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ВІДКОПАЛИ СЕЙФ. 
ЩО ВСЕРЕДИНІ? с. 2
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«СКІЛЬКОХ ПАЦАНІВ ТАНЮХА 
ВИТЯГЛА НА ПЕРЕДОВІЙ!»
 Рік і два місяці вона провела в 
АТО. З них сім місяців перебувала 
в особливому стані, чекала дитину

 Перше бойове хрещення 
отримала у районі Донецького 
аеропорту. За годину надавала 
допомогу 20-ти пораненим

 Лікар Тетяна Новікова з позивним 
Ксю отримала орден «Народний 
Герой України». А ось нагороду від 
держави не дали. Чим мотивували 
відмову чиновники з Міноборони?

с.6
— Ми ж не безсмертні герої, життя у кожного одне, нема таких, хто не боїться, — 
каже пані Тетяна. — Але страх трохи відступає, коли поруч з тобою надійні люди 

399897

405589
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ÍÎÂÈÍÈ

Ровесники 
Незалежності

Íåùîäàâíî ïîçíàéîìèâñÿ 
ç îäåñèòîì ªâãåíîì — ðîâåñ-
íèêîì Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. 
Êîçàöüêèé ÷óá, â³äêðèòèé ïî-
ãëÿä òà óêðà¿íñüêèé Òðèçóá 
íà ëàíöþæêîâ³ — íå ºäèíå, 
ùî â³äð³çíÿëî éîãî â³ä ³íøèõ. 
Òâåðäå ïåðåêîíàííÿ ó â³ðíîñ-
ò³ øëÿõó, îáðàíîãî äåðæàâîþ, 
çà ÿêèé éîìó äîâåëîñÿ ïî-
âîþâàòè, çìóøóâàëè ì³ñÿöÿ-
ìè ãîâîðèòè ìàì³ íåïðàâäó 
òåëåôîíîì, êîëè íåïîäàë³ê 
ëóíàëè âèáóõè ðîñ³éñüêèõ 
«ãðàä³â» — ïðî «êóõîííó êà-
ñòðóëþ», ÿêà âïàëà íà çåì-
ëþ. Âðàçèëî ìåíå âíóòð³øíº 
áàæàííÿ öüîãî õëîïöÿ æèòè 
ó íîâ³é ºâðîïåéñüê³é äåðæàâ³ 
çà öèâ³ë³çîâàíèìè ïðèíöè-
ïàìè: ï³ñëÿ ï³êí³êó íà ïðè-
ðîä³ — â³í îäèí ³ç ãóðòó ñâî¿õ 
äðóç³â âèçáèðàâ óñå ñì³òòÿ, 
íàâ³òü ÷óæå, ðàí³ø çàëèøåíå 
³íøèìè â³äïî÷èâàëüíèêàìè. 
×îìóñü ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî 
ò³, ÿê³ óñâ³äîìëåíî çàãèäæó-
þòü íàøó çåìëþ, íå âîþâàëè 
çà íå¿, ³ çàõèùàòè ¿¿ òàê, ÿê 
Æåíÿ, íå áóäóòü.

Ñêðîìíèé õëîï÷èíà ïðà-
öþº êóõàðåì ó ðåñòîðàí÷è-
êó, ìàº äðóæèíó òà äèòèíó, 
³ ìð³º ïðî âëàñíå æèòëî. 
À ùå — áîðåòüñÿ ³ç ÷èíó-
øàìè, ÿê³ ñóäàìè â³äáèðàþòü 
ó âåòåðàíà â³éíè æèòëî, ùî 
ä³ñòàëîñÿ éîìó ó ñïàäîê â³ä 
áàáóñ³. Ó òîìó, ùî âëàäí³ 
îäåñüê³ äÿäüêè íå âîþâà-
ëè — ÿ ïåðåêîíàíèé. ßê ³ 
ó òîìó, ùî ìàéáóòíº Óêðà¿íè 
áóäå ñàìå çà òàêèìè ãðîìà-
äÿíàìè íàøî¿ äåðæàâè, ÿêà 
ïîìàëó — àëå âñå æ îíîâëþ-
ºòüñÿ, ³ ä³ÿííÿìè ñàìå òàêî¿ 
ìîëîä³ î÷èùóºòüñÿ â³ä ñì³òòÿ 
ó ïðèðîä³ òà âëàä³ — ó ïðÿ-
ìîìó òà ïåðåíîñíîìó ñìèñë³!

Óêðà¿íà â³äðîäæóºòüñÿ — 
âîíà â³äáóäåòüñÿ!

ДУМКА

ІСТОРИК

В'ячеслав В'ячеслав 
БЕРЕЗОВСЬКИЙБЕРЕЗОВСЬКИЙ

СВІТЛАНА (35), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Останні два роки не святку-
ємо, тому що маленькі діти, 
святкувати не дають. Але 
взагалі ми любимо це свято. 
Зараз лише ходимо з дітьми 
в парк на морозиво, так як 
раніше, зараз не святкуємо. 

ВАДИМ (46), РОБІТНИК:
— День Незалежності свят-
куємо вдома. Якщо гарна 
погода, їдемо в село копати 
картоплю. Село у нас за сто 
кілометрів від Вінниці. На-
магаємося провести усі ці 
вихідні з користю. За столом 
не відпочиваємо.

КАТЕРИНА (64), ТЕХНОЛОГ:
— Цьогоріч не зможу відсвят-
кувати як потрібно, бо в мене 
була поламана нога і зараз 
я розходжуюсь з милицею. 
Не вийде сходити на святко-
ві концерти. Раніше завжди 
ходила. У День Незалежності 
накриваємо стіл, печу торт. 

ОЛЕГ (50), ПРОКУРОР:
— Цей день зазвичай від-
значаємо на городі, копа-
ючи картоплю. Звичайно, це 
велике свято і ми не забува-
ємо про нього. Встигаємо 
і попрацювати, і відсвят-
кувати. Але святкуємо без 
алкоголю.

ІРИНА (52), БУХГАЛТЕР:
— Святкуємо по-різному: 
іноді ходимо в парк, іноді 
в кафе. У мене багато друзів 
військових і для нас це свя-
то. Чому б не зустрітись, тим 
більше у такий день. Цьогоріч 
більше вихідних днів, можна 
навіть кудись поїхати.

ВАДИМ (21), СТУДЕНТ:
— Ніяк не відзначаю це свято. 
Вихідні мене не особливо тур-
бують: я студент, у мене все 
літо вихідний. Інколи вихо-
джу на якісь заходи у місто, 
але не на всі. Знаю, що свято 
таке є. Але для мене це зви-
чайний день.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Ви святкуєте День Незалежності?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ïðîõîëîäíèé 
ðàíîê 22 ñåðïíÿ, 
âíóòð³øí³é äâ³ð 

Â³ííèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìó-
çåþ, íàòîâï ñïîñòåð³ãàº çà òèì, 
ÿê ÷îëîâ³ê ó êàìóôëÿæí³é êóðòö³ 
çí³ìàº øàð ³ðæ³ ç ÿêî¿ñü çàë³çíî¿ 
êîðîáêè. Êîðîáêà — öå ñåéô, 
çàðàäè ÿêîãî òóò ³ ç³áðàëèñÿ ³ñ-
òîðèêè, àðõåîëîãè, ïðàö³âíèêè 
ìóçå¿â, æóðíàë³ñòè ³ ùå ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ëþäåé ð³çíèõ ïðîôåñ³é 
òà ³íòåðåñ³â.

×îëîâ³ê ó êóðòö³ â³äêëàäàº ëåãê³ 
³íñòðóìåíòè â á³ê, áåðå áîëãàðêó, 
ïîò³ì ïåðôîðàòîð, ñîêèðó, ìîëî-
òîê, à ïîò³ì çíîâó ù³òî÷êó äëÿ 
çíÿòòÿ ³ðæ³. Ïðèñóòí³ ïî÷èíàþòü 
òðîõè íåðâóâàòè. Àäæå áàãàòî õòî 
ç íèõ ïðèéøîâ, ùîá íà âëàñí³ î÷³ 
ïîáà÷èòè òà çàïîñòèòè íà ñâîºìó 
Ôåéñáóö³ ôîòî çîëîòà Òðåòüîãî 
ðåéõó. Â³ä íåðâ³â æàðòóþòü:

— À ìîæå õòî êîä â³ä ñåéôà 
çíàº? — çàïèòóº ó ïðèñóòí³õ æ³íêà.

— Ïàì'ÿòàþ, ÿê çàðàç, ñèäæó 
ÿ â áóíêåð³, öèôðè íàáèðàþ, — 
â³äïîâ³äàº ¿é æ³íêà ç â³äåîêàìå-
ðîþ â ðóêàõ.

Êîëè ëþäè ïî÷àëè ñòèõàòè, 
à â ðóêàõ ÷îëîâ³êà ó â³éñüêîâ³é 
êóðòö³ çíîâó îïèíèëàñÿ áîëãàðêà, 
ïîæàðòóâàòè âèð³øèâ Îëåêñàíäð 
Ôåäîðèøåí. ²ñòîðèê ïðîöèòóâàâ 
îäèí ³ç êîìåíòàð³â, ÿêèé íàïå-

ðåäîäí³ íàïèñàëè êîðèñòóâà÷³ ó 
Ôåéñáóö³: «Óÿâ³òü, â³äêðèâàºìî, 
à òàì äîêóìåíòè íà Ñàáàð³âñüêå 
êëàäîâèùå!» Ïîñì³øêè, ñì³õ.

Ìèíóëî âæå á³ëüøå ãîäèíè ç 
ïî÷àòêó ðîçêðèòòÿ ñåéôó, ö³êà-
â³ñòü ïðèñóòí³õ çðîñòàëà, ê³ëüöå 
íàòîâïó íàâêîëî ÷îëîâ³êà â êóðò-
ö³ ñòèñêàëîñÿ. Çíîâó øóì, ³ñêðè, 
ñòóê³ò ³ ãåðîé îïîâ³ùàº âñ³õ, ùî 
âñåðåäèí³ ñåéôà äîêóìåíòè. Íà-
ïåâíî, ñàìå â öþ ìèòü ò³, õòî 
ïðèéøîâ â íàä³¿ ïîáà÷èòè çîëîòî, 
áóëè îñîáëèâî ðîç÷àðîâàí³.

Ñåéô åêñïîíóâàòèìóòü ó êðàºç-
íàâ÷îìó ìóçå¿, îñê³ëüêè öå ³ñòî-
ðè÷íà çíàõ³äêà. À ùî ñòîñóºòüñÿ 
ïðèïóùåíü ùîäî âì³ñòó ñåéôà, 
òî âîíè áóëè íàéð³çíîìàí³òí³-
øèìè ³ áåçãëóçäèìè: â³ä çîëîòà 
Òðåòüîãî ðåéõó äî ×àø³ Ãðààëÿ.

Ñòàíîì íà 22 ñåðïíÿ, á³ëüø³ñòü 
äîêóìåíò³â ïîøêîäæåí³ ÷àñîì 
òà ³ðæåþ, òîìó íà íèõ ìàëî ùî 
ðîçá³ðëèâîãî. Îäíàê íà äåÿêèõ 
âèäíî ðîñ³éñüê³ áóêâè ³ ñëîâà. 
Òàêîæ ñòàëî â³äîìî, ùî ñåéô 
ïîëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ.

Íàãàäàºìî, ñåéô çíàéøëè ï³ä 
÷àñ çåìåëüíèõ ðîá³ò íà Ìàã³-
ñòðàòñüê³é. Ðàíêîì ïðàö³âíèêè 
«Â³ííèöÿòåïëîåíåðãî» âèêëèêà-
ëè íà ì³ñöå àðõåîëîã³â. ²ñòîðèêè 
îäðàçó ïðèïóñòèëè, ùî ìåòàëåâà 
ñêðèíÿ º ñåéôîì ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè, òà ðîçïî÷àëè ñâî¿ äî-
ñë³äæåííÿ. Ñåéô â³äâåçëè ó Êðà-
ºçíàâ÷èé ìóçåé, äå éîãî ïî÷èñ-
òèëè ³ ïðè æóðíàë³ñòàõ â³äêðèëè.

«НІМЕЦЬКИЙ» СЕЙФ 
ВІДКРИЛИ. ЩО ВСЕРЕДИНІ?
Історична знахідка  У Вінниці 
відкрили сейф, який 21 серпня знайшли 
на Магістратській. Що виявилось 
всередині залізного ящика, який 
важить 500 кг, яка його подальша 
доля та до якого періоду він належить. 
Припущення істориків та археологів

ОЛЬГА 
ГРАБОВСЬКА, 
ЗАВІДУВАЧКА 
СЕКТОРУ 
АРХЕОЛОГІЇ 
КРАЄЗНАВЧОГО 
МУЗЕЮ 

— Є припущення, що це технічна 
документація якогось довоєнно-
го підприємства, хоча дат поки 
що ніяких не розібрали. Магі-
стратська — це історичний осе-

редок, там постійно жили люди, 
тому, якщо там будуть проводи-
тися якісь роботи, то будуть і зна-
хідки різноманітних періодів. Але 
закритий сейф — це виняткова 
знахідка. З чуток, під час війни 
там було гетто, але це швидше 
пов'язано з житловим будинком, 
який стояв на цьому місці. На міс-
ці був обгорілий шар, і швидше 
за все, під час пожежі сейф про-
сто провалився в підвал.

Закритий сейф —  це винятковий випадок

ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРИШЕН, 
ГЛОВА КП «ЦЕНТР 
ІСТОРІЇ ВІННИЦІ» 

— У сейфі доку-
ментація першої 
половини ХХ 

століття. Ймовірно довоєнна, 
ймовірно якогось міського під-
приємства, яке розміщувалося 

на теперішній Магістратській. 
Теоретично, це може бути на-
віть документація нашої міської 
електростанції. Розчаровувати-
ся знахідкою не варто, бо сам 
факт знахідки артефакту, факт 
суспільного резонансу — сам 
по собі тішить. Це означає, що 
нам не байдужа історія нашого 
міста будь-якого його періоду.

Розчаровуватися знахідкою не варто

На жаль, сейф виявився без золота. 
За попередніми даними, в ньому містилися документи, 
датовані 30-ми роками ХХ століття 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАДИМ МУКОМОЛ, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ
Знаєте, доводилося на спеці обколювати покійників формаліном, 
збирати мізки до купи, витягувати покалічені трупи з авто. Але 
ніщо не зрівняється за ступенем гидкості з ароматом з рота бабів, 
котрі палять… Кидайте палити, красуні!

Вацак подарував Могилеві-
²äåþ öþ äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè 

Ãåííàä³é Âàöàê «âèêîõóâàâ» äàâ-
íî. Óÿâëÿâ ¿¿ íå ñò³ëüêè ÿê äàíèíó 
ªâðîï³, ñê³ëüêè ï³äòâåðäæåííÿ, 
ùî óêðà¿íö³ — ºâðîïåéñüêà íàö³ÿ. 
Íå â ïèøíîìîâíîñò³ íàì³ð³â ÷è 
äåêëàðàö³é, à â ìàëåíüêèõ êîí-
êðåòíèõ ñïðàâàõ òà êðîêàõ ïðî-
ñóâàííÿ â á³ê îìð³ÿíî¿ ªâðîïè 
ç ¿¿ ö³ííîñòÿìè òà ð³âíåì æèòòÿ. 
Çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè ìåöå-
íàò ïðèñòóïèâ òðè ì³ñÿö³ òîìó 
äî ìàñøòàáíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
öåíòðó Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. 
«ß ïðàãíó, àáè ìîãèë³â÷àíè ïèøà-
ëèñÿ ñâî¿ì ì³ñòîì, êîìôîðòíî ïî-
÷óâàëè ñåáå â íüîìó òà ìàëè ã³äí³ 
óìîâè ïðîæèâàííÿ. Òàêîþ º ìåòà 
óñ³õ ìî¿õ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ 
ÿ ùîðîêó ðåàë³çóþ äëÿ ð³äíîãî ì³ñ-
òà», — çàçíà÷àº ïàí Ãåííàä³é.

ªâðîïåéñüêà ïëîùà — ñàìå 
òàêèé ïðîåêò, â³ä ðåàë³çàö³¿ 
êîòðîãî ì³ñòÿíè ïðîñòî â çà-
õâàò³. Çàäóìàíèé â³í ÿê íîâèé 
êóëüòóðíèé ïðîñò³ð ãðîìàäè òà 
¿¿ æèòåë³â.

Ç ìîìåíòó ðåêîíñòðóêö³¿ öåíòð 
Ìîãèëåâà íå ïðîñòî îíîâèâñÿ, 
à îæèâ, íàáóâøè ñó÷àñíîãî 
öèâ³ë³çîâàíîãî âèãëÿäó, ñòàâ 
ôóíêö³îíàëüíèì ì³ñöåì, äå 
ëþäè ìîæóòü â³äïî÷èâàòè íàñî-
ëîäæóþ÷èñü. Ï³ä êàðäèíàëüíó 
ðåêîíñòðóêö³þ ï³äïàëî âñå àá-
ñîëþòíî. «Äåêîìóí³çóâàëè» ñòà-
ð³ áåòîíí³ ïëèòè, çàì³íèâøè ¿õ 
íà íîâó òðîòóàðíó ïëèòêó, âèìî-
ùåíó àêóðàòíèìè äîð³æêàìè òà 
àëåÿìè. Öþ êðàñó äîïîâíþþòü 
çðó÷í³ ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ, àáè 
ì³ñòÿíè á³ëüøå íå ñòàâèëè ñâî-
¿õ çàë³çíèõ êîíåé íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³ âóëèö³. Ç’ÿâèëîñÿ á³ëÿ 
20-òè çàòèøíèõ ðåêðåàö³éíèõ 
çåëåíèõ çîí, âèñàäæåí³ ÷åðâîíî-
ëèñò³ øàðîâèäí³ êëåíè, ìàãíîë³¿, 
âåðáè, ð³çíîâèäè çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ñåðåä ÿêèõ êîðîëåâîþ 
çâåëè÷óºòüñÿ ÿïîíñüêà ñàêóðà, 
ÿêà çäèâóº ñâî¿ì öâ³òîì âæå íà-
âåñí³. ², çâè÷àéíî æ, ïåðëèíîþ 
ñòàâ âîäîãðàé — ñâ³òëîäèíàì³÷-
íèé ìóçè÷íèé «ãåéçåð», ùî á’º 

ç-ï³ä çåìë³, ÿêèé íåàáèÿê ïðè-
ïàâ äî äóø³ ìàëå÷³, ÿêà á³ãàº 
ïî íüîìó, ãðàþ÷èñü ï³ä ñòðóìå-
íÿìè âîäè. Ç ñàìîãî ðàíêó òàì 
çáèðàºòüñÿ ä³òâîðà, êóïàþ÷èñü 
ó âîäîãðà¿ òà íåàáèÿê ðàä³þ÷è 
ö³é íàñîëîä³. Ïîðó÷ ç ôîíòà-
íîì îáëàøòîâàíà ùå îäíà äè-
òÿ÷à ëîêàö³ÿ ðîçâàã — ³ãðîâèé 
ìàéäàí÷èê, äå ìàëå÷à çàëþáêè 
ïîâçàº ëàá³ðèíòàìè òà êîâçàº ç 
ã³ðêè, ÷óäîâî ïðîâîäÿ÷è ñâ³é ÷àñ. 
Â ï³äòâåðäæåííÿ íàçâè íà ïëîù³ 
âñòàíîâëåíèé äâîìîâíèé âêà-
ç³âíèê íàïðÿìêó äî óêðà¿íñüêèõ 
ì³ñò òà ºâðîïåéñüêèõ ñòîëèöü. 
Òåïåð ìîãèë³â÷àíè çíàòèìóòü, 
ùî äî íèõ íå òàê âæå é äàëå-
êî: ÿêèõîñü òàì 790 ê³ëîìåòð³â 
äî Âàðøàâè ÷è âñüîãî ëèøå 
2374 ê³ëîìåòðè äî Ëîíäîíà.

