
 Ці люди протягом багатьох років вживали 
наркотики. Вони розказали, як потрапили в 
залежність, як сприймали світ «під кайфом», 
на що були готові заради дози та чому так 
боялися  тверезості 

 «Своїм прикладом я готовий показувати, 
як наркотики можуть ламати життя і говорити 
про те, чому їх навіть починати вживати 
не треба», – сказав Андрій Маркетантов, 
який 17 років жив у дурмані 
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ÍÎÂÈÍÈ

Нас об’єднає 
народовладдя 

Ñóñï³ëüñòâî ðîçä³ëèëîñü, 
ì³æ ëþäüìè ÷âàðè òà ñóïåð-
å÷êè, ðîçïà÷ òà ëþòü.

Àëå íå âàðòî êîíôë³êòó-
âàòè. Òðåáà ïîâàæàòè âèá³ð 
³íøîãî. Ìè âñ³ ð³çí³. Ìè 
íå ìîæåìî áóòè îäíàêîâè-
ìè.

Âîäíî÷àñ ìàºìî ãëèáî-
êî óñâ³äîìèòè, ùî Óêðà¿íà 
ïîâèííà áóòè ö³ë³ñíîþ òà 
íåçàëåæíîþ, íàñ ïîòð³áíî 
ãóðòóâàòè íàâêîëî íàö³î-
íàëüíî¿ ³äå¿. Óñ³õ íàñ ìîæå 
îá’ºäíàòè íà äàíîìó åòàï³ 
ïðÿìà äåìîêðàò³ÿ: áåçïî-
ñåðåäí³é âïëèâ êîæíîãî 
íà âëàäó.

Ëèøå òîä³, êîëè êîæåí 
óêðà¿íåöü çìîæå íå ëèøå 
â³ëüíî âèñëîâèòè ñâîþ äóì-
êó íà òó ÷è ³íøó ñèòóàö³þ, 
à êîëè øëÿõîì ì³ñöåâèõ òà 
âñåóêðà¿íñüêèõ ðåôåðåíäó-
ì³â âïëèâàòèìå íà ïðèéíÿò-
òÿ çàêîí³â, íàïðÿìêè ðîçâè-
òêó ñóñï³ëüñòâà, ñîö³àëüíèõ 
òà åêîíîì³÷íèõ ïðîãðàì, 
êåðóâàòè ñâî¿ì áóäèíêîì, 
âóëèöåþ, ì³êðîðàéîíîì, 
ì³ñòîì, ëèøå òîä³ óêðà¿íö³, 
â³ä÷óâøè ñâîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà êîíêðåòí³ ð³øåííÿ, 
ìàþ÷è ³íñòðóìåíò êîíòðîëþ 
çà âëàäîþ, áóäóòü ºäèíîþ 
íåïîõèòíîþ íàö³ºþ. Ïðÿìà 
äåìîêðàò³ÿ, íàðîäîâëàääÿ — 
öå ³ º òà ³äåÿ, íàâêîëî ÿêî¿ 
ìè âñ³ îá’ºäíàºìîñÿ. Ëèøå 
ó òàêèé ñïîñ³á ìîæíà çãóð-
òóâàòè íàðîä òà äîñÿãòè ºâ-
ðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó. 
² ñàìå çà òàêèì ïðåçèäåíòîì 
³ äåïóòàòàìè, ÿêèé áóäå öå 
âò³ëþâàòè â æèòòÿ, ï³äå âè-
áîðåöü.

Ïðåçèäåíò ³ êîæåí äåïó-
òàò óñ³õ ð³âí³â, êîæåí ÷è-
íîâíèê ìàº áóòè ðåàëüíèì 
Ñëóãîþ íàðîäó. Óêðà¿íà ìàº 
ñòàòè ñîö³àëüíîþ äåðæàâîþ 
ç ïðÿìîþ äåìîêðàò³ºþ! 
ß â³ðþ â öå!

ДУМКА

ПРАВОЗАХИСНИК

Олександр 
БІЛОШКУРСЬКИЙ

СВЯТОСЛАВ (35), ЮРИСТ:
— Удома малюю писанки, до-
помагаю у приготуванні па-
сок, а до церкви намагаюся 
потрапити у проміжок часу 
з півночі до шостої ранку. 
Святимо все, що є.

ОЛЕНА (40), ЗАРОБІТЧАНКА:
— Я не хрещена, тому для 
мене це звичайний день. 
Паски все одно готую, тому 
що потрібно з чимось йти 
у гості. У гостях відчувається 
святковий настрій.

ІВАН (75), ПЕНСІОНЕР:
— Святити паски ходжу тільки 
до сходу сонця. Так робили 
мої діди та прадіди, і тільки 
так правильно. Але багато 
людей ходять протягом  дня, 
а то й у суботу. 

ЛЮДМИЛА (78), ПЕНСІОНЕРКА:
— У Бога не вірю. Але 
до церкви вночі ходжу. 
Чому? Тому що всі так ро-
блять. За все життя той, хто 
ніби є на небі, жодного разу 
мені не допоміг.

РОСТИСЛАВ (21), СТУДЕНТ:
— До переїзду у Вінницю хо-
див до церкви, а зараз через 
роботу та навчання там май-
же не буваю. На Великдень 
поїду до батьків і разом  під-
емо святити паски.

ІННА (32), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Ми печемо великодні паски 
і раненько йдемо до церкви 
святити їх. Після цього зби-
раємося з родиною за обіднім 
столом, поминаємо помер-
лих родичів.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Яких великодніх традицій ви дотримуєтеся?

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ïðèõèëüíèêè Ïîðîøåíêà 
ó ð³çíèõ ì³ñòàõ êðà¿íè ïðîòÿãîì 
äíÿ ïî÷àëè ñòâîðþâàòè çóñòð³÷³ 
ó ìåðåæ³ Facebook ï³ä íàçâîþ 
«Äÿêóþ». Ïîêè ó ñòîëèö³ ëþäè 
çáèðàëèñÿ íà Áàíêîâ³é, ó Â³ííè-
ö³ áàæàþ÷³ ìàëè çìîãó ç³áðàòèñÿ 
íà ïëîù³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³, àáè 
ï³äòðèìàòè ÷èííîãî ïðåçèäåíòà.

— Öå àêö³ÿ, äå ëþäè ìîæóòü 
ñêàçàòè «äÿêóþ» ïðåçèäåíòó, 
ÿêèé áóâ ç íàìè ï'ÿòü ðîê³â. 
ßñíî, ùî çàðàç äóæå áàãàòî 
âñüîãî îáãîâîðþºòüñÿ â ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ ³ çâàæóþòüñÿ 
íåãàòèâí³ òà ïîçèòèâí³ ñòîðîíè. 
Âïåâíåíèé, ùî çà ö³ ï'ÿòü ðîê³â 
áóëî áàãàòî ïîçèòèâíèõ ðå÷åé ³ 
ìè ìàºìî ïîäÿêóâàòè çà òå, ùî 
âîíè â³äáóëèñÿ. À ùå ìè ç³áðà-
ëèñÿ òóò ïîãîâîðèòè îäíå ç îä-
íèì, ïîäèâèòèñÿ îäíå íà îäíî-
ãî, — ãîâîðèòü îðãàí³çàòîð àêö³¿ 
Þð³é Ñòåïàíåöü. — Ìè çáåðåãëè 

äåðæàâó Óêðà¿íà, ó íàñ ç'ÿâèâñÿ 
áåçâ³ç, ïî÷àëèñÿ ðåôîðìè äåöåí-
òðàë³çàö³¿, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïî-
÷àëîñÿ áàãàòî ïîçèòèâíèõ ðå÷åé, 
ÿê³ ìåíø ïîì³òí³, àëå âîíè º.

Àêö³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ³ç ôðàçè: 
«Äîáðèé äåíü, äîðîã³ ïîðîõî-
áîòè!» Ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé 
àïëîäóâàëè ³ òðèìàëè ïëàêàòè 
³ç íàïèñîì «Äÿêóþ».

— Íàøîìó Ïîðîõó áàæàº-
ìî ìàòè ñèëè ñïðàâèòèñü, ùîá 
â íüîãî âèñòà÷èëî ñèëè äîíåñòè 
äî ðîçóìó ëþäåé òå, ùî âîíè ùå 
íå çðîçóì³ëè. Çàðàç ï³äí³ìåòü-
ñÿ òàêèé ï³äâîäíèé ìóë, ÿêèé 
áóäå çáèâàòè ç ïàíòåëèêó. ß äóæå 
âäÿ÷íà íàøîìó ãåòüìàíó, íàøîìó 
ïðåçèäåíòó çà âïåâíåí³ñòü. Ïî-
ðîøåíêî — öå òà ëþäèíà, ÿêà 
ñïðîìîæíà ñôîðìóâàòè íàö³þ. 
Â³í âæå ñôîðìóâàâ íàñ — íàø³ 
25%, à äàë³ äî öå¿ êâàðòè ïðè-
ºäíàþòüñÿ âñ³ ³íø³, — ãîâîðèëà 
îðàòîð, òðîõè íåðâóþ÷èñü.

Äàë³ ëóíàëè ãàñëà «Ñëàâà Óêðà-

ЗА ЩО ВІННИЧАНИ 
ДЯКУВАЛИ ПОРОШЕНКУ 
Підтримка  Після оголошення 
результатів екзит-полів, які затвердили, 
що президент Петро Порошенко програв 
вибори, набравши всього 25% голосів, 
його прихильники збиралися у різних 
містах України, щоб сказати «дякую»

¿í³» òà «Óêðà¿íà ïîíàä óñå». Òèì 
÷àñîì ëþäåé ñòàâàëî òðîõè á³ëüøå.

— Ìîâà, â³ðà ³ àðì³ÿ — äëÿ íàñ 
íå ïóñò³ ñëîâà. Ó íàñ áóëî áàãàòî 
ïðåòåíç³é ³ ïèòàíü äî Ïîðîøåí-
êà, àëå â³í çðîáèâ ÷è íå íàéá³ëü-
øå ç óñ³õ Ïðåçèäåíò³â Óêðà¿íè. 
Òà áàçà, ÿêó â³í çàêëàâ, — íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâà äëÿ íàñ âñ³õ, — 
ãîâîðèòü ä³â÷èíà, ó÷àñíèöÿ àêö³¿ 
Îëåíà Òàíàòàé÷óê. — Ìè ñþäè 
âñ³ ïðèéøëè ïîäÿêóâàòè, ùî â³í 
íå ñõèáèâ âñå æ òàêè. Áóëî áàãàòî 
ïîìèëîê, àëå ò³ ïëþñè ³ çäîáóòêè, 
ÿê³ ó íàñ º — öå íàéãîëîâí³øå, 
ùî ó íàñ º. Ìè í³êóäè íå ä³-
ëèñÿ — öå òà ³íòåë³ãåíö³ÿ, ÿêà 
ñôîðìóâàëàñÿ. Ëþäè, ÿê³ ï³äóòü, 
ÿêùî ïîòð³áíî, â îïîçèö³þ àáî 
áóäóòü íàäàë³ ñë³äêóâàòè çà ä³ÿìè 
âæå îáðàíîãî ïðåçèäåíòà.

— ß ïðèéøëà ïîäÿêóâàòè ïåðø 
çà âñå ëþäÿì, ñâî¿ì îäíîäóìöÿì 
çà òå, ùî âîíè ïîðó÷. Çà òå, ùî 
âîíè º ³ âîíè ñêëàäàþòü âåëèêó 
÷àñòèíó ìîãî æèòòÿ. Öå ð³äí³ ³ 
çíàéîì³, äðóç³ ÿê íà Ôåéñáóö³, 
òàê ³ â ðåàëüíîìó æèòò³, — ãîâî-
ðèòü æóðíàë³ñòêà Àð³íà Êàíòî-
í³ñòîâà, — ß ïðèéøëà ïîäÿêó-

âàòè çà òå, ùî ìè çàðàç ìîæåìî 
ñïîê³éíî òóò ç³áðàòèñÿ, äå íåìàº 
ïîñòð³ë³â ³ ìè æèâåìî ó ìèðí³é 
Â³ííèö³ âñ³ ö³ ï'ÿòü ðîê³â. ß ïðè-
éøëà ïîäÿêóâàòè çà íàïðÿìîê, 
ÿêèé íàðåøò³ Óêðà¿íà îòðèìà-
ëà â á³ê ªâðîñîþçó ³ ï³ä çàõèñò 
ÍÀÒÎ.

Íåãàòèâíèõ â³äãóê³â ïðî ìàé-
áóòíüîãî ïðåçèäåíòà Çåëåíñüêî-
ãî ïðèõèëüíèêè Ïîðîøåíêà 
íå îçâó÷óâàëè. Ãîâîðèëè ëèøå 
ïðî òå, ùî áóäóòü ñë³äêóâàòè 
çà òèì, àáè ðåôîðìè ïðîäîâæó-
âàëèñÿ ³ îñîáëèâî ïðèñê³ïëèâî 
çâåðòàòèìóòü óâàãó íà ³íôîð-
ìàö³éíó ïîë³òèêó. ßêà ï³ä ÷àñ 
ïåðåäâèáîð÷èõ êàìïàí³é áóëà 
íå çîâñ³ì ïðîçîðîþ.

Òèì ÷àñîì ó Êèºâ³ Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî âèéøîâ äî ëþäåé, ÿê³ 
ç³áðàëèñÿ íà Áàíêîâ³é ³ çàÿâèâ, 
ùî ïëàíóº ïîâåðíóòèñÿ íà Áàí-
êîâó ÷åðåç ï'ÿòü ðîê³â. Õî÷à 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ìàº íà-
ì³ðè ïåðåíåñòè Àäì³í³ñòðàö³þ 
Ïðåçèäåíòà äî ñó÷àñíîãî îô³ñó, 
àáè ïîçáóòèñÿ êîðòåæ³â ³ ðåøòè 
ïðåçèäåíòñüêèõ çâè÷îê, ÿê³ ñòàëè 
íîðìîþ äëÿ êðà¿íè.

У Вінницькій області Володимир 
Зеленський набрав 62,97% го-
лосів (484 827 виборців), Петро 
Порошенко — 34,74% голосів 
(267 469 виборців).
Поліція не зафіксувала сис-
темних порушень, які б могли 
вплинути на результати виборів. 
Усього правоохоронці отримали 
52 повідомлення про можливі 
порушення. Серед повідомлень: 
п’ять випадків, коли люди фото-
графували бюлетні. Стільки ж — 

видача бюлетенів без паспорта. 
Також був виклик про організо-
вану групу людей, що приїха-
ли голосувати. Але порушення 
в цьому немає. Були незвичні 
ситуації: один чоловік прийшов 
п’яний на дільницю та намагав-
ся з’їсти бюлетень. Сказав, що 
передумав віддавати свій го-
лос за кандидата. Він отримав 
штраф за появу в громадському 
місці п’яним. Ще таких штрафів 
отримали двоє інших людей.

Вибирали спокійно 

На акцію прийшло кілька десятків людей. У багатьох в 
руках були аркуші з написом «Дякую!» 
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Âëàñíèê ô³ðìè 
«Àëìàçíèé ñâ³ò» 
âòðàòèâ ï³äïðè-

ºìñòâî ³ ìàéíî. Éîãî çàòÿãàëè 
ïî ñóäàõ ïîçîâàìè ïðî áîðãè. 
Áèëè é íå ðàç ïîãðîæóâàëè ðîç-
ïðàâîþ. À ð³ê òîìó äåìîíñòðóâà-
ëè ï³ñòîëåò ïðÿìî â ñóäîâ³é çàë³…

ßê â³ííèöüêèé þâåë³ð ïî-
òðàïèâ â îáîðîò ä³àìàíòîâèõ 
ðåéäåð³â, ùî ñïåðøó ñòàëè éîãî 
ïàðòíåðàìè, à ïîò³ì âèâåçëè ç 
éîãî ô³ðìè ä³àìàíò³â íà 3 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü, RIA ðîçïîâ³äàëà 
â áåðåçí³. Ïàâëî Ãîíòàð íàäàâ 
ðîçãîëîñó ñâî¿é 8-ð³÷í³é â³éí³ 
ç ï³äñòàâíèì ³íâàë³äîì, áî âæå 
íå áà÷èòü ³íøîãî âèõîäó (ïåðøà 
ïóáë³êàö³ÿ — çà êîðîòêèì ïî-
ñèëàííÿì is.gd/3SHG6T). Îðãà-
í³çîâàíîþ áàíäîþ ç âåëèêèìè 
çâ’ÿçêàìè íàçèâàº â³ííè÷àíèí 
ëþäåé, ç ÿêèìè ñâîãî ÷àñó ïîçíà-
éîìèâñÿ íà ñòîëè÷í³é þâåë³ðí³é 
âèñòàâö³. Êàæå, «Àëìàçíèé ñâ³ò» 
ñòàâ äëÿ íèõ ô³ðìîþ ç â³äìèâàí-
íÿ ãðîøåé, à â³í ñàì — îá’ºêòîì 
äëÿ âèìàãàíü íå³ñíóþ÷èõ ïîçèê 
÷åðåç ñóäîâ³ ïîçîâè.

Ñüîãîäí³ Ïàâëî Ãîíòàð ò³ëüêè 
òå é ðîáèòü, ùî õîäèòü ïî êîëó — 
â³ä ïîë³ö³¿ äî ñóäó ³ íàçàä. Â³í 

ïîíîâëþº çàêðèò³ ïîë³öåéñüêèìè 
ñë³ä÷èìè ñïðàâè é ïàðàëåëüíî 
ñêàðæèòüñÿ ó âñ³ ìîæëèâ³ ³íñòàí-
ö³¿ — Ãåíïðîêóðàòóðó, àíòèêî-
ðóïö³éí³ îðãàíè.

— Öå áóëè àáñîëþòíî ÷åñ-
í³ çâåðíåííÿ, ç äîäàòêàìè 
ïî 40 ëèñòê³â äîêóìåíò³â. Àëå 
âñå êóäèñü ïîä³ëîñÿ. ßê â³òðîì 
çäóâàºòüñÿ. ª ïðîâàäæåííÿ, àëå 
òîëêó? Íå â³äáóâàºòüñÿ í³÷îãî, — 
êàæå Ïàâëî Ãîíòàð, äåìîíñòðó-
þ÷è âèêëþ÷íî ïàïåðîâó ðîáîòó 
ñèñòåìè. — Âîíè ïèøóòü ìåí³ 
â³äïèñêè, ³ íà òîìó âñÿ ðîáîòà 
çàê³í÷óºòüñÿ. Öå áåçòîëêîâà òðàòà 
÷àñó. ß çóñòð³÷àþ îäí³ é ò³ ñàì³ 
îáëè÷÷ÿ ðîêàìè â ÷åðç³ ïîäàòè 
ñêàðãó…

БЕЗТОЛКОВІ СПРАВИ 
Ìàº ïîë³öåéñüêå ñë³äñòâî 

÷îòèðè ïðîâàäæåííÿ çà çàÿâà-
ìè Ïàâëà Ãîíòàðÿ. Íàéá³ëüø 
ìàñøòàáíå — ïðî øàõðàéñòâî 
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. 
Âîíî ñòîñóºòüñÿ ä³àìàíò³â, âè-
ãîòîâëåíèõ íà çàìîâëåííÿ ëþ-
äåé, ÿêèõ âëàñíèê ô³ðìè íàçèâàº 
áàíäèòàìè. Çà äîïîìîãîþ ÑÁÓ, 
þâåë³ð çíàéøîâ, äå ä³àìàíòè ïî-
ä³ëèñÿ. Ïîë³ö³ÿ æ êàæå: íåìà òóò 
êðèì³íàëó.

Ùå º ñïðàâà ïðî ï³äðîáêó äî-
êóìåíò³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ç 

ЧОМУ НА ОЧЕВИДНІ ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ЮВЕЛІРА ЗАКРИВАЮТЬ ОЧІ 
Діамантове рейдерство-2  
Як вінницького ювеліра зробив 
боржником підставний інвалід, RIA 
розповіла в березні. Чому ж власника 
«Алмазного світу» Павла Гонтаря 
правоохоронці водять по колу, одне 
за одним закриваючи ініційовані ним 
кримінальні провадження? На «висяк» 
перетворився навіть інцидент з пістолетом 
у суді, хоч озброєних затримали на місці

â³ííèöüêîãî þâåë³ðà ÷åðåç ñóä 
ñòÿãíóëè ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Éîãî òåæ çàêðèâàþòü ïîë³öåé-
ñüê³ ñë³ä÷³, áî íå ìîæóòü çíà-
éòè îðèã³íàë äîêóìåíòà, ÿêîãî… 
â ïðèðîä³ íå ³ñíóº.

Òðåòº ïðîâàäæåííÿ ïðî ïîáèò-
òÿ âëàñíèêà «Àëìàçíîãî ñâ³òó» 
êîëèøí³ì ïàðòíåðîì Ñåðãºº-
âèì, ÿêèé òåïåð éîãî îñíîâíèé 
âîðîã. Òåæ ñïðàâà ôàêòîâà, áåç 
ï³äîçðè.

Òà íàéá³ëüø ïîêàçîâå ïðîâà-
äæåííÿ ñòîñóºòüñÿ ³íöèäåíòó ç³ 
çáðîºþ. Âîíî äåìîíñòðóº íóëüî-
âèé ðåçóëüòàò ñë³äñòâà íà ôîí³ 
áåççàïåðå÷íèõ ôàêò³â. Ïîãðîæó-
âàëè Ïàâëó Ãîíòàðþ ï³ñòîëåòîì 
íå áóäü-äå, à êàá³íåò³ ñóää³ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó. Ïðè 
ñâ³äêàõ. ²ç çàòðèìàííÿì îçáðî-
ºíèõ ëþäåé ñïåðøó îõîðîíîþ 
ñóäó, à ïîò³ì ïàòðóëüíîþ ïîë³ö³þ. 
Òà ç äîñòàâêîþ óñ³õ ó÷àñíèê³â ïî-
ä³¿ â ïîë³ö³þ íà Ïèðîãîâà, 4.

Óñå, çäàºòüñÿ, ÿñíî. Çáðîÿ 
º, ñâ³äêè º, ô³ãóðàíò³â øóêàòè 
íå òðåáà. Äî ëîã³÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè 
ðóêîþ ïîäàòè? Àëå í³. Ð³ê ìè-
íóâ â³ä áåðåçíåâîãî êîíôë³êòó 
2018-ãî, à â ñïðàâ³ ïîãðîçè âáèâ-
ñòâîì (òàê êâàë³ô³êóâàëè ôàêò) 
íàâ³òü ï³äîçðþâàíîãî íåìàº.

Íà íåîäíîðàçîâ³ óñí³ çàïèòè 
ïðî öå ïðîâàäæåííÿ ó â³ää³ë 
êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, 
RIA íå îòðèìàëà â³äïîâ³ä³. Àâ-
òîðó ñòàòò³ ùîðàçó ïîñèëàëèñÿ 
íà íåçàëåæí³ â³ä íèõ îáñòàâèíè, 
â³äòÿãóþ÷è êîìåíòàð. Òî ñë³ä÷èé 
ñëóõàâêó íå áåðå. Òî ï³äãîòîâêà 
äî âèáîð³â ïî÷àëàñÿ… Ïèòàííÿ 
áóëî ïîñòàâëåíå ùå äî ïåðøîãî 
òóðó, âæå äðóãèé ìèíóâ, à â³ä-
ïîâ³ä³ íåìàº.

ОЧЕВИДЕЦЬ ВСЕ ПАМ’ЯТАЄ 
Òî ùî æ ñòàëîñÿ â ñóä³? Ðàí³øå 

Ïàâëî Ãîíòàð ðîçêàçàâ ïðî ñâîþ 
ñóòè÷êó ç ïîçèâà÷åì-³íâàë³äîì ³ 
éîãî àäâîêàòîì îñü ÿê:

— Ö³ ëþäè â ñóä äâåð³ íîãàìè 
â³äêðèâàëè. ² âîíè âæå äî òîãî 
çíàõàáí³ëè, ùî íàìàãàëèñÿ ñòð³-
ëÿòè ó ìåíå ïðÿìî íà çàñ³äàí-
í³ ñóäó â ñóää³ Ñè÷óê. ß ïðè-
ìóäðèâñÿ âèñêî÷èòè çà äâåð³ ³ 
çàáëîêóâàòè ¿õ. Ë³ã íà ï³äëîãó ³ 
íîãîþ òðèìàâ. Óñå öå â á³ëèé 
äåíü, â ñóä³. Óÿâëÿºòå?

Ðåäàêö³ÿ çíàéøëà àäâîêàòà, 
ÿêèé áóâ íà òîìó çàñ³äàíí³ çàõèñ-
íèêîì Ãîíòàðÿ. Îëåêñàíäð Ìàçóð 
ñêàçàâ, ùî ïðîòÿãîì ðîêó éîãî 

Коментар поліції редакція отри-
мала тільки по одному прова-
дженню. Найбільш масштабно-
му. Про шахрайство з «Алмаз-
ним світом» на мільйони.
У відділі комунікацій з поси-
ланням на слідство сказали: 
не вбачають тут ознак злочину, 
а цивільно-правові стосунки. 
На цій підставі, пояснили, три-
чі це провадження закривали. 
Але суд за скаргами Гонтаря 
його поновлював. Четвертий 
раз закрили провадження, бо 
«в повному обсязі, всебічно до-
слідили всі обставини, допитали 
всіх свідків і дійшли висновку — 

це цивільно-правові стосунки, 
які мають з’ясовуватися в суді».
За словами прес-офіцера об-
ласного главку Анни Олійник, 
суд і четвертий раз скасував 
постанову про закриття справи 
по «Алмазному світу», в ухвалі 
прописавши повторне опитуван-
ня свідків і проведення ще дея-
ких процесуальних дій. Ухвала 
обов’язкова до виконання, тож 
слідчий мусить виконувати про-
писане судом. Тим не менше, 
в поліції наголосили на тому, 
що «є чітка позиція слідства»: 
на користь цивільно-правового 
конфлікту замість шахрайства.

«Є чітка позиція слідства» 

íå òóðáóâàëà ïîë³ö³ÿ â ö³é ñïðàâ³. 
Ñë³ä÷èé ïîäçâîíèâ ç ïðîõàííÿì 
ïðî çóñòð³÷ äëÿ äà÷³ ïîÿñíåíü 
ò³ëüêè â áåðåçí³. ßêðàç, êîëè 
RIA ïî÷àëà ï³äãîòîâêó ïóáë³êàö³¿ 
ïðî ä³àìàíòîâå ðåéäåðñòâî ³ âæå 
çáèðàëà êîìåíòàð³.

