íà çàñ³äàííÿ ñâ³æ³
ìåäè÷í³ äîêóìåíòè ñâîãî êë³ºíòà. Ñåðåä äîâ³äîê ³ âèïèñîê
áóâ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèé ëèñò.

Ï³ä ÷àñ á³éêè äâîõ
ñ³ìåéíèõ ïàð ï³ä
ðåñòîðàíîì çÿòü ìåðà
îòðèìàâ òðè íîæîâ³.
Ï³äîçðþâàíèé êàæå:
öå íå éîãî ðóê ñïðàâà
Ó íüîìó ç 10 êâ³òíÿ Êîëîì³éöþ
ðîçïèñàëè ïðèçíà÷åí³ ïðîöåäóðè
àæ äî 4 òðàâíÿ.
— Êîëîì³ºöü, õòî âàì ç ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äàâàâ äîçâ³ë
íà ïðîõîäæåííÿ öèõ ë³êóâàëüíèõ
ïðîöåäóð? — ñïèòàâñÿ ï³äîçðþâàíîãî íà ñóä³ 11 êâ³òíÿ ïðîêóðîð
Âàëåð³é Øèìàíñüêèé.
— À ÷îìó âè ââàæàºòå, ùî ìåí³
ìàëè äàâàòè íà öå äîçâîëè? —
ñòàâ ñïåðå÷àòèñÿ Êîëîì³ºöü.
— Òîìó ùî âè ï³äîçðþâàíèé,
à óõâàëà Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî
ñóäó ïðî í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò
íå íàáóëà çàêîííî¿ ñèëè, ³ âè
çíàëè, ùî ÿ áóäó ¿¿ îñêàðæóâàòè, — ñêàçàâ ïðîêóðîð.
— ß êàçàâ ó ñóä³, ùî ìåí³ ïîòð³áíå ë³êóâàííÿ, ³ òîìó ñóä ìåí³
çì³íèâ ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é
àðåøò íà í³÷íèé. Ç ö³º¿ ï³äñòàâè, — äîâîäèâ ñâîþ ïðàâîòó
ï³äîçðþâàíèé ó òÿæêîìó çëî÷èí³, çà ÿêèé ìàëè á òðèìàòè ï³ä
âàðòîþ.

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)

Олександр
Коломієць прийшов
у суд з палицею.
Його запобіжний
захід — домашній
арешт

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

«МИЛЬНИЙ ПУЗИР»
— Ìåí³ ÿê ïðîöåñóàëüíîìó
êåð³âíèêó íå â³äîìî, íà ÿêèõ
ï³äñòàâàõ ï³äîçðþâàíèé çàëèøàº
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ³ ïðîâîäèòü
ïðîöåäóðè, ïðèçíà÷åí³ êèìîñü.
ß ïðî öå âïåðøå ÷óþ. Ñë³ä÷îãî
â³í íå ïîâ³äîìëÿâ, — çâåðíóâñÿ
âæå äî ñóäó ïðîêóðîð Øèìàíñüêèé.
Ìåäè÷í³ äîêóìåíòè êîëåã³ÿ
äîëó÷èëà äî ìàòåð³àë³â ñïðàâè é äàë³ ñëóõàëà äóìêó ñòîð³í
ïðî àïåëÿö³þ. ¯¿ ñóòü: ïðîêóðîð ïðîñèâ çàì³ñòü àðåøòó ç
îáîâ’ÿçêîâèì ïåðåáóâàííÿì âäîìà ç 22.00 äî 7-¿ ðàíêó çàñòîñóâàëè çíîâó ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é.
Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Øèìàíñüêîãî, ï³äîçðþâàíèé âæå «â³äçíà÷èâñÿ» òèñêîì íà ñâ³äê³â, ³
º ðèçèêè, ùî â³í çàâàæàòèìå

ñë³äñòâó, ÿêùî â³ëüíî ïåðåñóâàòèìåòüñÿ êðà¿íîþ áåç äîçâîëó
ñë³äñòâà ÷è ñóäó.
Çàõèñíèê Êîëîì³éöÿ íàçèâàâ
ðèçèêè íàäóìàíèìè, íåäîâåäåíèìè, îñíîâàíèìè íà ïðèïóùåííÿõ. À â³í ñàì ñêàçàâ îñü ÿê:
— Óñ³ þðèñòè, ç ÿêèìè ÿ ñï³ëêóþñÿ ³ ðàäæóñÿ, ãîâîðÿòü, ùî
öÿ ñïðàâà — ìèëüíèé ïóçèð.
ß âçàãàë³ íå ðîçóì³þ, ùî ìè òóò
ðîçãëÿäàºìî…
Âðåøò³ ð³øåííÿ ïðîçâó÷àëî
íà êîðèñòü äåðæàâíîãî çâèíóâà÷åííÿ. Êîëåã³ÿ ñóää³â Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî çàäîâîëüíèëà ñêàðãó ïðîêóðîðà, ³ íàäàë³
Êîëîì³ºöü ïåðåáóâàòèìå âäîìà
íå ò³ëüêè âíî÷³, à ö³ëîäîáîâî.
Â³í, ÿê ïðîçâó÷àëî â ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè, òåïåð ìåøêàíåöü Â³ííèö³, à íå Ìîãèëåâà.

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.

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

442118

РЕКЛАМА

8

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

RIA, Ñåðåäà, 17 êâ³òíÿ 2019

ПОКАЗАЛИ НОВИЙ
ТРОЛЕЙБУС
Новий на 100% 
Останні три місяці
транспортники
роблять новий
тролейбус.
Його дизайн
взяли частково
від VinWay,
зібрали з деталей,
які отримали з
Литви, Білорусі та
України. Тролейбус
випустять у місто
після 30 квітня. Що
в ньому цікавого?

Машину зібрали наче конструктор. Кузов з Білорусі, двигун
з Латвії, гідропідсилювач з Німеччини, а IT-система з Вінниці
ÄÒÏ, äëÿ ïðèêëàäó, — ðîçêàçàâ
ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî
Ëóöåíêî.
×îìó âèíèêëà ïîòðåáà ó âèðîáíèöòâ³ âëàñíèõ òðîëåéáóñ³â? Òðàíñïîðòíèêè ïîÿñíþþòü öå ïðîñòî — «Ç³Ó-9» (¿õ ïîíàä 120 íà áàç³
äåïî — àâò.) íå ìîëîäøàþòü, ³
¿õ íå ìîæíà ðåìîíòóâàòè â³÷íî.
Ïðè òîìó, ÿê ðîçêàçàâ Ëóöåíêî,
ñåðåäí³é â³ê öèõ òðîëåéáóñ³â —
35 ðîê³â, ³ ç ÷àñîì ¿õ ïîòð³áíî áóäå
ïîì³íÿòè íà íîâ³ ìàøèíè.
— Çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè,
â³ííèöüêèé òðîëåéáóñ ñïîæèâàòèìå íà 30% ìåíøå åëåêòðîåíåðã³¿, ùî ñêëàäàº áëèçüêî 100 òèñÿ÷
ãðèâåíü åêîíîì³¿ ó ì³ñÿöü ò³ëüêè
íà îäíîìó òðîëåéáóñ³. À ò³ëüêè
íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ òðîëåéáóñ³â ìè âèòðà÷àºìî îð³ºíòîâíî
150 ì³ëüéîí³â íà ð³ê. Òîæ 30% â³ä
ö³º¿ ñóìè — öå âæå ñóòòºâà åêîíîì³ÿ, — ñêàçàâ ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿».
ßê ðîçêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà

ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó äåïî «Â ³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» ïðåçåíòóâàëè íîâèé òðîëåéáóñ ï³ä íàçâîþ «Â³ííèöÿ»
ÏÒÑ-12. Â³í ìàº îêðóãë³ ôîðìè,
ñõîæèé íà VinWay, ùî º áðåíäîâèì òðàíñïîðòîì äëÿ íàøîãî ì³ñòà. Ñàëîí ïðîñòîðèé, º 33 ì³ñöÿ
äëÿ ñèä³ííÿ òà 73 ñòîÿ÷èõ ì³ñöÿ.
Äî òîãî æ, òðîëåéáóñ ìàº íèçüêó ï³äëîãó òà ïàíäóñ, àáè ïåðåâîçèòè ïàñàæèð³â íà â³çêàõ.
— Òðîëåéáóñ íà 100% íîâèé,
ó íüîìó íåìàº æîäíîãî ãâèíòèêà â³ä ñòàðèõ ìàøèí. Ðîáîòà íàä
íèì òðèâàº òðè ì³ñÿö³. Äîâãî, áî
ìè ðîáèìî éîãî ç «íóëÿ», âèðîáëÿºìî ñõåìó ï³äêëþ÷åííÿ âñ³õ
âóçë³â òà àãðåãàò³â. Ñåðåä îñîáëèâîñòåé — ìàøèíà ìîæå ¿õàòè
äî 5 ê³ëîìåòð³â íà ñâîºìó çàðÿä³. Òàê ìè çìîæåìî îá'¿æäæàòè

Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, ó 2019 ðîö³
çàïëàíîâàíî çðîáèòè ÷îòèðè
òðîëåéáóñè «Â³ííèöÿ». Âàðò³ñòü
âèðîáíèöòâà ùå îáðàõîâóºòüñÿ,
àëå ÷èíîâíèêè î÷³êóþòü, ùî ö³íà
òðîëåéáóñà áóäå äî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òà äîäàþòü, ùî çàðàç íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó — öå
áóäå íàéìåíøà âàðò³ñòü çà òàêó
ìàøèíó.
Äî ê³íöÿ ðîêó òðàíñïîðòíèêè
îïòèì³çóþòü ïðîöåñ çáèðàííÿ
ìàøèí òà ïëàíóþòü âèéòè íà ïîòóæí³ñòü äî 20 òðîëåéáóñ³â «Â³ííèöÿ» íà ð³ê. Ïåðøèé òðîëåéáóñ
ùå äîðîáëþþòü, à íà ë³í³þ éîãî
âèïóñòÿòü îð³ºíòîâíî äî 30 êâ³òíÿ. Æóðíàë³ñòè RIA îáîâ’ÿçêîâî
ïåðåâ³ðÿòü, íàñê³ëüêè â³í âèéøîâ
âäàëèì.
Ïðè òîìó, íàçâà òðîëåéáóñà ùå
íåâ³äîìà — âëàäà õî÷å çàïðîïîíóâàòè â³ííè÷àíàì âèãàäàòè íàçâó òà îáðàòè ñåðåä ïðîïîçèö³é
íàéêðàùó. Òàê ñàìî âèçíà÷àëè,
ùî òðàìâàé â³ííèöüêîãî âèðîáíèöòâà îòðèìàâ ³ì’ÿ VinWay.

Соборну закриють на ремонт
Гендиректор «Вінницької транспортної компанії» Михайло Луценко розказав деякі подробиці
реконструкції колій на Соборній.
Зокрема про те, що роботи розпочнуться з червня, а щоб їх виконати швидко — потрібно перекрити
рух для транспорту.
— Була дискусія — зупиняти рух
або ні. І все-таки прийнято рішення зупинити рух та розпочати
реконструкцію колій, орієнтовно
у червні та завершити у стислі терміни. Без зупинки руху підрядник
буде робити ці роботи значно
довше. Адже це великий обсяг
роботи і потрібно багато техніки,
444428

будівельних матеріалів, — сказав
Луценко. — Поки трамваї не будуть їздити містом, в плані є ще
й реконструкція колій на Замостянській (від Стеценка до палацу
«Зоря» — авт.) та заміна трамвайних рейок на Батозькій (колишня
Кірова — авт.).
«Оксамитову» колію на Соборній робили у 2007 році. Тоді нові
шляхи поклали на відрізку вулиці від торговельно-економічного інституту до католицького
костелу. Зробити все не зуміли,
адже не вистачило бюджетних
грошей.
Відремонтувати повністю збира-

ються цього року. У ProZorro опублікували тендер на виконання
реконструкції колій: підрядник
має замінити рейки на двох ділянках: від школи №2 до Театральної і від вулиці Кропивницького
до Центрального мосту.
Кошторисна вартість проекту —
46 мільйонів 812 тисяч гривень
(bit.ly/2YSG5a3). Підрядника
визначать після проведення аукціону 23 квітня.
Раніше Луценко казав, що точна
дата зупинки руху стане відома
після перемовин з компанією,
яка зробить реконструкцію колій
(bit.ly/2XaOjbY).
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АРЕШТОВАНИЙ ЗА СМЕРТІ
В ДТП ПРОСИТЬСЯ НА ВОЛЮ
Без вироку  Про свою невинуватість
продовжує говорити засуджений у першій
інстанції до 10 років тюрми Олександр
Заболотний. Його апеляцію суд все ніяк
не почне слухати, бо колегію засипають
клопотаннями. Цього разу підсудний
просився на волю, бо під арештом
почувається безправним. Натомість
прокурор наполягав на продовженні терміну
тримання під вартою. Кому суд відмовив?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Àâàð³ÿ, â ÿê³é
ðîçáèëèñÿ äâîº
ïàñàæèð³â «Îïåëÿ» ªâãåí Ïàòëàòèé ³ Ìàêñèì
Ãàëóí, áî âîä³é ïîðóøèâ ïðàâèëà, äîñ³ íå îòðèìàëà îñòàòî÷íîãî âèðîêó. Ç ìèíóëîãî ðîêó
â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ âñå í³ÿê
íå ïðèñòóïëÿòü äî ñëóõàííÿ ñïðàâè ïî ñóò³, áî ñóää³â ïîñò³éíî
çàñèïàþòü êëîïîòàííÿìè.
Êîëåã³ÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ò³ëüêè é âèð³øóº, ùî ïèòàííÿ ïðîäîâæåííÿ òðèìàííÿ
â³ä âàðòîþ ï³äñóäíîãî ÷è éîãî
ïðîõàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ï³ä äîìàøí³é àðåøò.
Íà ëàâ³ — Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé, ð³øåííÿì Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó çàñóäæåíèé
äî 10 ðîê³â òþðìè. Ñòàòòÿ çâèíóâà÷åííÿ: ïîðóøåííÿ ïðàâèë
äîðîæíüîãî ðîêó, ÿê³ ïðèçâåëè
äî çàãèáåë³ äâîõ ëþäåé. Îáòÿæóþ÷à îáñòàâèíà: ïåðåáóâàííÿ
â ìîìåíò àâàð³¿ ï³ä ä³ºþ íàðêîòèê³â.
ÄÒÏ ñòàëîñÿ íà Êè¿âñüê³é,
íåïîäàë³ê ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ
Àêàäåì³êà ßíãåëÿ (íà òîé ÷àñ
Ôðóíçå) ìàéæå 4 ðîêè òîìó. Àâòîìîá³ëü «Îïåëü», â ÿêîìó òðîº
òîâàðèø³â â í³÷íèé ÷àñ ì÷àëè
íà ïëÿæ «Õ³ì³ê», âð³çàâñÿ â áåòîííèé ïàðàïåò òðîòóàðó íà ïîâîðîò³ ç ï³äâèùåííÿì, ïåðåâåðíóâñÿ â ïîâ³òð³ ³ âïàâ íà ïðèâàòíå
ïîäâ³ð’ÿ íàä äîðîãîþ.
Íà öüîìó ì³ñö³, ÿê ðàí³øå ðîçïîâ³äàëà RIA, íå ðàç òðàïëÿëèñÿ
àâàð³¿. Òîãî ðàçó — ç òðüîõ âèæèâ
ò³ëüêè îäèí. Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé, ÿêèé, çà äàíèìè ñë³äñòâà,
áóâ çà êåðìîì ìàøèíè ³ ï³ä ä³ºþ
ìàðèõóàíè. Öüîãî þíàêà çàñóäèëè â ïåðø³é ³íñòàíö³¿.
Âèðîê ïðî 10 ðîê³â òþðìè ç
ïîçáàâëåííÿì âîä³éñüêèõ ïðàâ
íà òðè ðîêè ìîæå íàáóòè ÷èííîñò³ ï³ñëÿ àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿. Îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ, ÿêå
ï³äòâåðäèòü ïåðøèé âèðîê, ç
íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü ïîòåðï³ë³

— áàòüêè çàãèáëèõ õëîïö³â.
Íàòîì³ñòü Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé òà éîãî çàõèñò ïðîäîâæóþòü
íàïîëÿãàòè: êåðóâàâ «Îïåëåì»
íå â³í, à îäèí ³ç çàãèáëèõ.
«НЕ МОЖУ ЦЬОГО СЛУХАТИ»
Ï³ñëÿ âèðîêó, ïðîãîëîøåíîãî
ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³,
Çàáîëîòíîãî îäðàçó âçÿëè ï³ä
âàðòó. Òå, ùî éîãî àðåøòóâàëè
íåçàêîííî, íàìàãàâñÿ 9 êâ³òíÿ
äîâåñòè éîãî çàõèñíèê. Â³í ïîäàâ êëîïîòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ
ç-ï³ä âàðòè éîãî êë³ºíòà. Òàêå æ
íàïèñàâ ³ ñàì Çàáîëîòíèé.
— Ïðî ùî ìîâà, âçàãàë³?
ß íå ðîçóì³þ, ùî òóò â³äáóâàºòüñÿ. Íå ìîæó öüîãî ñëóõàòè!
ß ââàæàþ, ùî ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ðîçãëÿíóâ âñå ö³ëêîì ³
ïîâí³ñòþ, — íå ñòåðï³ëà î÷³êóâàííÿ îñòàòî÷íîãî âèðîêó ìàòè

— ß ò³ëüêè çà òå, ùîá
â³í áóâ ï³ä âàðòîþ, —
êàæå ìàòè çàãèáëîãî â
î÷³êóâàíí³ îñòàòî÷íîãî
âèðîêó çà àâàð³þ,
ñêîºíó «ï³ä êàéôîì»
çàãèáëîãî Ìàêñèìà Ãàëóíà. — Ùå
ÿ íå ðîçóì³þ, ÿê ìîæå áóòè ð³øåííÿ ñóäó íåçàêîííèì?
Òàêèì áåç ê³íöÿ íàçèâàþòü âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ Çàáîëîòíèé ³ éîãî çàõèñíèê. Âèìàãàþ÷è
çâ³ëüíåííÿ ï³ä äîìàøí³é àðåøò,
âîíè ïèñàëè ïðî ïîðóøåííÿ
ïðàâà íà çàõèñò, óïåðåäæåíå
ð³øåííÿ ³ íåçàêîííå ïîçáàâëåííÿ âîë³.
— ß ò³ëüêè çà òå, ùîá â³í áóâ
ï³ä âàðòîþ. Óñå, ùî ìîæó ñêàçàòè, — â³äïîâ³ëà ñóääÿì ìàòè
çàãèáëîãî íà ¿õ ïèòàííÿ äî íå¿
ïðî ïîäàí³ êëîïîòàííÿ.
Ïðî çàëèøåííÿ ï³ä âàðòîþ
ïðîñèâ ³ ïðîêóðîð. Â³í ãîâîðèâ
ïðî ðèçèêè, ÿê³ ìàº çâ³ëüíåííÿ
Çàáîëîòíîãî. Ñåðåä òàêèõ íàçèâàâ
íàÿâí³ñòü çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà
³ ÷àñò³ ïî¿çäêè çà êîðäîí íà ñòàä³¿
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ

Олександра Заболотного (у кабіні для підсудних зліва) взяли
під варту одразу після вироку Вінницького міського суду
ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî çâèíóâà÷åííÿ õàðàêòåðèçóâàâ ï³äñóäíîãî,
ÿê ñèñòåìàòè÷íîãî ïîðóøíèêà
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
«Я Ж НІЧОГО НЕ ПОРУШУЮ»
— Ó ïåðø³é ³íñòàíö³¿ ó ìåíå
áóâ çàïîá³æíèé çàõ³ä — í³÷íèé
äîìàøí³é àðåøò. ß éîãî í³ ðàçó
íå ïîðóøóâàâ, — ñêàçàâ Çàáîëîòíèé. — À ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå â ìåíå áóëî: òå
ð³øåííÿ â³äì³íèëîñÿ. ß ñàì, áåç
çàõèñíèêà, ç³áðàâ äîêàçè, ùî áóâ
íåâèíóâàòèé. ß çàõèùàâ ñåáå ñàì
³ ñóääÿ óõâàëèâ ìîº êëîïîòàííÿ
ïðî íåçàêîííå ð³øåííÿ.
— ² â ìåíå º õàðàêòåðèñòèêè,
ùî ÿ ñåáå íîðìàëüíî âåäó, í³÷îãî
íå ïîðóøóþ. ß õîäæó â öåðêâó.
Ââàæàþ, ùî ìåíå íåçàêîííî
óòðèìóþòü, ùî ìåíå ïîçáàâèëè
ïðàâà íà çàõèñò, — ïðîäîâæóâàâ
ïðîñèòèñÿ íà âîëþ àðåøòàíò. —
ß íå ìîæó íàâ³òü ç àäâîêàòîì
çóñòð³÷àòèñÿ íîðìàëüíî, ùîá âèð³øóâàòè ÿê³ñü ïèòàííÿ…
— Öå íå êîìïåòåíö³ÿ ñóäó —
âëàøòîâóâàòè âàì çóñòð³÷ ç àäâîêàòîì, — ïðîçâó÷àëî ó â³äïîâ³äü
íà åìîö³éíèé âèñòóï Çàáîëîòíîãî â³ä ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³.
— Àäâîêàò ó âàñ çà óãîäîþ,
ñòàâòå éîìó òàêó âèìîãó…
Âðåøò³ êîëåã³ÿ â³äïîâ³ëà â³äìîâîþ íà ïðîõàííÿ çâ³ëüíèòè
àðåøòàíòà ï³ä äîìàøí³é àðåøò —
êëîïîòàííÿ Çàáîëîòíîãî ³ éîãî
çàõèñíèêà çàëèøèëè áåç çàäîâîëåííÿ.
Äðóãèé çàõèñíèê ï³äñóäíîãî
ðàí³øå êëîïîòàâ ïðî ïîâòîðíå
äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, àëå äî öüîãî
ïèòàííÿ ñóää³ ïîâåðíóòüñÿ, êîëè
â³í ïðèéäå íà çàñ³äàííÿ. ßêðàç
çàê³í÷óâàâñÿ òåðì³í òðèìàííÿ ï³ä

âàðòîþ, òîìó äàë³ áóëî êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà ïðî ïðîäîâæåííÿ
àðåøòó.
СИДІТИМЕ ДАЛІ
— Áóäü-ÿêå êëîïîòàííÿ ïðî
ïðîäîâæåííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó
º íåîá´ðóíòîâàíèì, óïåðåäæåíèì
³ òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äàº íîðìàì
ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, —
ãîâîðèâ çàõèñíèê Îëåã ßêèìåíêî. — Ïðîêóðîð ìàº äîâåñòè òå,
íà ùî ïîñèëàºòüñÿ, ÿê íà ðèçèêè.
Òàê, â ìîãî êë³ºíòà º çàêîðäîííèé ïàñïîðò. Öå íå îçíà÷àº, ùî
Çàáîëîòíèé ìîæå ÷åðåç öå óíèêíóòè ïðàâîñóääÿ. Öå âêàçóº ò³ëüêè
íà òå, ùî ïðàâîîõîðîííà ñèñòåìà
íå ìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíå âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ íàãëÿäó çà îñîáîþ,
ÿêà íå ïåðåáóâàº ï³ä âàðòîþ.
Ëèøå ç ö³º¿ ïðè÷èíè, ÿ ââàæàþ,
ïðîêóðîð çâåðòàºòüñÿ äî ñóäó ïðî
àðåøò…
Çàõèñíèê çàïåðå÷óâàâ é ³íø³
äîâîäè ïðîêóðîðà, òèì íå ìåíøå, ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íà êîðèñòü äåðæàâíîãî çâèíóâà÷åííÿ.
Îëåêñàíäðó Çàáîëîòíîìó ñèä³òè
â Ñ²ÇÎ äî 8 ÷åðâíÿ. ×è ïðèéìóòü
äîòè ð³øåííÿ ïî ñïðàâ³? Öå áóäå
çðîçóì³ëî ï³ñëÿ ðîçãëÿäó íàñòóïíîãî êëîïîòàííÿ — ïðî ïîâòîðíå
äîñë³äæåííÿ äîêàç³â.
ßêùî âèð³øàòü, ùî âàðòî
çíîâó ðîçáèðàòèñÿ ç äîêàçîâîþ
áàçîþ â ñïðàâ³ íà ê³ëüêà òîì³â,
òî â îäíå-äâà ñëóõàííÿ òî÷íî
íå âêëàäóòüñÿ. Ùå òðèâàë³ñòü
ðîçãëÿäó àïåëÿö³¿ çàëåæèòü â³ä
ïðèñóòíîñò³ îáîõ çàõèñíèê³â Çàáîëîòíîãî òà ïîòåðï³ëèõ ç ¿õí³ìè
ïðåäñòàâíèêàìè. Ó ö³é ñïðàâ³,
ÿê ïîêàçàëè ïîïåðåäí³ çàñ³äàííÿ,
ïðèñóòí³ñòü óñ³õ — ð³äê³ñòü.

КОРОТКО
Відновлять
авіарейси
 Ó òðàâí³ â³äíîâëÿòü
àâ³àðåéñè ç Â³ííèö³ äî
Êèºâà òà íàçàä. Àëå ò³ëüêè
íà òðè äí³. Íà ñàéò³
êîìïàí³¿ ÌÀÓ óæå ìîæíà
áðîíþâàòè êâèòêè.
Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ì³æíàðîäí³
àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè» çì³íèëà
ãðàô³ê ñâî¿õ ðåéñ³â íà ë³òí³é ñåçîí. Çîêðåìà, ñêàñóâàëà ðåéñè ì³æ Êèºâîì
òà Â³ííèöåþ. Ïðè÷èíîþ
ñòàëà çàòðèìêà ïîñòàâêè
òðüîõ ë³òàê³â Boeing 737
MAX, ùî ïîâèíí³ áóëè ïî÷àòè ë³òàòè íà ðåãóëÿðíèõ
ðåéñàõ ç ñåðåäèíè êâ³òíÿ.
Îäíàê ó òðàâí³ êîìïàí³ÿ
çðîáèòü âèíÿòîê ³ íà òðè
äí³ â³äíîâèòü ðåéñè çà
äàíèì ìàðøðóòîì. Ä³ñòàòèñÿ ç Áîðèñïîëÿ äî Â³ííèö³
ë³òàêîì ìîæíà áóäå 17, 18
òà 19 òðàâíÿ.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà
«Àåðîïîðòó Â³ííèöÿ»
ßðîñëàâà Ìàçóðöÿ, ðåéñè
â³äêîðåãóâàëè ó çâ’ÿçêó ç³
ñâÿòêóâàííÿì Äíÿ ªâðîïè
ó Â³ííèö³.

Перемогла у
«Вчитель року»
 Ó÷èòåëüêà ßíà Êîðîáêîâà ç ñ³ëüñüêî¿ øêîëè
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó, ùî íà Â³ííè÷÷èí³,
ïåðåìîãëà ó Âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Â÷èòåëü
ðîêó-2019». Ó÷àñíèêàìè
òðåòüîãî åòàïó êîíêóðñó
ñòàâ 121 ó÷èòåëü.
ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè, ô³íàë çìàãàíü
â³äáóâñÿ 12 êâ³òíÿ. Îñâ³òÿíè äåìîíñòðóâàëè äîñâ³ä
òà ïðîôåñ³éí³ ³äå¿ ï³ä ÷àñ
âèïðîáóâàíü «Ìåòîäè÷íèé
ïðàêòèêóì», «Ïðàêòè÷íà
ðîáîòà» òà «Òåñòóâàííÿ ç
ôàõîâî¿ ìàéñòåðíîñò³».
Çà ðåçóëüòàòàìè öèõ çàâäàíü, æóð³ êîíêóðñó â³ä³áðàëî 12 ë³äåð³â çà êîæíîþ
ç ï'ÿòè íîì³íàö³é. Â³ä³áðàí³
ó÷àñíèêè ïðîäîâæèëè
çìàãàííÿ ó ô³íàë³ – âîíè
áðàëè ó÷àñòü ó âèïðîáóâàííÿõ «Óðîê» òà «Ïðîåêò» (â
íîì³íàö³¿ «Ãåîãðàô³ÿ» —
«Äîñë³äæåííÿ»).
Ó íîì³íàö³¿ «Ãåîãðàô³ÿ»
ïåðåìîãëà ßíà Êîðîáêîâà,
â÷èòåëü ãåîãðàô³¿ Õîíüêîâåöüêî¿ øêîëè. Ïåðåìîæö³
òàêîæ áóëè âèçíà÷åí³ ùå ó
÷îòèðüîõ íîì³íàö³ÿõ: «Â÷èòåëü ³íêëþçèâíîãî êëàñó»,
«Çàõèñò Â³ò÷èçíè», «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ» òà «Ôðàíöóçüêà ìîâà».
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ІСТОРІЯ ІРИ, ЯКІЙ НЕ ПОЩАСТИЛО
«НЕприречені»  У Іри Хіміч рідкісне
захворювання, при якому діти мають
зовнішність та здоров’я літніх людей. Мама
Іри розказала, як змінюється життя, коли
в родині з’являється свій Бенджамін Баттон
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ãåðîÿìè íàøîãî íîâîãî ïðîåêòó
«ÍÅïðèðå÷åí³» ñòàþòü ò³, êîìó
îäíîãî äíÿ äîâåëîñÿ ïî÷óòè, ùî
ó íèõ ðàê, Â²Ë, ñïàäêîâ³ àáî ð³äê³ñí³ çàõâîðþâàííÿ.
Çàçâè÷àé ëþäè ñïðèéìàþòü
òàê³ íîâèíè, ÿê ñìåðòåëüíèé
âèðîê òà ïåðåñòàþòü áà÷èòè
ñåíñ æèòè äàë³. Àëå íàø³ ãåðî¿
êèäàþòü âèêëèê ñâî¿ì ä³àãíîçàì
òà âñ³ì òèì, õòî ñòâåðäæóº, ùî
âèïðàâèòè âæå í³÷îãî íå ìîæíà.
Âîíè ëàìàþòü ñòåðåîòèïè ïðî
áåçâèõ³äü, äîâîäÿ÷è çâîðîòíå.
²ðêà, ñàìå òàê ¿é ïîäîáàºòüñÿ,
êîëè ¿¿ íàçèâàþòü, — öå âîñüìèð³÷íà ä³â÷èíêà, ÷èé ãîñòðåíüêèé íîñèê ñòèð÷èòü ç â³òàëüí³.
¯¿ áëàêèòí³ î÷³ øâèäêî âèâ÷àþòü
íåçíàéîìöÿ, à ìàëåíüêà ãîë³âêà
âèð³øóº, ÷è âàðòî ¿é õâèëþâàòèñÿ
ìîºìó ïðèõîäó.
Ìè áà÷èìîñÿ âïåðøå, òîìó
²ðêà í³÷îãî ïðî ìåíå íå çíàº.
À ÿ íàâïàêè, ïðî÷èòàâ ïðî íå¿
³ òàêèõ ÿê âîíà äåñÿòêè ñòàòåé.
ß çíàþ, ùî ñõîæèõ íà ²ðêó

ó ñâ³ò³ æèâå âñüîãî ï³âòîðè ñîòí³. Âîíè ð³äêî äîæèâàþòü äî ïîâíîë³òòÿ ³ â ñâî¿ ñ³ì-â³ñ³ì ðî÷ê³â
âæå ìàþòü çà ïëå÷èìà ïåðåæèò³
³íñóëüòè òà ³íôàðêòè.
²ðêà — îäíà ç òèõ, êîìó íå ïîòàëàíèëî çàõâîð³òè ïðîãåð³ºþ —
õâîðîáîþ, ùî âèêëèêàº ïåðåä÷àñíå ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó, õâîðîáîþ, ÿêó íåìîæëèâî âèë³êóâàòè.
«МАМО, МЕНІ ВСЬОГО РІК
ЖИТИ ЗАЛИШИЛОСЯ?»
Ê³ìíàòà ²ðêè ïîâíà äèòÿ÷èõ
ñêàðá³â: êîíñòðóêòîðè Lego, òâ³ñòåð, ì’ÿê³ ³ãðàøêè òà Áàðá³: «Ïîäèâèñÿ, îñü öÿ ñõîæà íà ìåíå», —
ãîâîðèòü ²ðêà, òðèìàþ÷è â ðóêàõ
ëèñó ëÿëüêó. ß ðîçóì³þ, ùî é
ñïðàâä³ ñõîæà ³ â³ä öüîãî í³ÿêîâ³þ.
ß ïåðåâîäæó ïîãëÿä íà ìàìó
ä³â÷èíêè Ä³íó, ÿêà âèãëÿäàº
íà äèâî ñïîê³éíîþ. Òàê áóäå
íå çàâæäè. ßê ò³ëüêè äîíüêà ï³äå
â ³íøó ê³ìíàòó, Ä³íà ñêèíå ìàñêó
ç óñì³øêîþ òà çàïëà÷å.
— Ëþäè ïðèõîäÿòü äî ë³êàðí³ ³
¿ì ïîÿñíþþòü, ùî ç ¿õí³ìè ä³òüìè
íå òàê, ïðèçíà÷àþòü ë³êóâàííÿ.
Ìåí³ âçàãàë³ í³õòî í³÷îãî íå ì³ã
ñêàçàòè, à ²ðà ïîñò³éíî íåñòåðïíî ïëàêàëà ³ ìàéæå íå ñïàëà, —

çãàäóº Ä³íà. — Áóëè íàñò³ëüêè
âàæê³ ìîìåíòè, ùî ìåí³ ïðîñòî
õîò³ëîñÿ ïîìåðòè… ðàçîì ³ç íåþ.
ß õîò³ëà çàê³í÷èòè ¿¿ ìóêè. Ïîò³ì ÿ ïîäóìàëà, à ùî áóäå, ÿêùî
ÿ ïîìðó, à âîíà âèæèâå? Êîìó
âîíà áóäå ïîòð³áíîþ?
²ðà ïåðåíåñëà äâà ³íñóëüòè.
Ïåðøèé ñòàâñÿ, êîëè ä³â÷èíö³
áóëî âñüîãî ï’ÿòü. Ïðè äðóãîìó,
ó ñ³ì, ìàìà ñàìîñò³éíî íàäàâàëà
äîïîìîãó.
Ä³íà äàâíî çìèðèëàñÿ, ùî ë³êàð³ ïåðåä íåþ ò³ëüêè ðîçâîäÿòü
ðóêàìè. Äåÿê³ ïðÿìèì òåêñòîì
ïðîñèëè íå ïðèâîçèòè äî íèõ
õâîðó äîíüêó, áî, ÿê äîïîìîãòè
òàêèì ä³òÿì, â ìåäè÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ íå â÷àòü.
— ²ðà çíàº ïðî ñâîþ õâîðîáó? — çàïèòóþ, íàáðàâøèñü
ñì³ëèâîñò³.
— Âîíà ðîçóì³º, ùî íå òàêà, ÿê
³íø³. Çíàº, ùî õâîðà, àëå íå çíàº,
íàñê³ëüêè, — âèòèðàþ÷è ùîêè â³ä
ñë³ç â³äïîâ³äàº Ä³íà. — ßêîñü ìè
ï³øëè íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ. «Âè æ
ðîçóì³ºòå, ùî äèòèíà ïðîæèâå ìàêñèìóì äî âîñüìè-äåâ’ÿòè ðîê³â?»
²ðà öå ïî÷óëà. Äèâèòüñÿ íà ìåíå ³
ïèòàº: «Ìàìî, ìåí³ âæå ñ³ì. Ìåí³
âñüîãî ð³ê æèòè çàëèøèëîñÿ?»
Ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó â ²ðè ïî÷àëàñÿ äåïðåñ³ÿ. Âîíà ïîñò³éíî
ìàëþâàëà ñåáå ó òðóí³, ïîðÿä
ñòàâèëà õðåñòèê ³ ï³äïèñ íà ìîãèëö³ — «²ðà».
ТАКИХ УСЬОГО ДВОЄ
Ð³çí³ ë³êàð³ ñòàâèëè ²ð³ ð³çí³ ä³àãíîçè. Ä³íà âèâ÷àëà ìåäè÷í³ âèñíîâêè ³ íàìàãàëàñÿ ïåðåêîíàòè,

Іра розуміє, що не
така, як інші діти. Знає,
що хвора, але не знає,
наскільки серйозно

ùî âîíè íåïðàâèëüí³. Ó â³äïîâ³äü
æ³íêó íàçèâàëè çàíàäòî ðîçóìíîþ ìàòóñåþ ³ ãîâîðèëè, ùî âîíà
øóêàº ïðèãîä íà âëàñíó ãîëîâó.
— Ìîæå, öå êîãîñü âëàøòóâàëî áè, àëå ÿ íå ìîãëà ñèä³òè ³
äèâèòèñÿ, ÿê ìó÷èòüñÿ ìîÿ äèòèíà, — ïðîäîâæóº Ä³íà. — Ìåí³
÷àñòî ïèøóòü, ùî ÿ êëàñíî æèâó,
ïîñò³éíî ¿æäæó êóäèñü â³äïî÷èâàòè. Òà ÿ áè í³êîìó í³êîëè
íå ïîáàæàëà ä³çíàòèñÿ, ùî öå
çà «â³äïî÷èíêè».
Ïî¿çäêè ó Çàêàðïàòòÿ íà òåðìàëüí³ áàñåéíè, ïî¿çäêà íà ë³êóâàííÿ äî ÑØÀ ³ âñå ³íøå… öå
ò³ëüêè çâó÷èòü êëàñíî, íàñïðàâä³
âñå ³íàêøå, ÿ áè í³÷îãî öüîãî
íå õîò³ëà. Ó ìåíå º íåïåðåáîðíå

áàæàííÿ ïðîñòî ïîñïàòè. ß õî÷ó
ïîáóòè âäîìà, áåç ïîñò³éíèõ äóìîê ïðî òå, ñê³ëüêè íàïàä³â íàñòóïíî¿ íî÷³ áóäå ó ìîº¿ äèòèíè.
Àìåðèêàíñüê³ ë³êàð³ äóæå çäèâóâàëèñÿ, ä³çíàâøèñü, ùî â ²ðè
íàâ³òü ë³êóþ÷îãî ë³êàðÿ íåìàº.
Ùå á³ëüøå òîìó, ùî óêðà¿íñüê³
ë³êàð³ ïðîñòî íå õî÷óòü áðàòè
íà ñåáå òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Âîíè íå ìîãëè ïîâ³ðèòè, ùî
äèòèíà ç òàêèì ä³àãíîçîì ìîãëà
ïðîæèòè ñò³ëüêè ðîê³â áåç â³äïîâ³äíîãî ë³êóâàííÿ, ³ ïðè öüîìó çáåðåãòè çäàòí³ñòü õîäèòè ³ ãîâîðèòè.
Ä³íà ââàæàº, ùî ïðàâèëüíî ï³ä³áðàíå õàð÷óâàííÿ, çðó÷íèé îäÿã ³
âçóòòÿ, äîãëÿä òà îçäîðîâ÷³ êóðñè
äàþòü ñâî¿ ðåçóëüòàòè. Àëå âèøóêó-

РЕКЛАМА
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НАРОДИТИСЯ З ПРОГЕРІЄЮ

За кожною хвилиною життя Іри стоїть невпинна
боротьба та титанічні зусилля її батьків
âàòè âñå öå òà â÷èòèñÿ, ÿê ïðàâèëüíî, Ä³í³ äîâîäèëîñÿ ñàìîñò³éíî.
Â Óêðà¿í³ íå ïåðåäáà÷åíî æîäíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè, ÿêà á
äîïîìàãàëà ä³òÿì ç ïðîãåð³ºþ. Áî
òàêèõ ä³òåé âñüîãî äâîº.
— ßêáè ÿ íå áóëà íàòóðàëüíîþ
áëîíäèíêîþ, âæå äàâíî ïîñèâ³ëà
á, — æàðòóº Ä³íà. — Òàêèõ ÿê ²ðà
íàçèâàþòü ñïèñàíèì ìàòåð³àëîì.
Àëå æ âîíè æèâ³. Âîíè õàïàþòüñÿ
çà áóäü-ÿêó ñîëîìèíêó, ÿêà ìîæå
ïðîäîâæèòè æèòòÿ. Çà îñòàíí³
ðîêè ìè áà÷èëè íàñò³ëüêè âàæêèõ
ä³òåé, ùî ðàä³ºìî, ùî íàøà ²ðà
õî÷à á õîäèòü, õî÷à á ãîâîðèòü.
Ñîíöå âæå ñõîâàëîñÿ çà ãîðèçîíòîì, à ìè ïðîäîâæóâàëè
ñèä³òè ç Ä³íîþ ó òåìí³é ê³ìíàò³.