ªâðîïåéñüêà ïëîùà — ÷åðãî-
âèé äàðóíîê ì³ñòó â³ä ðîäèíè 
Âàöàê, òîæ ïðèóðî÷èâ ¿¿ ìåöåíàò 
ñàìå íà äåíü íàðîäæåííÿ Ìîãè-
ëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî, ÿêèé ìîãè-
ë³â÷àíè â³äçíà÷àþòü â óí³ñîí ç 
äåðæàâíèì ñâÿòîì íåçàëåæíîñò³.

Ñèìâîë³÷íèì áóâ ïðèë³ò 
íà ïëîùó ëåëåêè, ïòàõà — óî-
ñîáëåííÿ â íàðîäíèõ ëåãåíäàõ 
ùàñòÿ òà äîáðîáóòó, ïðîâ³ñíè-
êà áëàãîïîëó÷÷ÿ ð³äíîìó êðàþ. 
Çðîáèâøè êîëî íàä ì³ñòîì, â³í 
ïðèñ³â á³ëÿ Êîíäèòåðñüêîãî 
Äîìó, äàâøè ñåáå ïîãîäóâàòè òà 
áåçòóðáîòíî ïîçóâàâ íà êàìåðè, 
äåìîíñòðóþ÷è ñâîþ ïðèõèëü-
í³ñòü äî âñüîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ.

Ëåëåêà áóâ ïîì³÷åíèé ³ íà íî-
âîìó àðò-îá’ºêò³ — ïîñâÿò³ ð³ä-
íîìó ì³ñòó ó âèãëÿä³ íàïèñó «I 
love Mohyliv-Podilskyi», ÿêèé â³ä-
êðèâ Ãåííàä³é Âàöàê äåê³ëüêî-
ìà äíÿìè ðàí³øå. Ñåìèìåòðîâà 
çàâäîâæêè òà âèñîòîþ ï³ä äâà 
ìåòðè êîíñòðóêö³ÿ ïðèêðàñèëà 
ñêâåð á³ëÿ Áóäèíêó êóëüòóðè, 
ÿêèé, äî ñëîâà, ìåöåíàò ðå-
êîíñòðóþâàâ ìèíóëîãî ðîêó. 
²íñòàëÿö³ÿ ç³çíàííÿ â ëþáîâ³ 
çðîáëåíà çà çðàçîê çíàê³â, ùî 
âñòàíîâëåí³ â ³íøèõ âåëèêèõ 
ì³ñòàõ Óêðà¿íè òà çà êîðäîíîì. 

БЛОГ
ТЕТЯНА ФОМЕНКО,  ЖУРНАЛІСТ



5
RIA, Ñåðåäà, 
23 ñåðïíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАДИМ ВІТКОВСЬКИЙ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛУ «ВІННИЦЬКИЙ КРАЙ»
Що це за така АнтиТерористична 
операція, що триває роками? Це — ВІЙНА!
Перша російсько-українська!

Подільському Європейську площу
Ã³ãàíòñüê³ ë³òåðè âèäíî ç âèñî-
òè ïòàøèíîãî ëåòó, ÿê ³ ñåðöå, 
êîòðå çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ ñïî-
ðóäè. «Ö³ ÷óòòºâ³ ñëîâà, ïðîìîâ-
ëÿº êîæåí, õòî òóò ìåøêàº, — 
çàçíà÷èâ íà â³äêðèòò³ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ïåòðî Áðîâêî. — Ç íèìè 
ìîãèë³â÷àíè ïî÷èíàþòü ñâ³é äåíü 
òà çàâåðøóþòü, òâîðÿòü ñó÷àñíó 
³ñòîð³þ ð³äíîãî ì³ñòà. ß âäÿ÷-
íèé ñ³ì‘¿ Ãåííàä³ÿ Âàöàêà çà ïî-
ñò³éíèé âíåñîê â ðîçâèòîê ì³ñòà, 
ÿêèé â³í ðîáèòü ç ëþáîâ’þ- îñü 
òàê, ÿê òóò íàïèñàíî!» 

«Ó êîæíîãî ìîãèë³â÷àíèíà º 
ñâ³é Ìîãèë³â, ÿêèé ìàº â ñâîºìó 
ñåðö³, ÿê ³ â ìîºìó òà ìîº¿ ñ³ì’¿. 
Äàíà êîíñòðóêö³ÿ çðîáëåíà äëÿ 
ïîïóëÿðèçàö³¿ íàøîãî ì³ñòà, — 
ïîÿñíèâ Ãåííàä³é Âàöàê. — 
Íàì õîò³ëîñÿ çðîáèòè ùå îäíó 
àêö³þ, ùå îäíå óëþáëåíå ì³ñöå 
äëÿ ìîãèë³â÷àí ³ ãîñòåé, ÿê ñèìâîë 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Áàãàòî 
ì³ñò â ªâðîï³ ìàþòü ïîä³áí³ ñèì-
âîëè — «ß ëþáëþ ñâîº ì³ñòî», 
òåïåð º â³í ³ ó íàñ. «ß ëþáëþ Ìî-
ãèë³â» — äóæå ÿñêðàâî ³ êðàñèâî, 
âèéøëî òàê, ÿê áóëî çàäóìàíî!» 

Íîâà òóðèñòè÷íà ðîäçèíêà 
ì³ñòà, îñíàùåíà ï³äñâ³òêîþ 
äëÿ òåìíî¿ ïîðè äîáè, âæå ñòàëà 
ñâîºð³äíîþ ôîòîçîíîþ ÿê äëÿ 
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, êîòð³ ðîç-
ä³ëÿþòü ïî÷óòòÿ â³ääàíîñò³ ì³ñòó, 
â ÿêîìó æèâóòü, òàê ³ äëÿ ãîñòåé. 
Ó áàãàòüîõ íà ñòîð³íö³ â ³íòåð-
íåò³ âæå ðîçì³ùåíà àâàòàðêà 
íà òë³ «ß ëþáëþ Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé» òà â³äåîðîëèêè.

Ç ëþáîâ’þ äî íàéìåíøèõ 
ìåøêàíö³â ì³ñòà Ãåííàä³é Âàöàê 
ñïîðóäèâ äèòÿ÷èé ³ãðîâèé ìàé-
äàí÷èê á³ëÿ íîâîáóäó äëÿ ìîãè-
ë³â-ïîä³ëüñüêèõ ïðèêîðäîííèê³â, 
ÿêèé òàêîæ â³äêðèëè â ñåðïí³. 
Ñèìâîë³÷íó ñòð³÷êó íà éîãî â³ä-
êðèòò³ ìåöåíàò ïåðåð³çàâ ñï³ëüíî 
ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ºì Êîðîâ³ºì. 
«Âñå, ùî ìè ðîáèìî â æèòò³, ïî-
òð³áíî äëÿ òîãî, ùîá îñü òàê³ ìàë³ 
ä³òè ðîñëè, áóëè ùàñëèâèìè, íàä 
íèìè áóëî ÷èñòå íåáî, ³ ìè íèìè 

ãîðäèëèñÿ. Âäÿ÷íèé Ãåííàä³þ Âà-
öàêó, ùî ðîáèòü íàøèõ ä³òåé ùàñ-
ëèâèìè!», — â³äçíà÷èâ î÷³ëüíèê 
Â³ííè÷÷èíè. À ïîò³ì óñ³ äîðîñ-
ë³, êîòð³ ïðè÷åòí³ äî ñòâîðåííÿ 
äèòÿ÷î¿ çîíè êîìôîðòó, ðàä³ëè 
ðàçîì ç ä³òâîðîþ òà ðîáèëè ç 
íèìè ñåëô³.

Íå ìåíø àìá³òíèì çðåàë³çî-
âàíèì äåïóòàòîì öüîãîð³÷íèì 
ïðîåêòîì ñòàëà ñó÷àñíà ðÿòó-
âàëüíà ñòàíö³ÿ íà Äí³ñòð³, ÿêà 
íå ìàº àíàëîã³â íà Â³ííè÷÷èí³. 
Äâîÿðóñíà áóä³âëÿ ïîâí³ñòþ ðîç-
ðàõîâàíà çà íîâ³òí³ìè âèìîãàìè 
òà ñòàíäàðòàìè. Íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³ ðîçì³ñòèâñÿ íàâ÷àëüíèé 
êëàñ, ê³ìíàòè àäì³íïåðñîíàëó, 
îñîáîâîãî ñêëàäó ðÿòóâàëüíè-
ê³â òà âîäîëàç³â, ê³ìíàòà â³ä-
ïî÷èíêó, ñàíâóçîë ç äóøîâîþ, 
ïðèì³ùåííÿ äëÿ âîäîëàçíîãî 
ñïîðÿäæåííÿ, äëÿ çàêà÷óâàííÿ 
ïîâ³òðÿ â êèñíåâ³ áàëîíè, à òà-
êîæ ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ — 
óñå ïðîäóìàíî äî äð³áíèöü. 
Ïåðøèé ÿðóñ â³äâåäåíî äëÿ 
ñïåöòåõí³êè, çàñîá³â ïîðÿòóí-
êó ëþäåé íà âîäíèõ îá’ºêòàõ. 
Ïðîåêòàíòàìè ïåðåäáà÷åíå ùå 
é ñïîðóäæåííÿ îãëÿäîâî¿ áàøòè.

Çà ðîêè ñâîº¿ áëàãî÷èííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ìåöåíàò «ïðèâ÷èâ» 
ì³ñòÿí äî çì³í íà êðàùå, íà-
ñòóïíîãî ðîêó Âàöàê ïðèñòóïàº 
äî ÷åðãîâîãî àìá³òíîãî äîáðî-
÷èííîãî ïðîåêòó — áóä³âíèöòâà 
íàáåðåæíî¿, ÿêîþ ïèøàòèìóòüñÿ 
æèòåë³ ì³ñòà íà Äí³ñòð³.

Äèâëÿ÷èñü íà îíîâëåíèé Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé, ìîæíà áóòè 
âïåâíèì, ùî íà íüîãî ÷åêàþòü 
ùå êðàù³ çì³íè. Ì³ñòî íå ñòî-
¿òü íà ì³ñö³, à ðóõàºòüñÿ âïåðåä. 
Ïðèºìíî, êîëè âëàäà ðàçîì ³ç 
ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèì ìåöå-
íàòîì äáàº ïðî ñâîþ ãðîìàäó, 
ñòâîðþº ñï³ëüíîòó ºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà. Äîáðå, êîëè º ò³ ëþäè, 
ÿê³ ïåðåéìàþòüñÿ äîëåþ îò÷îãî 
êðàþ, ÿê³ ñâîþ ëþáîâ âèñëîâ-
ëþþòü íå íà ñëîâàõ, à â ñïðàâàõ. 
Äîâåäåíî íà ïðèêëàä³ Ìîãèëå-
âà-Ïîä³ëüñüêîãî.

405589
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Про те, як лікар Ксю сміливо і 
вміло виконувала свою роботу, 
розповів під час вручення наго-
роди її колега демобілізований 
Андрій Грачов. За його словами, 
командування бригади справед-
ливо подало кандидатуру Нові-
кової на нагородження орденом 
Богдана Хмельницького.
— Знаєте, що відповіли чинов-
ники з Міноборони, — зазна-
чив Грачов. — Що не вистачає 
бойових заслуг. Та ще й додали 
до відповіді смайлик. Це що, на-
смішка, чи як?
Загалом у той день народних 
Героїв збільшилося на 12 осіб. 
Двоє з них — вінничани. Орден 
військового розвідника полков-
ника Максима Шаповала отри-
мала його мати Наталія Леоні-
дівна. Автомобіль, в якому зна-

ходився боєць, підірвали у Києві 
27 червня. Лікар Ксю прийшла 
за нагородою особисто. У роз-
мові з журналістом розповіла, 
що донечка уже вміє говорити 
окремі слова і навіть словоспо-
лучення. Дуже любить домашніх 
тваринок. Забрати дитину з ву-
лиці — проблема, так їй подоба-
ється прогулюватися. Можливо, 
виросте, як мама, мандрівни-
цею. Пані Тетяна побувала нео-
дноразово у Карпатах, Криму, 
навіть на Кольському півострові 
була. Подорожувати подобаєть-
ся понад усе! Любить милувати-
ся польовими квітами. І навпа-
ки, боляче дивитися на зірвані 
квіти. Сподівається, що до кінця 
декретної відпустки закінчиться 
війна. До війська все одно по-
вернеться, бо в неї — контракт.

Не вистачає бойових заслуг?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â ³ ä â à æ í à  ³ 
ñêðîìíà. Öå ïðî 
Òåòÿíó Íîâ³êîâó. 
Íà ñêðîìí³ñòü 

çâåðòàºø óâàãó ï³ä ÷àñ ñï³ë-
êóâàííÿ ç íåþ. Ïðî ¿¿ â³äâàãó 
ãîâîðÿòü ïîáðàòèìè. Íàñàìïå-
ðåä ò³, êîãî ðÿòóâàëà ï³ñëÿ ïî-
ðàíåíü â îäí³é ç íàéãàðÿ÷³øèõ 
òî÷îê â³éíè íà Äîíáàñ³ — áîÿõ 
çà Äîíåöüêèé àåðîïîðò. Ð³ê ³ 
äâà ì³ñÿö³ âîíà ïðîâåëà â ÀÒÎ. 
Ç íèõ ñ³ì ì³ñÿö³â ïåðåáóâàëà 
â îñîáëèâîìó ñòàí³ — ïðè íàä³¿, 
òîáòî ÷åêàëà äèòèíó. ×îìó ï³ä 
÷àñ âàã³òíîñò³ íå ïî¿õàëà äîäîìó? 
Çðîáèëà öå ò³ëüêè çà äâà ì³ñÿö³ 
äî íàðîäæåííÿ ñâîº¿ äîíå÷êè, 
ÿêó íàçâàëà Äàðèíêîþ.

— Õ³áà æ³íêè, êîëè ÷åêàþòü 
äèòèíó, ïðèïèíÿþòü ïðàöþâà-
òè? — çàïèòóº ïàí³ Òåòÿíà. — 
Äóìàºòå, íà çàâîä³, â ë³êàðí³ ÷è 
³íøîìó ì³ñö³ ðîáîòè, ¿ì ëåãêî?

Ë³êàðÿ Êñþ, ÿêà ñëóæèëà 
ó 93-é áðèãàä³, êåð³âíèöòâî 
ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè ïðåäñòàâèëî 
äî íàãîðîäæåííÿ îðäåíîì Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî. Ó Ì³íîáî-
ðîíè â³äìîâèëè. Çàòå ¿¿ çàñëóãè 
âèçíàëè ëþäè. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ 
ðÿò³âíèê á³éö³â îòðèìàëà íàðîä-
íó íàãîðîäó — îðäåí «Íàðîäíèé 
Ãåðîé Óêðà¿íè».

АВТОМАТ НАЗВАЛА «КСЮША» 
Çâ³äêè òàêèé ïîçèâíèé — Êñþ?
— Ìåíå òàê ñòàëè íàçèâàòè ùå 

ï³ä ÷àñ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè, — 
êàæå ïàí³ Òåòÿíà. — Íà çð³ñò, ÿê 
áà÷èòå, ÿ íå äóæå âèñîêà. Äàëè 
óêîðî÷åíèé àâòîìàò. Êîëè âçÿ-
ëà äî ðóê, ðîçäèâèëàñÿ, ÷îìóñü 
íàçâàëà çáðîþ «Êñþøà». Õòîñü 
ç ïîáðàòèì³â ñêîðîòèâ ñëîâî 
äî òðüîõ ë³òåð — Êñþ. Òóò æå 
ïî÷óëà: «Îò ³ ìàºø, Òåòÿíî, ïî-
çèâíèé — ë³êàð Êñþ».

Ïàí³ Òåòÿíà ï³øëà â ÀÒÎ ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ¿é ïîäçâîíèâ Àíäð³é 
Ãðà÷îâ. Ç íèì íàâ÷àëèñÿ ó ìå-
äè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ïè-
ðîãîâà. Àíäð³é ïðîñèâ, ùîá ïðè-
¿õàëà íà äîïîìîãó ñàìà, ³íøèõ 
çàêëèêàëà öå ðîáèòè. Íà òîé ÷àñ 
âîíà çàéìàëàñÿ âîëîíòåðñòâîì. 
Êóïóâàëà íåîáõ³äí³ ë³êè ³ ïåðå-
äàâàëà á³éöÿì. Ì³ðêóâàëà òàê: 
ïî¿äå íà äåÿêèé ÷àñ, äîïîìîæå 
êîëåãàì, à ÷åðåç ì³ñÿöü-äðóãèé, 
ìàêñèìóì ï³âðîêó, ïîâåðíåòüñÿ 
äîäîìó. À âèéøëî òàê, ùî çàëè-
øèëàñÿ â àðì³¿ ³ ñòàëà â³éñüêîâèì 
ìåäèêîì.

— Áåç ï³äïèñàííÿ êîíòðàê-
òó â³éñüêîâ³ íå íàäàâàëè çãîäè 
â³äïðàâèòèñÿ â ÀÒÎ, — ïîÿñíþº 
ïàí³ Òåòÿíà. — Âèáèðàòè íå äî-
âîäèëîñÿ. Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äî-
êóìåíòà ïðîéøëà êóðñ â³éñüêîâî¿ 
ï³äãîòîâêè. Çàíÿòòÿ â³äáóâàëè-
ñÿ íà îäí³é ç íàâ÷àëüíèõ áàç 

«СКІЛЬКОХ ПАЦАНІВ ТАНЮХА 
ВИТЯГЛА НА ПЕРЕДОВІЙ!»
Про відважну  Лікар Тетяна Новікова 
з позивним Ксю отримала орден 
«Народний Герой України». Його вручили 
у «Плеяді». А ось нагороду від держави 
не дали. Чим мотивували відмову 
чиновники з Міноборони?

ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³. 
Ïåðøå áîéîâå õðåùåííÿ îòðèìà-
ëà ó ðàéîí³ Äîíåöüêîãî àåðîïîð-
òó. Âðàçèëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïî-
ðàíåíèõ. Êàæå, ¿õ âåçëè ïîòîêîì. 
Äîñòàâëÿëè äî ìåäè÷íèõ ïóíêò³â 
³ øïèòàë³â. Ñàìå òàì â³ä÷óëà, ùî 
òàêå ñòðàõ.

— Ìè æ íå áåçñìåðòí³ ãåðî¿, 
æèòòÿ ó êîæíîãî îäíå, íåìà òà-
êèõ, õòî íå áî¿òüñÿ, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Òåòÿíà. — Àëå â³í òðîõè â³ä-
ñòóïàº, êîëè ïîðó÷ ç òîáîþ íà-
ä³éí³ ëþäè. Íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, 
ÿê³ òàì â³äâàæí³ õëîïö³!

ТІЛЬКИ Б ВОДІЙ УЦІЛІВ. Ï³ñëÿ 
ïåðøîãî áîþ, â ÿêîìó îïèíèëà-
ñÿ ë³êàð, áóëî áàãàòî ïîðàíåíèõ. 
¯¿ âðàçèëà ñì³ëèâ³ñòü ñîëäàòà, ç 
ÿêèì ïîçíàéîìèëàñÿ íàïåðåäîä-
í³. Â³í òåæ çàçíàâ óøêîäæåííÿ. 
Ë³êàð â³äïðàâëÿëà éîãî äî øïè-
òàëþ. Àëå òîé â³äìîâèâñÿ. Ñêà-
çàâ, ùî ç³ ñâî¿ì ïîðàíåííÿì â³í 
ùå ìîæå äîïîìîãòè åâàêóþâàòè 
³íøèõ. Êñþ íå ñòàëà ïåðå÷èòè. 
Â³í äîâãî íå ïîâåðòàâñÿ. À ïîò³ì 
óï³çíàëà éîãî ñåðåä äâîõñîòèõ. 
Äëÿ íå¿ öå áóëà ïåðøà âòðàòà 
çíàéîìî¿ ëþäèíè.

