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ТІТУШКИ, ЗАВОД І ШТУРМ:
ПРО СКАНДАЛ НАВКОЛО КОНСЕРВНОГО
Десятки молодиків вдерлися на територію
консервного заводу, заблокували ворота й
застосували силу до охоронців. З території заводу в
людей, які залишилися зовні, летіло каміння. Під час
сутичок були поліцейські, але вони не втручалися


«Тітушки» вигукували мати на адресу вінницьких
«свободівців» та вимагали перемовин із керівником
підрозділу КОРД. Врешті, ситуація закінчилася
штурмом заводу поліцією, затриманнями та
відкритими кримінальними провадженнями
с. 4


РЕКЛАМА
450188

450395

448777

449968

449850
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Е-КВИТКИ МОЖНА БУДЕ
ОФОРМИТИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

ДУМКА
Євген
ЗІЛЬБЕРТ
ЮРИСТ

Про зміст і
походження
слів
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿêáè
ìè ÷àñò³øå çàìèñëþâàëèñÿ
íàä çì³ñòîì òà ïîõîäæåííÿì ñë³â, íàø³ îö³íêè òà
ñòàâëåííÿ äî òèõ ÷è ³íøèõ
ïîä³é ³ äîêóìåíò³â áóëè á
äåùî ³íøèìè.
Â³çüìåìî, íàïðèêëàä,
ñëîâî, ÿêå çàðàç ó âñ³õ «íà
ñëóõó» — ³íàâãóðàö³ÿ. Ìè
ðîçóì³ºìî, ùî âîíî (ñëîâî) îçíà÷àº ðèòóàë óðî÷èñòî¿
öåðåìîí³¿ âñòóïó ó ïîñàäó
ãîëîâè äåðæàâè. Àëå ÿêèì
º ïîõîäæåííÿ ñëîâà «³íàâãóðàö³ÿ»?
Ñëîâî ³íàâãóðàö³ÿ ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî
augures — «àâãóð» ÷åðåç ëàòèíñüêå inauguro — «ãàäàòè
ïî ïîëüîòàõ ïòàõ³â».
Àâãóð (ëàò. augures) —
÷ëåí ïî÷åñíî¿ ðèìñüêî¿
(ó Äàâíüîìó Ðèì³) êîëåã³¿
æåðö³â, ÿê³ âèêîíóâàëè îô³ö³éí³ äåðæàâí³ âîðîæ³ííÿ
äëÿ ïåðåäáà÷åííÿ íàñë³äê³â òèõ ÷è ³íøèõ çàõîä³â
çà ðÿäîì ïðèðîäíèõ îçíàê
òà ïîâåä³íêè òâàðèí.
Ó íàøîìó âèïàäêó ö³ ãàäàííÿ ïðîðîêóâàëè, íàñê³ëüêè âäàëèì äëÿ ñóñï³ëüñòâà
áóëî îáðàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî äàâíüîðèìñüêîãî ë³äåðà
(äèêòàòîðà, ïîëêîâîäöÿ,
ñåíàòîðà òîùî).
Ñüîãîäí³ ö³ ãàäàííÿ çä³éñíþþòü ñó÷àñí³ augures —
ïîë³òèêè, ïîë³òòåõíîëîãè,
ïîë³òîëîãè, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³
òîùî. ², ìîæëèâî, ö³ augures
íàïðîðîêóâàëè ùîñü òàêå,
ùî ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó
äî ³íàâãóðàö³¿ Âîëîäèìèðà
Çåëåíñüêîãî — ùîñü ñõîâàòè
àáî ñòâîðèòè, êîãîñü âèñóíóòè àáî, íàâïàêè, ïðèáðàòè
òîùî.
Àäæå, ÿê â³äîìî, ÷àñ —
îäèí ç íàéåôåêòèâí³øèõ
ðåñóðñ³â.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

Без черг  Уже в травні, на сайті
«Вінницякартсервіс» запустять онлайноформлення електронного квитка.
Можливість отримати картку матимуть всі
українці, а не тільки вінничани. Але вона
буде платною, і власник карти не зможе
їздити у транспорті безкоштовно
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» îá³öÿþòü, ùî âæå ïðîòÿãîì öüîãî
òèæíÿ (äî 19 òðàâíÿ), íà ñàéò³
et.vn.ua â³äêðèþòü îíëàéí-ôîðìó, â ÿê³é ëþäè çìîæóòü ïîäàâàòè çàÿâêè íà å-êâèòîê.
Íà çàãàëüíó «Ìóí³öèïàëüíó
êàðòêó â³ííè÷àíèíà» ïîòð³áíî
áóäå âíåñòè ñâî¿ ïåðñîíàëüí³
äàí³: ³ì'ÿ, ïð³çâèùå, ïî áàòüêîâ³;
ïàñïîðòí³ äàí³; ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, íîìåð òåëåôîíó ³ åëåêòðîííó
ïîøòó. Äî çàÿâêè ï³äâàíòàæóºòå
ùå ñâîþ ôîòîãðàô³þ.
— Çàãàëüíà êàðòà âèäàºòüñÿ,
íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå ïðîïèñàíà ëþäèíà. Òîáòî, ïåðñîí³ô³êîâàíîþ êàðòêîþ çìîæóòü
êîðèñòóâàòèñÿ âñ³ óêðà¿íö³. Àëå

âîíà íå íàäàº ¿ì ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó, — ñêàçàâ òåõí³÷íèé äèðåêòîð
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Îëåã ²âàíîâ.
Ó ôîðìó íà ñòóäåíòñüêó êàðòêó òðåáà âíåñòè òàê³ æ äàí³.
À ùå — ñåð³þ òà íîìåð ñòóäåíòñüêîãî êâèòêà. Ó îíëàéí-ôîðì³
íà ó÷í³âñüêó êàðòêó ïîòð³áíî
áóäå âíîñèòè äàí³ îäðàçó äâîõ
ëþäåé.
— Ðàçîì ç ïåðñîíàëüíèìè äàíèìè ïîòð³áíî áóäå âêàçàòè ùå
íîìåð òà ñåð³þ ó÷í³âñüêîãî êâèòêà. Àáî áàòüêè ó÷í³â çàïîâíÿòü
ïàïåðîâ³ àíêåòè, ÿê³ ìè ðîçäàâàòèìåìî íà øêîëè, — ñêàçàëà
î÷³ëüíèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ»
Êàòåðèíà Áàá³íà. — Äîäàòêîâî,
íà ó÷í³âñüêó ìóí³öèïàëüíó êàðòêó ïîòð³áíî âíåñòè ïåðñîíàëüí³
äàí³ ïðåäñòàâíèêà: îäíîãî ç áàòüê³â, îï³êóí³â, ùî íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äèòèíó.
Îôîðìèòè å-êâèòîê îíëàéí

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
2031 валідатор
Серед них кожен третій буде друкувати квитки

635 бортових консолей
Водії продовжать продавати квитки

550 терміналів
Через ці пристрої можна буде поповнювати баланс
е-квитка. Розмістять поблизу зупинок

50 табло на зупинках
На них буде інформація про графік руху транспорту і про те,
як користуватися електронними квитками

50 пристроїв для контролю
Їх отримають контролери КП «ВТК», щоб перевіряти, чи
платили пасажири за проїзд

çìîæóòü âñ³, êð³ì ï³ëüãîâèê³â.
Àäæå îñòàíí³ì ïåðøó êàðòêó âèäàâàòèìóòü áåçêîøòîâíî, à òàê
³ñíóâàòèìå ðèçèê, ùî ëþäè, ÿê³
íå º ï³ëüãîâèêàìè, ñïåö³àëüíî
îôîðìëÿòèìóòü ñàìå ö³ êàðòêè.
— Ëþäèíà îíëàéí îäðàçó îïëà÷óº âàðò³ñòü êàðòêè — 60 ãðèâåíü.
À êîëè êàðòêà áóäå ãîòîâà, òî çàÿâíèêàì íàä³øëþòü SMS, ùîá
ëþäè ïðèõîäèëè äî íàñ çàáðàòè
ñâ³é ïëàñòèê, — ñêàçàëà Áàá³íà.
Ñåðâ³ñ áóäå äîñòóïíèé çà öèì
ïîñèëàííÿì: et.vn.ua/order-card
Åëåêòðîííèé êâèòîê ó òðàíñïîðò³ — öå íå ò³ëüêè êàðòêè

Про переваги пластикових карток
Після запуску електронного квитка платити за проїзд можна буде
готівкою, банківськими картками, смартфоном з NFC-чіпом.
Але найбільше переваг матиме
«Муніципальна картка вінничанина».
Зокрема, власники карток зможуть їздити з пересадкою протягом 30 хвилин. Для прикладу,
якщо пасажир з Київської у центр
проїхав за 15 хвилин, то людина
матиме ще 15 хвилин для поїздки

у трамваї чи іншому виді транспорту. Така опція не діятиме
на поїздки в маршрутках.
Пакет проїзного квитка діятиме
не місяць, а 30 днів. Для прикладу, придбали 10-го числа
проїзний квиток і зможете використовувати його до 10-го числа наступного місяця. Така послуга буде доступною з вересня
2019 року.
У планах розробників підв’язати
якомога більше сервісів на карт-

ку вінничанина — велопрокат
«Nextbike», ідентифікація особи у «Прозорому» офісі, лікарнях
тощо. Але цьогоріч — буде тільки
розрахунок за проїзд у транспорті (bit.ly/2Uvl9as).
Протягом літа увесь транспорт
обладнають валідаторами, щоб
запустити е-квиток у жовтні
2019 року. Але увесь наступний
2020 рік буде тестовим, і у транспорті можна буде надалі платити
за проїзд готівкою.

â³ííè÷àí, à ùå áëèçüêî 2000 âàë³äàòîð³â (ïðèñòðî¿â, ÿê³ áóäóòü
çí³ìàòè ãðîø³ ç êàðòîê òà âèäàâàòè êâèòêè — àâò.), áëèçüêî
700 áîðòîâèõ ñèñòåì.
Óñå öå ìàëè ïî÷àòè òåñòóâàòè
ùå â êâ³òí³. Óò³ì, òåñò ó òðàíñïîðò³ â³äòåðì³íóâàëè äî ÷åðâíÿ,
÷åðåç çì³íè â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ íà âèìîãó êîíñóëüòàíò³â
òà ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó.
— Óçãîäæóºìî îñòàòî÷íó âåðñ³þ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³þ
íà ñèñòåìó å-êâèòêà, ç 18 ïî 21
÷åðâíÿ òðèâàòèìå òåñòóâàííÿ
âàë³äàòîð³â ó òðàíñïîðò³. Ï³ñëÿ
öüîãî åòàïó ïî÷íåìî âèäàâàòè
êàðòêè íà ðóêè, — ðîçêàçàëà
î÷³ëüíèöÿ ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâñ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.
Íèí³ ó êîæíîìó òðàìâà¿, òðîëåéáóñ³, àâòîáóñ³ ïðîêëàäàþòü äîäàòêîâó êàáåëüíó ìåðåæó äëÿ ¿õ
ðîáîòè: îáëàäíàëè âæå 298 îäèíèöü ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, íà ÿê³
ìîæíà âæå ÷³ïëÿòè âàë³äàòîðè òà
áîðòîâå îáëàäíàííÿ äëÿ âîä³ÿ.
Öå ðîáèòèìóòü âæå ó òðàâí³, àëå
ñàìà ñèñòåìà ùå íå ïðàöþâàòèìå
äëÿ ïàñàæèð³â — çàïóñê åëåêòðîííîãî êâèòêà ñòàíåòüñÿ ò³ëüêè
òîä³, êîëè ïðîéäå ¿¿ òåñòóâàííÿ.

Чи користуєтесь ви електронними засобами оплати у громадському транспорті?

ГАЛИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:

ВАСИЛЬ (70), ПЕНСІОНЕР:

АНАСТАСІЯ (22), СТУДЕНТКА:

ВІТАЛІЙ (19), КАСИР:

ЄВГЕНІЯ (20), СТУДЕНТКА:

ДМИТРО (38), СПОРТСМЕН:

— Це робиться для того, щоб
заморочити людям голови.
Потрібно спочатку довести
життя до достойного рівня,
а вже потім вводити інші способи оплати.

— Я пенсіонер, тому їжджу
за пенсійним. Вважаю, що
від введення таких способів
оплати транспорту краще
не стане. Було б добре, якби
люди справно платили.

— Постійно СМСками, бо
QR-код не завжди зчитується камерою телефону.
Я за інноваційні технології,
тому одразу почала цим користуватись.

— Найчастіше в громадському транспорті користуюся
Приват24. Це для мене зручніше, ніж платити готівкою. З
цим у мене не виникає жодних проблем.

— Не користуюсь такими
засобами і жодного разу
не пробувала. Для молоді,
можливо, це не погано, але
старші люди навряд чи будуть платити по-іншому.

— Завжди купую квиток, або
проїзний. Можливо, якби
я забув гроші, то скористався б QR-кодом. Але я поки
ще не розібрався з цією системою оплати.

448834
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ТІТУШКИ І ШТУРМ: ПРО СКАНДАЛ
НАВКОЛО КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ
Конфлікт  У поліції кажуть, що
на консервний завод претендують дві
сторони. Дійшло навіть до силового
протистояння. Поки проти заводу слухається
справа про банкрутство, на території
з’являються агресивні молодики в масках.
А далі штурм, кийки та затримання
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Äåñÿòêè ìîëîäèê³â âäåðëèñÿ
íà òåðèòîð³þ Â³ííèöüêîãî êîíñåðâíîãî çàâîäó,
çàáëîêóâàëè âîðîòà é çàñòîñóâàëè
ñèëó äî îõîðîíö³â. Ç òåðèòîð³¿
çàâîäó â ëþäåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ
çîâí³, ëåò³ëî êàì³ííÿ. Ìîëîäèêè âèãóêóâàëè ìàòè íà àäðåñó
â³ííèöüêèõ «ñâîáîä³âö³â» òà
âèìàãàëè ïåðåìîâèí ³ç êåð³âíèêîì ï³äðîçä³ëó «ÊÎÐÄ». Âðåøò³
ñèòóàö³ÿ çàê³í÷èëàñÿ øòóðìîì
çàâîäó ïîë³ö³ºþ, çàòðèìàííÿìè
òà â³äêðèòèìè êðèì³íàëüíèìè
ïðîâàäæåííÿìè.
ЗАХОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
Î 20-é ãîäèí³ 13 òðàâíÿ â³ííèöüêèé àêòèâ³ñò òà «ñâîáîä³âåöü» Àíäð³é Ãàéäàé ïî÷àâ
òðàíñëþâàòè íà ñâî¿é facebookñòîð³íö³ â³äåî ³ç ñóòè÷êîþ íà òåðèòîð³¿ çàâîäó. Ç ïåðøèõ êàäð³â
áà÷èìî âèáóõè, ìîëîäèê³â ³ç
ïàëèöÿìè, ÷óºìî çâóêè, ñõîæ³
íà ïîñòð³ëè. Ãðóïà õëîïö³â íàìàãàºòüñÿ ïðîðâàòèñÿ íà òåðèòîð³þ çàâîäó, àëå ¿ì íå äàþòü
öüîãî çðîáèòè ò³, õòî âæå òàì
áóâ — çàäóâàþòü ñëüîçîòî÷èâèì
ãàçîì. ×óºìî, ùî â³äáóâàºòüñÿ
ðåéäåðñüêå çàõîïëåííÿ ï³äïðèºìñòâà.
Ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè íà ì³ñö³
áóëè ïîë³öåéñüê³, àëå âîíè í³ÿê
íå âòðó÷àëèñÿ â òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Ó öåé ÷àñ òåðèòîð³ÿ êîíñåðâíîãî çàâîäó áóëà âæå âñÿ â äèìó.
Çâ³äòè ïîëåò³ëî êàì³ííÿ. Ëþäè
ïî÷àëè â³äãàíÿòè ïîäàë³ â³ä ì³ñöÿ
ïîä³é ïðèïàðêîâàí³ ìàøèíè. Ç

â³êîí áàãàòîïîâåðõ³âêè, ÿêà ñòî¿òü ïîðó÷, áîÿçêî âèãëÿäàþòü
ìåøêàíö³.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ПРО КОНФЛІКТ
×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ï³ñëÿ
ïî÷àòêó çàâîðóøåíü äî çàâîäó ïðè¿õàëè íàø³ æóðíàë³ñòè.
Ìàéäàí÷èê ïåðåä çà÷èíåíèìè
âîðîòàìè íàãàäóâàâ ïîëå áîþ.
Âñþäè ðîçêèäàíå êàì³ííÿ òà
ðå÷³ ç çàâîäó — íà çåìë³ ëåæàëè
íàâ³òü øâàáðè.
— Òèæäåíü òîìó çàõîïèëè
ïðîõ³äíó òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî

Ó Â³ííèö³ çàðåºñòðîâàíî
äâà êîíñåðâíèõ çàâîäè.
Îáèäâà çà îäí³ºþ
é òîþ æ àäðåñîþ.
Àëå îäèí óæå ñòàâ
áàíêðóòîì, ³íøèé — í³
êîíñåðâíîãî çàâîäó, äå çàðàç
çíàõîäÿòüñÿ îêðåì³ âèðîáíèöòâà
ï³äïðèºìö³â. Ñòîëÿðí³ öåõè, —
êàæå äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè â³ä
«Ñâîáîäè» Àíäð³é Âèãîíþê. —
Ðåéäåðè âèð³øèëè çàõîïèòè âñå
öå, íå ìàþ÷è æîäíèõ äîêóìåíò³â,
æîäíèõ ï³äñòàâ. Çàõîïèòè òåðèòîð³þ é çàáóäóâàòè ¿¿ áàãàòîïîâåðõ³âêàìè. Äî öüîãî íàì âäàëîñÿ
âèò³ñíèòè ðåéäåð³â ³ çàêð³ïèòè
íîâó îõîðîíó. Ìè òèæäåíü âèïðîøóâàëè â êåð³âíèöòâà ïîë³ö³¿
âðåãóëþâàòè ñèòóàö³þ, àëå ðåàêö³ÿ áóëà íóëüîâîþ. Çàðàç áëèçüêî
òðüîõ ñîòåíü «ò³òóøîê» ïåðåë³çëè
÷åðåç ïàðêàí òà çàõîïèëè òåðèòîð³þ. Îõîðîíó ðîç³ãíàëè.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ñåðã³ÿ Ñè-

Перші хвилини після штурму. Затримали 54 людини. Були і неповнолітні.
Молодиків розвезли в ізолятори у райони області
íÿâñüêîãî, ïðàâîîõîðîíöÿì îãîëîñèëè òðèâîãó.
— Áóäóòü ïðàöþâàòè âñ³ ï³äðîçä³ëè, — ñêàçàâ â³í ó â³äïîâ³äü
íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê ïîë³öåéñüê³ áóäóòü âèð³øóâàòè ñèòóàö³þ.
Ï³ñëÿ öüîãî ëþäè, ùî çàëèøèëèñÿ ïî çîâí³øíþ ñòîðîíó âîð³ò
çàâîäó, äîð³êàëè Ñèíÿâñüêîìó
çà òå, ùî ïîïåðåäæàëè ïðî òàêèé
ðîçâèòîê ïîä³é.
ШТУРМ
Î 21.40 íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðè¿õàëè ïîë³öåéñüê³ ñïåöïðèçíà÷åíö³
òà ï³äðîçä³ë ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
ÒÎÐ, ÿêèé ïðàöþº íà ìàñîâèõ
çàâîðóøåííÿõ.
Óñüîãî ïîë³öåéñüêèõ óæå áóëî
çî òðè ñîòí³. Âîíè îòðèìóâàëè
³íñòðóêòàæ â³ä êåð³âíèê³â. Áðàëè
øîëîìè, êèéêè òà ñòÿæêè — ¿õ
âèêîðèñòîâóþòü çàì³ñòü êàéäàíê³â. Îçáðîºíèõ ïðàâîîõîðîíö³â
áóëî íåáàãàòî.
Áëèæ÷å äî 22.00 óñ³õ öèâ³ëüíèõ
òà æóðíàë³ñò³â ïîïðîñèëè â³ä³éòè
ïîäàë³.
— Ìîæå ïðèëåò³òè êàì³íü ó ãîëîâó, — êàçàëè äî ëþäåé ïîë³öåéñüê³.