— Öå áóâ ñóäîâèé ðîçãëÿä 
çà ïîçîâîì Ñåðãåºâà ïðî ñòÿã-
íåííÿ ç Ãîíòàðÿ ³íôëÿö³éíèõ 
çà ðàí³øå ïðèñóäæåíèì áîðãîì. 
Â³í áóâ äîâîë³ òðèâàëèé ³ åìîö³é-
íèé, — çãàäóº àäâîêàò Ìàçóð. — 
Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ, ò³ëüêè 
ñóääÿ âèéøîâ çà äâåð³, ì³æ ìî¿ì 
äîâ³ðèòåëåì ³ ïîçèâà÷åì âèíèêëà 
ïåðåïàëêà. Ñåðãåºâ ï³äíÿâ êîôòó 
÷è êóðòêó ³ îãîëèâ ï³ñòîëåò ó êî-
áóð³ íà ïîÿñ³. Ãîíòàð íàëÿêàâñÿ, 
âèá³ã ç êàá³íåòó. Ñåðãåºâ ðèíóâñÿ 
çà íèì, àëå íå çì³ã â³ä÷èíèòè. 
Òîä³ â³í ðîçâåðíóâñÿ äî ìåíå ³ 
ñêàçàâ: «Âåä³òü ñåáå ñïîê³éí³øå, 
áî ³ äî âàñ äîáåðåìîñÿ».

Àäâîêàò ñêàçàâ, ùîá éîãî 
íå ëÿêàëè, áî ïîë³ö³þ âèêëè÷å 
àáî îõîðîí³ ñêàæå, ùîá çàòðè-
ìàëè îçáðîºíîãî. Ìîâëÿâ, ÿê 
öå â ñóä âçàãàë³ ç ï³ñòîëåòîì çà-
éøëè?! Óñå öå áà÷èëà ñåêðåòàð 
ñóää³.

— Ï³çí³øå íà âèõîä³ ç ñóäó 
ÿ ïî÷óâ êðèêè, ́ âàëò. Êîëè ï³ä³é-
øîâ, ïîáà÷èâ, ùî ðîçáîðîíÿþòü 
Ñåðãåºâà, éîãî àäâîêàòà ³ ìîãî 
Ãîíòàðÿ. Âîíè ïðÿìî íà âèõîä³ 
ç÷åïèëèñÿ, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ìàçóð. — ¯õ ðîçâåëè. ß ñêàçàâ 
ïðî ï³ñòîëåò, áî Ñåðãåºâ ç³ ñâî¿ì 
àäâîêàòîì îäðàçó õîò³â ³òè. Ãîâî-
ðèâ, ñï³øàòü íà ïî¿çä. Àëå õëîïö³ 
ìîëîäö³, íå â³äïóñòèëè ¿õ…

«СЛІДЧА НІЧОГО 
НЕ ЗРОБИЛА» 

Íà âèêëèê ó ñóä ïðè¿õàëè îä-
ðàçó ê³ëüêà åê³ïàæ³â ïàòðóëüíî¿. 
Ð³çíèìè ìàøèíàìè âîíè äîñòà-
âèëè Ñåðãººâà ³ Ãîíòàðÿ ç îáî-

ìà àäâîêàòàìè, íà Ïèðîãîâà, 4. 
Ó ê³ìíàò³ ïðèéîìó ãðîìàäÿí óñ³ 
ðàçîì ñèä³ëè, ïîêè ÷åðãîâà ñë³ä÷à 
ñêëàäàëà ïðîòîêîë ³ âèñëóõîâó-
âàëà ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó.

— Âåñü öåé ÷àñ Ñåðãåºâ áóâ ç 
ï³ñòîëåòîì, — êàæå àäâîêàò Ìà-
çóð. — Ñë³ä÷à, çàì³ñòü òîãî, ùîá 
öèì ïèòàííÿì îäðàçó çàéíÿòèñÿ, 
ñòàëà ñêëàäàòè ïðîòîêîë îãëÿäó 
ì³ñöÿ ïîä³¿. À â³í âåñü ÷àñ êîìóñü 
íàäçâîíþâàâ. Âðåøò³ çàéøîâ ³í-
øèé àäâîêàò, ïðåäñòàâèâñÿ çà-
õèñíèêîì Ñåðãººâà â ö³é ñïðàâ³, 
³ ñïèòàâ, ÷è éîãî êë³ºíò çàòðè-
ìàíèé. Ñë³ä÷à â³äïîâ³ëà «í³», ³ 
â³í ïðîôåñ³éíî ñïðàöþâàâ: «Íó, 
òîä³ ìè ï³øëè, äî ïîáà÷åííÿ».

Íà îáóðåííÿ Îëåêñàíäðà Ìà-
çóðà, ÿê êàæå â³í, ñë³ä÷à ò³ëüêè 
êë³ïàëà î÷èìà. Ó íüîãî ñêëàëîñÿ 
âðàæåííÿ, ùî âîíà ïåðøèé äåíü 
íà ðîáîò³.

— Ìè îäðàçó ï³øëè äî íà÷àëü-
íèêà Ñèíÿâñüêîãî, — ïðîäîâæóº 
Îëåêñàíäð Ìàçóð. — Â³í ñêàçàâ, 
ùî äèñöèïë³íàðíî ïîêàðàº ñë³ä-
÷ó çà ïîìèëêó ³ âñå çðîáèòü äëÿ 
òîãî, ùîá âèíí³ áóëè ïîêàðàí³. 
Âè æ ðîçóì³ºòå: ëþäåé ³ç çáðîºþ 
ñïîê³éíî ïóñòèëè â ñóä. Ó ñóä³ 
âîíè ä³ñòàþòü ³ ïîêàçóþòü ï³ñòî-
ëåò, à ïîò³ì á³éêà ³ íàÿâí³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ â Ãîíòàðÿ. Ñë³ä÷à 
ïîâèííà áóëà â÷èíèòè ðÿä ä³é, 
â òîìó ÷èñë³, âèëó÷åííÿ çáðî¿. 
Âîíà ìàëà ïîâíîâàæåííÿ íà çà-
òðèìàííÿ, àëå íå çðîáèëà öüîãî.

Çàðàç ïðîâàäæåííÿ ïðî çà-
ìàõ íà âáèâñòâî Ïàâëà Ãîíòàðÿ 
â ñóäîâîìó ïðèì³ùåíí³ ðîçñë³äóº 
³íøèé ñë³ä÷èé. Ïðî öå ÷èòàºìî 
ó ïèñüìîâ³é â³äïîâ³ä³ íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿ Ïàâëó Ãîíòà-
ðþ: «äîñóäîâå ñë³äñòâî â äàíîìó 
ïðîâàäæåíí³ òðèâàº, ñë³ä÷èìè 
âèêîíóþòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ òà 
ìîæëèâ³ ñë³ä÷³ ä³¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ 
çàêîííîãî ð³øåííÿ…»

«Áàíäèòè âæå äî 
òîãî çíàõàáí³ëè, ùî 
íàìàãàëèñÿ â ìåíå 
ñòð³ëÿòè ïðÿìî â 
ñóä³... ß ïðèìóäðèâñÿ 
âèñêî÷èòè çà äâåð³»

Павло Гонтар: «Вони 
пишуть мені відписки, 
і на тому вся робота 
закінчується. Це 
безтолкова трата часу»
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 
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ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 190117

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïåðøèé çàâîä-
ñüêèé åëåêòðîêàð 
ó Â³ííèö³ ïðèäáàâ 
Ðóñëàí Áóðêî. Áóëî 

öå ó 2015 ðîö³. Íèí³ âóëèöÿìè 
ì³ñòà «á³ãàþòü» ìàéæå 400 åëåê-
òðîìîá³ë³â.

— Íàé÷àñò³øå ïîïàäàþòüñÿ 
íà î÷³ «Í³ñàíè», ¿õ áà÷ó ìàëî 
íå íà êîæíîìó êðîö³, — ðîçïî-
â³äàº çàñòóïíèê äèðåêòîðà Âè-
ùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà 
¹ 11 ²ðèíà Êîðîëåíêî. — «Òåñëó» 
áà÷èëà, «Ðåíî», «Øåâðîëå Volt», 
«Ôîëüêñâàãåí -å -Ãîëüô», íàâ³òü 
«Ìåðñ» ïðî¿æäæàâ ïîâç ìåíå.

НАПРАВТЕ СПЕЦІАЛІСТА НА 
СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

Ìàéñòð³â ç ä³àãíîñòèêè é îá-

ñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîìîá³ë³â 
ðîçïî÷àëè ãîòóâàòè ó Âèùîìó 
ïðîôåñ³éíîìó ó÷èëèù³ ¹ 11. 
²äåþ âèíîøóâàëè ùå ï’ÿòü ðîê³â 
òîìó. Ó òîìó, ùî ñïðàâà íà ÷àñ³, 
çàéâèé ðàç ïåðåêîíàëèñÿ òîð³ê. 
Òîä³ â ó÷èëèùå ïðèéøîâ ïðåä-
ñòàâíèê ïåðøî¿ ó Â³ííèö³ ñòàí-
ö³¿ îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîêàð³â. 
Ïîïðîñèâ íàïðàâèòè äî íèõ 
íà ðîáîòó òîëêîâîãî âèïóñêíè-
êà, ÿêîìó íàäàäóòü ìîæëèâ³ñòü 
ñòàæóâàííÿ çà êîðäîíîì. Ô³ðìà 
îïëàòèòü óñ³ âèòðàòè.

— Ïðî ùî ìîæíà ãîâîðèòè, 
ÿêùî ó äåðæàâíîìó êëàñèô³êà-
òîð³ ïðîôåñ³é òàêà ñïåö³àëüí³ñòü 
íàâ³òü íå çíà÷èòüñÿ, — êàæå çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ó÷èëèùà ²ðè-
íà Êîðîëåíêî. — Áåç íàÿâíîñò³ 
ïðîôåñ³¿, çðîçóì³ëî, ë³öåíç³¿ 
íà ï³äãîòîâêó òàêèõ ôàõ³âö³â 
í³õòî íå íàäàñòü.

ЕЛЕКТРОКАРИ Є, А ФАХІВЦІВ 
З ЇХ РЕМОНТУ НЕМАЄ. ПОКИ ЩО 
Новатори  У Вінниці підприємці 
самотужки створюють сферу 
обслуговування і зарядки електромобілів. 
Майстрів з діагностики і обслуговування 
почали готувати у Вищому 
профтехучилищі № 11. Теж з власної 
ініціативи. І за власною програмою. 
У державі нема такої спеціальності, вона 
не значиться у класифікаторі професій

— Íå çâàæàþ÷è íà öå, ìè ðîçó-
ì³ºìî, ùî ïîòðåáà ó òàêèõ ôàõ³â-
öÿõ óæå ³ñíóº, — ãîâîðèòü ²ðèíà 
Êîðîëåíêî. — Ìè öå ïåðåäáà÷àëè 
ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Ó 2014-ìó 
íàëàãîäèëè ñòîñóíêè ç ï³äïðè-
ºìöÿìè, ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ 
äî åëåêòðîêàð³â. Âîíè ïðàöþþòü 
ó ñòîëèö³. Ïåðøîþ ñï³ëüíîþ 
àêö³ºþ ñòàâ àâòîïðîá³ã. Ïîò³ì, 
ó 2015-ìó, áóâ ùå îäèí. ßêùî 
ó ïåðøîìó âèïàäêó ó ïðîá³ãó áðà-
ëè ó÷àñòü ó á³ëüøîñò³ âëàñíèêè 
àâòî, ïåðåðîáëåíèõ ç áåíçèíîâèõ 
äâèãóí³â íà åëåêòðè÷í³, òî âæå 
äðóãèé ðàç ¿õàëè ò³ëüêè çàâîäñüê³ 
åëåêòðîêàðè.

ЕЛЕКТРОКАР ВИГОТОВИЛИ 
ВЛАСНИМИ СИЛАМИ 

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ö³ àâòî-
ïðîá³ãè, ñï³ëêóâàííÿ ç âëàñíèêà-
ìè àâòîêàð³â äàëè ïîøòîâõ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ó÷èëèùà óïðîâàäèòè 

íîâó ñïåö³àëüí³ñòü, — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà Êîðîëåíêî. — Õî÷à ó êëà-
ñèô³êàòîð³ íåìà ïðîôåñ³¿ ìàéñòåð 
ç ä³àãíîñòèêè ³ îáñëóãîâóâàííÿ 
åëåêòðîìîá³ë³â, ìè âêëþ÷èëè 
äî ïðîãðàìè íèçêó òåì ç òàêîãî 
íàïðÿìêó. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ÌÎÍ íà-
äàº ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó çàêëàäó 
îñâ³òè ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòèñÿ ç 
÷àñòèíîþ ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó. 
Íà òàêèé ìàòåð³àë â³äâîäèòüñÿ 
20% â³ä çàãàëüíîãî ïðîãðàìíîãî 
ìàòåð³àëó, çàòâåðäæåíîãî Ì³íîñ-
â³òè ³ íàóêè.

Â ó÷èëèù³ ï³äãîòóâàëè äî-
êóìåíòè íà îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ 
íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ — ìàéñòåð ç ä³àãíîñòèêè 
òà íàëàãîäæåííÿ åëåêòðîííîãî 
óñòàòêóâàííÿ  àâòîìîá³ëüíèõ çà-
ñîá³â.

— Äëÿ âèêëàäàííÿ ìàòåð³àëó 
çà òàêîþ ïðîãðàìîþ ï³äãîòóâàëè 
äâîõ ìàéñòð³â âèðîáíè÷îãî íà-
â÷àííÿ, — ðîçïîâ³â âèêëàäà÷ ó÷è-
ëèùà Àíàòîë³é Âîéöåõ. — Âîíè 
ïðîéøëè ï³äãîòîâêó ó ×åðêàñàõ 
ó ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿ àâòîòðàí-
ñïîðòó. Ó íèõ ë³öåíçîâàíà öÿ 
ïðîôåñ³ÿ. Ë³öåíç³þ íà ï³äãîòîâ-

Перша станція техобслугову-
вання електрокарів відкрита 
у Вінниці на перехресті вулиць 
Оводова і князів Коріатовичів, 
біля Строміського мосту. Таку 
інформацію надав керівник 
спільноти електроавтомобілістів 
Electro Mobile Андрій Черненко.
Де «заправити» електромобіль?
Перша зарядна станція була від-
крита біля гіпермаркету МЕТРО 
(автомийка «Чисте місто»). Вона 
працює дотепер. Ось ще декіль-
ка адрес: готельно-ресторанний 
комплекс «Драйв Клуб»; ТРЦ 

«Мегамолл»; ТРЦ «Квартал»; 
кав`ярня «Золотий Дукат»; те-
нісний клуб «Бомонд»; авторе-
монтна база (територія обласної 
лікарні ім. Ющенка); 20-й км 
Хмельницького шосе, с. Садове 
(Заміський комплекс «Butterfly») 
Є також зарядні станції у деяких 
районах області — у Барі знахо-
диться біля коледжу автотран-
спорту і будівництва, у Гайсині — 
на території автомийки на вул. 
Незалежності, 2 а.
Вартість однієї зарядки — від 
20 до 30 грн.

Де обслужити електрокари?

АНДРІЙ ЧЕРНЕНКО, 
КЕРІВНИК СПІЛЬНО-
ТИ ЕЛЕКТРОАВТО-
МОБІЛІСТІВ ELECTRO 
MOBILE:

— Єдине, що до-
брого зробила 

держава, це знизила податки 
на ввезення електрокарів. За-
вдяки чому значно збільшилася 
кількість такого виду транспор-
ту, зокрема, і в нашому місті. Дію 
пільги продовжено. Усе інше — 
на плечах ентузіастів.
Для прикладу, у Вінниці спіль-
ними зусиллями і за власні ко-
шти створено мережу зарядних 
станцій, нині їх приблизно 15. 
До речі, ці станції трьох типів: 
для звичайної зарядки, при-
швидшеної і швидкої. На зви-

чайній тривалість зарядки ста-
новить приблизно вісім годин, 
пришвидшеній — 3,5 години, 
на швидкій не більше 40 хвилин.
Силами ентузіастів так само 
з’явилася перша станція техоб-
слуговування.
Кількість електрокарів стрім-
ко зростає, вдосконалюються 
технічні характеристики такого 
виду транспорту. Якщо перші 
автомобілі мали пробіг на од-
ній зарядці не більше ста кіло-
метрів, то нині уже є такі, що 
долають відстань у 500–600 км. 
Зрештою, їхні переваги над авто 
на бензинових чи дизельних 
двигунах очевидні. Хто спро-
бував такий транспорт, уже 
не хоче повертатися до іншого 
виду автомобілів.

Усе на плечах ентузіастів 

êó òàêèõ ôàõ³âö³â ìàþòü ùå äâà 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ó ñòîëèö³ — 
ó÷èëèùå àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³-
âåëüíî¿ ìåõàí³çàö³¿ òà Íàâ÷àëüíî-
ïðàêòè÷íèé öåíòð ïðè Àêàäåì³¿ 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê. Ñïîä³âàºìîñÿ, 
ùî ç ÷àñîì ³ íàøå ó÷èëèùå îòðè-
ìàº ë³öåíç³þ.

Ùîá ãîòóâàòè ñïåö³àë³ñò³â, ïî-
òð³áåí åëåêòðîìîá³ëü. Â ó÷èëè-
ù³ ìàþòü òàêèé òðàíñïîðò. ßê 
ïîÿñíèëè ñï³âðîçìîâíèêè, äëÿ 
öüîãî ïåðåîáëàäíàëè «Òàâð³þ». 
Ðîáèëè âñå ó âëàñí³é ìàéñòåðí³.

— Êîæåí ó÷åíü, ÿêèé âèâ÷àº 
òåìè ç îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðî-
àâòîìîá³ë³â, ïîâèíåí îñîáèñòî 
ïðî¿õàòè íà íüîìó ïåâíó â³ä-
ñòàíü, — ãîâîðèòü ²ðèíà Êîðî-
ëåíêî. — Ùîá çíàòè íå ò³ëüêè 

òåîð³þ, à é âì³òè íà ïðàêòèö³ 
óïðàâëÿòè àâòîìîá³ëåì. Ùî-
ïðàâäà, ò³, õòî ùå íå îòðèìàâ 
ïîñâ³ä15÷åííÿ âîä³ÿ, íå ìàþòü 
ïðàâà âè¿æäæàòè çà òåðèòîð³þ 
ó÷èëèùà.

Ó÷í³ ó÷èëèùà, ç ÿêèìè ñï³ëêó-
âàâñÿ æóðíàë³ñò, ðîçóì³þòü âàæ-
ëèâ³ñòü ïðîôåñ³¿ òèõ, õòî çíàºòüñÿ 
íà îáñëóãîâóâàíí³ åëåêòðîêàð³â.

— Íàéâàæëèâ³øå, öå ä³àãíîñ-
òèêà, — êàæå ó÷åíü Îëåã Äè-
ðåêòîð÷óê. Â³í íàãîëîøóº, ùî 
õîäîâó ÷àñòèíó, ãàëüìà ìîæå 
ðåìîíòóâàòè áóäü-õòî ç ìàé-
ñòð³â, ÿê³ ïðàöþþòü ç òåõí³êîþ. 
Åëåêòðîêàðè, êð³ì òîãî, ìàþòü 
ñâîþ îñîáëèâ³ñòü. «Íå âèâ÷èø 
¿õ — íå áóäåø çíàòè», — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê.

Ùîá ãîòóâàòè 
ñïåö³àë³ñò³â, ïîòð³áåí 
åëåêòðîìîá³ëü. Ó 
âëàñí³é ìàéñòåðí³ 
ïåðåðîáèëè «Òàâð³þ» 
íà åëåêòðîêàð

Ірина Короленко: «Практична їзда на електрокарі —
улюблене заняття для учнів»
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— Âæèâàòè ÿ ïî÷àâ, êîëè ìåí³ 
áóëî ï’ÿòíàäöÿòü. Ñïî÷àòêó öå 
áóëà êîíîïëÿ. À çà ê³ëüêà ðîê³â, 
íà äèñêîòåö³, ÿ âïåðøå ïîíþõàâ 
àìôåòàì³í. Ïðèãîñòèëè õëîïö³, 
ÿê³ áóëè ìîëîäøèìè çà ìåíå.

Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â ÿ íàìà-
ãàâñÿ ïðèõîâóâàòè ñâîº âæèâàííÿ 
â³ä äðóæèíè òà äèòèíè, àëå æ³íêà 
âñå áà÷èëà ³ ïðîñèëà ïåðåñòàòè. 
Íàðêîòèêè ìåí³ ïîäîáàëèñÿ, 
òîìó ïåðåñòàâ ÿ ïðèõîäèòè äî-
äîìó, à íå âæèâàòè.

Ï³çí³øå ÿ ïåðåéøîâ ç³ øâèäêî-
ãî íàðêîòèêà íà ïîâ³ëüíèé. Ï³ä 
àìôåòàì³íîì ÿ áóâ øàëåíèì ³ 
ã³ïåðàêòèâíèì, öå áóëî ëåãêî ïî-
ì³òèòè, à â³ä êîäòåðï³íà ò³ëüêè 
î÷³ ñòàâàëè ìóòíèìè. ß ãîâîðèâ, 
ùî íàêóðèâñÿ ³ ìåí³ â³ðèëè.

Ïîò³ì ÿ ïî÷àâ ÷àñòî âëàøòî-
âóâàòè ñêàíäàëè, êðè÷àâ íà äè-
òèíó ³ âðåøò³ ìè ç äðóæèíîþ 
ðîçâåëèñÿ.

ПАРАЗИТ 
Ñâîþ ïåðøó ðåàá³ë³òàö³þ 

ÿ íå çàê³í÷èâ. Íà ñüîìîìó ì³-
ñÿö³, êîëè ìåí³ äîçâîëèëè êîðèñ-
òóâàòèñÿ òåëåôîíîì, ÿ çàéøîâ 
íà ñòîð³íêó äðóæèíè ³ ïîáà÷èâ, 
ùî âîíà âæå ç ³íøèì. Çâè÷àéíî, 
ÿ ç³ðâàâñÿ ³ òîä³ æ âïåðøå óêîëî-
âñÿ. Â³ä÷óòòÿ ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ ³ 
íàñòóïí³ ï³âòîðà ðîêè ÿ âæèâàâ 
âíóòð³øíüîâåííî.

×åðåç íàðêîòèêè ó ìåíå ïî-
÷àëèñÿ ïðîáëåìè ç ïîë³ö³ºþ: 
ÿ ïðîõîäèâ çà ñòàòòåþ ïðî êðà-
ä³æêó ³ çà ñòàòòåþ ïðî íàíåñåííÿ 
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü. Àëå çà ìåíå 
ïîêëîïîòàëè, íàïèñàëè õîðîøèé 
ðåêîìåíäàö³éíèé ëèñò ³ ìåíå 
íå çàêðèëè, äàëè óìîâíå.

Óñå ìîº ñâ³äîìå æèòòÿ ïðî-
éøëî ó íàðêîòè÷íîìó ñï’ÿí³íí³, 
ÿ íå ðîçóì³â, ÿê ìîæíà ïîñò³éíî 
áóòè òâåðåçèì. Ïîñò³éíî íàìà-
ãàâñÿ óíèêíóòè ñâî¿õ ïðîáëåì, 
çàâæäè ïåðåêëàäàâ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü íà ³íøèõ, îäíèì ñëîâîì — 
â³â ïàðàçèòè÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Îäíîãî äíÿ ìåí³ íàáðèäëî öå 
âñå ³ ÿ âäðóãå ïîòðàïèâ äî ðåà-
á³ë³òàö³éíîãî öåíòðó.

СКАЛІЧЕНІ ДОЛІ 
Çàçâè÷àé ëþäè ïî÷èíàþòü 

ïðèéìàòè íàðêîòèêè ÷åðåç äè-
òÿ÷³ òðàâìè. Ó á³ëüøîñò³ òèõ, ç 
êèì ÿ ñòèêàâñÿ, ìàéæå îäíàêîâ³ 
äîë³: áàòüêè ïèëè àáî âæèâàëè, 
íåïîâí³ ðîäèíè, áðàê óâàãè. Òà 

é ïîêîë³ííÿ íàøå íå ìàëî ÷³òêî¿ 
ìåòè. Ìè íå çíàëè, ùî ðîáèòè 
ó ìàéáóòíüîìó. ß, íàïðèêëàä, 
ìð³ÿâ ñòàòè áàíäèòîì.

Ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ âåñü â³ëü-
íèé ÷àñ ÿ ïðîâîäèâ íà âóëèö³ ç 
àëêîãîëåì òà «ïëàíîì». Íàâ³òü 
òîé ôàêò, ùî ÿ ñåðéîçíî çàéìàâ-
ñÿ ôóòáîëîì, íå âïëèíóâ íà ïî-
äàëüøèé ðîçâèòîê ïîä³é.

Çàðàç ä³òè ïî÷èíàþòü âæèâàòè 
âàæê³ íàðêîòèêè ùå ç³ øêîëè. 
×è íå íà êîæíîìó êðîö³ ðåêëàìà 
êàíàë³â, ÷åðåç ÿê³ ìîæíà êóïèòè 
«ñîë³» òà «ñïàéñè».

Øêîäà, ùî ïðîãðàìàì ïðî 
øêîäó íàðêîòèê³â ïðèä³ëÿºòüñÿ 
òàê ìàëî ÷àñó. Õî÷åòüñÿ äîíåñòè 
äî ñóñï³ëüñòâà, ùî íå âàðòî íå òå, 
ùî âæèâàòè, íå âàðòî íàâ³òü ïðî-
áóâàòè öå ðîáèòè. Òàì, äå îäèí 
ðàç, òàì çàëåæí³ñòü, ñêàë³÷åí³ 
äîë³, òþðìà ³ íàâ³òü ñìåðòü.

Ó ìåíå áóëè äðóç³, ÿê³ òðèìà-
ëèñÿ ïî ê³ëüêà ðîê³â, à ÿê ò³ëü-
êè çðèâàëèñÿ, îäðàçó ïîìèðàëè. 
Òîìó ùî íåïðàâèëüíî ðîçðàõî-
âóâàëè äîçè. Ñåðåä íèõ áàãàòî 
ìîëîä³.

ДВОЄ З ДЕСЯТИ ПОМРУТЬ 
Ïàì’ÿòàþ, ÿê ó òåðàïåâòè÷íîìó 

êîë³ íà ðåàá³ë³òàö³¿ íàì ãîâîðèëè, 
ùî ç öüîãî êîëà çà ð³ê ì³í³ìóì 
äâîº ïîìðóòü. Ìåí³ áóëî â³ä òîãî 
ñì³øíî, äóìàâ, öå íåñåðéîçíî. 

Àëå ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó ïî-
ìåðëî òðè ëþäèíè.

Íàðêîòèê ÷èíèòü ñèëüíèé 
îï³ð. Áóâàº, ëþäåé ïðèâîçÿòü 
ó âëàñíîìó ëàéí³ òà ñå÷³, ñìåð-
äþ÷èõ, áðóäíèõ ³ ïîáèòèõ, à âîíè 
êàæóòü, ùî ó íèõ óñå äîáðå. Âîíè 
íàâ³òü íå óñâ³äîìëþþòü, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ ó ïîâíîìó àóò³.