Îäèí ç â³éñüêîâèõ, ÿêèé ïðè-
áóâ ó Â³ííèöþ ç Ï³ñê³â, ùî á³ëÿ 
Äîíåöüêà, íà íàãîðîäæåíí³ îð-
äåíîì «Íàðîäíèé Ãåðîé» ðîç-
ïîâ³â, ùî ë³êàð Êñþ çà ãîäèíó 
íàäàâàëà äîïîìîãó 20-òè ïî-
ðàíåíèì. Êàæå, á³éö³ â³ðèëè ¿é 
òîìó, ùî ïðàöþâàëà ïðîôåñ³éíî, 
óïåâíåíî ³ ñïîê³éíî. Çà ñëîâàìè 
á³éöÿ, ë³êàð Òåòÿíà íå ïàí³êó-
âàëà íàâ³òü ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿.

— Êîëè îïèíÿëèñÿ ï³ä îá-
ñòð³ëîì ï³ä ÷àñ åâàêóàö³¿ ïîðà-
íåíèõ, íàéá³ëüøå õâèëþâàëàñÿ 
çà âîä³ÿ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Ñàìà æ íå âì³ëà 
ìàøèíîþ êåðóâàòè. Âçÿëà é 

ДОВІДКА 

Орден «Народний Герой України» 
заснували у 2015-му з ініціативи 
колекціонера Андрія Боєчка та 
Ювеліра Дмитра Щербакова. Його 
виготовляють у двох варіантах: з 
червоно-чорною стрічкою на ко-
лодці — для воїнів, які із зброєю 
в руках захищають рідну землю; та 
жовто-блакитною стрічкою — для 
волонтерів та медиків. Подання 
може зробити будь-хто. Необхід-
но вказати, за які заслуги пропо-
нується нагородити кандидата. 
Рішення приймає Нагородна рада. 
Виготовляється орден із срібла 
925 проби. Матеріал для його ви-
готовлення також збирають люди. 
Свою срібну медаль з чемпіонату 
Європи передав боксер В’ячеслав 
Узєлков. Найбільше срібла у на-
шому місті зібрала учениця Луїза 
Мілованова.

íàâ÷èëàñÿ. Ïðàâ íå ìàþ, çàòå 
«òàáëåòêîþ», íàøèì ìåäè÷íèì 
ÓÀÇèêîì, ìîæó ¿õàòè ñàìîñò³éíî.

«ВИКАЗУЙ СВОЇ СЕКРЕТИ, ТЕ-
ТЯНО АНАТОЛІЇВНО». Íà â³éí³ 
âîíà çóñòð³ëà ñâîãî ìàéáóòíüîãî 
÷îëîâ³êà. Çðîçóì³ëî, ïðî çà÷àò-
òÿ äèòèíè ó òîé ÷àñ íå éøëîñÿ. 
Àëå ñòàëîñÿ, ùî ñòàëîñÿ. Ïî-
¿õàëà ó Äí³ïðîïåòðîâñüê íà êîí-
ñóëüòàö³þ ³ ïî÷óëà òå, ùî õî÷å 
ïî÷óòè êîæíà æ³íêà: «Ó âàñ áóäå 
äèòèíà». Ïîâåðíóâøèñü ó ï³ä-
ðîçä³ë, ÿçèê òðèìàëà çà çóáàìè. 
Í³õòî ç ïîáðàòèì³â íå çíàâ ïðî 
¿¿ ñòàí. Ç ÷àñîì ôîðìè ò³ëà ñòà-
ëè á³ëüø îêðóãë³. Òîä³ çà â³êíîì 

óæå áóëà îñ³íü. Ìàëà ìîæëèâ³ñòü 
îäÿãàòè òåïëå âáðàííÿ. Õòî òàì 
ïðèäèâëÿâñÿ?

— Ó íàñ áóâ êëàñíèé ôåëüäøåð 
ç Äí³ïðà, — çãàäóº ïàí³ Òåòÿíà. — 
Äîñâ³ä÷åíèé, ìóäðèé. Â³í ïåð-
øèé çâåðíóâ óâàãó íà ì³é ñòàí. 
ßêîñü ñêàçàâ: «Òåòÿíî Àíàòîë³¿â-
íî, àíó â³äêðèâàé ñâî¿ ñåêðåòè». 
ß ç³çíàëàñÿ. Îäðàçó æ ïîïðîñèëà 
íå ðîçãîëîøóâàòè öå â ï³äðîç-
ä³ë³. Ôåëüäøåð äîòðèìàâ ñëîâà. 
Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ òîãî çàíàäòî 
îï³êóâàâñÿ ìíîþ.

Äîäîìó âîíà ïîâåðíóëàñÿ 
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2016-ãî. 
À 7 êâ³òíÿ ó íå¿ íàðîäèëàñÿ äî-
íå÷êà, ÿêó íàçâàëà Äàðèíêîþ.

Лікар-педіатр Тетяна Новікова (позивний Ксю). 
Жінка рік і два місяці провела в АТО

Такий комплект отьримував кожен з Героїв України. 
Орден виготовлений зі срібла, яке збирають прості українці
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Будівництво нового скверу 
мало не зупинилося. У поне-
ділок, 7 серпня, робочі на-
трапили на підземні пустоти, 
що нагадували черговий вхід 
до вінницьких катакомб. Про 
цю новину повідомили фа-
хівці «Центру історії Вінни-
ці» на сторінці у Фейсбуку 
(goo.gl/vusCT8)
«Однак при проведенні об-
стеження спеціалістами Центр 
історії Вінниці та волонтерами 
Вінницьке історичне товари-
ство було встановлено, що 
виконавці робіт натрапили 

на залишки підвального по-
верху будинку Я. Співака 1910-х 
років, де розміщувався мебле-
вий магазин, торгові ряди та 
лавки. Садиба не пережила 
період Другої світової війни: 
під час бою за місто у березні 
1944 року будинок згорів та 
не піддавався відновленню», — 
пишуть у спільноті.
Як встановили історики, осо-
бливої історичної ціннос-
ті підвали будинку Співака 
не мають, адже неодноразово 
перебудовувались та були по-
шкоджені.

Під «Ліверпулем» знайшли підземелля

Куди звертатися 
по допомогу 
 Ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³, 
24–27 ñåðïíÿ, ë³êàðí³ òà 
ïîë³êë³í³êè Â³ííèö³ áóäóòü 
ïðàöþâàòè çà îêðåìèì ãðà-
ô³êîì. Ï’ÿòíèöÿ, 25 ñåðïíÿ, 
áóäå ðîáî÷èì äíåì, à 24, 
26 ³ 27 ñåðïíÿ — âèõ³äíèìè. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº äåïàð-
òàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ó âèõ³äí³ õâîðèì íåîáõ³äíî 
çâåðòàòèñü äî ïðèéìàëüíèõ 
â³ää³ëåíü ë³êàðåíü:
äîðîñëèì äî ì³ñüêî¿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1 (Õìåëü-
íèöüêå øîñå, 96), ì³ñüêî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 (ïð. 
Êîöþáèíñüêîãî, 6) òà ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 3 
(âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 138).
Ä³òÿì äî ïðèéìàëüíîãî â³ää³-
ëåííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ «Öåíòð 
ìàòåð³ òà äèòèíè», ùî íà âóë. 
Ìàÿêîâñüêîãî, 138. Ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàííÿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè õ³ðóðã³÷íîãî 
ïðîô³ëþ íåîáõ³äíî ¿õàòè 
äî ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
íà âóë. Êè¿âñüêà, 68.
Ç 9-î¿ äî 12-î¿ ãîäèíè 
â Öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
áóäóòü âèïèñóâàòè äîâ³äêè 
ïðî ñìåðòü.  

Відмінили 
потяг 
 ×åðåç Â³ííèöþ ïðîõîäèâ 
ïîòÿã, ùî êóðñóâàâ ç Êèºâà 
äî Îäåñè. Ç 24 ñåðïíÿ éîãî 
â³äì³íÿþòü. Òàêîæ çì³íþ-
ºòüñÿ ðîçêëàä ðóõó ³íøîãî 
ïîòÿãó.
«Ó çâ’ÿçêó ç ïðèçíà÷åííÿì 
øâèäê³ñíîãî ïî¿çäà ²íòåð-
ñ³ò³ ¹ 715/716 Êè¿â — 
Ïåðåìèøëü ç 24 ñåðï-
íÿ çì³íþºòüñÿ ðîçêëàä 
ðóõó ïî¿çä³â ¹ 705/706, 
¹ 743/744 ³ ¹ 763 òà 
â³äì³íÿºòüñÿ êóðñóâàííÿ 
ïî¿çäà ¹ 747/748 Äàðíè-
öÿ — Ëüâ³â — Äàðíèöÿ, 
ùî ñë³äóº ÷åðåç Â³ííèöþ, 
Õìåëüíèöüêèé òà Òåðíî-
ï³ëü. Îäíàê ïàñàæèðè é íà-
äàë³ çìîæóòü ïîäîðîæóâàòè 
äî öèõ ì³ñò, ñêîðèñòàâøèñü 
ïî¿çäîì ¹ 715/716 Êè¿â — 
Ïåðåìèøëü», — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ Óêðà¿íñüêî¿ çàë³ç-
íè÷íî¿ øâèäê³ñíî¿ êîìïàí³¿.
Òàêîæ ç 24 ñåðïíÿ çì³íþ-
ºòüñÿ ðîçêëàä ðóõó ïî¿çäà 
¹ 763 Äàðíèöÿ — Îäåñà. 
Â³í òåïåð âèðóøàòèìå ç 
Äàðíèö³ î 16.09, à ç³ ñòàíö³¿ 
Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé î 16.35. 
Íà ñòàíö³¿ Â³ííèöÿ â³í áóäå 
î 18.54. Óæå î 18.56 âèðóøà-
òèìå çíîâó ó äîðîãó.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó öåíòð³ ñêâåðó 
ç’ÿâèòüñÿ ³íñòà-
ëÿö³ÿ ç ô³ãóðàìè 

ó÷àñíèê³â ãóðòó «Á³òëç» ñåðà Ïîëà 
ÌàêÊàðòí³, Äæîíà Ëåííîíà, Ð³í-
ãî Ñòàðà ³ Äæîðäæà Ãàðð³ñîíà, 
à ïîçàäó — îñï³âàíà íèìè «Æîâòà 
ñóáìàðèíà» ç õâèëÿìè.

À ùå ñêâåð ìàþòü âèìîñòèòè 
ãðàí³òíîþ òà êë³íêåðíîþ ïëèò-
êîþ, âñòàíîâèòè íîâ³ ëàâî÷êè òà 
ë³õòàð³, òà îáëàäíàòè ñèñòåìó â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ. Óâåñü ïðîåêò 
êîøòóâàòèìå ì³ñòó 6 ì³ëüéîí³â 
760 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü.

БУДУТЬ СПІВАТИ. Óñòàíîâèòè 
³íñòàëÿö³þ íà ÷åñòü «Ë³âåðïóëü-
ñüêî¿ ÷åòâ³ðêè» — ³äåÿ ãîëîâíî-
ãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà Îëåêñàíäðà 
Ðåêóòè. Äî òîãî, ÿê ïî÷àëè ñòâî-
ðþâàòè ñêâåð, ïàí Ðåêóòà «ïðî-
ñóâàâ» ïðîåêò ìàéæå òðè ðîêè.

Æóðíàë³ñòö³ RIA Ë³í³ Êàëóã³-
í³é ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ïîêàçó-
âàâ â³çóàë³çàö³þ ïðîåêòó, ÿêèé, 
í³áè-òî, âçàãàë³ íå çì³íèâñÿ ç 
2014 ðîêó. Ðåêóòà ðîçêàçàâ, ùî 
ô³ãóðè ã³òàðèñò³â, ñóáìàðèíè áó-
äóòü ç îðãñêëà òà ì³öíîãî ïëàñ-
òèêó (goo.gl/bYY2Z4).

Êîíòóðè ÷îâíà áóäóòü çðîáëåí³ 
òàê, ùîá òóäè ìîæíà áóëî çàéòè, 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç «á³òëàìè» ³ 
ïðîñòî ïîñèä³òè. ² ùå ô³ãóðè ìó-
çèêàíò³â áóäóòü ñï³âàòè ³ ãðàòè. 

Ùîãîäèíè òóò ïëàíóºòüñÿ âìè-
êàòè ï³ñí³ «The Beatles».

Ñêâåð íà Ñîáîðí³é ðîçðèëè 
íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. Òóò ðîá³ò-
íèêè ç ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Àêòèâ-Ñòðîé» çíÿëè ïëèòêó, 
ëàâêè òà ïî÷àëè ðîáèòè ï³ä-
ï³ðíó ñò³íêó. Íà ïîäâ³ð’¿ øêî-
ëè ¹ 17 ñêëàäóþòü áóä³âåëüí³ 
ìàòåð³àëè.

— Â³ä ö³º¿ ³íñòàëÿö³¿ áóäóòü 
ðîçõîäèòèñÿ ïî çåìë³ «ñîíÿ÷í³ 
ïðîìåí³», ÿê³ ìè âèêëàäåìî æîâ-
òîþ ïëèòêîþ. À çàðàç ïðîâåëè 

äåìîíòàæ ïëèòêè òà ëàâîê, ïðî-
âåëè êîìóí³êàö³¿. Îäíó ÿëèíêó 
ïåðåñàäèëè íà êëóìáó ïîðÿä. 
Ïî÷àëè ðîçð³âíþâàòè òåðèòî-
ð³þ òà áóäóºìî ï³äï³ðíó ñò³íêó. 
Ìàºìî âñå âñòèãíóòè, — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ô³ðìè 
«Àêòèâ-Ñòðîé» Ñåðã³é Øèøêîâ-
ñüêèé.

А ЧОМУ «БІТЛЗ» ЗРОБЛЯТЬ 
У ВІННИЦІ? Ë³âåðïóëüñüêèé ãóðò 
æîäíîãî ðàçó íå áóâ ó Â³ííèö³. 
Ò³ëüêè ñåð Ïîë ÌàêÊàðòí³ äà-
âàâ êîíöåðò ó 2008 ðîö³, ó Êèºâ³ 
(goo.gl/BkL13v). ×îìó á³ëÿ Ìàê-

БУДУЮТЬ СКВЕР НА ЧЕСТЬ 
«БІТЛЗ» ТА... ПИРІЖКІВ
Нова локація  Біля Макдональдсу 
в сквері поставлять фігури гурту «The 
Beatles» з жовтою субмариною. Зараз там 
триває ремонт. Робочі з підприємства 
«Актив-Строй» розрили територію та 
будують нову підпірну стінку. Чому 
увічнять у Вінниці саме «Бітлів»? Цьому є 
дві версії, серед яких пиріжки з лівером

äîíàëüäñó âñòàíîâëÿòü «á³òë³â»? 
Ó ïóáë³êàö³¿ «Ëåãåíäàðí³ Beatles 
³ ¿õ Yellow Submarine ç’ÿâëÿòüñÿ 
ó Â³ííèö³» ôàõ³âö³ ãîâîðÿòü ïðî 
ê³ëüêà âåðñ³é (goo.gl/bYY2Z4).

Çà ñëîâàìè ³ñòîðèêà Îëåêñàí-
äðà Ôåäîðèøåíà, ñàìå ç «á³òëà-
ìè» ïîâ’ÿçàíà îäíà ³ç âåðñ³é 
âèíèêíåííÿ íàçâè ñêâåðó — 
Ë³âåðïóëü.

— Âîíà ç’ÿâèëàñü äåñü ó 70–
80 ðîêàõ. Ñüîãîäí³øí³ ñîðîêà-
ð³÷í³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî íà ôîí³ 
ïîïóëÿðíîñò³ ö³º¿ ãðóïè â Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³, ñàìå òóò, ïîðó÷ 
ç òâîðàìè Âèñîöüêîãî òà Öîÿ, 
ëóíàëè ³ ï³ñí³ «The Beatles», — 
êàæå â³í. — Âò³ì, º é ³íøà âåð-
ñ³ÿ. Âîíà ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî 
íà òîìó ì³ñö³, äå ñüîãîäí³ ïðè-
áëèçíî ñòî¿òü Ìàêäîíàëüäñ, 
áóâ êàôåòåð³é «Êðèíè÷åíüêà», 
äå ïîðÿä ç ³íøèì, ïðîäàâàëè-
ñÿ ñìà÷í³ ïèð³æêè ç ë³âåðîì… 
Çðåøòîþ, äóìàþ, ùî ïðàâäà, ³ñ-
òèííîãî ïîõîäæåííÿ íàçâè äåñü 
ïîñåðåäèí³ — íà ïåðåòèí³ öèõ 
äâîõ âåðñ³é.

Âîäíî÷àñ, çà ñëîâàìè øîóìåíà 
Îëåêñàíäðà Øåìåòà, íàçâà Ë³-
âåðïóëü, òàê ñàìî ÿê ³ áàãàòî ³í-
øèõ — ñêîð³øå çà âñå äàíü ìîä³.

— Ì³êðîðàéîíè â ïåðøó ÷åð-
ãó íàçèâàëè ò³, õòî òàì æèâ, êî-
æåí õîò³â ÿêîñü âèä³ëèòèñÿ, ³ 
ç’ÿâëÿëèñÿ íàçâè, — êàæå â³í. — 
Ïðèíàéìí³, ç ïèð³æêàìè ç ë³âå-
ðîì Ë³âåðïóëü íàâðÿä ÷è ìîæíà 
ïîâ’ÿçóâàòè, âîíè ïðîäàâàëèñÿ 
íàïðîòè — òàì, äå çàðàç á³áë³î-
òåêà, â «Êðèíè÷åíö³» âîíè òåæ 
áóëè, àëå íå ÿê îñíîâíèé òîâàð, 
êàôåòåð³é á³ëüøå ñïåö³àë³çóâàâñÿ 
íà çäîá³… Àëå ÿê áè òàì íå áóëî, 
ÿê íà ìåíå, «The Beatles» ìîæíà 
ñòàâèòè äå çàâãîäíî, ì³ñöå â öåí-
òð³ — äîñèòü íåïîãàíî ï³äõîäèòü 
äëÿ öüîãî.

У центрі буде сцена з фігурами «The Beatles». 
І тут будуть лунати хіти Ліверпульської четвірки

Ñêâåð «Ë³âåðïóëü» 
îòðèìàâ ³ì’ÿ ÷åðåç 
á³òëîìàí³â. Çà ³íøîþ 
âåðñ³ºþ — ÷åðåç 
ïèð³æêè ç ë³âåðîì, 
ùî òóò ïðîäàâàëèñÿ

Робітники зводять нову підпірну стінку з боку школи 
№ 17. Локацію вони мають зробити до Дня міста

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA
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У Вінниці маму з немовлям при-
йняли на лікування в обласну ди-
тячу інфекційну лікарню. Спершу 
вимагали пояснення, чому само-
стійно, без направлення лікаря, 
прибули в лікарняний заклад. 
Після того, як дізналися про їхні 
митарства, запитань більше 
не виникало. Дитину поклали 
на стаціонар, одразу обстежили 
і почали лікувальні процедури.
— Ми настільки задоволенні лі-
куванням у Вінниці, що словами 
не передати, — каже пані Світла-
на. — Умови не йдуть в жодне 
порівняння з тими, що бачили 
у Могилеві. Палату постійно 
кварцують. Лікарі й медсестри 
уважні до нашої дівчинки і нас 

самих. Таку само увагу виявляють 
до інших пацієнтів. Різні не тільки 
лікарні, а й лікарі та медсестри. 
Маю на увазі ставлення різне.
У понеділок пані Світлана зателе-
фонувала і повідомила, що до-
нечці вже значно краще.
Про свої митарства з лікуванням 
у Могилеві-Подільському моло-
да мама розповіла у соцмережах. 
У відгуках читачі підтверджують, 
що умови в інфекційному жахли-
ві. Пані Прочаковська також мала 
писати листа на ім’я директора 
департаменту охорони здоров’я 
області про умови лікування і 
ставлення пацієнтів в інфекцій-
ному відділенні Могилівської 
лікарні.