Ó öåé ÷àñ óæå áóëà ³íôîðìàö³ÿ,
ùî «ò³òóøêè» ïîòèõåíüêó ò³êàþòü
³ç òåðèòîð³¿ çàâîäó — ïåðåëàçÿòü
÷åðåç ïàðêàí ç ³íøî¿ ñòîðîíè.
Ðîçïî÷àâñÿ øòóðì — ç òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ñòàëî ÷óòè
âèáóõè.
Ïðàâîîõîðîíö³ ñïî÷àòêó çàéøëè ç ³íøî¿ ñòîðîíè. Ïîò³ì
÷åðåç âîðîòà — îòî÷èëè ðåéäåð³â.
Ïðèíàéìí³ òèõ, õòî ùå òàì áóâ.
²ç ñîáàêàìè çàéøëè ³ ÊÎÐÄ³âö³, à çà íèìè çà¿õàëè äåê³ëüêà
àâòîçàê³â.
— Óñ³ì äàëè âòåêòè, à òîä³
øòóðì ïðîâîäÿòü, — êîìåíòóâàâ
÷îëîâ³ê, ÿêèé ñïîñòåð³ãàâ çà òèì,
ùî â³äáóâàºòüñÿ.
Óæå î 22.30 àâòîçàêè ïî÷àëè
ïîêèäàòè òåðèòîð³þ. Ïîë³öåéñüê³, êîëè âèõîäèëè ÷åðåç âîðîòà,
êàçàëè, ùî º çàòðèìàí³.
ЗАТРИМАНІ ТА ВІДКРИТІ
ПРОВАДЖЕННЯ
Ï³çí³øå ïðåñ-ñëóæáà ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëà ïðî çàòðèìàííÿ
íà òåðèòîð³¿ çàâîäó. Ìîëîäèê³â,
ùî âäåðëèñÿ íà ï³äïðèºìñòâî,
ïðàâîîõîðîíö³ íàçâàëè çëîâìèñíèêàìè, ÿêèõ çëîâèëè ï³ä ÷àñ

ñïðîáè ðåéäåðñüêîãî çàõîïëåííÿ.
Ìîëîäèêè ñèëîþ ïðîíèêëè
íà ï³äïðèºìñòâî, êèäàëè êàì³ííÿ, çàñòîñîâóâàëè ï³ðîòåõí³êó òà
äèìîâ³ øàøêè.
54 çàòðèìàíèõ, â³äêðèò³ ïðîâàäæåííÿ çà òðüîìà êðèì³íàëüíèìè
ñòàòòÿìè: ìàñîâ³ çàâîðóøåííÿ,
ñàìîóïðàâñòâî òà îï³ð ïîë³öåéñüêèì. Ñåðåä çàòðèìàíèõ —
ìåøêàíö³ Â³ííèö³, Â³ííèöüêî¿
òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé.
— Ñåðåä ìîëîäèê³â, ÿêèõ çàòðèìàëè, º äâîº íåïîâíîë³òí³õ, — ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ îáëàñò³
Àííà Îë³éíèê. — Íàðàç³ âñ³õ ðîçì³ñòèëè â ³çîëÿòîðàõ òèì÷àñîâîãî
òðèìàííÿ ó Â³ííèö³ òà ðàéîíàõ.
Çàðàç ¿õ îïèòóþòü ñë³ä÷³ ç³ ñòâîðåíî¿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ãðóïè.
Îë³éíèê êàæå, ùî ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ õëîïö³ ãîâîðèëè, í³áè
çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ.
— ª äâ³ ñòîðîíè êîíôë³êòó, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà öå ï³äïðèºìñòâî, — ðîçïîâ³äàº Àííà
Îë³éíèê. — Ó õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ ñë³ä÷³ ìàþòü ç’ÿñóâàòè, êîìó
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ íàëåæèòü
ïðàâî âëàñíîñò³ íà öåé îá’ºêò.

Що відбувається з заводом
За даними аналітичної системи YouControl,
яка базується на відкритих офіційних джерелах, у Вінниці зареєстровано два консервних заводи. Обидва за однією адресою. Але різниця між ними є.
Одне зареєстроване у 2005 році. Зараз його
очолює вінничанин Віктор Сорокін, а засновниками є знову ж пан Віктор, киянин
Михайло Артюховський та київська компанія «Ветеран». У 2012-му році в суді була
справа про погашення податкового боргу

цим підприємством за рахунок майна.
Другий консервний завод значиться як іноземне підприємство. Бо засновник тут —
кіпрська компанія. А вінницьку «філію»
очолює Анатолій Довговецький. Підприємство засноване у 2000 році й перебуває
в стані припинення — є судове рішення про
визнання заводу банкрутом. Податковий
борг у понад 800 тисяч гривень, борги із
зарплати. У судах зараз розглядається справа про банкрутство цього підприємства.

Також ми знайшли судовий документ від
2006 року, у якому встановлено, що ці два
підприємства мають однакові реквізити та
заснувала їх одна людина. Тоді вже в компанії були проблеми з податками.
У суді говорили про те, що у підприємства,
яке опинилося на межі банкрутства, немає ні грошей, ні споруд. Натомість було
створене друге, з майже такою ж назвою
та за тією ж адресою.
Ліквідатором іноземного підприємства

призначений арбітражний керуючий Віталій Василик. Він у суді доводить, що завод — банкрут. Зокрема, його вважає своїм
опонентом дирекція компанії. Існує думка,
що він причетний до «замовлення роботи»
молодиків на заводі 13 травня.
На жаль, коли ми звернулися за коментарем до пана Василика, він відповів, що з
приводу інциденту на підприємстві планується прес-конференція. Відтак, на ній ми
зможемо поставити питання.
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Скандальна служба  До лейтенантки
Валерії Сікал та людей, що її підтримали,
позивається полковник Віктор Іванів.
Це командир військової частини в Цвітосі
на Хмельниччині, де торік служила
наша землячка. Передувало позову про
захист честі та гідності ініційоване нею
кримінальне провадження
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñïðàâà ç³ çâèíóâà÷åííÿì ïîëêîâíèêà â äîìàãàííÿõ
ï³äëåãëèõ æ³íîê íàáóëà ðîçãîëîñó
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Ä³â÷èíà ç Òîìàøïîëÿ Âàëåð³ÿ
Ñ³êàë, ÿêó íàïðàâèëè ñëóæèòè
â Öâ³òîõó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ïóáë³÷íî çàÿâèëà: ïðîòÿãîì
ðîêó òåðï³ëà òèñê ³ çíóùàííÿ
êîìàíäèðà. Çãîäîì â ìàòåð³àëàõ
³í³ö³éîâàíîãî íåþ êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ ç’ÿâèëèñÿ ñâ³ä÷åííÿ ³íøèõ â³éñüêîâèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ ñåêñóàëüíî¿ çàêëîïîòàíîñò³ êîìàíäèðà ÷àñòèíè À1358.
Çà ñëîâàìè Âàëåð³¿ Ñ³êàë, ïîëêîâíèê Â³êòîð ²âàí³â ðåãóëÿðíî
ñõèëÿâ ¿¿ äî ñåêñóàëüíîãî êîíòàêòó, à çà íåïîêîðó ïîêàçóâàâ
«âñ³ ïðºëºñò³ ñëóæáè». ×åðåç ð³ê
çíóùàíü ëåéòåíàíòêà íàâàæèëàñÿ ïóáë³÷íî ðîçïîâ³ñòè ïðî öå.
Ï³äøòîâõíóëà, ÿê êàæå ä³â÷èíà,
÷åðãîâà ïîìñòà êîìàíäèðà çà â³äìîâó: â³í íå â³äïóñòèâ ¿¿ ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ íà ë³êàðíÿíèé.
Äîêëàäí³øå ïðî ñåêñ-ñêàíäàë
â Öâ³òîñ³ çà ó÷àñò³ íàøî¿ çåìëÿ÷êè ìîæíà çíàéòè çà êîðîòêèìè ïîñëàííÿìè is.gd/9WDe3Y,
is.gd/aDOFkY).
Äîïîì³ã Â³êòîð³¿ Ñ³êàë ïîäàòè çàÿâó ïðî äîìàãàííÿ ³ ñë³äêóº

çà õîäîì ïðîâàäæåííÿ ïðî ä³¿
ïîëêîâíèêà, íàãàäàºìî, ãîëîâà
â³ííèöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. Â³í çí³ìàâ íà â³äåî
ïðàâîîõîðîíö³â, ùî íå ïîñï³øàëè äîêóìåíòóâàòè ïîðóøåííÿ â àðì³¿, ô³êñóâàâ ðîçïîâ³ä³
ïîòåðï³ëî¿ ä³â÷èíè, çàïèñóâàâ
ñâ³ä÷åííÿ ³íøèõ â³éñüêîâèõ òà
âèêëàäàâ óñå â Ôåéñáóê.
Äíÿìè Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé
ä³çíàâñÿ, ùî ñêîðî éîãî âèêëè÷óòü äî ñóäó â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³, ä³ëîâî¿
ðåïóòàö³¿ òà ñïðîñòóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿. Àêòèâ³ñò
îòðèìàâ òàêå æ ïîâ³äîìëåííÿ,
ÿê Âàëåð³ÿ Ñ³êàë òà ùå äâîº â³éñüêîâèõ, ùî äàâàëè ³íòåðâ’þ àáî
ïèñàëè ïðî Â³êòîðà ²âàí³âà.
— Öå î÷³êóâàíà ä³ÿ ç éîãî
ñòîðîíè, — êàæå íà íîâèíó
ïðî ïîçîâ êîìàíäèðà ÷àñòèíè
À1358 Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. —
Ïåðåä òèì, ÿê âèñâ³òëþâàòè öþ
ñèòóàö³þ, ÿ çíàâ, ùî òàêèé ïîçîâ áóäå. Àëå ïèòàííÿ â òîìó, ÷è
õî÷å ïîëêîâíèê ùå á³ëüøå îñîðîìèòèñÿ, çâåðòàþ÷èñü äî ñóäó ç
âèìîãîþ ñïðîñòóâàííÿ? Ñë³äñòâî
ï³äòâåðäèëî ùå ê³ëüêà âèïàäê³â,
ñõîæèõ ç Âàëåð³ºþ Ñ³êàë. Ö³ åï³çîäè â íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäóòü
äîïðàâëåí³ äî ñóäó äëÿ ïðèòÿãíåííÿ éîãî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Òî æ á³ëüøå ïðî ïîòåðï³ëèõ â³ä

СТОП-КАДР ЗІ ЗЙОМКИ ВІТАЛІЯ ПАВЛОВСЬКОГО

ЯК ПОЛКОВНИК ЗАХИЩАЄ
СВОЮ ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ
Коментувати
скандальну
службу полковник
відмовився.
Віктора Іваніва
журналісти знайшли
в палаті військового
госпіталю і
фрагменти
прихованої зйомки
виклали в Фейсбук

äîìàãàíü â íàçâàí³é â³éñüêîâ³é
÷àñòèí³ ä³çíàºìîñÿ, êîëè çàâåðøèòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ çà çàÿâîþ
Âàëåð³¿ Ñ³êàë. Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïîðóøèëà, íàãàäàºìî,
â³ííèöüêà, à âåäå ñë³äñòâî õìåëüíèöüêà ïîë³ö³ÿ ï³ä íàãëÿäîì â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè.
— ª ôàêòè, ï³äòâåðäæåí³
ñë³äñòâîì, ÷åêàºìî çàâåðøåííÿ
ñë³äñòâà, à òîä³ áóäåìî âñå ïóáë³êóâàòè ³ áðàòè êîìåíòàð³ ó âñ³õ
ä³â÷àò-ïîñòðàæäàëèõ, — ñêàçàâ
òàêîæ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. —
Íàøà ïîçèö³ÿ îäíîçíà÷íà: çã³äíî ç ò³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó ìè
ìàºìî, òàêèé êåð³âíèê çàéìàòè
ïîñàäó íå ìîæå.
À ÿê â³äðåàãóâàëà íà ïîçîâ ïðî
çàõèñò ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ Âàëåð³ÿ
Ñ³êàë? Ä³â÷èíà òåæ ä³çíàëàñÿ ïðî
âèêëèê îäðàçó â àïåëÿö³éíó ³íñòàíö³þ, à ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïîçîâíî¿ ñêàðãè â Øåïåò³âñüêîìó
ì³éñüêðàéîííîìó ó÷àñò³ íå áðàëà.
— Éîãî ïîçîâ í³÷èì íå îá´ðóíòîâàíèé, áî âèíà â äîìàãàííÿõ
íå ñïðîñòîâàíà, — êàæå Âàëåð³ÿ
Ñ³êàë. — Ùå æ íå áóëî ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó ïî êðèì³íàëüíîìó ïðî-

Полковник лежить у вінницькому госпіталі
Журналісти дізналися, що Віктор
Іванів знаходиться у вінницькому військовому госпіталі й пішли
до нього разом з головою «Ревізії
влади» навідатися. Це було 9 травня. Віталій Павловський взяв фрукти, квіти, щоб привітати полковника
з Днем Перемоги. Офіцер принесене взяв, але був проти говорити.
— Так, хлопці, дякую, все, не знімайте, — сказав Віктор Іванів,
поставив принесений пакет і намагався випроводити візитерів з
увімкненими камерами на телефонах за двері палати.
— Так негарно, ми ж прийшли
не з кулаками, а з квітами, — відреагував на прохання піти Віталій
Павловський.

— Ваш поранений хлопець тут
є, — сказав полковник й знов
вказав на вихід, мовляв, ідіть
до нього. — А я живий-здоровий, так що…
Віктор Іванів не пояснив, яку
хворобу лікує у вінницькому військовому госпіталі. Він відповів
лише на питання про домагання
Валерії Сікал.
— Абсолютна неправда, — сказав
він, а на всі інші спроби отримати коментар про розслідування
справи та численні перевірки
в частині, журналісти чули: «ніяких інтерв’ю не даю».
— Я лікуюся за станом здоров’я,
будь-ласка, виходьте. Не переривайте мій процес лікування, —

сказав полковник Іванів.
— Вам взагалі за цю історію не соромно? — спитав на виході з палати журналіст.
— Усе, ніяких коментарів, — прозвучало у відповідь, і пацієнт госпіталю зайшов у свою палату й
зачинився.
Раніше, нагадаємо, полковник
Іванів також уникав питань
преси. Він одразу попрощався і
поклав слухавку, коли йому подзвонила на мобільний і представилася журналіст RIA. Єдине, що
тоді вдалося дізнатися від Віктора
Іваніва про скандал навколо його
конфлікту з Вікторією Сікал: полковник все заперечує й планує це
довести в суді.

âàäæåííþ, òîìó ÷èì â³í êåðóºòüñÿ, êîëè ïîäàº íà ñïðîñòóâàííÿ
³íôîðìàö³¿ ³ ìîðàëüíó øêîäó,
âçàãàë³ íå ðîçóì³þ. Ïåðøà ³íñòàíö³ÿ, ñêîð³øå çà âñå, â³äìîâèëà
éîìó, íå âèêëèêàþ÷è íàñ. À â³í
íå ïîãîäæóºòüñÿ ç äàíèì ð³øåííÿì ³ òîìó ïîäàâ íà àïåëÿö³þ.
Ðåäàêö³ÿ RIA çíàéøëà ð³øåííÿ
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ — Øåïåò³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó — â ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Â óõâàë³
íàïèñàíî: «ïîçîâíó çàÿâó ïðî
çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³, ä³ëîâî¿
ðåïóòàö³¿, ñïðîñòóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿, â³äøêîäóâàííÿ
ìîðàëüíî¿ øêîäè âèçíàòè íå ïîäàíîþ òà ïîâåðíóòè ïîçèâà÷ó».
«Çàçíà÷àþ÷è â ïîçîâ³ ïðî ïîøèðåííÿ â³äïîâ³äà÷àìè íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³, ïîçèâà÷ íå çàçíà÷èâ çì³ñò òàêî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà
íà éîãî äóìêó º íåäîñòîâ³ðíîþ,
íå íàâ³â äàíèõ, ùî äàíà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ ñàìå éîãî, íå íàäàâ äàíèõ, ùî âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ äîâåäåíà äî â³äîìà ³íøèõ
îñ³á…», — ÷èòàºìî â ð³øåíí³.
Òîáòî ÷åðåç íåîá´ðóíòîâàí³ñòü
ïîëêîâíèêó â³äìîâèëè â ðîçãëÿä³
ïîçîâó. É â³í öå îñêàðæóº.
Ó àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿, ÿê
ñêàçàëà Âàëåð³ÿ Ñ³êàë, âîíà íàïîëÿãàòèìå: ðàç ðîçñë³äóâàííÿ
«êðèì³íàëó» ïîëêîâíèêà ùå
òðèâàº, â³í íå âïðàâ³ âèìàãàòè
ñïðîñòóâàííÿ.
— Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ùå ïðîâîäÿòüñÿ äîïèòè, çáèðàþòüñÿ ³íø³ ìàòåð³àëè.
Òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòèçà
ìîÿ, ïñèõîëîã³÷íà. Äåñü çà ì³ñÿöü
áóäóòü ¿¿ ðåçóëüòàòè, — ðîçêàçàëà
Âàëåð³ÿ Ñ³êàë. — Òîáòî ðîáîòà ùå
òðèâàº. ßê íà ö³é ñòàä³¿ ìîæíà
âèìàãàòè ñïðîñòóâàííÿ, íå çíàþ.
Äóìàþ, éîìó â³äìîâëÿòü.
Ì³æ ³íøèì, ëåéòåíàíòêà ñêàçàëà, ùî ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ÷àñòèíè À1358 âîíà íå ïðîäîâæèëà
ñëóæáó â àðì³¿ — îòðèìàëà çâ³ëüíåííÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ.

КОРОТКО
Тікали від
поліції
 Íà Äåíü Ïåðåìîãè,
9 òðàâíÿ, ïàòðóëüí³ âèÿâèëè 9 ï'ÿíèõ âîä³¿â. Îäèí ³ç
íèõ âëàøòóâàâ ç ïîë³ö³ºþ
ïåðåãîíè. Íà âóëèö³ ×îðíîâîëà ïðàâîîõîðîíö³ ïîáà÷èëè àâòîìîá³ëü Honda
Accord, ÿêèé ðóõàâñÿ áåç
óâ³ìêíåíîãî ñâ³òëà ôàð
ó òåìíó ïîðó äîáè. Ïðî
öå ó Ôåéñáóê ïèøå Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³.
«²íñïåêòîðè ïîäàëè éîìó
ñèãíàë ïðî çóïèíêó, îäíàê ÷îëîâ³ê éîãî ïðî³ãíîðóâàâ òà ïî÷àâ ò³êàòè.
Ïîë³öåéñüê³ ñòàëè éîãî
ïåðåñë³äóâàòè. Çóïèíèâøè
âðåøò³ ñâ³é àâòîìîá³ëü,
âîä³é ñïðîáóâàâ âòåêòè óæå
â ï³øîìó ïîðÿäêó. Çà éîãî
ïðèêëàäîì çðîáèëè é òðîº
ïàñàæèð³â.
Óñ³õ ó÷àñíèê³â ïîä³¿
³íñïåêòîðè øâèäêî íàçäîãíàëè», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ Ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 36-ð³÷íèé âîä³é ìàâ ÿâí³ îçíàêè
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ,
àëå â³ä ìåäè÷íîãî îãëÿäó
â³äìîâèâñÿ.
Öå íå äîïîìîãëî éîìó
óíèêíóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íà ÷îëîâ³êà ñêëàëè
4 àäì³íìàòåð³àëè: çà êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó,
çà íå çóïèíêó íà âèìîãó
ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿, çà òå,
ùî íå ïðåä’ÿâèâ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, çà òå, ùî
ðóõàâñÿ áåç óâ³ìêíåíîãî
ñâ³òëà ôàð. Çàãàëîì çà äîáó
9 òðàâíÿ ïàòðóëüí³ ñêëàëè
ïðîòîêîëè íà 9-õ âîä³¿â íàï³äïèòêó.