ß íå áà÷èâ ¿¿ îáëè÷÷ÿ, ò³ëüêè ñèëóåò, ³ íà îñîáëèâî âàæêèõ ìîìåíòàõ ¿¿ ³ñòîð³¿ ÷óâ òèõ³ æ³íî÷³
ñõëèïóâàííÿ.
— ßêùî âè ñïèòàºòå, ÿê â ²ðè
ñïðàâè, âîíà çàâæäè â³äïîâ³ñòü
«äîáðå». Ïðîñòî âîíà íå ðîçóì³º,
ÿê öå, êîëè í³÷îãî íå áîëèòü ³ ùî
öå — ïî-ñïðàâæíüîìó «äîáðå».
Íåìàº òàêîãî, ùîá äèòèíà ëÿãëà, ñïîê³éíî ïîñïàëà, à íà ðàíîê ï³øëà óñì³õíåíîþ ãðàòèñÿ.
Äëÿ íàñ «íîðìàëüíî», êîëè ï³ñëÿ ñóäîì àáî çàäóõè ìè ìîæåìî
øâèäêî ¿¿ â³äêà÷àòè.
ОДНЕ ЖИТТЯ НА ДВОХ
²ðêó íàìàãàþòüñÿ âèõîâóâàòè
áåç êîìïëåêñ³â. Ìàìà õî÷å, ùîá

äîíüêà íå ñîðîìèëàñÿ çíàõîäèòèñÿ íà ïóáë³ö³ áåç ïåðóêè. Ïîñò³éíî ïîÿñíþº ¿é, ùî º ð³çí³ òèïàæ³
ëþäåé ³ ó êîæíîãî º ñâî¿ ïåðåâàãè:
«Òè ó íàñ ìàëåíüêà ³ õóäåíüêà,
íàì íå âàæêî òåáå íîñèòè».
ßêîñü îäí³é ç ²ðèíèõ ïîäðóæîê
òðåáà áóëî ïîìèòè ãîëîâó. Ñïî÷àòêó ¿¿ ìèëèëè, ïîò³ì ñóøèëè ³
ðîç÷³ñóâàëè. ²ðêà äèâèëàñÿ íà âñå
öå çäèâîâàíèìè î÷èìà: «À ìåí³
äîáðå. Ìåí³ íå òðåáà çàïë³òàòè
êîñè÷êè».
— ß ðîçóì³þ, ùî âîíà õî÷å ò³
çàêîëî÷êè, — ãîâîðèòü ìàìà. —
Ìåí³ áîëÿ÷å â³ä öüîãî, àëå ÿ çàâæäè íàìàãàþñÿ ìàòè â ¿¿ ïðèñóòíîñò³ çàë³çí³ íåðâè. Ïðè í³é
ÿ çàâæäè ñì³þñÿ. ¯é íå ìîæíà
õâèëþâàòèñÿ. ² ÷óòè çàéâîãî òàêîæ íå áàæàíî. Óñå öå â³äîáðàæàºòüñÿ íà çäîðîâ’¿.
— Ä³íà, éäè ñþäè! — ðàïòîì
êëè÷å Îëåã, áàòüêî, ÿêèé çíàõîäèâñÿ ç ²ðîþ ïðîòÿãîì âñ³º¿
íàøî¿ ðîçìîâè. Ä³íà çðèâàºòüñÿ
ç ì³ñöÿ òà á³æèòü íà ãîëîñ. ×óþ
ÿêóñü ìåòóøíþ, àëå íå ìîæó
çðîçóì³òè, ùî ñàìå òàì ñòàëîñÿ.
Çà ê³ëüêà õâèëèí äî ê³ìíàòè
ïîâåðòàºòüñÿ Ä³íà. Íà ðóêàõ ó íå¿
âìîñòèëàñÿ ²ðêà. Ìàìà âìèêàº
íà ïëàíøåò³ ÿêóñü ãðó òà ïåðåäàº
éîãî äîíüö³. ²ðêà îäðàçó çàíóðþºòüñÿ ó íå¿ ç ãîëîâîþ.
— Ìåíå äîâãî íå áóëî ïîðÿä ³
âîíà ïî÷àëà íåðâóâàòè. ¯é ñòàëî
çëå, ïî÷àëèñÿ ñïàçìè æèâîòà, —
ïîøåïêè ïîÿñíþº Ä³íà. ²ðêà ðîáèòü âèãëÿä, ùî çîâñ³ì íå ö³êàâèòüñÿ, ïðî ùî ìè ãîâîðèìî, àëå
Ä³íà çíàº, äîíüêà íàãîñòðèëà âóõà

³ ïðèñëóõàºòüñÿ äî êîæíîãî ñëîâà.
— Òðåáà îáîâ’ÿçêîâî áîðîòèñÿ ³ í³ â ÿêîìó ðàç³ íå îïóñêàòè
ðóê, — ïðîäîâæóº æ³íêà, äèâëÿ÷èñü íà ñâîþ âàæêîõâîðó äèòèíó. — ß ðîçóì³þ, ùî êð³ì íàñ ¿é
í³õòî íå äîïîìîæå, ùî çà æèòòÿ
ìîº¿ äèòèíè á³ëüøå í³õòî íå áîðîòèìåòüñÿ. Ìè ç íåþ ïîñò³éíî
ðàçîì, ó íàñ îäíå æèòòÿ íà äâîõ.
ПОПРИ ВСЕ
²ðêà äóæå ëþáèòü ïðèéìàòè
ãîñòåé. Çäàºòüñÿ, íàâ³òü äî ìåíå,
íåçíàéîìîãî äÿäüêà, öÿ äèòèíà

Іðà ïåðåíåñëà äâà
³íñóëüòè. Ïåðøèé,
êîëè ¿é áóëî âñüîãî
ï'ÿòü. Ïðè äðóãîìó, ó
ñ³ì, ìàìà ñàìîñò³éíî
íàäàâàëà äîïîìîãó
âñòèãëà çâèêíóòè âñüîãî çà ê³ëüêà
ãîäèí. Ìè íàâ³òü äîìîâèëèñÿ, ùî
ïðè íàñòóïí³é çóñòð³÷³ ïîãðàºìî
ç íåþ ó òâ³ñòåð: «Òè òî÷íî âïàäåø», — çàïåâíèëà âîíà.
Ó ²ðêè çâè÷àéí³ äèòÿ÷³ áàæàííÿ: õîäèòè äî øêîëè, ãóëÿòè ç
äðóçÿìè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ³
áóòè, ÿê âñ³. Ä³â÷èíêà íàâ³òü
íå çäîãàäóºòüñÿ, ùî çà êîæíîþ
õâèëèíîþ ¿¿ æèòòÿ ñòî¿òü íåâïèííà áîðîòüáà òà òèòàí³÷í³ çóñèëëÿ
¿¿ áàòüê³â.
— Ìè ïîñò³éíî øóêàºìî ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ. Íåìàº òàêîãî,
ùî íàì í³÷îãî íå ïîòð³áíî. Ò³ æ
ë³êè, ñüîãîäí³ ¿é ï³äõîäÿòü îäí³

ï³ãóëêè, à çàâòðà âîíè ìîæóòü
âæå íå ä³ÿòè. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ
³ ç ¿æåþ. ² ïî¿çäêè íà æèòòºâî
íåîáõ³äí³ ðåàá³ë³òàö³¿ òàêîæ äîðîãî êîøòóþòü. Ìè âæå äàâíî
íå ðàõóºìî, ñê³ëüêè íà âñå öå
éäå ãðîøåé.
Áàòüêè íåîäíîðàçîâî çàêëàäàëè ï³ä çàñòàâó âëàñíèé áóäèíîê.
Îëåã ìàº äâ³ âèù³ îñâ³òè, àëå
ïðàöþº íà áóä³âíèöòâ³, òîìó ùî
òàì á³ëüøå ïëàòÿòü. Éîãî ìàéæå
í³êîëè íå áóâàº âäîìà.
— À ÿ ïîñò³éíî õîäæó ïî äåðæñëóæáîâöÿõ ³ ïðîøó, ùîá âîíè
õî÷ ÿêîñü äîïîìîãëè ²ð³. Öå òàêå
ïðèíèæåííÿ. Â³ä÷óâàþ ñåáå ðîçòîïòàíîþ ëþäèíîþ. Àëå ÿ âèòðèìàþ áóäü-ÿê³ ïðèíèæåííÿ, ÿêùî
áóäó çíàòè, ùî öå äîïîìîæå ìî¿é
äèòèí³, — ïåðåêîíóº Ä³íà.
²ðèí ñîí çàâæäè îõîðîíÿº
ìàìà. Âîíà íàâ÷èëàñÿ ðîçð³çíÿòè
¿¿ äèõàííÿ, çíàº, êîëè ó äèòèíè
ùîñü áîëèòü ³ ÿê ïðè öüîìó äîïîìîãòè. ²ðêà ââàæàº ìàìó ñâî¿ì
ÿíãîëîì-îõîðîíöåì, à ìàìà ùîíî÷³ ìîëèòüñÿ, ùîá ïðîòðèìàòèñÿ äî ðàíêó.
Áî çðàíêó ÿêîñü âñå ëåãøå: ³
êðîâîòå÷³ ïðîñò³øå çóïèíèòè, ³
íàïàäè øâèäøå ïðîõîäÿòü, ³ íàâ³òü ñòðàõ ïåðåä ñìåðòþ â³äñòóïàº. Òà ëèøå äî íàñòóïíî¿ íî÷³.
ВИ МОЖЕТЕ ПІДТРИМАТИ ІРУ
ÏðèâàòÁàíê 5168 7426 0238
7676 Ä³íà Õ³ì³÷, ìàìà
ßêùî âè õî÷åòå ñòàòè ãåðîÿìè
öüîãî ïðîåêòó, çâ’ÿæ³òüñÿ ç àâòîðîì òà ðîçêàæ³òü êîðîòêó ³ñòîð³þ
ñâîº¿ áîðîòüáè.

РЕКЛАМА
448228

1199

грн

ǎǒǚǔǛǜǕǘǍ
©ǞǏǄǟǬǔǩªǎǜ
Об’єм: 45 см3
Довжина шини: 45 см.
Потужність: 4,3 к.с./3,2 кВт.
Ефективна антивібраційна
система та хромовані циліндри.
Комплектація: захисний чохол,
шина, ланцюг, інструкція.
Вага: 5,8 кг.
Гарантія - 1 рік.

1536

код товару:

26239

999

грн

ǒǘǒǗǟǝǛǜǕǘǍ
©*581+(/0ª*(6%
Потужність: 2,4 к.с./1,8 кВт.
Довжина шини: 35 см.
Комплектація: шина, ланцюг,
захисний чохол, інструкція.
Вага: 3,5 кг.
Гарантія - 1 рік.

1173

код товару:

20530

899

грн
ǛǎǜǝǕǞǗǠǏǍǤ
1150
ǍǗǠǙǠǘǬǟǛǝǚǕǖ
Об’єм: 16 л.
Акумулятор 12 В з датчиком заряду.
Час роботи без підзарядження: 4 год.
Дальність розпилення: 3 м. Тиск: 6 бар.
Вага: 6,5 кг. Гарантія - 2 роки.
Три розпилювальні сопла,
мірний стакан, маска,
антивібраційна прокладка для спини, код товару:
29887
телескопічна вудка (110 см).

629

ǑǝǍǎǕǚǍ
ǙǒǟǍǘǒǏǍ Ǟǟ
Для зручності східці мають
поперечне рифлення, що володіє
антикорозійними властивостями.
Робоча висота: 350 см.
Висота майданчика: 87 см.
Загальна висота: 156 см.
Ширина: 35 см.
Вага: 5,3 кг. Гарантія - 3 роки.
Максимальне навантаження: 150 кг.

грн

924

код товару:

02027

1869

ǎǒǚǔǛǜǕǘǍ*581+(/0
*60352)(66,21$/
Довжина шини: 45 см.
Потужність: 4,5 к.с/3,3 кВт.
Клас пили: професійна
(зрізання лісу). Хромоване
покриття стінок циліндра.
2 компресійні кільця. Легкий старт
та антивібраційна система.
Корпус з магнієвого сплаву.
Вага: 5,8 кг. Гарантія - 2 роки.
ǙǛǟǛǗǛǞǍ*581+(/0
*50

грн

1969

код товару:

22662

2199

грн

2428

Потужність: 3,5 кВт/4,75 к.с. Об’єм: 52 см3.
Комплектація: ремінь, косильна головка, ліска,
ніж 3-лопатевий, комбінований ключ.
Два поршневі кільця, хромовані
стінки циліндра, легкий старт
та праймер,посилене
кріплення рукояток.
код товару:
Вага: 7,8 кг.
26978
Гарантія - 2 роки.

719

ǎǛǘǐǍǝǗǍ©ǞǟǍǘǩª
ǗǥǙ
Потужність: 710 Вт.
Кількість обертів: 12000 об/хв.
Максимальний діаметр
шліфувального
диска: 125 мм.
Вага: 2,1 кг.
Гарантія - 1 рік.

грн

код товару:

26967

2199

ǔǒǝǚǛǑǝǛǎǕǘǗǍ
©ǙǸǵǺǛǷª
Апарат здатен подрібнити
до 240 кг зерна за годину!
Переробка зерна,
качанів кукурудзи.
Тип: електричний.
Потужність: 2,5 кВт.
Кількість сит: 4.
Габарити: 415х295х750 мм.
Вага: 23 кг. Гарантія - 2 роки.

999

грн

2299

код товару:

03317

3599

грн

ǙǛǟǛǗǠǘǩǟǕǏǍǟǛǝ
ǙǗǎ
Ідеально підходить для міжрядного
прополювання, спушування грунту
та підготовки для висаджування
зернових культур.
Потужність: 2,5 к.с.
Пальне: бензин з мастилом.
Ширина культивування: 300 мм.
Глибина культивування: 125 мм.
Вага: 15 кг. Гарантія - 2 роки.

код товару:

ưƮƷƮƴƹƫǟ«ò«ƯƫǑ«ƵǑƴƵưƵ«ƷƵƲǕ
ƵƶǔƮƹƮ«ƶƫǑ«ǗƮƸ«ƵƹƷҥƳƮƴƴǟ«ƹƵƯƮƷǕ
ƶƵǐǕƹƵƯƮ«ƹƱƻƴƫƲƮ«ƹƮ«ƱǔƱƲƹƷƵƴƫƲƮ
ƸƮǑƵƯƮ«ƹƮ«ǐǕǑƫƯƱǔǜƴƮǟ«ƹƱƻƴƫƲƮ
ƷǕǗƴҥҦ«ƹƮ«ƯҥƹƷƮƹƴҥҦ«ƫƴƸƹƷǕƳƱƴƹ

21933

1599

ǙǛǟǛǗǛǞǍ©ǞǏǄǟǬǔǩª
ǎǟ
Потужність: 3,5 кВт/4,75 к.с.
Об’єм: 43 см3.
Комплектація: ремінь,
ніж 3-лопатевий,
ніж, тримерна головка,
плечовий ремінь.
Вага: 7,8 кг.
Гарантія - 1 рік.

4199

грн

1879

0 (800) 330-519

ɏɞɛɁɢȸɟôȺȹôɉȸȻȶɂɢɁôɶȷɞȸȹɥɚȹɛɢɁ§
код товару:

26971

559

грн
ǑǝǕǘǩǥǠǝǠǜǛǏǒǝǟ
1093
©ǞǏǄǟǬǔǩªǞǑǥǝǝ
Потужність: 550 Вт.
Макс. діаметр свердління:
бетон - 13 мм, метал - 13 мм,
деревина - 25 мм.
Кількість обертів: 0-750 об/хв.
Свердлильний патрон: 10 мм.
Ступені обертального моменту: 19+1.
код товару:
Гарантія - 1 рік.
26393
Додатково: ліхтарик. Вага: 1,3 кг.

1319

грн
ǚǍǞǛǞǑǝǒǚǍǓǚǛ
1866
ǡǒǗǍǘǩǚǕǖ©:(5.ª
Насос для відкачування сильно
забрудненої води з фекальних і дренажних
колодязів, підходить для перекачування
стічних вод. Рекомендується для рідини
з частинками не більш 30 мм.
Вага: 17,5 кг. Потужність: 2000 Вт.
Продуктивність: 285 л/хв. Висота
код товару:
підйому: до 14 м. Гарантія - 1 рік.

15816

Графік роботи: Пн-Пт: 8 00 -19 00, Сб: 10 00 - 1800
559

ǟǍǤǗǍǛǑǚǛǗǛǘǄǞǚǍ
ǞǍǑǛǏǍ
Кількість коліс: 1. Об’єм: 65 л.
Діаметр колеса: 330 мм.
Вантажопідйомність: 120 кг.
Особливості:
колеса пневматичні,
оцинкований кузов.
Вага: 10,5 кг.