Не тільки лікарні різні, а й лікарі 

ВАСИЛЬ МИКОЛЮК, 
ГОЛОВНИЙ 
ЛІКАР МОГИЛІВ- 
ПОДІЛЬСЬКОЇ 
ОКРУЖНОЇ ЛІКАРНІ:

— Приміщення 
інфекційного від-

ділення старе, одноповерхове, 
це правда, тому все може бути, 
хоча я особисто пацюків там 
не бачив. Капітальний ремонт 
проводили давно, приблизно 

20 років. Зараз готуємо проек-
тно-кошторисну документацію 
на ремонт. Плануємо провести 
його у наступному році. Дах уже 
перекрили.
Про маму з дитиною, яка залиши-
ла відділення, мені доповідали. 
Сказали, що мати самовільно за-
лишила лікарняний заклад.
Ми перевіримо наведені факти, 
якщо вони підтвердяться, будемо 
робити необхідні висновки.

Приміщення старе, все може бути 

ÑÊÀÍÄÀË

404613

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Ìîëîäà ìàòè 
Ñâ³òëàíà Ïðî-
÷àêîâñüêà ðîçïî-
â³ëà, ùî ó ïàëàò³ 

³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ ë³êàðí³ áà÷èëà 
ïàöþê³â. Ãðèçóí ùåç ç-ïåðåä 
î÷åé ï³ñëÿ òîãî, ÿê óâ³ìêíóëè 
ñâ³òëî. Æ³íêà êàæå, ùî ïåðåä 
òèì òàê ñàìî ïðîá³ãàâ ïàöþê 
ó ìàí³ïóëÿö³éí³é. Ñòàëîñÿ öå 
ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè, ÿêó ðîáèëè 
äèòèí³. Ä³â÷èíêà â öåé ÷àñ ëå-
æàëà ï³ä êðàïåëüíèöåþ.

— Íàø ñòðàõ çîâñ³ì íå ðîçä³-

ëèëè ïðàö³âíèêè â³ää³ëåííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ïðî÷àêîâ-
ñüêà. — Êîëè ïðèá³ãëè äî ÷åðãî-
âî¿ ìåäñåñòðè, òà â³äïîâ³ëà: «Ìè 
çíàºìî ïðî öå. À ùî ìîæåìî 
çðîáèòè?» Ï³ñëÿ òàêèõ ñë³â íàì 
íå çàëèøàëîñÿ í³÷îãî ³íøîãî, 
ÿê âòåêòè çâ³äòè. Õî÷à ë³êàð³ é 
íàìàãàëèñÿ íå â³äïóñòèòè. Õ³áà 
ìîæå íîðìàëüíà ëþäèíà äî-
çâîëèòè ñîá³ çàëèøèòè íåìîâëÿ 
ðàçîì ç ïàöþêàìè?

НЕ БОЯТЬСЯ НІ ЛЮДЕЙ, НІ СВІТ-
ЛА. 17 ñåðïíÿ äèòèí³ ñòàëî çëå, 
ìàìó ç ìàëÿì àâòîìîá³ëåì øâèä-
êî¿ äîñòàâèëè â ë³êàðíþ.

— Äî íàñ äâà ðàçè ïðè¿æäæàëà 

У ЛІКАРНІ БІГАЮТЬ… ПАЦЮКИ 
Жах!  З Могилів-Подільської лікарні, 
що має статус окружної, втекла мати 
з 8-місячною дитиною, бо злякалися… 
пацюків. Бачили їх не тільки в палаті, а й 
в маніпуляційній. Як таке може бути?

øâèäêà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà. — Ïåðøèé ðàç ë³êàð îãëÿíóâ 
³ â³äïóñòèâ äîäîìó. À ïîò³ì ñèìï-
òîìè îòðóºííÿ ïîâòîðèëèñÿ. Ìè 
çíîâó âèêëèêàëè øâèäêó. Öüîãî 
ðàçó íàñ çàëèøèëè â ë³êàðí³. Ïî-
êëàëè â ³íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ. 
Îäíàê ë³êóâàòèñÿ íå âäàëîñÿ.

Ò³ëüêè äîáó ïðîâåëè â ë³êàðí³ 
ìàòè ç ìàëåíüêèì ïàö³ºíòîì. 
Ðàçîì ç íèìè çíàõîäèëàñÿ 
áàáóñÿ Ñâ³òëàíè ïàí³ Ìàð³ÿ, 
à ï³çí³øå ¿¿ çì³íèëà ìàòè ÷î-
ëîâ³êà ïàí³ Àíæåë³êà. Îáèäâ³ 
æ³íêè ñòâåðäæóþòü, ùî çà ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³ áà÷èëè 
ïàöþê³â.

— ß îñîáèñòî ãîâîðèëà ïðî 
öå ìåäñåñòð³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Àíæåë³êà. — Ãîð³ëî ñâ³òëî, áî áóâ 
ï³çí³é âå÷³ð. Öÿ ãèäîòà âèá³ãëà 
çâ³äêèñü ³ íå ñòàëà í³êóäè ò³êàòè. 
Òàêå âðàæåííÿ, ùî âîíè òàì âæå 
é ëþäåé íå áîÿòüñÿ. 

У ДИТЯЧЕ ЛІЖКО МАЛЯ НЕ ПО-
КЛАЛИ.  ßê ñòâåðäæóº ìàòè 
íåìîâëÿòè, äèòèíó âîíè íå ïî-
êëàëà íà í³÷ ó äèòÿ÷å ë³æå÷êî. 
Áîÿëèñÿ, ùî ïàöþê ìîæå çà-
ñòðèáíóòè íà íèçåíüêå ë³æå÷êî. 
— Ìè áà÷èëè òàì íå ò³ëüêè ïà-
öþê³â, — óòî÷íþº ïàí³ Àíæåë³-
êà. — Øåðøí³ ë³òàëè, à â òóà-
ëåòí³é ê³ìíàò³ ïîâçàëè êîìàõè ³ 
êîíèêè-ñòðèáóíö³. Íå ë³êàðíÿ, 
à çîîïàðê.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèê³â, 
óïðîäîâæ äîáè â ïàëàò³ íå ïðî-
âîäèëè êâàðöóâàííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ. Íàïðàâëåííÿ ó Â³ííèöþ ¿ì 
â³äìîâèëèñÿ íàäàòè. Òàê ñàìî 
â³äïîâ³ëè â³äìîâîþ íà ïðîõàí-
íÿ âèêëèêàòè ë³êàðÿ ç îáëàñò³. 

Поки Світлана Прочаковська була біля дитини 
у маніпуляційному відділенні, поруч пробіг пацюк 
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî íàðêîòèêè, 
çáðîþ ³ çàãðîçó 
âèáóõó ïèñàëè 
ìèíóëî¿ ñóáîòè, 

19 ñåðïíÿ, â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 
ìåøêàíö³ âóëèö³ Çîä÷èõ òà ïåðå-
õîæ³, ÿê³ ñòàëè î÷åâèäöÿìè ðî-
áîòè ñïåöñëóæá ó áóäèíêó ¹ 20. 
Òóò áóëè ðÿòóâàëüíèêè, ãàçîâèêè 
³ ïîë³ö³ÿ. Óñ³ ç’¿õàëèñÿ íà çàïàõ 
ãàçó. Àëå äâåð³ êâàðòèðè, çâ³äêè 
òõíóëî, í³õòî íå â³ä÷èíÿâ.

— Ñóñ³äè íàáðàëè îïåðàòîðà 
«101», áî íà ñõîäèíêîâ³é êë³-
òèíö³ áóëî äóæå ÷³òêî ÷óòè çà-
ïàõ ãàçó, à ¿õíÿ ÷åðãîâà ÷àñòèíà 
çîáîâ’ÿçàíà ³íôîðìóâàòè îïå-
ðàòîðà «102», — ðîçïîâ³äàº çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ ªâãå-
í³é Äìèòð³ºíêî. — Ïðè¿õàëè òóäè 
õëîïö³, ïîì³ðÿëè — ä³éñíî º âè-
ò³ê ãàçó. Òàì ó 20 ðàç³â ïîêàçíèê 
ïåðåâèùóâàâ íîðìó. Íàìàãàëèñÿ 
äîñòóêàòèñÿ, äîäçâîíèòèñÿ, àëå 
í³õòî íå â³ä÷èíÿâ. Ó â³êí³ ãîð³-
ëî ñâ³òëî, òîìó äóìàëè, ìîæå, º 
îòðóºííÿ ãàçîì. Ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ ïî ïîæåæí³é äðàáèí³ ä³ñ-
òàòèñÿ íàâåðõ. Ï³äíÿëèñÿ — òàì 
äâîº ÷îëîâ³ê³â, ÿê³, ñëàâà Áîãó, 
íå ÷èíèëè ñóïðîòèâó.

КОНОПЛЮ СУШИЛИ НА ВАЗО-
НАХ. Íå ïðó÷àëèñÿ 35-ð³÷íèé 
ìåøêàíåöü êâàðòèðè òà éîãî 
40-ð³÷íèé ã³ñòü íå òîìó, ùî íà-
äèõàëèñÿ ãàçîì. Âîíè, ÿê ðîç-
ïîâ³ëè â ïîë³ö³¿, ìàëè îçíàêè 
íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ. À òå, 
ùî çàñòàëè â êâàðòèð³ «êîïè», 
çìóñèëî ¿õ âèêëèêàòè ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíó ãðóïó Íàöïîë³ö³¿.  

— Êóù³ ìàðèõóàíè áóëè ðîç-
â³øàí³ ïî âñ³é êâàðòèð³, äëÿ 
ñóø³ííÿ. Ó òîìó ÷èñë³ íà âàçî-
íàõ, — ðîçêàçóº ªâãåí³é Äìèòð³-
ºíêî. — Êð³ì òîãî, íàðêîâì³ñ-
íèìè ðîñëèíàìè áóëà çàïîâíåíà 
200-ë³òðîâà áî÷êà…

Ó Ôåéñáóêó öþ áî÷êó â³ííè-
÷àíè íàçâàëè íàðêîòè÷íèì âà-
ðèâîì. Ó êîìåíòàðÿõ æàðò³âíèêè 

ïðîñèëè î÷åâèäö³â, ïîêè âîíè 
íà ì³ñö³ ïîä³é, ç’ÿñóâàòè, ùî 
öå çà ðåöåïò òàêèé — êîíîïëÿ 
ó áî÷ö³. ×è íå ìàðèíóþòü ¿¿, áóâà, 
òåïåð, çàì³ñòü êóðèòè ñóøåíó?

Ïîë³öåéñüê³ ç â³ää³ëó ïðîòè-
ä³¿ íàðêîçëî÷èíàì ãîâîðÿòü, ùî 
êâàðòèðàíò íà Çîä÷èõ çàòîâê ðîñ-
ëèíó â áî÷êó òà çàëëÿâ âîäîþ 
ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá õî÷ ÿêîñü 
ñõîâàòè â³ä ëþäåé, ÿê³ ñòóêàëèñÿ 
ó äâåð³. Êð³ì òîãî, íàðêîâì³ñíà 
ðîñëèíà ìàº ñïåöèô³÷íèé çàïàõ, 
òîæ âîäà éîãî äåùî ãàñèëà.

НАРКОМАНІВ «СПАЛИВ» ГАЗ. 
Òî ÷èì ïàõëî íà Ïîä³ëë³ â òîé 
âå÷³ð? Êîíîïëåþ ÷è âñå æ òàêè 
ãàçîì? Ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ ãî-
âîðÿòü, ùî âèò³ê ãàçó ä³éñíî áóâ. 
Ï³ä áóäèíêîì íàäçâè÷àéíèêè 
ñòàâèëè òàáëè÷êè «Íåáåçïå÷íî. 
Ãàç». Éîãî çàïàõ, âèõîäèòü, «ñïà-
ëèâ» êîíîïëÿíó êâàðòèðó, òîáòî 
íåíàðîêîì íåçàêðèòà êîíôîðêà 
äàëà çìîãó ñïåöñëóæáàì âèÿâèòè 
çàáîðîíåíèé çàêîíîì ïðîìèñåë 
¿¿ ìåøêàíö³â.

Çà ôàêòîì âèëó÷åííÿ íàðêî-
òè÷íî¿ ñèðîâèíè â³äêðèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ² õî÷à 
çàòðèìàí³ ÷îëîâ³êè çàïåâíÿëè 
ïðàâîîõîðîíö³â, ùî ñóøèëè êà-
íàá³ñ äëÿ ñåáå, íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó ïðîòèä³¿ íàðêîçëî÷èíàì Íà-
öïîë³ö³¿ ²ãîð Ïàéëèê ãîâîðèòü: 
áóäóòü äîâîäèòè ï³äîçðþâàíèì 
çáåð³ãàííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ íàð-
êîòèêó ç ìåòîþ çáóòó.

— ßê ò³ëüêè åêñïåðò äàñòü âè-
ñíîâîê, âêëþ÷èìî ðÿä îïåðàòèâ-
íî-ðîçøóêîâèõ çàõîä³â äëÿ â³ä-
ïðàöþâàííÿ äàíî¿ ³íôîðìàö³¿, — 
ãîâîðèòü ²ãîð Ïàéëèê. — Ëþäè 
òàêî¿ êàòåãîð³¿ ïîÿñíåííÿ äàþòü 
îäèíàêîâ³, ñòàíäàðòí³: ìè äëÿ 
âëàñíîãî âæèâàííÿ, íå çíàëè ³ 
òàê äàë³. Áóäåìî äîêóìåíòóâàòè ³ 
äîâîäèòè ¿ì çáåð³ãàííÿ ç ìåòîþ 
çáóòó, ÿêùî åêñïåðò ï³äòâåðäèòü, 
ùî âèëó÷åíå — íàðêîâì³ñíà 
ðå÷îâèíà. ª æ ³ùå êîíîïëÿ 
òåõí³÷íà. Íàïðèêëàä, ó Ãîðîä-
ê³âö³ ñ³þòü 150 ãà êîíîïë³, ÿêà 
âçàãàë³ íå íàðêîâì³ñíà, âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ â ïðîìèñëîâîñò³. 

НА ПОДІЛЛІ «ВЗЯЛИ» НАРКОМАНІВ 
З БОЧКОЮ КОНОПЕЛЬ В КВАРТИРІ 
Не спецоперація  «Копи» дісталися 
по пожежній драбині в квартиру 
на шостому поверсі, де двоє чоловіків 
сушили покоси коноплі. Очевидці 
фільмували процес і писали про нього 
в Фейсбуку, як про затримання року. 
Насправді спецслужби заходили 
через балкон не для затримання 
злочинців. Їх викликали до будинку 
на Зодчих через сморід газу

Îäíàêîâà ñòðóêòóðà òàêîãî âèäó 
ðîñëèí, òîìó ÷åêàºìî åêñïåðò-
íîãî âåðäèêòó.

Òàêîæ ²ãîð Ïàéëèê ñêàçàâ, 
ùî éîãî â³ää³ë ìàâ îïåðàòèâíó 
³íôîðìàö³þ ïî ö³é êâàðòèð³, 
çâ³äêè âèíåñëè íà äîñë³äæåííÿ 
äâà äåñÿòêè êóù³â òà íàïîâíå-
íó ðîñëèíàìè 200-ë³òðîâó áî÷êó 
íà î÷àõ ó íàòîâïó â³ííè÷àí. Òèì 
íå ìåíøå âèéøëî, ùî ï³äòâåðäè-
ëà îïåðàòèâí³ äàí³ âèïàäêîâ³ñòü, 
à íå ðîáîòà ðîçøóê³âö³â.

СЛІДКУЙТЕ ЗА КВАРТИРАНТА-
МИ. Íà ì³ñöå âèêðèòòÿ íàðêî-
ä³ëê³â ïðè¿çäèëè ïðàêòè÷íî âñ³ 
åêñòðåí³ ñëóæáè ì³ñòà òà â³äïî-
â³äàëüí³ êåð³âíèêè ç ð³çíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â ïîë³ö³¿. ²ñòîð³ÿ íàáðàëà 
ðîçãîëîñó, áî ñòàëàñÿ íà î÷àõ áà-
ãàòüîõ âèïàäêîâèõ ñïîñòåð³ãà÷³â. 
Ò³ëüêè îäèí ïîñò ó Ôåéñáóêó ç 
ôîòîãðàô³ÿìè ç ì³ñöÿ ïîä³¿ íàáðàâ 
çà äâ³ äîáè áëèçüêî 200 ïåðåïîñò³â 
³ ìàéæå ñîòíþ êîìåíòàð³â.

Ëþäè ïèñàëè, ùî âàðòî ïèëüíî 
ñòåæèòè çà êâàðòèðàíòàìè, ÿê³ 
ìîæóòü çàðîáèòè êðèì³íàëüíèõ 
ñïðàâ ó âàø³é êâàðòèð³. ² ùî 
ô³ãóðàíò³â â³äêðèòîãî çà ôàê-
òîì ïðîâàäæåííÿ âèïóñòèëè ç 
ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ãîäèí ó â³ä-
ä³ëêó, ìîâëÿâ, ñòðàøíóâàòî æèòè 
ïî-ñóñ³äñòâó ³ç íèìè. Àëå ñòàòòÿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íàðêîòèêè, 
ÿêó ³íêðèì³íóâàòèìóòü ïîðóø-
íèêàì ï³ñëÿ âèñíîâê³â åêñïåðòè-
çè, é íå ïåðåäáà÷àº àðåøòó. Òà é 
õ³áà ò³ëüêè âîíè ñóøàòü êîíîïëþ 
âäîìà?

«Çîä÷èõ âæå íå âïåðøå ïîä³-
áíèì ³íöèäåíòîì âèð³çíÿºòüñÿ, 
í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî», — áóâ 
òàêèé êîìåíòàð.

À îñü ùå îäèí: «Âèøåíüêà: 
â êîæíîìó äîì³ âàðÿòü». Àâòîðêà 
öüîãî êîìåíòàðÿ ³ ùå ê³ëüêà â³-
ííè÷àí äîäàâàëè ï³ä ðåïîðòàæåì 
ç-ï³ä áóäèíêó Çîä÷èõ, 20 ñâî¿ ôî-
òîãðàô³¿ ç³ øïðèöàìè, êèíóòèìè 
ïðîñòî ï³ä òðîòóàðàìè. Âêàçó-
âàëè, ùî ö³ ôîòî âîíè ðîáèëè 
íåùîäàâíî á³ëÿ ñâî¿õ áóäèíê³â ³ 
ïåðåñèëàëè íà ñàéò ì³ñüêðàäè — 
ðåçóëüòàòó íå äî÷åêàëèñÿ í³ÿêîãî.