Обмежать рух

 Ó Â³ííèö³ òðèâàþòü
ðîáîòè ç ðåìîíòó àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ íà âóëèö³
Ïèðîãîâà, ïîâ³äîìëÿþòü ó
â³ííèöüê³é ìåð³¿.
— Ó çâ’ÿçêó ç öèì, 14
òðàâíÿ ç 21.00 äî 6 ãîäèíè
15 òðàâíÿ áóäå òèì÷àñîâî
çóïèíåíèé ðóõ òðîëåéáóñ³â
ìàðøðóò³â ¹12, 13, 14 íà
ä³ëÿíö³ äîðîãè â³ä ðèíêó
«Óðîæàé» äî Â³ííèöüêîãî
íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî
óí³âåðñèòåòó â îáîõ íàïðÿìêàõ, — çàçíà÷àþòü ó
â³äîìñòâ³.
Â³ííè÷àíè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì íà ö³é ä³ëÿíö³,
çìîæóòü ¿çäèòè òðàìâàºì,
àâòîáóñàìè òà ìàðøðóòíèì
òàêñ³.
Êð³ì òîãî, ðóõ ïðèâàòíîãî
òðàíñïîðòó áóäå îáìåæåíèé.
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МІНІ-ГЕС… ПЛИВЛА ПО ДНІСТРУ
У СУПРОВОДІ ДВОХ ЧОВНІВ
Експеримент  На Дністрі випробували
незвичну ГЕС. Перед тим підготовлена
до роботи конструкція пропливла по річці
відстань у 10 кілометрів. Тільки після
того розпочали її випробування. Які
результати отримав автор створення
незвичної електростанції — інженер
з Луганська Дмитро Акішин, що нині
проживає і працює у Вінниці?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ì³í³-ÃÅÑ çàïóñòèëè â ä³þ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ. Âñòàíîâèëè íà ñåðåäèí³
Äí³ñòðà ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó. Îäíàê âîíà ïðîïðàöþâàëà
ò³ëüêè 48 ãîäèí. Ï³ñëÿ äâîäîáîâî¿
áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè ñòàíö³þ çóïèíèëè. Òåïåð ïëàíóþòü äåìîíòóâàòè. ×îìó? Íà öå çàïèòàííÿ
â³äïîâ³â Äìèòðî Àê³øèí.
— Âèïðîáîâóâàëè ò³ëüêè äîñë³äíèé åêñïåðèìåíòàëüíèé
çðàçîê, — êàæå ïàí Äìèòðî. —
Ñàìå äëÿ öüîãî éîãî ñòâîðèëè.
Íå ìàëè íàì³ðó çàëèøàòè äëÿ
ïîñò³éíî¿ ðîáîòè. Âàæëèâî áóëî
ïåðåâ³ðèòè, ÿê ïðàöþâàòèìóòü
ìåõàí³çìè, ïîáà÷èòè íåäîë³êè.
Âîíè áóäóòü âðàõîâàí³ ïðè áóä³âíèöòâ³ íîâî¿ ñòàíö³¿.
СТАНЦІЯ БЕЗ ГРЕБЛІ
Äìèòðî Àê³øèí ðîçïîâ³â, ùî
³äåþ òàêî¿ ñòàíö³¿ çàïîçè÷èâ ç…
òåëåâ³çîðà. Ïðàöþâàòè íàä âò³ëåííÿì ðîçïî÷àâ äî ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é. Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Â³ííèö³ ïðîäîâæèâ ðîáîòó.
Êàæå, ï³ä ÷àñ òðàíñëÿö³¿ îäíîãî ç ñþæåò³â ç Àìåðèêè çâåðíóâ
óâàãó, ùî òàì âèð³øèëè âèêîðèñòàòè åíåðã³þ ï³äâîäíèõ ð³÷îê.
Çðîçóì³ëî, ùî ï³ä çåìëåþ ãðåáëþ

íå ïîáóäóºø. ßê ïî-³íøîìó çàñòàâèòè ð³÷êó ïðàöþâàòè? Ç
òîãî æ ñþæåòó ä³çíàâñÿ, ùî íàä
ðîçðîáêîþ ³äå¿ ñòâîðåííÿ ÃÅÑ
äëÿ òàêèõ âîäîéì àìåðèêàíö³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè ùå ç ñåðåäèíè
70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.
Ó îñíîâ³ — ðîáî÷å êîëåñî, ùî
îïóñêàºòüñÿ ï³ä âîäó, ³ êðóòèòüñÿ
ï³ä ä³ºþ âîäè. Çà òàêèì ïðèíöèïîì, ÿêùî íå âäàâàòèñÿ ó ïîäðîáèö³, ðîçðîáèâ íîâèíêó Àê³øèí.
Ïðàöþâàâ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ³íæåíåðàìè. Âèíàõ³ä çàïàòåíòóâàëè.
Äëÿ ÃÅÑ Àê³øèíà íå ïîòð³áíî
ïåðåêðèâàòè òå÷³þ ð³÷êè, áóäóâàòè ãðåáëþ, çàòîïëþâàòè çåìåëüí³
ä³ëÿíêè. Ó öüîìó ¿¿ îñîáëèâ³ñòü.
Âàæëèâó ðîëü òàêîæ â³ä³ãðàº åêîëîã³÷íà ñêëàäîâà, íà ÷îìó íàãîëîøóþòü çàõèñíèêè ïðèðîäè.
ДЕ СПОРУДЖУВАЛИ?
Äìèòðî Àê³øèí çàéìàâñÿ
íà Ëóãàíùèí³ ëèâàðíèì âèðîáíèöòâîì. Â³í ÷è íå ºäèíèé ç
ïåðåñåëåíö³â, êîìó âäàëîñÿ ïåðåâåçòè ÷àñòèíó íåïðîñòîãî ãàáàðèòíîãî îáëàäíàííÿ. Íå ò³ëüêè
ïåðåâåçòè. À é â³äíîâèòè ðîáîòó.
Ó Â³ííèö³ ñòâîðèâ ï³äïðèºìñòâî,
ùî ìàº íàçâó «Ñèìâîë».
— Êîíñòðóêö³¿ âèãîòîâëÿëè
ñï³ëüíî ç ³íæåíåðàìè ³ ðîá³òíèêàìè íàøîãî ï³äïðèºìñòâà
íà íàøèõ ïîòóæíîñòÿõ, — ãîâîðèòü ïàí Äìèòðî. — Âîíè æ ïðî-

Такі конструкції малопотужні
В’ЯЧЕСЛАВ КОМАР,
КАНДИДАТ
ТЕХНІЧНИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРИ
ЕЛЕКТРИЧНИХ
СТАНЦІЙ ТА
СИСТЕМ ВНТУ:

— Підхід до створення без гребельних гідроелектростанцій
не новий. Про це стверджує сам
автор створеного експериментального зразка. Такі станції мають свої плюси і мінуси. Позитив
відзначають екологи — не треба
змінювати русло річки, течію,
споруджувати греблю, затоплювати навколишні земельні

ділянки. Недолік у тому, що такі
станції малопотужні.
Наш бізнес переважно цікавлять
проекти, окупність яких становить
не більше п’яти років. У європейців підхід інший — вони беруться
за проекти, від яких матимуть віддачу через десять років.
Варто звернути увагу на ще один
момент. Наскільки мені відомо,
держава знижує ставки зеленого
тарифу на 25% у порівнянні з
тими, що діють нині. Усе це варто взяти до уваги при виробництві аналогічних без гребельних
станцій, аби не працювати собі
у збиток.

Діаметр колеса дослідного експериментального зразка становив шість метрів.
Для постійної станції він має бути збільшений у чотири рази
âîäèëè âèïðîáóâàííÿ. Ê³íåìàòèêó, òîáòî ï³äøèïíèêè, ðåäóêòîðè
òîùî, ðîáèëè íàø³ ïàðòíåðè ç
ï³äïðèºìñòâà «Áóäìàø».
ДЕСЯТЬ КІЛОМЕТРІВ СПЛАВУ
Äí³ñòåð äëÿ âèïðîáóâàíü îáðàëè íåñïðîñòà. Ïî-ïåðøå, ó íàçâàí³é ð³÷ö³ íàáàãàòî øâèäøà
òå÷³ÿ ó ïîð³âíÿíí³, ñêàæ³ìî, ç
Ï³âäåííèì Áóãîì. Äóæå âàæëèâî,
ùî íà Äí³ñòð³ ïðàöþº ïîòóæíà
Íîâîäí³ñòðîâñüêà ÃÅÑ. Â³äïîâ³äíî º íàëåæíà ³íôðàñòðóêòóðà. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòàíö³¿ ïðîâåëè íèçêó ïåðåìîâèí íà ïðåäìåò òîãî, ùîá ó ìàéáóòíüîìó
âñòàíîâèòè áåç ãðåáåëüíó ÃÅÑ
Àê³øèíà ó ì³ñö³ ñêèäàííÿ âîäè
ç Íîâîäí³ñòðîâñüêî¿ ñòàíö³¿.
— Âîäà, ÿêó ñêèäàþòü ç³ øëþç³â, ìàº âåëèêó ê³íåòè÷íó åíåðã³þ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — ¯¿
ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ îáåðòàííÿ ðîáî÷îãî êîëåñà íàøî¿
ì³í³-ÃÅÑ.
Îäíàê âèïðîáîâóâàëè äîñë³äíèé çðàçîê íå òàì, à â ìåæàõ
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Äìèòðî
Àê³øèí âäÿ÷íèé ì³ñüêîìó ãîëîâ³
Ïåòðó Áðîâêó çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü ïðîâåñòè âèïðîáóâàííÿ.
Íåàáèÿê äîïîìîãëè ïðàö³âíèêè ì³ñöåâî¿ ðÿòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿,
çîêðåìà, íàäàííÿì ïëàâçàñîá³â.
Âò³ì, â³äíàéòè ìàéäàí÷èê ó ìåæàõ ì³ñòà íà áåðåç³ äëÿ ìîíòàæó
êîíñòðóêö³¿ ³ ñïóñêó ¿¿ íà âîäó
íå âäàëîñÿ.

— Çìîíòóâàëè ñòàíö³þ íà áåðåç³ Äí³ñòðà ó ñåë³ Ñåðåáð³ÿ,
öå çà 10 ê³ëîìåòð³â â³ä Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî óâåðõ çà òå÷³ºþ, — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Àê³øèí. — Äëÿ ðîáîòè âèíàéíÿëè
äâà êðàíè. Ç ¿õ äîïîìîãîþ ç³áðàíó êîíñòðóêö³þ ñïóñòèëè
íà âîäó. À äàë³ íàøà «ìàëþòêà» ïîïëèâëà çà òå÷³ºþ äî ì³ñöÿ
âèïðîáóâàííÿ. Ñóïðîâîäæóâàëè
¿¿ ðîá³òíèêè íà äâîõ ìîòîðíèõ
÷îâíàõ — îäèí éøîâ ïîçàäó,

Äëÿ ÃÅÑ Àê³øèíà íå
ïîòð³áíî ïåðåêðèâàòè
òå÷³þ ð³÷êè, áóäóâàòè
ãðåáëþ, çàòîïëþâàòè
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.
Ó öüîìó ¿¿ îñîáëèâ³ñòü
äðóãèé ïîïåðåäó. Òàê äîïðàâèëè
äî íåîáõ³äíîãî ì³ñöÿ. Âèïðîáóâàííÿ â³äáóâàëèñÿ òðîõè âèùå
ðÿòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿, öå ìàéæå
ó öåíòð³ ì³ñòà.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Óïðîäîâæ äâîõ ä³á áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè ì³í³-ÃÅÑ, ì³ñöå íà íàáåðåæí³é, äå çíàõîäèâñÿ
âàãîí÷èê ðîá³òíèê³â, îñâ³òëþâàëîñÿ åíåðã³ºþ, ïî÷åðïíóòîþ
ç Äí³ñòðà. Ñï³âðîçìîâíèê íàçâàâ äåê³ëüêà ðåçóëüòàò³â âèïðîáóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ïðîãíîçóâàëè âèðîáëÿòè åíåðã³¿
40–50 êÂò/ãîäèíó, íàñïðàâä³

âèéøëî 42 êÂò/ãîä. Î÷³êóâàëè
íà òðè îáåðòè ðîáî÷îãî êîëåñà çà õâèëèíó, îòðèìàëè ò³ëüêè
îäèí. ² öå çà óìîâè, ùî éîãî
ä³àìåòð ñòàíîâèâ ø³ñòü ìåòð³â.
Äëÿ ïîñò³éíî¿ ñòàíö³¿ â³í ìàº
áóòè çá³ëüøåíèé ó ÷îòèðè ðàçè.
— Øâèäê³ñòü òå÷³¿ ð³÷êè ìàº
òðè âèì³ðè, — êàæå Äìèòðî Àê³øèí. — Íà ïîâåðõí³ ³ íà ãëèáèí³
âîíà íåâåëèêà, íàéá³ëüø øâèäêîïëèííà — ïîñåðåäèí³ ì³æ
äíîì ³ ïîâåðõíåþ. Íàéñèëüí³øà åíåðã³ÿ â³ä ñêèäàííÿ âîäè
ç³ øëþç³â, ó íàøîìó âèïàäêó ç
Íîâîäí³ñòðîâñüêî¿ ÃÅÑ.
Ùå îäèí âèñíîâîê — ïîñèëåííÿ ïîòðåáóº ìåòàëîêîíñòðóêö³ÿ.
У СКІЛЬКИ ОБІЙШОВСЯ
ПРОЕКТ
Ïðèáëèçíà âàðò³ñòü âñüîãî ïðîöåñó — â³ä âèãîòîâëåííÿ ÃÅÑ
äî çàâåðøåííÿ âèïðîáóâàííÿ,
ñòàíîâèòü 50 òèñÿ÷ àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â.
Ó íàçâàí³é ñóì³ íàéá³ëüøå
çàòðàò íà ïðèäáàííÿ ìàòåð³àë³â.
Ïîðàõîâàíî òàêîæ âñ³ ³íø³ ïðîöåñè, âêëþ÷àþ÷è äîñòàâêó ç Â³ííèö³ äî ì³ñöÿ âèïðîáóâàííÿ,
à öå â³äñòàíü ó ïîíàä 120 ê³ëîìåòð³â.
— Íàøà ðîçðîáêà âèêëèêàëà
³íòåðåñ, äî òîãî æ, íå ò³ëüêè
â Óêðà¿í³, — ãîâîðèòü Äìèòðî
Àê³øèí. — Ï³äòðèìêó ó âèðîáíèöòâ³ òàêèõ ñòàíö³é îá³öÿëè íàâ³òü óðÿäîâö³. ßê áóäå íàñïðàâä³,
ïîêàæå ÷àñ.
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«МОЄ ЩАСТЯ МРІЄ ПРОСТО ЖИТИ»
Часу мало  У Дениска Матійчука — рідкісна
форма онкології. Після більше двох років лікування
у Вінниці та Києві, вдалося подолати деякі осередки
та продовжити життя дитині, але хвороба ніяк
не хоче покидати тіло маленького хлопчика. Надія
є — лікування в італійській клініці, яке коштує 80 тисяч
євро. А часу обмаль — хлопчик має бути там за місяць
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ìîº Ùàñòÿ ìð³º ïðî
çâè÷àéíå äèòèíñòâî: ïîãàñàòè ðàçîì ç äðóçÿìè íà ìàéäàí÷èêó, ï³òè â ñàäî÷îê, ïîòîâàðèøóâàòè
ç äðóãîì, — ðîçïîâ³äàº Àë³íà Ìàò³é÷óê,
ìàìà õâîðîãî õëîï÷èêà. — Ïðîñòî ïðîäîâæèòè æèòòÿ ³ íàçàâæäè çàáóòè ïðî ñò³íè
ë³êàðí³, â ÿêèõ â³í ïðîâ³â á³ëüøå 2-õ ðîê³â.
²ñòîð³ÿ õâîðîáè ìàëåíüêîãî Äåíèñà
ïî÷èíàºòüñÿ â ëþòîìó 2017 ðîêó. Òîä³
éîìó áóëî âñüîãî 5 ì³ñÿö³â. Äåíèñêà ð³ñ
âåñåëèì, ãðàéëèâèì ³ àêòèâíèì ìàëþêîì.
Í³õòî íàâ³òü íå ì³ã çàï³äîçðèòè, ùî éîãî
æèòòþ ùîñü çàãðîæóº. Àëå îäíîãî ðàçó
ìàëþê ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³ ç³ ñêàðãàìè

íà ïðàâó í³æêó. Ï³ñëÿ àíàë³ç³â òà îáñòåæåííÿ ó íüîãî âèÿâèëè íîâîóòâîðåííÿ
â ñòåãí³. Ìàëþêà ïðîîïåðóâàëè, à íîâîóòâîðåííÿ â³äïðàâèëè íà ã³ñòîëîã³þ, âèÿâèëîñÿ, ùî öå ê³ñòà åîçèíîô³ëüíà ãðàíóëüîìà. Ë³êàð³ ãîâîðèëè, ùî í³÷îãî ñòðàøíîãî,
ïðîñòî ïîòð³áíî ñïîñòåð³ãàòèñÿ. Áóêâàëüíî
÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ îïåðàö³¿, íà äèòèíó
ïîñèïàâñÿ ðÿä íåçðîçóì³ëèõ çàõâîðþâàíü.
Àë³íà ðîçïîâ³äàº, ùî ó Äåíèñêà ïî÷àâñÿ
ñèëüíèé äåðìàòè÷íèé âèñèï, ïîò³ì äâîñòîðîíí³é îòèò, çîëîòèñò³ öÿòêè íà ãîë³âö³, çá³ëüøèëàñÿ ïå÷³íêà ³ ñåëåç³íêà.
— Îêðåìî öå ïðîñò³ çàõâîðþâàííÿ, ÿêèìè ìîæå õâîð³òè êîæíà äèòèíà, — ãîâîðèòü Àë³íà. — Àëå â íàøîìó âèïàäêó, öå
âèÿâèëèñÿ ñèìïòîìè äóæå íåáåçïå÷íîãî
çàõâîðþâàííÿ.

Ó áåðåçí³ 2017 ðîêó ï³ñëÿ ³ìóíîã³ñòîõ³ì³³
³ ÊÒ ìàëþêó âñòàíîâèëè ä³àãíîç: Ã³ñò³îöèòîç ç êë³òèí Ëàíãåíãàðñà ìóëüòèôîêàëüíå âðàæåííÿ. Öå îðôàííå (ð³äê³ñíå)
çàõâîðþâàííÿ.
— Ã³ñò³îöèòîç âðàçèâ ëåãåí³, ïå÷³íêó, ñåëåç³íêó, ê³ñòêè ñêåëåòà, ò³ì’ÿíî¿, êëóáîâî¿
ê³ñòêè, òèìóñà. Ìîþ äèòèíó ðîç’¿äàëè ïóõëèíè. - ðîâîðèòü Àë³íà. - Çåìëÿ éøëà ç-ï³ä
í³ã, ñåðöå ðîçðèâàëîñÿ â³ä áîëþ, ñëüîçè
òåêëè ð³êîþ. ß íå çíàëà, ùî ðîáèòè, êóäè
á³ãòè, äå çíàéòè ïîðÿòóíêó. Àëå ÿ òî÷íî
çíàëà îäíå — ìè áóäåìî áîðîòèñÿ, àäæå
ì³é Äåíèñêà, õî÷ ³ ìàëåíüêèé, àëå áîºöü.
Ç òîãî ìîìåíòó ³ ïî÷àëàñÿ íàøà áîðîòüáà.
Âèõ³ä áóâ îäèí — öå ë³êóâàííÿ õ³ì³îòåðàï³ºþ. Çà ö³ äâà ðîêè ìè ïðîéøëè á³ëüøå
60 õ³ì³é ³ ãîðìîíàëüíî¿ òåðàï³¿, ÷èñëåíí³
àíàë³çè, îáñòåæåííÿ, íàðêîçè, ïîâòîðíó
îïåðàö³þ, ðåöèäèâ, äâ³÷³ ïîòðàïëÿëè â ðåàí³ìàö³þ. Áóëè õâèëèíè ðàäîñò³ ³ õâèëèíè
ñìóòêó, àëå çà ö³ äâà ðîêè ÿ òàê ³ íå çìîãëà
ïî÷óòè, ùî ìîÿ äèòèíà çäîðîâà. Ë³êóâàííÿ
â Óêðà¿í³ çàéøëî â ãëóõèé êóò. Àëå âåëèêèé øàíñ íà îäóæàííÿ íàì äàþòü â ²òàë³¿.
Êë³í³êà â ²òàë³¿ ìàº âåëèêèé ³ ïîçèòèâíèé
äîñâ³ä ó ë³êóâàíí³ òàêîãî çàõâîðþâàííÿ
ó ä³òîê. Àëå ö³íà òàêîãî ë³êóâàííÿ ñêëàäàº 80 000 ºâðî. Öå íåïîñèëüíà ñóìà äëÿ
ìîº¿ ðîäèíè. ×àñó îáìàëü, çà ì³ñÿöü íàì
ïîòð³áíî áóòè ó ë³êàðí³ ²òàë³¿.