грн

679

код товару:

19657

339грн
399 грн
449

ǜǍǝǚǕǗ
4м=
©ǜǄǑǞǚǄǓǚǕǗª
6м=
Врятуйте свої рослини від
морозів, опадів та палючого 8м=
сонця! Матеріал:
агроволокно 42 г/м².
Кількість дуг: 5 шт. Ніжки:
11 шт. Кліпси: 11 шт.
Ширина: 120 см, Висота:
90 см. За умови купівлі від
3-х штук один у подарунок.

грн

679

грн

ǗǠǘǩǟǕǏǍǟǛǝǝǠǤǚǕǖ
©ǔǒǙǘǒǝǛǎªǏ
Виконує функції: розпушування,
утворення борозни, прополювання,
підрізання бур’янів,
підгортання.
У комплекті: рама,
ручки, колесо, перемичка,
плоскоріз, підгортач , культиватор,
борозник, прополювач “Їжачок”.
Вага: 9,5 кг.
ǎǍǗǑǘǬǑǠǥǠ

999

код товару:

24426

759

грн

1100

Об`єм: 150 л
Матеріал: пластик
Лійка у подарунок.

код товару:

22046

599

ǞǄǏǍǘǗǍǛǏǛǤǒǏǍǝǠǤǚǍ
ǛǑǚǛǝǬǑǚǍ ǏǄǚǚǕǣǬ
Підходить для різного насіння овочів
(морква, редька, кукурудза,
огірки, буряк і ін.).
Регулювання ширини міжрядь,
густоти і глибини висівання.
Максимальна ширина
міжряддя: 45 см.
Тип висівного апарата: щітковий
Привід: ланцюг. Вага: 9,5 кг.

599

ǚǍǐǝǄǏǍǤǜǝǛǟǛǤǚǛǅ
ǏǛǑǕ©*581+(/0ª
Комфортне та швидке
нагрівання води лише за 5 секунд.
Регулювання температури
нагрівання від 30 до 60 °С
Економія електроенергії, води і
часу. Потужність: від 1 до 3 кВт.
Гарантія - 1 рік.

грн

879

код товару:

17519

грн

699

код товару:

21334

12
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RIA, Ñåðåäà, 17 êâ³òíÿ 2019

АВТОР «СЛУГИ НАРОДУ» СУДИТИСЯ
З «95 КВАРТАЛОМ» НЕ БУДЕ
Такі справи  Книга «Слуга народу»
надрукована у Вінниці ще у 2001 році.
Написав її наш земляк журналіст Василь
Рудик. Фільм з’явився значно пізніше.
Прізвище головного героя книги
Безродько, фільму — Голобородько.
Обидва прагнуть влади і добиваються її.
Тільки на різних рівнях. Автору радять йти
до суду, «здерти» з «95 Кварталу» грошей.
Інші рекомендують перевидати книгу,
мовляв, зараз її тираж розберуть «на ура!»
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Ùî ÿ ìîæó äóìàòè? — ãîâîðèòü
ïàí Âàñèëü. — Óñå
âæå ïåðåäóìàâ, ùå òîä³, ÿê ô³ëüì
ò³ëüêè ç’ÿâèâñÿ. Ïîäèâóâàëèñÿïîñì³ÿëèñÿ ðàçîì ç äðóæèíîþ,
òà é ìàõíóëè ðóêîþ.
Ïàí Âàñèëü ä³ñòàº êíèãó. Ïåðåä òèì, ÿê ïîäàðóâàòè ¿¿, ðîáèòü
äàð÷èé íàïèñ ç ïîáàæàííÿì óäà÷³
íà æóðíàë³ñòñüê³é íèâ³.
ßêáè íå ïîõ³ä Çåëåíñüêîãî
ó ïðåçèäåíòè, íàâðÿä ÷è íèí³
çãàäóâàëè á ïðî êíèãó ³ ¿¿ àâòîðà.
«Ñëóãó íàðîäó» Ðóäèê íàïèñàâ ùå
íà ïî÷àòêó 90-õ, âèäàâ ó 2001-ìó.
Êîøòàìè äîïîìîãëè çåìëÿêè.
Àâòîð çàðó÷èâñÿ ï³äòðèìêîþ
Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.
Òîä³øí³é ¿¿ ãîëîâà Âîëîäèìèð
ßâîð³âñüêèé íàïèñàâ ëèñòà êåð³âíèêàì îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì
ñïðèÿòè ó âèäàíí³ ñàòèðè÷íîãî ðîìàíó. Âàñèëü êàæå, ç òèì
ëèñòîì óòðàïèâ ó òàêó õàëåïó —
êðàùå á íå ïîêàçóâàâ éîãî. Àëå
òî òåìà ³íøî¿ ðîçìîâè.
Â³äòîä³ ìèíóëî 18 ðîê³â ³ òåïåð
ïðî ñàòèðó Ðóäèêà çíîâó çàãîâî-

ðèëè. Ïðè÷îìó, íà ïîâåí ãîëîñ.
Ó ²íòåðíåò³ êóïà çâèíóâà÷åíü
íà àäðåñó «95 Êâàðòàëó» ó ïëàã³àò³. Àâòîðó ðàäÿòü ïîçèâàòèñÿ
äî ñóäó.
— Íå áóäó ÿ öüîãî ðîáèòè, —
ãîâîðèòü ïàí Âàñèëü. — Í³ ïîçîâíó çàÿâó äî ñóäó ïèñàòè, í³
ïðåòåíç³¿ àâòîðàì ô³ëüìó âèñòàâëÿòè. Íå òîìó, ùî Çåëåíñüêèé
éäå ó ïðåçèäåíòè. Íå áà÷ó ñìèñëó
â òîìó, ùîá ìàðíî ÷àñ âèòðà÷àòè.
Ìîæëèâî, êîëèñü Ðóäèêó âèïàäå íàãîäà ïîäàðóâàòè âèäàííÿ
ïàíó Çåëåíñüêîìó. Ç àâòîãðàôîì!
ßê³ ïîáàæàííÿ íàïèøå, öå âæå
ò³ëüêè éîìó â³äîìî. Ïîêè ùî
â³í ðîçïîâ³äàº, ÿê âèíèêëà ³äåÿ
êíèãè ³ ç êîãî ïèñàâ îáðàç ãîëîâíîãî ãåðîÿ.
— Óñ³ ãåðî¿ ðîìàíó — ðåàëüí³
ëþäè, — êàæå ïàí Âàñèëü. — ¯õí³
îáðàçè ñïèñàí³ ç êîíêðåòíèõ îñ³á.
Ãîëîâíèé ç íèõ — Ìèëèÿí Áåçðîäüêî íèí³ ïðîæèâàº ó Êðèæîï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Ðàí³øå áóâ
ìî¿ì çåìëÿêîì ç Áåðøàäùèíè.
Éîìó òåæ ïîäàðóâàâ êíèãó. Â³í
íå îáðàæàºòüñÿ. À îñü äåÿê³, óï³çíàâøè ñåáå, îäâåðòàþòü ãîëîâó,
ñåðäÿòüñÿ, êîëè çóñòð³÷àºìîñÿ.
Çàïèòóþòü, çà ùî çíåñëàâèâ ¿õ.

Õî÷à â êíèç³ íåìà ñïðàâæí³õ
ïð³çâèù, íå íàçâàíî íàñåëåíèõ
ïóíêò³â. À îñü ³ì’ÿ ãîëîâíîãî
ãåðîÿ íå âèãàäàíå. Íàäòî âæå
íåçâè÷íå âîíî — Ìèëèÿí.
Ó ïåðøîìó âàð³àíò³ àâòîð äàâ
ïð³çâèùå Ìèëèÿíó Ãîëîáîðîäüêî. Ïðèíàéìí³ òàê â³í ñòâåðäæóº.
— Ñêëàäíî áóëî âèìîâëÿòè, —
ãîâîðèòü ïàí Âàñèëü. — Áàãàòî
ë³òåð ó ñëîâ³. Áåçðîäüêî — êîðîòøå. Ç³ ñìèñëîì: ëþäèíà áåç
ðîäó, áåç ïëîò³, âñå ìîæå ïðîäàòè, íàâ³òü áàòüê³âùèíó.
Ó êíèç³ Ìèëèÿí ç êîëãîñïíîãî
çîîòåõí³êà ïðîäèðàºòüñÿ íà ïîñàäó ãîëîâè ðàéîíó. Éäå, ÿê êàæóòü, ïî ãîëîâàõ. À äàë³ — âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ãîëîáîðîäüêî ç³ ñâî¿ìè ïðèïë³÷íèêàìè
ï³äòàñîâóº ãîëîñè. Ùàñëèâèé, â³í

Ó êíèç³ êîëãîñïíèé
çîîòåõí³ê
ïðîäèðàºòüñÿ íà
ïîñàäó ãîëîâè
ðàéîíó. Éäå, ÿê
êàæóòü, ïî ãîëîâàõ
óæå óÿâëÿâ ñåáå ó çàë³ ïàðëàìåíòó
ï³ä êóïîëîì. Íåñïîä³âàíî éîãî
äóìêè ïåðåðâàâ íåçíàéîìåöü,
ÿêèé ç’ÿâèâñÿ íà ïîðîç³ âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³.
— Îñü ìîº ïîñâ³ä÷åííÿ, à öå
îðäåð íà àðåøò…
Çàê³í÷óºòüñÿ ðîçïîâ³äü äâîìà
ñëîâàìè: «Äàë³ — áóäå!»
Ïàí Âàñèëü ïëàíóâàâ ùå äâ³
êíèãè. Ó îäí³é ç íèõ ìàâ ðîçïîâ³ñòè, ÿê Áåçðîäüêî âñå-òàêè
ñòàâ íàðîäíèì äåïóòàòîì ³ ÷èì
çàéìàâñÿ ó ïàðëàìåíò³. Ó òðåò³é —
ÿê â³í íàñïðàâä³ «ñëóæèâ» ëþäÿì.
Àâòîð ìàâ íàì³ð âðåøò³-ðåøò âèâåñòè ñâîãî ãåðîÿ íà ÷èñòó âîäó.
Äðóãà êíèãà ìàéæå íàïèñàíà.
Çà òðåòþ íå áðàâñÿ. Çíîâó øóêàòè ñïîíñîð³â… Ñàìå öå ñòàâàëî
íà çàâàä³.

- Усі герої роману
– реальні люди, каже пан Василь. –
Їхні образи списані
з конкретних осіб

Працює над книгою про журналістів
Василь Рудик родом з невеликого села Романівка Бершадського району. Після служби в армії навчався у Київському національному університеті імені
Шевченка. За фахом журналіст.
Працював у київських газетах.
Найдовше — на республікан-

ському радіо. Вів програми
на радіостанції «Колос».
До 1000-ліття хрещення князем
Володимиром Русі видав книгу
«Христини Русі». Нині працює
над книгою про журналістів.
Як і «Слуга народу», вона буде
у сатиричному жанрі.

Довести порушення авторських прав буде складно
ІГОР ШЕВЧЕНКО,
ПАТЕНТНИЙ
ПОВІРЕНИЙ
У СПРАВАХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ:

— Фактично порушенням буде копіювання
навіть одного абзацу чи назви.
Законодавство не прописує чітко обсяги. Але довести ознаки
плагіату і порушення авторських
прав буде вкрай складно. Нині

це буде розглядатися виключно
у контексті політичної площини.
Стосовно ідеї чи сюжету твору,
то авторське право захищає
форму. Наприклад, якщо є ідея
написати про стосунки молодих
людей, батьки яких проти цього, то у когось це буде «Ромео
і Джульєтта», а у когось зовсім
інший твір, але з тією самою
ідеєю. Прямим порушенням є
копіювання тексту, незалежно
від обсягу.

Матір загиблого не захотіли вислухати у суді
ВІКТОР СКРИПНИК, (067) 1079091

 Ó ì³ñüêîìó ñóä³ çàëèøèëè áåç
ðîçãëÿäó çàÿâó ìàòåð³ çàãèáëîãî
íà Äîíáàñ³ ñèíà ²ðèíè Ç³íîâºâî¿. Íå äîïîìîãëî ¿é çâåðíåííÿ äî îáëàñíîãî Àïåëÿö³éíîãî
ñóäó. Æ³íêà îñêàðæóâàëà â³äìîâó ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ ïðî
âñòàíîâëåííÿ þðèäè÷íîãî ôàêòó
çàãèáåë³ ñèíà.
— Ó ÿê³ äâåð³ ìåí³ ùå ñòóêàòè? — çàïèòóº ²ðèíà Ç³íîâºâà. — ß
âæå äåñÿòü ì³ñÿö³â îááèâàþ ïîðîãè ð³çíèõ êàá³íåò³â, ïèøó ëèñòè.
Ñêð³çü ñï³â÷óâàþòü, àëå êîíêðåòíî¿
äîïîìîãè í³ â³ä êîãî íå îòðèìàëà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñóää³ ââàæàþòü,
ùî öå íå ¿õíÿ ñïðàâà, à ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿. Çâåðòàëàñÿ ³ äî êîì³ñ³¿. Òàì ïîÿñíèëè, ùî äîáðîâîëüöÿì íå íàäàþòü ñòàòóñ ó÷àñíèêà
áîéîâèõ ä³é.
Þðèñòè ïîðàäèëè ¿é çâåðíóòèñÿ äî ñóäó. Íàâåëè ïðèêëàä, ÿê
âñòàíîâëþâàëè ñòàòóñ ùå îäíîìó
äîáðîâîëüöþ — ªâãåíó Êîñòþêó. Â³í òåæ çàãèíóâ â ÀÒÎ. Ð³äí³
ªâãåíà ñàìå ÷åðåç ñóä äîáèëèñÿ
ñïðàâåäëèâîñò³. Ïàí³ ²ðèíà òåæ
ïîäàëà çàÿâó, àëå…
— Ó Àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ðîçãëÿä
çàÿâè ïðèçíà÷èëè íà 11 êâ³òíÿ, —

ðîçïîâ³äàº ïàí³ ²ðèíà. — Íà öþ
äàòó àäâîêàò ïåðåáóâàâ ó ñïðàâàõ
ó Êèºâ³. Ïîïðîñèëè ïåðåíåñòè
çàñ³äàííÿ íà ³íøå ÷èñëî. Íàïèñàëè çàÿâè — ³ ÿ, ³ àäâîêàò. Îäíàê ó ñóä³ íå çâàæèëè íà íàøå
ïðîõàííÿ. Ðîçãëÿíóëè çàÿâó áåç
íàøî¿ ïðèñóòíîñò³. Óõâàëó ì³ñüêîãî ñóäó çàëèøèëè â ñèë³.
Îëåêñ³é Ç³íîâºâ, áîºöü áàòàëüéîíó ÄÓÊ «Ïðàâèé ñåêòîð», çàãèíóâ 13 ÷åðâíÿ 2018-ãî. Íà òîé
÷àñ éîìó ùå íå âèïîâíèëîñÿ é
28-ìè ðîê³â. Ïðî òå, ÿê â³ííè÷àíèí îïèíèâñÿ ó çîí³ áîéîâèõ ä³é,
à òàêîæ ïðî òîé ôàòàëüíèé äëÿ

íüîãî äåíü ðîçïîâ³äàëè ó ñòàòò³
«Êîëè äîäîìó, ñèíó?» — «Ñêîðî,
ìàìî, ñêîðî» (03.04.2019). Íà òîé
÷àñ ó ìàòåð³ õëîïöÿ ùå áóëè íàä³¿
íà òå, ùî ¿é âäàñòüñÿ äîáèòèñÿ
ñïðàâåäëèâîñò³ â îáëàñíîìó Àïåëÿö³éíîìó ñóä³. Âò³ì, âîíà é òåïåð
íå âòðà÷àº â³ðè íà ñïðàâåäëèâ³ñòü.
— Íó, â³í æå áóâ íà â³éí³, —
êàæå æ³íêà. — Íó, öå æ ïðàâäà.
ª äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ
êîìàíäèð³â, òèõ õëîïö³â, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ç íèì ïîðÿä. Òå, ùî
çàãèíóâ, âèçíàëè, à òå, ùî âîþâàâ — íå õî÷óòü âèçíàâàòè. Õ³áà
öå ñïðàâåäëèâî?

— Ä³éñíî, Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì ïåðåäáà÷åíî,
ùî ñóä ìîæå ðîçãëÿíóòè çàÿâó áåç
ó÷àñò³ ïîçèâà÷à ³ àäâîêàòà, — ãîâîðèòü àäâîêàò Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé. — Àëå æ ó öüîìó âèïàäêó
éäåòüñÿ ïðî æ³íêó, ñèí ÿêî¿ çàõèùàâ êðà¿íó, çàõèùàâ íàñ ç âàìè ³
ñóää³â â òîìó ÷èñë³. Áóäåìî ïèñàòè
êàñàö³þ. Áî ð³øåííÿ íåçàêîííå
³ ïî ïðîöåñó ³ ïî ìàòåð³àëüíîìó
ïðàâó. Ó àïåëÿö³¿ îñêàðæóâàëè
óõâàëó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî
â³äìîâó ó â³äêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ.
Îäíàê Àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ
ó ñèë³ ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ñóäó.
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ВЕСНА, КОХАННЯ,
ГОНОРЕЯ? АЛЕ НІ
Дочекалися  Спираючись на світовий
досвід, через війну на сході лікарі вже
пять років чекають на сплеск венеричних
захворювань. Але вони взагалі зникли,
так каже завідувачка відділення обласного
шкірвендиспансеру Наталія Мазорчук.
Утім, спостерігається сплеск захворювань
шкіри нервового походження
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ìè âçàãàë³ çàáóëè, ÿêèé âèãëÿä
ìàº ãîíîðåÿ, —
ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ Ìàçîð÷óê. —
Íåùîäàâíî áóëà â ðàéîíí³é ë³êàðí³. Òàì ë³êàð çóñòð³â ìåíå ç
âåëèêîþ ðàä³ñòþ: «Ó íàñ îäèí
ïàö³ºíò ç³ ñâ³æîþ ãîíîðåºþ».
ДЕ ПОДІЛИСЯ ВЕНЕРИЧНІ
ХВОРОБИ
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ðàí³øå âñ³
äàí³ ïðî âèïàäêè âåíõâîðîá ñò³êàëèñÿ äî îáëàñíîãî äèñïàíñåðó

³ áóëè íà êîíòðîë³. Çàðàç ëþäè
ìîæëèâî ÷èìîñü ³ õâîð³þòü, àëå
ôàðìá³çíåñ ïåðåêðèâ ë³êàðÿì êèñåíü íàñò³ëüêè, ùî ìîæëèâîñò³
â³äñë³äêóâàòè ñèòóàö³þ íåìàº.
— ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñèô³ë³ñ
(çáóäíèê õâîðîáè áë³äà òðåïîíåìà), òî íà ð³ê òðàïëÿºòüñÿ äâà-òðè
âèïàäêè, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ
Ìàçîð÷óê. — ² òî ñèòóàö³¿ òàêîãî
ïëàíó: æ³íêà êîëèñü ë³êóâàëàñÿ
â³ä ñèô³ë³ñó, â ïåð³îä âàã³òíîñò³
ñòàëà íà îáë³ê, çäàëà àíàë³çè ³
îòðèìàëà ïîìèëêîâî-ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò. Öÿ ðåàêö³ÿ íàçèâàºòüñÿ
àíòèãåí àíòèò³ë — òîáòî íà ÷óæîð³äíèé îðãàí³çì êðîâ ðåàãóº