«Íàðêîìàíè º âñþäè», 
— ïèøóòü òåïåð â 
ñîöìåðåæàõ â³ííè÷àíè 
³ âèêëàäàþòü ôîòî 
âèêîðèñòàíèõ øïðèö³â 
íà àñôàëüò³

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

«Копи» по пожежній 
драбині дісталися 
до вікна на шостому 
поверсі. Очікували 
знайти в квартирі 
отруєних газом

У помешканні були живі, але не дуже адекватні чоловіки. 
Вони не впустили до себе спецслужби, побоюючись 
кримінальних наслідків. Під час затримання опору не чинили

Натовп спостерігачів під конопляно-газовим будинком. 
Евакуації, як сказали в нацполіції, не було. Люди самі 
повиходили з квартир, щоб бачити, як розгортаються події

Наповнена коноплею 
200-літрова бочка. Рослини 
залили водою, щоб сховати 
від людей, які гупали в двері, 
та пригасити специфічний 
запах рослини

Кущі коноплі були розвішані 
по всій квартирі. Частина 
сушилася на великих кімнатних 
рослинах. Скільки поліція 
вилучила забороненого, 
зважать експерти
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«Äåõòî ïåðåäè-
âèâñÿ áîéîâèê³â ³ 
çàãðàâñÿ â ñóïåð-

ãåðî¿â. Í³÷í³ ïåðåãîíè ç³ ñòð³ëü-
áîþ ó íàøîìó ì³ñò³ — öå âæå 
ïåðåá³ð. Ìîæå, ïåðñïåêòèâà â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ — â³ä 3 äî 7 ðîê³â 
óâ'ÿçíåííÿ ïðèâåäå äî òÿìè òèõ, 
õòî ââàæàº, ùî ¿ì âñå äîçâîëå-
íî?» — íàïèñàëà ó Ôåéñáóêó 
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ âå÷³ðíüî¿ 
ñòð³ëüáè íà Êåëåöüê³é ïðåñ-
îô³öåð ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê òà 
âèêëàëà ôîòî ïðîñòðåëåíî¿ ìà-
øèíè òà ã³ëüç íà àñôàëüò³, âè-
ëó÷åíèõ åêñïåðòàìè.

Ñòð³ëÿëè ïî «Ì³öóá³ñ³», ÿêó 
íàìàãàëèñÿ íàçäîãíàòè ëþäè 
íà «Ëåíä Ðîâåð³» òà «ÁÌÂ». Ïåð-
ø³ äâ³ ìàøèíè çàòðèìàëè ïðàâîî-
õîðîíö³ îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðè-
ïèíèëè ïîãîíþ. Îñòàííÿ àâò³âêà 
óòåêëà. ̄ ¿ îãîëîøóâàëè ó ðîçøóê, 
àëå íåâäîâç³ âñå æ çíàéøëè òà 
òåæ çàáðàëè íà øòðàôìàéäàí÷èê.

Íàëÿêàëè â³ííè÷àí ïîä³ÿìè, ÿê 
ó áîéîâèêó, ï³çíî ââå÷åð³ 18 ñåðï-
íÿ. Ï³ñëÿ 23.00, êîëè ïî Âèøåíüö³

ùå ìîãëè õîäèòè ïåðåõîæ³, 
ïî ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ Êåëåöüêî¿ 
íåñëèñÿ íà âåëèê³é øâèäêîñò³ òðè 
àâò³âêè. Ïîïåðåäó — «Ì³öóá³ñ³». 
Çà íåþ «ÁÌÂ» ç «Ëåíä Ðîâåðîì». 
²ç êîòðî¿ñü ³ç äâîõ îñòàíí³õ ñòð³-
ëÿëè ïî ìàøèí³-âò³êà÷ö³.

²ç âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ ïîë³öåéñüêèé 
ïàòðóëü ïî÷óâ ñòð³ëüáó. «Êîïè» 
ï³äêëþ÷èëè ³íø³ åê³ïàæ³ ³ çàáëî-
êóâàëè ðóõ ãîíùèê³â. Âîíè çìî-
ãëè çóïèíèòè äâ³ ç òðüîõ ìàøèí 
– ó÷àñíèöü ïåðåãîí³â ç³ ñòð³ëÿíè-
íîþ — «Ìóöóá³ñ³» ³ «Ëåíä Ðîâåð».

Óò³êàâ, ÿê ä³çíàëàñÿ RIA, ìîëî-
äèé íåïðàöþþ÷èé âîä³é «Ì³öóá³ñ³» 
÷åðåç êîíôë³êò, ùî âèíèê ó íüîãî 
³ç îäíèì ç ÷îëîâ³ê³â, ùî íàçäîãà-
íÿëè. Íà éîãî ìàøèí³ çàëèøèëîñÿ 
ê³ëüêà âì’ÿòèí â³ä ãóìîâèõ êóëü, 
âèïóùåíèõ ï³ä ÷àñ ïîãîí³. Õòî 
ñòð³ëÿâ òà ç ÷îãî ïî÷àëîñÿ ïåðå-
ñë³äóâàííÿ íà êîëåñàõ — ó ïîë³ö³¿ 
äîñ³ äî ê³íöÿ íå ðîç³áðàëèñÿ.

ßê ñêàçàëè ó â³ää³ë³ êîìóí³-
êàö³é îáëàñíîãî ïîë³öåéñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ, çà ôàêòîì â³äêðèëè 
ïðîâàäæåííÿ ïðî õóë³ãàíñòâî 
³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿, ³ çàðàç 
ñë³äñòâî ïåðåâ³ðÿº ê³ëüêà âåðñ³é 
ïîä³é, áî óñ³ ó÷àñíèêè êîíôë³êòó 

ХТО РОЗСТРІЛЯВ МАШИНУ?
Бойовик  Не без участі активістів 
відбувалася погоня по Вишеньці 
за «Міцубісі» на «БМВ» та «Ленд Ровері». 
Із котроїсь з двох останніх машин стріляли 
по авто-втікачеві. Учасники «розборок» 
на колесах дали поліції суперечливі 
покази. Які є версії причин конфлікту?

äàëè ð³çí³, ñóïåðå÷ëèâ³ ïîêàçè.
ª âåðñ³ÿ ïðî íåïîðîçóì³ííÿ, ÿêå 

âèíèêëî ÷åðåç äîðîæíþ ñèòóàö³þ 
ì³æ âîä³ÿìè äâîõ ìàøèí, äî ÿêèõ 
äîëó÷èëàñÿ çãîäîì íà ï³äìîãó òðå-
òÿ. Òàêîæ ïåðåâ³ðÿþòü âåðñ³þ, ÿêó 
îçâó÷èâ æóðíàë³ñòó RIA îäèí ³ç çà-
ñíîâíèê³â «Äîðîæíüîãî êîíòðîþ», 
ÿê òàêó, ÿêà ìîæå é íå â³äïîâ³äàòè 
ä³éñíîñò³ (÷åðåç öå ïðîñèâ íå ïî-
ñèëàòèñÿ íà íüîãî).

Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñòà, íà «Ì³-
öóá³ñ³» óò³êàëà ëþäèíà, ÿêà 
«âñêðèëà» ÷óæó ôóðó ç íàì³ðîì 
ïîöóïèòè çâ³äòè ùîñü. Í³áèòî, ÿê 
çà êðàä³ºì, é êèíóëèñÿ íàâçäîã³í 
âëàñíèêè íå íàçâàíîãî ìàéíà. 
Â³í íàçâàâ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó 
ïðèâàòíèìè ï³äïðèºìöÿìè.

Ñåðåä â³ííè÷àí îáãîâîðþºòü-
ñÿ é òðåòÿ ïðè÷èíà êîíôë³êòó: 
óò³êà÷ ìàëî íå çáèâ æ³íêó-ï³øî-
õîäà, òîìó àêòèâ³ñòè íàìàãàëèñÿ 
éîãî çóïèíèòè. Ó ö³é âåðñ³¿ ô³ãó-
ðóº íàçâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Äîðîæí³é êîíòðîëü».

Ïîêè ùî â ïîë³ö³¿ íå êàæóòü 
í³÷îãî íà êîðèñòü êîòðî¿ñü ³ç 
íàçâàíî¿ ïåðåä³ñòîð³é. Ó ñë³äñòâ³ 
ãîâîðÿòü ò³ëüêè òå, ùî ïåðåâ³ðÿòü 
óñ³ ³ñíóþ÷³ âåðñ³¿. Òàêîæ äàþòü 
çíàòè, ùî â ïåðåãîíàõ ä³éñíî áóëè 
õëîïö³ ç «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ».

Àëå ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîç-
ìîâè ç ïðåäñòàâíèêîì íàçâàíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ æóðíàë³ñò ïî÷óëà â³ä 
íüîãî, ùî ¿õí³ àêòèâ³ñòè ïðè¿õàëè 
íà ì³ñöå ï³ñëÿ ñòð³ëüáè â ÷èñë³ 

âîñüìè äåñÿòê³â ³íøèõ ö³êàâèõ 
ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó. 
Ìîâëÿâ, ó ñàì³é ïîãîí³ ³ ñòð³ëüá³ 
ÄÊàøíèêè ó÷àñò³ íå áðàëè.

×åðåç äåíü ï³ñëÿ ñòð³ëÿíèíè 
â ïîë³ö³¿ ðîçêàçàëè, ùî ðîçøó-
ê³âö³ çà ê³ëüêà ãîäèí çíàéøëè 
òà çàòðèìàëè òåìíî-ñ³ðèé BMW 
íà ³íîçåìí³é ðåºñòðàö³¿, ùî óò³ê ç 
Êåëåöüêî¿. Íà÷àëüíèê Â³ííèöü-
êîãî â³ää³ëó Àíàòîë³é Ïðèñÿæ-
íþê çàðàç ãîâîðèòü: óñ³ ó÷àñíèêè 
ïðèãîäè îïèòàí³, â îäíîãî ïðàâî-
ïîðóøíèêà âèëó÷èëè òðàâìàòè÷-
íó çáðîþ, ñë³äñòâî íàäàñòü ïðàâî-
âó îö³íêó ä³ÿì êîæíîãî ó÷àñíèêà. 
À ïîïåðåäíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ (õóë³-
ãàíñòâî ³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿) 
îá³öÿº äî ñåìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Одразу після стрілянини поліцейські зупинили дві машини-гонщиці 
та з’ясували, що жертва — «Міцубісі». Її обшивка пом’ята гумовими кулями. 
Гільзи з травмату познаходили на шляху переслідування 
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НАТАЛІЯ ШИБІНСЬКА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ 
ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ «ЯВІР», ЮРИСТ:

— Маємо очевидний факт жор-
стокого поводження з тваринами. 
На жаль, не вдалося запобігти зло-
чину. Без допомоги поліції активіс-
ти не могли цього зробити. Поліція 

мала б встановити обставини, яким чином тварина 
опинилася у місті, а також, хто познущався над нею. 
Щоб переламати кістку і розірвати сухожилля, по-

трібно було докласти немалих зусиль. Нагадаю, що 
законодавець посилив відповідальність за факти 
жорстокого поводження з тваринами. Тепер за це 
передбачено кримінальну відповідальність. Дії, що 
призвели до каліцтва або загибелі тварини, кара-
ються арештом на шість місяців або позбавленням 
волі на строк до трьох років. Якщо вони вчинені 
у присутності неповнолітнього, то тягнуть за собою 
обмеження волі від 3 до 5 років, або позбавлення 
волі на той самий строк.

Був факт жорстокого поводження з твариною 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âîëîíòåðè îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Çàõèñò 
òâàðèí» âèÿâèëè 

íà âóëèö³ Çîä÷èõ, 34 ë³ñîâó êî-
çóëþ, ïî÷àëè ç’ÿñîâóâàòè, çâ³äêè 
âîíà âçÿëàñÿ.

— Ìåøêàíåöü îäí³º¿ ç êâàð-
òèð íàçâàíîãî áóäèíêó íà ³ì’ÿ 
Âàäèì ïîâ³äîìèâ íàì, ùî ¿¿ 
ïðèâåçëè ìèñëèâö³, — êàæå 
êåð³âíèê îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Çàõèñò òâàðèí» Ëþäìèëà Ñè-
äîðóê. — Ïåðåäàòè íàì íà óòðè-
ìàííÿ â³äìîâèâñÿ. Ñêàçàâ, ùî 
äîñòàâèòü ó çîîïàðê. Ùîïðàâäà, 
çðîáèâ öå íå îäðàçó. Ïî òåëå-
ôîíó ùå äåê³ëüêà äí³â ïåðåêî-
íóâàëè ÷îëîâ³êà, ùî â³í íå ìîæå 
òðèìàòè êîçåíÿ âäîìà. À ïîò³ì 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó òâàðèíè ïå-
ðåëàìàíà í³æêà. Õî÷à äî òîãî 
òàêî¿ òðàâìè íå áóëî. Ìàºìî 
ôîòîãðàô³þ, êîëè êîçóëÿ á³ãàº 
íà ÷îòèðüîõ íîãàõ. Ùî ñïðè÷è-
íèëî ïåðåëîì?

Îïåðóâàâ êîçóëþ äèðåêòîð 
çîîïàðêó ªâãåí Òêà÷èê. Ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿ ¿¿ äîñòàâèëè ó ïðèâàòíèé 
áóäèíîê âåòë³êàðÿ Ë³ë³¿ Ðîìàíåí-
êî ó ñåëî ßêóøèíö³. À ÷åðåç äå-

ВРЯТОВАНА КОЗУЛЯ 
НЕ ВИЖИЛА
На жаль  
Не вдалося виходити 
лісову козулю, яку 
волонтери «Захисту 
тварин» виявили 
у мікрорайоні 
«Поділля». 
Їхні намагання 
встановити, 
хто скалічив 
тварину, не дали 
результатів. Поліція 
не знайшла підстав 
для проведення 
розслідування

ÿêèé ÷àñ âîëîíòåðè ä³çíàëèñÿ, 
ùî êîçåíÿòè íå ñòàëî.

— Òðîìá îá³ðâàâñÿ ³ ñïðè÷èíèâ 
ñìåðòü òâàðèíè, — ïîÿñíèëà ïàí³ 
Ë³ë³ÿ. — Óñå ñòàëîñÿ íåñïîä³âà-
íî, ðàïòîâî. Êîçóëÿ â òîé ÷àñ 
çíàõîäèëàñÿ íà âóëèö³, ó ñâîº-
ìó óëþáëåíîìó ì³ñö³ — ï³ä âè-
íîãðàäîì. Ðàïòîì ïèñíóëà — ³ 
çâàëèëàñÿ ç í³ã.

Ïðè÷èíó ¿¿ çàãèáåë³ âñòàíî-
âèëè ï³ä ÷àñ åêñïåðòèçè ó âå-
òåðèíàðí³é ë³êàðí³ íà âóëèö³ 
Ìàêñèìîâè÷à.

Æ³íêà êàæå, ùî î÷åâèäöÿìè 
çàãèáåë³ áóëè íåïîâíîë³òí³ ä³òè, 
çîêðåìà, ìàëà âíó÷êà.

— Âîíè ïåðåæèëè ñòðåñ, ïëà-
êàëè, ÿê çà ð³äíîþ ìàìîþ, — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Êðà-
ùå á ÿ íå áðàëà òâàðèíó äîäîìó. 
Ùîá çàñïîêî¿òè õî÷ òðîõè ä³òåé, 
êóïèëè êîçó. Ïðè÷îìó, âèáèðàëè 
òâàðèíó, ùî äóæå ñõîæà íà ë³ñî-
âó êîçóëþ.

Âåòë³êàð ïîÿñíèëà, ùî òðîìá 
óòâîðèâñÿ ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿. Âèÿâè-

òè éîãî áóëî íåìîæëèâî. Òàê ñàìî 
í³õòî íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè, êîëè â³í 
îá³ðâåòüñÿ ³ â ÿêîìó ì³ñö³.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ìîæíà áóëî 
îá³éòèñÿ áåç îïåðàö³¿, ïàí³ Ë³ëÿ 
áåç ðîçäóì³â ñòâåðäæóº: «Í³, 
áî â³äêðèòèé ïåðåëîì ê³ñòêè 
çàãðîæóâàâ çàðàæåííÿì êðîâ³. 
Òîä³ òâàðèíó â÷àñíî âðÿòóâàëè, 
à òåïåð… » 

Âåòë³êàð êàæå, ùî ñïîñòåð³ãàëà 
ïîçèòèâíó äèíàì³êó ó ë³êóâàíí³ 
êîçóë³. Íàéïåðøå âäàëîñÿ çíÿ-
òè íàáðÿê íà íîç³. Íà îïåðîâàíó 
ê³íö³âêó òâàðèíà ùå íå ñòàâàëà, 
àëå âæå ïðîáóâàëà ñïèíàòèñÿ. 
Âîíà ãàðíî ñïîæèâàëà êîðìè. 
Íàáèðàëà ïîòð³áíó âàãó…

— Íà íàøó çàÿâó â ïîë³ö³þ 
îòðèìàëè â³äïîâ³äü, ùî â ö³é 
ñèòóàö³¿ â³äñóòí³é ñêëàä çëî÷èíó, 
òîìó íåìà ï³äñòàâ äëÿ ïîðóøåííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, — 
êàæå Ëþäìèëà Ñèäîðóê. — Ùå 
ñêàçàíî, ùî ïîë³ö³ÿ ïðîâåëà 
áåñ³äó ç ÷îëîâ³êîì, ó ÿêîãî ìè 
âèÿâèëè êîçóëþ.

Після операції козуля жила у дворі ветеринарного лікаря 
зоопарку Лілії Романенко у селі Якушинці
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ВІД ЛІСОПАРКУ – ДО ВИШЕНСЬКОГО 
ОЗЕРА. ЩО ТУТ ЗРОБЛЯТЬ У 2017?
Реконструкції  Два роки тому 
розпочався масштабний проект по 
ремонту проспекту Космонавтів. Уже 
виконано дві черги робіт: від літака 
до Келецької. А третю чергу мають 
завершити в грудні цього року, що 
дозволить пов’язати дві відпочинкові 
зони – парк Дружби народів 
і Лісопарк. Показуємо коротко, 
що зміниться вже цьогоріч

Повне 
оновлення 
проспекту 
коштуватиме 
більше 80 
мільйонів 
гривень. 
Проте 
більшість 
коштів, 
а саме 66,6 
мільйона 
гривень, 
надійшли з 
Держфонду 
регіонального 
розвитку

ЛІСОПАРК-2
Минулого року, в серпні, облаштували невелику зону 
відпочинку в Лісопарку(goo.gl/5XmcRz). Тоді зробили 
тротуари, велодоріжки, альтанки та лавки. А ще облашту-
вали великий дитячий майданчик. 
Цього року цю паркову зону вирішили збільшити. На 
суміжній ділянці прокладають нові доріжки. Будівництвом 
займаються робітники з товариства «Агропродсоюз», що є 
субпідрядниками по цьому об’єкту.
— Доріжки будуть прилягати до існуючих шляхів на першій 
черзі Лісопарку. Облаштовуємо й велодоріжки. Головне, 
щоб дощів не було. Бо тоді техніка в ліс не заїде, — розка-
зав робітник з товариства «Агропродсоюз» Іван Муржак.

Очільник департаменту комунального господарства 
Володимир Ніценко сказав, що друга черга Лісопарку буде 
виглядати так само, як й існуюча зона відпочинку — ті ж 
самі ліхтарі, урни, лавки. Ще одного дитячого майданчика 
не буде. 
— На цьому об’єкті з’являться туалети сучасної конструкції, 
експериментального зразка. Будемо тягнути водогін та 
електрику для їх облаштування, — розповів Ніценко.
Скільки це коштує? Генеральним підрядником є товари-
ство «Альфаметрикс», що виконає роботи за 2 мільйони 
394 тисячі гривень. Орієнтовно, другу чергу Лісопарку 
зроблять на початку цієї осені (goo.gl/WfHTrj).