РЕКЛАМА
449965

448418

451076

Дениску 3 рочки.
Він мріє про садочок і друзів
МАМА МАЛЮКА ПРОСИТЬ
ПРО ДОПОМОГУ
Карта ПриватБанк, гривня
4149 4390 0888 4516
Матійчук Аліна Володимирівна (мама Дениса)
(067)1620319
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РОЗКАЗАВ СПІВКАМЕРНИКУ
ПРО ВБИВСТВО СЕРГІЯ ЧМИРИ
Розсекретили доказ  Перед судом
ще не говорили, а під час досудового
слідства перекладали вину один
на одного. Триває судовий процес над
звинуваченими у вбивстві Сергія Чмири,
тіло якого позаторік знайшли у воді
на «Хіміку». На стадії дослідження доказів
прокурор розповів про негласні слідчі
дії, що зафіксували зізнання одного
з арештованих. Як відреагує захист
на таємно здобутий доказ?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè âáèâñòâà 28-ð³÷íîãî
Ñåðã³ÿ ×ìèðè, ò³ëî ÿêîãî ðàíîâðàíö³ 28 ÷åðâíÿ 2017-ãî ðîêó
çíàéøëà ïðèáèðàëüíèöÿ íåäàëåêî â³ä áåðåãà ïëÿæó «Õ³ì³ê»,
ïðîñóâàºòüñÿ äî çàâåðøåííÿ.
Ñóä âèñëóõàâ ïîòåðï³ëèõ òà óñ³õ
ñâ³äê³â îáâèíóâà÷åííÿ é çàõèñòó. À ìèíóëîãî òèæíÿ, 7 òðàâíÿ,
ïî÷àâ äîñë³äæåííÿ ïèñüìîâèõ
äîêàç³â.
Ïåðåë³ê ç³áðàíèõ ñë³äñòâîì
äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü âèíóâàò³ñòü äâîõ ï³äñóäíèõ
Ñåðãººâà ³ ªìåëüÿíîâà, îçâó÷èâ
ïðîêóðîð Âàëåð³é Øèìàíñüêèé.
Ñåðåä ðÿäó äîêàç³â ïðåäñòàâíèê
äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ ÷èòàâ
ðåçóëüòàòè ñë³ä÷èõ åêñïåðèìåíò³â
³ åêñïåðòèç. Ñêàçàâ, ùî Ñåðã³ÿ
çàäóøèëè çàøìîðãîì, çàòÿãíóòèì

ðóêàìè. Ùî ïåðåä ñìåðòþ éîãî
áèëè äåðåâ’ÿíîþ áèòêîþ ïî ãîëîâ³ é ïðîëàìàëè ê³ñòêè ÷åðåïà.
Òàêîæ ïðîêóðîð ðîçïîâ³â, äå
çíàõîäèëè ðå÷îâ³ äîêàçè, ÿêèõ
âáèâö³ íàìàãàëèñÿ ïîçáóòèñÿ
â ð³çíèõ ê³íöÿõ ì³ñòà. Íàïðèêëàä,
òåëåôîí æåðòâè çíàéøëè â ë³ñîïîñàäö³ çà êëàäîâèùåì íà Àðàáåÿ. Ñàì çëî÷èí, íàãàäàºìî, ñêî¿ëè â ãàðàæ³ íà Õìåëüíèöüêîìó
øîñå. Ï³çí³øå, çà ê³ëüêà ãîäèí
ïîòîìó, ò³ëî âèêèíóëè â ð³÷êó
á³ëÿ âóëèö³ Ãîíòè.
ßê ðîçêðèâàëè öå âáèâñòâî ³
â ÿê âîíî áóëî ñêîºíå, RIA ïèñàëà ó ñòàòò³ «Ïî÷àâñÿ ñóä íàä
óáèâöÿìè Ñåðã³ÿ. Îáèäâà ïåðåêëàäàþòü âèíó îäèí íà îäíîãî»,
ÿêó ìîæíà çíàéòè çà êîðîòêèì
ïîñèëàííÿì is.gd/o4JVU6.
Ïîçáàâèëè æèòòÿ Ñåðã³ÿ, íàãàäàºìî, ç êîðèñëèâîãî ìîòèâó.
Ç íüîãî çíÿëè çîëîòèé ëàíöþæîê ç õðåñòèêîì, ïîäàðîâàíèé
áàòüêàìè íà äåíü íàðîäæåííÿ.

Правди не кажуть
Серед свідків, які говорили перед судом, був батько Сергєєва.
Він розповів про свого сина, як
про дуже акуратного і спокійного чоловіка. Казав, що той міг
бути тільки пасивним учасником
злочину. Мовляв, на найстрашніше не здатний.
Натомість Ємельянов, який
на початку досудового слідства погодився співпрацювати
з правоохоронцями, називав
Сергєєва головним виконавцем злочину. Сказав, сам він був
ззовні гаража, поки всередині

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

його старший товариш убивав
хлопця.
Якийсь час Ємельянов був під
домашнім арештом. Але збираючи нові докази, слідство змінило лояльне ставлення до цього
підозрюваного та клопотало і
про його арешт.
На судових засіданнях обоє
підсудних не спілкуються між
собою. Вони сидять на різних
кінцях лавки і не дивляться один
на одного. Схоже, їхні свідчення
будуть з обопільними звинуваченнями.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190120

Hàêëàä 17 900

Підсудні Сергєєв (зліва) та Ємельянов.
На судових засіданнях вони не спілкуються
між собою. Сидять на різних кінцях лави і
не дивляться один на одного

Çäîáóòå çîëîòî, ÿê ðàí³øå ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòó áàòüêî Âàñèëü
×ìèðà, âáèâö³ ïðîäàëè þâåë³ðó, ç
ÿêèì äîìîâèëèñÿ ïðî öå çàçäàëåã³äü, ùå äî çëî÷èíó. Òîáòî, ÿêùî
íå âáèâñòâî, òî ùîíàéìåíøå ïîãðàáóâàííÿ þíàêà ïëàíóâàëè.
Çâèíóâà÷óâàí³, ÿê ðàí³øå
ðîçïîâ³äàëà RIA, áóëè çíàéîì³
ç æåðòâîþ çëî÷èíó. Ñòàðøèé ç
íèõ, Ñåðãººâ, ðàí³øå áóâ ñóäèìèé, ÿê ñêàçàâ íà îñòàííüîìó
ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðîêóðîð.
ªìåëüÿíîâ îïèíèâñÿ ï³ä ñë³äñòâîì âïåðøå. Ç äàíèõ ïðî íüîãî,
îçâó÷åíèõ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ
äîêàç³â, òåïåð çíàºìî: ÷îëîâ³ê
âæèâàâ íàðêîòèêè. Ó ìàòåð³àëàõ
ñïðàâè º åêñïåðòí³ âèñíîâêè ïðî
êàíàá³î¿äè òà àìôåòàì³í.
Êîëè ³íôîðìàö³þ ïðî öå îçâó÷óâàâ ïðîêóðîð Øèìàíñüêèé,
ªìåëüÿíîâ ðåàãóâàâ ïîñì³øêîþ.
À Ñåðãººâ í³ ðàçó íå ïîêàçàâ ñâîº¿
ðåàêö³¿. Â³í âåñü ÷àñ íà ñëóõàííÿõ
âèãëÿäàº çîñåðåäæåíèì. Ó òîé
÷àñ, ÿê ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî
îáâèíóâà÷åííÿ ÷èòàâ âèñíîâîê
åêñïåðò³â ïðî éîãî ïîâåä³íêó

Íàø³ êîîðäèíàòè:

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

íà äîïèòàõ, îö³íåíó ÿê áðåõëèâó,
òîé ò³ëüêè ùå á³ëüøå ïðèùóðèâñÿ, âäèâëÿþ÷èñü â îðàòîðà.
Ñâî¿ ñâ³ä÷åííÿ îáèäâà ï³äñóäíèõ áóäóòü äàâàòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ñóä äîñë³äèòü âñ³ äîêàçè. Òîáòî
ó ô³íàë³ ïðîöåñó, ïåðåä äåáàòàìè. Äîñ³ Ñåðãººâ ç ªìåëüÿíîâèì

Óáèëè 28-ð³÷íîãî
Ñåðã³ÿ ³ç êîðèñëèâîãî
ìîòèâó. Éîãî çîëîòî
ïðîäàëè þâåë³ðó,
ç ÿêèì äîìîâèëèñÿ
íàïåðåäîäí³ çëî÷èíó
ò³ëüêè ñëóõàëè ñâ³äê³â ³ ó âñüîìó ïîãîäæóâàëèñÿ ç³ ñâî¿ìè çàõèñíèêàìè. Ãîâîðèëè á³ëüøå,
ò³ëüêè êîëè ïðîñèëè çâ³ëüíèòè
¿õ ç-ï³ä âàðòè íà á³ëüø ì’ÿêèé
çàïîá³æíèé çàõ³ä. ßê öå áóëî,
ìîæåòå çíàéòè â ñòàòò³ «Àðåøòîâàí³ çà âáèâñòâî 28-ð³÷íîãî
Ñåðã³ÿ ×ìèðè ïðîñèëèñÿ ï³ä äîìàøí³é àðåøò» çà ïîñèëàííÿì
is.gd/QbVnVq.

Òàêîæ íà ñëóõàíí³ 7 òðàâíÿ
ïðîçâó÷àëà íîâà ³íôîðìàö³ÿ:
Ñåðãººâ ç³çíàâñÿ ó âáèâñòâ³, êîëè
â êàìåð³ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà ãîâîðèâ ïðî çëî÷èí, çà ÿêèé éîãî
ñóäÿòü. Ïðî òàê³ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ îïåðàòèâíèêàìè íåãëàñíèõ ñë³ä÷èõ ä³é ñêàçàâ ïðîêóðîð,
îãîëîøóþ÷è äîêàçîâ³ ìàòåð³àëè.
Çàõèñíèê îäíîãî ç àðåøòîâàíèõ, àäâîêàò Áåçä³òíèé, çàïåðå÷èâ ïðîòè òàêîãî äîêàçó. Â³í
ñêàçàâ, ùî ìàº îçíàéîìèòèñÿ
äîêëàäí³øå ç ðîçñåêðå÷åíèìè
íà ñòàä³¿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ìàòåð³àëàìè, ùîá ïðîàíàë³çóâàòè
íà ïðåäìåò äîïóñòèìîñò³ ³ íàëåæíîñò³. Çàñóìí³âàâñÿ, ÷è º ñóäîâà
óõâàëà ïðî ïðèçíà÷åííÿ íåãëàñíèõ ä³é. ² ñóä çâàæèâ íà êëîïîòàííÿ çàõèñòó, îãîëîñèâ ïåðåðâó
äî 31 òðàâíÿ.
Ïðî ïîïåðåäí³ çàñ³äàííÿ ñóäó
â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, 20minut.ua ïèñàâ òóò:
«Ñâ³òèòü äîâ³÷íå. ßê ñâ³äêè äîâîäÿòü âèíó àðåøòîâàíèõ çà âáèâñòâî Ñåðã³ÿ ×ìèðè» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ is.gd/lXwO2q).

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

20MINUT.UA

Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

444428
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ДІВЧИНА-КІБОРГ ПОБІЖИТЬ З НАМИ
Сила волі  Учасники Вінницького
напівмарафону бігтимуть містом уже
26-го травня. Серед зареєстрованих —
Тетяна Воротіліна, яка долає відстань
21,095 кілометра на протезі. Вінницький
напівмарафон для одеситки — можливість
підготуватися до довшої дистанції, яку
Тетяна планує бігти в кінці наступного місяця
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Òåòÿíà Âîðîò³ë³íà ó ìèíóëîìó çàéìàëàñÿ âåëèêèì òåí³ñîì,
àëå ÷åðåç àâòîêàòàñòðîôó ÷îòèðè
ðîêè òîìó ä³â÷èíà áóëà çìóøåíà
ïîêèíóòè ñïîðò. Ï³ñëÿ äîâãèõ ïîøóê³â ë³êàð³â, á³ëüøå 40 çàãàëüíèõ íàðêîç³â, ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ï³ä
ìîðô³ºì, ðîêó íà ìèëèöÿõ Òåòÿíà çíîâó çìîãëà ïîâåðíóòèñÿ
äî ñïîðòó. Àëå íà ïðîòåç³.
— ß á³ãëà íàï³âìàðàôîí ìèíóëîãî ðîêó ³ öüîãî òåæ ïîá³æó.
Ó Â³ííèö³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Äó-

øåâíèé ïðèéîì òà ãàðíà îðãàí³çàö³ÿ çàõîäó. Öüîãî ðîêó ó ìåíå
º ìåòà ïðîá³ãòè ìàðàôîí «Á³ë³
íî÷³», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ â Îäåñ³
30 ÷åðâíÿ, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Ñàìå òîìó âñ³ çàá³ãè — öå
ï³äãîòîâêà äî ë³òíüîãî ñïîðòèâíîãî çàõîäó.
Íà òðàâåíü Òåòÿíà çàïðîâàäèëà
ñîá³ ÷åëåíäæ — á³ãàòè ùîäíÿ.
Çàðàç ä³â÷èíà ñòàëà á³ëüøå ÷àñó
ïðèä³ëÿòè ³íòåðâàëàì, àáè òðîõè
çá³ëüøèòè ñâîþ øâèäê³ñòü. Äàë³
ó ïëàíàõ — äîâã³ äèñòàíö³¿.
— Íà ê³íåöü òðàâíÿ ÿ ïëàíóþ

á³ãòè 30–35 ê³ëîìåòð³â, ìîæëèâî
öå ñòàíåòüñÿ ñàìå ï³ñëÿ Â³ííèöüêîãî íàï³âìàðàôîíó, — ãîâîðèòü
Òåòÿíà. — Äàë³ ïëàâíî õî÷ó éòè
äî â³äì³òêè 42 ê³ëîìåòðè.
Íà òå, ùî ó Òåòÿíè ïðîòåç,
ëþäè ðåàãóþòü ïî-ð³çíîìó, àëå
ñàìà ä³â÷èíà íàãîëîøóº íà òîìó,
ùî âîíà òàêà ñàìà ëþäèíà, ÿê ³
ðåøòà.
— Íó ç ³íøîãî ìàòåð³àëó
íîãà — ³ ùî? Íà çàá³ãàõ ëþäè
÷àñòî ïîçèòèâíî ðåàãóþòü
íà ìåíå. Äÿêóþòü çà ìîòèâàö³þ, — ãîâîðèòü îäåñèòêà.
Ïðîòåç ä³â÷èí³ âñòàíîâèëè
â ãðóäí³ 2016-ãî ðîêó, à íà ñüîãîäí³ âæå ìàº äåâ’ÿòü íàï³âìàðàôîí³â ïîçàäó.
Äëÿ òèõ, õòî âïåðøå çáèðàºòüñÿ á³ãòè íàï³âìàðàôîí, ä³â÷èíà
ðàäèòü â³ðèòè â ñåáå, âëàñí³ ñèëè
òà íàñîëîäæóâàòèñÿ ïðîöåñîì.
— Íå æåí³òüñÿ çà öèôðàìè.
Ïàì'ÿòàéòå, ùî æèòòÿ — öå øëÿõ,
à íå ìåòà. Çðîá³òü öåé øëÿõ ìàêñèìàëüíî ö³êàâèì. ² íå æåí³òü ç³
ñòàðòó, îáîâ'ÿçêîâî ïèéòå âîäó
íà âñ³õ ïóíêòàõ ³ ïàì'ÿòàéòå, ùî
âàø ñóïåðíèê — öå âè ñàì³.

Тетяна Воротіліна знову біжить напівмарафон,
щоб через місяць пробігти вже 42 кілометри

Тетяна Воротіліна проведе майстер-клас у Вінниці
У рамках Вінницького напівмарафону дівчина-кіборг Тетяна
Воротіліна розкаже про мотивацію та як не зупинятися, коли
дійсно важко. Окрім корисної
інформації, організатори обіцяють розіграти кілька сертифі-

катів на різні українські забіги.
Семінар відбудеться 26-го травня о 17.30 у просторі Cherdak.
Вартість реєстрації: до 16 травня — 150 грн, з 17 по 25 травня —
250 грн, у день заходу — 350 грн.
Деталі за номером 093 152 2265.

РЕКЛАМА
448228

1199

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

грн

1536

код товару:

26239

999

грн

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

1173

код товару:

20530

899

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

629

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

грн

924

код товару:

02027

1869

грн

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

1969

код товару:

22662

2199

грн
ǙǛǟǛǗǛǞǍ*581+(/0
2428
*50
Потужність: 3,5 кВт/4,75 к.с. Об’єм: 52 см3.
Комплектація: ремінь, косильна головка, ліска,
ніж 3-лопатевий, комбінований ключ.
Два поршневі кільця, хромовані
стінки циліндра, легкий старт
та праймер,посилене
кріплення рукояток.
код товару:
Вага: 7,8 кг.
26978
Гарантія - 2 роки.

719

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

грн

код товару:

26967

2199

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

999

грн

2299

код товару:

03317

3599

грн

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

код товару:

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

21933

1599

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

4199

грн

1879

0 (800) 330-519

ɏɞɛɁɢȸɟôȺȹôɉȸȻȶɂɢɁôɶȷɞȸȹɥɚȹɛɢɁ§
код товару:

26971

559

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

1319

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

15816

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

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

грн

679

код товару:

19657

339грн
399 грн
449

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

грн

679

грн

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

999

код товару:

24426

759

грн

1100

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

код товару:

22046

599

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

грн

код товару:

17519

599

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

879

грн

699

код товару:

21334
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ВІННИЦЯ ПРОВЕДЕ СВІТОВИЙ
ФОРУМ ІЗ РАДІОСПОРТУ
Відповідальність  Чемпіонат світу
зі спортивної радіопеленгації в Україні
пройде вперше. Його довірили провести
Вінниці. Змагатимуться спортсмени з
30 червня по четверте липня у лісовому
масиві села Вороновиця (Вінницький
район) та у Лісопарку обласного центру
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ñâ³òîâèé ôîðóì ç³ ñïîðòèâíî¿
ðàä³îïåëåíãàö³¿ âïåðøå ïðîéäå
íå ëèøå ó Â³ííèö³, àëå é âçàãàë³
â Óêðà¿í³. Ðàí³øå ó íàøîìó ì³ñò³
ó 2014 ðîö³ ïëàíóâàëè ïðîâåñòè
÷åìï³îíàò ªâðîïè ³ç öüîãî âèäó
ñïîðòó. Àëå ó çâ’ÿçêó ³ç ïî÷àòêîì
áîéîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³, éîãî ïåðåíåñëè äî Áîëãàð³¿.
Â³äïîâ³äíî äî ïîäàíî¿ çàÿâêè
ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ñâ³òîâîãî
ôîðóìó áóëî íàäàíî Óêðà¿í³ (³
ñàìå Â³ííèö³) ùå â 2017 ðîö³.
Çàâäÿêè ÷îìó íàøîìó ì³ñòó äîâ³ðèëè ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó?
— Ó íàñ ä³º ïîòóæíà øêîëà
ðàä³îñïîðòó. Íåäàðìà çà îñòàíí³ ÷îòèðè-ï`ÿòü ðîê³â äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ðåãóëÿðíî âõîäÿòü
ø³ñòü-ñ³ì ïðåäñòàâíèê³â Â³ííèö³. À íàøà íàö³îíàëüíà êîìàíäà
íèæ÷å òðåòüîãî ì³ñöÿ çà îñòàíí³
ðîêè í³êîëè íå îïóñêàëàñÿ. Òîáòî ìè âõîäèìî äî òð³éêè ë³äåð³â
íà ïëàíåò³! À òîð³ê íà ñâ³òîâîìó
ôîðóì³ â ×åõ³¿ óêðà¿íñüêà çá³ðíà
ñòàëà äðóãîþ. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
â «äîìàøí³õ ñò³íàõ» âèñòóïèìî
ùå êðàùå, — ðîçïîâ³â îðãàí³çàòîð
çìàãàííÿ, ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿
ðàä³îñïîðòó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.
Íà Ïîä³ëë³ º óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàðò³â —
õîðîø³ ë³ñè, â³äïîâ³äíà òåõí³÷íà
áàçà ³ êâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³.
— Ñïåö³àëüíî äëÿ ñâ³òîâîãî
ôîðóìó ïëàíóºìî àáî ïðèäáàòè,
àáî îðåíäóâàòè ñó÷àñíó àïàðàòóðó çà êîðäîíîì. Àäæå íàÿâíà
â Óêðà¿í³ òåõí³êà íå ïîâí³ñòþ

â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì, — ñêàçàâ Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.
Îðãàí³çàòîðè ÷åìï³îíàòó ñâ³òó
ìàþòü ï³äòðèìêó ç áîêó ì³ñüêî¿
òà îáëàñíî¿ âëàäè. Âñ³ ìåäàë³ñòè
îòðèìàþòü íå ëèøå äèïëîìè, à é
ïðèçè.
КИТАЙ, ЧЕХІЯ, НІМЕЧЧИНА..
Çàãàëîì ó òðåòüîìó þíàöüêîìó ÷åìï³îíàò³ ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ïëàíóºòüñÿ ó÷àñòü
áëèçüêî 150 ðàä³îñïîðòñìåí³â
â³êîì â³ä 12 äî 16 ðîê³â.

Íà ñâ³òîâèõ çìàãàííÿõ
çìîæóòü áóòè
ïðèñóòí³ìè ãëÿäà÷³.
Âáîë³âàéòå çà
ñïîðòñìåí³â äðóãîãî
ëèïíÿ ó Ë³ñîïàðêó
— Âîíè ïðåäñòàâëÿòèìóòü
15 êðà¿í. Çîêðåìà, Êèòàé, Ïîëüùó, Í³ìå÷÷èíó, Ñëîâåí³þ, ×åõ³þ,
Ðóìóí³þ, Ëèòâó òîùî. À ãîëîâíèì ñóääåþ áóäå ïðåäñòàâíèê
Áîëãàð³¿, — êàæå Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.
Ìåäàë³ ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ ó ÷îòèðüîõ êàòåãîð³ÿõ — ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò äî 14 ³ äî 16 ðîê³â.
Ñïîðòñìåíè á³ãòèìóòü â³ä òðüîõ
äî øåñòè ê³ëîìåòð³â, çàëåæíî
â³ä âèäó ïðîãðàìè. Öå äîâæèíà
äèñòàíö³¿ çà îïòèìàëüíèì (íàéêîðîòøèì) øëÿõîì, ðåàëüíî æ
âîíà áóäå äîâøîþ.
Íà ñâ³òîâèõ çìàãàííÿõ çìîæóòü
áóòè ïðèñóòí³ìè ãëÿäà÷³. Òîæ

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Де найкращі
гандболісти
 Â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãàíäáîëó ñåðåä þíàê³â 2005 ð. í. òà ìîëîäøå.
Êîìàíäíó ïåðø³ñòü çäîáóëà
Â³ííèöüêà ñïîðòøêîëà ¹ 3.
Ðàçîì ³ç íåþ íà ï’ºäåñòàë
ïîøàíè ï³äíÿëèñÿ çá³ðí³
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó ³
Òîìàøïîëÿ.