â³äïîâ³äíèì ÷èíîì. ×óæîð³äíèé
îðãàí³çì, öå áë³äà òðåïîíåìà,
àëå çà çâè÷êîþ îðãàí³çì ñïðèéìàº ïë³ä ÿê ùîñü ÷óæå ³ ðåàãóº
íà íüîãî, ÿê íà çáóäíèê ñèô³ë³ñó.
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïðîâîäèòüñÿ
ïðîô³ëàêòè÷íå ë³êóâàííÿ, ùîá
óíèêíóòè íåáàæàíèõ íàñë³äê³â.
Îò òàêèõ ó íàñ ó â³ää³ëåíí³ äâ³
æ³íêè. ª ùå ÷îëîâ³ê, â ÿêîãî
ïîçèòèâíèé àíàë³ç êðîâ³ íà ñèô³ë³ñ, õî÷à â³í çàïåðå÷óº â àíàìíåç³ ÿê³ñü ñòàòåâ³ ñòîñóíêè. Òà
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî âèñèï³â
ó íüîãî íåìàº, ÿñêðàâî¿ êàðòèíè
õâîðîáè òåæ, ñòàâèìî éîìó ïðèõîâàíèé ñèô³ë³ñ ³ ë³êóºìî.
ЯК ВПЛИНУЛИ
ФАРМКОМПАНІЇ?
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ñüîãîäí³,
ÿêùî â ëþäèíè âèñêî÷èëî ùîñü
íà ïåí³ñ³, àáî íà ÿêîìóñü ³íøîìó ì³ñö³, âîíà ïðèõîäèòü â àïòåêó ³ ïðîñèòü ùîñü ïîðàäèòè.
Ôàðìàöåâòè ïðèçíà÷àþòü ë³êè
³ ïàö³ºíò äî ë³êàðÿ íå äîõîäèòü,
íå çàéìàºòüñÿ ëàáîðàòîðíîþ ä³àãíîñòèêîþ.
— À ùå º ïðèâàòí³ êàá³íåòè,
êîæåí òðåò³é äåðìàòîëîã, êîñìåòîëîã âçÿëè ìàçî÷îê, ïîäè-

КІЛЬКІСТЬ ПРОЛІКОВАНИХ ХВОРИХ В ДИСПАНСЕРІ
Інфекційні та паразитарні хвороби
Сифіліс ........................................ 1
Короста ...................................... 5
Дерматофітія ............................. 10
Інші ............................................. 8
Мікроспорія ..............................78
Трихофітія ...................................3
Всього ........................................ 106
Хвороби шкіри
Псоріаз ...................................... 21
Екзема ......................................... 1
Кропив'янка ................................3
Склеродермія ............................. 4
Дерматити.................................. 8
Нейродерміти ........................... 21
Вугрі .......................................... 12
Стрептодермія.............................3

Себорея ...................................... 5
Піодермія ................................... 4
Гнійничкові .................................2
Іхтіоз ............................................2
Токсикодермія ............................ 1
Поліескуд ерітема .......................2
Інші ............................................. 5
Всього ..........................................94
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Наталія Мазорчук,
завідувачка
відділення обласного
шкірвендиспансеру.
— Окрім дорослих
пацієнтів, ми лікуємо
дитячі хвороби шкіри

âèëèñü, ïðèçíà÷èëè ë³êè ³ í³äå
íå çàô³êñóâàëè, çâè÷àéíî. Ìè
ïðàãíóëè ïåðåìîãòè âåíçàõâîðþâàííÿ, ³ âñå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî
âèéøëî, — êàæå ë³êàð. — Õî÷à,
ÿê êàæå íàø çàâ êàôåäðè, âñå
çàëåæèòü â³ä öèêë³÷íîñò³. Âò³ì
êîëèâàííÿ òà ï³êè öèêë³÷íîñò³
âàæêî â³äñë³äêóâàòè. À ñîöîïèòóâàííÿ íå çðîáèø.
Íàòàë³ÿ Ìàçîð÷óê ãîâîðèòü, ùî
¿¿ êîëåãè ó â³éñüêîâîìó ñàíàòîð³þ
òåæ ô³êñóþòü ëèøå ïîîäèíîê³
âèïàäêè âåíåðè÷íèõ õâîðîá. Íàâ³òü ñåðåä ñîëäàò³â (à ÿê â³äîìî,
òàì, äå â³éíà, ìàº áóòè ñïëåñê).

Òîæ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî
íàñåëåííÿ ñòàëî á³ëüø óñâ³äîìëåíèì, â³äïîâ³äàëüíèì.
— ² ìîâà íå ïðî ïðåçåðâàòèâè
(âîíè íå çàâæäè ðÿòóþòü â³ä áë³äî¿ òðåïîíåìè), — êàæå ë³êàð. —
Ìè êàæåìî «ñòðàæäàº òå ì³ñöå,
ÿêå çãð³øèëî», õî÷à çàðàçèòèñü
ìîæíà íå ëèøå ñòàòåâèì øëÿõîì
³ ïîáóòîâèì, ³ â ë³êàðí³ — àëå ³
òàì í³÷îãî. ß áàãàòî ñï³ëêóþñÿ ç
ìîëîääþ ³ º ñïîñòåðåæåííÿ, ùî
ñòàëî íå ìîäíî áóòè ÷îëîâ³êó
áàá³ºì, à æ³íö³ — ëåãêîâàæíîþ.
Ñ³ìåéí³ ö³ííîñòò³, çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, çàðàç öå â òðåíä³.

Окрім хвороб «за любов»
Якщо говорити про невенеричні,
але заразні хвороби шкіри, лікар
виділяє за ступенем популярності три: мікроспорію (собачий або
кошачий лишай), коросту та педикульоз.
— Мікроспорія — грибкове захворювання, яке вражає волосисту
шкіру голови, — розповідає Наталія Мазорчук.
Короста передається від людини
до людини через одяг, раніше
були випадки, коли людина мо-

гла підхопити коростяного кліща
у потязі.
— Зараз, як не дивно, більше
фобій, пов'язаних з коростою,
люди стали занадто прискіпливі
до будь-якої висипки на шкірі, —
каже лікар. — У нас в практиці є
ситуації, коли людина приходить,
в неї нічого немає, але вимагає
лікування. Взагалі є до 26 видів
корости, зараз в основному ми
діагностуємо коросту охайних
(тобто немає класичної картини,

тому що люди миються і стерта
клініка). Випадок запущеної, так
званої норвезької корости, яка
не лікувалась протягом кількох
місяців, і мала приєднану інфекцію, я спостерігала років 15 тому,
і то, це був асоціальний товариш.
Утім, як каже лікар, перші позиції
хвороб шкіри займають псоріаз,
атопічний дерматит — тобто нервові хвороби, або так звані хвороби соціуму. Збільшилися також
випадки меланом.

РЕКЛАМА
449389

447857
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«НИВІВЦІ» УДОМА
ПРОГРАЛИ ТЕРНОПОЛЯНАМ
Прикра поразка  Нинішній матч
«одноклубників» із Вінниці й Тернополя
став вже 40-м їхнім протистоянням. При
цьому десять перемог було на рахунку
вінничан, десять разів фіксувалась нічия
та 19 матчів виграли наші гості. Тож була
гарна нагода покращити статистику
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó ìàò÷³ ïðîòè òåðíîïîëÿí çìîãëè âçÿòè ó÷àñòü íàø êàï³òàí ²ãîð
Ìàëÿðåíêî ³ íàïàäíèê Ìàêñèì
ßñüêîâ, ÿê³ â³äáóëè äèñêâàë³ô³êàö³þ. Âîäíî÷àñ íàïåðåäîäí³
äåðá³ òðàâìóâàâñÿ ïðîâ³äíèé àòàêóâàëüíèé ï³âçàõèñíèê «Íèâè»
Äåíèñ Äîë³íñüêèé, ÿêèé íå ì³ã
äîïîìîãòè íàø³é êîìàíä³.
Ó ïåðøîìó òàéì³ àêòèâí³øå
âèãëÿäàëè ãîñïîäàð³ ïîëÿ. Àëå
äî óäàð³â ó âîðîòà òåðíîïîëÿí
ñïðàâà äîõîäèëà íå÷àñòî. Íàéá³ëüø ðåàëüíèé øàíñ ðîçïå÷àòàòè
¿õ ìàâ íàïàäíèê â³ííèöüêîãî êëóáó
ßðîñëàâ Áðàñëàâñêèé, ÿêèé íå âèêîðèñòàâ âèõ³ä â³÷-íà-â³÷ ç âîðîòàðåì ãîñòåé Ìàêñèìîì Ìåõàí³âèì.
ПРИКРИЙ ФІНАЛ
À îñü ó äðóãîìó òàéì³ ãîñòð³øå

ä³ÿëè ôóòáîë³ñòè ç Òåðíîïîëÿ.
Âîíè ñòâîðèëè ê³ëüêà ãîëüîâèõ
ìîìåíò³â á³ëÿ âîð³ò Ìàêñèìà
Ãóð³äîâà. Â³í ó ö³é ãð³ çì³íèâ
íà ïîñòó ¹ 1 Ðîìàíà Ëüîïêó,
ÿêèé çáåð³ã íàø³ âîðîòà ó ïîïåðåäí³é ïåðåìîæí³é ãð³ ïðîòè
«×àéêè» (1:0).
«Íóë³» íà òàáëî çáåð³ãàëèñÿ
äî îñòàíí³õ õâèëèí, ïîêè òåðíîïîëÿíèí ²ãîð Ãàòàëà ç ë³âîãî
ôëàíãó íå ñïðîáóâàâ íà øâèäêîñò³ óâ³ðâàòèñÿ äî øòðàôíîãî.
² íàòêíóâñÿ íà ï³äí³æêó Ñåðã³ÿ
Áîíäàð÷óêà — ÷èñòèé ïåíàëüò³.
Îëåêñ³é Ëèòîâ÷åíêî ç 11-ìåòðîâî¿ ïîçíà÷êè ïðîáèâ ó ïðàâèé
â³ä âîðîòàðÿ êóò. Òóäè é ñòðèáíóâ
Ìàêñèì Ãóð³äîâ. Àëå ì’ÿ÷à íàø
ãîëê³ïåð íå ä³ñòàâ. 0:1.
Ïðîãðàâøè, â³ííèöüêà êîìàíäà
âòðàòèëà øàíñ ï³äíÿòèñÿ íà äðóãå
ì³ñöå. Íàòîì³ñòü îïóñòèëàñÿ ³ç

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. ДРУГА ЛІГА. ГРУПА
«А». ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ НА 17 КВІТНЯ 2019 РОКУ
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

I
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

П
9
9
9
8
7
7
6
5
4
4

Н
6
5
4
6
8
4
5
5
7
4

П
4
5
6
5
4
8
8
9
8
11

РМ
14–10
24–15
26–17
18–13
19–13
11–13
14–18
14–20
12–16
13–30

О
33
32
31
30
29
25
23
20
19
16

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Тріумф
педагогів
 Ô³í³øóâàëà Îáëàñíà
óí³âåðñ³àäà ç äçþäî.
Íà êèëèì âèõîäèëè
40 áîðö³â. Ó îñîáèñòîìó
çàë³êó ðîç³ãðàëè ïî ñ³ì
êîìïëåêò³â íàãîðîä ñåðåä
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
Êîìàíäíó «ïàëüìó
ïåðøîñò³», ÿê ³ ó ïîïåðåäí³
ðîêè, çäîáóëà çá³ðíà
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
×åìï³îí³â ï³äãîòóâàâ
äóåò òðåíåð³â — äîêòîð
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Áîðèñ
Ìàêñèì÷óê ³ êàíäèäàò íàóê
³ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³
ñïîðòó Àííà Äÿ÷åíêî.
Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà çá³ðíà
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Íà òðåòüîìó — êîìàíäà
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî
³íñòèòóòó.

Господарі непогано тиснули у першому таймі
òðåòüî¿ ñõîäèíêè íà ï’ÿòó. Òèì
÷àñîì òåðíîï³ëüñüêèé êîëåêòèâ — âæå ñüîìèé.
«НА ПОРАЗКУ
НЕ ЗАСЛУГОВУВАЛИ»
Ãîëîâíèé òðåíåð â³ííèöüêî¿
«Íèâè» Êîë³íñ Íãàõà ïðîêîìåíòóâàâ äîìàøíþ ïîðàçêó:
— Çíîâó äàâñÿ âçíàêè «ñèíäðîì äðóãîãî òàéìó». Ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ çóñòð³÷³ ìè ãðàºìî äîáðå, à îñü ï³ñëÿ ïåðåðâè ôóòáîë³ñòè «çíèæóþòü îáåðòè». Ìîæëèâî, ñüîãîäí³ ìè íå íàãðàëè
íà ïåðåìîãó. Àëå ïîðàçêè òàêîæ
íå çàñëóãîâóâàëè! Óò³ì, ôóòáîë º
ôóòáîë: ó ð³âíîìó ìàò÷³ ìîæíà
âèãðàòè, ìîæíà é ïðîãðàòè.
— Êîë³íñå, â äðóãîìó òàéì³
áàãàòî ïðîáëåì âèíèêàëî â çàõèñò³. Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç òèì, ùî
ïî õîäó ãðè âèìóøåíî çàëèøèëè
ïîëå îáîðîíö³ Îëåêñàíäð Ìåíæåãà ³ Ðîìàí Àäàìåíêî?
— Ìè ìàºìî ç³ãðàíó ÷åòâ³ðêó
çàõèñíèê³â. ßêùî îäèí ³ç íèõ âèïàäàº, òî âèíèêàþòü ñêëàäíîù³.

Òîä³ âñ³ì ãðàâöÿì ïîòð³áíî ïåðåëàøòîâóâàòèñÿ. Òîáòî º ïðîáëåìà, ¿¿ ïîòð³áíî âèð³øóâàòè.
— Íîì³íàëüíîãî ôîðâàðäà
Ìàêñèìà ßñüêîâà, ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó â äðóãîìó òàéì³,
ïîñòàâèëè ó çàõèñò. ßê â³í òàì
ñåáå ïðîÿâèâ?
— Ìàêñèì ßñüêîâ â³ä³ãðàâ õâèëèí 20. Ä³ÿâ ó öåé ÷àñ çàäîâ³ëüíî.
Â³í, õî÷à é íå ë³âèé çàõèñíèê,
çàçâè÷àé ãðàº ç ë³âîãî ôëàíãó.
Íàïàäíèê «Íèâè» Â³êòîð Êîðîâ³êîâ ðîçïîâ³â ïðî íàñòð³é
íàïåðåäîäí³ íàéáëèæ÷îãî ìàò÷ó ç «×àéêîþ» (Ïåòðîïàâë³âñüêà
Áîðùàã³âêà, Êè¿âñüêà îáëàñòü).
Éîãî «Íèâà» ïðîâåäå â ãîñòÿõ
18 êâ³òíÿ.
– Ìè íàìàãàòèìåìîñÿ çäîáóâàòè ïåðåìîãè â íàñòóïíèõ ìàò÷àõ.
Äóæå ñåðéîçíî íàëàøòîâóºìîñÿ
íà ïîºäèíîê ïðîòè «×àéêè». Öåé
êîëåêòèâ ïîêàçàâ ñâ³é ïîòåíö³àë,
â ìèíóëîìó òóð³ â ãîñòÿõ ïåðåãðàâøè ë³äåðà ãðóïè «Ïîë³ññÿ»
(Æèòîìèð), – êàæå Â³êòîð Êîðîâ³êîâ.

Розіграли
«Шкіряний м'яч»
 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó
â³äáóëèñÿ îáëàñí³ ô³íàëüí³
çìàãàííÿ íà ïðèçè êëóáó
«Øê³ðÿíèé ì'ÿ÷» ñåðåä
þíàê³â 2005 ð. í. Ó òàêèõ
³ãðàõ ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü çá³ðí³, ñêëàäåí³
³ç ïðåäñòàâíèê³â îäí³º¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè.
Çîëîò³ íàãîðîäè çäîáóëè
ó÷í³ Øàðãîðîäñüêî¿
ðàéîííî¿ ã³ìíàç³¿.
Ó ô³íàë³ âîíè ïåðåãðàëè
øêîëó ¹2 ÌîãèëåâàÏîä³ëüñüêîãî ç ðàõóíêîì
4:2. Áðîíçà — â àêòèâ³
øêîëè ¹ 2 Êàëèí³âêè.
Íàãîðîäè îòðèìàëè êðàù³
ãðàâö³ òà ïåðåìîæö³
êîíêóðñ³â æîíãëþâàííÿ,
óäàð³â íà âëó÷í³ñòü ³
äàëüí³ñòü.
Випуск №16 (1090)
Триходові задачі на кооперативний мат. Три з них відносяться до класу
мінімальних композицій (у білих, окрім короля, іще одна бойова фігура).
Задача №2353-2356. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

«Дика качка» переграла «Прикордонник»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ãåðî¿â
ÀÒÎ ç ôóòáîëó. Â³í ñëóãóº ãàðíîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ á³éöÿì. Ó íàøîìó, öåíòðàëüíîìó, äèâ³ç³îí³
ãðàþòü ï’ÿòü êîìàíä. Ãîñïîäàð³â
ïîëÿ ïðåäñòàâëÿº «Äèêà êà÷êà».
¯é ïðîòèñòîÿòü æèòîìèðñüê³ «Êóïîë 95» ³ «ÃÓÍÏ», õìåëüíèöüêèé «Ïðèêîðäîííèê» ³ «Ç³ðêà»
(Ð³âíå).
Íà â³äêðèòò³ òóðí³ðó ãîëîâà
ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó Ñåðã³é
Êðàºâñêèé âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü
ï³äòðèìóâàòè íå ëèøå ôóòáîëüí³

áàòàë³¿ ñåðåä ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é, àëå é òóðí³ðè ç ³íøèõ âèä³â
ñïîðòó.
— Ìè ñï³âïðàöþºìî ç ð³çíèìè
ñï³ëêàìè àòîâö³â. ² íàìàãàºìîñÿ
âèêîíàòè ¿õí³ ïîáàæàííÿ. Ïðèì³ðîì, áóäü-ÿê³ ñïîðòèâí³ çàëè
ó Â³ííèö³ â³äêðèò³ äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ¿õí³õ ðîäèí, — ñêàçàâ
Ñåðã³é Êðàºâñêèé.
Ó ñòàðòîâîìó ìàò÷³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè çàõîïëþþ÷å ïîä³ëüñüêå
äåðá³. «Äèêà êà÷êà» çìàãàëàñÿ
ç õìåëüíè÷àíàìè. Â³ííèöüê³
ñïîðòñìåíè øâèäêî â³äêðèëè
ðàõóíîê óäàðîì ãîëîâîþ, à ãîñ-