Çàëåæíèõ ëþäåé ëÿêàº îäíà 
ò³ëüêè äóìêà ïðî òâåðåç³ñòü. Âîíè 
íå âì³þòü æèòè ó òâåðåçîñò³. 
Íàðêîìàíè áîÿòüñÿ ¿¿, òîìó ùî 
íå ðîçóì³þòü, ùî ç íåþ ðîáèòè.

Êîëè ëþäèíà ó âæèâàíí³, âîíà 
çíàº, ùî òðåáà ïðîêèíóòèñÿ, ï³òè 
êîãîñü íàìàõàòè, ùîñü âêðàñòè, 
êóïèòè, âæèòè ³ äåíü ïðîéøîâ. 
À êîëè ëþäèíà òâåðåçà, âîíà 
íå ìàº ö³ëåé ³ áà÷åííÿ ñâîãî 
íàâ³òü íåäàëåêîãî ìàéáóòíüîãî. 
Òàê³ ëþäè ïðîñòî íå àäàïòîâàí³ 
äî ñîö³óìó.

Ìåíå öå òàêîæ ëÿêàëî, àëå 
çà äîïîìîãîþ ðåàá³ë³òàö³éíîãî 
öåíòðó ÿ çì³ã ïîäîëàòè çàëåæ-
í³ñòü ³ ðåñîö³àë³çóâàòèñÿ.

Íåùîäàâíî ÿ ïîçíàéîìèâñÿ 
ç ä³â÷èíîþ ³ ïëàíóþ ñòâîðèòè 
ïîâíîö³ííó ðîäèíó. Ó ìåíå ïî-
ë³ïøèëèñÿ ñòîñóíêè ç ìàìîþ. 
Âèð³øèëèñÿ ïðîáëåìè ç ïîë³ö³-
ºþ. ß áóâ âèíåí òèñÿ÷ó äîëàð³â 
áðàòâ³, àëå âîíè ïðîáà÷èëè ìåí³ 
öåé áîðã. Ìîº æèòòÿ çíîâó ñòàëî 
íîðìàëüíèì.

ТРИ ВІДВЕРТІ ІСТОРІЇ КОЛИШНІХ 
Ті, що змогли  Зустрілися та поговорили з людьми, які 
вживали протягом багатьох років. Вони розказали, як наркотики 
змушували забувати про власних дітей, чому лікування 
у наркології недієве і чому наркозалежні так бояться тверезості

— Öå áóâ ïî÷àòîê äåâ’ÿíîñòèõ. 
Áàòüêè òîä³ îñîáëèâî íå îï³êóâà-
ëèñÿ ä³òüìè. Âîíè çðàíêó éøëè 
íà ðîáîòó, à ââå÷åð³ ïðèõîäèëè 
âòîìëåíèìè ³ ëÿãàëè ñïàòè. Íàñ 
âèõîâóâàâ äâ³ð ç³ ñâîºþ áëàò-
íîþ ðîìàíòèêîþ. Ìè òÿãíóëè-
ñÿ äî ñòàðøèõ ïàöàí³â, ÿê³ âæå 
ñèä³ëè, êðàëè ³ âæèâàëè.

ß æèâ íà Þíîñò³, òàì, á³ëÿ 
óí³âåðñàìó çàâæäè çáèðàëèñÿ 
³í’ºêö³éí³ íàðêîìàíè. Ìè ç ïà-
öàíàìè çíóùàëèñÿ íàä íèìè, 
áèëè, çàáèðàëè íàðêîòèêè ³ ïðÿ-
ìî ïåðåä íèìè âèëèâàëè. Çà öå, 
ìîæëèâî, ÿ ïîò³ì ³ ïîïëàòèâñÿ, 
îïèíèâøèñü ç òîãî áîêó áàðèêàä.

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñè-
òåò³ çíàéîìèé áàñêåòáîë³ñò çà-
ïðîïîíóâàâ òðàìàäîë. ßê çàðàç 
ïàì’ÿòàþ, çàõîäèìî â àïòåêó 
íà Êè¿âñüê³é, êóïóºìî, ä³ëèìî 
ïî ï’ÿòü òàáëåòîê íà êîæíîãî. 
Ñòîþ ç íèìè ó ðóö³, à ìåí³ òàê 
ñòðàøíî, íîãè òðóñÿòüñÿ. ß âñå-
òàêè çàêèíóâñÿ, ³ îäðàçó æ çðîçó-
ì³â, ùî öå ì³é íàðêîòèê.

Ï³ä íèì òîá³ äîáðå, â³ä÷óâà-
ºø ðîçêóò³ñòü, âñ³ ãðàí³ ìèòòºâî 
ñòèðàþòüñÿ, òè í³÷îãî íå áî¿øñÿ. 
Ìè ï³øêè õîäèëè ç äðóçÿìè ç 
Âèøåíüêè äî çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó ³ íàçàä. Ïî äîðîç³ çàõîäèëè 
ó ìàãàçèíè òà êðàëè. Àáî ëîâè-
ëè ï’ÿíèöü, ùîá çàáðàòè ó íèõ 
àëêîãîëü.

ГЛИБОКА «ТОРБА» 
Îäèí ì³é òîâàðèø çàïëàòèâ 

120 äîëàð³â, ùîá éîãî íàâ÷èëè 
âàðèòè «â³íò». Òîä³ í³õòî ç íàñ ùå 
íå êîëîâñÿ, ìè ïðîñòî éîãî ïèëè. 
Öå áóëî ñõîæèì íà ñâÿòî. Íàøà 
êîìïàí³ÿ çáèðàëàñÿ ó êîãîñü âäî-
ìà, ãîòóâàëà áàãàòî ñìà÷íî¿ ¿æ³, 
òîìó ùî ï³ñëÿ «â³íòà» äâ³ äîáè 
¿ñòè âçàãàë³ íå õî÷åòüñÿ. Òè ò³ëü-
êè áàãàòî âîäè ï’ºø.

«Â³íò» íàáàãàòî ñèëüí³øèé 
çà àìôåòàì³í, â³í ç «ïðèõîäîì». 
Ï³ñëÿ íüîãî êëàñíî áóëî õîäèëè 
íà äèñêîòåêè, õåëëîó¿íè âñÿê³. 
Íà ðàíîê ó íàñ îáîâ’ÿçêîâî ìàâ 
áóòè òðàìàäîë, ùîá «ï³äçíÿòèñÿ» 
(ïîëåãøèòè ñàìîïî÷óòòÿ — àâò.).

Íàâ³òü íå ïîì³òèâ, ÿê íàð-
êîòèêè ïî÷àëèñÿ êîæíîãî äíÿ. 
ß ïåðåñòàâ õîäèòè äî ³íñòèòóòó, 
à ÿêùî ³ ç’ÿâëÿâñÿ òàì, òî ò³ëü-
êè äëÿ òîãî, ùîá ç³áðàòè ê³ëüêà 
ãðèâåíü íà òàáëåòêè àáî íàêóðêó.

Ñïî÷àòêó ìîæíà áóëî êóïè-
òè òàáëåòêè ó áóäü-ÿê³é àïòåö³, 
ïîò³ì äîâîäèëîñÿ äðóêóâàòè ðå-
öåïòè íà êîìï'þòåð³ ³ êóïóâàòè 
çà íèìè, âðåøò³ ïî÷àëè ïðîäàâà-
òè ò³ëüêè ó ïåâíèõ àïòåêàõ, ò³ëü-
êè ïåâíèì ëþäÿì. ß áóâ îäíèì 
ç òàêèõ ëþäåé.

Ìåíå çíàëè ïî âñüîìó ì³ñòó. 
Âàðòî áóëî ïðè¿õàòè íà Ëåí³í-
ãðàäñüêó, ÿê äî ìåíå ïî÷èíàëè ç 
óñ³õ áîê³â á³ãòè íàðêîìàíè. Âîíè 
ìàõàëè ³ êðè÷àëè, à ÿ ìàéæå í³-

êîãî ç íèõ íå çíàâ. Âîíè äàâàëè 
ìåí³ âåëèê³ ñóìè ãðîøåé, ùîá 
ÿ çàéøîâ â àïòåêó ³ êóïèâ òà-
áëåòêè. Íàæèâàòèñÿ íà öüîìó 
ÿ íå ïëàíóâàâ, ïðîñòî, ùîá ñîá³ 
ùîñü áóëî.

Êóïóâàòè êîæíîãî äíÿ íå âè-
õîäèëî, òîìó ³íîä³ ÿ ïðîêèäàâ-
ñÿ ç ðîçóì³ííÿì, ÿêùî çàðàç 
íå ç’¿ì òàáëåòîê, òî í³÷îãî ðîáèòè 
íå çìîæó. Öå áóëà âæå ãëèáîêà 
«òîðáà» (çàëåæí³ñòü — àâò.).

«ГРУЗИТИСЯ БУДУ Я» 
²íîä³ ìåíå íàâ³äóâàëè äóìêè, 

ùîá çàâ'ÿçàòè. ² îäíîãî ðàçó ÿ çà-
ñ³â óäîìà íà äâà ì³ñÿö³. Í³êóäè 
íå âèõîäèâ, í³ ç êèì íå ñï³ëêó-
âàâñÿ. ßêîñü âèéøîâ ïîêóðèòè 
íà áàëêîí ³ ïîáà÷èâ, ÿê ïî äâî-
ðó òóäè-ñþäè á³ãàº çíàéîìèé: 
À êóäè òè á³ãàºø? Òà «äºëà» áåðó. 
ß òåæ õî÷ó ñïðîáóâàòè.

Íàâ³òü íå çíàþ, íàâ³ùî ÿ öå 
ñêàçàâ, àëå òîãî æ äíÿ ÿ âïåðøå 
óêîëîâñÿ. Íà äðóãèé äåíü áóâ 
äðóãèé ðàç, íà òðåò³é — òðåò³é, ³ 
îäðàçó æ ãëèáîêà «òîðáà». Ñòî-
ñóíêè ç óñ³ìà îäðàçó ç³ïñóâàëèñÿ, 
í³ÿêèõ ïðàâèë äëÿ ìåíå á³ëüøå 
íå ³ñíóâàëî, çàðàäè äîçè ÿ ïî÷àâ 
ãðàáóâàòè êâàðòèðè.

Íåâäîâç³ ñòàâñÿ ì³é ïåðøèé 
ñåðéîçíèé ïðèéîì. Íàñ ç³ çíà-
éîìèì ó ï³ä’¿çä³ íàêðèëà ì³ë³ö³ÿ. 
Ïðè íàñ áóëà âåëèêà ñïîðòèâíà 
ñóìêà ç ö³ëîþ ëàáîðàòîð³ºþ.

Ìåí³ ñâ³òèâ ðåàëüíèé òåð-
ì³í, à ç³ ìíîþ áóëà ëþäèíà, 
ÿêó ÿ çíàâ äâà òèæí³. Êîëè ìè 
ïðè¿õàëè äî â³ää³ëêó, â³í ñêàçàâ: 
«Òà ëàäíî, íå ïàðüñÿ, «ãðóçèòèñÿ» 
(áðàòè íà ñåáå ïðîâèíó — àâò.) 
áóäó ÿ». Äî öèõ ï³ð íå ðîçóì³þ, 
÷îìó â³í òàê çàõîò³â. Â³í æå äî-
ñâ³ä÷åíèé ðåöèäèâ³ñò, ì³ã ïåðå-
êëàñòè âñþ ïðîâèíó íà ìåíå ³ 
âèéòè ñóõèì ç âîäè.

БЕЗКОШТОВНИЙ НАРКОТИК 
Áàòüêè ïîñò³éíî íàìàãàëèñÿ 

çàïõàòè ìåíå ó «íàðêîëîæêè» 
(íàðêîëîã³ÿ — àâò.), àëå ö³ ìåòîäè 
íå ä³ÿëè. Íàðêîëîã³ÿ — öå òàêå 
ì³ñöå, êóäè ïðèõîäÿòü «ï³äçáèòè» 
(çìåíøèòè — àâò.) äîçó. Íå çíàþ 
æîäíîãî íàðêîçàëåæíîãî, õòî 
ïåðåñòàâ âæèâàòè, çàâäÿ÷óþ÷è 
íàðêîäèñïàíñåðó.

Ïåðø³ 15 äí³â ìåíå òàì ïðîñòî 
çàêèäóâàëè òàáëåòêàìè, à íàñòóï-
í³ 15 äí³â ÿ õîâàâ òàáëåòêè, ÿê³ 
ìåí³ äàâàëè, ï³ä ïîäóøêó. Ï³ñëÿ 
ì³ñÿ÷íîãî ïåðåáóâàííÿ ÿ âèõîäèâ 
çâ³äòè ç ïîâíèìè êèøåíÿìè áåç-
êîøòîâíîãî íàðêîòèêà.

Ìîÿ ìàìà — çóáíèé òåõí³ê. 
Âîíà çàâæäè õîò³ëà, ùîá ÿ ï³øîâ 
ïî ¿¿ ñòîïàõ. Âðåøò³ ¿é âäàëîñÿ 
â³äïðàâèòè ìåíå â÷èòèñÿ ó ìå-
äè÷íèé êîëåäæ. ß çðîçóì³â, ùî 
öå ìîº, à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìàìà 
äîïîìîãëà âëàøòóâàòèñÿ â îäíó 
ç ì³ñüêèõ ïîë³êë³í³ê.

Андрій Маркетантов, 
35 років, з них 17 років вживав 

Олександр Кірюхін,34 роки, з них 18 вживав 

Контакти центру, у якому проходили 
реабілітацію герої публікації 

Сайт: vinhelp.com.ua 
Тел: (098)-337–31–03; (063)-585–68–19 
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ПАВЛО 
СЛОБОДЯНЮК, 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР 
ВІННИЦЬКОГО 
ОБЛАСНОГО 
НАРКОЛОГІЧНОГО 
ДИСПАНСЕРУ 
«СОЦІОТЕРАПІЯ»:

— Є безліч ознак, за якими можна 
припустити, що людина вживає 
наркотики: неадекватна поведін-
ка, зміна режиму сну, затормо-
женість, звуження або розширен-
ня зіниць. У людей, які вживають 
препарати коноплі, одяг може 
пахнути хімічними сполуками 
або солодкавим не тютюновим 
димом. Ті, хто вживає ін'єкційно, 

майже завжди носять одяг з 
довгими рукавами. Через те, 
що вони мало часу проводять 
на свіжому повітрі, у них сірий 
колір шкіри. Зменшується маса 
тіла; постійні слинотечі або на-
впаки сухості у роті.
У таких випадках є сенс звер-
нутися до лікаря-нарколога 
за кваліфікованою порадою. 
Він пояснить, що треба робити, 
щоб допомогти собі або своїм 
близьким. Це можна зробити 
анонімно. Також за консульта-
цією можна звернутися до ліка-
ря-психолога або соціального 
працівника, який свого часу по-
збувся аналогічної залежності.

Для споживачів опіумних нарко-
тиків існує замісна підтримуваль-
на терапія. Якщо людині надваж-
ко відмовитися від наркотиків, 
вона може стати її учасником.
Наркотична залежність — це хро-
нічне захворювання, тому коли лю-
дина перестає вживати, хвороба 
нікуди не дівається. Можна десят-
ками років не вживати, але психо-
логічна залежність залишається і 
може будь-коли повернутися.
Шанси перестати вживати є за-
вжди. Якщо б їх не було, нашої 
структури не існувало б. Але все 
залежить від пацієнта. Якщо він 
сам не захоче покінчити з нарко-
тиками, ситуація майже тупикова.

Шанси одужати є завжди 

НАРКОЗАЛЕЖНИХ ВІННИЧАН 
— Äëÿ ìåíå óñå ïî÷àëîñÿ ç í³÷-

íîãî êëóáó. Ñàìå òàì ÿ âïåðøå 
ñïðîáóâàëà íàðêîòèêè. Öå áóâ 
àìôåòàì³í. Ï³ñëÿ éîãî âæèâàí-
íÿ ëþäåé íàêðèâàº åéôîð³ÿ. 
ß íå ñòàëà âèíÿòêîì ³ îäðàçó 
â³ä÷óëà ñèëüíå çàäîâîëåííÿ òà 
ïðèëèâ åíåðã³¿, ìåí³ íå õîò³ëîñÿ 
ñïàòè, à íàâïàêè, âåñåëèòèñÿ.

Ç’ÿâèëîñÿ â³ä÷óòòÿ, ùî ïîðî-
øîê ìîæå âèð³øóâàòè áóäü-ÿê³ 
ïðîáëåìè. Ï³ä íèì ÿ â³ä÷óâàëà 
ñåáå êîðîëåâîþ ³ òàêèé ñòàí ïî-
÷àâ çàòÿãóâàòè. ßêîñü çàâàäèòè 
öüîìó ó ìåíå íå áóëî ñèë.

Àìôåòàì³í, öå òà øòóêà, ÿêà 
íå äàº çàñíóòè. Ó òåáå ñò³ëüêè 
áàäüîðîñò³, ùî òè íå çíàºø, êóäè 
¿¿ ïîä³òè.

БЕЗПОРАДНІСТЬ 
Æèòòÿ íàðêîçàëåæíèõ — öå ïî-

ñò³éíèé ïîøóê êîøò³â íà äîçó. 
Ñïî÷àòêó ñàìà çàðîáëÿëà, à êîëè 
ãðîøåé âæå íå âèñòà÷àëî, ïî÷àëà 
ìàí³ïóëþâàòè ð³äíèìè, îáìàíþ-
âàòè äðóç³â, ìîãëà ç ëåãê³ñòþ íà-
âàæèòèñÿ íà êðàä³æêó âñüîãî, ùî 
ïîò³ì ìîæíà áóëî ïðîäàòè. 

Äîçà ïîñò³éíî çðîñòàëà. Ãðî-
øåé íå âèñòà÷àëî, òîìó îäíî-
ãî äíÿ íà ïîðîøîê ïî÷àëè âè-
òðà÷àòèñÿ ãðîø³, ùî ïðèõîäèëè 
íà ä³òåé. Òàêîæ ÿ ìîãëà âëàçèòè 
ó êðåäèòè, çíàþ÷è, ùî íå çìîæó 
¿õ âèïëà÷óâàòè. Àëå ìåíå öå çî-
âñ³ì íå òóðáóâàëî.

²íêîëè ÿ ðîçóì³ëà, ùî ç ìî¿ì 
æèòòÿì êî¿òüñÿ ùîñü æàõëèâå, 
àëå íàðêîòèê âïëèâàâ íà ïñèõ³êó ³ 
ÿ çíîâó ñòàâàëà áåçïîðàäíîþ. Çãî-
äîì ÿ âçàãàë³ âòðàòèëà ðîçóì³ííÿ, 
ÿê ìîæíà æèòè áåç ïîðîøêó.

ПОГАНА МАМА 
Ó áàòüê³â ÿ îäíà, âîíè çäóâàëè 

ç ìåíå ïèëèíêè. Àëå ÷åðåç íàð-
êîòèêè ÿ âòðàòèëà ¿õíþ ëþáîâ 
òà äîâ³ðó.

ß ëåãêî ìîãëà çàëèøèòè ä³òåé 
íà áàáóñþ ç ä³äóñåì, à ñàìà çíè-
êàëà íà ê³ëüêà òèæí³â. ß ïîñò³é-
íî ãóëÿëà, âæèâàëà ³ âåñåëèëàñÿ. 
Íàéæàõëèâ³øèé âèïàäîê ñòàâñÿ, 

êîëè ÿ çàáóëà ïðèâ³òàòè âëàñíó 
äèòèíó. Ó íå¿ áóâ äåíü íàðîäæåí-
íÿ, à ÿ íàâ³òü äîäîìó ó òîé äåíü 
íå ïðèéøëà.

Ó ìåíå áóëà øàëåí³ñòü ³ çà äîçó 
ÿ áóëà ãîòîâîþ íà âñå. Ò³ëüêè 
çà ä³òåé ìåíå ìîãëî «ãðóçèòè». 
²íîä³ íàâ³äóâàëè äóìêè, ùî ÿ ïî-
ãàíà ìàìà, àëå öå øâèäêî ìè-
íàëî. Ä³òè ìîãëè ÷àøêó ãó÷íî 
íà ñò³ë ïîñòàâèòè, ÿê ÿ îäðàçó 
âèáóõàëà. Ó ìåíå ïî÷èíàëàñÿ 
ïàí³êà, ÿ êðè÷àëà ³ çðèâàëàñÿ 
íà íèõ.

Ó ìåíå áóâ ÷îëîâ³ê, ùîïðàâäà 
òàêèé æå çàëåæíèé, ÿê ³ ÿ. Çðî-
çóì³ëî, ùî í³÷èì õîðîøèì â³í 
çàðàäèòè ìåí³ íå ì³ã. Òà é çíàõî-
äèëèñÿ ìè ïåðåâàæíî ïî ð³çíèõ 
êîìïàí³ÿõ.

НОВА НАТАША 
Áàòüêàì íå ïîòð³áíà äîíüêà, 

â³ä ÿêî¿ ñàì³ ëèøå ïðîáëåìè. 
À ä³òÿì íåìà ÷îãî â÷èòèñÿ ó òàêî¿ 
ìàìè, òîìó îäíîãî äíÿ âîíè â³ä 
ìåíå ïðîñòî â³äâåðíóëèñÿ.

Íå ïàì’ÿòàþ, ÿêèõ òî÷íî, àëå 
ÿ íàêîâòàëàñÿ ïñèõîòðîïíèõ ï³-
ãóëîê, çàïèëà àëêîãîëåì ³ ïî÷àëà 
ðèäàòè. Ñàìå òîä³ ìåí³ äóæå çàõî-

ò³ëîñÿ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä çàëåæíîñò³. 
Ïðÿìî ïîñåðåä âóëèö³ ÿ âïàëà 
íà êîë³íà ³ ïî÷àëà ïðîñèòè Áîãà 
äîïîìîãòè êèíóòè âæèâàòè.

Çãîäîì ÿ ïîòðàïèëà äî ðåàá³-
ë³òàö³éíîãî öåíòðó. Ïðîáóâøè 
òàì ê³ëüêà òèæí³â ó òâåðåçîñò³, 
ÿ ïî÷àëà óñâ³äîìëþâàòè, ñê³ëüêè 
íàñïðàâä³ øêîäè ïðèíåñëà ñâî¿é 
ðîäèí³.

Íà òðåò³é òèæäåíü ÿ ïî÷àëà 
ïîì³÷àòè, ÿê ç ëèñòî÷êà êàïàº 
ðîñà. Ðàí³øå ÿ í³êîëè íå çâåðòàëà 
óâàãó íà òàê³ äð³áíèö³. Óñ³ ìî¿ äí³ 
áóëè îäíàêîâèìè: çíàéòè ãðîø³, 
êóïèòè ïîðîøîê, âæèòè.

²íîä³ ÿ õî÷ó ç³ðâàòèñÿ. Äóìàþ, 
ùî òàê ç êîæíèì, õòî âæèâàâ 
òðèâàëèé ÷àñ. Àëå çóïèíÿþòü 
ä³òè òà áàòüêè, ç ÿêèìè ó ìåíå 
íàëàãîäèëèñÿ ñòîñóíêè.

Ãîëîâíå — çì³íèòè ñòàðå êîëî 
ñï³ëêóâàííÿ; íå çíàõîäèòèñÿ ïî-
ðÿä ³ç çàëåæíèìè; ³ íå ìàòè ³ëþ-
ç³é, ùî âæèâàííÿ ìîæíà êîíòð-
îëþâàòè.

Ï³ñëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ìîº æèòòÿ 
êàðäèíàëüíî çì³íèëîñÿ. Ò³º¿ Íà-
òàø³ âæå íåìàº. Àëå ÿ áóäó çà-
âæäè ïàì’ÿòàòè, ùî êîëèøí³õ 
íàðêîìàí³â íå áóâàº.

Ïðàöþþ÷è, ÿ âñå îäíî ïðî-
äîâæóâàâ âæèâàòè, òî òàáëåòêè, 
òî ³í’ºêö³éíî. À ïîò³ì äî ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â çà¿õàëî áàãàòî 
øâèäêèõ íàðêîòèê³â: «åêñòåç³», 
àìôåòàì³í, ³íøà õ³ì³ÿ, ÿêó ïî-
òð³áíî áóëî êóäèñü çáóâàòè. Òîä³ 
ïî÷àëè ïðåñóâàòè âñ³õ îï³î¿äíèõ 
ó ì³ñò³. Ç Â³ííèö³ ð³çêî çíèê ìàê 
³ ï³ãóëêè. «Ïðîï³òëÿòè» áîäàé 
ùîñü áóëî âêðàé âàæêî.

Áåç íàðêîòèê³â ÿ íå ì³ã íîð-
ìàëüíî ïðàöþâàòè. Ìåí³ ïîñò³é-
íî áóëî çëå. ²íîä³ ÿ íå ì³ã íàâ³òü 
õîäèòè àáî äóìàòè. À ïîò³ì, äåñü 
÷åðåç äâà ðîêè, òîâàðèø ðîçêàçàâ 
ïðî çàì³ñíó òåðàï³þ.

Êîëè ÿ ïðèéøîâ òóäè âïåðøå, 
òî ïîáà÷èâ ñòàðèõ íàðêîìàí³â, 
ÿê³ ò³ëüêè ïðî íàðêîòó ³ ãîâîðè-
ëè: «Ìåí³ áè ïàêåò ãåðî¿íó çàðàç, 
ùîá ï³ðíóòè â íüîãî». Ó ìåíå âæå 
áóâ ÷èìàëèé äîñâ³ä âæèâàííÿ, 
àëå â³ä ïî÷óòîãî ñòàëî ñòðàøíî 
³ ÿ ïðîñòî çâ³äòè âò³ê.

Íåâäîâç³ ÿ ïîâåðíóâñÿ ³ ñòàâ 
íà áóïðåíîðôèíîâó òåðàï³þ. 
Øâèäêèé íàðêîòèê îäðàçó ïî-
ãëèíóâ ì³é ìîçîê.

ЄДИНИЙ ВИХІД 
Ó ïîë³êë³í³ö³ ÿ ðîáèâ óñï³õè, 

ðîçâèâàâñÿ, ìåíå âñ³ ëþáèëè. Òà 
é ðîáîòà ìåí³ ïîäîáàëîñÿ. Àëå, 
ÿê ³ ðàí³øå, ÿ çàëèøàâñÿ çàëåæ-
íèì. ß ñàì ñåáå ïåðåêîíóâàâ, ùî 
öÿ ïðîãðàìà — ºäèíèé âèõ³ä ³ ùî 
áåç íå¿ ÿ í³õòî, áåç íå¿ íå çìîæó 
æèòè, à ç íåþ íîðìàëüíà ëþäèíà. 
Äî òîãî æ, áóïðåíîðôèí ìåí³ âè-
äàâàëè áåçêîøòîâíî.