Традиційна
естафета
Володимир
Ляхович здобув
на чемпіонаті
України
у Святогорську
золото і срібло

ì³ñòÿí çàïðîøóþòü ïðèéòè ³ ïîâáîë³âàòè çà ñïîðòñìåí³â äðóãîãî
ëèïíÿ ó Ë³ñîïàðê, äå â³äáóäóòüñÿ ïåðåãîíè íà ñïðèíòåðñüê³é
äèñòàíö³¿. Î÷³êóþòüñÿ ãëÿäà÷³ é
íà êëàñè÷íèõ äèñòàíö³ÿõ ó Âîðîíîâèö³.
Ïðåòåíäåíòàìè íà ìåäàë³
äîìàøíüîãî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó
â îñîáèñòîìó çàë³êó áóäóòü é â³ííè÷àíè. Ñåðåä íèõ Âîëîäèìèð
Ëÿõîâè÷ — ïåðåìîæåöü àíàëîã³÷íèõ ìèíóëîð³÷íèõ çìàãàíü â ×åõ³¿ (â êàòåãîð³¿ ×14). ²íø³ ÷ëåíè
ñèíüî-æîâòî¿ çá³ðíî¿ òà àâòîìàòè÷íî ïðåòåíäåíòè íà ïåðåìîãó
âèçíà÷àòüñÿ çà ï³äñóìêàìè öüîãîð³÷íèõ âñåóêðà¿íñüêèõ â³äá³ðêîâèõ ñòàðò³â. Ñåðåä â³ííè÷àí öå
â ïåðøó ÷åðãó Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ
(×14), Àë³íà Ñîëîíåíêî (Æ16) ³
Â³ðà Âëàä³ì³ðîâà (Æ16).
КОМАНДНА БРОНЗА УКРАЇНИ
Òðèâàº ñïîðòèâíà ï³äãîòîâêà
äî ñâ³òîâîãî ôîðóìó. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ íà ïîäîâæåíèõ äèñòàíö³ÿõ íåùîäàâíî ïðîõîäèâ ó ì.
Ñâÿòîã³ðñüê (Äîíåöüêà îáëàñòü).
Äî êîìàíäè íàøîãî ðåã³îíó

âõîäèëè âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè ¹ 2 íà ÷îë³ ³ç çàñëóæåíèì
òðåíåðîì Óêðà¿íè Ñåðã³ºì Çåëåíñüêèì.
Çà ï³äñóìêàìè ÷îòèðüîõ çìàãàëüíèõ äí³â â³ííè÷àíè ïîñ³ëè
òðåòº êîìàíäíå ì³ñöå.
À ïðèçåðàìè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè â îñîáèñòîìó çàë³êó ñòàëè:
×14 — Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ (1-å,
2-å ì³ñöÿ), Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ
(1-å, 2-å, 3-å ì³ñöÿ), Æ19 —
Ìàð³ÿ Ïóãà÷ (1-å ³ 3-å ì³ñöÿ);
×19 — Âëàäèñëàâ Êàëüí³÷åíêî
(3-å ì³ñöå); ×21 — Îëåêñàíäð
Ìàð÷óê (2-å, 3-å ì³ñöÿ); Æ21 —
Ëþáîâ Ëåáåäºâà (1-å, 3-å ì³ñöÿ);
×40 — Ñåðã³é Ãîí÷àðóê (òðè 2-õ
ì³ñöÿ). Òàêîæ ó êîìàíäíîìó çàë³êó íàø³ ó÷àñíèêè çäîáóëè äâ³
çîëîò³, â³ñ³ì ñð³áíèõ ³ òðè áðîíçîâ³ íàãîðîäè.
Íåçàáàðîì — íàñòóïíèé åòàï
â³äáîðó äî þíàöüêî¿ çá³ðíî¿
êðà¿íè. Öåé ÷åìï³îíàò ïðîéäå
ó Êèºâ³ ç 23 ïî 27 òðàâíÿ. À ÷åòâåðòèé, çàâåðøàëüíèé â³äá³ðíèé
ñòàðò — ó ÷åðâí³ â Ñóìàõ. Ëèøå
ï³ñëÿ öüîãî áóäå ñôîðìîâàíèé
îñíîâíèé ñêëàä çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
äëÿ ó÷àñò³ â ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó.

 Ó Â³ííèö³ ïðîéøëà
ëåãêîàòëåòè÷íà åñòàôåòà,
ïðèñâÿ÷åíà Äíþ Ïåðåìîãè.
Ó ð³çíèõ âèäàõ ïðîãðàìè
ïåðåìîãëè øêîëà ¹ 27,
âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå
ñôåðè ïîñëóã, ãóìàí³òàðíîïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ
òà ³íñòèòóò ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ òà ñïîðòó
ïåäóí³âåðñèòåòó.

Шах і мат

 Ó Êîìàðãîðîä³
(Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí)
ïðîâåëè ÷åìï³îíàò îáëàñò³
ç øàõ³â ñåðåä þíàê³â.
Íàéâèù³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè
âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 6 ³ êëóáó
«Ðîìàíòèê»: Ëåâ Êåðæíåð,
Áîãäàí Ñòàí³ñëàâñüêèé ³
Âëàäèñëàâ Ïþðî.

Матч міст

 18–19 òðàâíÿ ó Â³ííèö³
çàïëàíîâàí³ â³äêðèò³ çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè «Ìàò÷
ì³ñò». Âîíè ïðîéäóòü íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.
Ïî÷àòîê — î 15.00.
Випуск №20 (1094)
Двоходові задачі на кооперативний мат. У переважній більшості роз’язань – у
фіналі правильні мати.
Задача №2369-2372
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Дебютанти стали призерами України
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Çà ïåðåìîãó íà ÷åìï³îíàò³
Óêðà¿íè ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ
ìèñòåöòâ, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Êðåìåí÷óêó (Ïîëòàâñüêà îáëàñòü),
ñïåðå÷àëèñÿ á³éö³ ç 20 îáëàñòåé. Áóëè íàâ³òü ïðåäñòàâíèêè
Êðèìó.
Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿëè âèõîâàíö³ êëóá³â «Ñ³÷», «Ïàòð³îò» ³
«Íîêàóò». Ó àêòèâ³ íàøèõ çåìëÿê³â — ï’ÿòü íàãîðîä. Ïåðøå ì³ñöå

ñåðåä æ³íîê ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 70 êã ïîñ³ëà Þë³ÿ Ïàëàìàð÷óê. Ó íàïðóæåíîìó ô³íàë³ â³ííè÷àíêà áèëàñÿ ³ç ñóïåðíèöåþ
ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà
áóëà âàæ÷å ìàéæå íà äåñÿòü ê³ëîãðàì³â.
— Þë³ÿ äîáðå â³äïðàöþâàëà
äâà ðàóíäè, â ÿêèõ äîì³íóâàëà.
Ó òðåòüîìó òðîõè âòîìèëàñÿ,
àäæå ¿¿ îïîíåíòêà çíà÷íî á³ëüøå âàæèëà. Ó ï³äñóìêó — ïåðå-

ìîãà çà î÷êàìè, — êàæå òðåíåð
â³ííèöüêî¿ çá³ðíî¿ ²ãîð Äèøëèâåíêî.
Þë³ÿ Ïàëàìàð÷óê — ìàéñòåð
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ³ç
ñóìî, ÷åìï³îíêà êîíòèíåíòó
2014 ðîêó ³ç öüîãî âèäó ñïîðòó.
Òàêîæ âîíà íå âïåðøå ïåðåìàãàº
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ.
— Çà ï³äñóìêàìè íèí³øíüîãî
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ÿ çäîáóëà

ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè.
Òåïåð çáèðàþñÿ âäàëî âèñòóïèòè òàì, — ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ Ïàëàìàð÷óê.
Ñð³áëî â àêòèâ³ íàøèõ çåìëÿê³â
Îëåêñàíäðà Êóõàðóêà (äî 77 êã)
³ Ïàâëà Ìåëüíè÷óêà (äî 84 êã).
Òðåò³ ì³ñöÿ çàéíÿëè Àðòóð Áëèíäà (äî 61 êã) ³ Äìèòðî Ïàâëþê
(äî 84 êã). Óñ³ âîíè âïåðøå áðàëè
ó÷àñòü â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè. ²
îäðàçó ñòàëè ïðèçåðàìè!

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №19 (1437) від 8 травня 2019 року
Задача №2361
I. 1. Kc7! Tb7 2. Ke8 Td7x;
II. 1. Tc7! Ta6 2. Kpc8 T:a8x — перший хід різних чорних фігур на поле “с7”
Задача №2362
I. 1. Tg5! Kpf7 2. Kph6 T:h8x;
II. 1. Tg6! Kpf7 2. Th6 Tg7x.
Задача №2363
I. 1 Ca1! Td3+ 2. Kpb2 Tb3x;
II. 1. Kpb4! Td4 2. Kpa3 Ta4x
Задача №2364
I. 1. Kf1! T:f1 2. Kph3 T:h1x
II. 1. Kf3! Te6 2. Kg5 Th6x — ідеальний (І) і правильний (ІІ) мати.
М. Пархоменко
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ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУ
БЕЗКОШТОВНІ ДЛЯ ВСІХ

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Зміни  Досі лише діти згідно з
календарем щеплень (або до 18 років,
якщо з будь-яких причин щеплення
не було) могли отримати вакцину КПК
(кір, паротит, краснуха) безкоштовно. Та
дорослі, які контактували з хворими або з
груп ризику (медики, освітяни, військові,
студенти). Через постійне зростання
хворих на кір серед дорослих, та випадки
кору серед немовлят — правила змінили
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Äîðîñë³ áóäüÿêîãî â³êó òåïåð
òåæ ìîæóòü áåçîïëàòíî âàêöèíóâàòèñÿ â³ä êîðó,
ïàðîòèòó òà êðàñíóõè âàêöèíîþ
ÊÏÊ. Òàêîæ ìîæíà âàêöèíóâàòè
íåìîâëÿò â³êîì â³ä 6 ì³ñÿö³â, äëÿ
ÿêèõ ê³ð îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé.
Òàê³ çì³íè ïðîäèêòîâàí³ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ¹ 958 â³ä 23 êâ³òíÿ
2019 ðîêó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Êàëåíäàðÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ
ùåïëåíü â Óêðà¿í³».
ПІСЛЯ ОГЛЯДУ ЛІКАРЯ
Çðîáèòè ùåïëåííÿ ìîæíà
ó êîìóíàëüíîìó ìåäçàêëàä³, äå
ïàö³ºíò ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ ç
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, òåðàïåâòîì ÷è
ïåä³àòðîì. Ìè çàòåëåôîíóâàëè
ó âñ³ ï’ÿòü öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ì³ñòà
ç ïèòàííÿì: «×è ìîæíà çðîáèòè
ùåïëåííÿ ÊÏÊ (êîëè òè äîðîñëèé ³ íå ç ãðóï ðèçèêó) òà ùî
ïîòð³áíî ðîáèòè äëÿ òîãî?»
² âñþäè â³äïîâ³ëè îäíàêîâî:

«Çðîáèòè ùåïëåííÿ ìîæíà.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîòðàïèòè
íà ïðèéîì äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ. Òîé ìàº îãëÿíóòè ïàö³ºíòà, ³ ÿêùî íåìàº æîäíèõ ïðîòèïîêàç³â, â³í äàº íàïðàâëåííÿ
äî êàá³íåòó ùåïëåíü».
Íà çàïèòàííÿ: «À ÿêùî ë³êàðÿ
ùå íå îáðàëè, ÷è ìîæíà çâåðíóòèñü äî áóäü-ÿêîãî çà íàïðàâëåííÿì?» â³äïîâ³ëè: «Í³. Âàðòî
âèçíà÷èòèñü òà ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ».
Íà ñàéò³ ÌÎÇ êàæóòü, ùî ç ïî÷àòêó ë³òà âàêöèíóâàòè áåçîïëàòíî áóäóòü òàêîæ ó ïðèâàòíèõ ìåäçàêëàäàõ òà ë³êàð³â-ÔÎÏ³â, ÿê³
ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.
À ÿêùî ë³êàð ìåäçàêëàäó ó âàêöèíàö³¿ âàì â³äìîâèòü, íåîáõ³äíî
çâåðíóòèñÿ äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ,
àáî êîëè ³ íà ö³é ëàíö³ í³÷îãî
íå âèð³øèëè, ó äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
ЩЕПЛЕННЯ НЕМОВЛЯТ
Â³äòåïåð íåìîâëÿòàì ìîæíà
ðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä êîðó ç
6 ì³ñÿö³â (äî 6 ì³ñÿö³â âàêöèíó
ÊÏÊ íå çàñòîñîâóþòü). Ó âè-

ïàäêó, êîëè áàòüêè âèð³øàòü
âàêöèíóâàòè äèòèíó äî ðîêó, öå
ùåïëåííÿ áóäå ââàæàòèñÿ «íóëüîâèì», òîæ ïîäàëüø³ ïëàíîâ³
ùåïëåííÿ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè
çà Êàëåíäàðåì ïðîô³ëàêòè÷íèõ
ùåïëåíü. Çà ñëîâàìè ë³êàðÿïåä³àòðà Àíäð³ÿ Øèìàíñüêîãî,
çà Êàëåíäàðåì ùåïëåíü ïåðøó
äîçó âàêöèíè ïðîòè êîðó, ïàðîòèòó òà êðàñíóõè äèòèí³ ðîáëÿòü
ó â³ö³ 12 ì³ñÿö³â, à ïîò³ì ðåâàêöèíàö³þ ó 6 ðîê³â.
— Äî ðîêó äèòèíó ìàº çàõèùàòè êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò (ÿêùî
ïðèíàéìí³ 95% íàñåëåííÿ âàêöèíîâàí³). À äî 6 ì³ñÿö³â äèòèíó çàõèùàþòü àíòèò³ëà ìàòåð³,
— ãîâîðèòü ë³êàð. — Òà â óìîâàõ

Ùåïëåííÿ âàêöèíîþ
ÊÏÊ ìîæíà çðîáèòè
ï³ñëÿ îãëÿäó âàøîãî
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
ßêùî, çâè÷àéíî,
íåìàº ïðîòèïîêàç³â
åï³äåì³¿ ³ ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ
çàõâîðþâàíîñò³, äëÿ íåìîâëÿò
³ñíóº ðèçèê çàõâîð³òè. Ê³ð äëÿ
ìàëþê³â äóæå íåáåçïå÷íèé. (Çîêðåìà âçèìêó â îáëàñí³é äèòÿ÷³é
³íôåêö³éí³é ë³êàðí³ ñòàâñÿ ëåòàëüíèé âèïàäîê âîñüìèì³ñÿ÷íî¿
ä³â÷èíêè â³ä óñêëàäíåíü êîðó, —
ïðèì. àâò.)
— Â äèòèíè äî ðîêó íåñò³éêèé
³ìóí³òåò ³ ïîâíîö³ííî¿ â³äïîâ³ä³
íà ð³çí³ øòàìè õâîðîá íå ôîðìóºòüñÿ, — ãîâîðèòü Øèìàíñüêèé ³
äîäàº, ùî íå âàðòî òóðáóâàòèñü,
ùî «çàéâå» ùåïëåííÿ íàâàíòàæèòü äèòÿ÷èé îðãàí³çì, äèòèíà
êîæåí äåíü êîíòàêòóº ç â³ðóñàìè, áàêòåð³ÿìè, ãðèáàìè, òîæ
êîíòàêò ùå ç òðüîìà øòàìàìè
íå áóäå äëÿ íå¿ âàæêèì.

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРОТИПОКАЗАННЯ
ЩЕПЛЕННЯ НА КПК
 Алергія до компонентів вакцини
(яєчного білка) і антибіотика
неоміцину
 Анафілактичні реакції під час
попередніх щеплень
 Вагітність
 Імунодефіцит у дорослого
(або вроджений імунодефіцит
у дитини)
 Інфекційні захворювання та
висока температура
 Тяжкі неврологічні захворювання
(епілепсія)

Як сьогодні хворіють вінничани
Упродовж 19-го тижня 2019 року,
за оперативними даними, в області захворіли на кір 78 осіб, із них
33 дорослих та 45 дітей. Кількість
захворілих, в порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 15,4%. З
початку поточного року в області зареєстровано 3 502 випадки
кору. Серед захворілих 1 955 ді-

тей. Із всіх захворілих 64% не були
щеплені проти кору. На даний час
в усіх лікувально-профілактичних
закладах області, які проводять
щеплення, є в наявності достатня
кількість комбінованої вакцини
проти кору. Залишки даного препарату складають 35740 доз вакцини КПК.

Спочатку можна зробити аналіз
ІРИНА НЕЗГОДА,
ОБЛАСНИЙ
ІНФЕКЦІОНІСТ:

— Людина, яка перехворіла на кір,
має пожиттєвий
імунітет. Підлітки,
які робили вакцинацію в 6 років,
більш-менш убезпечені від хвороби. Люди старшого віку, які
на кір не хворіли, мають зробити
вакцинацію. Сьогодні в будь-якій
лабораторії міста кожна людина

може здати кров на аналіз імуноглобуліну G до вірусу кору (його
роблять в приватних клініках,
вартість — від 160 грн). За добу ви
будете знати, чи є у вас антитіла,
чи варто вакцинуватись. Вакцинація проводиться «Приориксом»
або КПК (кір, паротит, краснуха).
Ця вакцина не дає ніякої реакції, проте убезпечує від хвороби.
Для цього потрібно звернутися
до сімейного лікаря та отримати
направлення на щеплення.

РЕКЛАМА
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ПУСТИТИ ТРАМВАЙ ПІД ЗЕМЛЮ
ПРОПОНУВАЛИ 50 РОКІВ ТОМУ
Вінницьке метро  Зробити
метрополітен, яким рухалися б трамваї,
пропонували в 1969 році. Гілка метротраму
мала б бути на Соборній — від площі
Гагаріна до спуску на Центральний міст.
А натомість центральна вулиця міста
стала б вулицею скверів та зелених площ.
Чому концепція не стала реальністю?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ôåéñáóêñï³ëüíîò³ «²ñòîð³ÿ
Â³ííèö³» îïóáë³êóâàëè äîïèñ ïðî
ïðîåêò ï³äçåìíîãî òðàìâàÿ.
«Ó 1969 ðîö³ àðõ³òåêòîðè
Â. Ñîï³ëêà òà ². Ê³ñê³í ðîçðîáèëè ïðîåêò òóíåëþ äëÿ òðàìâà¿â
ï³ä âóëèöåþ Ëåí³íà (Ñîáîðíîþ)
â³ä ïëîù³ Ãàãàð³íà äî Öåíòðàëüíîãî ìîñòó. Ïàñàæèðîîá³ã ïåðåäáà÷àâñÿ ÷åðåç ñïóñê íà ï³äçåìí³ ïëàòôîðìè çóïèíîê ï³ä
âóëèöåþ Ñîáîðíîþ», — íàïèñàâ êîðèñòóâà÷ ï³ä í³êîì Demo
Domini (bit.ly/2Vl9GWn).
Â³í âèêëàâ ôîòîãðàô³¿ ç ôðàãìåíòàìè ïðîåêòó. Çîêðåìà, ìàêåò
âóëèö³ Ñîáîðíî¿, äå âèäíî ì³ñöÿ

çàãëèáëåííÿ òðàìâàéíèõ êîë³é:
á³ëÿ øêîëè ¹ 2 òà á³ëÿ ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ».
Çàïðîåêòîâàíà øèðèíà ï³äçåìíîãî òóíåëþ — 7,35 ìåòðà, ÷îãî,
íà äóìêó àðõ³òåêòîð³â, ìàº âèñòà÷èòè äëÿ ïðî¿çäó äâîõ òðàìâà¿â
îäíî÷àñíî.
À ç ïîÿâîþ ï³äçåìíîãî òðàìâàÿ
Ñîáîðíà ñòàº ï³øîõ³äíîþ. Ï³äâ³ç
âàíòàæ³â äî ìàãàçèí³â âèêîíóºòüñÿ ÷åðåç ï³äçåìí³ ãàðàæ³. Îñòð³â
Êåìïà ïðîïîíóâàëè çâ’ÿçàòè ç
áåðåãàìè Ï³âäåííîãî Áóãó ï³øîõ³äíèì ì³ñòêîì: â³ä «Àâàíãàðäó»
äî íàáåðåæíî¿ «Ðîøåí».
ЛИШЕ КОНЦЕПЦІЯ, НЕ ПРОЕКТ
Â³ííè÷àíêà Àëüîíà Ñóá³íÊîæåâí³êîâà â êîìåíòàðÿõ îïóáë³êóâàëà ðîçëîãó ³íôîðìàö³þ ç
öüîãî ïðîåêòó. Ó ñòàòò³ «Öåíòð

Приклад трамвайного метро в Україні
Криворізький швидкісний трамвай або метротрам, єдиний
в Україні. Створений в 1986 році.
У мережі всього одна гілка, довжиною у 16,5 кілометра. Вона
проходить частково під землею
і на поверхні.
Уся система влаштована за типом
метрополітену з огородженою те-

риторією, входом через турнікети. Крім того, тут є і звичайний
трамвай, який рухається дорогами разом з авто. Його і метротрам
намагаються об’єднати, але це
створює тільки зменшення швидкості трамвайного метро, вагони
якого змушені стояти в тягнучках
(bit.ly/2VnmGuK).