ò³ â³äíîâèëè ð³âíîâàãó. Íàäàë³
áîðîòüáà â ìàò÷³ áóëà ïðèáëèçíî
ð³âíîþ, àëå «Äèê³é êà÷ö³» âäàëîñÿ âèðâàòè ïåðåìîãó — 3:2. Çàâäàííÿ-ì³í³ìóì íàøî¿ êîìàíäè
íà ñåçîí — ïîñ³ñòè â ãðóï³ ì³ñöå
íå íèæ÷å äðóãîãî. Öå äàº ïðàâî
âèñòóïèòè ó ô³íàëüíîìó òóðí³ð³.
Ãðàâåöü «Äèêî¿ êà÷êè» ªâãåí³é Á³äíÿ÷óê ïðàöþº ä³ëüíè÷íèì
îô³öåðîì ïîë³ö³¿. Ó ñêëàä³ ñâîº¿
êîìàíäè â³í âæå ïðîòÿãîì òðüîõ
ðîê³â áåðå ó÷àñòü ó â³äêðèòîìó
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ãåðî¿â ÀÒÎ.
— Ìè çàâæäè çàéìàºìî ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Òîð³ê ó ãðóï³ ñòàëè

äðóãèìè. Àëå ÷åðåç áðàê êîøò³â
íå çìîãëè âèñòóïèòè ó ô³íàëüíîìó òóðí³ð³. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
â íèí³øíüîìó ñåçîí³ öå íàì
âäàñòüñÿ, — ðîçïîâ³â ªâãåí³é.
Àðòóð Ìåá³ëîâñüêèé ñëóæèòü
ó 95-é áðèãàä³ Æèòîìèðà. Çâ³äñè
é ñï³âçâó÷íà íàçâà êîìàíäè, äå
â³í ñòî¿òü íà âîðîòàõ.
— ß äåáþòóþ â çìàãàííÿõ àòîâö³â. Íåùîäàâíî ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç ÇÑÓ, ³ öå ñòàëî ìîæëèâèì.
Ôóòáîëîì çàéìàþñÿ ç äîøê³ëüíîãî â³êó. Ãðàâ ëèøå íà àìàòîðñüêîìó ð³âí³, ó ÷åìï³îíàòàõ ðàéîíó, — êàæå Àðòóð Ìåá³ëîâñüêèé.

h3

(2 розв'язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №15 (1433) від 10 квітня 2019 року
Задача №2349
I. 1… Td5 2. Cc7 Cb7x; II. 1… Tb7 2. Cd8 Cd7x;
I. 1… Cd8! Td5 2. Cc7 Cb7x;
II. 1. Cc7! Tb7 2. Cd8 Cd7x — чергування ходів чорного слона АВ-ВА
Задача №2350
1… Cg7(A) 2. Kpb7 (В) Ce4(C)x:
1. Kph7(B)! Ce4 (C)+ 2. Kph8 Cg7(A)+ — чергування ходів АВС-ВСА, ідеальні мати
Задача №2351
1… Kp:a1 2. Kpb3 Фd3x; 1. b3+! Kpa3 2. Kpb1 Фd3x;
Задача №2352
1… Te3 2. Cf2 Ch3x; 1. Kpe1! Td3 2. Cf2 Td1x.
М. Пархоменко
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СВОЯ ВЕЖА І ДАХ ЗІ СКЛА: ЯК
ЖИВУТЬ В ДОМІ БРАТІВ ГЕЛЬБЛУ
Прибутковий дім  Будинок
навпроти гімназії № 17 не примітний,
але має цікаву історію. Йому 121 рік, тут є
фальшива башта, а в одному з під’їздів —
дах зі скла. Незабаром на будинок очікує
капремонт, а підприємець, який володіє
кав’ярнею в домі, пропонує зробити
всередині єврейське подвір’я
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Á³ëÿ ïëîù³ Ë³âåðïóëü çíàõîäèòüñÿ âóçüêà âóëè÷êà Ñîëîâéîâà
(êîëèøíÿ ²íòåðíàö³îíàëüíà —
àâò.). ¯¿ ä³ëÿòü ì³æ ñîáîþ ã³ìíàç³ÿ ¹ 17 òà ÷îòèðèïîâåðõ³âêà
ï³ä íîìåðîì òðè. Äîðîãà ïîáëèçó
«çàáèòà» ìàøèíàìè, ïåðøèé ïîâåðõ æèòëîâîãî áóäèíêó çàéíÿòèé êîìåðö³éíèìè ìàãàçèíàìè.
À ñàì ä³ì ìàº òèïîâèé âèä ðàäÿíñüêî¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè — ïîáèòèé ôàñàä, ïëàñòèêîâ³ â³êíà òà
ïåðåáóäîâàí³ áàëêîíè.
Óò³ì íàéá³ëüøå äèâóº ïîäâ³ð’ÿ
äîìó, â ÿêå ìè ïîòðàïèëè ÷åðåç
ïðîõ³ä-àðêó: òóò º âëàñíà áàøòà,
òðåò³é òà ÷åòâåðòèé ïîâåðõ ìàþòü ð³çí³ êîëüîðè. ², ÿê ðîçêàçàëè ì³ñöåâ³ æèòåë³, öåé ä³ì áóâ
ïîáóäîâàíèé ùå ó öàðñüê³ ÷àñè.
СРСР ТА БАШТА
Æóðíàë³ñòêà Àíàñòàñ³ÿ
Äåì’ÿí÷óê ìåøêàº â öüîìó äîì³
òà ðîçïîâ³ëà, ùî éîìó íå ìåíøå
120 ðîê³â. Çà ¿¿ ñëîâàìè, öå îäíà
ç íàéïåðøèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê
ó Â³ííèö³.
— Êàæóòü, ùî öå áóâ ïðèáóòêîâèé áóäèíîê, äå çäàâàëèñÿ

â îðåíäó êâàðòèðè íà äîâãîñòðîêîâèé òåðì³í. Òóò æèëè äîñòàòíüî çàìîæí³ ëþäè, — ñêàçàëà
Äåì’ÿí÷óê.
Ó äîì³ âñüîãî äâà ï³ä’¿çäè
òà 41 êâàðòèðà. Àëå ïàðàìåòðè ¿õ âðàæàþòü: ñòåëÿ â³ä
3,8 äî 4,2 ìåòðà, òîâùèíà
ñò³í — 1 ìåòð. Ä³â÷èíà çàâåëà
íàñ â ñåðåäèíó äâîõ ï³ä’¿çä³â.
Îäèí ç íèõ çíàõîäèòüñÿ ïðîñòî
ó áàøò³, ìàº ïðîñòîð³ ñõîäîâ³
êë³òèíè òà âèñîêó ñòåëþ.
Ùå îäíà «ðîäçèíêà» äîìó —
â ³íøîìó ï³ä’¿çä³ º ñêëÿíèé äàõ.
Äåÿê³ ñåêö³¿ øèôåðó çàì³íèëè
ñêëîì, ÿêå, éìîâ³ðíî, çáåðåãëîñÿ ùå ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. ×îìó ç
ðàäÿíñüêèõ, ÿêùî äîìó íå ìåíøå
100 ðîê³â? Áî áóäèíîê, ÿê âèÿâèëîñÿ, â³ä ïî÷àòêó áóâ òðèïîâåðõîâèì.
— Ó â³éíó â ä³ì âëó÷èëè ñíàðÿäè, òîìó éîãî â³äðåìîíòóâàëè, à 1958 ðîö³ çáóäóâàëè ùå
é ÷åòâåðòèé ïîâåðõ. Öå äîáðå
âèäíî ïî öåãë³, ÿêà íà òðåòüîìó òà ÷åòâåðòîìó ïîâåðõàõ ìàº
ð³çíèé êîë³ð. Øòóêàòóðêîþ, ÿêà
çàðàç â³äâàëþºòüñÿ, çàìàñêóâàëè
ð³çíèöþ ì³æ êîëüîðîì öåãëè, —
ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Âàëåíòèíà
Êîíäðàòüºâà.
Ïðèâåðòàº óâàãó ³ áóäèíîê, ùî
ïðèáóäîâàíèé äî ÷îòèðèïîâåð-

Нова туристична «родзинка»
Пенсіонерка Валентина Кондратьєва згадувала, що у 60–70-х
роках їхній будинок мав звання
«дом образцового порядка».
— Коли батько був живий, то ми
кожного року 1 червня влаштовували у подвір'ї концерти,
розваги для дітей. Запрошував
артистів з філармонії. У нас було
багато вишневих дерев, велика
пісочниця і гойдалки.
Але нині їх подвір’я — це суцільна
парковка. А коли у центрі проводяться масові свята — прибудинкова територія перетворюється
на туалет, їдальню та смітник.
Власник кав’ярні-музею «Панъ
Заваркінъ та синъ» Олександр
Абрамчук пропонує, щоб після
того, як на арку повернуть воро-

та, зробити з двору «Вінницьку
Єрусалимку».
— Розбити тут фонтан, де вода
ллється з менори в чашу, яка
за формою є зіркою Давида.
А навколо поставити фігурки левів, що є символами Єрусалима.
Також на домі можна повісити
меморіальну дошку видатному єврейському письменнику Шолому Алейхему. Адже
у 1908 році він приїжджав до Вінниці читати свої оповідання. Є
не підтверджена інформація, що
Шолом Алейхем був знайомий
з братами Гельблу та зупинявся
у їхньому домі на ніч. Таким чином, хотів би зробити осередок
єврейської культури, туристичну
принаду для Вінниці.

õ³âêè. Íà éîãî ôàñàä³ çáåðåãëèñÿ
ñèìâîëè ÑÐÑÐ — ñåðï ³ ìîëîò.
À òàêîæ äåêîðàòèâíà ë³ïíèíà ç
îðíàìåíòîì ïøåíèö³, áóðÿêà, ñîíÿøíèêà, ùî ñèìâîë³çóº àãðàðíó
Â³ííè÷÷èíó.
— Öå Ñîáîðíà, 43. Â³í íå â³äíîñèòüñÿ äî íàøîãî áóäèíêó, õî÷à
âïðèòóë çáóäîâàíèé äî íàñ. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ Â³ííèö³ íà ì³ñö³
ö³º¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè áóëè ðó¿íè,
íà ÿêèõ ìè ñòðèáàëè òà á³ãàëè.
À ïîáóäóâàëè ç òàêèì îðíàìåíòîì, áî, ìàáóòü, òàêà ìîäà òîä³
áóëà. Íà âñå ðàäÿíñüêå, — êàçàëà
ïåíñ³îíåðêà.
ЖИТЛО ДЛЯ ТУРИСТІВ
Îëåêñàíäð Àáðàì÷óê, âëàñíèê
êàâ'ÿðí³-ìóçåþ «Ïàíú Çàâàðê³íú
òà ñèíú», â àðõ³âàõ äîñë³äèâ ³ñòîð³þ äîìó.
— Íàïðèê³íö³ 19 ñòîë³òòÿ áàãàò³¿ ïðè¿æäæàëè ñþäè íà îçäîðîâëåííÿ, áî ó Â³ííèö³ áóâ äóæå
ì'ÿêèé êë³ìàò, ð³÷êà, ë³ñ òà äåøåâ³ ôðóêòè ³ îâî÷³. Çíÿòè äà÷ó

Áóäèíîê óòåïëÿòü,
ïîñòàâëÿòü âîðîòà
³ çàì³íÿòü áàëêîíè.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ìàº
òðèâàòè äî ê³íöÿ
2020 ðîêó
â ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ ââàæàëîñÿ
äëÿ æèòåë³â Ìîñêâè, ÑàíêòÏåòåðáóðãà, Êèºâà çà ùàñòÿ, —
ðîçêàçàâ Àáðàì÷óê.
Íà ò³ ÷àñè, çà ñëîâàìè ï³äïðèºìöÿ, ó Â³ííèö³ áóâ ò³ëüêè îäèí
ãîòåëü, ïîáëèçó âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè. Äîáà ïðîæèâàííÿ òàì êîøòóâàëà 2 ðóáë³, ùî áóëè íåìàë³
êîøòè: çà 15 ðóáë³â ìîæíà áóëî
ïðèäáàòè êîðîâó. Òîæ, âèíèêëà
ïîòðåáà ó äåøåâèõ êâàðòèðàõ, —
ïðèáóòêîâèõ áóäèíêàõ, äå ìîæíà
áóëî âèíàéìàòè êâàðòèðó çà äîñòóïíó ö³íó.
— Äâà ï³äïðèºìëèâèõ ºâðå¿,
áðàòè Éîñü-Ç³íäåëü òà ÏåðåöüÉîíà Ãåëüáëó êóïèëè çåìëþ ïîáëèçó Ìèêîëà¿âñüêîãî ïðîñïåêòó
(íèí³ âóëèöÿ Ñîáîðíà — àâò.),
íà ïðîâóëêó Êíÿçÿ Ðîñòèñëàâà
(íèí³øíÿ Ñîëîâéîâà — àâò.) òà
ïîáóäóâàëè òóò ïðèáóòêîâèé áóäèíîê â 1898 ðîö³. Öå áóâ îäèí ç
ïåðøèõ ó ì³ñò³ öåãëÿíèõ áóäèíê³â
âèñîòîþ ó òðè ïîâåðõè.
Çäàâàëè â îðåíäó êâàðòèðè,
ïî 70–80 êîï³éîê çà äîáó, — ñêàçàâ Àáðàì÷óê.
ОЧІКУЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ
Ç ÷àñîì ¿õí³é á³çíåñ ò³ëüêè ðîçâèâàâñÿ: áðàòè Ãåëüáëó ïîáóäóâàëè ùå äâà ïðèáóòêîâèõ áóäèíêè
â ìåæàõ Íîâîãî ì³ñòà. Îäèí ç
íèõ — öå êîëèøí³é áóäèíîê â÷èòåëÿ íà âóëèö³ Ìóðè (êîëèøíÿ

У подвір’ї дому є башта. Вона виконує функцію під’їзду,
а четвертий поверх — прибудований у 50-х роках
âóëèöÿ Ïîë³íè Îñèïåíêî). Óò³ì,
¿õí³é ñë³ä â ³ñòîð³¿ çíèêàº ï³ñëÿ
ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó.
— Êóäè âîíè ïîä³ëèñÿ, íå çðîçóì³ëî. Àëå ¿õí³é áóäèíîê çáåð³ãñÿ. ² íà íüîãî î÷³êóº ìàñøòàáíà
ðåñòàâðàö³ÿ, — ðîçêàçàâ ï³äïðèºìåöü.
Ðåêîíñòðóêö³þ áóäèíêó îö³íèëè ó 9,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Ï³äðÿäíèê ìàº âèêîíàòè ïîíàä
130 âèä³â ðîá³ò. À ñàìå: çðîáèòè
îäíàêîâ³, êîâàí³ áàëêîíè, óòå-

ïëèòè ñò³íè áóäèíêó ì³íâàòîþ,
çàì³íèòè ïîêð³âëþ, âîäîñò³÷íó
ñèñòåìó. Íà â’¿çä³ ó ïîäâ³ð’ÿ áóäèíêó ìàþòü ïîñòàâèòè êîâàí³
âîðîòà.
Ñòàðòîâó ö³íó ðåêîíñòðóêö³¿
çíèçèëè: ï³äïðèºìñòâî «Áóä³âåëüíà ô³ðìà Ðåìñ» çàïðîïîíóâàëî âèêîíàòè ðîáîòó çà 7,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Î÷³êóºòüñÿ, ùî
ðåêîíñòðóêö³ÿ äîìó òðèâàòèìå
ç òðàâíÿ 2019-ãî äî ëèñòîïàäà
2020 ðîêó (bit.ly/2PayM97).

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
«Піккардійська
Терція» у Вінниці

Коцюбинського

Хеллбой
Фантастика, 17.04, поч. о 10.50, 19.30, 21.55
18.04–24.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кладовище домашніх тварин
Трилер, 17.04, поч. о 15.50, 21.55
18.04–24.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дамбо
Анімація, 17.04, поч. об 11.00
18.04–24.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

4 травня вінничани вкотре
бурхливими оплесками
зустрінуть талановитий
акапельний колектив «Піккардійська терція». Концерт відбудеться на сцені
Будинку офіцерів уже не вперше. Але цього разу
музиканти презентуватимуть прихильникам нову концертну програму «Весняні етюди». У творчій спадщині
секстету «Піккардійська Терція» — понад 300 пісень
у найрізноманітніших музичних стилях: поп, рок, класика, фолк, джаз, кантрі, духовна музика, рок-н-рол,
блюз… Репертуар «Терції» на 95% — україномовний.
Хоча в пісенному активі гурту — пісні 12 мовами світу.
Не менше вражає й географія гастролей: Польща,
Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Канада, США,
Бельгія, Швейцарія, Сінгапур. А у Вінниці колектив
по-особливому люблять. Майже щороку «Піккардійська терція» дає великі концерти у Вінниці.
Початок концерту о 19.00. Вартість квитків — від
190 до 450 грн.

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’янецьПодільський, «Ми чули Гагару», Харків.
Вадим Новицький — «Лови кураж», Київ,
«Юность», Ширяєво. Іван Люленов —
«Естественный 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.

Містер Лінк: Загублена ланка еволюції
Анімація, 17.04, поч. о 13.10, 17.40
18.04–24.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

ВИСТАВКИ

Комашки 2: Карибські пригоди

Персональна
виставка гончарства
Михайла Діденка

Анімація, 17.04, поч. о 15.00
18.04–24.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Шазам
Фантастика, 17.04, поч. о 10.00, 16.05

Кладовище домашніх тварин
Трилер, 17.04, поч. о 14.15

Комашки 2: Карибські пригоди
Анімація, 17.04, поч. о 12.30

До 25 квітня у Обласному
центрі народної творчості, за адресою вул.
Архітектора Артинова,
33 триває персональна п'ята виставка талановитого майстра гончарства члена Національної спілки
майстрів народного мистецтва України вінничанина Михайла Діденка. У експозиції «Від Трипілля»
представлено близько 200 керамічних робіт. У своїх
виробах молодий гончар використовує елементи
народної творчості та мотиви Трипільської культури,
створюючи скульптури малих форм та керамічний
посуд. Загалом, у творчому доробку майстра — вже

понад 300 робіт та чотири персональні виставки.
Він — активний учасник всеукраїнських, обласних
і міських виставок та конкурсів народного мистецтва. Подивитися роботи майстра можна щодня з
10.00 до 18.00. Вхід вільний.

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.

Хеллбой
Фантастика, 17.04, поч. о 18.30, 20.50

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Тім Талер, або Проданий сміх
Фільм для дітей
17.04, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

ТЕАТР
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

«Бенюк і Хостікоєв»
з комедією «Люкс
для іноземців»!

Пустопляс
Комедія, 17.04, поч. о 18.00

Проклятий будинок
Жахи, 18.04–24.04, поч. о 17.00, 18.30

Транзит
Мелодрама, 18.04–24.04, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

Дамбо
Анімація, 17.04, поч. о 10.00, 12.20
18.04–24.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ми
Трилер, 17.04, поч. о 16.40, 19.00, 21.20
18.04–24.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шазам!
Фантастика
17.04, поч. о 10.10, 13.00, 15.50, 18.40, 21.30
18.04–24.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Подорож з драконом

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

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!
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».

Сквот32

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

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

Смішні гроші
Комедія, 19.04, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Комедія, 19.04, поч. о 19.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 23.04, поч. о 16.00

OPERAFEST TULCHYN подарує 5 днів
незабутніх вражень!
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 селфі-зони, 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.