Íàñïðàâä³, öå òà ñàìà «òîðáà». 
Çàì³ñòü ðàíêîâî¿ êàâè ÿ òÿãíóâñÿ 
äî áóïðåíîðôèíó. ß çíàþ ÷èìàëî 
ëþäåé, ÿê³ ïðèõîäèëè äî íàðêî-
ëîã³¿, âæèâàþ÷è ò³ëüêè ëåãê³ òà-
áëåòêè. ̄ ì ãîâîðèëè, ÿêùî õî÷åòå 
ñòàòè íà çàì³ñíó òåðàï³þ, çðîá³òü 
øïðèöåì ê³ëüêà ä³ðîê ó ðóö³ òà 
ç’¿æòå òàêèõ-òî ï³ãóëîê.

Ï³ñëÿ öüîãî àíàë³çè ïîêàçóâà-
ëè, ùî âîíè ñïðàâä³ íàðêîìàíè 
³ ¿õ ñòàâèëè íà ìåòàäîíîâó òå-
ðàï³þ. Çãîäîì ó íèõ íàñòàâàëà 
çàëåæí³ñòü, âîíè íå âèòðèìóâàëè 

³ ïî÷èíàëè êîëîòèñÿ, àëå âæå ïî-
ñïðàâæíüîìó.

РІДКИЙ ДИМЕДРОЛ 
Ç ïî÷àòêîì â³éíè äî Â³ííèö³ 

ïåðåâåëè áàãàòî íàðêîìàí³â ç 
Äîíåöüêà òà Êðèìó, ÿê³ ñòîÿëè 
íà çàì³ñí³é òåðàï³¿. Âîíè ïðè-
âåçëè ðåöåïò íîâîãî íàðêîòèêà: 
êîëè òàáëåòêè áîâòàþòü ó ð³äêî-
ìó äèìåòðîë³ ³ îäðàçó íèì êî-
ëÿòüñÿ. Ëþäè øòàáåëÿìè ïîìè-
ðàëè ïðÿìî íà ì³ñö³, àëå ìåíå 
öå íå çóïèíèëî.

Çà äåâ’ÿòü ðîê³â, ùî ÿ ñòîÿâ 
íà çàì³ñí³é òåðàï³¿, êîëîâñÿ â³ä 
ñèëè äâà ðàçè, à òóò êîíêðåòíî 
ç³ðâàâñÿ.

Á³ëüøå ñâ³é ñòàí ÿ ïðèõîâóâàòè 
íå ì³ã ³ ìåíå çâ³ëüíèëè: «Òè íîð-
ìàëüíèé õëîïåöü, àëå òàê³ ëþäè 
íå ìîæóòü íîñèòè á³ëèé õàëàò».

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ÿ ïî÷àâ âæè-
âàòè ùå ñèëüí³øå.

ТВЕРЕЗІСТЬ 
Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ äî ìåíå 

ïðè¿õàâ ñòàðèé äðóã. Êîëèñü ìè 
ðàçîì ç íèì âæèâàëè, à òåïåð 
â³í çàïðîïîíóâàâ ìåí³ ïðîéòè 
ðåàá³ë³òàö³þ. Â³í óæå ê³ëüêà ðî-
ê³â òâåðåçèé, öå ñòàëî äëÿ ìåíå 
õîðîøèì ïðèêëàäîì ³ ÿ ïîãîäèâ-
ñÿ. Çàðàç ÿ âæå ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü 
íå âæèâàþ. Öå íàéäîâøèé ïåð³îä 
òâåðåçîñò³ çà âñ³ 17 ðîê³â ìîº¿ 
çàëåæíîñò³.

ß äóæå áîÿâñÿ êóìàðà (ëîìêà, 
àáñòèíåíòíèé ñèíäðîì — àâò.), 
òîìó ùî íåîäíîðàçîâî áà÷èâ, ÿê 
ëþäè ì³ñÿöÿìè âèõîäèëè ç öüîãî 
ñòàíó. ¯õ ïîñò³éíî êðóòèëî, ëî-
ìàëî, âðåøò³ á³ëüø³ñòü çðèâàëèñÿ 
òà ïî÷èíàëè ùîñü øóêàòè. Ìåí³ 
ïîùàñòèëî, ëîìêè òðèâàëè âñüî-
ãî òðè äí³.

Á³ëüøå ÿ âæèâàòè íå õî÷ó. 
Ñïîä³âàþñÿ, ùî çìîæó äîïîìà-
ãàòè ëþäÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó çà-
ëåæíîñò³ òà ìð³þòü ¿¿ ïîçáóòèñÿ. 
Ñâî¿ì ïðèêëàäîì ÿ ãîòîâèé ïî-
êàçóâàòè, ÿê íàðêîòèêè ìîæóòü 
ëàìàòè æèòòÿ ³ ãîâîðèòè ïðî òå, 
÷îìó ¿õ íàâ³òü ïî÷èíàòè âæèâàòè 
íå òðåáà.

Наталя Маракова, 28 років, 6 з них у вживанні
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Одна з новинок, яку Яна Ко-
робкова запровадила у своїй 
школі, — уроки географії англій-
ською мовою. Про це розповіла 
директор школи Віта Григори-
шина. За її словами, іноземною 
вивчають окремі теми. Такі за-
няття проводять двоє педаго-

гів — Яна Коробкова і вчителька 
англійської Людмила Софійчук.
Новинка зацікавила учнів, осо-
бливо тих, хто мріє за час на-
вчання у школі добре вивчити 
англійську. Такий експеримент 
уперше проводять у сільській 
школі.

Уроки географії англійською 

У вчителя у третьому поколінні 
золота медаль і червоний ди-
плом. Яна Коробкова з династії 
педагогів. У школі вчителювала 
її бабуся, мати.
Пані Яна не уявляла себе в іншій 
професії. Після закінчення школи 
із золотою медаллю, вступила 
до Вінницького педуніверситету 
імені Коцюбинського. Теж отри-
мала диплом магістра з відзна-
кою. Повернулася у рідну школу, 
бо дуже любить свої Хоньківці, 
чарівне село на березі Дністра.
Протягом семи років навчає учнів.

Географію обрала, бо це, за її 
словами, весь світ. Нині здо-
буває ступінь магістра екології. 
Каже, мабуть, вчитися буде й 
надалі, бо відчуває в цьому 
внутрішню потребу. Зізнається, 
що їй надзвичайно подобається 
працювати з дітьми, але стра-
шенно не терпить паперової пи-
санини. Стосовно хвилювання 
директора про можливе зали-
шення школи, пані Яна відпові-
ла так: «Даремно хвилюються, 
такого бажання у мене нема, 
принаймні зараз».

Географію обрала, бо це «весь світ»

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ô³íàë âñåóêðà-
¿íñüêîãî êîíêóðñó 
«Â÷èòåëü ðîêó-2019» 
ó íîì³íàö³¿ «Ãåî-

ãðàô³ÿ» â³äáóâàâñÿ ó ì³ñò³ Êîâåëü 
íà Âîëèí³. Íà áàç³ øêîëè-ë³öåþ 
¹ 11 çìàãàëèñÿ 24 ó÷àñíèêè, ïåðå-
ìîæö³ îáëàñíèõ çìàãàíü. Ó ô³íàë³ 
çàëèøèëîñÿ 12 ïðåòåíäåíò³â íà ïå-
ðåìîãó. Çàâåðøàëüíèì åòàïîì äëÿ 
íèõ ñòàëî ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî 
óðîêó. ßíà Êîðîáêîâà ïðàöþâàëà 
ç âîñüìèêëàñíèêàìè. Ò³ëüêè íà-
ïåðåäîäí³ ïîçíàéîìèëàñÿ ç íèìè. 
Ó êëàñ³ — 22 ó÷í³. Ïðèáëèçíî ó òðè 
ðàçè á³ëüøå, í³æ ó êëàñàõ ¿¿ ð³äíî¿ 
øêîëè ó ¿¿ ñåë³  Õîíüê³âö³.

Ïî÷àòîê óðîêó Êîðîáêîâî¿ çäèâó-
âàâ íå ò³ëüêè ó÷í³â, à é ÷ëåí³â æóð³.

Â÷èòåëüêà ïîïðîñèëà âèõîâàíö³â 
ï³äíÿòèñÿ ç-çà ïàðò ³ ñòàòè ó êîëî. 
«Âè çíàºòå, ùî òàêå àâñòðàë³éñüêèé 
äîù? — çàïèòàëà. — Äàâàéòå ðàçîì 
ä³çíàºìîñÿ, ÿêèé â³í».

ШУМ «АВСТРАЛІЙСЬКОГО 
ДОЩУ» 

Çà ñëîâàìè â÷èòåëüêè, ó÷í³ 
ìàëè ïîâòîðþâàòè ¿¿ ðóõè. Ïåðå-
äàþ÷è îäèí îäíîìó, í³áè åñòàôå-
òó. Ðîáèòè öå äîòè, ïîêè îñòàíí³é 
ó êîë³ íå çàâåðøèòü âïðàâó. Òîä³ 
â÷èòåëüêà ïðîïîíóâàëà íîâó.

— Ó Àâñòðàë³¿ ï³äíÿâñÿ â³òåð, — 
ãîâîðèëà ó÷íÿì ïàí³ ßíà, ïðè 
öüîìó ïîòèðàþ÷è äîëîí³. Õëîï-

÷èêè é ä³â÷àòêà ïîâòîðèëè æåñò. 
Çäàëîñÿ, â³òåð óâ³ðâàâñÿ äî êëàñó.

Íàêðàïàííÿ ïåðøèõ êðàïëèí 
â÷èòåëüêà â³äòâîðèëà êëàöàííÿì 
ñåðåäíüîãî ³ âåëèêîãî ïàëüö³â 
îáîõ ðóê. Äàë³ â³ä óäàð³â äîëîíÿìè 
ïî ãðóäÿõ, âèíèêëî â³ä÷óòòÿ ïîñè-
ëåííÿ äîùó. Êîëè ïî÷àëè ïëåñêàòè 
äîëîíÿìè ïî ñòåãíàõ í³ã,  çäàëîñÿ, 
çëèâà ïàäàº ç íåáà. Ãðàä, áóðþ â³ä-
òâîðèëè òóïàííÿì í³ã. Âùóõàííÿ 
çëèâè — ïîâ³ëüíèì êëàöàííÿì 
ïàëüö³â. Ëåãêå ïîòèðàííÿ äîëîíü 
íàãàäóâàëî òèõèé øåëåñò â³òðó. Çà-
ê³í÷èëà âïðàâó ï³äâåäåííÿì î÷åé 
³ ðóê óãîðó, äî ñîíöÿ.

Çäàâàëîñÿ, âîíî âèãëÿíóëî ç-çà 
õìàð.

— Óñ³ì áàæàþ ñîíÿ÷íîãî íà-
ñòðîþ, ìåíå çâàòè ßíà Ñåðã³¿âíà, 
ÿ âàøà íîâà â÷èòåëüêà, — ïîâ³äî-
ìèëà ïàí³ Êîðîáêîâà.

Ç âèðàçó îáëè÷ ó÷í³â áóëî âè-
äíî: òàêà ôîðìà çíàéîìñòâà ¿ì 
ñïîäîáàëàñÿ.

Óðîê íå âèïàäêîâî ðîçïî÷àâñÿ 
â³äòâîðåííÿì äîùó. Ï³ñëÿ äåê³ëü-
êîõ çàâäàíü, çîêðåìà, ç âèçíà-
÷åííÿì ãåîãðàô³÷íî¿ øèðîòè 
³ äîâãîòè, ùî éîãî âèêîíóâàâ 
á³ëÿ ³íòåðàêòèâíî¿ äîøêè îäèí ç 
ó÷í³â, íà åêðàí³ ç’ÿâèëîñÿ çîáðà-
æåííÿ Àâñòðàë³¿. Ó÷í³ ä³çíàëèñÿ 
ïðî êë³ìàò äàëåêî¿ êðà¿íè. Â³äòàê 
ïåðåéøëè äî âèâ÷åííÿ êë³ìàòè÷-
íî¿ êàðòè íàøî¿ äåðæàâè.

Âîñüìèêëàñíèêè ïðàöþâàëè ç 
íåàáèÿêèì ³íòåðåñîì ùå é òîìó, 
ùî âèêîíóâàëè çàâäàííÿ ç âèêî-

ВЧИТЕЛЬКА З МАЛЕНЬКОГО СЕЛА 
ПЕРЕМОГЛА СТОЛИЧНИХ КОЛЕГ
Вразила всіх  Найкращий вчитель-
географ України Яна Коробкова працює 
у сільській школі Могилів-Подільського 
району. У школі — лише 75 учнів. 
Незважаючи на це, їй вдалося 
випередити навіть колегу зі столичної 
школи і стати переможцем конкурсу 
«Вчитель року-2019». «Австралійський 
дощ» трохи допоміг, але не тільки…

ðèñòàííÿì «õìàðíèõ» òåõíîëîã³é. 
Ç äîïîìîãîþ ñìàðòôîí³â ä³ñòàâàëè 
ç «õìàðîê» íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ. 
Ñàìå òàê ïðàöþº ßíà Êîðîáêîâà 
ç ó÷íÿìè ó ð³äí³é øêîë³. Íîâèíêó 
ïðèâíåñëà ³ äëÿ «÷óæèõ» âîñüìè-
êëàñíèê³â. Ñõîæå, êðåàòèâ ñïîäî-
áàâñÿ íå ò³ëüêè ó÷íÿì. Íåñïðîñòà 
ñàìå ¿é âèñòàâèëè íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü áàë³â. Âò³ì, íà ïåðåìîãó âîíà 
àæ í³ÿê íå ñïîä³âàëàñÿ. Ç³çíàºòüñÿ, 
ùî öå ñòàëî øîêîì äëÿ íå¿.

«НЕ ЗАНИЖУЙ 
САМООЦІНКУ!» 

Ï³ñëÿ ïåðøèõ òðüîõ äí³â â³ä-
á³ðêîâîãî òóðó (çàãàëîì êîíêóðñ 
òðèâàâ ïðîòÿãîì âîñüìè äí³â), 
Êîðîáêîâà ïîáà÷èëà ñâîº ïð³ç-
âèùå ó ñïèñêó 12-òè ô³íàë³ñò³â. 
Íå â³ðèëà, ùî öå ¿é âäàñòüñÿ. 
«ß íàâ³òü îäÿãó íå áðàëà íà òàêó 
ê³ëüê³ñòü äí³â, ðîçðàõîâóâàëà ò³ëü-
êè íà â³äá³ðêîâèé òóð». Êàæå, òîä³ 
çãàäàëà ìàìèí³ ñëîâà: «Íå çàíè-
æóé ñàìîîö³íêó, äîíå÷êî!» 

Óñ³ âèïðîáóâàííÿ, êð³ì ïðî-
âåäåííÿ óðîê³â, â³äáóâàëèñÿ 
çà ïðèíöèïîì ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â: 
ä³ñòàºø á³ëåò — ä³çíàºøñÿ çàâäàí-
íÿ, ãîòóºøñÿ ³ â³äïîâ³äàºø. Àáî 
òè çíàºø ïðåäìåò, àáî íå çíàºø.

— Ìåí³ äóæå äîïîìîãëè çàíÿò-
òÿ ó Â³ííèöüê³é àêàäåì³¿ íåïå-
ðåðâíî¿ îñâ³òè (ÂÀÍÎ), — ðîçïî-
â³äàº ßíà Êîðîáêîâà. — Áàãàòî 
íîâîãî ïî÷åðïíóëà ï³ä ÷àñ ëåê-
ö³é. Âèêîðèñòàëà ¿õ ï³ä ÷àñ ô³íà-
ëó âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó. Áåç 
ñóìí³âó, ò³ çíàííÿ äîäàëè ïåâíó 
ê³ëüê³ñòü ïåðåìîæíèõ áàë³â.

Ó ÂÀÍÎ Êîðîáêîâà çäîáóâàº ùå 
îäíó ñïåö³àëüí³ñòü, ñïîð³äíåíó ç 
ãåîãðàô³ºþ. Îïàíîâóº ôàõ åêîëîãà.

«МОЖЕ, МОЄ ПРІЗВИЩЕ 
ЗАГУБИЛОСЯ?..» 

Ô³íàëüí³ âèïðîáóâàííÿ ïàí³ 
ßíà ïðîõîäèëà â ÷èñë³ îñòàíí³õ. 
Ïîòðàïèëà â ãðóïó, ÿêà âèêîíó-
âàëà çàâäàííÿ ï³ñëÿ óñ³õ. Òàê áóëî 
³ â çàêëþ÷íèé äåíü êîíêóðñó. 
Íà â³äçíà÷åííÿ ïðèéøëà ìàéæå 
îäðàçó ï³ñëÿ îñòàííüîãî ³ñïèòó.

Ñê³ëüêè ó íå¿ íà òîé ÷àñ áóëî 
áàë³â, íå çíàëà.

— Ïåðøèìè âøàíóâàëè ëàó-
ðåàò³â, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ ßíà. — 
Ï³ñëÿ êîæíîãî íàçâàíîãî ïð³ç-
âèùà, ÷åêàëà, êîëè ïî÷óþ ñâîº. 
×àñ ìèíàâ — ìåíå íå çãàäóâàëè.

Óñ³ ëàóðåàòè ï³äíÿëèñÿ íà ñöå-
íó, îòðèìàëè ñâî¿ â³äçíàêè, 
à ÿ âñå ÷åêàëà.

Ïåðåä îãîëîøåííÿì ïðèçåð³â, 
íåðâè áóëè íàòÿãíóò³, ÿê ñòðóíà. 
Òðåòº ì³ñöå ä³ñòàëîñÿ â÷èòåëüö³ ç 
Êèºâà. Äóìàþ, íåâæå ÿ íà äðóãî-
ìó? Ðàïòîì ïðîìàéíóëà ùå îäíà 
äóìêà: ìîæå, ìîº ïð³çâèùå äåñü 
çàãóáèëîñÿ, áóâàº æ òàêå.

Íàïðóæåííÿ ñÿãíóëî àïîãåþ! 
×óþ, îãîëîøóþòü: «Äðóãå ì³ñöå 
âèáîðîâ â÷èòåëü ç Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³…» À âæå ï³ñëÿ éîãî íàãîðî-
äæåííÿ íàçâàëè ìåíå.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, î÷³êó-
âàííÿ íàñò³ëüêè âèñíàæèëî, ùî 
åìîö³é íà âèÿâ ðàäîñò³ íå çàëè-
øèëîñÿ.

— ß íå ç òèõ, õòî âñå çíàº ³ âñå 
âì³º, òîìó øîê â³ä ïåðåìîãè â³ä-
÷óâàþ äîòåïåð, — ùèðî ãîâîðèòü 
ïàí³ ßíà.

Óò³ì, êîëåãè é ó÷í³ ïî-³íøîìó 
îö³íþþòü ïåäàãîãà.

УЧНІ ЇЇ ОБОЖНЮЮТЬ 
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè ßíè Êîðîáêîâî¿ 

íà êîíêóðñ³ ó øêîë³ áîÿòüñÿ âòðà-
òèòè òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà. Òà-
êèìè äóìêàìè ïîä³ëèëàñÿ ç æóð-
íàë³ñòîì äèðåêòîð Õîíüêîâåöüêî¿ 
øêîëè Â³òà Ãðèãîðèøèíà. Êàæå, 
ðîçóì³ºìî, ùî ó ßíè Ñåðã³¿âíè 
âåëèêèé ïîòåíö³àë, ¿¿ ìîæóòü çà-
ïðîñèòè ïðàöþâàòè â ³íø³ êîëåê-
òèâè. «Âîíà äëÿ íàøî¿ íåâåëèêî¿ 
øêîëè, ÿê ñîíöå äëÿ Âñåñâ³òó», — 

ãîâîðèòü êåð³âíèê çàêëàäó.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, çàâäÿêè 

â÷èòåëüö³ ãåîãðàô³¿, äî íèõ ó øêî-
ëó ïðèõîäÿòü ó÷í³ ç íàâêîëèøí³õ 
øê³ë. Ùîïðàâäà, íå íà óðîêè. 
Õî÷à áàãàòüîì òåæ õîò³ëîñÿ á 
ïðàöþâàòè ç ãàäæåòàìè (ó äåÿ-
êèõ øêîëàõ âçàãàë³ çàáîðîíÿþòü 
áðàòè òåëåôîíè íà óðîê — àâò.). 
Äèðåêòîð óòî÷íþº, ùî â÷èòåëü-
êà Êîðîáêîâà ìàº òàëàíò ïåäà-
ãîãà-îðãàí³çàòîðà. Íåñïðîñòà 
º êåð³âíèêîì ðàéîííî¿ Øêîëè  
ë³äåðñòâà. «Íà îðãàí³çîâàí³ íåþ 
ïîçàóðî÷í³ çàõîäè çáèðàþòüñÿ 
ó÷í³ ç ³íøèõ øê³ë, áî ¿ì ö³êà-
âî, — êàæå Â³òà Ãðèãîðèøèíà. — 
Ïåðåãëÿä ô³ëüì³â ï³ä â³äêðèòèì 
íåáîì, êâåñòè, ³íôîðìàö³éí³ ³ãðè, 
êîíêóðñ «Ïàðàä ç³ðîê» — öå ùå 
íå âñ³ çàõîäè, ÿê³ ïðîâîäèòü ßíà 
Êîðîáêîâà. Ä³òè ¿¿ îáîæíþþòü».

Òîð³ê ó÷í³ Õîíüêîâåöüêî¿ øêî-
ëè ñòàëè ïåðåìîæöÿìè îáëàñíîãî 
êîíêóðñó íà êðàùèé êîðîòêîìå-
òðàæíèé ô³ëüì. Çìàãàííÿ îðãàí³-
çîâóâàâ äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Äèðåêòîð 
çàçíà÷àº, ùî ô³ëüì çíÿëè ç äî-
ïîìîãîþ… ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. 
Çâè÷àéíî, ï³ä êåð³âíèöòâîì â÷è-
òåëüêè Êîðîáêîâî¿.

— Áà÷èëè á âè, ÿê ßíà Ñåðã³-
¿âíà êðóòî âîäèòü àâòîìîá³ëü! — 
êàæå îäèí ç ó÷í³â.

— ß íå ç òèõ, õòî âñå 
çíàº ³ âñå âì³º, òîìó 
øîê â³ä ïåðåìîãè 
â³ä÷óâàþ äîòåïåð, — 
ùèðî ãîâîðèòü 
ßíà Êîðîáêîâà

Диплом, «Національний атлас України», грошова 
винагорода і піднесений настрій — з таким багажем 
повернулася з конкурсу Яна Коробкова



НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674

Êåð³âíèêà ñë³ä-
ñòâà Øàðãîðîä-
ñüêî¿ ïîë³ö³¿ ç³ ñë³-
äàìè â³ä ì³÷åíèõ 

êóïþð íà ðóêàõ «áðàëè» â ñåðïí³ 
2017-ãî. ×åðåç ð³ê ðàéîííèé ñóä 
âèð³øèâ: ôàðáà — íå äîêàç, â³äåî 
³ àóä³î ïðîöåñó ïåðåäà÷³ òåæ íå 
ãîäÿòüñÿ… Ñóäÿ÷è ç äàíèõ äîñó-
äîâîãî ñë³äñòâà, ïåðåäà÷à ãðîøåé 
áóëà áåç ñë³â. Îäèí êèâíóâ, äå 
çàëèøèòè, äðóãèé ìîâ÷êè ïîêëàâ 
3000 íà âêàçàíå ì³ñöå. Öåé ïðî-
öåñ îïèñàëè â ïðîòîêîë³, àëå ñóä  
íå ñïðèéíÿâ öå çà äîêàç.

² â áåðåçí³ ìèíóëîãî ðîêó êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî õàáàð 
Äìèòðà Çîçóë³, çâ³ëüíåíîãî ç ïî-
ë³ö³¿ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ, îòðèìàëî 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê. Ñóääÿ 
Òåòÿíà Ñîêîëîâñüêà çàñòîñóâàëà 
ïðàêòèêó ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ³ 
ïðîöåñ äîêóìåíòóâàííÿ öüîãî õà-
áàðà íàçâàëà «ïðîâîêàö³ºþ çëî-
÷èíó ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî éîãî 
âèêðèòòÿ».

Ñëóõàííÿ ïðî âèëó÷åí³ îïåðà-
òèâíèêàìè ó øàôö³ ïîë³öåéñüêî-
ãî â³ää³ëêó ãðîø³ çàâåðøèëèñÿ â 
àïåëÿö³¿ 17 êâ³òíÿ. Ðàí³øå, íà-
ãàäàºìî, Äìèòðî Çîçóëÿ ñêàçàâ 
æóðíàë³ñòó 20minut.ua: «ß âæå 
ð³ê äîâîäæó ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü 
â àïåëÿö³éíîìó ñóä³». Ãîâîðèâ 
â³í ³ íà äåáàòàõ, ùî íå ñêîþâàâ 
çëî÷èíó, çà ÿêèé éîãî ñóäÿòü.

Åêñ-ìàéîð ïðîñèâ êîëåã³þ ñóä-
ä³â àïåëÿö³éíîãî çàëèøèòè â ñèë³ 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿. Íàòîì³ñòü ïðîêóðîð 
âèìàãàâ ñêàñóâàòè ð³øåííÿ Øàð-
ãîðîäñüêîãî ñóäó, ÿê íåçàêîííå.

— Öå ð³øåííÿ çàñíîâàíå âè-
êëþ÷íî íà êëîïîòàííÿõ ñòîðîíè 
çàõèñòó. Ñóäîì íå ïðèéíÿò³ äî 
óâàãè äîâîäè çâèíóâà÷åííÿ, — 

ñêàçàâ ïðîêóðîð Âðóáëåâñüêèé 
³ ïðîñèâ óõâàëèòè íîâèé âèðîê 
— îáâèíóâàëüíèé. Ïîêàðàòè çâè-
íóâà÷åíîãî â³í õîò³â óâ'ÿçíåííÿì 
íà 6 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ, ïî-
çáàâëåííÿì ñïåöçâàííÿ òà çàáî-
ðîíîþ çàéìàòè ïîñàäè.

