
Неподалік селища Вороновиця 
Вінницького району увагу інспек-
торів дорожньо-патрульної служби 
привернув чоловік, який сидів біля 
коня, що лежав на узбіччі. Поруч 
стояв і старенький возик. Чолов’яга 
був неохайно вдягнений і ховав 
від очей правоохоронців свої босі 
ноги. Інспектори ДПС передусім ви-
слухали бідолаху, нагодували його 
та купили йому взуття. 

— Ми ледь підібрали йому чо-
боти на його спухлі та зранені ноги, 
— розповів командир роти ДПС Ві-
ктор Малиновський. — Думали, що, 
нагодувавши чоловіка та давши хар-

чів на дорогу, розв’яжемо всі його 
проблеми. Згодом стало зрозуміло, 
що людина потребує медичної допо-
моги. Ми викликали «швидку». Лі-
карі, оглянувши його кінцівки, пові-
домили, що у чоловіка гангрена, тож 
необхідна термінова госпіталізація. 
Нам ледь вдалося його вмовити. 
Чоловік усе голосив: «Орлика не за-
лишу!». Це його кінь. У нього стеса-
ні копита і немає підків, а пройшов 
понад три сотні кілометрів. Тварина 
теж хвора та не може йти. 

Працівники ДАІ знайшли приту-
лок коневі у місцевому господарстві, 
де його підлікують. Голова Вороно-
вицької селищної ради запропону-

вав поселити тварину до дитсадка, 
де раніше утримували коней, тож 
залишилися корми й умови. 

Чоловік, якому допомагали да-
ішники, назвався Василем Петрови-
чем Ільясовим, але ніяких докумен-
тів при ньому не було. Як розповів, 
йому 57 років, родом із Кіровоград-
щини. Хата в селі завалилась, а ро-
дичі його не прийняли, сказали за-
биратися геть. Тому вирішив зі своїм 
єдиним другом Орликом їхати на 
Волинь, де був років 20 тому та роз-
водив кроликів і ондатр. Сподівався, 
що тут комусь стане потрібен, адже 
може конем орати людям городи, 
щось підвозити. 

У подорож безхатченко з ко-
ником вирушив іще 18 березня, 
але останні кілометри далися дуже 
важко. Василь Петрович розповів, 
що доводилося часто зупинятися на 
кілька днів для перепочинку, доки 
Орлик трохи відходив і міг знову 
звестися на ноги. 

— Дякувати добрим людям, які 
мене не полишали у біді, — каже 
мандрівник. — Хто їсти давав мені 

та коневі. Орлику вже 16 років. Я 
його з 11 місяців ростив. 

У лікарні попередній діагноз, 
на щастя, не підтвердився. Медики 
повідомили, що у чоловіка обморо-
ження пальців на ногах 2-3 ступеня, 
тож за деякий час вони зможуть по-
ставити його на ноги. А потім пере-
дадуть соціальним службам, які й 
будуть вирішувати подальшу долю 
чолов’яги.
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Німа дівчина з Донеччини забрела в Полтавську область, де її підібрали міліціонери 

На Волині впорядкують дві 
тисячі спортмайданчиків 
Протягом 2013 року на Волині реконструюють 
і впорядкують близько двох тисяч спортивних 
майданчиків. Також до ладу приведуть 443 
спортивних зали та 379 футбольних полів. Про 
це повідомив заступник голови ОДА Олександр 
Курилюк. «У 2012 році з обласного бюджету виді-
лили шість мільйонів гривень, із державного — 
вісім. Із місцевих бюджетів було загалом вкладено 
2,5 мільйона», — додав заступник голови ОДА. 

У Рівному бабуся 
випала з вікна та 
зачепилася 
за кондиціонер 
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Це сталося вранці 16 квітня у 
Рівному, на проспекті Миру, 

15, повідомляють у ГУ ДСНС 
України у Рівненській області. 

За попередньою інформаці-
єю, 97-річна старенька хотіла за-
чинити вікно своєї квартири на 
четвертому поверсі, але перехи-
лилася через підвіконня та ледве 
не загинула. Літню жінку вряту-
вав кондиціонер, за який вона 
зачепилась одягом, повиснувши 
вниз головою. 