Метротрам міг з’явитися у центрі. Це б розвантажило від
Метротрам міг з’явитися у центрі.
транспорту Соборну, яку б повністю віддали пішоходам та
Це б розвантажило від транспорту
під сквери і площі
Соборну, яку б повністю віддали
пішоходам та під сквери і площі

Âèííèöû è ïåðñïåêòèâû åãî ðàçâèòèÿ» àðõ³òåêòîðè Ñîï³ëêà òà
Ê³ñê³í íàâîäÿòü îáãðóíòóâàííÿ
ìåòðîòðàìó ó Â³ííèö³. Îïèñóºìî
òåçè ¿õ ïðàö³:
 Ì³ñòî ðîçøèðÿºòüñÿ, âèíèêàº ïîòðåáà ó êðàùèõ òðàíñïîðòíèõ ðîçâ’ÿçêàõ òà çàáóäîâ³ ä³ëîâèìè áóäèíêàìè öåíòðó Â³ííèö³.
 Íà öåíòðàëüí³é âóëèö³ ïîñò³éíî âèíèêàþòü ï³øîõ³äí³ ïîòîêè, ÿê³ íåìîæëèâî «ðîçñ³ÿòè»
ï³äçåìíèìè ïåðåõîäàìè.
 Ïðîïîíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî
äâîð³âíåâî¿ âóëèö³. Ï³ä çåìëåþ —
òðàìâàé, íà çåìë³ — ò³ëüêè ï³øîõ³äíèé ðóõ. Àâòîòðàíñïîðò —
â îá’¿çä òåðèòîð³¿ öåíòðó. Äëÿ ìàãàçèí³â, ùî ðîçòàøîâàí³ â öåíòð³,
îáëàøòîâóþòüñÿ ï³ä’¿çí³ âóëèö³
ç ï³äçåìíèìè ãàðàæàìè òà ñòîÿíêàìè.
 Âóëèöÿ Ëåí³íà (Ñîáîðíà) ç
âóëèö³-êîðèäîðà ñòàº âóëèöåþïëîù òà çåëåíèõ ñêâåð³â, ùî ïî-

êðàùèòü ì³êðîêë³ìàò â öåíòð³ Â³ííèö³. Çàäëÿ çá³ëüøåííÿ ïëîù³
ãðîìàäñüêèõ ïðîñòîð³â ïðîïîíóþòü çíîñèòè «ìàëîö³íí³» áóä³âë³.
Çàïèòàëè â åêñêóðñîâîäà ìóçåþ
òðàíñïîðòó Îëåãà Ìàòþõîâà ïðî
òå, ùî ñòàëîñÿ ç öèì ïðîåêòîì.
— Öå êîíöåïö³ÿ. Ó 80–90-õ ¿¿
àêòèâíî îáãîâîðþâàëè. Àëå ïðî
âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó ìåòðîòðàìó íå ìàþ ³íôîðìàö³¿. Ñóäÿ÷³ ç
óñüîãî, öþ ³äåþ àáî â³äõèëèëè,
àáî íå çìîãëè ðåàë³çóâàòè ÷åðåç
áðàê ô³íàíñóâàííÿ òà ðîçâàë
ÑÐÑÐ, — ðîçêàçàâ Ìàòþõîâ. —
Àëå áà÷èìî, ùî äåÿê³ ÷àñòèíè
öüîãî êîíöåïòó ðåàë³çîâóþòü. Çîêðåìà, ïðî ïàí³âíó ðîëü åëåêòðîòðàíñïîðòó ó Â³ííèö³ òà çàáîðîíó
íà â’¿çä àâòîòðàíñïîðòó.
ТУНЕЛІ НА ТЯЖИЛІВ
Îäíàê, öå íå ºäèíà êîíöåïö³ÿ
ï³äçåìíîãî òðàìâàÿ äëÿ Â³ííèö³.
Íà çàïèò «ìåòðîòðàì Â³ííèöÿ»

â ïîøóêîâèêó âèäàº äîêóìåíò
«Ïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ âëàøòóâàííÿ ìåòðîòðàìó â ì³ñò³ Â³ííèöÿ».
Ùå â 2011 ðîö³ äîöåíò ÂÍÒÓ,
êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê Â³òàë³é
Øâåöü òà ìàã³ñòð ÂÍÒÓ Îëüãà
Ëèñþê ïðîïîíóâàëè çðîáèòè
ã³ëêó â³ä Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó
äî âóëèö³ Ëóãîâî¿, äîâæèíîþ
12 ê³ëîìåòð³â íà ãëèáèí³ 6 ìåòð³â.
Ïðè òîìó, çóïèíêè òðàíñïîðòó
áóäóòü íà ïîâåðõí³.
«Çàïðîïîíîâàíà ë³í³ÿ ìåòðîòðàìó ðîçâàíòàæèòü âåëèêèé
òðàíñïîðòíèé ïîò³ê ïî âóë. Ëåáåäèíñüêîãî, à òàêîæ öåíòðàëüíó
÷àñòèíó Â³ííèö³ âíàñë³äîê òîãî,
ùî ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò
ïî öüîìó ìàðøðóòó ðóõàòèìåòüñÿ
ï³ä çåìëåþ», — äîâîäÿòü íàóêîâö³
ó äîñë³äæåíí³.
Öå âñüîãî ëèøå êîíöåïö³ÿ.
Àëå â Óêðà¿í³ âæå º ïðèêëàäè
òðàìâàéíîãî ìåòðî.
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Жорстокість  На подвір’я будинку
47-річного Едуарда Тичука убивця
прийшов на світанку. Чоловік вийшов
на вулицю на стук у металеву хвіртку і
гавкіт собаки, і одразу отримав кулю.
Слідом вибігла дружина, 42-річна Юлія. З
переляку закрила обличчя руками. Убивця
обійшов її ззаду і вистрелив у потилицю.
Їх поховали у суботу у селі Шипинки
Барського району, де сталася трагедія
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîõîðîíè â³äáóëèñÿ ó ñóáîòó,
11 òðàâíÿ. Çà ñëîâàìè îäíîãî ³ç çíàéîìèõ óáèòîãî
Åäóàðäà, ç³éøëîñÿ ìàëî íå âñå
ñåëî. Êîëè òðàóðíà ïðîöåñ³ÿ âèéøëà íà øëÿõ, ùî âåäå äî êëàäîâèùà, ç íåáà ïî÷àëî ëèòè, ÿê
ç â³äðà.
Åäóàðä ³ Þë³ÿ çàéìàëèñÿ âèðîùóâàííÿì ÿáëóê. ×îëîâ³ê ùå
ó 2003 ðîö³ ñòâîðèâ ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Åäåì». Óæå
î÷åâèäíî, ùî óáèâöÿ ïðèéøîâ
çà ãð³øìè. Áî ï³ñëÿ ñêîºíîãî
âèí³ñ ç áóäèíêó ñåéô. Á³ëüøå
íå âçÿâ í³÷îãî.
Ùî ùå ãîâîðÿòü îäíîñåëüö³
ïðî ïîäðóææÿ? Ìàéæå âñ³ ñï³âðîçìîâíèêè RIA ïîãîäèëèñÿ
ñï³ëêóâàòèñÿ ò³ëüêè íà óìîâàõ
àíîí³ìíîñò³.
ПОВАЛИВ НА ЗЕМЛЮ
УДАРОМ У ГОЛОВУ
Âîëîäèìèð Ãîíòà ïðàöþº ó ÔÃ
«Åäåì». Âðàíö³ äåâ’ÿòîãî òðàâíÿ
â³í ïåðøèì ïðèéøîâ íà ðîáîòó. Çäèâóâàâñÿ, ùî íà òåðèòîð³¿
ãîñïîäàðñòâà âñå áóëî çà÷èíåíî. Ï³øîâ äî áóäèíêó ôåðìåðà,
ïðèì³ùåííÿ ïîðó÷ ç òåðèòîð³ºþ ãîñïîäàðñòâà. Â³ä ïîáà÷åíîãî
äîòåïåð íå ìîæå çàñïîêî¿òèñÿ.
Êàæå, íåïîäàë³ê â³ä õâ³ðòêè ëåæàâ Åäóàðä, òóò æå çàêðèâàâëåíà

ñîáàêà, à äàë³ íà ñõîäàõ — Þëÿ.
Ùå îäèí ñï³âðîçìîâíèê, ÿêèé
äàâíî áóâ çíàéîìèé ³ç âáèòèì
Åäóàðäîì, ï³äòðèìóº êîíòàêòè
ç éîãî áàòüêîì, áî êîëèñü ðàçîì
ïðàöþâàëè â ì³ñöåâîìó ðàäãîñï³,
óòî÷íþº ñèòóàö³þ, ùî ¿¿ çàô³êñóâàëè êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ.
— Îäðàçó ï³ñëÿ ï’ÿòî¿ ðàíêó,
êàìåðè çàô³êñóâàëè ÷àñ 5 ãîäèíà 15 õâèëèí, ó ìåòàëåâó õâ³ðòêó
õòîñü ñòàâ ñòóêàòè, — ðîçïîâ³äàº
÷îëîâ³ê. — Åäóàðä íàêèíóâ õàëàò ³ âèéøîâ íà ïîäâ³ð’ÿ. Ìàáóòü, äóìàâ, õòîñü ç ðîá³òíèê³â
çàÿâèâñÿ òàê ðàíî. Â³í ò³ëüêè
òðîõè ïðèâ³ä÷èíèâ õâ³ðòêó, ÿê
îäðàçó îòðèìàâ óäàð ïðèêëàäîì
ó ãîëîâó.
×îëîâ³ê óòî÷íèâ, ùî íà çàïèñó âèäíî, ÿê Åäóàðä ëåæèòü
íà çåìë³, à âáèâöÿ ñòð³ëÿº ó íüîãî. Óòî÷íþº, ùî îáëè÷÷ÿ âáèâö³
áóëî çàêðèòå áàëàêëàâîþ, à ñàì
áóâ ó êàìóôëÿæíîìó îäÿç³. Â³í
çíàâ, ùî êðóãîì êàìåðè, ùî êîæåí êðîê éîãî ô³êñóºòüñÿ. Äàë³
êàìåðè çàô³êñóâàëè, ÿê â³í âèíîñèòü ñåéô íà ïëå÷àõ. Òîáòî,
÷îëîâ³ê ïðèéøîâ ç êîíêðåòíîþ
ìåòîþ — çàáðàòè ãðîø³.
СЕЙФ ЗНАЙШЛИ В УРОЧИЩІ
Âáèâöÿ ïðîâ³â ó áóäèíêó
18 õâèëèí. Öå òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ç êàìåð.
Ðàçîì ç ïîäðóææÿì ó áóäèíêó
ïðîæèâàº áàòüêî Þë³¿ ³ ¿¿ 18-ð³÷íèé ñèí â³ä ïåðøîãî øëþáó.

За убивство двох людей передбачене довічне
АННА ОЛІЙНИК,
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
КОМУНІКАЦІЇ
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Кримінальне
провадження порушено за двома
статтями ККУ — 115 ч. 2 «Умисне
убивство» і 187 ч. 4 «Розбій», —
каже Анна Олійник. — За умисне
убивство двох людей передбачено покарання позбавленням
волі на строк від десяти до 15 ро-

ків або довічне ув’язнення.
Одразу за гарячими слідами
правоохоронці виявили сейф,
винесений з будинку фермера.
Він знаходився за селом. Сейф
був відкритий. Очевидно, там
знаходилася велика сума грошей. Інших інформацій слідчі
поки що не оприлюднюють.
Правоохоронці опитали багатьох односельчан убитих. Робили це навіть у день похорону
фермерів.

СКРІНИ З ВІДЕО ТСН

ПОДРУЖЖЯ ФЕРМЕРІВ РОЗСТРІЛЯЛИ
НА ПОДВІР’Ї ЇХНЬОГО БУДИНКУ

Володимир Гонта, від побаченого
біля будинку фермера, дотепер
не може заспокоїтися
Ó òîé äåíü õëîïåöü áóâ ó Êèºâ³.
Áàòüêî æ³íêè ìàº ïîãàíèé ñëóõ.
Ô³çè÷íî íå ì³ã ÷óòè í³ ïîñòð³ë³â,
í³ òîãî, ùî êî¿ëîñÿ ó áóäèíêó ³
ó äâîð³.
— Âèíåñåíèé ç äîìó ñåéô çíàéøëè â óðî÷èù³, ÿêå íàçèâàºòüñÿ
Øòàíè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ó òîìó ì³ñö³ çíàéøëè
ñåéô. Êàæóòü, çàìîê â³äêðèâàâ
òàêîæ ïîñòð³ëîì. Ï³ñëÿ òîãî ñë³äè âáèâö³ çíèêàþòü.
БУДИНОК НА КРАЮ СЕЛА
— ×è íå ÷óëè ïîñòð³ë³â ñóñ³äè? — ïåðåïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðî ÿêèõ ñóñ³ä³â ìîæå
éòè ìîâà, êîëè Åäóàðä ïðîæèâàâ ó áóäèíêó íà êðàþ ñåëà, òà
ùå é íà ãîðá³. Êîëèñü òàì çíàõîäèâñÿ ïóíêò øòó÷íîãî çàïë³ä-

Ó ñåë³ êàæóòü, ùî
Åäóàðä õîò³â ïðîäàòè
ñâîº ôåðìåðñüêå
ãîñïîäàðñòâî «Åäåì»
çà äâà ì³ëüéîíè
äîëàð³â
íåííÿ õóäîáè. Â³í âèêóïèâ öå
ïðèì³ùåííÿ, ïåðåáóäóâàâ éîãî,
äîáóäóâàâ — ³ âèéøîâ æèòëîâèé
áóäèíîê. Íàâ³òü íàéáëèæ÷³ ñóñ³äè íå ìîãëè í³÷îãî ÷óòè, áî öå
äàëåêî â³ä íèõ.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ïàí³ Þëÿ áóëà òðåòÿ äðóæèíà
â Åäóàðäà, âîíà ðîäîì ç ñóñ³äíüîãî ñåëà Êîïàéãîðîä. Ïåðøà
äðóæèíà ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ ¿çäèëà íà çàðîá³òêè â Ìîñêâó. Ïîò³ì
ïîâåðíóëàñÿ, â³äêðèëà ìàãàçèí,
ïðîäîâæóº æèòè â Øèïèíêàõ.
Ìàº ñèíà, ÿêîãî íàðîäèëà â³ä
Åäóàðäà. Â³í óæå ñòâîðèâ ñâîþ
ñ³ì’þ. Äðóãà äðóæèíà ïðîæèâàº
ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ Ïîï³âö³. Òåæ
ìàº ñèíà â³ä Åäóàðäà. Äî ðå÷³,
â îáîõ íèõ îäíàêîâå ³ì’ÿ.
Îäíà ç ÷óòîê, ÿêó ìîæíà ïî÷óòè â ñåë³, í³áèòî õòîñü ç íèõ ì³ã

Едуард з родиною проживав у будинку на краю
села, далеко від сусідів. Тому ніхто нічого не чув

Фермери не захищені від бандитів
У сільській місцевості фермери
змушені самотужки захищатися
від бандитів. У селах нема поліції.
Служба охорони також не працює.
У будинки проникнути не складно.
Сподіватися на допомогу когось із
сусідів, навіть якщо вони поруч,
навряд чи можна. Хто захоче тягатися з озброєним нападником?
Два місяці тому у тому ж Барському районі жінці-фермеру
спалили автомобіль. Також у нинішньому році з будинку фермеáóòè ïðè÷åòíèì äî òðàãåä³¿. Òàêå
ñàìî ãîâîðÿòü ³ ïðî ñèíà Þë³¿.
Ìîâëÿâ, õòî ùå çíàâ ³íôîðìàö³þ
ïðî ãðîø³ ó ñåéô³?
— ß îñîáèñòî íå â³ðþ â òàê³
âåðñ³¿, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Çíàþ, ùî Åäóàðä ëàäèâ ç
õëîïöÿìè. Í³êîãî ç íèõ íå îáðàæàâ ³ íå îáä³ëÿâ ìàòåð³àëüíî.
ХОТІВ ПЕРЕЇХАТИ В ІНШУ
КРАЇНУ
Ñâîº ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî
Åäóàðä Òè÷óê ñòâîðèâ, ÿê êàæóòü,
ç «íóëÿ». Ðàí³øå ïðàöþâàâ â îäíîãî ç ôåðìåð³â, ïîò³ì ìàâ ùå
îäíó ðîáîòó, çãîäîì çàéíÿâñÿ
âëàñíîþ ñïðàâîþ. Ïî÷àâ ç íåâåëèêî¿ òîðãîâåëüíî¿ òî÷êè, íà ÿê³é
áóâ íàïèñ — «Åäåì».
Ñàä³âíèöòâîì Åäóàðä çàéíÿâñÿ
ó 2003 ðîö³. Ðîçóì³â, ùîá óñï³øíî âåñòè ãîñïîäàðñòâî, ïîòð³áíî
ìàòè õî÷à á åëåìåíòàðí³ çíàííÿ.
Äîñâ³äó íàáèðàâñÿ â êîðïîðàö³¿
«Â³ííèöÿñàäâèíïðîì». ¯çäèâ
íà íàâ÷àííÿ, îïàíîâóâàâ åëåìåíòè ñó÷àñíî¿ íàóêè äîãëÿäó
çà ñàäîì, âèðîùóâàííÿ ôðóêò³â.
Çàãàëîì ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî «Åäåì» ìàº â îðåíä³ ìàéæå
ñòî ãåêòàð³â ñàäó. Ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü ïëîù³ — öå îðåíäîâàí³ ïà¿ ñåëÿí.
— Äåõòî ïèøå, ùî Åäóàðä ç
äðóæèíîþ çáèðàâñÿ âè¿æäæàòè

ра викрали сейф, де зберігався
один мільйон гривень. Ще один
випадок — бандити вбили підприємця, який торгував худобою. Раніше повідомлялося про
катування керівника одного із
сільськогосподарських підприємств у його ж власному будинку.
Фермерам радять посилювати
охорону, не шкодувати на це
коштів, а також не зберігати
великі суми коштів у своїх домоволодіннях.
â ²çðà¿ëü, — ãîâîðèòü îäèí ³ç çíàéîìèõ ¿õíüî¿ ñ³ì’¿. — À öå ÷îãî
ðàïòîì? Â³í ùî, ºâðåé? ×è æ³íêà
â íüîãî ºâðåéêà? Õòîñü ïðèïë³â
öåé ²çðà¿ëü — ³ ï³øëî-ïî¿õàëî
ãóëÿòè â ²íòåðíåò³.
НЕ ТРЕБА БУЛО
ОЗВУЧУВАТИ СУМУ
×îëîâ³ê óòî÷íèâ, ùî Òè÷óê
ñïðàâä³ ìàâ íàì³ð âè¿õàòè â ³íøó
êðà¿íó. Êàæå, çáèðàëèñÿ â Áîëãàð³þ. Àëå éîìó õòîñü íàðàäèâ
Ãðóç³þ. Öåé âàð³àíò á³ëüøå ñïîäîáàâñÿ. Äðóæèíà òåæ íå çàïåðå÷óâàëà.
— Éîìó íå òðåáà áóëî îçâó÷óâàòè ñóìó, ÿêó ïðîñèâ çà ñâ³é
á³çíåñ, — âèñëîâëþº ñâîþ äóìêó
ñï³âðîçìîâíèê.
Äâà ì³ëüéîíè äîëàð³â — ñò³ëüêè õîò³â Åäóàðä çà ôåðìåðñüêå
ãîñïîäàðñòâî. Òàê ñòâåðäæóº
ñï³âðîçìîâíèê. Çà éîãî ñëîâàìè, ÿê³ñü ëþäè óæå ïðè¿æäæàëè,
ïðèäèâëÿëèñÿ äî ãîñïîäàðñòâà.
— ß ÷óâ, ùî öÿ ñóìà çàçíà÷åíà
â îäíîìó ç îãîëîøåíü â ²íòåðíåò³, íå çíàþ, ïðàâäà öå ÷è í³,
àëå ñàìå ïðî òàê³ ãðîø³ ãîâîðÿòü
ó íàñ â ñåë³, — äîäàº ÷îëîâ³ê.
Åäóàðä ëþáèâ ÿáëóíåâèé ñàä.
Çáèðàòè óðîæàé âîñåíè âæå
áóäå íå â³í. Âèñëîâëþºìî ùèð³
ñï³â÷óòòÿ áàòüêàì, ä³òÿì, ð³äíèì
æîðñòîêî âáèòèõ Åäóàðäà ³ Þë³¿.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
Петро Бампер і Сус.
Шоу «Без цензури»

Коцюбинського

Покемон детектив Пікачу
Пригоди, 15.05, поч. о 10.00, 13.50, 18.05, 20.05
16.05–22.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Месники: Завершення
Фантастика, 15.05, поч. о 14.50, 21.55
16.05–22.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

За п'ять кроків до кохання
Драма, 15.05, поч. о 15.50, 18.10
16.05–22.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гостро! Тонко! У саме
яблучко! І дуже-дуже
18+!!! Зірки Ютуба, хайпові блогери Ютуб каналу
«BAMPER TV» — Петро
Бампер і Сергій Сус з
розривним комедійним шоу «Без цензури» 23 травня о 19.00 у Міському палаці мистецтв «Зоря».
Про життя і політику, шашлики і підготовку до літа,
тренінги і комуналочку – про вас, нас і їх!
Бампер і Сус володіють нереальним почуттям
гумору, шаленою енергетикою та неадекватною
харизмою. Їх жарти одразу запам'ятовуються,
а репліки розходяться на цитати. Шоу Петра
Бампера і Суса «Без цензури» у Вінниці — кращий
привід зібратися з друзями, щоб добре провести вечір і отримати заряд позитивних емоцій.
Квитки — 150–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Вінницька
студентська весна
2019
18 травня на площі
Європейській відбудеться
масштабне святкування
для молоді в День Європи! Програма фестивалю
«Вінницька студентська весна 2019»:
14.30 — Відкриття. Парад учасників. Флешмоб.
15.30 — Гала-концерт за участю талановитої молоді.
18.00 — Ліга сміху — гості фестивалю. Концерт
за участю телевізійних команд: Моя провінція,
Наш формат, Запах солі. Вхід вільний!