Íàãàäàºìî êîðîòêî îáñòàâèíè 
ö³º¿ ñïðàâè. Íà çóñòð³÷ ç ìàéîðîì 
Çîçóëåþ õîäèëà ëþäèíà, ï³äãî-
òîâëåíà ñïåöñëóæáîþ, ç òåõí³÷-
íèìè çàñîáàìè ñïîñòåðåæåííÿ. 
Ñë³äñòâî â ïðîòîêîë³ îïèñàëî òàê 
ïåðåäà÷ó õàáàðà â ðàéâ³ää³ëó: 

«Ï³äñóäíèé íà ñõîäîâ³é êë³òèí³ 
ìîâ÷êè ðîçâåðòàºòüñÿ äî ñâ³äêà, 
ï³ä³éìàº ë³âó ðóêó òà íà ïðîòÿç³ 
3-5 ñåêóíä âêàçóº îñòàííüîìó íà 
äåðåâ'ÿíó øàôó ñâ³òëî-êîðè÷íå-

âîãî êîëüîðó, ðîçòàøîâàíó á³ëÿ 
ñõîä³â íà äðóãèé ïîâåðõ. Ñâ³äîê 
ï³äõîäèòü äî øàôè, â³äêðèâàº ¿¿ 
òà ðîçì³ùóº ãðîøîâ³ êîøòè íà 
îäí³é ³ç ïîëèöü…».

×åðåç òå, ùî íà â³äåî íå ïî-
òðàïèëî í³ ïîì³ùåííÿ ãðîøåé 
â øàôó, í³ òå, ùî çâèíóâà÷åíèé 
âêàçóâàâ ïîêëàñòè òóäè ãðîø³, é 
âèíåñëè â Øàðãîðîä³ âèïðàâäó-
âàëüíèé âèðîê. Äåðæàâíå çâè-
íóâà÷åííÿ ïîäàëî àïåëÿö³éíó 
ñêàðãó, ÿêà ðîçãëÿäàëàñÿ ç ïî-
âòîðíèì äîïèòîì ñâ³äê³â.

Äàþ÷è ïîÿñíåííÿ ó Â³ííèöü-
êîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³, Äìè-
òðî Çîçóëÿ ðîçïîâ³â, ÿê ïðèéìàâ 
ñêàðæíèêà â êàá³íåò³, à ïîò³ì 
ïðîâîäèâ éîãî äî âèõîäó ç ïðè-
ì³ùåííÿ ðàéâ³ää³ëó. Ïî äîðîç³, 

ìîâëÿâ, òîé ì³ã ïîêëàñòè â â³ä-
êðèò³é øàô³ êîðèäîðó áóäü-ùî.

Äîïèòóâàëè â ö³é ñïðàâ³ òàêîæ 
ëþäèíó, ÿêà ïåðåäàâàëà ò³ 3000 
ãðèâåíü çà ïîâåðíåííÿ éîìó 
ñë³ä÷èì ìàøèíè ç³ øòðàôìàé-
äàí÷èêà. Ñëóõàëè ³ ïîíÿòèõ. Âè-
ÿâèëîñÿ, îñòàíí³ — â³ííè÷àíè, à 
íå øàðãîðîäö³, ³ íå âïåðøå âè-
ñòóïàþòü íà ñóäàõ â òàê³é ðîë³.

Ùî ö³ ëþäè — «øòàòí³» ïîíÿò³ 
ñòîðîíè çâèíóâà÷åííÿ, äîâîäèâ 
çàõèñíèê â àïåëÿö³¿. Òàêîæ êàçàâ: 
ïðîâîêàòîð çëî÷èíó — òî íåïðî-
ñòà ëþäèíà ç âóëèö³. Á³ëüøå ïðî 
ïåðåä³ñòîð³þ çíàéäåòå â ñòàòò³ 
«Âèïðàâäàíèé çà õàáàð ïîë³öåé-
ñüêèé òåïåð öèâ³ëüíà ëþäèíà, àëå 
äåêëàðàö³þ ïîäàâ» (êîðîòêå ïî-
ñèëàííÿ is.gd/Nnz60a).

Àëå çàõèñòó íå âäàëîñÿ äî-
áèòèñÿ ï³äòâåðäæåííÿ ð³øåííÿ 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Çàêîííî¿ ñèëè 
âèïðàâäóâàëüíîìó âèðîêó àïå-
ëÿö³éíèé ñóä íå íàäàâ. Ñêàðãó 
ïðîêóðîðà çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî 
³ ìàòåð³àëè ïðîâàäæåííÿ ñêåðó-
âàòè íà íîâèé ñóäîâèé ðîçãëÿä.

Åêñ-ìàéîð ïðè¿õàâ íà ô³íàëüíå 
çàñ³äàííÿ ç ìàò³ð’þ ³ äðóæèíîþ. 
Ï³ñëÿ ïî÷óòîãî â çàë³, â³í øâèäêî 
ï³øîâ ãåòü. Éîãî çàõèñíèê àäâî-
êàò Êîðïàëî òåæ áóâ ðîç÷àðîâà-
íèé ð³øåííÿì, àëå ñêàçàâ, ùî  
ìóñèòü ç íèì ïîãîäèòèñü.

— Áóäåìî äîâîäèòè íàøó ïðà-
âîòó ùå ðàç, — ñêàçàâ Â³òàë³é 
Êîðïàëî é äîäàâ ïðî ñêàñîâàíå 
ð³øåííÿ: — Öå áóâ íàñïðàâä³ çà-
êîííèé ³ îá´ðóíòîâàíèé âèðîê. 
Îäíîçíà÷íî, êðà¿íà íå ãîòîâà äî 
÷åñíèõ ð³øåíü, ùî ïñóþòü ñòà-
òèñòèêó.

Ïðî òå, ÿê äîñ³ ïðîõîäèëè çà-
ñ³äàííÿ ç ö³º¿ ñïðàâè â àïåëÿö³¿, 
RIA ïèñàëà â ìàòåð³àë³ «Ïåðåäàâ 
ãðîø³ ìàéîðó áåç ñë³â. Ñïðàâó õà-
áàðà, çàëèøåíîãî â ïîë³öåéñüê³é 
øàôö³, ùå ñëóõàþòü» (is.gd/jsyipl).   
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РЕКЛАМА

СПРАВУ ХАБАРА У 
ШАФЦІ ПОНОВИЛИ
Скасоване 
виправдання  
Змодельованою назвав 
суд першої інстанції 
справу майора Дмитра 
Зозулі, коли виправдав 
його. Днями колегія 
в апеляції скасувала 
це рішення, але 
обвинувального вироку 
не винесла. А прокурор 
просив дати колишньому 
поліцейському керівнику 
6 років з конфіскацією Виправдання майора Дмитра Зозулі скасували за 

апеляційною скаргою прокуратури. А він просив 
залишити рішення районного суду чинним

Íà çóñòð³÷ ç ìàéîðîì 
Çîçóëåþ õîäèëà 
ëþäèíà ç òåõí³÷íèìè 
çàñîáàìè. Àëå íà 
â³äåî íå ïîòðàïèëà 
í³ìà ïåðåäà÷à ãðîøåé



449118
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12 тисяч вінницьких дітей віком 
до 18 років мають захворювання 
серцево-судинної системи. По-
над 6 200 страждають на ожирін-
ня. Це дані обласного медичного 
статистичного центру станом 
на 1 січня 2019 року. МОЗ Укра-
їни констатує: 2/3 усіх хвороб 
у нашій державі — від непра-
вильного харчування! 
Надмірна вага в дитинстві призво-
дить до незворотних змін у суди-
нах, які проявляються вже у дорос-
лому віці. Готові проаналізувати 
раціон своєї дитини?

КОРИСТУЙТЕСЯ «ТАРІЛКОЮ 
ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ»!
Умовну тарілку здорового харчу-
вання школярам представляють 
на уроках здоров’я у Вінницькому 
обласному дитячому кардіоревма-
тологічному санаторії. Вона наочно 
демонструє: правильна їжа — це 
легко, смачно і поживно.
«Тарілка здорового харчування — 
еталон ідеального щоденного 
меню, — пояснює головна лікарка 
санаторію Лариса Мовчан. — 50% 
всього, що вживає дитина протя-
гом дня, мають складати фрукти та 
овочі у свіжому, відвареному або 
запеченому вигляді. Чверть меню — 
це правильні білки, тобто нежирні 
сорти м’яса і риби, яйця, кисломо-
лочні продукти, горіхи. Ще 25% — 
цільнозернові продукти. Важливо 
розпочинати день з різних варіантів 
каші: рисової, гречаної, вівсяної. 
У щоденному меню також мусять 
бути кукурудза, ячмінь, пшениця, 
булгур тощо».
Дорослій людині до 50-ти років 
щодня потрібні майже 2000 ккал, 
підліткові, який не має проблем 
із вагою та руховою активністю, 
3500 ккал. Щоб звикнути їх раху-
вати, розмістіть таблицю калорій-
ності типових продуктів на видноті 
у кухні. Меню діліть на 5–6 частин: 
три основні прийоми та два-три 
перекуси. Останній — не пізніше, 
ніж за 2 години до сну.

ПРОВЕДІТЬ РЕВІЗІЮ ЩОДЕННИХ 
ПЕРЕКУСІВ!
Батьки семирічного Артема за-
били на сполох. Школяр почав 
скаржитися на втому під час уроків 
фізкультури, уникав рухливих ігор з 
однолітками.

«Не можна назвати сина гладким, — 
розповідає мама Олена. — Він 
радше в міру пухкий. Саме тому 
боротися із його втомлюваністю ми 
вирішили за допомогою харчуван-
ня. Для початку переглянули шкіль-
ні перекуси. Замість здоби, печива і 
бутербродів почали давати з собою 
банани або вітчизняні сезонні 
фрукти. Зараз Артем трішки схуд, та 
головне — став енергійнішим!»
Порівняйте два варіанти обіду: 
комплекс з дієтичних страв (буряч-
ник, гречка, відварна яловичина, 
зелений горошок, скибка хліба 
та узвар) і традиційний хот-
дог. Обидва містять в середньо-
му по 360 ккал! Однак у першому 
випадку — це порція енергії, котра 
повільно насичуватиме організм, 
а у другому — консерванти, барвни-
ки і швидкі вуглеводи. Вони потра-
пляють до крові та вбивають судини 
вашої дитини! Тож для правильного 
перекусу давайте дитині кисломо-
лочні продукти, фрукти чи горіхи.

РОЗВИВАЙТЕ КУЛЬТУРУ 
ХАРЧУВАННЯ І КУЛЬТУРУ РУХУ!
Організм для здоров’я потребує 
харчування і руху. Одне без іншого 
втрачає ефективність.
«Простий і доступний спосіб задо-
вольнити потребу в русі — ходьба 
пішки, — радить Діна Харіна, тре-
нерка з лікувальної фізкультури. — 
Корисно щодня робити в середньо-
му 10 тисяч кроків. Це стосується як 
дорослих, так і підлітків. Починайте 
в помірному темпі і з часом нама-
гайтеся його збільшити».
Отже, задля здоров’я своєї дитини 
змінюйте звички! Вчіть дитину 
харчуватися правильно! Заберіть із 
сімейного меню напівфабрикати, 
солодощі, здобу, важку смажену та 
жирну їжу. Уникайте фаст-фуду під 
час перекусів, ходіть пішки разом!

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроекту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

Що сьогодні в меню 
вашої дитини?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ë³-
êàðÿ-ïåä³àòðà Àí-
äð³ÿ Øèìàíñüêîãî, 

åíóðåç, öå ôóíêö³îíàëüíà ïðî-
áëåìà, îñíîâíà ïðè÷èíà ÿêî¿ — 
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ãîëîâíîãî 
ìîçêó, íåðâîâî¿ ñèñòåìè, àáî 
ñå÷îâèä³ëüíîãî òðàêòó. Óæå äî-
âåäåíî, ùî ïñèõ³÷í³ ïàòîëîã³¿ ÷è 
ñòðåñ íå º ïðè÷èíîþ åíóðåçó. Àëå 
20–40% ä³òåé ç åíóðåçîì ìàþòü 
ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè (ñòðåñî-
â³ ñèòóàö³¿ ôîðìóþòüñÿ äî, àáî 
íà ôîí³ öüîãî ñòàíó).

Êîëè ä³àãíîñòóþòü ó äèòèíè 
åíóðåç?

— Åíóðåç, öå íåíàâìèñíå ñå÷î-
âèïóñêàííÿ âíî÷³, ó ä³òåé ñòàðøå 
5 ðîê³â, óìîâíî äî öüîãî â³êó ÷àñ 
â³ä ÷àñó ï³ñÿòèñÿ âíî÷³, öå íîðìà. 
Çâè÷àéíî, áàòüê³â öå ìàº ñòðèâî-
æèòè, àëå ðîáèòè ÿê³ñü àãðåñèâí³ 
êîðèãóâàííÿ íå ïîòð³áíî. Àëå 
âàðòî çàçíà÷èòè, ùî äî 5 ðîê³â 
90% ä³òåé âæå ïîâèíí³ êîíòðî-
ëþâàòè í³÷íå ñå÷îâèïóñêàííÿ. Ò³ 
10%, ùî çàëèøèëèñü, çà ðàõóíîê 
ïåâíèõ îñîáëèâîñòåé, êîíòðîëþ-
âàòè äàíèé ðåôëåêñ íå ìîæóòü. 
ßêùî äèòèíà ñòàðøå 5 ðîê³â ïðî-
äîâæóº ìî÷èòèñÿ âíî÷³, öå âæå 
ïðîáëåìà — åíóðåç ³ òóò ïîòð³áíî 
ðåàëüíî ïðàöþâàòè.

Íàâ³ùî ë³êóâàòè äèòèíó, ÿêùî 
åíóðåç âñå îäíî ïðîéäå ñàìîñò³éíî?

— Òîìó ùî öå äóæå âåëèêèé 
òðàâìóþ÷èé ôàêòîð. ßê äëÿ 

äèòèíè, òàê ³ äëÿ áàòüê³â. ×èì 
ñòàðøà äèòèíà, òèì ã³ðø³ äëÿ íå¿ 
íàñë³äêè, òîìó ùî âîíà ïåðåáóâàº 
â êîëåêòèâ³, ³ ³íø³ ä³òè ìîæóòü 
ðîçóì³òè, ùî ç íåþ, âîíà çàìè-
êàºòüñÿ, ¿é ñîðîìíî. 

Ó ä³òåé ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³ä-
ëþäüêóâàò³ñòü, ïîðóøåííÿ ñíó, 
ïðîáëåìè ç íàâ÷àííÿì. Òîìó 
ïðî öþ ïðîáëåìó àêòèâíî ãîâî-
ðÿòü â óñüîìó ñâ³ò³, ³ ïðîáóþòü ç 
íåþ áîðîòèñÿ. Ó íàñ, íà æàëü, 
íàé÷àñò³øå, ÿêùî ³ çâåðòàþòü-
ñÿ ïî äîïîìîãó, òî äî áàáêè, 
à íå äî ë³êàðÿ.

×îìó ³íêîëè áàòüêè íå õî÷óòü 
ãîâîðèòè ïðî öþ ïðîáëåìó?

— Ó åíóðåç³ º äóæå ÷³òêèé ãåíå-
òè÷íèé ôàêòîð, òîáòî â 70% õòîñü 
ç áàòüê³â ìàâ åíóðåç, ³ íàé÷àñò³øå 
öå áàòüêî. Òîìó º òàêå áà÷åííÿ 
ïðîáëåìè, ìîâëÿâ, í³÷îãî ñòðàø-
íîãî, òàòî äî 13 ðîê³â âï³ñþâàâñÿ, 
ïîò³ì ïðîéøëî ³ â íàñ ïðîéäå. 
À íàñïðàâä³, öå íåïðàâèëüíà 
ïðàêòèêà. Òîìó ùî òàêèì ä³òÿì 
äîñèòü ëåãêî äîïîìîãòè. ×èì 
ñòàðøà äèòèíà, òèì öÿ êîðåê-
ö³ÿ ñêëàäí³øà. ßê ìè ãîâîðèëè, 
20–40% ä³òåé ìàþòü ïåâíó ïñè-
õîëîã³÷íó ïàòîëîã³þ: äåïðåñ³þ, 
ð³çí³ ïñèõîëîã³÷í³ ñòàíè, ã³ïåðàê-
òèâí³ ðîçëàäè. À òàêîæ ìîæóòü 
áóòè ïîðóøåííÿ ñå÷îâèä³ëåííÿ: 
äåííå íåòðèìàííÿ ñå÷³, ³ìïåðà-
òèâí³ ïîçèâè, ìîæå áóòè ñòðåñîâå 
íåòðèìàííÿ ñå÷³, àáî ïðè ñòðàõó. 
Ìîæå áóòè ã³ïåðàêòèâíèé ñå÷î-
âèé ì³õóð, àáî ñîðîì'ÿçëèâèé ñå-
÷îâèé ì³õóð, êîëè äèòèíà ÷è äî-

ЧИ ВАРТО ЛІКУВАТИ 
Він був, є, буде  На енурез хворіє 
10% дітей. До 7 років енурез зберігається 
в 10% хворих. До 11–12 років він 
самостійно проходить, але є відсоток 
дітей (1–2%), в яких енурез зберігається 
до підліткового віку і далі. Що робити 
батькам і дітям, розповідає педіатр

ðîñëèé íå ìîæå ñõîäèòè â òóàëåò 
ó íåçâè÷íîìó ì³ñö³, ïðè ³íøèõ 
ëþäÿõ. ² öå âæå íàáàãàòî ñêëàä-
í³øà ñèòóàö³ÿ. Ó ïåðøó ÷åðãó òðå-
áà ïîäîëàòè ñàìå ö³ ñèìïòîìè, 
à ïîò³ì âæå çàéìàòèñÿ åíóðåçîì. 
ßêùî ãîâîðèòè çà çâè÷àéíèé 
ìîíîñèìïòîìíèé åíóðåç, êîëè 
äèòèíà ìî÷èòüñÿ âíî÷³, ç íèì 
ìîæíà ñïðàâèòèñÿ ñàìîñò³éíî.

Õòî öèì ïîâèíåí çàéìàòèñÿ?
— Çâ³ñíî, âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç ñ³-

ìåéíîãî ë³êàðÿ, ïåä³àòðà. Çàëåæ-
íî â³ä âàæêîñò³ åíóðåçó, òàêòèêà 
ë³êóâàííÿ áóäå ð³çíîþ. ²íêîëè 
ïîòð³áíî çäàòè àíàë³çè. Çàãàëü-
íèé àíàë³ç ñå÷³, äëÿ òîãî ùîá 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è íåìàº ñå÷îñòàòå-
âî¿ ³íôåêö³¿ (íàïðèêëàä, öèñòèò). 
Ìîæëèâî ïîòð³áíî çðîáèòè ÓÇÄ 
ñå÷îâîãî ì³õóðà (âèÿâèòè ìîæëè-
â³ ñòðóêòóðí³ çì³íè). ßêùî íåìàº 
í³ÿêèõ ³íôåêö³é ÷è îðãàí³÷íèõ 
ïàòîëîã³é, òîä³ ñêîð³ø çà âñå, öå 
ôóíêö³îíàëüíà ïðîáëåìà ³ ìè 
ïî÷èíàºìî ç ïîâåä³íêîâèõ ìå-
òîä³â. ²íêîëè ìîæå çíàäîáèòèñÿ 
äîïîìîãà ïñèõîëîãà, ³íêîëè öèì 
çàéìàþòüñÿ íåâðîëîãè, óðîëîãè.

ßêùî â äèòèíè á³ëüø ëåãê³ 
ñòàíè, ÿê³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ?

— Ïî-ïåðøå, öå îáîâ'ÿçêîâà 
ó÷àñòü ìàìè. Ãîëîâíå, ïîÿñíèòè 
ïðèðîäó õâîðîáè — ùî í³ ìàìà, 
í³ äèòèíà â öüîìó íå âèííà. Í³ 
â ÿêîìó ðàç³ äèòèíó íå ìîæíà ñâà-
ðèòè, ñì³ÿòèñÿ ç íå¿, ÿêèìîñü ÷è-
íîì ¿¿ çâèíóâà÷óâàòè, çàñóäæóâàòè. 
Òîìó ùî ïðîáëåìó ìîæíà çðîáèòè 
ñèëüí³øîþ. Ïî-äðóãå, âêëþ÷èòè 
äèòèíó ó âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè. 
Ïîÿñíèòè, ùî öå íå ñòðàøíî, òàêå 
òðàïëÿºòüñÿ, çàãðîçëèâîãî ñòàíó 
íåìàº. Ïîò³ì ïîòð³áíî îö³íèòè 
ñòàí õâîðîáè, çà äîïîìîãîþ àí-
êåòè îá'ºìó òà ÷àñòîòè ñå÷îâè-
ïóñêàííÿ. Ìàìà çàïèñóº, ñê³ëü-
êè ðàç³â íà äåíü äèòèíà ìî÷èëàñÿ 
òà ÿêîþ ê³ëüê³ñòþ. Îá'ºì ìîæíà 
âèçíà÷àòè ïëþñèêàìè — íàïðè-
êëàä, äóæå áàãàòî «++++», ÿêùî 
ê³ëüêà êðàïåëü «+». Öå äîçâîëÿº 
ïîñòàâèòè ä³àãíîç.

Реквізити для фінансової допомоги 
ПриватБанк – № 4149 4996 4056 2516 (Заболотна Леся Вікторівна)

Валерія мешкає в селі Чернівці. Вірніше, прописана за цією адресою. 
Дев’ятирічна дівчинка четвертий рік не виходить з лікарняних палат. 
Маленькій вінничанці поставили діагноз: Інтрамодулярний ПНТ на рівні Th11- 
L1, з Mts по оболонках спинного мозку, ліквор, Нейрофібрамотоз 1 типу.
Вона вже пережила операцію з видалення пухлини з хребта. 
— Зараз у Валерії ракові клітини у лікворі. Ми довгий період приймаємо хімію. 
Але ракові клітини не зменшуються. Звернулися в клініку в Стамбул. Нам 
рекомендують пройти обстеження в клініці, яке коштує 11 тисяч доларів, — 
розповідає матір дівчинки. 
Матір благає людей допомогти врятувати донечку. 

ДОПОМОЖІТЬ ЛЄРІ 
ПОБОРОТИ РАК 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

448899

РЕКЛАМА

Нецукровий діабет
ІРИНА ЛІЩЕНКО, 
ЛІКАР-
ЕНДОКРИНОЛОГ

На відміну від 
цукрового діа-
бету, причиною 
якого є нестача 

інсуліну або нечутливість до нього клі-
тин організму, нецукровий діабет — за-
хворювання, пов'язане з недостатньою 
секрецією антидіуретичного гормону, 
який у нормі перешкоджає виведенню 
води і підвищує концентрацію сечі.
Виділяють три основних види 
нецукрового діабету:
 Центральний — пов'язаний з 
ураженням нейрогіпофізу, черепно-
мозковими травмами, пухлинами, 
операціями в області гіпофізу, інфек-
ційними захворюваннями, ушкоджен-
нями судин головного мозку та ін. 
Виникає порушення синтезу, секреції 
або транспортування аргінін-вазопре-
сину (антидіуретичного гормону);
 Нефрогенний — коли при достатній 
продукції антидіуретичного гормону 
спостерігається нечутливість клітин 
нирок до нього;
 Психогенна полідипсія — ще 
один різновид нецукрового діабету, 
пов'язаний з надмірним споживанням 
води на тлі нервових стресів.
Симптоми нецукрового діабету:
 Полідипсія — симптом, що харак-
теризується неприродно сильною, 
невгамовною жагою. Зменшується або 
зникає лише при прийомах води, що 
значно перевищують фізіологічні;
 Поліурія — збільшення утворення 
сечі (більше 3-х літрів на добу);
 зниження відносної щільності сечі;
 загальна дегідратація (сухість шкіри 
і слизових оболонок, зменшення 
слюно- і потовиділення; при неадек-
ватності заповнення втрат рідини 
настає різко виражена дегідратація, 
що виявляється загальною слабкістю, 
головним болем, нудотою, лихоман-
кою, судомами, тахікардією, згущен-
ням крові, втратою свідомості);

 шлунково-кишкові прояви (постійне 
перевантаження водою призводить 
до розтягування шлунка, зниження 
секреторної функції шлунково-кишко-
вого тракту, запорів).
Зазвичай, постановка діагнозу не викли-
кає ускладнень, надто характерні скарги 
і симптоми цього захворювання. Але 
точний діагноз можна поставити лише 
за допомогою додаткових обстежень, 
оскільки лікування напряму залежить 
від виду нецукрового діабету. При цьо-
му можуть проводити тести з сухоїдін-
ням, проби з обмеженням прийому рі-
дини, загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, визначення гормонів, пробу 
за Зимницьким. Це дозволяє визна-
чити характер хвороби (центральний, 
нирковий або неврогенний).
Лікування залежить від форми за-
хворювання — при нестачі гормону 
використовують його штучні аналоги 
(Десмопресин), що діють від 8 до 20 го-
дин. Основна мета лікування десмопре-
сином — підбір мінімально ефективної 
дози препарату для купірування над-
лишкової спраги і поліурії, яка підби-
рається індивідуально. Якщо причина 
хвороби пов'язана з патологією нирок, 
лікування грунтується на дієті без солі і 
застосуванні (як не дивно) певних сечо-
гінних препаратів — тіазидних діуретиків 
і нестероїдних протизапальних засобів. 
Коли захворювання має неврогенну при-
роду, лікування повинно бути спрямо-
ване на зменшення споживання рідини і 
відновлення психічної рівноваги.
Як бачите, лікування цього захворю-
вання, залежно від його форми, може 
кардинально відрізнятися, тому без 
допомоги ендокринолога тут обійтися 
неможливо.

448899

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

446708

448777

ДИТЯЧИЙ ЕНУРЕЗ?
ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ 
— Дуже класно працюють щоденники, можна 
взяти кольоровий щоденник, повісити його 
на видне місце, пояснити дитині про те, що 
кожна суха ніч буде нагороджуватись зірочкою 
в щоденнику. Такий поведінковий метод має 
мати позитивне підкріплення, наприклад, 
за п’ять зірочок (п’ять сухих ночей) дитина 
отримує щось таке, що вона любить, за 15 зі-
рочок — поїздку в зоопарк і так далі. Важливо 
не акцентувати на негативі (мокрих ночах), 
лише підкріплювати позитив. Цей метод дуже 
ефективний. Окрім того, що дає чітку кар-
тину хвороби, допомогу лікарю, дитина теж 
втягується в процес лікування. Дитину також 
потрібно залучати в сферу догляду за собою. 
Тобто помочилася вона вночі, хай допоможе 
мамі зібрати мокру білизну, закине її в праль-
ну машину, сама собі перестеле суху, також 
хай вибере собі постільну білизну таку, як вона 

хоче. Таким чином вона, так би мовити, контр-
олює ситуацію.
Дитину не потрібно обмежувати в питті, це 
знущання, але обмежити останній прийом 
води чи чаю бажано. Грубо кажучи, якщо 
дитина лягає спати о десятій, то після восьмої 
години спитати в дитини: «Скільки ти хочеш 
випити?» Дитина каже: «Мені потрібно пів-
склянки». Таким чином ми запитуємо думку 
дитини і вона також контролює ситуацію.
Також дитину дуже важливо навчити регу-
лярно ходити в туалет, навчити відчувати свої 
позиви. Тут важлива також роль вихователя. 
Щоб не було такого, що дитина проситься 
в туалет, а її говорять — ні спочатку ти поїси, 
допишеш, … потім сходиш — це руйнує пра-
вильні рефлекси.
Скільки ми це робимо?
— Зазвичай, від одного до трьох місяців ми 
таким чином спостерігаємо за дитиною. 