Знімали бабцю бійці Держав-
ної служби надзвичайних ситуа-
цій. Одна група рятувальників, 
піднявшись по пожежній авто-
драбині, підтримувала пенсіо-
нерку знизу, щоб не впала, а дру-
га піднімала її з вікна квартири. 
Стареньку спочатку обв’язали 
рятувальною мотузкою, далі, 
обережно звільнивши ногу, затя-
гли до помешкання. Медики, що 
оглянули врятовану, не виявили 
жодних ушкоджень. 

Працівники Котелевського рай-
відділу УМВС у Полтавській 

області знайшли невідому дівчину. 
Замерзла, виснажена, з дивною по-
ведінкою і розгубленим виглядом, 
дівчина одразу насторожила право-
охоронців, але про себе так нічого і 
не повідомила. Згодом з’ясувалося, 
що вона німа. 

Міліціонери підібрали невідому, 
яка вже кілька днів брела під дощем 
дорогою, та голодну і знесилену до-
ставили до райвідділу. Відігрівши 
гостю чаєм, правоохоронці пере-
дали її медикам для обстеження, 
оскільки у неї були помітні ознаки 
переохолодження. А поки та пере-
бувала в місцевій лікарні, рятівники 
дівчини намагалися знайти її рідних 
і близьких. 

За словами начальника УМВС 
Полтавщини Едуарда Федосова, ро-
бота зі встановлення особи знайде-
ної громадянки тривала довго, про-
те зусилля правоохоронців не були 
марними. Через тиждень, під час 
перегляду одного з сюжетів на цен-

тральному телеканалі, друзі родичів 
дівчини впізнали знайоме обличчя 
й одразу повідомили їх. Сім’я «ман-
дрівниці» негайно вийшла на зв’язок 
із міліцією. 

Як виявилося, «загублена» — 
30-річна Олена, мешканка міста Ма-
кіївка Донецької області, інвалід І 
групи. Вже давно сирота, проживає 
разом із братом і його дружиною, які 
по суті замінили їй батьків. Саме не-
вістка разом зі своєю кумою поїхали 

забирати «пропажу». 
На дорогу пішло майже десять 

годин, але зустріч була цього варта. 
Сльози блищали на очах у всіх: і в 
родини, і в лікарів, і в міліціонерів, 
і в самої дівчини. За словами рідних, 
Олена, гуляючи, вже неодноразово 
залишала домівку, проте так далеко 
ще не заходила. 

— Ми надзвичайно вдячні Коте-
левській міліції, журналістам, усім 
небайдужим, що не лишились осто-
ронь нашої біди, бо цей час для нас 
був вічністю, ми вже не знали, що 
думати, — каже Наталка, невістка 
Олени. 

Сама ж Олена прикипіла до своєї 
«нової оселі» в Котельві, полюбила і 
медперсонал, і міліціонерів. Тому 
від’їзд дівчини видався емоційним. 
Прощаючись зі своєю життєрадіс-
ною випадковою гостею, лікарі та 

правоохоронці ледь стримували 
сльози. На останок медики дали 
рекомендації стосовно лікування, 
адже є підозри, що через переохоло-
дження Олена могла отримати запа-
лення легень.

А двох правоохоронців, які вря-
тували дівчину від біди, начальник 
обласної міліції генерал-майор Еду-
ард Федосов вирішив заохотити. 

— Вони зробили те, що мав зро-
бити кожен міліціонер чи навіть 
пересічний громадянин. Людяність, 
доброта і милосердя — це якості 
кожного українця. Я дякую під-
леглим за добросовісне виконання 
своїх обов’язків і небайдужість до 
проблем наших людей. Цей вчинок 
гідний наслідування, тож я ставити-
му їх у приклад усім іншим, — наго-
лосив керівник міліції Полтавщини.  

Рятувальники витягли з 
колодязя школярку 
На вихідних пункт зв’язку Державної пожежно-
рятувальної частини м. Дубно Рівненської облас-
ті отримав повідомлення, що у каналізаційний 
колодязь упала дівчина. Глибина колодязя сягала 
3 метрів, усередині було майже на півметра 
води. Рятувальники допомогли дівчині вилізти. 
Після цього її відвезли до лікарні. Як з’ясувалося, 
врятована 15-річна школярка поверталася з 
подругою з дискотеки та не помітила відкритого 
каналізаційного люка.

Безхатченко зі стареньким конем пройшов 300 
кілометрів, щоб потрапити на Волинь 
Тут чоловік із Кіровоградщини сподівався знайти прихисток і роботу 