Концерт Михайла
Грицкана
23 травня на сцені Будинку офіцерів виступить заслужений артист України
– Михайло Грицкан. Унікальний тембр і харизма
виділяє його серед інших
українських виконавців пісень. Початок концерту о
19.00, вартість квитків: 100-550 грн.

Шахрайки
Комедія, 15.05, поч. о 10.00, 12.00, 20.10, 21.55
16.05–22.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форум «Право
на гідні пологи»
Вінниця вперше бере
участь у Всеукраїнській
кампанії «Право на гідні
пологи». Вінниця — сьоме місто, де жінки і лікарі
об’єднуються, аби пологи
відбувались на належному рівні та відповідали їх
потребам, з дотриманням прав та протоколів МОЗ
України. На Форумі будуть обговорюватись всі
питання, які стосуються пологів, а також презентовані попередні результати анкетування породіль Ві-

нниччини-2018, що проводить ГО «Природні Права
Україна» напередодні форуму.
Протягом форуму до послуг учасників працюватиме безкоштовна дитяча зона з професійною нянею
і помічниками — захід доступний батькам, які
планують відвідати подію з дітьми.
Форум проходитиме у Вінницькому молодіжному
центрі «Квадрат» 19 травня 2019, 11.00–16.00.
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.
Реєстрація на сайті moemisto.ua
Контакти координаторів форуму у Вінниці:
— Катерина Шрамко (096) 701 22 51
— Тетяна Червяк (063) 077 13 43

ТЕАТР

Аліса в країні чудес

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Музично-фантастична подорож, 18.05, поч. о 12.00

Велотачки
Анімація, 15.05, поч. об 11.45
16.05–22.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Месники: Завершення
Фантастика, 15.05, поч. о 15.35

Покемон детектив Пікачу
Пригоди, 15.05, поч. о 10.00, 13.40, 19.00

Шахрайки
Комедія, 15.05, поч. об 11.55, 21.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Норм. Ключі від королівства
Анімація, 15.05, поч. о 10.00, 12.00

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

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

Моє дитинство
Міжнародна трилогія, 15.05–22.05, поч. о 14.00

Віллі і таємнича планета
Анімація, 16.05–22.05, поч. о 10.00, 12.00

Дитя темряви
Жахи, 16.05–22.05, поч. о 18.00

Геній і безумець
Детектив, 16.05–22.05, поч. о 15.50, 19.40

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

Агент Марні
Анімація, 15.05, поч. о 9.30, 11.30
16.05–22.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Сірано
Драма, 15.05, поч. о 9.30, 16.00, 22.30
16.05–22.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

20 травня о 19.00
на сцені Вінницького
театру імені Садовського улюблені народні
артисти України Богдан
Бенюк, Наталія Сумська
і Анатолій Хостікоєв презентують іскрометну
комедію про курйози сімейного життя «Люкс для
іноземців». Маленький готель стає ареною дивовижної плутанини і комічних ситуацій, яскравих
любовних пригод та неочікуваних дій, які у захваті
тримають глядацьку аудиторію протягом усієї
вистави. Відправляйтесь у найвеселішу подорож
разом з метрами української сцени!
Квитки — 230–450 гривень. Купуйте у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі,
«Універмагу» і «Магігранду» і на сайті bilet.vn.ua.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Велика мандрівка
Анімація, 15.05, поч. об 11.50, 18.20
16.05–22.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Обережно, жінки!

Месники: Завершення

Русалонька

15.05, поч. о 9.00, 10.00, 12.40, 16.20, 17.20,
21.00, 22.10
16.05–22.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Музична казка, 16.05, поч. об 11.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 23.05, поч. о 18.30

Дядя Ваня
Комедія, 24.05, поч. о 18.30

Птаха Невдаха.
Чоловіча та Жіноча
версія
24 та 25 травня на глядачів чекає сюрприз —
комедія "Птаха Невдаха.
Чоловіча версія" та "Птаха
Невдаха. Жіноча версія".
Сюжет здається зовсім банальним: ніч, дивний
випадок, на порожній трасі, поліція, спокусливі
дівчата. І потрібно якось з цього всього виплутатися. А попереду перегони, стрільба, пристрасть і
не тільки… тому що все це відбувається на славнозвісній трасі Тернопіль-Дземброня.
Головна родзинка вистави — що глядач може брати
у ній безпосередню участь.
Чекаємо на розкутих, готових до хуліGUN‘ських вчинків глядачів, яким буде дозволено все. Майже все.
Вартість квитків — 125 гривень. Початок о 19.00

Комедія, 15.05, поч. о 18.30

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

Веселе мишеня
Біла ворона

Пригодницька казка, 18.05, поч. об 11.00 та 13.00

Рок-опера, 16.05, поч. о 18.30

Черлідерки
Комедія, 15.05, поч. о 16.00, 23.00
16.05–22.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Подорож маленької зіроньки
Замовляю любов
Комедія для дорослих, 17.05, поч. о 19.00

Зоряно-музична казочка
19.05, поч. об 11.00 та 13.00

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

ВИСТАВКИ
Міжнародна
виставка котів
«Травневий La
Murr»
Виставка буде проводитись 25–26 травня
у торгово-розважальному комплексі «Мегамолл», 1-й поверх — Роликова
арена. У програмі — цікаві розповіді про різні
породи від заводчиків, ринги та монопородні шоу
для котів, веселі конкурси для дітей та дорослих.
На виставці будуть працювати міжнародні експерти
WCF Наталія Белова (Україна) та Татяна Есіна Росія).
Відвідувачі виставки зможуть побачити представників різноманітних порід: перси, британці,
сфінкси, мейн куни, шотландці, бенгали, регдоли,
бобтейли, девон рекси та рідкісні породи.
Також на виставці буде представлена громадська
організація «Звичка оберігати», де можна буде
зробити благодійні внески для бездомних тварин.
Організатор — Вінницький клуб любителів котів КЕТ.
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«ІНКОЛИ ХОТІЛОСЯ
ВИКИНУТИ НОРКУ У ВІКНО»
Хижак у хаті  За рік життя у квартирі
з норкою, Лєра навчилася швидко
знезаражувати подряпини, вибирати
найсвіжі курячі шийки та не сміятися
вголос зі здогадок перехожих про те,
що сидить у її капюшоні. Розпитали
дівчину, що обов’язково мають знати
«норкомани», які надумали завести
собі такого екзотичного друга, та
що робити, аби він не перетворився
на кусючого монстра
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)8788788

Âàëåð³¿ Ùåðáèí³ â³ñ³ìíàäöÿòü
³ç ïîëîâèíîþ ðîê³â ³ âîíà íàâ÷àºòüñÿ íà áóõãàëòåðà. ×àñ â³ä
÷àñó ï³äðîáëÿº íà ð³çíèõ ðîáîòàõ.
«Ìàìîþ» äëÿ òâàðèíè ä³â÷èíà
ñòàëà ð³ê òîìó, êîëè íîðö³ áóëî
ëèøå 28 äí³â.
СХОЖА НА КРЕВЕТКУ
Ëºðà ïëàíóâàëà çàâåñòè ôðåòêó, íàâ³òü ïåðåêàçàëà âëàñíèêó
ïîëîâèíó ñóìè, ùîá îòðèìàòè
òâàðèíó ïîòÿãîì ç ³íøîãî ì³ñòà,
àëå ¿¿ îáäóðèëè — í³÷îãî íå â³äïðàâèëè. Ïîáà÷èëà îãîëîøåííÿ
ïðî ïðîäàæ íîðîê ³ç áðà¿ë³âñüêî¿
çâ³ðîôåðìè òà âèð³øèëà ñàìà ïî¿õàòè çà äîìàøí³ì óëþáëåíöåì.
— Õîò³ëîñü, ùîá öå áóëà ëèøå
ìîÿ òâàðèíêà, à íå äëÿ âñ³õ äîìàøí³õ, ÿê ñîáàêà. Íîðêà çäàëàñÿ ìåí³
ãàðíîþ ³äåºþ. Áëèçüêî ì³ñÿöÿ ÷èòàëà âñå, ùî ìîãëà ïðî íèõ çíàéòè.
Âèð³øèëà, ùî öå áóäå ä³â÷èíêà, —
ðîçïîâ³äàº Ëºðà.— Êîëè ïðàö³âíèê
ôåðìè ìåí³ ¿¿ âèí³ñ, äèòèí÷à áóëî
ñõîæå íà êðåâåòî÷êó: ìàëåíüêå, ñë³ïå é ìàéæå áåç øåðñò³.
Âëàñíèêè ôåðìè îö³íþþòü æèâèõ òâàðèí ³ âè÷èíåí³ øê³ðêè îäíàêîâî. Ëºðà çàïëàòèëà çà íîðêó
òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Äîäîìó âåçëà ¿¿
â ìàõðîâîìó ðóøíèêó.

ГОДУВАЛИ ФАРШЕМ
Íîðêà ïîñåëèëàñü ó êàðòîíí³é êîðîáö³ ç âèñîêèìè áîðòàìè ó ê³ìíàò³ ä³â÷èíè. Êîðîáêó
óìîâíî ðîçä³ëèëè íà òóàëåò òà
ñïàëüíþ. Áåçøåðñòà òâàðèíêà ïîñò³éíî ìåðçëà, òîìó ñïàëà â êîâäð³ òà ç ãð³ëêîþ. Íî÷àìè ìîãëà
áëóêàòè ïî êîðîáö³ é ïèùàòè,
äîâîäèëîñü âñòàâàòè é ïîâåðòàòè
¿¿ íà ì³ñöå.
— Ïåðø³ äâà äí³ ÿ íàçèâàëà ¿¿
Ôðåºþ, íà ÷åñòü äðåâíüî¿ áîãèí³. Àëå êîëè ïîáà÷èëà, ÿêå öå
äèòèí÷à áåççàõèñíå, çðîçóì³ëà,
ùî öå ³ì’ÿ éîìó íå ï³äõîäèòü.
Íàçâàëà Ì³ºþ, áî öå ìèëå ³ì'ÿ, —
êàæå ä³â÷èíà.
Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ íîðêè —
õèæàêè. Íà 18-é äåíü ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ ñë³ï³ ùåíÿòà âæå ïî÷èíàþòü ¿ñòè ì’ÿñî. Íà çâ³ðîôåðìàõ
òà é ó ïðèðîä³ ¿õ ãîäóþòü ñàìêè.
Ëºðà ãîäóâàëà ñâîþ òâàðèíó ñàìà,
³íêîëè äîïîìàãàëà ìàìà. Ãîòóâàëà äëÿ öüîãî ì’ÿñíèé ôàðø.
— Ñïî÷àòêó âîíà ëèøå ¿ëà,
ñïàëà é õîäèëà â òóàëåò, — êàæå
ä³â÷èíà. — Îäðàçó çâèêëà õîäèòè
íà ïåëþøêó. ßêùî âñå â÷àñíî
ïðèáèðàòè, òî íåìàº í³ÿêîãî çàïàõó é íàâ³òü íå çðîçóì³ëî, ùî
â äîì³ æèâå òâàðèíà. Îáðîñòàþòü
øåðñòþ òà â³äêðèâàþòü î÷³ ùåíÿòà íà 30–35 äåíü. Äî öüîãî ÷àñó

Норкомани на пухнастих голках
Дівчина — активний учасник
спільноти в інтернеті, де спілкуються власники норок.
— Є собачники, кошатники, а ми
всередині спільноти називаємо
себе норкоманами, — розповідає Лєра. — Наприкінці травня
почнеться новий сезон і стануть
приходити нові люди з купою
запитань. Коли ти бачиш фотографії їх маленьких креветок,
то згадуєш, наскільки милою
була твоя тваринка, поки не почала їсти все навкруг.
Про те, що завела норку, Лєра
зараз не шкодує, але іншим ра-

дить добре подумати.
— Коли людина заводить одну
норку й у неї є можливість завести ще — зупинитися дуже
важко. З цієї пухнастої голки злізти майже не можна, —
розповідає дівчина. — Можна
скільки завгодно говорити,
що це хижак, який кусається
і дряпається, але важко з ним
лише перший рік. І дуже важливо приділяти йому в цей час
багато уваги. Не можна кидати
тварину на довгий час, бо з неї
може вирости некерований кусючий монстр.

КОРОТКО
Шукали
вибухівку
 Ó ñóáîòó, 11 òðàâíÿ, íà
åëåêòðîííó ïîøòó ïîë³ö³¿
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çàì³íóâàííÿ âîñüìè
òîðãîâèõ öåíòð³â òà ³íøèõ
áóä³âåëü ó Â³ííèö³. Óñ³ çàçíà÷åí³ îá’ºêòè áóëè ïåðåâ³ðåí³ âèáóõîòåõí³êàìè òà
ê³íîëîãàìè ç³ ñëóæáîâèìè
ñîáàêàìè, ðÿòóâàëüíèêàìè.
Âèáóõ³âêè ÷è ³íøèõ ï³äîçð³ëèõ ïðåäìåò³â âèÿâëåíî
íå áóëî.
Íèí³ ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâëþþòü îñîáó, ÿêà çä³éñíèëà íåïðàâäèâå ïîâ³äîìëåííÿ. ßêùî öþ ëþäèíó
çíàéäóòü, òî ¿é çàãðîæóº
óâ’ÿçíåííÿ òåðì³íîì äî
øåñòè ðîê³â.

Повернули
бронзового кота

– Не знаю, які на дотик норкові шуби, але зимове хутро
моєї норки дуже приємне, — каже Валерія
Ëºðà íàçèâàº äîãëÿä çà òâàðèíîþ
«ðàéñüêèìè äíÿìè».
ЛІЗЛА В ЛІЖКО, КУСАЛА НОГИ
Êîëè íîðêà ï³äðîñëà, ç íåþ
ñòàëî âàæêî ñïðàâëÿòèñÿ.
— Îäíîãî ðàçó ÿ ïðèéøëà é
ïîáà÷èëà, ùî âîíà çãðèçëà êóò
êîðîáêè, çðîáèëà ñîá³ äâåð³, —
êàæå ä³â÷èíà. — Äåñü ïðèáëèçíî
î 3-4 ãîäèí³ íî÷³, âîíà ïî÷àëà
çàëàçèòè äî ìåíå â ë³æêî ï³ä
êîâäðó é êóñàòè çà íîãè. Äîâîë³ ñèëüíî êóñàëà, çàëèøàëà ïîäðÿïèíè. Çàêðèòè ¿¿ íå áóëî äå
³ ÿ ïðîñòî âèõîäèëà ç ê³ìíàòè
äîñèïàòè ó â³òàëüíþ. Òâàðèíêà â öåé ÷àñ ïî÷èíàëà ¿ñòè êóò
äâåðåé. ²íêîëè, ç³ çëîñò³, íå ñåðéîçíî, íàâ³òü âèíèêàëè äóìêè
âèêèíóòè ¿¿ ó â³êíî.
Ëºðà ðîçïîâ³äàº, ùî îäíîãî
ðàçó, çëÿêàâøèñü íà ïðîãóëÿíö³, íîðêà ïðîêóñèëà ¿é í³ãîòü
íà ðóö³. ×óëà ³ñòîð³þ ïðî äîðîñëîãî ñàìöÿ, ÿêèé ðîçäðîáèâ
âëàñíèö³ ñóãëîá íà ïàëüö³.
— Ï³ñëÿ ïåðøîãî ðîêó 95%
öèõ õèæàê³â çàñïîêîþþòüñÿ ³
ñòàþòü àäåêâàòíèìè. Ëèøå ðàç
ó ð³ê ó íèõ ìîæå áóòè ãîí ³ òîä³
âîíè á³ëüø àãðåñèâí³ é ìîæóòü
âîþâàòè çà òåðèòîð³þ. Íàâ³òü ³ç
âëàñíèêîì, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.
УПЕРТІША ЗА ВІСЛЮКІВ
Íîðêè æèâóòü äî äåñÿòè ðîê³â.
Äîðîñëèìè âîíè ââàæàþòüñÿ âæå
÷åðåç ð³ê.
— Ì³ÿ ïðîêèäàºòüñÿ äåñü
î 7 ðàíêó. Á³ãàº ïî ê³ìíàò³ òà
ãðàºòüñÿ, ÷åðåç ãîäèíè äâ³ ëÿãàº ñïàòè. Óâå÷åð³ ÿê³ñü îçíàêè

æèòòÿ ïîäàº áëèçüêî 20 ãîäèíè.
Òîä³ ìè éäåìî ç íåþ íà ïðîãóëÿíêó, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. Äëÿ
ïðîãóëÿíîê êóïèëè îøèéíèê. Ä³â÷èíà çãàäóº, ùî îáá³ãàëà áàãàòî
çîîìàãàçèí³â, äîêè çíàéøëà ùîñü
ï³äõîäÿùå. Ï³ä³éøîâ íàøèéíèê
äëÿ êîøåíÿòè, ÿêèé äî òîãî æ äîâåëîñÿ ùå ê³ëüêà ðàç³â âøèâàòè,
áî íîðêà ç íüîãî âèñêîâçàëà.
— Ì³ÿ íå ëþáèòü øóìó, ãàëàñëèâèõ ä³òåé, ìàøèí òà ñîáàê. Êîëè ëÿêàºòüñÿ — âèëàçèòü
íà ìåíå, íà÷å ïî äåðåâó, íà ïëå÷³.
Íå çíàþ, ÿê³ íà äîòèê íîðêîâ³
øóáè, àëå çèìîâå õóòðî ìîº¿ íîðêè äóæå ïðèºìíå íà äîòèê. Êîëè
âîíà çàëàçèòü ó êàïþøîí, òî öå
ïðÿìî ³äåàëüíèé êîì³ð.
Ïåðåõîæ³ íà åêçîòè÷íó òâàðèíó
ðåàãóþòü ïî-ð³çíîìó. Çà ñëîâàìè
ä³â÷èíè, á³ëüø³ñòü ç íèõ íå çíàþòü, ùî öå çà çâ³ð. Ëºðà âæå íàçáèðàëà êîëåêö³þ íàéñì³øí³øèõ
çäîãàäîê, ñåðåä ÿêèõ º ñêóíñ òà
íàâ³òü õàìåëåîí.
Äðåñóð³ íîðêè ï³ääàþòüñÿ ³ ìîæóòü ïðèõîäèòè íà ïîêëèê, àëå
ñëóõàþòüñÿ íå çàâæäè.
— Âîíà çíàº, ùî òè çâåðòàºøñÿ
äî íå¿, à îò ÷è ñëóõàòè — âèð³øóº ñàìà. Íåðåàëüíî âïåðò³
òâàðèíè, ã³ðøå îòàðè â³ñëþê³â.
²íòåëåêòó äëÿ òîãî, ùîá ÷îãîñü
íàâ÷èòèñü, ó íèõ âèñòà÷àº, ïðîñòî âîíè íå õî÷óòü öüîãî ðîáèòè, — êàæå ä³â÷èíà. Çàðàç íîðêà
Ì³ÿ âàæèòü 1 ê³ëîãðàì 150 ãðàì³â
³ ¿¿ ùîäåííèé ðàö³îí ñêëàäàºòüñÿ
ç ê³ëüêîõ ëîæîê ì’ÿñî-ê³ñòêîâîãî
ôàðøó òà îäí³º¿ êóðÿ÷î¿ øèéêè
íà í³÷. Çàãàëîì óñå öå îáõîäèòüñÿ
ó 300–350 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.

 Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó
íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó «îñåëèëîñÿ» ê³ëüêà áðîíçîâèõ
òâàðèí. Ïîíàä òðè ì³ñÿö³
ìåòàëåâ³ êîòèêè òà ïåðíàò³
ñïîê³éíî «æèëè» íà ìîñòó,
àæ ïîêè íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ
íåâ³äîì³ íå ñêèíóëè ô³ãóðêó îäíîãî ç êîò³â ó âîäó.
Íàñòóïíîãî äíÿ âîäîëàçè âèëîâèëè áðîíçîâîãî
ìåøêàíöÿ ç äíà Ï³âäåííîãî Áóãó, à ó ì³ñüê³é ðàä³
ïîâ³äîìèëè ïðî âèíàãîðîäó ó ðîçì³ð³ 5000 ãðèâåíü âñ³ì, õòî ïîä³ëèòüñÿ
äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìàö³ºþ
ïðî çëîâìèñíèê³â.
Äíÿìè ïîñòðàæäàëèé ê³ò
ïîâåðíóâñÿ íà ñâîº ïîïåðåäíº ì³ñöå. Íà ñòîâïàõ,
ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîðÿä,
âñòàíîâèëè äâ³ â³äåîêàìåðè.

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

Загубив-знайшов
Втрачено Сертифікат № 12/13
лікаря-спеціаліста до диплому ВН
№38598844 виданий Олійнику
Павлу Анатолійовичу 30 січня
2013р. ВНМУ ім.М.І.Пирогова
за спеціальністю "медицина
невідкладних станів", вважати
недійсним. Тел.:Тел.не вказано
Sort date: 14.05.2019, №20/2019
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Керівник радянського підпілля у Вінниці 1941-42 рр, пам’ятник якому
стоїть на Соборній неподалік колишнього кінотеатру «Росія».
4. 90-річчю чого присвячений пам’ятний знак біля західного краю
центрального мосту через Південний Буг.
5. Як раніше називалася площа, на якій встановлено скульптурну
композицію молодого Тараса Шевченка з дітьми.
7. Композитор, погруддя якого встановлене на території Вінницького
училища культури і мистецтв.
8. На якій вулиці знаходиться скульптура у вигляді решітчастого металевого
куба, яку вінничани жартома називають рушникосушкою.
12. Як називається пам’ятник на честь Небесної Сотні? Дерево….
15. Наш земляк, класик української літератури, пам’ятник якому встановили
біля дому, де він колись жив.
18. Якій трагедії присвячений пам’ятник у вигляді дитини, що притискає до
себе жмут колосків.
19. Ім’я панянки, скульптура якої стоїть поруч з готелем «Франція».
20. Двометровий пам’ятник спортсмену з бронзи, встановлений біля
спортклубу навпроти муніципального ринку.
21. Прізвище відомого мікробіолога, пам’ятник якому знаходиться на
території медичного коледжу.
22. Його відкрили на площі Незалежності 24 серпня 2005 року. На постаменті
вирізьблені слова: «Твоя правда, твоя пісня не вмре, не загине». Це
пам’ятник українській….

1

Пам’ятники
Вінниці

2

3

5

6
7
8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

ВІДПОВІДІ:
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Шевченко 3. художник 4. Тяжилів 6. Пешков 9. Стус
10. Пирогов 11. Петлюра 12. стоматолог 13. Чорнобиль
14. Педагогічний 15. костел 16. Богун 17. Артинов
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Бевз 4. трамвая 5. Музейна 7. Леонтович 8. Київська
12. Свободи 15. Коцюбинський 18. Голодомор 19.Євгенія
20. боксер 21. Заболотний 22. пісні

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Погруддя кого встановлене у школі №30.
3. Творча професія, бронзовий представник якої сидить на вулиці
Архітектора Артинова, поблизу галереї сучасного мистецтва «Арт-Шик».
4. У якому районі Вінниці стоїть погруддя кубинського революціонера
Ернесто Че Геварі.
6. Справжнє прізвище письменника, пам’ятник якому стоїть біля головного
входу до Центрального міського парку.
9. Один із найактивніших представників українського дисидентського руху.
Пам’ятник йому встановлений біля «Книжки».
10. Видатний лікар, якому у Вінниці встановили три погруддя і пам’ятник.
11. Борець за Незалежність України на початку 20 ст. Пам’ятник йому
встановлений поблизу будівлі Вінницького обласного радіо.
12. Представнику якої професії стоїть пам’ятник на перехресті вулиць
Артинова і Грушевського?
13. На початку вулиці Київської стоїть пам’ятник жертвам трагедії. Місто, в
якому сталася найбільша техногенна катастрофа 20 ст.
14. Університет, на території якого встановлене погруддя Івана Франка.
15. Споруда, біля якої встановлений пам’ятник Папі Римському Іоанну Павлу ІІ.
16. Козацький полководець. Пам’ятник битві 1651 року під його керівництвом
стоїть на кручі над Південним Бугом.
17. Архітектор, який сформував архітектурне обличчя Вінниці. У 2010 році
йому встановили пам’ятник на Європейській площі.

4

РЕКЛАМА

449871

450330
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СПРОБУЙТЕ ПОВЕРНУТИ
ПОЧУТТЯ ЗА 7 ДНІВ
Поступово  Зненацька можна отримати
тільки по голові, в плані почуттів і стосунків
все відбувається інакше. Наприклад, у вас
є партнер, але останнім часом ці взаємини
вас зовсім не тішать. Ви розлюбили чи вас,
таке буває і з цим, при бажанні, можна
працювати. Хоча, правду кажучи, іноді
краще завести нову коняку, ніж оживляти
стару та дохлу. Але ми спробуємо
Íàéíåïðèºìí³øå â ñèòóàö³¿,
êîëè âè ðîçëþáèëè, öå òå, ùî
âàø ïàðòíåð çäàºòüñÿ âàì íåïðèâàáëèâèì. ×èñòî ñóá'ºêòèâíî.
Ñàìå ïðî öå àíåêäîò: éäå âóëèöåþ ä³â÷èíà ãàðíà-ãàðíà, ¿é óñë³ä
îáåðòàþòüñÿ ÷îëîâ³êè ³ îäèí ç
íèõ êàæå: «Óõ, ÿêà», — ³íøèé
éîìó, — «² êîìóñü æå âîíà òåæ
ïîïåðåê ãîðëà».
Íàéíåïðèºìí³øå â ñèòóàö³¿,
êîëè ðîçëþáèëè âàñ — âè ïî÷èíàºòå ÷³ïëÿòèñÿ çà ïàðòíåðà,
÷èì äàë³, òèì äóæ÷å, áî ñïðàöüîâóº ïðàâèëî â³ä³áðàíî¿ ³ãðàøêè. Âòðà÷åíà ð³÷ ðàïòîì ñòð³ìêî
çðîñòàº â ö³í³.
² îñü ³ñíóþòü äâ³ ëþäèíè,
îäíó âèâåðòàº â³ä âèãëÿäó ³íøî¿,
à äðóãà çàì³ñòü òîãî, ùîá â³ä³éòè ³ íå ïðîâîêóâàòè áëþâîòíèé
ðåôëåêñ, ëèïíå ³ ìîçîê âèíîñèòü.
Çðîçóì³ëî, ùî íàéïðîñò³øå ðîçðóëþâàòè ñèòóàö³þ, êîëè îñòèãàþòü îáîº. Çâ³ñíî, ÿêùî ¿õ í³÷îãî
íå òðèìàº (ñï³ëüíèé á³çíåñ, ä³òè,
³ïîòåêà) íàéêðàùå ð³øåííÿ —
ìèðíî ðîç³éòèñÿ. Õî÷à ÷àñîì,
íàâ³òü ÿêùî òðèìàº — òåæ êðàùå.
Àëå çàðàç ïðî ñêëàäíå. Êîëè
õî÷à á îäèí ïàðòíåð õî÷å âèâåñòè ñòîñóíêè ç³ ñòð³ìêîãî ï³êå,

ìîæíà ïðàöþâàòè. ² íåâàæëèâî,
ç ÿêîãî áîêó áàðèêàä çíàõîäèòüñÿ
öÿ ëþäèíà (ïðàâäà, ÿêùî âîíà
âñå ùå ëþáèòü, ñïðàâà ïðîñò³øà, òîìó ùî íà ïî÷óòòÿ ³íøî¿
ëþäèíè âïëèâàòè ìè ìîæåìî,
à îñü íà ñâî¿ — öå ð³âåíü 80lvl).
Íó, ïðèïóñòèìî âè âèð³øèëè çíèçèòè ñâîþ íåëþáîâ, àáî
ïîâåðíóòè ëþáîâ ³íøîãî — äëÿ
öüîãî òðåáà ïîì³íÿòè ïîâåä³íêó

Êîëè õî÷à á îäèí õî÷å
âèâåñòè ñòîñóíêè ç
êðóòîãî ï³êå, ìîæíà
ïðàöþâàòè. Ç ñîáîþ,
çâè÷àéíî, ³íøîãî íå
÷³ïàòè, ìàðíî
(ñâîþ, àäæå âàì öå á³ëüøå ïîòð³áíî, ÿêùî òàê ñòàðàºòåñü).
Ñë³äîì çà ïîâåä³íêîþ, çì³íÿòüñÿ
óñòàíîâêè, à öå âæå ïðî õàðàêòåð. Íà âèõîä³ âè ñòàíåòå çîâñ³ì
³íøîþ ëþäèíîþ, íàáàãàòî ñèëüí³øîþ, ÿêà ìàº ñàìîïîâàãó. Òàêà
ëþäèíà íå ìîæå áóòè ó ñèòóàö³¿
íåëþáîâ³. Âîíà àáî ðîçâåðíåòüñÿ
òà ï³äå, àáî ¿¿ áóäóòü êîõàòè âñå
æèòòÿ. Òîæ ñïðîáóéòå çì³íè.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ ,
ПСИХОЛОГ:

— Зміни у кожного свої —
хтось змінює
зачіску, хтось
гардероб,
хтось партнера. У кого немає
об'єкта для щастя, той якось
намагається його знайти або
хоча б придумати собі кохання. Тому що хочеться і треба б
щось поміняти, аби отримати.
Хочеться емоцій, і начебто
навколо багато людей, які
теж хочуть чогось нового,
але щось заважає всередині.
З одного боку — людина готова змінюватися. З іншого —
спрацьовує внутрішнє гальмо
у вигляді досвіду минулих

зв'язків: навіщо починати або
лікувати стосунки, якщо мене
все одно покинуть. Комплекси тіла — то я товста, то худа,
то груди не там, то сідниці
не там. Сексуальні комплекси — колода в ліжку або проблеми з потенцією. Проблеми зі спілкуванням — не вмію
себе правильно і гарно подати, нормально вести розмову.
Коли розмовляю — кажу таку
нісенітницю, що партнер просто
тікає, хотіла або хотів сказати
так, а вийшло навпаки. І, добре подумавши, незважаючи
на бажання кохання, висновок
напрошується сам собою —
навіщо щось починати, якщо
все одно буде не так. І швидко
закінчиться. Змінюватися дуже
важко, але необхідно.

НОВІ ПРАВИЛА ЗМІН ПОВЕДІНКИ — РАПТОМ ВИЙДЕ
ДЕНЬ ПЕРШИЙ — ЗАМОВКНІТЬ
Навіть якщо ви вважаєте себе ангелом, і так думають всі ваші знайомі,
коли у стосунках тухлятина у будь-якому випадку з вашого рота лізе
усіляка гидота. Ви благаєте про увагу, ви питаєте: «А ти мене любиш?»,
хоча добре бачите, що ні. Ви намагаєтеся розвести людину на емоції,
хоч якісь, навіть негативні. Якщо розлюбили ви — тоді відносно партнера
з'являється жорстокість. Нічим необгрунтована (хоча нелюбов підґрунтя) — просто бісить людина, її хочеться відштовхнути. Образити
в компанії друзів, а наодинці, то взагалі хочеться вбити. Якщо раптом,
хочеться зберегти пару — закрийте свій рот негайно.

ДЕНЬ ДРУГИЙ — ПРОТРІТЬ ОЧІ
Не випускати свій біль і ненависть через рот — це прекрасно. Але вираз
вашого обличчя досить красномовний. Тому друге, на що потрібно
звернути увагу: люблячому партнеру необхідно терміново прибрати з
обличчя очі голодного та побитого собаки. А вони саме такі, можете
не сумніватися. І «підкову» під носом зітріть, вам не три роки, мама
не прибіжить і не розведе хмари над головою. Якщо ви в ситуації, коли
самі не кохаєте, варто напружитись і спробувати стерти з обличчя вираз
зневаги і огиди (перед вами хоч не кохана та людина, а не шматок лайна). Побільше поваги до людей. Вони не комахи, просто ви їх не кохаєте
(поки що, можливо).

ДЕНЬ ТРЕТІЙ — ПУСТІТЬ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
Якщо кохаєте ви — дайте більше свободи партнеру. Це не означає позбавити його своєї присутності, це означає — займіться чимось (роботою,
спортом), достатньо хоч трохи відволіктись і ви перестанете бути таким
задушливим. Зрозуміло, що коли в голові лампочка SOS, про які такі
справи, окрім кохання, можна думати. Але постарайтеся зробити це
заради вашої пари (якщо заради себе не виходить). Якщо кохають вас —
дайте більше свободи собі, без почуття провини, що ви робите боляче
партнеру. Взагалі не завадило б позбутися цієї гидоти, тому що вона
запускає цикл: провина-агресія-провина-агресія.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ — ЙДІТЬ СОБІ
Усі найбільш працюючі рецепти від застуди, корости і любовної лихоманки
відомі з давніх-давен і гранично прості. Напевно тому не викликають довіри — нам всім без винятку складностей хочеться. І тим не менше, якщо вас
мучить своє власне кохання або кохання іншої людини — ідіть, погуляйте.
Побігайте на природі, пташок послухайте. Або потягайте залізо в тренажерному залі. Дуже класно силові навантаження прочищають мізки і серце.
Звичайно, це важко і лінь, і взагалі депресія, яка не дає поворушитися та
встати з ліжка, але якщо ви дійсно вирішили працювати над собою і над
стосунками в парі — то про що ці відмовки. Чи вам не так вже й треба?

ДЕНЬ П’ЯТИЙ — ПРИБИРАННЯ
«Бытие определяет сознание» — слова, які ще майже 200 років сказав
видатний філософ, соціолог та письменник Карл Маркс, актуальні
по сьогодні і напевно будуть актуальні завжди. Вони про те, в якому
середовищі ми живемо, з якими людьми спілкуємося, на яку роботу ходимо, що їмо і з ким спимо — найактуальніша характеристика нас. Коли
виникають проблеми, особливо сердечні, найшвидше і найпростіше, що
ви можете зробити — прибирати у себе в будинку. Чистота благотворно
впливає і на настрій, і на сон, і на партнера. Вас не кохають, та чистоту і
затишок, створені вашими руками, оцінять. Не кохаєте ви — прибирання
допоможе впорядкувати емоції та думки.

ДЕНЬ ШОСТИЙ — ЗМИВАЄМО НЕГАТИВ
Як каже поетеса Віра Полозкова: «Надо жить у моря, мама, надо делать,
что нравится, и по возможности ничего не усложнять; это ведь только
вопрос выбора…» Питання про вибір ви будете вирішувати тоді, коли
заспокояться емоції і нерви. А поки вам потрібно змінити картинку, подумайте про море. Воно все змиває (варто хоча б згадати старі обряди,
там все про очищення водою) або хоча б на річку підіть — можна разом.
Особливо, якщо попередні кілька днів ви намагалися не дратувати одне
одного, а навіть трохи радувати. У стосунках, що розвалюються, порадувати іншого дуже непросто. Спробуйте подивитися одне на одного
спокійно, без ярликів і оцінок.

ДЕНЬ СЬОМИЙ — ПОПРОЩАЙТЕСЬ
Іноді це не потрібно робити, іноді це може переписати історію стосунків з
чистого аркуша. Дистанція поміняє у вашій голові образ людини кардинально. Цілком можливо, що ви раптом зрозумієте просту істину — насправді ви не кохали, ну от зовсім — це була просто звичка, страх самотності. Або навпаки — людина, яка була поруч з вами протягом певного часу,
дуже дорога вам людина і втрачати її не хочеться. Усе може розставити
по місцях дистанція. До речі, вона — це ще один метод прочищення мізків.
Тому дайте собі можливість спробувати. А що саме — боротися за стосунки,
змінювати їх або залишити все, як є — ваш особистий вибір.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 15-21 ТРАВНЯ

ОВЕН
На особисте життя залишиться не так багато часу, але це
не привід для засмучення.
У стосунках з коханою людиною знову виникнуть ситуації,
знайомі з минулого досвіду.

ТЕЛЕЦЬ
У вівторок не випробовуйте
ваші почуття на міцність самі
і не поспішайте з висновками
з приводу тих чи інших дій
коханої людини. П'ятниця
підходить для конструктивних розмов по душах.

БЛИЗНЮКИ
Ви зможете, практично без
будь-яких зусиль з вашого
боку, підкорити серце вашого обранця. Чекайте палких
поцілунків і палких зізнань.
Перешкоди, які стояли між
вами, зникнуть.

РАК
Не лякайте своєю впертістю дорогу для вас людину.
Постарайтеся у взаєминах
прагнути до гармонії. Якщо
кохана людина запропонує
поїхати і відпочити разом
у вихідні, не відмовляйтеся.

ЛЕВ
У любовних стосунках настає
оновлення. Ви маєте всі шанси познайомитися з цікавою
людиною. Але почекайте спалювати всі мости, ще рано,
вони вам знадобляться.

ДІВА
Цього тижня до вашої
персони буде проявлено рекордну кількість уваги. Причому як від тих, чиї почуття
до вас добре вам відомі, так і
від нових знайомих.

ТЕРЕЗИ
Починає розпускатися квітка
кохання. Тільки не злякайте
це почуття критикою, занудством або сумнівами.
Середа і субота — кращі дні
для зустрічей і побачень.

СКОРПІОН
Кохана людина здатна вас
підтримати в будь-якій
складній ситуації, тому
краще вчасно розповісти їй
про свої проблеми. Так ви їх
швидше вирішите.

СТРІЛЕЦЬ
Незважаючи на дивні коливання у стосунках з коханою
людиною, ви можете знайти
гармонію, до якої так давно
прагнули. Постарайтеся її
утримати, бережіть своє щастя.

КОЗЕРІГ
Можливі нові знайомства,
романтична пригода. Однак
не варто розраховувати на те,
що ці стосунки триватимуть
довго, і тим більше переростуть у щось серйозне.

ВОДОЛІЙ
Гарний тиждень для того,
щоб займатися своєю зовнішністю, купувати одяг і міняти зачіску. Вами всі будуть
захоплюватися, незалежно
від результату змін.

РИБИ
Остерігайтеся любовної гри —
ви напевно не знаєте всіх
правил. Може варто віддати
перевагу не захоплюючій
авантюрі, а простим, зрозумілим і надійним стосункам?
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019

ГОРОСКОП

Ангеліна, 18 років

ОВЕН

Основним хобі є спорт. Робота над собою, над своїми комплексами та страхами.
Головне, мати ціль!

Постарайтесь справиться
с накопившимися мелкими
проблемами.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ТЕЛЕЦ

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.

Пора задуматься о профессиональном росте и укреплении вашего авторитета.

БЛИЗНЕЦЫ
ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

Объемы работы могут возрасти, но вы справитесь,
потому что вам нравится
то, что вы делаете.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

РАК
Вам придется много общаться. Впрочем, есть шанс
завязать нужное знакомство.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ЛЕВ

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

Хорошая неделя для прогулок, путешествий, знакомства с новыми людьми.

ДЕВА
Хорошо не только строить
планы на будущее, но и начинать их реализовывать.

РЕКЛАМА
449869

ВЕСЫ
Уверенность в своих силах
и отсутствие спешки — вот
залог успеха.

СКОРПИОН
Звезды рекомендуют
воплощать в жизнь свои
мечты и желания. Всё в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ
Чувство неуверенности
будет мешать вам сосредоточиться на работе.

КОЗЕРОГ
Вы ощутите прилив сил и активности, и поэтому справитесь со всякой работой.

ВОДОЛЕЙ
Звезды будут на вашей стороне, если вы будете внимательны и трудолюбивы.

РЫБЫ
На работе проявите осторожность, пусть о ваших успехах
пока не знают коллеги.
450844

451067

450769

449929