Якщо це дозволяє контролювати енурез, 
тобто в нас є, наприклад, два сухих тижні — 
супер. Продовжуємо далі. Не може бути 
такого, що в нас сухий місяць, значить, 
дитина здорова, пий, скільки заманеться, 
все добре. Ні. Це повинно на деякий час 
стати стилем життя.

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ЕНУРЕЗУ 

ЕНУРЕЗНИЙ БУДИЛЬНИК 
— Якщо не допомагає поведінкова терапія, 
переходимо до наступного кроку, який має два 
методи. Перший метод — лікування енурезни-
ми будильниками (так звана алярм терапія). 
Маленька пластинка-датчик фіксується 
в білизну, будильник приєднується до нього. 
Можуть бути різні види та механізми таких 
будильників, але суть одна — дитина починає 
вночі мочитися, з першою краплею спрацьовує 
будильник, тоді або дитина сама просина-
ється, або просинається дорослий. Процес 
сечовипускання, звісно, припиняється, дитина 
йде в туалет, а потім лягає далі спати 
А цей метод не надто агресивний, адже 
дитина різко просинається?
— Дитину і так будять. І насправді даний метод 
один з найкращих на сьогоднішній день. Сто-
совно сну, не завжди дитина повністю проси-
нається. Тому що дуже часто в дітей з енурезом 

глибокий сон. Мами так і кажуть: «Її нереально 
розбудити, на руках до туалету тягну, заставляю 
помочитися, а дитина навіть очі не відкриває». 
Також у таких дітей буває гіпертрофія адено-
їдів і сонне апное. І є докази, що правильна 
корекція даного стану в 20–30% випадків 
прибирає проблему енурезу. Справа в тому, що 
аденоїди погіршують сон, патерни сну, носове 
дихання. Погіршується стан, якщо у нас є вже 
сонне апное (це короткочасна ішемія головного 
мозку). Тому якщо сімейний лікар направляє 
вас до ЛОРа, а ваша дитина лише мочиться, 
насправді він може вирішити проблему.
Коли ми користуємся енурезним будиль-
ником, щоденник сухих ночей потрібно 
вести також?
— Так, ми досягаємо двох сухих тижнів. І 
коли це сталося, будильник використовувати 
припиняємо, а залишаємо лише поведінкову 
корекцію. На жаль, до 40% відсотків дітей 

мають рецидив. Тоді батьки мають повернути 
енурезний будильник і знову пробувати вийти 
на два сухих тижні. Весь світ вважає енурезний 
будильник чи «аларм терапію» найкращим 
методом, тому що це економічно вигідно, 
безпечно, досить просто до застосування і має 
ефективність 80%.

МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПІЯ 
— Якщо і цей метод не спрацював, батькам 
потрібно спробувати медикаментозну терапію. 
Препарати першої лінії, це аналоги вазопреси-
ну. Препарати, звісно, мають побічні дії, тому 
їх потрібно вживати під контролем лікаря. 
Звичайно, знову ж таки, ведеться щоденник 
титрування дози, починаємо з мінімальної і по-
ступово збільшуємо. Якщо є якісь побічні ефек-
ти — зменшуємо. І знову наша ціль — два сухих 
тижні. За кордоном і переважно американська 
школа призначають антидепресанти, в цьому 

стані вони також можуть використовуватись.
Контроль сечовипускання дитини має 
стати стилем життя? Це назавжди?
— Зі 100 дітей з енурезом, після настання їм 
11 років, залишиться лише одна дитина з такою 
проблемою. Тому це не на все життя. Дане 
захворювання прогностично сприятливе. Тобто 
99% дітей виліковується самостійно і станеться 
це до 11 років. Бувають випадки, коли енурез 
залишається в людини до настання повно-
ліття. Рідко, але буває. Утім, ми маємо вважати 
на психологічний стан таких дітей.
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Нині в суперлізі УЛАФ виступа-
ють десять команд. Вони роз-
биті на два дивізіони. У нашій 
групі, окрім «Левів» і «Вовків», 
ще «Київ Кепіталс», «Київські 
слов’яни» та «Ужгородські лісо-
руби». Задача вінничан — вийти 

до наступного етапу, куди по-
трапляють по чотири колективи 
із кожної групи.
Наступну гру «Вовки» прово-
дять в столиці проти «Слов’ян». 
Далі — домашні поєдинки з «Лі-
сорубами» і «Кепіталс».

У суперлізі 10 команд

ÑÏÎÐÒ

Вінничанки 
побили всіх 
 Ó Á³ë³é Öåðêâ³ â³äáóâñÿ 
34-é Âñåóêðà¿íñüêèé òóð-
í³ð ç áîêñó ñåðåä ìîëîä³ 
ïàì'ÿò³ ëüîò÷èêà-êîñìîíàâòà 
Ïàâëà Ïîïîâè÷à. Âèõîâàíö³ 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» çäî-
áóëè 19 íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ 
â³ñ³ì çîëîòèõ. Ñåðåä íàøèõ 
÷åìï³îí³â á³ëüø³ñòü ä³â÷àò: 
Â³êòîð³ÿ Çàãðîáñüêà, Îëåê-
ñàíäðà Ðóäíèöüêà, Îêñàíà 
Ë³ñíåâè÷, Þë³ÿ Ïðàâîñó-
äîâà, Â³êòîð³ÿ Ãðå÷èõ³íà, ³ 
Â³êòîð³ÿ Ðóæàíñüêà.

Півмільйона — 
дітям 
 Ç òðåòüîãî ïî ñüîìå ëèïíÿ 
ó Â³ííèö³ ïðîéäå ì³æíàðîä-
íèé øàõîâèé òóðí³ð ñåðåä 
ä³òåé äî 14 ðîê³â. Ðåêîðäíèé 
äëÿ þíàöüêèõ çìàãàíü â êðà-
¿í³ ïðèçîâèé ôîíä (ïîíàä 
ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü) ãàðàí-
òóº ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿, 
ì³æíàðîäíèé ãðîñìåéñòåð ³ç 
Í³ìå÷÷èíè Àðêàä³é Íàéä³÷. 
Çàïèñ íà çìàãàííÿ çà òåëå-
ôîíîì: 097–177–93–23 
(Âîëîäèìèð Âóñàòþê).

Зайняв весь 
п’єдестал 
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ 
ô³í³øóâàâ ó Ëóöüêó. Â³ííè-
÷àíè âèáîðîëè 27 íàãîðîä. 
Íàéá³ëüøèé çäîáóòîê — 
ó Àðòåìà Ñòåïàíèùåâà. 
Ó êàòåãîð³¿ ñåðåä þíàê³â 
äî 14 ðîê³â íà ð³çíèõ äèñ-
òàíö³ÿõ âèõîâàíåöü ñïîð-
òøêîëè ¹ 2 âèáîðîâ äâà 
çîëîòà, ñð³áëî ³ áðîíçó.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №17 (1091)
Двоходові двоваріантні задачі-мініатюри на кооперативний мат.

Задача №2357-2360
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1             III. Kpb2>c1;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №17 (1434) від 17 квітня 2019 року 
Задача №2353
I. 1. Kb7+! Kp:c6  2. Kpa7 Kpb5  3. Ka8 Kc6x;
II. 1. Kpb8! Kpd6  2. Ka8 Kpd7  3. Kb7 Kc6x - ідеальні мати
Задача №2354
I. 1. f6! gf6:  2. Kg7 f7+  3. Ke8 f8Kx; II. 1. Kh6! gh6:  2. Kpe8 h7  3. Kpf8 h8Ф;
Задача №2355
I. 1. Td2! Kpa3  2. Kpd1 Ta2  3. Kpc1 Ta1x;
II. 1. Kpe2! Tb4  2. Kpd3  Td4+  3. Kpc3 Cb2x
Задача №2356
I. 1. Kph2! Kh3  2. Kh1 Kg5  3. Kpg1 Kf3x; II. Kh3! K:h3  2. g1C Kpf1  3. Ch2 Kf3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ ñåçîí àìå-
ðèêàíñüêîãî ôóòáîëó. Âèõ³äíèìè 
éîãî â³äêðèëè íàø³ þíàöüêà ³ 
äîðîñë³ êîìàíäè.

ЧЕМПІОНКИ УКРАЇНИ — 
У ГРУПІ ПІДТРИМКИ 

Íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî ïàð-
êó 20 êâ³òíÿ â³äáóâñÿ òîâàðèñüêèé 
ìàò÷ ì³æ «Â³ííèöüêèìè Âîâêàìè 
U-15» (þíàêàìè äî 15 ðîê³â) ³ 
«Ìîëîòîá³éöÿìè U-15» (Êè¿â). 
Ãðà ñëóãóâàëà ï³äãîòîâêîþ íàøî¿ 
êîìàíäè äî ïî¿çäêè íà ì³æíàðîä-
íèé òóðí³ð ó ì. Äüºð (Óãîðùè-
íà), à òàêîæ äî îñ³ííüî¿ Äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ ë³ãè àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó Óêðà¿íè.

Íà æàëü, ìàò÷ çàâåðøèâñÿ ç 
ðàõóíêîì 0:68. Õî÷à ãðà, íà äóì-
êó åêñïåðò³â, âèéøëà äîâîë³ ö³-
êàâîþ.

— Öå áóâ äåáþòíèé ïîºäè-
íîê íàøî¿ þíàöüêî¿ êîìàíäè. 
Íåîáõ³äíî áóëî íàãðàòè ñêëàä, 
ñïðîáóâàëè ñåáå. Óñ³ íàø³ ôóò-
áîë³ñòè âïåðøå áîðîëèñÿ ó íîâ³é 
â³êîâ³é ãðóï³, — ñêàçàâ êàï³òàí 
äîðîñëèõ «Â³ííèöüêèõ Âîâê³â» 
Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê.

Ïðîòÿãîì ãðè ïðàöþâàâ êîìåí-
òàòîð, ÿêèé ïîÿñíþâàâ ïðàâèëà 
òà îñíîâí³ ìîìåíòè ìàò÷ó. Òàêîæ 
ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè ÿñêðàâ³ âèñòóïè 
â³ä öüîãîð³÷íèõ ÷åìï³îíîê Óêðà-
¿íè — ãðóïè ï³äòðèìêè «Wolves 
Junior Cheerleaders».

ГОСПОДАРІ ГРАЛИ 
У «МЕНШОСТІ» 

Íàñòóïíîãî äíÿ íà ÑÊ «Íèâà» 
ïðîâåëè ïåðøèé ìàò÷ íàøî¿ êî-
ìàíäè ó ãðóïîâîìó åòàï³ ñóïåðë³ãè 
Óêðà¿íñüêî¿ ë³ãè àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó (ÓËÀÔ). Cóïåðíèêàìè 
«Âîâê³â» ñòàëè ëüâ³âñüê³ «Ëåâè», 
â³öå-÷åìï³îíè ìèíóëîð³÷íîãî ñå-
çîíó. À â³ííè÷àíè íå áðàëè ó÷àñò³ 
â ÷åìï³îíàò³ 2018 ðîêó, çðîáèâøè 
ïåðåðâó äëÿ òîãî, ùîá óäîñêîíà-

ëèòè ñêëàä êîìàíäè òà ïîêðàùè-
òè äåÿê³ òåõí³÷í³ åëåìåíòè.

Ïåðøà ÷âåðòü çàâåðøèëàñÿ ³ç 
ðàõóíêîì 6:6. Ó äðóã³é ÷âåðò³ ãîñ-
ò³ îôîðìèëè äâà òà÷äàóíè (çàíå-
ñåííÿ ì’ÿ÷à ó çàë³êîâó çîíó), ùî 
âèâåëî ¿õ âïåðåä — 22:6. Äðóãó 
ïîëîâèíó çóñòð³÷³ «Ëåâè» òàêîæ 
âèãðàëè, ÿê ³ çàãàëîì ìàò÷ — 
31:12.

Â³öå-ïðåçèäåíò ³ òðåíåð «Â³-
ííèöüêèõ Âîâê³â» ªâãåí Õîìèí 
ïîÿñíèâ ïðè÷èíè ïîðàçêè.

— Äåÿê³ íàø³ ãðàâö³ ñëóæàòü 
ó ïîë³ö³¿ òà Íàöãâàðä³¿ ³ âîíè 
áóëè çàä³ÿí³ ï³ä ÷àñ äðóãîãî 
òóðó âèáîð³â. Òàêîæ äåÿê³ ôóò-
áîë³ñòè íå çìîãëè âçÿòè ó÷àñòü 
ó ãð³ â çâ’ÿçêó ³ç êàòîëèöüêèì 
Âåëèêîäíåì. Îòæå, äàëàñÿ âçíàêè 
ìàëà ê³ëüê³ñòü çàì³í: 22 íàøèõ 
ãðàâö³ ïðîòèñòîÿëè 28 «ëåâàì» 
(îäíî÷àñíî íà ïîë³ — ïî 11 ôóò-

áîë³ñò³â — àâò.), — êàæå ªâãåí 
Õîìèí. — Òàêîæ ó ìàò÷³ ïðî-
òè «Ëåâ³â» âçÿëè ó÷àñòü ï’ÿòü 
17-ð³÷íèõ õëîïö³â, ÿê³ òîð³ê ùå 
âèñòóïàëè íà þíàöüêîìó ð³âí³. 
Ó öüîìó ñåçîí³ ìè ìàºìî íàãðàòè 
ñêëàä ³ äàòè ìîæëèâ³ñòü çäîáó-
òè äîñâ³ä ìîëîäèì ãðàâöÿì, ÿê³ 
íåçàáàðîì ñêëàäàòèìóòü îñíîâó 
«Âîâê³â».

Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà, ãîñïî-
äàðÿì áóëî òðîõè ñêëàäíî. Àëå 
âîíè çàäîâîëåí³ ãðîþ, áî íå âè-
ãëÿäàëè «õëîï÷èêàìè äëÿ áèòòÿ».

— Ìè äàëè äîáðî¿ «ïðî÷óõàí-
êè» ëüâ³â’ÿíàì, ÿêî¿ âîíè íàâ³òü 
íå î÷³êóâàëè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
ïîºäèíêó ç³ãðàëèñÿ, íàø³ äå-
áþòàíòè òðîõè çàñïîêî¿ëèñÿ. ² 

«Вовки» 20 квітня дали бій чинним віце-чемпіонам України 

«ВІННИЦЬКІ ВОВКИ» 
НЕ ВСТОЯЛИ ПРОТИ «ЛЕВІВ» 
Американський футбол  Вінницька 
команда після одного пропущеного 
сезону стартувала в суперлізі України. 
Через залучення гравців-правоохоронців 
до виборів і католицький Великдень, 
не змогла виставити повний склад

ô³í³øóâàëè ³ç çàäîâ³ëüíèì ðàõóí-
êîì, — çàâåðøóº ªâãåí Õîìèí.

МОЛОДІСТЬ І ДОСВІД 
Ãðàâåöü «Â³ííèöüêèõ Âîâê³â» 

Áîãäàí Ñîêðóò, 23 ðîêè, ðàí³-
øå íå âèñòóïàâ íà äîðîñëîìó 
ð³âí³, ëèøå íà þíàöüêîìó. Ìàº 
àìïëóà êîðíåðáåêà, çàäà÷à ÿêî-
ãî — íå äàâàòè ïðèéìàòè ïàñ 
ñóïåðíèêó.

— Àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë — 
äóæå ö³êàâà ãðà. Íåçâàæàþ÷è 
íà áàãàòî ñòåðåîòèï³â, âîíà º 
äîâîë³ ³íòåëåêòóàëüíîþ. Ùîá 
áóòè óñï³øíèì ó ôóòáîë³, ïî-
òð³áíî áàãàòî çíàòè ïðî íüîãî. 
Âîäíî÷àñ òóò áàãàòî äèíàì³êè ³ 
íåñïîä³âàíèõ êîìá³íàö³é. Ìàé-
ñòðè «÷èòàþòü» ãðó ³ ìèòòºâî 
ðåàãóþòü íà ä³¿ ïàðòíåð³â ³ ñó-
ïåðíèê³â, — êàæå Áîãäàí Ñîêðóò.

Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê — íàé-
äîñâ³ä÷åí³øèé ãðàâåöü íàøî¿ 
êîìàíäè. Êàï³òàíó «Âîâê³â» — 
39 ðîê³â.

— Ìèíóëîãî ñåçîíó ìè âçÿëè 
òàéì-àóò, àáè äîóêîìïëåêòóâà-
òè ñêëàä. Ó öüîìó ðîö³ ïî÷àëè 
ïðèéìàòè íà òðåíóâàííÿ ä³òåé 
(â³êîì â³ä øåñòè ðîê³â). Çàãàëîì 
â íàø³é ñòðóêòóð³ ÷îòèðè äèòÿ÷³ 
êîìàíäè, þíàöüêà ³ ÷îëîâ³÷à, — 
êàæå Ñåðã³é Ïåðåãîí÷óê. — Ç 
íàñòóïíîãî ñåçîíó çáèðàºìîñÿ 
îãîëîñèòè ïîâíîö³ííèé íàá³ð 
äî äîðîñëî¿ êîìàíäè, à òàêîæ 
çàïðîñèòè òðåíåð³â. Ìîæëèâî, 
íàâ³òü ç Àìåðèêè. Ïîêè êîëåêòèâ 
òðåíóþòü ì³ñöåâ³ ôàõ³âö³.

ПРАВИЛАМ НАВЧАЄ 
КОМЕНТАТОР 

Íà òðèáóíàõ áóëî áëèçüêî 
200 âáîë³âàëüíèê³â. Õî÷à, íà â³ä-
ì³íó â³ä ìàéæå âñ³õ ³íøèõ ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü ó Â³ííèö³, âõ³ä 
áóâ ïëàòíèì. Âò³ì, âàðò³ñòü êâèò-
êà äîñèòü ñèìâîë³÷íà — 30 ãðí.

Âîäíî÷àñ ãëÿäà÷³ ìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü âèãðàòè ïðèçè â³ä ñïîí-
ñîð³â. Óñ³ îõî÷³ ìîãëè ïðèäáàòè 
ô³ðìîâó ñóâåí³ðíó ïðîäóêö³þ â³ä 
êëóáó «Vinnytsia Wolves». Òàêîæ 
íà âõîä³ äî ñòàä³îíó êîæåí ãëÿäà÷ 
îòðèìàâ êàðòêó ³ç ïîÿñíåííÿì 
ïðàâèë ãðè.

— Ìîÿ äî÷êà âèñòóïàº ó ÷èð-
ë³äèíãó. Òîìó ÿ â ïåðøó ÷åðãó 
ïðèéøëà ïîñïîñòåð³ãàòè çà ¿¿ 
âèñòóïîì. Ðàäà, ùî âîíà ï³ä-
òðèìóº «Âîâê³â». Çìàãàííÿ ç 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó áà÷ó 
âïåðøå, àëå çàâäÿêè êîìåíòàòîðó 
³ ðåàêö³¿ âáîë³âàëüíèê³â ïîòðîõè 
ïî÷èíàþ ðîçóì³òè ïðàâèëà ³ ñåíñ 
ãðè. Ïëàíóþ é íàäàë³ â³äâ³äóâàòè 
ìàò÷³, — êàæå Íàòàë³ÿ Ë³òîí³íà.

Ïðèêðàñîþ ñïîðòèâíîãî øîó 
áóëè çàïàëüí³ âèñòóïè ÷èðë³äåð³â. 
Ä³â÷àòà íå çóïèíÿëèñÿ ïðîòÿãîì 
âñüîãî òðèãîäèííîãî ìàò÷ó, òàí-
öþâàëè ³ âèêîíóâàëè àêðîáàòè÷í³ 
íîìåðè.

Êàòåðèíà Ñîêðîâ³ùóê, 21 ð³ê, 
ó êîìàíä³ ÷èðë³äåð³â ëèøå ñ³ì 
ì³ñÿö³â.

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî öå 
äóæå ñêëàäíî. Ãîëîâíå — ìàòè 
áàæàííÿ ³ âì³òè òàíöþâàòè. Ìàé-
æå ó âñ³õ íàøèõ ÷èðë³äåð³â º òàí-
öþâàëüíèé äîñâ³ä. ß çàéìàþñÿ 
òàíöÿìè ç ï’ÿòè ðîê³â, — êàæå 
Êàòåðèíà Ñîêðîâ³ùóê.

Ä³â÷àòà òðåíóþòüñÿ äâ³÷³ 
íà òèæäåíü, à ó âèõ³äí³ âèñòó-
ïàþòü íà ìàò÷àõ «Âîâê³â». Òà-
êîæ ï³äòðèìóþòü áàñêåòáîëüíó 
³ âîëåéáîëüíó êîìàíäè ìàéñòð³â 
íàøîãî ì³ñòà.

— Íàéñêëàäí³øå — ñàìå 
íà çìàãàííÿõ ç àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó. Áî òóò âèñòóïàòè äî-
âîäèòüñÿ íå ï³ä ÷àñ ïåðåðâ, à ïî-
ñò³éíî. Öå äóæå êëàñíî, åìîö³¿ 
çàøêàëþþòü! Òîìó âòîìó íàâ³òü 
íå ïîì³÷àºø, — ðîçïîâ³äàº Êà-
òåðèíà Ñîêðîâ³ùóê.

– Íåçâàæàþ÷è íà 
áàãàòî ñòåðåîòèï³â, 
öÿ ãðà º äîâîë³ 
³íòåëåêòóàëüíîþ, 
– ñêàçàâ ãðàâåöü 
«Âîâê³â» Áîãäàí Ñîêðóò
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Â³ííèöüêèé õóäîæí³é ìóçåé 
íàðåøò³ îòðèìàâ íîâîãî äèðåê-
òîðà. Íèì ñòàâ Ðóñëàí Ïàíàìà-
ðîâñüêèé. ×îëîâ³ê á³ëüøå ðîêó 
âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà 
³ Â³ííèöüêà îáëàñíà ðàäà âñå 
íå ìîãëà íàçíà÷èòè ïàíà Ðóñëà-
íà íà îô³ö³éíó ïîñàäó, îñê³ëüêè 
íå âèñòà÷àëî ãîëîñ³â.

— Áàãàòî õòî ïèøå òà ãîâîðèòü 
ïðî òå, ùî ó íàñ òóò âñå çàíåäáàíî 
³ íîâèé äèðåêòîð í³÷îãî íå ðî-
áèòü. Ùî ó íàñ ïðàöþþòü ëþäè 
áåç ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè. Ö³ ÷óòêè 
ïîøèðþº äðóæèíà êîëèøíüîãî 
äèðåêòîðà, íèí³ ïîê³éíîãî ²ëë³ 
Áåçáàõà, — ðîçïîâ³äàº äîãëÿäà÷êà 
ìóçåþ ïàí³ Òåòÿíà. — À íàñïðàâä³ 
ìóçåé çì³íþºòüñÿ ³ ñòàº êðàùèì.

Ó ìóçå¿ æóðíàë³ñòà çóñòð³ëà ãî-
ëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â ìóçåþ — 
Îêñàíà ßðåì÷óê. Ïàí³ Îêñàíà 
îäðàçó ïðîâåëà äî çàë³â ³ç êàðòè-
íàìè. Òèì ÷àñîì, ñï³âðîá³òíèê 
ìóçåþ ïðîâîäèâ åêñêóðñ³þ äëÿ 
îäí³º¿ æ³íêè.

— Öå íàø íàéêðàùèé åêñ-
êóðñîâîä. Â³í ïðàöþâàâ ó íàñ ç 
2011-ãî ðîêó. Ïîò³ì çâ³ëüíèâñÿ, 
ìè äîâãî ïðîñèëè, ùîá â³í ïî-
âåðíóâñÿ. ² öå ñòàëîñÿ çà Ðóñëàíà 
Ìèõàéëîâè÷à, — ãîâîðèòü æ³íêà.

ЩО ПОДИВИТИСЯ У МУЗЕЇ 
Îñíîâíà åêñïîçèö³ÿ íå çì³íþ-

âàëàñÿ ç 2005-ãî ðîêó. Ìóçåéíè-
êè ïèøàþòüñÿ çàëîþ Ïîòîöüêèõ, 
ó ÿê³é çáåð³ãàºòüñÿ àâòîðñüêà êî-
ï³ÿ ïîðòðåòà Ñòàí³ñëàâà. Òàêèõ 
êàðòèí ó ñâ³ò³ º ùå äâ³ ³ çáåð³-
ãàþòüñÿ âîíè ó ìóçå¿ ó Âàðøàâ³ 
òà ó ïàðèçüêîìó Ëóâð³.

— Öå íå êîï³¿. Õóäîæíèê íà-
ïèñàâ òðè êàðòèíè, âîíè òðîõè 
â³äð³çíÿþòüñÿ, àëå â ö³ëîìó äóæå 
ñõîæ³, — ãîâîðèòü çáåð³ãà÷ Îêñà-
íà. — ² ìè ðàä³, ùî îäíà ç íèõ 
ïðåäñòàâëåíà ó íàøîìó ìóçå¿.

ª îêðåìà çàëà, äå ïðåäñòàâëåíà 
Çàõ³äíà ªâðîïà 18-19 ñòîë³òòÿ. 
Ó õóäîæíüîìó ìóçå¿ º êàðòèíè 
Ðºï³íà, Áà÷÷àðåëë³, Í³ëóñà òà 
³íøèõ. Êð³ì òîãî, â îñòàíí³é 
çàë³ â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü ïîáà-
÷èòè ïîðöåëÿíîâ³ âèðîáè ç Êè-
òàþ, ßïîí³¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. 
Òóò, äî ðå÷³, äèðåêòîð çì³íèâ 
â³òðèíè, çà ùî òåæ îòðèìàâ 
íåñõâàëüí³ â³äãóêè.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ З ПРИХОДОМ 
НОВОГО ДИРЕКТОРА 

Êåð³âíèöòâî ðîçïî÷àëî ðå-
ìîíò íà äðóãîìó ïîâåðñ³. Òóò º 
âèñòàâêîâ³ çàëè, äå ÷åðãóþòüñÿ 
âèñòàâêè ð³çíèõ õóäîæíèê³â. 
Òðè âåëèê³ ê³ìíàòè òà êîðèäîð 

ЩО СПІЛЬНОГО У ВІННИЦЬКОГО 
ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ З ЛУВРОМ
Новини у музеї  Вінницький обласний 
художній музей трансформується і 
змінюється. Нове керівництво вже 
облаштувало нові виставкові зали. Крім 
того, пропонують некласичні формати 
зустрічей із музикою та вином, а також 
організовують виставки відомих 
українських художників 

У музею вже є ряд традиційних 
заходів: виставки на різдвяні 
свята, планер для дітей-аутистів 
та виставка їх робіт. На майбут-
нє директор планує влаштову-
вати дитячий планер щороку, 
щоб потім продавати картини 
на благодійному аукціоні і таким 
чином допомагати дітям.
Крім того, на Старому Місті (вул. 
Кожедуба, 11) є садиба-музей 
Луцишина. Там час від часу 
організовують майстер-класи з 
гончарного мистецтва, а раніше 
проходив традиційний планер, 
на який приїжджали майстри з 
різних куточків України. Новий 
директор має наміри відновити 
і цей захід.