ПЛОЩА МОГИЛКА
Реконструкція площі «з літаком», що нині носить ім’я 
льотчика, Героя АТО Костянтина Могилка, триває майже 
рік (goo.gl/EHbe1S). Хоча обіцяли закінчити до кінця 2016 
року (goo.gl/nMAbJD).
Згодом виявилося, що літак МіГ-15 стоїть на аварійному 
постаменті. Вирішили — постамент зруйнувати, а винищу-
вач відправити на ремонт (goo.gl/XmdFq1).
У середині листопада минулого року обрали проект 
нового постаменту під назвою «Слід». Його автором став 
архітектор Денис Камінський. Винищувач прикріплять до 
шести опор, що символізуватимуть реактивні струмені 
(goo.gl/g7m739). Повернути МіГ-15 на площу обіцяли до 
цьогорічного Дня міста.

Проте нещодавно архітектор Валентин Дубовий опубліку-
вав нову візуалізацію проекту, яку в соцмережах сприйня-
ли як новий проект (goo.gl/1cZ264).
— Це лише візуалізація проекту Дениса Камінського, який не 
змінився. Деталі для постаменту виготовляють на заводі «Сар-
мат». Через складність конструкції виникли певні затримки. 
Тому постамент із літаком будуть на площі до Нового року, — 
розказав головний архітектор міста Олександр Рекута.
Скільки це коштує? Реконструкцією площі займалося това-
риство «Олеріт», що за всю роботу отримало 7 мільйонів 
78 тисяч гривень (goo.gl/ZfeBpU). А на завершення 
ремонтів те ж товариство може отримати ще 9 мільйонів 
391 тисячу гривень (goo.gl/pwDcbD).

КОСМОНАВТІВ-3
У червні розпочалася третя черга реконструкції проспекту 
Космонавтів. Тут запланували облаштувати дитячий май-
данчик, зони відпочинку, велодоріжки, тротуари та деко-
ративну арку з підсвіткою. Алею освітлюватимуть 82 ліхтарі, 
буде Wi-Fi зона та система відеонагляду (goo.gl/BGW6Qg).
У мерії відзначають, що за останні три місяці вже об-
лаштували нові бордюри з боку зеленої зони, зроблено 
основу під велодоріжку довжиною 450 метрів (загалом 
буде — 600 метрів), влаштовано конструкцію «Хвиля» 
на пішохідному переході (goo.gl/eCztEM).
На місце вирубаних кленів посадять нові. У планах — їх 
буде 80 штук, що підтвердив заступник директора «Ві-
нницязеленбуду» Микола Залецький.

— Плануємо розпочати їх висадку восени, приблизно 
в жовтні. Не можу сказати, якого розміру та віку 
будуть дерева, бо їх у нас ще немає. Зараз готуємо 
документацію на тендер, — сказав Залецький.
Проте на стенді, який презентував очільник 
департаменту капітального будівництва Ігор Кравець, 
вказано — канадськіх кленів висадять 80 штук за ціною 
2200 гривень за одиницю (goo.gl/eCztEM).
Скільки коштує? Генпідрядником є товариство «Олеріт», 
що виконає реконструкцію третьої черги за 41 мільйон 
636 тисяч гривень. 
За планом, вони мають все завершити в грудні 2017 року. 
(goo.gl/FdiCR9).

ПАРК ДРУЖБИ НАРОДІВ
Парк Дружби народів вдвічі більший за паркову зону, що 
в центрі Вінниці. Там і чудовий ліс, і озеро, і тінисті алеї, 
проте його стан на сьогодні бажає кращого. Тут гарна зона 
для відпочинку з дітьми, прогулянок, ранкових пробіжок, 
та просто проведення дозвілля.
Вхід у парк непримітний та слугує паркінгом для авто-
мобілів. Поряд декілька лавок з сувенірами та продукта-
ми. Ще у парку є невеличке кафе. Дитячий майданчик 
лише один, чого замало для відпочинку жителів з при-
леглих мікрорайонів. А от розваг тут набагато менше, 
ніж в Центральному парку імені Горького: тенісні корти, 
мотузковий парк, атракціони з басейном, машинки та 
пляж біля озера.

У мерії є деякі плани на цю зону відпочинку, але їх трима-
ють ще в секреті.
— Там будуть нові пішохідні та велодоріжки, прогулянкова 
зона біля Вишенського озера та зробимо нову вхідну групу. 
План розвитку ще в розробці, але можу сказати, що вхід 
у парк Дружби народів буде «інтерактивним»: деякі еле-
менти конструкції можна буде обертати, міняти місцями, — 
розказав головний архітектор міста Олександр Рекута.
Скільки витратять грошей та коли розпочнуть ремонти парку? 
Ще невідомо. Із наявної інформації — виділення коштів міс-
цевому муніципальному центру містобудування та архітекту-
ри на розробку проекту реконструкції входу в парк. За роботу 
їм заплатили 199 тисяч 708 гривень (goo.gl/sp5UqB).
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Де: вулиця Келецька, 59 (при-
міщення архіву Вінницької цен-
тральної міської бібліотеки) 
Коли: щодня (з 8 ранку до 20.00) 
Потрібно мати: бажання до-
помогти 
Тел: (096)1302983 

Приєднатися 

ËÀÉÔ

381701405472

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Âîëîíòåðñòâîì 
çàéìàþòüñÿ  ç 
âåñíè ÷îòèðíàä-

öÿòîãî. Ïî÷èíàëè ç â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â Êðèìó, ÿê³ áóëè 
çàáëîêîâàí³ íà â³éñüêîâèõ áà-
çàõ. Ïðèâîçèëè ³ â³äïðàâëÿëè 
âñå — ïî÷èíàþ÷è â³ä ïðîâ³ç³¿ ³ 
çàê³í÷óþ÷è ñèñòåìàìè â³äåîñïîñ-
òåðåæåííÿ. Ïîò³ì ïî÷àâñÿ Ñõ³ä.

Ç 10 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ³í³ö³-
àòèâíèé ðóõ çàéìàºòüñÿ ìàñêó-
âàííÿì: ê³ê³ìîðè (ìàñêóâàëüí³ 
êîñòþìè) ³ ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè. 
Çâ³äñè ³ ¿õ ïð³çâèñüêî — ïàâó÷êè.

— Ìàñêóâàííÿ — òîìó ùî 
ñàìå â íüîìó áóëà âåëèêà íåîá-
õ³äí³ñòü, — ðîçïîâ³äàº êîîðäè-
íàòîðêà ðóõó «Çàìàñêóé àðì³þ» 
Ñâ³òëàíà Äóëÿê. — Íà òîé ÷àñ 
ïîä³áíèõ çàêóï³âåëü íå áóëî 
âçàãàë³. À ò³ ñ³òêè, ùî ðîêàìè 
âêðèâàëèñÿ ïèëîì íà ñêëàäàõ, 
áóëè òðóõëÿâèìè ³ íåïðèäàò-
íèìè.

Ó ïåðøèé ð³ê ïðîâåäåííÿ 
ÀÒÎ ë³í³ÿ ôðîíòó ÷àñòî ïåðå-
ñóâàëàñÿ, ó çâ'ÿçêó ç ÷èì ãîð³-
ëî áàãàòî ñ³òîê. Òîìó â³éñüêîâ³ 
íåð³äêî îïèíÿëèñÿ ó ñêðóòíîìó 
ñòàíîâèù³. Òà, ÿê êàæå Ñâ³òëà-
íà, íàâ³òü çàðàç, ÷åðåç äâà ðîêè, 
ñèòóàö³ÿ íå ñèëüíî çì³íèëàñÿ: 
ñ³òîê ÿê ³ ðàí³øå íå âèñòà÷àº, 

ПЛЕТУТЬ МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ 
Допомагають армії  Їх офіційна 
назва — «Чарівна мережка» та у Вінниці 
їх знають як «павучків». Вони — це люди 
різних професій, організацій і вікових 
груп, які на волонтерських засадах 
плетуть маскувальні сітки для бійців 
української армії, що воюють в АТО

à îñü ³ç çàáåçïå÷åííÿì ê³ê³ìî-
ðàìè ñïðàâè éäóòü êðàùå — ¿õ 
ïî÷àëè âèäàâàòè.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³, ñòàíîì 
íà ñåðïåíü, íàìè áóëà ñïëåòåíà 
21 òèñÿ÷à êâàäðàòíèõ ìåòð³â ñ³ò-
êè, — ïðîäîâæóº Ñâ³òëàíà. — ¯¿ 
îñíîâó ìè çàêóïîâóºìî ó õàðê³â-
ñüêîãî âèðîáíèêà, ÿêèé ïðîäàº 
¿¿ çà ñïðèÿòëèâîþ ö³íîþ.

Îñíîâè ñ³òêè êóïóþòü âëàñ-
íèì êîøòîì, à ïëåñòè ïðèõî-
äÿòü êîæåí äåíü, îêð³ì âåëèêèõ 
öåðêîâíèõ ñâÿò. Ñåðåä ïðè-
ñóòí³õ íåð³äêî ìîæíà çóñòð³òè 
³ ïåðåñåëåíö³â ç Äîíáàñó. Ìè 
çóñòð³ëè Þð³ÿ Ëèòâèíîâà ç Êðà-
ìàòîðñüêà.

— Ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ ÿ çàéìàþñÿ 
ç ïåðøîãî äíÿ, ï³ñëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ Êðàìàòîðñüêà, — ðîçïîâ³äàº 
Þð³é Ëèòâèíîâ. — Ìè çáèðàëè 
äëÿ â³éñüêîâèõ ðå÷³, êóïóâàëè 
¿ì ñèãàðåòè, íîñèëè ìàòðàöè, 
ïîäóøêè, êîâäðè, ÿ â³ääàâ ¿ì 
ñâî¿ ³íñòðóìåíòè. À âñå òîìó, 
ùî ó íèõ çîâñ³ì í³÷îãî íå áóëî. 
Ñàìå òàì ³ ñ³òêè ïî÷àâ ïëåñòè.

Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Â³ííèö³, 
Þð³é íå ïåðåñòàâ äîïîìàãàòè 
óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâèì: êóïóâàâ 
äëÿ íèõ íèæíþ á³ëèçíó, öóêåð-

êè, ÷àé òà êàâó. ² ùîðîêó ¿çäèòü 
íà Äîíáàñ íà ôåñòèâàëü, ïðè-
ñâÿ÷åíèé ãåðîþ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ³ 
Ãåðîþ Óêðà¿íè ²âàíó Ïàíòåëººâó, 
äå ÷èòàº ñâî¿ â³ðø³. Ó öüîìó ðîö³ 
ïëàíóº ïî¿õàòè òóäè âæå âòðåòº.

×åðãîâó ñ³òêó, ÿêó ñïëåëè ó Â³-
ííèö³, 21 ñåðïíÿ â³äïðàâèëè   
â çîíó ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ á³éöÿì 
128 áðèãàäè.

Світлана Дуляк прикріплює емблему «павучків». Хлопці, що 
на фронті, давно вже знають, де для них плетуть маскування
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

404620

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

403698405624

 Ветрянка — дети при поступлении 
в детсад, школу, которые раньше 
не болели ветрянкой. Медработники 
с высоким риском инфицирования, 
которые раньше не болели.
 Гепатит А — персонал сферы 
общепита и пищевой промышленности. 
Военнослужащие, работники 
МВД, пожарники, оперативники. 
Персонал по обслуживанию 
водоочистительных сооружений, 
водопровода, канализаций, 
очистительных сооружений. Особы, 
которые участвуют в миротворческих 
и гуманитарных миссиях. Те, кто 
употребляет наркотики, ВИЛ-
инфицированные, те, кто проживают 
в регионах эндемичных относительно 
гепатита А.
 Гепатит В — медики, военнослужащие, 
оперативники, работники МВД, 
пожарники… Персонал и пациенты 
закрытых учреждений. Персонал 
сферы услуг. Спортсмены. Наркоманы, 
ВИЛ-инфицированные, больные 
венерическими заболеваниями. Те, кто 
имеют больше одного сексуального 
партнера. Молодые люди от 20 до 40 лет. 
Онкобольные.

  Грипп — военнослужащие, строители, 
работники патрульной полиции, МВД, 
медработники… Дети от 6 месяцев. Люди 
пожилого возраста от 60 лет. Трудовые 
коллективы, беременные.
 Коклюш — ревакцинация ранее 
вакцинированных детей и взрослых для 
профилактики заболевания.
 Краснуха — взрослые для 
профилактики, ВИЛ-инфицированные.
 Эпидемический паротит — взрослые 
для профилактики, ВИЛ-инфицированные.
 Корь — взрослые для профилактики. 
ВИЛ-инфицированные.
 Пневмококковая инфекция — дети 
и взрослые для профилактики. Дети 
из закрытых коллективов. Пожилые люди, 
особенно те, кто проживает в интернатах.
 Менингококковые инфекции — 
дети и взрослые для профилактики.
 Папилломавирусная инфекция — 
для предотвращения рака шейки матки, 
генитальных кондилом… (у женщин 
и мужчин) и других заболеваний, которые 
вызывают папилломы.
 Ротавирусная инфекция — 
для профилактики гастроэнтеритов 
(взрослые и дети).

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïî ñëîâàì ãëàâ-
íîãî âðà÷à ìåäè-
öèíñêîãî öåíòðà 
« À ë ü ò à ì å ä è ê à 

Ïëþñ» Íàòàëüè Ñóõàíîâîé, ïà-
ðàäîêñàëüíî, íî çà âàêöèíàöèþ 
«âîþþò» ñòðàíû, ãäå îíà è òàê 
íà âûñîêîì óðîâíå.

— Â áîëüøîì êîëè÷åñòâå öè-
âèëèçîâàííûõ ñòðàí ïðèäóìàíû 
ìåõàíèçìû âëèÿíèÿ íà ðîäè-
òåëåé, — ãîâîðèò âðà÷. — Åñëè 
â ÑØÀ ñåìüÿ ðåøèëà íå âàêöè-
íèðîâàòü ðåáåíêà, ñîîòâåòñòâåííî 
íå òîëüêî ýòîò ðåáåíîê, íî è âñÿ 
ñåìüÿ áóäåò ëèøåíà ìåäñòðàõîâ-
êè. Â Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ 
çà íåâàêöèíàöèþ ðåáåíêà ñåìüþ 
ìîãóò ëèøèòü ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 
Àâñòðàëèÿ ââåëà ñàíêöèè â âèäå 
âûñîêèõ øòðàôîâ äëÿ ðîäèòåëåé, 
êîòîðûå íå âàêöèíèðóþò ñâîèõ 
äåòåé. 

Ó íàñ æå î çäîðîâüå íàöèè, 
à òàêæå èíäèâèäóàëüíîì íèêòî 
íå çàáîòèòñÿ. Åñòü äàííûå ñòàòè-
ñòèêè, ñîãëàñíî êîòîðûì íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ìû íàõîäèìñÿ 
â âîñüìåðêå ñòðàí ìèðà ñ ñàìûì 
íèçêèì óðîâíåì âàêöèíàöèè. 

НО ДЕТИ УМИРАЮТ. Êàê ãîâîðèò 
âðà÷, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò 
íè îäíîé ìåäèöèíñêîé ìàíèïó-

ëÿöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íà 100% 
áåçîïàñíîé. 

— Íî âàêöèíàöèÿ ÿâëÿåòñÿ 
âûñîêî áåçîïàñíîé ïðîôèëàê-
òèêîé çàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî, 
íàáîð çàáîëåâàíèé, îò êîòîðûõ 
âàêöèíèðóþò, ôîðìèðóåòñÿ 
íå ñëó÷àéíî. Ýòî çàáîëåâàíèÿ, 
îò êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
íåò âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ 
ëå÷åíèÿ, èëè äàþùèå ñåðüåçíûå 
îñëîæíåíèÿ,  — ãîâîðèò Íàòàëüÿ 
Ñóõàíîâà.

Âðà÷ ïðèâîäèò, ê ïðèìåðó, 
êðàñíóõó. Êàçàëîñü áû, êðàñíó-
õà — çàáîëåâàíèå íå ñëîæíîå. 
Íî ðÿäîì ñ äåòüìè, ãäå öèðêóëè-
ðóåò êðàñíóõà, ìîãóò íàõîäèòüñÿ 
áåðåìåííûå æåíùèíû, è âîò äëÿ 
íèõ ýòî, â ëó÷øåì ñëó÷àå, ãèáåëü 
ïëîäà âíóòðèóòðîáíî. Ïîòîìó ÷òî 
åñëè áåðåìåííàÿ çàáîëåëà è ðî-
äèëà, ðåáåíîê ðîäèòñÿ ñ ñåðüåç-
íûìè ïàòîëîãèÿìè öåíòðàëüíîé 
íåðâíîé ñèñòåìû, çðåíèÿ, ñëóõà, 
âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

— Òî÷íî òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ 
ñ êîêëþøåì, — ðàññêàçûâàåò 
Íàòàëüÿ Ñóõàíîâà. — Çàáîëåâà-
íèå ýòî î÷åíü îïàñíîå äëÿ äåòåé 
ïåðâîãî ãîäà æèçíè. Ó ðåáåíêà 
ìîæåò ïðîñòî îñòàíîâèòüñÿ äûõà-
íèå, à âåðäèêòîì ñòàíåò — ñèí-
äðîì âíåçàïíîé ñìåðòè.

Îáåçîïàñèòü ðåáåíêà ìîæíî, 
ïî ñëîâàì âðà÷à, èñïîëüçóÿ òàê-
òèêó «êîêîíà». Åñëè ðåáåíîê ìà-

ВАКЦИНАЦИЯ — 
СПОСОБ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И РЕБЕНКА 
В преддверии эпидемии  Если ввести 
в поисковик слово «прививка», в 90% 
ссылки будут состоять из негатива. Если 
ввести «вакцинация», негативных ссылок 
будет поменьше, но все равно достаточно. 
И тут встает вопрос защиты от инфекций, 
а также выбора — делать прививку или нет

ëåíüêèé è ïðèâèâêè åìó äåëàòü 
ðàíî, ëèáî èìåþòñÿ ïðîòèâîïî-
êàçàíèÿ, òîãäà âàêöèíèðóåòñÿ âñå 
åãî îêðóæåíèå.

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. Ïî ñëîâàì âðà÷à, 
ó íàñ íèêòî íå ïîìíèò, ÷òî 
êàæäûå 10 ëåò âçðîñëûé ÷åëî-
âåê äîëæåí ïîëó÷èòü âàêöèíó 
îò äèôòåðèè è ñòîëáíÿêà. Ïî-
ñëåäíÿÿ âàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ 
â 15 ëåò è äàëüøå â 25–35–45 … 

Âðà÷ ãîâîðèò, ÷òî â ïðåääâå-
ðèè ýïèäåìèè êîðè êàæäûé 
âçðîñëûé ÷åëîâåê äîëæåí çà-
äàòü ñåáå âîïðîñ: «áîëåë ÿ êîðüþ, 
áûë ëè ÿ âàêöèíèðîâàí îò êîðè»,

— Åñëè ÷åëîâåê 1988 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, åñòü ìíîãî øàíñîâ ñ÷è-
òàòü, ÷òî ó íåãî áûëà äâàæäû 
âàêöèíàöèÿ îò êîðè. Ðîæäåííûå 
ðàíüøå 1988 ãîäà — ó íèõ îäíî-
êðàòíî ïðîâåäåíà âàêöèíàöèÿ, 
ñîîòâåòñòâåííî, íóæíî ïîëó÷èòü 
åùå îäíó, — ãîâîðèò Íàòàëüÿ Ñó-
õàíîâà. — Åñëè ÷åëîâåê ðîæäåí 
äî 1968 ãîäà, öèðêóëÿöèÿ ýòîãî 
âèðóñà áûëà åñòåñòâåííîé è ñî-
îòâåòñòâåííî çàáîëåâàåìîñòü 
áûëà ïî÷òè 100%. Òî åñòü ïî÷-
òè êàæäûé ÷åëîâåê, ðîæäåííûé 
ðàíüøå 68 ãîäà, ïåðåáîëåë êîðüþ 
è áîëüøå íå çàáîëååò. Òå, êòî 
íå ïîìíèò, èëè áîèòñÿ çàáîëåòü, 
ìîãóò ïîëó÷èòü âàêöèíó ïðîñòî 
ñåé÷àñ. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ àíòè-
òåë, âàêöèíó îíè ïðîñòî êóïè-
ðóþò, åñëè àíòèòåë íåò, îíè âû-
ðàáàòûâàþòñÿ.