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
23.04, 26.04, поч. о 19.00

Анна Кареніна
Театральний роман, 24.04, поч. о 16.00

Я б тобі небо прихилив..
Мала сцена. Драма, 25.04, поч.о 19.00

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

Драма, 17.04, поч. о 14.00, 18.30, 23.10
18.04–24.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

KVITKA

Веселі ведмежата

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

Весела повчальна історія
20.04, поч. об 11.00 та 13.00

Містер Лінк: Загублена ланка еволюції

Бог пообіцяв...

Анімація, 17.04, поч. о 12.10, 14.40, 16.50, 19.00
18.04–24.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мала сцена. Зворушлива комедія про просте, про
вічне, 17.04, поч. о 12.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка, 21.04, поч. об 11.00 та 13.00
449340
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ЗМАГАЛАСЯ З ЧОЛОВІКАМИ
ЗА СИНІЙ БЕРЕТ
Гендер  Першою у в/ч 3008 виборювала
право носити берет з відзнакою Тетяна
Атаманчук-Липовяк. Такий головний убір
носить еліта Нацгвардії. У їхній частині
жоден з бійців поки що не пройшов цей
непростий іспит. Його складають у два етапи
один раз у рік. Разом з нашою землячкою
змагалися 50 чоловіків — від солдата
до офіцера і одна жінка. Берети з відзнакою
дісталися тільки трьом чоловікам
ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

Ïàí³ Òåòÿíà
íåâèñîêà íà çð³ñò,
òåíä³òíî¿ ñòàòóðè.
¯¿ âàãà — 52 ê³ëîãðàìè. Êàæå, åê³ï³ðîâêà, â ÿê³é çìàãàëàñÿ, âàæèëà
ìàéæå 20 ê³ëîãðàì³â. Áðîíåæèëåò, øîëîì, àâòîìàò, ï³ñòîëåò,
ïîÿñíà ðîçâàíòàæóâàëüíà ñèñòåìà, ã³äðàòîð ç âîäîþ, ïðîòèãàç —
âñå öå áóëî íà í³é.
Ó òàêîìó «åëåãàíòíîìó» íàðÿä³
ïðîá³ãëà äèñòàíö³þ ó 10 ê³ëîìåòð³â. ² íå ò³ëüêè ïðîá³ãëà…
ДЕСЯТЬ КІЛОМЕТРІВ ЗДОЛАЛА
В «ЕЛЕГАНТНОМУ» НАРЯДІ
— Íà ìàðøðóò³ ÷åêàëà ñìóãà
ïåðåøêîä, ÷àñòèíó â³äñòàí³ ïîâçëà íà ë³êòÿõ, òà ùå é ïîï³ä
äðîòîì, — ãîâîðèòü ïàí³ Òåòÿíà. — Äîëàòè äîâåëîñÿ äèìîâó
çàâ³ñó, ïåðåêà÷óâàòè øèíè â³ä
ãàáàðèòíî¿ òåõí³êè. À ùå — âèêîíóâàòè âïðàâè ç ïðèñ³äàííÿ ³
â³äæèìàííÿ â³ä çåìë³. Ãðàíàòó
êèäàëà. Áèëàñÿ âðóêîïàøíó ç³
ñïàðèíã-ïàðòíåðîì. Éîãî ðîëü
âèêîíóâàëà ³íñòðóêòîð. Ñòð³ëÿëà
ç àâòîìàòà ³ ï³ñòîëåòà.

Íà êîæíîìó åòàï³ âèêîíàííÿ
âïðàâ êîíòðîëþâàâ ñóääÿ. Ðîçïîâ³äàº, ÿê ï³ä ÷àñ â³äæèìàííÿ
íàìàãàëàñÿ «ïðèïèñàòè» äåê³ëüêà
íåâèêîíàíèõ â³äæèìàíü.
— Ñóääÿ ðàõóº âãîëîñ «îäèí»,
à ÿ êàæó — ÷îòèðè, — çãàäóº
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Àëå çáèòè
éîãî ñ ïàíòåëèêó íå âäàëîñÿ.
Ìîíîòîííèì ãîëîñîì âèïðàâèâ
ìåíå ³ äàë³ ïðîäîâæóâàâ ðàõóâàòè ïî-ñâîºìó. Ç ïðèñ³äàííÿì
ó ìåíå æîäíèõ ïðîáëåì. Çà ðàç
ìîæó ïðèñ³ñòè ñòî ðàç³â. Êîëè
íà òîá³ ñò³ëüêè «äîáðà», äóìàºø
ïðî ³íøå: ÿê áè íà íîãàõ âñòîÿòè.
Ïîâàëåí³ äåðåâà, áàãíþêà, ï³ñîê, ÿìè, âèáðàòèñÿ ç ÿêèõ çàâàæàëà åê³ï³ðîâêà… ²ç çàäèìëåíî¿
ñìóãè âèéøëà ç ÷îðíèì îáëè÷÷ÿì. Äèì ñòîÿâ òàêèé ¿äþ÷èé, ùî
ìîæíà áóëî çàäèõíóòèñÿ.
Êîëè ¿õàëà â Íîâ³ Ïåòð³âö³, äå
â³äáóâàëèñÿ çìàãàííÿ, ñïîä³âàëàñÿ,
ùî äëÿ æ³íîê áóäóòü íîðìàòèâè
íå òàê³, ÿê äëÿ ÷îëîâ³ê³â. Äàðåìíî
ñïîä³âàëàñÿ. «Ãåíäåð, ìàäàì!» —
ñêàçàëè ¿é, âñå ìàº áóòè îäíàêîâî — ³ íîðìàòèâè, ³ äèñòàíö³ÿ…
— Äî ô³í³øó ä³éøëà íàâ³òü
øâèäøå â³ä äåêîãî ç ÷îëîâ³ê³â, —
óñì³õàºòüñÿ ïàí³ Òåòÿíà.

Першою наважилася пройти складні випробування
АННА ЛАЗУРЕНКО,
ПРЕС-ОФІЦЕР В/Ч
3008 СТАРШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ:

— У 2017 році
в Нацгвардії запроваджено однострої нового зразка. Змінено в тому числі і колір. Замість
крапових беретів тепер маємо
головний убір синього волошкового кольору. На ньому кріпиться кокарда з емблемою, що
являє собою зображення тризуба на фоні полум’я.
Одночасно введено берет з відзнакою. Його колір такий само
синій, тільки емблема інша —
хрест, що символізує НГУ, і всередині на голубому фоні тризуб.

Берет з відзнакою не надає матеріальних переваг тим, хто виборов
право його носити. Він свідчить
про належність його власника
до еліти нацгвардійців, демонструє високий рівень навичок, є
символом сміливості, мужності
та відваги. Приємно, що у нашій
частині саме представниця прекрасної статі виявила бажання
боротися за право отримати такий
головний убір. Їй було непросто
змагатися нарівні з чоловіками,
але Тетяна не зійшла з дистанції
і дійшла до фінішу. Щоправда,
не в числі перших, але й не останньою. Готується до повторного випробування. Віриться, що разом
з нею поїдуть на іспити гвардійці
чоловічої статі з нашої частини.

- Я за гендерну рівність, - каже Тетяна. - Але ніколи жінка
не зможе стати нарівні з чоловіком у фізичній підготовці

Психолог стала нацгвардійцем
Тетяна Атаманчук у Нацгвардію
прийшла з роботи в Чечельницькій райдержадміністрації.
До того працювала психологом
у школі. У 2012-му здивувала
рідних повідомленням, що має
намір стати військовою.
У в/ч 3008 починала, як і більшість дівчат і жінок, радіотелефоністкою. Каже, тоді ще користувалися азбукою Морзе.
Дотепер реагує на сигнали, коли
випадково чує на вулиці.
НОРМАТИВИ НЕ МОЖУТЬ
БУТИ ОДНАКОВІ
Ïåðø³ åòàïè çìàãàíü íå ñêëàäàëè ô³çè÷íèõ òðóäíîù³â. Òðåáà
áóëî á³ëüøå ãîëîâîþ äóìàòè. ßê
íà åêçàìåí³, âèòÿãóâàëè á³ëåòè ³
äàâàëè â³äïîâ³äü. Òåòÿí³ ä³ñòàëèñÿ ïèòàííÿ ç òàêòè÷íî¿ òîïîãðàô³¿. Ç ïðàêòè÷íèõ — çàðÿäæàííÿ
íàáîÿìè ìàãàçèíà àâòîìàòà, íàêëàäàííÿ äæãóòà íà íîãó ïîðàíåíîìó, âïðàâà íà ïîâçàííÿ ³ á³ã
íà êîðîòêó äèñòàíö³þ.
— Áåç òðåíóâàííÿ ÿ á íàâðÿä
÷è ñïðàâèëàñÿ, — ãîâîðèòü Òåòÿíà. — Ìåí³ ïîòàëàíèëî. Îòðèìàëà ãàðíó ï³äãîòîâêó ï³ä ÷àñ â³äá³ðêîâîãî åòàïó. Éîãî ïðîâîäèëè
íà ïîë³ãîí³ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³.
Çàíÿòòÿ òðèâàëè ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â. Ô³çè÷í³ âïðàâè ïîºäíóâàëè ç âèâ÷åííÿì òåîð³¿. Ùîäíÿ
áóâ á³ã íà ð³çí³ äèñòàíö³¿, ñèëîâ³ âïðàâè, ñòð³ëüáè ç àâòîìàòà ³
ï³ñòîëåòà. Íàñ ãîòóâàâ õîðîøèé
³íñòðóêòîð.
²ç òðüîõ ïðåäñòàâíèöü æ³íî÷î¿ ñòàò³ ç â/÷ 3008, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó â³äáîð³, äî íàñòóïíîãî
åòàïó ïðîéøëà ò³ëüêè Òåòÿíà

Після декретної відпустки їй доручили посаду завідувача складу
військово-технічного майна господарчого взводу роти бойового
матеріального забезпечення.
Разом з підрозділом виїжджає
на полігон на навчання, стрільби, марш-кидки. Найбільше подобається брати участь
у змаганнях. У цьому ще раз
переконалася після випробувань на полігоні НГУ у Нових
Петрівцях під Києвом.
Àòàìàí÷óê. Ïàí³ Òåòÿíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ¿é ïîäîáàºòüñÿ áðàòè
ó÷àñòü ó áóäü-ÿêèõ çìàãàííÿõ.
Îñü ò³ëüêè íå ñïîä³âàëàñÿ, ùî
íîðìàòèâè áóäóòü îäíàêîâ³ äëÿ
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Ó òàêèõ óìîâàõ, òîáòî íà ð³âí³ ç ÷îëîâ³êàìè,
çìàãàëàñÿ óïåðøå.
— ß çà ãåíäåðíó ð³âí³ñòü, —
ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Àëå í³êîëè æ³íêà íå çìîæå ñòàòè
íàð³âí³ ç ÷îëîâ³êîì ó ô³çè÷í³é
ï³äãîòîâö³. Çíàþ, ùî õëîïö³, ÿê³
ãîòóâàëèñÿ, ïðîá³ãàëè äèñòàíö³¿
ó 10–15 êì. Òà é ô³çè÷í³ âïðàâè
ðîáèëè âàæ÷³, í³æ ìè. Ñèëîþ
íàì ç íèìè íå çð³âíÿòèñÿ. ßêùî
òàê, òî íîðìàòèâè âñå-òàêè òðåáà
ïåðåãëÿíóòè.
Ïîêè Òåòÿíà ãîòóâàëàñÿ äî çìàãàíü, à ïîò³ì áðàëà ó íèõ ó÷àñòü,
âäîìà ¿¿ ÷åêàëà äîíå÷êà, ÿê³é ò³ëüêè ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ ðî÷êè.
Äèòèíà áóëà ï³ä íàãëÿäîì ÷îëîâ³êà Òåòÿíè ³ ¿¿ ìàòåð³. Âäÿ÷íà ¿ì
çà ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó. Áåðåò
ç â³äçíàêîþ ¿é áóâ áè ñïðàâä³
äî ëèöÿ. Âò³ì, á³ëüøå õî÷å äîâåñòè ñàìà ñîá³, ùî ìîæå âèòðèìàòè
ñêëàäí³ âèïðîáóâàííÿ.

КОРОТКО
Благодійний
аукціон
 Ó ï'ÿòíèöþ, 19 êâ³òíÿ, î
15.00, íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é ïðîéäå çàõ³ä ó ðàìêàõ
Âñåóêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíî¿
àêö³¿ «Ñåðöå äî ñåðöÿ».
Óñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü âçÿòè
ó÷àñòü ó áëàãîä³éíîìó àóêö³îí³. Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå
ï³ä ãàñëîì «Äèòÿ÷å ñåðäåíüêî, æèâè». Çà ç³áðàí³
êîøòè ïðèäáàþòü êàðä³îëîã³÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ
äèòÿ÷èõ ë³êàðåíü.
Áëàãîä³éíèé âíåñîê ìîæíà
çðîáèòè, ïîêëàâøè êîøòè
ó ñêðèíüêó âîëîíòåð³â, àáî
æ çðîáèòè âíåñîê îíëàéí
÷åðåç ñàéò Áëàãîä³éíîãî
ôîíäó «Ñåðöå äî ñåðöÿ».
Òàì º ñïåö³àëüíèé ðîçä³ë
«Çðîáèòè âíåñîê îíëàéí».
Òàêîæ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè: ð/ð 2600501306399 â
ÏÀÒ «ÊðåäîÁàíê», ÌÔÎ
325365, ªÄÐÏÎÓ 34354227,
ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «Äëÿ
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Áëàãîä³éíèé âíåñîê íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ».

Учителі
провалили ЗНО
 Íà Â³ííè÷÷èí³ â÷èòåë³
ìàòåìàòèêè çäàâàëè çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ ç³ ñâîãî ïðåäìåòó.
Òåñòè ñêëàäàëè 217 ïåäàãîã³â ³ç Êîçÿòèíñüêîãî,
Òîìàøï³ëüñüêîãî, ßìï³ëüñüêîãî, Õì³ëüíèöüêîãî
òà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîí³â.
— 37 ó÷èòåë³â ëåäü âèêîíàëè çàâäàííÿ íàïîëîâèíó,
÷åòâåðî ïðîâàëèëè âçàãàë³. Ìè ïðîâîäèëè òåñò
àíîí³ìíî, õîò³ëè ä³çíàòèñÿ ðåàëüíèé ð³âåíü ¿õí³õ
çíàíü. Äîêè íå çíàºìî,
õòî ïîêàçàâ íàéã³ðøèé
ðåçóëüòàò. Àëå ñêîðî âñ³
â÷èòåë³ ïðîõîäèòèìóòü
ñåðòèô³êàö³þ, — ñêàçàâ
Âîëîäèìèð Áóíÿê, âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â êåð³âíèêà
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó
îñâ³òè.
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чол.та жін. Безкошт.консультації.
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

У політиків всього світу є чітке
розуміння, що після виходу з рингу
починається співпраця і комунікація.

простір для особистої думки

Шанс на нове життя після АТО
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Íàø³ âî¿íè, íàø³ çàõèñíèêè çàñëóãîâóþòü
íà ã³äíå íàâ÷àííÿ òà ã³äíó
ïðîôåñ³þ, â ÿê³é âîíè çíàéäóòü ñåáå òà
ñâîº ïîäàëüøå ïðèçíà÷åííÿ. Ïñèõîëîãè
êàæóòü, ùî çàçâè÷àé ëþäèí³, ÿêà ïðîéøëà â³éíó, âàæêî ïîâåðíóòèñÿ äî òàêîãî ñàìîãî ðèòìó æèòòÿ. Òîáòî äî òîãî
ðèòìó, ÿêèé áóâ ó íå¿ äî ìîá³ë³çàö³¿, ÷è
ñòàòè äî ò³º¿ æ ðîáîòè, ùî ó íå¿ áóëà.
Ëþäèíà çì³íèëàñÿ íàçàâæäè é çíîâó
ìàº øóêàòè ñåáå â íîâîìó æèòò³.
²ñíóþòü äåðæàâí³ ïðîãðàìè ïî ðåàá³ë³òàö³¿ ³ ïðàöåâëàøòóâàííþ âåòåðàí³â,
äåðæàâà òàêîæ íàäàº ìîæëèâ³ñòü âåòåðàíó áåçêîøòîâíîãî íàâ÷àííÿ ó äåÿêèõ
äåðæàâíèõ çàêëàäàõ. ² ìè òàêîæ íå ìîæåìî ñòîÿòè îñòîðîíü.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ, â ðàìêàõ
âëàñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè îñâ³òíüî¿
äîïîìîãè âî¿íàì, íàäàº çíèæêó ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é íà Ñõîä³ Óêðà¿íè
òà â Êðèìó — 50%. À òàêîæ çíèæêè
íà îñâ³òí³ ïîñëóãè ìàþòü íåçàõèùåí³
êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ: ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ
3-¿ ãðóïè — 10%; ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ
2-¿ ãðóïè — 15%; ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ
1-¿ ãðóïè — 20%.