Сьогодні музей має нові та су-
часні пропозиції. Наприклад, 
можна орендувати музейні зали 
для фотосесії. Коштує це всього 
50 гривень, проте є одна умо-
ва — робити фото без спалаху, 
щоб не нашкодити картинам. 
Крім того, у виставковому залі 
розташоване фоно і бажаючі 
можуть організовувати тут му-
зичні вечори і навіть із вином. 
Директор говорить, що заходи 
можуть бути різних форматів і 
керівництво готове обговорю-
вати деталі. А якщо є бажан-
ня просто прийти до музею, 
то вхідний квиток для дорослих 
коштує всього 20 гривень, а для 
дітей — 10.

Музей міняє формат

У музеї проводять екскурсії не тільки для груп. 
Увагу приділять навіть одному відвідувачу

â³äðåìîíòóâàëè çà ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â. ² ç çàíåäáàíèõ ïðèì³ùåíü 
ç ðîæåâèìè ñò³íàìè ³ çàòõëèì 
ïîâ³òðÿì, âîíè ïåðåòâîðèëèñÿ 
íà ñâ³òë³ âèñòàâêîâ³ çàëè. Êð³ì 
òîãî, ó ìóçåþ ç'ÿâèëàñÿ âèâ³ñêà 
íà á³÷í³é ñòîðîí³ áóä³âë³ òà ð³ç-
íîêîëüîðîâà ï³äñâ³òêà â³êîí.

— Ìè õîò³ëè çðîáèòè á³ëüøó 
âèâ³ñêó ³íøîãî êîëüîðó. Àëå 
çðîáèëè ïî áþäæåòó, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîð. — Öå ïðàöþº — ëþäè 
ïî÷àëè çâåðòàòè óâàãó íà ìóçåé.

СУЧАСНЕ МУЗЕЮ 
Ó âèñòàâêîâèõ çàëàõ ñüîãîäí³ 

ðîçì³ùåí³ ï³âñîòí³ ðîá³ò ãåí³-
àëüíîãî óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà 
²âàíà Ìàð÷óêà. ²ì'ÿ õóäîæíèêà 

çíàíå ó âñüîìó ñâ³ò³. Ó Òóðå÷-
÷èí³ âèäàþòü êàòàëîãè ç éîãî 
ðîáîòàìè, âèäàííÿ The Telegraph 
âíåñëî éîãî ³ì'ÿ äî ñîòí³ íàé-
ãåí³àëüí³øèõ ëþäåé ó ñâ³ò³, 
à êàðòèíè âèñòàâëÿþòü ó ð³çíèõ 
ìóçåÿõ ñâ³òó.

Ìàð÷óêà äîâãî çàáîðîíÿëè ³, 
çà ñëîâàìè ñàìîãî õóäîæíèêà, 
³ç òîãî ïåêëà éîãî âèçâîëèâ Ìè-
õàéëî Ãîðáà÷îâ. Cüîãîäí³ éîãî 
äîðîáîê íàë³÷óº áëèçüêî ï'ÿòè 
òèñÿ÷ êàðòèí, ÿê³ âèêîíàí³ â àâ-
òîðñüê³é òåõí³ö³ «ïëüîòàí³çì». 
Ñàìå ö³ êàðòèíè òà ãðàô³êà 
ïðåäñòàâëåí³ ó íàøîìó õóäîæ-
íüîìó ìóçå¿ ï³ä íàçâîþ «Ãîëîñ 
ìîº¿ äóø³». Åêñïîçèö³ÿ ä³ÿòè-
ìå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ – äî 19-ãî 
òðàâíÿ.

Çàðàç ó ìóçå¿ 
ïðîõîäèòü âèñòàâêà 
ãåí³àëüíîãî 
óêðà¿íñüêîãî 
õóäîæíèêà Іâàíà 
Ìàð÷óêà 
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КІНО

Код «Червоний»
Драма, 24.04, поч. о 18.10
25.04–1.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шазам!
Фантастика, 24.04, поч. о 10.40, 17.10
25.04–1.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Містер Лінк: Загублена ланка еволюції
Анімація, 24.04, поч. о 13.15
25.04–1.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Після
Драма, 24.04, поч. о 15.00, 19.45, 21.55
25.04–1.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Прокляття Ла Йорони
Жахи, 24.04, поч. о 12.15, 20.10
25.04–1.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Прокляття Ла Йорони
Жахи, 24.04, поч. о 18.10

Після
Драма, 24.04, поч. о 10.00, 14.05, 19.55

Хеллбой
Фантастика, 24.04, поч. об 11.55, 16.00, 21.50

Месники: Завершення
Фантастика
25.04–1.05, поч. о 10.20, 13.40, 17.10, 20.40

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Проклятий будинок
Жахи, 24.04, поч. о 17.00, 18.30

Транзит
Мелодрама, 24.04, поч. о 20.00

Глибинне зло
Жахи, 25.04–1.05, поч. о 16.00, 18.00

Best Sci-Fi
Фестиваль фантастичного кіно
25.04–1.05, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Кладовище домашніх тварин
Трилер, 24.04, поч. о 10.50, 13.00, 17.30
25.04–1.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шазам!
Фантастика, 24.04, поч. о 15.10, 18.00
25.04–1.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хеллбой
Фантастика, 24.04, поч. о 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00. 25.04–1.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Месники: Завершення
Фантастика
24.04, поч. о 19.30, 20.20, 20.50, 22.00, 23.10
25.04–1.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

На висоті
Фантастика, 24.04, поч. о 15.10, 19.40
25.04–1.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

«Піккардійська 
Терція» у Вінниці
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.

Найшвидший піаніст 
у світі з концертом 
у Вінниці
22 травня у Вінницькій 
обласній філармонії 
відбудеться концерт 
канадського композитора 
українського 

походження — Любомира Мельника. Він відомий 
як найшвидший піаніст на планеті. Ще на початку 
80-х піаніст розробив власну нотацію і техніку 
гри надшвидких арпеджіо (звану «безперервною 
музикою»), написавши безліч творів з її 
використанням. Оскільки мало хто може виконати 
його твори, Любомир виступає сам, демонструючи 
неймовірне і щоразу вражаюче володіння 
інструментом. Маестро здатний грати 19,5 ноти 
в секунду кожною рукою, чим він користується аж 
ніяк не для демонстрації своєї техніки. Його музика 
виводить звучання інструменту на абсолютно новий 
рівень. Початок концерту о 19.00. Вартість квитків: 
190–380 грн.

День народження 
«Аркати»
31 травня в обласній 
філармонії відбудеться 
грандіозний концерт з 
нагоди Дня народження 
Камерного оркестру 
«Арката», який було за-

сновано в 1993 році, а 31 травня відбувся перший 
великий концерт оркестру. Організатором, художнім 
керівником та диригентом камерного оркестру 
«Арката» є відомий піаніст, органіст, заслужений діяч 
мистецтв України Георгій Курков. Початок концерту 
о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

Improv Live Show 
у Вінниці
12 травня «Improv Live 
Show» покаже на сцені Бу-
динку офіцерів справжній 
майстер-клас з гумору. 
«Improv Live Show» — це 
гучна подія в світі гумору 

і абсолютно новий жанр для України. Усе, що буде 
відбуватися перед вами на сцені, — повна імпровіза-
ція. Ніяких заготовок і сценарію, всі теми для жартів 
дають глядачі із залу. Ніхто не знає, що станеться 
в наступну секунду, але точно відомо, що це буде 
дуже смішно. Ведучий шоу — чемпіон першого 
чемпіонату України з гумору «Ліга сміху» — Роман 
Міщеряков у складі команди «Два Капітана — 1955».
Якщо ви хочете побачити втілення найскладнішого 
гумористичного жанру на сцені і отримати масу за-
доволення, то ми чекаємо вас.
Початок о 19.00, вартість квитків: 50–350 грн.

Alyona Alyona 
у Вінниці
22 травня нова зірка 
української сцени їде 
до Вінниці! Alyona Alyona 
стрімко зайняла перші 
позиції і не збирається їх 
покидати. Неймовірний, 

емоційний, живий концерт реп-виконавиці не за-
лишить байдужим нікого, а навіть навпаки надасть 
енергії та сил. Концерт співачки відбудеться в «Feride 
Plaza», початок о 19.00. Вартість: 250–450 грн.

ÀÔ²ØÀ

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

«Бенюк і Хостікоєв» 
з комедією «Люкс 
для іноземців»!
20 травня о 19.00 на сце-
ні Вінницького театру 
імені Садовського 
улюблені народні артисти 
України Богдан Бенюк, 
Наталія Сумська і Анато-

лій 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 Будин-
ку 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».

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

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

Смішні гроші
Комедія, 2.05, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 3.05, поч. о 18.30

Селфі зі склерозом
Мала сцена. Комедія
4.05, поч. о 19.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 7.05, поч. 16.00

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

Смішні гроші
Комедія
8.05, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Як лисичка пташкою була
Пригодницький мюзикл
27.04, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Міжнародна 
виставка котів 
«Травневий 
La Murr»
Вам подобаються 
кішки, їх веселі ігри та 
вибрики?

Тоді завітайте на Міжнародну виставку котів 
«Травневий La Murr», яка відбудеться 25–26 трав-
ня у приміщенні ТРЦ «Мегамолл», за адресою 
м.Вінниця, вул.600-річчя, 17. Тут ви побачите вели-
ке розмаїття порід: великих та маленьких, вусатих 
та без вус, з хвостами та без них. Виставка буде 
працювати з 9.00–18.00.

«Великодній ярмарок»
До 26 квітня Експоцентр Вінницької торго-
во-промислової палати запрошує відвідати пе-
редсвятковий «Великодній ярмарок». На ярмар-
ку ви зможете придбати високоякісні різноманіт-
ні продукти харчування до великоднього столу 
за цінами виробника, а також товари легкої 
промисловості та сувеніри. Час роботи ярмарку: 
25 квітня 10.00–18.30, 26 квітня 10.00–18.00
Довідки за телефонами: (0432) 52–59–52, 
52–59–75

OPERAFEST 
TULCHYN подарує 
5 днів незабутніх 
вражень!
З 4 по 9 червня у леген-
дарному Палаці Потоць-
ких у Тульчині пройде ІІІ 
міжнародний фестиваль 

під відкритим небом OPERAFEST TULCHYN. 
Головний open air літа буде вражати ексклюзивни-
ми 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, Німеч-
чини 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 американ-
ськими 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! Замов-
лення 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 під-
тримки Валерія Коровія, Миколи Кучера, Лариси 
Білозір, агроіндустріального холдингу МХП. 
Генеральний інформаційний партнер — RIA.
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Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

3 вакансії, конвойна рота ГУНП. 
З/п від 9000. Прийом документів 
до 13.05. Тел.:(067)430-52-67, 
(073)311-74-06 

Загубив-знайшов 
Втрачену довідку взамін військ.квитка 
серія Д №3928 на ім'я Горбатий 
С.Ю вважати недійсною Тел.:тел. не 
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ОГОЛОШЕННЯ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Í à é ã ó ÷ í ³ ø è é 
ôåñòèâàëü Â³ííè÷-
÷èíè âæå íà ïî-

ðîç³! Ãîëîâíèé open air ë³òà — 
²²² ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü 
OPERAFEST TULCHYN-2019 
— öüîãî ðîêó äàðóº ùå á³ëüøå 
äí³â îïåðíî¿ ôåºð³¿ ïðîñòî íåáà, 
ïðîòÿãîì ÿêèõ áóäå âðàæàòè åêñ-
êëþçèâíèìè ïîñòàíîâêàìè òà 
ïðèãîëîìøëèâèìè øîó, ÿê³ âè 
íå ïîáà÷èòå í³äå ³íäå.

OPERAFEST TULCHYN-2019 
òðèâàòèìå ç 4 ïî 9 ÷åðâíÿ íà òå-
ðèòîð³¿ «Ïîä³ëüñüêîãî Âåðñà-
ëþ» — ïàðêó Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ 
ó Òóëü÷èí³. Âõ³ä íà òåðèòîð³þ 
ôåñòèâàëþ òðàäèö³éíî áåçêî-
øòîâíèé. À ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â 
12 ãðàíä³îçíèõ ïîñòàíîâîê íàì 
ïðåçåíòóþòü íàéêðàù³ òåàòðè é 
ñîë³ñòè Óêðà¿íè, ÑØÀ, Ïîëüù³ 
òà Í³ìå÷÷èíè.

— ² ãëÿäà÷³, ³ ìè ñàì³ âæå çâè-
êëè ùîðîêó äèâóâàòè ³ áðàòè 
íîâó âèñîòó! Öüîãî ðîêó ó íàñ 
âïåðøå â Óêðà¿í³ âèñòóïèòü 
Ïîëüñüêà Êîðîë³âñüêà îïåðà, 
áóäóòü äâà îêðåì³ äí³ äèòÿ÷èõ 
ïîñòàíîâîê, à êð³ì âñåñâ³òíüîâ³-
äîìèõ ìþçèêë³â òà çàõîïëþþ÷èõ 
îïåð, êîæíîãî äíÿ — áåçìåæíà 
êðàñà áàëåòó, — ðîçïîâ³äàº ãî-
ëîâíèé ðåæèñåð OPERAFEST 
TULCHYN-2019 Ïàâëî Òðåòüÿ-
êîâ. — Óæå õî÷åòüñÿ ïîáà÷èòè 
çàõîïëåí³ î÷³ íàøèõ ãëÿäà÷³â. 
×óòòºâ³ ³ ïðèñòðàñí³, ìàñøòàáí³ 
³ íåâèìîâíî êðàñèâ³ áàëåòè ï³ä 
â³äêðèòèì íåáîì ïîðó÷ ³ç ðîç-
ê³øíèì Ïàëàöîì Ïîòîöüêèõ… 
Âèäîâèùå áóäå íåçàáóòíº!

ПОБАЧИМО ТАНГО 
НА ПУАНТАХ 

Áàëåòíà ôåºð³ÿ íà OPERAFEST 
TULCHYN-2019 ðîçïî÷íåòü-
ñÿ ó ðàìêàõ í³÷íî¿ ïðîãðàìè 
ó í³÷ ç 7 íà 8 ÷åðâíÿ. Ãëÿäà÷àì 
âàðòî ãîòóâàòè ñåðöÿ äî ìàêñè-
ìàëüíî¿ ÷óòòºâîñò³ ³ ðîìàíòèêè, 
àäæå îï³âíî÷³ ïîáà÷èìî «²ñòîð³¿ 
ó ñòèë³ òàíãî». Öå íîâàòîðñüêà 
ñó÷àñíà contemporary-ïîñòàíîâêà 
àâòîðñüêîãî áàëåòó Àðòåìà Øî-
øèíà — ïðîâ³äíîãî ñîë³ñòà çíà-

ìåíèòîãî òåàòðó Ðàäó Ïîêë³òàðó 
Kyiv Modern Ballet, ÿêèé çàâäÿêè 
ñâî¿ì ãëèáîêèì, ñàìîáóòí³ì ïî-
ñòàíîâêàì ó Êè¿âñüêîìó ìóí³-
öèïàëüíîìó àêàäåì³÷íîìó òåàòð³ 
îïåðè òà áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíà-
öòâà çäîáóâ ñëàâó ùå é îäíîãî ç 
íàéêðàùèõ õîðåîãðàô³â Óêðà¿íè.

Ó «²ñòîð³ÿõ ó ñòèë³ òàíãî» Àð-
òåì Øîøèí ïîºäíàâ ñâ³é äîñâ³ä 
êëàñè÷íîãî áàëåòó, ìîäåðíó ³ 
áàëüíèõ òàíö³â, é ðîçêðèâ ãî-
ëîâíó ñóòü òàíãî — öå òàºìíè-
öÿ, ÿêó òàíöþþòü äâîº. Ìîâîþ 
òàíöþ, âèäîâèùíèõ ðóõ³â òà ô³-
ãóð, ÷îòèðè ïàðè ðîçêàæóòü íàì 
ñâî¿ äîëåíîñí³ ³ñòîð³¿, â êîæí³é 
³ç ÿêèõ ñàìîòí³ ñåðöÿ øóêàþòü 
áëèçüêîãî ñîá³ ñï³âðîçìîâíèêà 
ó ïîäîðîæ³ ïî æèòòþ.

À ïîäâ³éíó ïîðö³þ íàñîëîäè òà 
åìîö³é çàáåçïå÷èòü äèâîâèæíà 
ìóçèêà Àñòîðà Ï’ÿööîëëè, Êàð-
ëîñà Åëåòà Àëüìàðàíà, Êàðëîñà 
Ãàðäåëÿ ³ Õåðàðäî Ðîäð³ãåñà ó âè-
êîíàíí³ ÷óäîâîãî îðêåñòðó ³ àð-
òèñò³â õîðó, çíàìåíèòîãî òåíîðà 
Äìèòðà Ôîùàíêè ³ âñåñâ³òíüîâ³-
äîìîãî àêîðäåîí³ñòà, íàðîäíîãî 
àðòèñòà Óêðà¿íè Â’ÿ÷åñëàâà Ñà-
ìîôàëîâà.

— Ïðàöþâàòè àðòèñòàì «íà-
æèâî» — ñï³ëüíà ³äåÿ: ìîÿ ³ 
ìàåñòðî-äèðèãåíòà Ä³ëÿâåðà 
Îñìàíîâà, áî òàíöþâàòè òàíãî 
ï³ä ôîíîãðàìó, õàé ³ íàéïðåêðàñ-
í³øó, — öå çîâñ³ì ³íø³ â³ä÷óòòÿ, 
í³æ ï³ä æèâèé îðêåñòð, áî öå 
ùå 50% äîäàòêîâîãî äðàéâó, — 
ïåðåêîíàíèé Àðòåì Øîøèí. — 
Äî ìóçè÷íî¿ êîíöåïö³¿ ÿ â³ä³áðàâ 
òâîðè, ÿê³ ñàì äóæå ëþáëþ. Öå 
ñâ³òîâ³ õ³òè «êîðîëÿ òàíãî» Àñ-
òîðà Ï’ÿööîëëè, «Historia de un 
amor» Êàðëîñà Åëåòà Àëüìàðàíà, 
ìåëîä³ÿ ç³ ñòð³÷êè «Çàïàõ æ³íêè» 
Êàðëîñà Ãàðäåëÿ, «La Cumparsita» 
Ãåðàðäî Ðîäð³ãåñà â àðàíæóâàí-
í³ ïðåêðàñíîãî àêîðäåîí³ñòà 
Â’ÿ÷åñëàâà Ñàìîôàëîâà. Çàâäÿêè 

Казковий Схід, світ реальний та фантастичний, 
драматичні зіткнення та піднесені почуття, тонкий гумор 
та бешкетування — у дивовижному балеті «Тисяча і одна 
ніч» 9 червня о 18.00 на OPERAFEST TULCHYN 

НАЙКРАЩІ БАЛЕТИ – КОЖНОГО 
ДНЯ НА OPERAFEST TULCHYN!
Нововведення фестивалю-2019  
Дивувати нас з 4 по 9 червня буде рекордна 
кількість артистів — більше 700! Побачимо 
всесвітньовідомі балети-шедеври — 
вічні історії кохання «Собор Паризької 
Богоматері» та «Тисяча і одна ніч», а також 
сучасний балет «Історії у стилі танго» під 
живий акомпанемент оркестру і солістів

«×óòòºâ³, ïðèñòðàñí³ 
áàëåòè ï³ä â³äêðèòèì 
íåáîì ïîðó÷ ³ç 
ðîçê³øíèì Ïàëàöîì 
Ïîòîöüêèõ! Âèäîâèùå 
áóäå íåçàáóòíº!»

÷óäîâèì ìóçèêàíòàì Îñìàíîâó 
³ Ñàìîôàëîâó íàø áàëåò íàáóâ 
á³ëüø ÿñêðàâèõ â³äò³íê³â òà ï³â-
òîí³â.

ГЕНІАЛЬНИЙ «СОБОР 
ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ» 

Êðàñà êëàñè÷íîãî áàëåòó 
íà OPERAFEST TULCHYN-2019 
áóäå ïðåäñòàâëåíà 8 ÷åðâíÿ 
î 21.00. Êðàù³ àðòèñòè Õàðê³â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåàòðó Cxid 
Opera ïðåçåíòóþòü áåçñìåðòíó ³ñ-
òîð³þ êîõàííÿ — áàëåò «Ñîáîð 
Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³».

²ñòîðèêè ³ ë³òåðàòóðîçíàâö³ êà-
æóòü, ùî ñâ³é çíàìåíèòèé ðîìàí 
Â³êòîð Ãþãî íàïèñàâ, çàõèùà-
þ÷è ãîòè÷íèé õðàì, ÿêèé éîãî 
ñó÷àñíèêè õîò³ëè ïåðåáóäóâàòè. 
Ïðîòå ñîáîð âèñòîÿâ, ³ âæå á³ëü-
øå âîñüìè ç ïîëîâèíîþ ñòîë³òü 
ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ îäíèì ç 
ãîëîâíèõ ñèìâîë³â ôðàíöóçüêî¿ 
ñòîëèö³. À ãåðî¿ îäíîãî ç íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ ó ñâ³ò³ ë³òåðàòóðíèõ 
áåñòñåëåð³â æèâóòü òðåòº ñòîë³òòÿ, 
ó òîìó ÷èñë³ é ó áàëåò³, âïåðøå 
ïîñòàâëåíîìó ó 1884 ðîö³ íà ìó-
çèêó ³òàë³éöÿ Öåçàðÿ Ïóí³.

Íèí³øíÿ ïîñòàíîâêà — õîðåî-
ãðàô³÷íà âåðñ³ÿ íàðîäíî¿ àðòèñò-
êè Óêðà¿íè ªâãåí³¿ Õàñÿíîâî¿, ³ 
òåæ íà îñíîâ³ áàëåòíî¿ êëàñèêè. 
Âò³ì, ñóòü ñþæåòó, ðîçêàçàíî-
ãî Â³êòîðîì Ãþãî, çà ö³ äåñÿ-
òèë³òòÿ ³ íàâ³òü ñòîë³òòÿ ìàéæå 
íå çì³íèëèñÿ. Òîæ ãëÿäà÷³, ÿê 
³ ðàí³øå, ðàä³òèìóòü çóñòð³÷³ ç 
ïåðåêëàäåíîþ íà òàíåöü ³ñòîð³-
ºþ êîõàííÿ, ÿêå âèÿâèëîñü ì³ö-
í³øèì çà êàì'ÿí³ ìóðè Ñîáîðó 
Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³.

СХІДНИЙ КОЛОРИТ 
У «ТИСЯЧА І ОДНА НІЧ» 

Äåâ’ÿòîãî ÷åðâíÿ î 18.00 íà 
OPERAFEST TULCHYN òåàòð 
Ñõ³d Opera âðàçèòü íàñ îäíèì ç 
íàéÿñêðàâ³øèõ ³ íàéêðàñèâ³øèõ 
ñâî¿õ áàëåò³â «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷».

Ó îñíîâ³ ë³áðåòî — çíàìåíèò³ 
êàçêè Øåõåðåçàäè (çîêðåìà, ïðî 
ïðèãîäè Ñèíäáàäà-ìîðåïëàâöÿ, 
ïðî ïòàõó Ðóõõ, ïðî Àëàää³íà ³ 
ïðèíöåñó Áóäóð, ïðî Àë³-Áàáó ³ 
40 ðîçá³éíèê³â).

— Çàïàëüíà ñõ³äíà ìóçèêà 
³ ÿñêðàâ³ òàíö³ ðîáëÿòü íåïî-
âòîðíèì áàëåòíèé âàð³àíò ñòà-
ðîäàâíüî¿ êàçêè. Öå ³ñòîð³ÿ 
ïðî ÷èñòå, ìóäðå ³ ïðåêðàñíå 
êîõàííÿ, íàïîâíåíà ïî÷óòòÿ-
ìè, ïåðåæèâàííÿìè, åìîö³ÿìè 
³ íå ïîçáàâëåíà ÷àñòêè ãóìî-
ðó, — ðîçïîâ³äàº àðò-ïðîäþñåð 
OPERAFEST TULCHYN-2019 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — ×àð³âíà ìó-
çèêà â³äîìîãî àçåðáàéäæàíñüêîãî 
êîìïîçèòîðà Ô³êðåòà Àì³ðîâà çà-
÷àðîâóº ñêëàäíîþ ñõ³äíîþ ðèò-
ì³êîþ, íåçâè÷àéíîþ íàñï³âí³ñòþ 
ìåëîä³é, êëàñè÷íîþ ñòðóíê³ñòþ. 
Öèòóþ÷è òàíöþâàëüíèé ôîëü-
êëîð àðàáñüêèõ êðà¿í, áàëåòìåé-
ñòåð Â³êòîð Øê³ëüêî ìàéñòåðíî 
ïåðåâ³â éîãî íà ìîâó êëàñè÷íîãî 
áàëåòó.

Á³ëüøå ïðî ³íø³ êîíöåðòè 
OPERAFEST TULCHYN-2019 ³ 
òå, ÿê íàéçðó÷í³øå äî¿õàòè ç Â³-
ííèö³ äî Òóëü÷èíà, âè ìîæåòå ä³-
çíàòèñÿ ó ³íôîðìàö³éíîìó öåíòð³ 
ôåñòèâàëþ:  (0432)690-025, (096) 
040-66-86, âóë. Òåàòðàëüíà, 15 
(1 ïîâåðõ). À òàêîæ íà ñàéò³ 
moemisto.ua.
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На кладовище 
— безкоштовно 
 Ó ïîìèíàëüíó íåä³ëþ, 
5 òðàâíÿ, àâòîáóñè áåçêî-
øòîâíî âîçèòèìóòü ì³ñòÿí 
íà ì³ñüêèé öâèíòàð, ùî 
á³ëÿ ñåëà Ëóêà-Ìåëåøê³â-
ñüêà. Àâòîáóñè êóðñóâàòè-
ìóòü ç 7.00 äî 17.00.
— Òðàíñïîðò â³äïðàâëÿòè-
ìåòüñÿ ç ïëîù³ Ïåðåìîãè, 
à â çâîðîòíîìó íàïðÿì-
êó — â³ä ÀÇÑ íà Òèâð³â-
ñüêîìó øîñå, — çàçíà÷àþòü 
ó ìåð³¿. Íàãàäóºìî, ùî 
ó ïîìèíàëüíó íåä³ëþ ï³ä 
÷àñ êóðñóâàííÿ áåçêîøòîâ-
íèõ àâòîáóñ³â ðóõ ïðèâàò-
íîãî òðàíñïîðòó âóëèöÿìè 
Çàìîñòÿíñüêà, Ä. Íå÷àÿ, 
Òèâð³âñüêîìó øîñå (â³ä 
ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî 
äî ïåðåõðåñòÿ Òèâð³âñüêîãî 
øîñå ç îá’¿çíîþ äîðîãîþ) 
áóäå îáìåæåíî. ßêùî æ 
âè âñå-òàêè ïëàíóºòå ¿õàòè 
íà «ïðîâîäè» àâòîìîá³ëåì, 
çðîáèòè öå ìîæíà ÷åðåç 
îá’¿çíó äîðîãó ç Íåìèð³â-
ñüêîãî øîñå.