Êàæäûå 10 ëåò, â 
25-35-45... âçðîñëûé 
÷åëîâåê îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí ïîëó÷èòü 
âàêöèíó îò äèôòåðèè 
è ñòîëáíÿêà

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ 
Прививки для профилактики — кому они необходимы
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Старт у вищій 
лізі 
 Â³ííèöüêà ÄÞÑØ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» âåäå ï³ä-
ãîòîâêó äî âèñòóï³â ó âèù³é 
ë³ç³ Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ôóò-
áîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. ×îòèðè 
íèâ³âñüê³ êîìàíäè ð³çíîãî 
â³êó ñòàðòóþòü òàì äåâ’ÿòîãî 
âåðåñíÿ. Ìåòà íà ñåçîí — 
çáåðåãòè ïðîïèñêó â åë³ò³.

Золото і срібло 
 Ó ×åðí³ãîâ³ ïðîéøîâ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç âåëîñïîð-
òó. Âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 3 Äìèòðî 
Òèòàðåíêî ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó êðîñ-êàíòð³ ³ çäîáóâ ñð³áëî 
ó áàãàòîäåíí³é ãîíö³.

Найшвидший 
«Темп» 
 Ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò ì³ñòà 
ç ïëÿæíîãî ôóòáîëó ñåðåä 
þíàê³â 2004–2010 ð. í. Ïåðå-
ìîãó çäîáóâ ÔÊ «Òåìï». 
Ðàçîì ç íèì òð³éêó ïðèçå-
ð³â ñêëàëè êîìàíäà Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà ³ ÌÔÊ 
«Â³ííèöÿ».

Шах і мат 
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèé ÷åì-
ï³îíàò Â³ííèö³ ç áëèñêà-
âè÷íèõ øàõ³â. Ñòàðòóâàëè 
52 ñïîðòñìåíè. Ïåðåì³ã 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè Îëåê-
ñàíäð Øâàéãåð. Äàë³ — ì³æ-
íàðîäíèé ìàéñòåð Â³êòîð 
Ãóäîê ³ êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
Ãåîðã³é Ãàëè÷. ×åìï³îíêîþ 
ñåðåä æ³íîê ñòàëà êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ²ðèíà ²ùåíêî.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Випуск №33 (1002)
Популярні оригінальні задачі-мініатюри, які для підвищення своєї 
майстерності гри в шахи пропонуємо розв’язати тільки на діаграмі, не 
розставляючи шахи на шахівниці.  

Задача №2023-2026
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №33 (1346) 23 серпня 2017 року
Задача №2019
1. Kp:a6! Td7  2. b5 Ta7x; 1. Kpc6! Td5  2. b5 Kb4x;
Задача №2020
1. Kpg7! f6  2. Kph8 g7x; 1. Cf7! gf7:  2. Kpg7 f8Фx;
Задача №2021
1. Cc1! Kpc4  2.Cb2 Cb4x;
1. Cc5! Kpc2  2. Cb4 Cb2x — ідеальний мат
Задача №2022
1. Kph2! Kpf2  2. Kp:h3 Th1x;
1. Kpf3! Te4  2. g3 Cg2x.

М. Пархоменко

Êîìàíäà ç àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó «Â³ííèöüê³ Âîâêè» ä³-
éøëà äî ï³âô³íàëó ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. Âæå 2 âåðåñíÿ î 17.00 ó 
Â³ííèö³ íà ñòàä³îí³ «Íèâà» íàøà 
êîìàíäà çóñòð³íåòüñÿ ç «Äæîêå-
ðàìè» ç Êèºâà. Ïåðåìîæåöü öüî-
ãî ìàò÷ó îòðèìóº ïðàâî ãðàòè ó 

ô³íàë³ ÷åìï³îíàòó! 
Ïî÷àòîê î 17.00. Àäðåñà ñòà-

ä³îíó: âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 5, 
ñòàä³îí «Íèâà» (êîëèøí³é ñòàä³-
îí «Õ³ì³ê»). Âàðò³ñòü êâèòêà — 
25 ãðí. Àëå äëÿ ÷èòà÷³â RIA º 
áîíóñ — áåçêîøòîâíèé êâèòîê, 
ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çë³âà â³ä òåêñòó.

«Вінницькі Вовки» 
грають у півфіналі

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà Â³ííè÷÷èí³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
îáëàñíèé ôóòáîëüíèé ñåçîí. Ó ÷î-
ëîâ³÷³é âèù³é ë³ç³ ãðàòèìóòü â³ñ³ì 
êîìàíä, â òîìó ÷èñë³ äâ³ ç ì³ñòà 
íàä Áóãîì. Ó ïåðø³é ë³ç³ — ðå-
êîðäí³ çà îñòàíí³ ðîêè 22 êîëåê-
òèâè, ðîçáèòèõ íà äâ³ ãðóïè. Ñòàðò 
òðàäèö³¿ äàâ ìàò÷ çà Ñóïåðêóáîê 
îáëàñò³. Ó íüîìó ç³éøëèñÿ ÷åìï³-
îí Â³ííè÷÷èíè ç «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» 
(Â³ííèöÿ) ³ âîëîäàð îáëàñíîãî 
Êóáêà «Ôàêåë» (Ëèïîâåöü).

ВІННИЦЬКІ УЛЬТРАС ПРОТИ ЛИ-
ПОВЕЦЬКИХ ФАНІВ. Ïîºäèíîê 
ïðîõîäèâ íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñü-
êîìó ñòàä³îí³ Â³ííèö³. Â³í ç³áðàâ 
áëèçüêî 400 ãëÿäà÷³â, ùî íåïî-
ãàíî äëÿ àìàòîðñüêèõ áàòàë³é.

Ãîñïîäàð³â ï³äòðèìóâàëè óëü-
òðàñ, ÿê³ çà ìàíåðîþ âèÿâèëèñÿ 
ñõîæèìè íà íèâ³âñüêèõ. À îñü 
«Ôàêåë» ïðèâ³ç ãðóïó ï³äòðèì-
êè, äå áóëà íå ëèøå ìîëîäü, àëå 
é ëþäè ñåðåäíüîãî òà ñòàðøîãî 
â³êó. Ëèïîâåöüê³ ôàíè ñëîâåñíî 
÷³ïëÿëè â³ííèöüêèõ, ³ äèêòîðó 
ñòàä³îíó íå ðàç äîâîäèëîñÿ ¿õ 
çàñïîêîþâàòè.  

Ðåøòà ãëÿäà÷³â ç Â³ííèö³ çíà-
÷íîþ ì³ðîþ çáåð³ãàëè íåéòðàë³-
òåò. Ëèøå ³íîä³ âáîë³âàëüíèêè 
ç³ ñòàæåì çàâîäèëè ïðî «ð³äíó 
Íèâó», íîñòàëüã³÷íî çãàäóþ÷è 
ñëàâí³ ìàò÷³ ³ç â³äîìèìè êëóáà-
ìè íà «Ëîêîìîòèâ³».

Ó Ñóïåðêóáêó çóñòð³ëèñÿ êðàù³ 
íà ñüîãîäí³ êëóáè íàøîãî êðàþ, 
ÿêùî íå ðàõóâàòè ïðîôåñ³éíó 
«Íèâó-Â». 

БЛІЦ-КРІГ «ФАКЕЛА». Íà 16-é 
õâèëèí³ ãðàâåöü «Ôàêåëà» Îëåê-
ñ³é Ïèâîâàð óäàðîì ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³ â³äêðèâ ðàõóíîê. ×åðåç 
ê³ëüêà õâèëèí éîãî îäíîêëóáíèê 

Âàäèì ×åðíåãà ïåðåêèäàâ ì’ÿ÷à 
÷åðåç ãîëê³ïåðà Ëåîí³äà Ìóêîìå-
ëà, àëå ïðîìàõíóâñÿ. Â³ííè÷àíè 
â³äïîâ³ëè ãîñòðèì óäàðîì Âëà-
äèñëàâà Ñòåïàíþêà — âèùå âîð³ò.

Ó ñåðåäèí³ òàéìó àðá³òð ïðèçíà-
÷èâ òåõí³÷íó ïåðåðâó, àäæå òåì-
ïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ïåðåâèùóâàëà 
30 ãðàäóñ³â. Ï³ñëÿ íå¿ Âëàäèñëàâ 
Âàñàëàò³é ³ç «Ôàêåëà» ìåòð³â ç øåñ-
òè ðîçñòð³ëþâàâ Ëåîí³äà Ìóêîìåëà, 
àëå ê³ïåðó âäàëîñÿ âèãðàòè åï³çîä.

Íåð³äêî çàõèñò â³ííè÷àí ïðîâà-
ëþâàâñÿ. Öå âèêîðèñòàâ íà 35-é 
õâèëèí³ Âàäèì ×åðíåãà. Ç äðóãî¿ 
ñïðîáè â³í ïåðåêèíóâ êðóãëîãî 
÷åðåç ñòðàæà âîð³ò. 0:2.

Ó ê³íö³âö³ òàéìó ãîñïîäàð³ ìî-
ãëè ðîçìî÷èòè ðàõóíîê. Âëàäèñ-
ëàâ Ñòåïàíþê çàâåðøóâàâ ïðî-
ñòð³ë óäàðîì ãîëîâîþ — ïîòðàïèâ 
ïðÿìî ó ðóêè âîðîòàðþ.

ВАЛІДОЛЬНА КІНЦІВКА. Íà ïî-
÷àòêó òàéìó â³ííè÷àíè ïðîâåëè 
íèçêó çàì³í, ùî çíà÷íî ïîæâà-
âèëî ¿õíþ ãðó. Íà ïîëå íàâ³òü 
âèéøîâ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò êëóáó 
Þð³é Êîðáóò. Äî ðå÷³, ³ ó «Ôàêå-
ëà» òàêîæ ìîëîäèé ãðàþ÷èé ïðå-
çèäåíò — Îëåêñàíäð ×èãðèí, àëå 
â³í öüîãî ðàçó ó ãðó íå âñòóïèâ.

Íà 55-é õâèëèí³ ãîñïîäàðÿì 
ïîëÿ âäàëîñÿ ñêîðîòèòè ðîçðèâ 
äî ì³í³ìóìó. Âëàäèñëàâ Çàãðîá-
ñüêèé ðîçñòð³ëþâàâ ãîëê³ïåðà, ³ 
ç äðóãî¿ ñïðîáè ïåðåâ³â øê³ðÿíó 
êóëþ ïîâç íüîãî. 1:2.

Íà 76-é õâèëèí³ ãîñò³ âæå íå ñòà-
ëè «æàë³òè» ïîäîëÿí. Óäâîõ âè-
éøëè íà ãîëê³ïåðà, ³ Äàâèä Ìåä-
âåä÷óê äîâ³â ðàõóíîê äî 1:3. Àëå, 
íà äóìêó òðåíåð³â «ªÌÑ-Ïîä³ëëÿ», 
öåé ñï³ðíèé ãîë áóëî çàáèòî ³ç ïî-
ëîæåííÿ «ïîçà ãðîþ». Âîíè ïî÷àëè 
àêòèâíî ñïåðå÷àòèñÿ ³ç ñóääÿìè, 
÷åðåç ùî äîâåëîñÿ âòðóòèòèñÿ íà-
â³òü ïðàâîîõîðîíöÿì.

СЕЗОН РОЗПОЧАВСЯ 
ПОРАЗКОЮ ВІННИЧАН 
Старт сезону  Чемпіон області «ЕМС-
Поділля» поступився володарю Кубка 
«Факелу». У ігровому складі обох 
команд були очільники клубів

Íà 83-é õâèëèí³ Âëàäèñëàâ 
Çàãðîáñüêèé ïîâåðíóâ ïîºäèíêó 
³íòðèãó. 2:3. Â³ííè÷àíè çä³éñíèëè 
òðàäèö³éíèé ô³íàëüíèé øòóðì. 
Íàéêðàùèé øàíñ ìàâ Âëàäèñëàâ 
Çàãðîáñüêèé, ÿêèé íå ðåàë³çóâàâ 
âèõ³ä «ñàì-íà-ñàì».

ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ. Ãîëî-
âíèé òðåíåð êîìàíäè «ªÌÑ-
Ïîä³ëëÿ» Þð³é Êîâàëü ââàæàº, 
ùî éîãî ôóòáîë³ñòè ïîêàçàëè 
ã³äíó ãðó, õî÷à é ïîñòóïèëèñÿ.
— Íàø³ ãðàâö³ áàãàòî ïîìèëÿ-
ëèñÿ ³ íå âñòèãàëè çà ñóïåðíè-
êàìè. Àäæå êîìàíäà ç Ëèïîâ-
öÿ — íà â³äì³íó â³ä íàñ, âæå 
«íà õîäó». Âîíà ïðîâåëà ê³ëüêà 
ìàò÷³â â àìàòîðñüêîìó ÷åìï³îíàò³ 
êðà¿íè. Çà «Ôàêåë» ãðàþòü äî-
ñâ³ä÷åí³, êâàë³ô³êîâàí³ ôóòáîë³ñ-
òè, º ð³âíîö³íí³ çàì³íè. Ó òîé æå 
÷àñ çà íàøó êîìàíäó âèñòóïàº 
ïåðñïåêòèâíà ìîëîäü: ñåðåäí³é 
â³ê ãðàâö³â — 23 ðîêè, — ïðî-
êîìåíòóâàâ Þð³é Êîâàëü.

НА ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ 
НЕ ПРЕТЕНДУЮТЬ. — Ãðà âèÿâè-
ëàñÿ ö³êàâîþ äëÿ âáîë³âàëüíèê³â, 
áî âñ³ áîðîëèñÿ äî îñòàííüîãî. 

Íàñ ï³äâîäèëà ðåàë³çàö³ÿ ìî-
ìåíò³â. Ìîãëè çíÿòè âñ³ ïèòàííÿ 
ùîäî ïåðåìîæöÿ ùå â ïåðøî-
ìó òàéì³, — ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ 
Îìåëü÷åíêî. — Òåïåð ïðàãíåìî 
âäàëî âèñòóïèòè â ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè. Äëÿ ïî÷àòêó íåîáõ³äíî 
âèéòè ç ãðóïè.

Ïðåçèäåíò «Ôàêåëà» Îëåêñàíäð 
×èãðèí íàãàäàâ, ùî ó íàñòóï-
íîìó ñåçîí³ áóäóòü îá’ºäíóâàòè 
ïðîôåñ³éíó äðóãó ë³ãó ³ êðàù³ 
àìàòîðñüê³ êîëåêòèâè. Ìîæ-
ëèâî, «Ôàêåë» óâ³éäå äî òàêî¿ 
ñòðóêòóðè.

— Àëå ïðîôåñ³éíèì ÿ íàø êëóá 
íå áà÷ó. Ñïðàâà íàâ³òü íå ó êî-
øòàõ. Ëèïîâöþ áðàêóº ôóòáîëü-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, — ñêàçàâ 
Îëåêñàíäð ×èãèðèí.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà êëóáó, 
«Ôàêåë» íå ìîæå çàáåçïå÷óâàòè 
ãðàâö³â æèòëîì òà õàð÷óâàííÿì, 
ÿê öå ïðèéíÿòî ó êëóáàõ ìàé-
ñòð³â.

— Íàø³ ôóòáîë³ñòè ïðîòÿãîì 
òèæíÿ ê³ëüêà ðàç³â òðåíóþòüñÿ 
³ îäèí ðàç ãðàþòü. Öå âñ³õ âëà-
øòîâóº, áî 90% ç íèõ ïðàöþþòü 
íà ³íø³é ðîáîò³, — äîäàâ ïðåçè-
äåíò «Ôàêåëà».

«Факел» взяв реванш у «ЕМС-Поділля» за нещодавню 
поразку у «золотому матчі» чемпіонату області
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Родзинкою «VINNYTSIA JAZZFEST» 
цього року стане новий проект 
«КіноДжаз», завдяки якому Ві-
нниця буде жити у ритмі джазу 
цілих шість тижнів, що передують 
фестивалю. Безкоштовні кінопо-
кази під відкритим небом у гос-
тях офіційного кавового партнера 
фестивалю — кав’ярні «Чорна кіш-
ка, білий кіт» — вже розпочалися 
у суботу, 19 серпня, на площі біля 
Універмагу. Щосуботи о 21.00 тут 
вінничан і гостей міста чекають 
кінострічки про джаз, видатних 
джазових музикантів і найяскра-
віші моменти минулорічних фес-
тивалів «VINNYTSIA JAZZFEST».

А щосереди о 21.00 на тому ж 
місці у всіх бажаючих буде мож-
ливість подивитися на великому 
екрані одразу дві серії серіалу 
«Джаз». У 2001 році режисер 
стрічки Кен Бернс показав світу 
бурхливу і драматичну історію 
розвитку джазу. Фільм акуратно 
проводить глядачів по основних 
віхах історії джазу, яка нерозрив-
но пов'язана з історією минулого 
століття. Приголомшливі музи-
канти, живі свідки часів, коли 
джазова музика займала до 95% 
ринку, розкажуть вам свої істо-
рії. А чудовий сучасний трубач 
Уінтон Марсаліс, який ще й є іс-

ториком джазу, допоможе вам 
не загубитися на цьому шляху. 
Серіал «Джаз» знімався шість 
років і обійшовся у 13 мільйонів 
доларів, ставши найдорожчим 
документальним фільмом в іс-
торії. Чудові, часто унікальні за-
писи зірок світової величини — 
Біллі Холідей, Елли Фітцжеральд, 
Луї Армстронга, оркестрів Дюка 
Еллінгтона і Гленна Міллера. 
У серіал увійшло 75 інтерв'ю, 
близько 500 музичних фраг-
ментів, 2400 фотографій і понад 
2000 фрагментів архівних кіно-
зйомок, частина яких до цього 
ніколи не демонструвалася.

Нова «фішка» — проект «КіноДжаз»

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.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170134

ÊÓËÜÒÓÐÀ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Öüîãîð³÷ ãîëî-
âíèé ìóçè÷íèé 

áðåíä Â³ííèö³ — ôåñòèâàëü 
«VINNYTSIA JAZZFEST» — 
îòðèìàâ ñâîþ äðóãó íàçâó — 
«ôàðòîâèé». À òîìó îêð³ì êîí-
öåðò³â âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ ç³ðîê 
äæàçó, ãëÿäà÷àì âàðòî ãîòóâàòèñÿ 
äî ùàñëèâèõ ïåðåìîã. Îðãàí³çà-
òîðè, à òàêîæ RIA, ùî òðàäèö³é-
íî ñòàëà ãåíåðàëüíèì ³íôîðìà-
ö³éíèì ïàðòíåðîì ôåñòèâàëþ, 
çàïëàíóâàëè ÷èìàëî ðîç³ãðàø³â, 
êâåñò³â òà âèãðàøíèõ ñþðïðè-
ç³â — ÿê äî ôåñòèâàëþ, òàê ³ ï³ä 
÷àñ ñàìèõ êîíöåðò³â.