Íà ñüîãîäí³ Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ º
îäíèì ç íàéá³ëüø ïðåñòèæíèõ çàêëàä³â ç
ï³äãîòîâêè àéò³øíèê³â. Âæå 8 ðîê³â âîíà
ðóéíóº øàáëîíè ³ ñòâîðþº íîâ³ ñòàíäàðòè
åë³òíî¿ òà åôåêòèâíî¿ îñâ³òè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåçóëüòàò. Ðåçóëüòàò — öå îòðèìàí³
çíàííÿ ³ âì³ííÿ, ç ÿêèìè âèïóñêíèêè
²Ò-Àêàäåì³¿ óñï³øíî ïðîõîäÿòü ñï³âáåñ³äè
³ îòðèìóþòü ïåðøó ðîáîòó â ²Ò.
Âàæëèâèì º òîé ôàêò, ùî ç³ ñòóäåíòàìè ïðàöþþòü âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ³
íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòü íà ä³þ÷èõ ïðîåêòàõ. Öå çàáåçïå÷óº âäàëèé ðåçóëüòàò òà
óñï³øíå ïîäàëüøå ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Äîêàçîì öüîãî º îäèí ³ç íàøèõ âèïóñ-

êíèê³â Îëåã Âîëêîâ, ÿêèé ñòàâ äîáðîâîëüöåì ó â³éñüêó äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ
Êîíñòèòóö³éíèõ îáîâ'ÿçê³â ³ çàõèñòó ñâîº¿ ñ³ì'¿. Â³í ïðîáóâ á³ëüøå ðîêó íà â³éí³
òà ïîâåðíóâñÿ ç äâîìà ïîðàíåííÿìè,
îòðèìàâ âàæêèé ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñèíäðîì. Îëåã ïîâí³ñòþ çì³íèâ ñâîº æèòòÿ:
ñüîãîäí³ â³í óñï³øíèé ïðîãðàì³ñò îäí³º¿
³ç Â³ííèöüêèõ ²Ò-êîìïàí³é. Îñü, ùî â³í
êàæå ïðî íàâ÷àííÿ â Àêàäåì³¿:
«Äÿêóþ÷è íåáàéäóæèì ëþäÿì, ðîçðîáíèêàì — âîëîíòåðàì, ùî äîïîìîãëè êîëèøíüîìó ñåðæàíòó ÇÑÓ ñòàòè
íà øëÿõ çäîáóòòÿ äóæå íåïðîñòî¿ ïðîôåñ³¿, êîëåêòèâó ²Ò-Àêàäåì³¿ — çàðàç ÿ ìàþ
øàíñ ðîçâèâàòèñü ³ ñòàòè ³íæåíåðîìðîçðîáíèêîì ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
²ñíóº òàêà ôðàçà — «ñîëäàòè ç â³éíè íå
ïîâåðòàþòüñÿ í³êîëè», íåõàé íàâ³òü òàê,
ïðîòå áóòè ïîâíîö³ííèì ãðîìàäÿíèíîì,
à íå þçåðîì öüîãî ñóñï³ëüñòâà — ìîæëèâî! ² ÿ â³ðþ, ùî âñå ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ.
²Ò-Àêàäåì³ÿ â³ä³ãðàëà íå îñòàííþ ðîëü
ó ìîºìó ïñèõîëîã³÷íîìó ï³ñëÿâîºííîìó ñòàíîâëåíí³, àäàïòàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³
³ äàëà óñ³ óìîâè äëÿ çäîáóòòÿ áàçîâèõ
íàâèê³â WEB-dev.» (ïîâíèé â³äãóê ïðî
íàâ÷àííÿ Îëåãà Âîëêîâà ÷èòàéòå íà ñòîð³íö³ Ôåéñáóê).
Òàê, â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì âàæêî çíàéòè ñåáå ï³ñëÿ ó÷àñò³ ó àíòèòåðîðèñòè÷í³é

îïåðàö³¿, îïåðàö³¿ îá’ºäíàíèõ ñèë, ³íîä³,
ï³ñëÿ áîéîâèõ ä³é, æèòòÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà íåâèçíà÷åí³ñòü ³ ñóö³ëüíó ðîçãóáëåí³ñòü, àëå çàëèøàòèñü â öüîìó ÷è çì³íèòè, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, âñå âèð³øóâàòè êîæíîìó îñîáèñòî. Ãîëîâíå — âàøå
áàæàííÿ ïðàöþâàòè íàä ñîáîþ, øóêàòè
äæåðåëà ìîòèâàö³¿ ³ éòè âïåðåä, íå çóïèíÿþ÷èñü. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ âàì
äîïîìîæóòü ó íàâ÷àíí³, ùî â ñóêóïíîñò³
äîçâîëèòü äîñÿãàòè ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ³
îòðèìàòè áàæàíèé ðåçóëüòàò. Òóò âàæëèâî
âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè òà ö³íóâàòè äóìêè ³íøèõ, öå äîçâîëèòü ñï³âïðàöþâàòè ðåçóëüòàòèâíî ³ ïë³äíî. Ñåðåä âèïóñêíèê³â
²Ò-Àêàäåì³¿ º ô³ëîëîãè, ë³êàð³, ìåíåäæåðè
çà îñâ³òîþ, ÿê³ çóì³ëè âèÿâèòè ³ äîâåñòè,
ùî âîíè — ïðîãðàì³ñòè çà ïîêëèêàííÿì. Çàïðîøóºìî óñ³õ àòîâö³â çì³íèòè
ñâîº æèòòÿ òà íàâ÷àòèñü ó Â³ííèöüê³é
²Ò-Àêàäåì³¿ íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ çà áóäüÿêîþ ³ç ñïåö³àë³çàö³é — ïðîãðàìóâàííÿ,
òåñòóâàííÿ ÏÇ ÷è âåá-äèçàéí.
Ìîæíà íàâ³òü íàâ÷àòèñü ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! Äîñòàòíüî êðóòî çíàòè
øê³ëüíó ïðîãðàìó, íå ë³íóâàòèñü ñèä³òè
íàä çàäà÷àìè ç ï³äâèùåíîþ ñêëàäí³ñòþ
òà ëþáèòè ìàòåìàòèêó.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ita.in.ua
òåë. (067)431–19–21, (073)20–99–743
442677

442648

448418

448777
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НЕ ПРИДУМУЙТЕ СОБІ
КОХАННЯ. ВОНО Є АБО НІ
Паралельна реальність  Багато
хто з нас мріяв мати чарівну паличку,
щоб творити чудеса і фокуси. Здаватися
могутнім чарівником, зовсім не означає
бути ним. Дивно, що до матеріальних
благ ми ставимося більш реалістично,
а в любовних стосунках чаклуємо
щосили, як правило, у власній голові
Äëÿ ÷îãî ëþäèí³ ³ëþç³¿? Êîëè
âñå êëàñíî, º êîõàíà ëþäèíà,
âçàºìí³ñòü, äèíàì³êà — õòî
ñòàíå ïðèäóìóâàòè ³ áóäóâàòè
íà ð³âíîìó ì³ñö³ ïîâ³òðÿí³ çàìêè. Íå òå, ùî áàæàííÿ, äóìêè
òàêî¿ íå âèíèêàº. À êîëè íà÷å
º ÿê³ñü ñòîñóíêè, ³ íàâ³òü ùîñü
ïîòèõåíüêó ðóõàºòüñÿ ç ì³ñöÿ,
àëå ÷îãîñü íå âèñòà÷àº, ëþäèíà
ïî÷èíàº íåðâóâàòè. Äåô³öèò âèíèêàº, à äëÿ îðãàí³çìó öå ñòðåñ
íåìîæëèâèé, ó òàêîìó ñòàí³ í³
ïðàöþâàòè, í³ æèòè íå ìîæíà.
Ó öåé ìîìåíò ïî÷èíàºòüñÿ «áóä³âíèöòâî ñòîë³òòÿ», õî÷ ³ íà ð³âí³ àóòîòðåí³íãó: «Ó íüîãî ïðîñòî
òàêèé õàðàêòåð, à òàê â³í ìåíå
ëþáèòü», «ÿ ó íå¿ ºäèíèé, à âñ³
ö³ ìóæèêè â ñîöìåðåæàõ ïðîñòî
äðóç³», «â³í ïðîñòî çàíàäòî â³äïîâ³äàëüíèé, à âçàãàë³-òî ìð³º
îäðóæèòèñÿ», «âîíà íà ìåíå îáðàçèëàñÿ, òîìó ³ íå òåëåôîíóº,
õî÷à íàñïðàâä³ ÿ ¿é äóæå âàæëèâèé»…
Òàê³ âèâåðòè ñâ³äîìîñò³ âïëèâàþòü íà íàñ ÿê ëåãêèé íàðêîòèê
÷è çíåáîëþâàëüíå. Ò³ëüêè òîëåðàíòí³ñòü äîçè âåñü ÷àñ çðîñòàº
³ ïåð³îäè çàäîâîëåííÿ òà ñïîêîþ
âñå ÷àñò³øå çì³íþþòüñÿ ³ñòåðèêà-

ìè. Ðîçóì³ííÿì, ùî âñå ïîãàíî.
Òàê ðåàëüí³ñòü íåìà-íåìà, àëå
ïðîðèâàºòüñÿ êð³çü òîâñòó ñò³íó
ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, ³ öå çíîâó á³ëü, ÿêèé ïåðåæèòè äîñèòü
âàæêî. Òîìó ïîòð³áíî íàêðèòè
øàðîì íîâèõ ³ëþç³é. Íàñïðàâä³
íå âàðòî, ïðîñòî â òîìó ñòàí³, â
ÿêîìó ïåðåáóâàº ëþäèíà îáãîðíåíà ôàíòàç³ÿìè, ³íøîãî ñïîñîáó

Êîëè ó ñòîñóíêàõ íà÷å
âñå äîáðå, àëå ÷îãîñü
íå âèñòà÷àº, ëþäèíà
ïî÷èíàº áóäóâàòè
³ëþç³¿. Âîíè ä³þòü ÿê
çíåáîëþâàëüíå
ïîçáàâèòèñü ñóö³ëüíîãî ðîç÷àðóâàííÿ âîíà íå áà÷èòü. Íå äàðåìíî
çàõèñíà ôóíêö³ÿ ³ëþç³é äîâåäåíà
ïñèõîëîãàìè ÿê ôàêò, áåç íèõ â³ä
ñòðåñó ëþäèíà á äóæå øâèäêî
ïîìåðëà (öå íå æàðò). Àëå ïîòèõåíüêó âèõîäèòè â ðåàëüíèé ñâ³ò
òðåáà. Äëÿ öüîãî çðîçóì³òè, ùî
º ðå÷³, ÿê³ íå çì³íþþòüñÿ, ÿê áè
ìè íå ÷àêëóâàëè.² ºäèíèé âèõ³ä ç
òîãî — âèçíàòè îñîáèñòó ïîðàçêó
ó êîõàíí³.

ЯК МИ ПРАГНЕМО ЗМІНИТИ
РЕАЛЬНІСТЬ НАВКОЛО

— Як правило, всі чудові
перетворення
в своєму житті
люди пов’язують
з приходом в нього партнера. Як
ми віримо в чудо і життя з чистого аркуша, обов’язково щасливе
життя, такі приблизно надії покладаються і на другу половинку. Думаючи про кохану людину,
перераховуючи її якості, ми виходимо, як правило, з власних потреб. Тобто, що такого корисного
і потрібного принесе в наше життя людина? Це емоцій стосується
в першу чергу. Однак практично
ніколи не робимо інвентаризацію
власних ресурсів. Не питаємо
в себе: а що я можу і готовий дати

цій людині? Простий приклад,
коли ми починаємо будувати будинок, то спочатку підраховуємо
кошторис: які у нас матеріальні
можливості, зважуємо всі за і проти, дивимося, скільки зможемо
покласти на будівництво відразу,
а скільки пізніше. Думаємо також, як ми будемо добудовувати і доліплювали будинок, щоб
у ньому можна було жити.
При цьому нам навіть у голову
не приходить всерйоз розраховувати на те, що будинок нам
звалиться з неба, як подарунок
від Боженьки чи заможного
дядечка. Звичайно, помріяти
про це хочеться, але адекватно
розуміємо, що покладатися треба
тільки на себе і свої можливості.
А ось у коханні з цим складнощі
та ілюзії тут же приходять на «допомогу».

НА 18-23 КВІТНЯ

ОВЕН
Захоплення захопленням,
а скорочувати дистанцію
не завжди безпечно. Особливо, коли кругом багато
цікавих поглядів, не виключені плітки та інтриги.

ТЕЛЕЦЬ
Палкий прояв почуттів може
призвести до непорозумінь.
Можлива також і зворотна ситуація, і ви відчуєте з боку партнера несподівану активність,
якій захочеться дати відсіч.

БЛИЗНЮКИ
Багато думок цього тижня
будуть звернені до коханої
людини. Не применшуйте
своїх достоїнств, вам важливо побачити перспективу
ваших взаємин.

ЗМІНИТИ ПАРТНЕРА

ВІДКРИТА КНИГА

Жаба від поцілунку перетворюється на Василису Прекрасну. Чудовисько насправді
принц, якого врятує безумовне кохання.
Знайомі історії? Думаєте, казки? Озирніться
навколо, напевно є серед вашого оточення
такі, а може й ви самі, хто роками «знімає»
чари зі своїх половинок. І можна постійно читати статті, дослідження чи просто
говорити з психологами про інертність,
про сформований характер, звички — все
дарма. Хоча насправді людина дійсно може
«розчаклуватися», змінитися, але не заради
закоханої людини, а заради коханої — і
часом варто запитати у себе, до чого тут ви?
Якщо ваш «принц», незважаючи на деклароване високе почуття, продовжує поводитися як скотиняка, а «принцеса» невдоволено крутить задом — ви явно не герой/їня
цього роману. Може варто подивитися
на ситуацію тверезо і або прийняти її —
тобто заспокоїтись та змиритись з роллю
терпили, або поміняти — скоріш за все партнера. Не зайвим буде мати на увазі теорію
гнилих фруктів. Вона про те, що на вітрині
покупцеві завжди показують та пропонують
найкрасивіші сторони товару, але після
покупки вдома можна виявити гниле нутро.
У стосунках все так як на ринку «бачили очі,
що купували», тож їжте або викидайте.

Близькість передбачає довіру. Довіра
передбачає відкритість. Відкритість у закоханих парочок іноді не знає кордонів.
Хочеться, щоб інший був як на долоні,
за це ти сам готовий вивернути всі нутрощі назовні (хоч і не дуже апетитно це
виглядає).
Звичайно, не можуть бути гармонійними
стосунки, де є секрети, таємні справи і
контакти. Але і препарувати одне одного
не варто. Інакше вся любов перетвориться на стосунки пацієнта і лікаря (добре,
якщо не патологоанатома). Індикатор
близькості, до речі, дуже просто виглядає. Знаючи його, можна вберегти себе
від ілюзій і нервів. Його можна порівняти
з дружніми візитами. Запросили вас
в гості, відкрили двері будинку, на стіл
накрили, розмовами розважили — довірились. Ключове тут — запросили. Без запрошення вам і в голову не прийде лізти
до людей на посиденьки. А у взаєминах
хіба інакше? Без запиту не треба лізти
в душу. Прискорити процес зближення
можна, відкривши для початку свою
душу. Запросіть людину в гості. Відгукнулася вона? Ви цілком можете очікувати
зустрічного запрошення. На тому боці
тиша? Ну, значить не цікаво у вас.

РАК
Тиждень може стати найкращим для рішучих кроків на
особистому фронті. Постарайтеся зберігати душевну рівновагу. Ви зараз дуже привабливі для протилежної статі.

ЛЕВ
Від романтичних зустрічей
і побачень ви ризикуєте
втратити голову, а все не так
безхмарно, як здається
на перший погляд. Постарайтеся обійтися без бурхливих
емоцій, ревнощів і сварок.

ДІВА
Не давайте необдуманих
обіцянок, це може обернутися обмеженням вашої волі.
У четвер можливий невеликий скандальчик, який проте
закінчиться на мажорній ноті.

ТЕРЕЗИ
Завантаженість на роботі,
непередбачені проблеми, —
через це ви не зможете приділити коханій людині достатньо
уваги. Це буде засмучувати
її і може викликати у ваш бік
необгрунтовані ревнощі.

СКОРПІОН
Особисте життя, до вашої
радості, поступово налагоджується. Зустрічі з коханою
людиною обіцяють бути
бурхливими і такими, що
запам'ятовуються.

СТРІЛЕЦЬ

Коментар експерта
ВІКТОРІЯ
АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ:

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

СТЕРПИТЬСЯ ЗЛЮБИТЬСЯ

ДУМКИ В УНІСОН

Ось це прислів’я зовсім запаморочило
голови як чоловікам, так і жінкам. Раз існує
такий вислів і досить популярний, значить,
є в ньому істина і сенс. І коли вам начебто
нормально разом, влаштовує людина,
а кохання немає, потрібно просто потерпіти. Причини такого терпіння можуть
бути різними: «шкода хорошу людину
втрачати», «мене так ніхто більше любити
не буде», «а раптом я його кину, він знайде
іншу, я потім лікті кусати буду»… На таку
рефлексію у людей часом багато часу йде,
тижні, місяці, роки. Так і живуть у болоті.
У болоті тому, що як би ти не кохав, від
нелюбові іншого твоя з часом нанівець
сходить. І це ще не найгірший фінал. Часом
таке співіснування в ненависть перетворюється, що тримає міцніше кохання і звички.
Таких сценаріїв можна уникнути, якщо
розуміти прислів’я правильно. Насправді
не «стерпиться — злюбиться», а «злюбиться — стерпиться». Коли люди кохають
одне одного, вони будь-які випробування
і негаразди подолають, перетерплять.

Коли ми закохуємося, нам хочеться
злитися з коханою людиною: їсти, пити,
існувати як один організм. А ще хочеться
влізти в голову партнера, знати кожну
його думку, кожне бажання, щоб при
нагоді стати тим самим чарівником
на блакитному вертольоті, ну і контролювати половинку, не варто цього
приховувати. На щастя, кохання не дає
нам безвізу в мозок партнера. «Читати»
іншого нам не під силу. А от що ми вміємо досконало, то це проектувати на нього
свої забаганки. Ще вчора ти розумів, що
бажання близькості — твоє. Сьогодні так
само «чітко бачиш» — що це партнер хоче
бути ближче.
А варто розуміти, що незважаючи на ваші
найсвітліші і щирі почуття — на тому
боці окрема людина і почуття у неї свої
власні. Вони можуть відрізнятися сильно,
і не завжди на вашу користь. Одним словом, майте це на увазі, коли виливаєте
на партнера емоції, зворотний зв’язок
ніхто не відміняв.

У понеділок постарайтеся
приділити більше часу коханій людині. Через емоційну
неврівноваженість в середу
небажано створювати конфліктну ситуацію у взаєминах.

КОЗЕРІГ
Вівторок і середа чудово підійдуть для спільних з коханою
людиною походів у гості або
інших розваг. У вихідні вам,
схоже, захочеться спокою і
самотності.

ВОДОЛІЙ
Вівторок може стати найщасливішим днем цього тижня.
Відбудеться довгоочікувана
романтична зустріч. Однак є
певна небезпека переоцінити
глибину своїх почуттів, які
не обіцяють занадто багато.

РИБИ
Стосунки починають прояснюватися, клубок інтриг розплутується. Однак те, що ви
з'ясуєте цього тижня, може
помітно вас розчарувати. Час
зважувати всі «за» і «проти».
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Юлія, 26 років

Неделя будет полна сомнений и проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами.

Я життєрадісна та активна людина.
юдина.
Люблю спілкуватися з людьми,
ми,
подорожувати та відкривати нові
горизонти у різних сферах життя.
иття. Ставлю
цілі та впевнено крокую до них.
их.

ТЕЛЕЦ
Вся неделя пройдет ровно
и спокойно, даже немного
скучно.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БЛИЗНЕЦЫ

Надсилайте своє фото та коротку
оротку
розповідь про себе на e-mail:
il:

Не отвлекайтесь на мелочи,
делайте свое дело и представьте другим заниматься
своими вопросами.

miss@riamedia.com.ua..

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019
і безкоштовну професійну фотосесію
тосесію
від фотостудії «INDIGO»
сниці.
отримають найвродливіші учасниці.

РАК
Расслабьтесь и примите все
события такими, какие они
есть. Всё окажется к лучшему.

ЛЕВ
Постарайтесь не упускать
из поля зрения даже незначительные мелочи.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

ДЕВА
Вероятны непредвиденные изменения в планах,
внезапные встречи.

ВЕСЫ

449012

Пора сбавить темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от любимой работы.

СКОРПИОН
Наступает время высокой
творческой и деловой активности и роста доходов.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный момент для
изменения своей жизни
в лучшую сторону.

КОЗЕРОГ

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

Вам следует расслабиться
и просто добросовестно
выполнять свое дело.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели важно наладить взаимопонимание
с окружающими людьми.

РЫБЫ

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

Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению,
не упустите возможность
повлиять на ситуацию.

448491
448857

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
17.04

+8
+6

+9
+6

+9
+6

ЧЕТВЕР
18.04

+13
+3

+11
+5

+12
+6

П’ЯТНИЦЯ
19.04

+9
+4

+11
+6

+10
+4

СУБОТА
20.04

+10
+2

+11
+4

+11
+3

НЕДІЛЯ
21.04

+10
+5

+11
+6

+9
+5

ПОНЕДІЛОК
22.04

+14
+3

+12
+5

+10
+4

ВІВТОРОК
23.04

+16
+6

+14
+6

+12
+5

449263

445119