Будуть чистити 
притоки Бугу 
 Ó Â³ííèö³ ïîêàçàëè 
íîâèé çåìñíàðÿä, ÿêèì 
ðîç÷èùàòèìóòü Ï³âäåííèé 
Áóã. Ðîç÷èñòêó çàïëàíîâà-
íî â ìåæàõ Ñòðèæàâêè òà 
Â³ííèö³, ðîáîòè ïî÷èíà-
òèìóòüñÿ ç âåðõíüî¿ òî÷êè, 
â Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³. 
Ð³÷êó áóäå ðîç÷èùåíî äî ¿¿ 
ïðèðîäíîãî ðóñëà. 
— Íàðàç³ çåìñíàðÿä áóäå 
ïðîâîäèòè âèïðîáóâàëüí³ 
ðîáîòè ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
íåðåñòîâîãî ïåð³îäó ðîç-
ïî÷íå ðîç÷èñòêó äíà. Éîãî 
ïëàíóþòü çàëó÷àòè äî ðîç-
÷èñòêè ïðèòîê Ï³âäåííîãî 
Áóãó, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó àãðîïðî-
ìèñëîâîãî ðîçâèòêó ÎÄÀ 
Ìèêîëà Òêà÷óê.

КОРОТКО
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442648

446999

448418

РЕКЛАМА

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ä³â÷àòà ³ç ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ «Grace», 
ó÷àñíèö³ êîíêóðñ³â «Ì³ñ RIA» òà Mrs. 
Vinnytsia International òàíöþâàëè ï³ä ëà-
òèíîàìåðèêàíñüê³ ìîòèâè. Õîðåîãðàôîì-
ïîñòàíîâíèêîì íîìåðà áóâ Äìèòðî ßðî-
âèé òà ñòóä³ÿ «Salsa Mafia». Ï³ä ÷àñ òàíöþ 
ä³â÷àò ï³äòðèìóâàëè ÷åìï³îíè Óêðà¿íè ç 
áðåéê-äàíñó. Ï³ñëÿ òàíöþâàëüíîãî íî-
ìåðà íà ãëÿäà÷³â ÷åêàëè ÿñêðàâ³ âèõîäè 
ìîäåëåé ó ë³òíüîìó îäÿç³ â³ä Tally Weijl 
òà êóïàëüíèêàõ Anabel Arto.

Tally Weijl — öå ïîâñÿêäåííèé çðó÷íèé 
îäÿã, ÿêèé çäàòåí ï³äêðåñëèòè ñòèëü òà 
îáðàç ä³â÷èíè. Ó ë³òí³é êîëåêö³¿ áðåíäó 
ç³áðàí³ âñ³ òðåíäè öüîãî ñåçîíó: êîìá³íå-
çîíè, øèðîê³ áðþêè, äîâãè øèðîê³ ï³ä-
æàêè òà á³ëèé êîë³ð, ÿêèé á'º âñ³ ìîäí³ 
ðåéòèíãè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ êóïàëüíî¿ ìîäè â³ä óêðà-
¿íñüêîãî áðåíäó Anabel Arto, òî äèçàéíåðè 

ïðîïîíóþòü ÿê ÿñêðàâ³ â³äêðèò³ êóïàëü-
íèêè, òàê ³ ñòðèìàí³ çàêðèò³. Ó ë³òí³õ êî-
ëåêö³ÿõ º îäíàêîâ³ ìîäåë³ äëÿ äîðîñëèõ ³ 
ìàëèõ ä³â÷àò. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà ñêëàñòè 
ÿñêðàâèé ë³òí³é ñ³ìåéíèé ëóê, ÿêèé òî÷íî 
íå áóäå íåïîì³òíèì íà óêðà¿íñüêèõ ÷è 
çàêîðäîííèõ ïëÿæàõ.

Êð³ì òîãî, öüîãî ñåçîíó áðåíä âèêî-
ðèñòàâ ñì³ëèâå ð³øåííÿ — êóïàëüíèêè ³ç 
îêñàìèòó. Áðåíä ïðîäóìàâ óñ³ ïîáàæàííÿ 
³ ñòâîðèâ ð³çí³ ìîäåë³ êóïàëüíèê³â, ÿê³ 
íå äåôîðìóþòüñÿ ïðè íàìîêàíí³.

Âåäó÷à Îëüãà Ñîëüâàð ïðîêîìåíòóâàëà 
êîæåí âèõ³ä ³ îïèñàëà êîëåêö³¿, ÿê³ ïðîïî-
íóþòü áðåíäè. Öå ëåãê³ òà ÿñêðàâ³ ð³øåííÿ 
ìàéáóòíüîãî ñåçîíó. Âåäó÷à íå îäèí ðàç 
íàãîëîñèëà, ùî ñàìå ó öüîìó ë³òíüîìó 
îäÿç³ êîæíà ä³â÷èíà áóäå â³ä÷óâàòè ñåáå 
ÿñêðàâî ³ âïåâíåíî. Äî ðå÷³, âåäó÷à òàê 
ñàìî áóëà îäÿãíåíà ó êóïàëüíèé êîñòþì 
â³ä Anabel Arto.

Ó ïåðåðâàõ ì³æ ïîêàçàìè ïóáë³êó ðîç-

âàæàâ ãóðò «Ïàí Êàðïî». Ó ïðèòàìàííî-
ìó Ãàâàÿì ñòèë³ ñï³âàê çàïàëþâàâ ñâî¿-
ìè õ³òàìè íà ï³ùàíîìó ïîä³óì³. Áóëè ³ 
ïðèºìí³ ñþðïðèçè äëÿ ãëÿäà÷³â. Óñ³, õòî 
çä³éñíèâ ïîêóïêó â ìàãàçèí³ Anabel Arto 
òà Tally Weijl â³ä 500 ãðèâåíü, ìàëè çìîãó 
çàðåºñòðóâàòè ñâî¿ ÷åêè òà âçÿòè ó÷àñòü 
ó ðîç³ãðàø³ ïóò³âêè íà äâîõ äî ªâðîïè 

â³ä òóðèñòè÷íîãî àãåíòñòâà Bel Viaggio.
Çàõ³ä ñï³ëüíî îðãàí³çîâóâàëè ÒÐÖ «Ìå-

ãàìîëë» òà 20minut.ua. Äîïîìàãàëè îðãàí³-
çàòîðàì ²ííà Öèìáàëþê ³ Êàòåðèíà Ïðî-
ñÿííèêîâà. Óñ³ ó÷àñíèö³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
îòðèìàëè êâ³òè â³ä ñòóä³¿ Helen Decor. 
À îáðàçè äëÿ ìîäåëåé ñòâîðþâàëà ñòóä³ÿ 
ìàê³ÿæó The Faces Make-Up&hair Studio.

ЛІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА BIKINI SHOW
Тренди літа  Минулі вихідні були гарячими для 
відвідувачів ТРЦ «Мегамолл», а все через показ 
літнього та купального одягу від брендів Anabel 
Arto та Tally Weijl. Моделі танцювали та дефілювали 
у літньому одязі та купальниках

У показі взяли участь моделі агенції «Grace», 
учасниці конкурсів «Міс RIA» та Mrs. Vinnytsia International 

ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß
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ОВЕН 
Тимчасове затишшя на по-
чатку тижня може змінитися 
до вихідних шквалом почут-
тів. Ваша думка може вияви-
тися не надто об'єктивною. 
Не виключено, що ви себе 
обманюєте.

ТЕЛЕЦЬ 
З'ясовуючи стосунки з коха-
ною людиною, ви повинні 
вирішити для себе, розлуча-
єтеся ви, або все-таки спро-
буєте зрозуміти одне одного і 
зберегти ваші стосунки.

БЛИЗНЮКИ 
Ви опинитеся у вирі почуттів, 
побачень, яскравих емоцій 
і романтичних переживань. 
У середу з'ясування стосун-
ків буде бурхливим, але 
результат буде вартий того, 
ви станете ближче.

РАК 
Бажання більше часу про-
водити одне з одним вимагає 
негайної реалізації, попра-
цюйте над цим питанням. 
У вівторок можлива невелика 
сварка. У п'ятницю стосунки 
можуть налагодитися.

ЛЕВ 
Пора виходити з підпілля, 
щоб показати свою непере-
вершеність світу. Одягайтеся 
модно, посміхайтеся чарівно, 
і вам гарантована увага з 
боку протилежної статі. 

ДІВА 
Трохи серйозності замість 
легковажності вам не зава-
дить. Саме ця якість дозво-
лить змінити в кращий бік 
стосунки з коханою людиною. 

ТЕРЕЗИ 
Від вашої здатності не афі-
шувати нюанси вашого 
особистого життя зараз без-
посередньо залежить ступінь 
його успішності. 

СКОРПІОН 
У любовних стосунках вам 
доведеться прийняти кохану 
людину такою, якою вона є. 
Тим більше, що ви від неї 
у захваті. Вона вас хвилює, 
вас до неї тягне. І це взаємно. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви користуєтеся успіхом, вам 
доведеться почути визнання 
в коханні, але не приймайте 
це серйозно, вас просто хо-
чуть спокусити. В суботу буде 
вдала поїздка на природу.

КОЗЕРІГ 
Вам захочеться кохання, 
побачень, розваг, яскравого 
відпочинку. І доля стане со-
юзником вам в цьому питанні. 
Ймовірне романтичне зна-
йомство або поліпшення вза-
ємин з постійним партнером. 

ВОДОЛІЙ 
Ви привабливі і як завжди 
неповторні. Але прийшов час 
розібратися у ваших захоплен-
нях. Остерігайтеся службових 
романів. Кілька необережних 
слів, і ви дасте навколишнім 
поживу для пліток. 

РИБИ 
Можете побути трохи его-
їстом, але не перетинайте 
межу. Кохана людина виявить 
до вас максимум доброзич-
ливості і терпіння, але довго 
терпіти образи не стане.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 КВІТНЯ

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— Найчастіше подібні приго-
ди трапляються в результаті 
спільних посиденьок з великою 
кількістю алкогольних напоїв. 
Людина розслабляється, рівень 
сором’язливості і збентеження 

помітно знижується, а тяга до експериментів 
збільшується. Це той самий випадок, коли 
«море по коліно», «після нас хоч потоп», «була 

не була» та інші приказки за темою. Крім того, 
вірогідність, що людина (з якою у вас випад-
ковий секс) більше ніколи не трапиться на ва-
шому життєвому шляху, а значить, можна без 
зайвих хвилювань пробувати все, гальма 
взагалі вимикає.
Начебто все добре, але де є плюси, завжди 
знайдуться і мінуси. Те, що партнер на одну 
ніч — незнайомець, наче ок. Але про стан його 
статевого здоров’я вам теж нічого не відомо 
(хоча і про знайомих таких даних у нас до-

сить часто немає). Але в більшості випадків 
секс на одну ніч, це наслідок п‘янок, тож ве-
лика ймовірність забути про обережність та 
захист — наслідки зрозумілі. Ну і ще один сум-
ний момент. Після такого сексу без зобов’язань 
ви можете закохатися (як правило, це жінок 
стосується), а на тому боці це просто пригода. 
Варто розуміти, що цілком можуть початися: 
пошуки зустрічей, болісні думки, смс, дзвінки, 
і все це людині, яка можливо ім’я ваше навіть 
не пам’ятає.

Коментар експерта

Áåçïåðå÷íî, íîâ³ ïðèãîäè 
áàäüîðÿòü, à îäíîðàçîâ³ ñåêñ-
ïðèãîäè ÷àñîì çðèâàþòü äàõ. 
Îñîáëèâî, êîëè òÿãíå äî íåçíà-
éîìî¿ ëþäèíè. Â³ä÷óâàºø ñåáå 
â öåé ìîìåíò òàêèì ñîá³ íîí-
êîíôîðì³ñòîì, ÿêîìó ïëþâàòè 
íà äóìêó ñîö³óìó. Íåðîçñóäëè-
â³ñòü çàøêàëþº â³ä ðîçóì³ííÿ 
áåçêàðíîñò³. Âåñü öåé âèáóõîíå-
áåçïå÷íèé êîêòåéëü ï³ä³ãð³âàº áà-
æàííÿ ïîðóøèòè âíóòð³øí³ òàáó, 
îäíå ç ÿêèõ — ñåêñ íà îäíó í³÷. 
Âëàñíå, à ùî òóò òàêîãî ñòðàø-
íîãî, ï³ñëÿ îäí³º¿ íî÷³ âè çíîâó 
ñòàíåòå íåçíàéîìöÿìè, ìîæëèâî, 
í³êîëè á³ëüøå íå çóñòð³íåòåñÿ. 
Ðîçóì³þ÷è öå, ìîæíà äîçâîëè-
òè ñîá³ íàéñì³ëèâ³ø³ ôàíòàç³¿, òà 
íå òóðáóâàòèñü ïðî òå, ùî â î÷àõ 
âèïàäêîâîãî ïàðòíåðà òè çäàâà-
òèìåøñÿ «äèâàêîì».

Çàòèøøÿ íà îñîáèñòîìó ôðîí-
ò³ ³ ô³ç³îëîã³÷í³ ïîòðåáè ìîæóòü 
äîâãèé ÷àñ çíàõîäèòèñÿ íà îäí³é 
åìîö³éí³é õâèë³. Àëå ïðèõîäèòü 
äåíü, êîëè òè ðîçóì³ºø, ùî êî-
õàííÿ êîõàííÿì, à ñåêñó õî÷åòüñÿ 
ïðÿìî çàðàç. ² îäíîðàçîâèé ïàðò-
íåð äîïîìàãàº ïðèéòè äî òÿìè, 
çàãàëüíèé òîíóñ ï³äâèùèòè. 
Âò³ì, òàêèé åêñïåðèìåíò ìîæå 
ñòàòè ïðè÷èíîþ àïàò³¿ ³ íàâ³òü 
çàíóðåííÿì ó äåïðåñ³þ. Òîìó ùî 
ñåêñ — öå âñå-òàêè áëèçüê³ñòü, 
íàéá³ëüøà ç ìîæëèâèõ. ² íàâ³òü 
íàäâèñîêà âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ 
íå çàñòðàõóº â³ä ðîç÷àðóâàííÿ. 
Æ³íêàì îñîáëèâî âàðòî öüîãî 
ïîáîþâàòèñÿ, òàê ÿê ÷àñòî ï³ñëÿ 
ñåêñó ÷îëîâ³ê äëÿ íèõ óæå ñâ³é, 
ïðàêòè÷íî êîõàíèé, à ôàêòè÷-
íî ºäèíèé — ðîç÷àðóâàííÿ ìîæå 
áóäå áîëþ÷èì. Îäíàê âàðòî çà-

çíà÷èòè, ùî õî÷ ñåêñ íà îäíó í³÷ 
äëÿ áàãàòüîõ º ìåòîþ, ÷àñîì â³í 
ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ. Íàïðè-
êëàä, íîâèõ ñòîñóíê³â, äîâãîãðà-
þ÷èõ àáî êîðîòêî÷àñíèõ.

ПРИЧИНА ОДНІЄЇ НОЧІ 
Çàõîò³ëîñÿ ³ âñå, ÿêà ùå ìîæå 

áóòè ïðè÷èíà, ïðàâäà? Íàñïðàâ-
ä³ íå âñå òàê ïðîñòî. Áóâàº, ùî 
ñåêñ íà îäíó í³÷ ñòàºòüñÿ àáñî-
ëþòíî âèïàäêîâî. Íàïðèêëàä, 
âè çóñòð³ëè ëþäèíó, âîíà âàì 
ñïîäîáàëàñÿ, âè ïåðåä÷óâàºòå 
íîâó ëþáîâíó ³ñòîð³þ ³ äîñèòü 
ïðèðîäíèì ÷èíîì ïðîäîâæóºòå 
çíàéîìñòâî ó ë³æêó. Àëå ùîñü 
íå ñïðàöþâàëî, ñåêñ âèÿâèâñÿ 
«íóóó, òàê ñîá³». Íåçâàæàþ÷è 
íà ñïîä³âàííÿ á³ëüøîãî — òðà-
ïèâñÿ ñåêñ íà îäíó í³÷.

Ó ÷îëîâ³ê³â ùå áóâàº òàê: ïî-
çíàéîìèâñÿ ç æ³íêîþ, ïåðøå ïî-
áà÷åííÿ, âñå î÷³êóâàíî ³ ïåðåä-
áà÷óâàíî. Ðàïòîì, éîãî íàêðèëî 
çáóäæåííÿ. Ïðè÷îìó íàêðèëî 
òàê, ùî ³ ¿¿ çà÷åïèëî «õâèëåþ». 
Òà êîëè ä³éøëè äî ä³ëà, ÷îëîâ³ê 
ðîçóì³º, ùî «ïåðåòðèìàâ», áà-
æàííÿ ÿê ïðèéøëî, òàê ³ ï³ø-
ëî. ×åðåç «íå õî÷ó» â³í ÿêîñü 
çàâåðøóº ñïðàâó, àëå òàêèé îá-
ëîì ãåòü-÷èñòî áëîêóº áàæàííÿ 
ïðîäîâæóâàòè. Çíîâó æ òàêè, 
îäíîðàçîâèé ñåêñ.

Áóâàþòü (³ äîñèòü ÷àñòî) âèïàä-
êè ñåêñó íà îäíó í³÷ ì³æ ãàðíèìè 
äðóçÿìè. Âîíè çíàþòü îäíå îäíî-
ãî âæå áàãàòî ÷àñó, â ïðèíöèï³, 
ñèìïàòèçóþòü, àëå í³êîëè í³÷î-
ãî òàêîãî, òà â ÿêèéñü ìîìåíò 
îïèíÿþòüñÿ â ïîòð³áíîìó ì³ñö³, 
â ïîòð³áíèé ÷àñ ³ ç ïîòð³áíèì 
íàñòðîºì. Àëêîãîëü â äàíîìó âè-

СЕКС НА ОДНУ НІЧ. ВАРТО 
СПРОБУВАТИ, ЧИ КРАЩЕ НІ?
Експерименти  Усе в житті буває, і 
випадкова зустріч, і раптове бажання, що 
накриває з головою, і незнайомець у ліжку. 
Хоча, якщо чесно, то «one night stand» 
не завжди про пристрасть, буває, що це 
чистий розрахунок, заради експерименту, 
помсти, щоб було… Залежно від мотиву, 
будуть і наслідки: хтось на ранок і не згадає, 
а хтось довго буде лікувати і не лише серце

ïàäêó áåðå ó÷àñòü áåçïîñåðåäíüî. 
Íà ðàíîê «äðóç³» ðîçóì³þòü — 
«íó íàô³ã» ëàìàòè äðóæáó, ÿêà 
ñêëàëàñÿ, çàðàäè ñòîñóíê³â, ÿê³ 
íå ôàêò, ùî ñêëàäóòüñÿ.

УСЯ СІЛЬ В КОНТЕКСТІ 
Çàãàëîì, ñåêñ íà îäíó í³÷ àí³ 

ïîãàíîþ, àí³ ãàðíîþ ñïðàâîþ 
íå íàçâåø. Óñå çàëåæèòü â³ä êîí-
òåêñòó, â³ä ö³ëåé ³ âèñíîâê³â, ÿê³ 
âè ï³ñëÿ ö³º¿ ïðèãîäè çðîáèòå. 
Ïî ñóò³, öå îñîáèñòèé âèá³ð, òà 
ä³â÷àòàì äî îäíîðàçîâîãî ñåêñó 
âàðòî ñòàâèòèñÿ ç á³ëüø âèñî-
êîþ ïåðåñòîðîãîþ. Òîìó ùî 

÷îëîâ³êàì, îêð³ì ÿê âåíåðè÷íî¿ 
õâîðîáè (ïðî öå â³í ñàì ïîâè-
íåí ïîäóìàòè, íå ìàëåíüêèé) 
³ íåáàæàíîãî áàòüê³âñòâà (ïðî 
öå òåæ) í³÷îãî, ïî ñóò³, íå çà-
ãðîæóº. Æ³íö³ ìîæå áóòè äóæå 
ïîãàíî. Êð³ì çàãàëüíèõ ç ÷îëî-
â³÷îþ ñòàòòþ ïðîáëåì (áîëÿ÷êè 
àáî âàã³òí³ñòü), òàêà í³÷ ìîæå äî-
ñèòü ëåãêî çëàìàòè ñàìîîö³íêó ³ 
ïîñòàâèòè ï³ä çàãðîçó îñîáèñòå 
æèòòÿ, òà íàâ³òü ìîæëèâ³ñòü éîãî 
íàëàãîäèòè. Íåáàæàíèì ÷èíîì 
òàêà ïðèãîäà ìîæå â³äçíà÷èòèñü 
³ íà ðåïóòàö³¿ òàêî¿ æ³íêè, ³ ñî-
ö³àëüíå æèòòÿ ìîæå ï³òè ï³ä óê³ñ.

+ Коли даєш згоду на «ніч 
кохання», ти розумієш, 

що це не серйозно, тому 
наступного дня думи тяжкі 
думати не будеш, як 
будувати стосунки — теж. 
Принаймні якщо ти доросла 
людина, відповідаєш за влас-
ні вчинки, навіть такі 
нерозважливі. Випадковий 
секс може стати цікавою при-
годою для тебе, ну і для 
нього, напевне.

– Не можна займатися 
коханням, не відчуваючи 

кохання — це навіть з точки 
зору семантики абсурд. Але є 
експериментатори, які на це 
йдуть, ну і вимикають емоційну 
чутливість. Як наслідок — звич-
ки до чужих дотиків на рівні 
відчуттів можуть притупитися 
(рецептори стануть вимагати 
більш витонченої стимуляції). І 
коли прийде почуття, 
відгукнутися в повній мірі 
на кохані руки та вуста буде 
проблематично.

+ Про користь сексу 
говорять звідусюди, хоч 

це все трохи перебільшено. 
Проте людина, яка звикла 
регулярно мати статеве 
життя, досить важко 
переживає перерву. Якщо ви 
в списку таких «відпочиваю-
чих», секс на одну ніч може 
стати для вас таким собі 
антидепресантом.

– Про необхідність 
захисту нагадувати 

не варто, це зрозуміло і так. 
Однак навіть презерватив 
не має 100% гарантії захисту. 
Варто пам’ятати і про 
хвороби, які передаються 
орально-статевим шляхом, 
це і сифіліс, і герпес, і 
туберкульоз. Так що на тлі 
всього цього небажана 
вагітність — найменша 
проблема.

+ Даний плюс схожий 
на виклик, він і є 

викликом, особливо для тієї 
жінки, яка звикла до власного 
образу «милої, ніжної і 
порядної». Така жінка стикаєть-
ся зі свого роду підлітковим 
протестом, вона прагне 
вирватися зі звичних норм і 
правил. Нехай лише на одну 
ніч, вона може відчути власні 
бажання, задоволення від 
свого тіла і тіла партнера, без 
оглядки, без лицемірства, без 
комплексів.

– Коли ти боїшся стосунків, 
ти обираєш секс на одну 

ніч. Виявляється, це не лише 
виключно чоловічий страх, 
жінки теж бояться брати 
на себе відповідальність 
за довгі стосунки з одним 
чоловіком. Звичайно, це 
ознака інфантилізму, хоча і про 
гіпервідповідальність забувати 
не варто. Але якщо вже котрий 
рік ти прикидаєш, кого б 
підчепити для одноразового 
сексу — може варто вже 
подорослішати.

ПЛЮСИ І МІНУСИ «ONE NIGHT 
STAND» ДЛЯ ЖІНОК

ДЛЯ НАСТРОЮ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СВОБОДИ
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Подготовьтесь к насыщен-
ной и достаточно напря-
женной неделе. 

ТЕЛЕЦ 
Не перегружайте себя 
работой. Вам необходимо 
полноценно отдыхать. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Возрастет творческий 
потенциал, у вас появятся 
яркие креативные идеи.

РАК 
Осторожнее с экстрава-
гантными идеями и пред-
ложениями. 

ЛЕВ 
У вас есть все шансы хоро-
шо заработать и подняться 
по карьерной лестнице. 

ДЕВА 
Прекрасная неделя для 
интеллектуального труда 
и путешествий. 

ВЕСЫ 
Вам необходимо повысить 
свой профессиональный 
уровень,  будьте готовы 
к переменам на работе.

СКОРПИОН 
Возможен резкий карьер-
ный рост и значительное 
увеличение зарплаты.

СТРЕЛЕЦ 
Весьма эффективными 
окажутся деловые встречи 
и переговоры. 

КОЗЕРОГ 
Наступили однообразные 
трудовые будни, звезды 
с неба пока не для вас. 

ВОДОЛЕЙ 
Вероятна ситуация, когда 
планы придется менять из-
за новых обстоятельств. 

РЫБЫ 
Прежде, чем что-либо 
предпринимать, подумай-
те. Очертя голову ничего 
делать не стоит. 
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

Анна, 21 рік
Студентка ВТЕІ КНТЕУ. Навчаюся за спеціальністю 
«Туризм». З раннього дитинства займаюсь вокалом. 
Шалено люблю книги. Улюблений письменник 
— Єсенін. Так само шалено люблю кросівки — це 
найзручніше та практичне взуття)

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь 
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і безкоштовну 
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

449012

449263

РОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA 2019 ГОР

та 
сі»

ДІЇ 

55, 
1

.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
(

Reader з Андроїд-
маркета 

або аналогічна)

ік
ЕУ. Навчаюся за спеціальністю 
го дитинства займаюсь вокалом. 

иги. Улюблений письменник 
шалено люблю кросівки — це 
ктичне взуття)

НКА 
АСТЬ У КОНКУРСІ

фото та  коротку розповідь 
miss@riamedia.com.ua. 

ф р у ру р

урсу «Міс RIA»-2019 і безкоштовнуу 
ію від фотостудії «INDIGO» 
ливіші учасниці.
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