КОГО ПОБАЧИМО НА ФЕСТИ-
ВАЛІ? Ôåñòèâàëü «VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017» áóäå ïðîõîäèòè 
23 òà 24 âåðåñíÿ ó êîíöåðòí³é çàë³ 
Â³ííèöüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèðåêö³¿ 

«Â³íòåðà» (âóë. Òåàòðàëüíà, 15).
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ôåñ-

òèâàëþ Ïàâëà Òðåòüÿêîâà, îä-
íèì ç àãåíòñòâ áóëî ïðîâåäåíå 
äîñë³äæåííÿ, ÿêå ïîêàçàëî, ùî 
íà äóìêó â³ííè÷àí, ñàìå äæàçî-
âèé ôåñòèâàëü ñòàâ íàéêðàùîþ 
êóëüòóðíîþ ïîä³ºþ ìèíóëîãî 
ðîêó. Òîìó öüîãîð³÷íà ïðîãðà-
ìà ïîâèííà áóòè, ÿê ì³í³ìóì, 
êðàùîþ çà ïîïåðåäíþ. Ïðî íå¿ ³ 
ðîçïîâ³ëà ïðîäþñåð «VINNYTSIA 
JAZZFEST» ²ðèíà Ôðåíêåëü.

— Íàøà ïðîãðàìà ðîçáèòà 
íà ÷îòèðè áëîêè: ïî äâà âåëèê³ 
êîíöåðòè íà äåíü, íà êîæíîìó 
ç ÿêèõ âèñòóïèòü îäðàçó äâà êî-
ëåêòèâè, — êàæå ²ðèíà Ôðåí-
êåëü. — Óêðà¿íó ó öüîìó ðîö³ 
ïðåäñòàâèòü ïðîåêò «KoloYolo». 
Öå íåïîâòîðíà ³ íàäçâè÷àéíî 
ñó÷àñíà ôîëê-äæàçîâà ìóçèêà ç 
äæàçîâîþ áàíäóðîþ ³ äóæå àâ-
òåíòè÷íèì ñï³âîì. Ó öüîìó æ 
êîíöåðò³-â³äêðèòò³ â³çüìå ó÷àñòü 
ç³ðêà ñâ³òîâîãî äæàçó — Âîëî-

ЧИМ ЗДИВУЄ ЦЬОГОРІЧНИЙ 
«VINNYTSIA JAZZFEST»?
Під девізом — «фартовий»!  
Міжнародний джазовий фестиваль 
у Вінниці пройде 23–24 вересня. Він 
буде вражати легендарними іменами, 
виступами найвідоміших джазових зірок з 
дев’яти країн світу, світовими прем'єрами, 
незвичними жанрами, на кшталт «музики 
залізниць». А також новим проектом 
«КіноДжаз» з безкоштовними кінопоказами 
та величезною кількістю розіграшів

äèìèð Òàðàñîâ. Â³í ïðè¿æäæàº 
ç³ çíàìåíèòèìè ëèòîâñüêèìè 
ìóçèêàíòàìè: ñàêñîôîí³ñòîì 
Ëþäàñîì Ìîöêóíàñîì ³ áàñèñ-
òîì ªâãåí³þñîì Êàíåâ³÷þñîì. 
Â³äì³íí³ñòü öüîãî òð³î â³ä ³íøèõ 
ó òîìó, ùî, áóäó÷è ïåðøîêëàñíè-
ìè ìàéñòðàìè ³ìïðîâ³çàö³¿, âîíè 
í³êîëè íå ðåïåòèðóþòü. Òîáòî 
ïðîñòî çóñòð³÷àþòüñÿ íà êîíöåðò³ 
³ ïî÷èíàþòü ãðàòè!

Âå÷³ðí³é êîíöåðòíèé áëîê 
23 âåðåñíÿ î 21.00 â³äêðèº äæàç-
ô'þæí Êâàðòåò Ì³øåëÿ Ìàéñà 
ç Ëþêñåìáóðãó, Ôðàíö³¿ òà Í³-
ìå÷÷èíè. Çàâäÿêè åëåìåíòàì 
ðîêó é ³ìïðîâ³çàö³¿, ¿õíÿ ìóçè-
êà ñïðÿìîâàíà íà á³ëüø ìîëîäó 
àóäèòîð³þ.

Ïåðøèé äåíü ôåñòèâàëþ ô³-
í³øóº êîíöåðòîì íåîðäèíàðíî-
ãî ìþíõåíñüêîãî ïðîåêòó DAS 
HOBOS. ¯õíÿ íàçâà ðîçïîâ³äàº 

³ñòîð³þ ëþäåé, ÿê³ ó Õ²Õ ñòîë³ò-
ò³ «çàéöÿìè» ïîäîðîæóâàëè çà-
ë³çíèöåþ ó ïîøóêàõ çàðîá³òêó. 
— Äðóãèé äåíü íàøîãî ôåñòèâà-
ëþ î 17.30 â³äêðèº ç³ðêà ñâ³òî-
âîãî äæàçó, ïðîôåñîð áàãàòüîõ 
íîðâåçüêèõ óí³âåðñèòåò³â ßí Ãóí-
íàð Õîôô, — ïðîäîâæóº ²ðèíà 
Ôðåíêåëü. — Öå áóäå â³ðòóîçíå 
ñîëî íà ðîÿë³. ßí Ãóííàð ëþáèòü 
³ìïðîâ³çóâàòè íàîäèíö³ ç ñîáîþ, 
à ìè äîìîâèëèñÿ, ùî ó Â³ííèö³ 
áóäå ïðåçåíòîâàíà ñó÷àñíà àâ-
òîðñüêà íîðâåçüêà äæàçîâà ìó-
çèêà — òå, ùî ùå æîäíîãî ðàçó 
íå çâó÷àëî íà íàøîìó ôåñòèâàë³! 
À ó äðóãîìó â³ää³ëåíí³ ïåðøîãî 
êîíöåðòó 24 âåðåñíÿ âèñòóïèòü 
Òð³î Éîðãà Ëÿéõòôð³äà. Öå òàêîæ 
àâòîðñüêà äæàçîâà ìóçèêà. Êð³ì 
òîãî, ùî öåé êîíöåðò ï³äòðèìàâ 
Àâñòð³éñüêèé êóëüòóðíèé ôîðóì, 
òð³î ùå îòðèìàëî ñïåö³àëüíèé 
êîìïîçèòîðñüêèé ãðàíò äëÿ íà-
øîãî ôåñòèâàëþ ³ âæå ñòâîðþº 
àáñîëþòíî íîâó ìóçèêó. Òîáòî 
ñâ³òîâà ïðåì'ºðà â³äáóäåòüñÿ ñàìå 
íà â³ííèöüê³é ñöåí³!

Íà ô³íàëüíîìó êîíöåðò³ ôåñ-
òèâàëþ áóäå àæ äâà õåäëàé-
íåðè. Ïåðøèé — öå çàïàëüí³ 
ïàðèæàíè BATUNGA & The 
SUBPRIMES, ÿê³ âèêîíàþòü 
àôðî-äæàç. Äî ñëîâà, ó êîëåêòèâ³ 
âçàãàë³ íåìàº ïðåäñòàâíèê³â àô-
ðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó, àëå ¿ì 
ïðèòàìàííèé éîãî òåìïåðàìåíò 
³, çâè÷àéíî æ, âîíè áóäóòü âè-
êîðèñòîâóâàòè åêçîòè÷í³ áàíäæî 
³ ñóçàôîí. Ìåëîä³ÿ îñòàííüîãî 
íà ôåñòèâàë³ ïðîçâó÷àòü óïåðøå. 
Ïðîåêò âèêîðèñòîâóº é ³íø³ ³í-
ñòðóìåíòè, àëå ñàìå äâà ïåðøèõ 
íàäàþòü ôàðá àôðî-äæàçó.

Çàêðèâàòè ôåñòèâàëü áóäóòü 
ç³ðêè ÷èñòîãî ãàòóíêó — òð³î 
êóëüòîâîãî àìåðèêàíñüêîãî ï³-
àí³ñòà Ñàéðóñà ×åñòíàòà. Îïè-
ñàòè öåé êîíöåðò ìîæíà îäíèì 
ðå÷åííÿì: ôåºðâåðê â³ðòóîçíîñò³ 
³ çàäóøåâíà ë³ðèêà, ãîñïåë, áëþç, 
ïîòóæíèé ñâ³íã ³ íåçàáóòí³ àôðî-
êóáèíñüê³ ðèòìè.

ДО 9 ВЕРЕСНЯ — КВИТКИ ЗА ПІВ-
ЦІНИ. ßê ³ òîð³ê, êð³ì îêðåìèõ 
êâèòê³â íà êîæåí êîíöåðò, äæà-
çîìàíè çìîæóòü ïðèäáàòè ìóëü-
òèêâèòîê, ùî áóäå ïåðåïóñòêîþ 
íà âñ³ êîíöåðòè ôåñòèâàëþ. Âàð-
ò³ñòü òàêîãî êâèòêà ñòàíîâèòü 
435 ãðèâåíü.

Çàðàç éîãî ìîæíà ïðèäáàòè 
ìàéæå çà ï³âö³íè — äî 9 âåðåñíÿ 
îðãàí³çàòîðè çðîáèëè çíèæêó 43% 
íà âñ³ êâèòêè. Ç 9 äî 16 âåðåñíÿ — 
ö³íè ï³äí³ìóòüñÿ íà 21%. À îñòàíí³ 
äåñÿòü äí³â ïåðåä ôåñòèâàëåì êâèò-
êè áóäóòü ïðîäàâàòè áåç çíèæîê.

Ïðèäáàòè êâèòêè îíëàéí ìîæ-
íà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ôåñòè-
âàëþ www.jazz.vn.ua òà íà ñàéò³ 
bilet.vn.ua.

Òàêîæ êâèòêè ïðîäàþòüñÿ 
çà òåëåôîíîì: (0432) 690–025 ³ 
ó êàñàõ Â³ííèö³: ó ÒÑÊ «Ìàã³-
ãðàíä» (10.00–21.00), ÒÖ «Ïå-
òðîöåíòð» (10.00–20.00), òåàòð³ 
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî (13.00–19.00), 
Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ 
(13.00–18.30) òà Â³ííèöüê³é îá-
ëàñí³é óí³âåðñàëüí³é íàóêîâ³é 
á³áë³îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà 
(10.00–19.00), äå öüîãî ðîêó ä³º 
³íôîðìàö³éíèé öåíòð ôåñòèâàëþ, 
äå ìîæíà îòðèìàòè ìàêñèìàëüíî 
âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî óñ³õ 
âèêîíàâö³â.

У Вінниці зірка світового значення Володимир Тарасов виступатиме зі знаменитими 
литовськими музикантами: саксофоністом Людасом Моцкунасом і басистом 
Євгеніюсом Каневічюсом. Унікальність цього тріо у тому, що вони ніколи не репетирують
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Âåñåë Ëîó (Wessel Louw) æèâå 
çà 60 ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñòà Êåéï-
òàóí, ùî íà Ï³âäí³ Àôðèêè. Âîíî 
ðîçòàøîâàíå íà óçáåðåææ³ Àò-
ëàíòè÷íîãî îêåàíó, íåäàëåêî â³ä 
Ìèñó Äîáðî¿ Íàä³¿. Ó éîãî êðà¿, 
ÿê ðîçïîâ³â, âèðîáëÿþòü îäí³ ç 
íàéêðàùèõ âèí ñâ³òó. À ùå òàì 
äóæå ãàðí³ ãîðè, ïðèì³ðîì, Ñòî-
ëîâà ãîðà, ÿêà º â³çèò³âêîþ ì³ñòà 
³ çîáðàæåíà íà éîãî ïðàïîð³.

Àëå äàë³ ìîâà ï³äå íå ïðî ãîðè, 
à ïðî ð³÷êó. Ó Òðåâåë-êëàá³ êðåà-
òèâíîãî ïðîñòîðó «Àðòèíîâ» Âåñåë 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì äðóãîì Â³ëüÿìîì, 
ÿêèé áóâ çà ïåðåêëàäà÷à, ðîçïîâ³â 
ïðî ïîäîðîæ äëÿ óñ³ºþ ñ³ì’¿.

Ì³æ Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêîþ 
Ðåñïóáë³êîþ òà Íàì³á³ºþ ïðî-
ò³êàº Ïîìàðàí÷åâà ð³÷êà. ×àñòî 
ëþäè çàïèòóþòü, ÷îìó ð³÷êà òàê 
íàçèâàºòüñÿ — «ïîìàðàí÷åâà». 
Âåñåë ïîÿñíþº:

— Êîëè ââå÷åð³ ñîíöå ñ³äàº 
íà Çàõîä³, ó âîä³ â³ääçåðêàëþþòü-
ñÿ éîãî ïðîìåí³ ³ ð³÷êà íàáóâàº 
ïîìàðàí÷åâîãî çàáàðâëåííÿ. Ïî-
ñèëþþòü åôåêò òàêîãî æ êîëüîðó 
ñêåë³ íàâêðóãè, ÿê³ òàêîæ â³äî-
áðàæàþòüñÿ ó âîä³.

Äîâæèíà ð³÷êè — 2200 êì. 
Âîíà áåðå ïî÷àòîê ó Äðàêîíî-
âèõ ãîðàõ â Ëåñîòî, à â ïîíèçç³ 
óòâîðþº êîðäîí ç Íàì³á³ºþ, âïà-
äàº â Àòëàíòè÷íèé îêåàí. Òîæ, 
àáè ïóñòèòèñÿ ó ïîäîðîæ òå÷³ºþ, 
ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ïåðåòíóòè öåé 
ñàìèé êîðäîí ç Íàì³á³ºþ. Ùîá 
ä³ñòàòèñÿ ç Êåéïòàóíó äî ì³ñöÿ, 
çâ³äêè ïî÷èíàºòüñÿ ñïëàâ (äåñü 
â ðàéîí³ Richtersveld), ïîòð³áíèé 
äåíü íà ìàøèí³. Ñò³ëüêè æ çà-

éìàº äîðîãà â³ä ñòîëèö³ Íàì³á³¿ 
äî ì³ñöÿ ñòàðòó ñïëàâó. À òàêîæ 
âèñòîÿòè ùîíàéìåíøå äâ³ ãîäèíè 
íà ïóíêò³ ïåðåòèíó êîðäîíó.

УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТЕЧІЇ. — Íàé-
ïåðøå ì³ñöå, äå ëþäèíà ìîæå 
âèéòè, öå Aussenkehr (Àóññåí-
õåíð) — ÷åðåç 60 ê³ëîìåòð³â â³ä 
ñòàðòó. Òîáòî, ÿêùî âæå ïî÷àâ 
ñïëàâëÿòèñÿ, òî øëÿõó íàçàä 
íåìàº, — êàæå Âåñåë. — Ïðî-
òÿãîì öèõ äí³â òè çâè÷àéíî âè-
õîäèø, çóïèíÿºøñÿ íà í³÷ë³ã 
íà áåðåç³ ð³÷êè. Àëå âèáðàòèñÿ 
çâ³äòè íåìîæëèâî, áî íàâêðó-
ãè îäí³ ëèøå ñêåë³. Êîëè òå-
÷³ÿ ð³÷êè ñèëüíà ³ áàãàòî âîäè, 
òî çà òðè äí³ ìîæíà ïðîïëèâòè 
äàë³ Aussenkehr, íå 60, à 90 ê³-
ëîìåòð³â.

КРОКОДИЛІВ НЕ ЗУСТРІЧАЛИ. 
Ó á³ëüøîñò³ ëþäåé Àôðèêà àñî-
ö³þºòüñÿ ç äèêèìè òâàðèíàìè òà 
íåáåçïåêîþ ÷åðåç òå, ùî âîíè 
ìîæóòü íàïàñòè íà ëþäåé. Íà-
ñïðàâä³ æ, ÿê ïîÿñíèâ Âåñåë 
Ëîó, òâàðèíè çíàõîäÿòüñÿ â çà-
ïîâ³äíèêàõ àáî â íàö³îíàëüíèõ 
ïàðêàõ. ² òàì ä³º îäíå äóæå 
âàæëèâå ïðàâèëî: «íå âèõîäü ç³ 
ñâîº¿ ìàøèíè». Ìàðøðóò, ÿêèì 
ñïëàâëÿâñÿ ìàíäð³âíèê, â öüîìó 
ïëàí³ º áåçïå÷íèì. Êðîêîäèë³â 
òà ã³ïîïîòàì³â òàì íåìàº.

— Êîëè ñïëàâëÿºøñÿ Orange 
River, ïåðåéìàòèñÿ âàðòî íå ÷åðåç 
òâàðèí, à ÷åðåç ïîðîãè, — ãîâî-
ðèòü Âåñåë. — Õî÷à ïðîõîäèòè 
ìàðøðóò ìîæíà íàâ³òü ³ç ä³òüìè. 
Äîñâ³ä÷åí³ ³íñòðóêòîðè áåðóòü 
íà ñïëàâ íàâ³òü òèõ, õòî íå âì³º 
ïëàâàòè.

АФРИКАНЕЦЬ ПРО СПЛАВ 
ПОМАРАНЧЕВОЮ РІЧКОЮ 
Не страшно  Мандрівник  розповів, як 
сплавлявся Помаранчевою річкою. Про три 
дні греблі на каное і усвідомлення того, що 
навкруги одні скелі і шляху назад немає. 
І чому дикі звірі — це не те, через що варто 
перейматися на чорному континенті

А НАВКРУГИ — НІЧОГО. Òî÷í³øå 
áóäå íàçâàòè ïîäîðîæ àôðèêàí-
öÿ íå «ñïëàâîì», à ïðîãóëÿíêîþ 
ïî ð³÷ö³ Ïîìàðàí÷åâà. Ò³ëüêè 
áëèæ÷å äî âîäîéìè º çåëåíü. 
Áåðåãè ïîðîñëè î÷åðåòîì ³ ÷àãàð-
íèêîì. ²íîä³ íà ï’ÿòü ìåòð³â â³ä 
ð³÷êè, ³íîä³ — 10. À äàë³ ò³ëüêè 
ï³ñîê òà ñóâîð³ ñêåë³ ç îáîõ ñòî-
ð³í. ßê ó ïóñòåë³. Íà íèõ ÷àñòî 
ìîæíà ïîáà÷èòè ð³çí³ ïðèðîäí³ 
ìàëþíêè, ÿê³ íàãàäóþòü, ïðèì³-
ðîì, â³äáèòîê ïàëüöÿ.

— Òè ïëèâåø ñîá³ â êàíîå ³ 
âñå, ùî òîá³ çàëèøàºòüñÿ, ñïî-
ãëÿäàòè ÷óäîâ³ êðàºâèäè, äèâè-
òèñÿ íà ì³ñÿöü, íà íåáî, âñ³ÿíå 
çîðÿìè. À ââå÷åð³ ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
óñ³ìà á³ëÿ âîãíèùà, — ðîçïîâ³äàº 
ìàíäð³âíèê.

ПОРОГИ ЯК ВСТУПНИЙ ІСПИТ. 
Á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó ð³êà Ïîìà-
ðàí÷åâà ñïîê³éíà. ² òîìó ìîæíà 
çóïèíÿòèñÿ, êóïàòèñÿ, äèâèòèñÿ 
íà ãàðí³ ñêåë³, ùî ¿¿ îòî÷óþòü. Àëå 
íå ñêð³çü òàê ñïîê³éíî. Çà ñëîâà-
ìè ãîñòÿ ç Àôðèêè, ïîðîãè ð³÷-
êè — öå ÿê âñòóïíèé åêçàìåí. 
Íåäîñâ³ä÷åí³ ëþäè áîÿòüñÿ, àëå 
öå íå òàê ñòðàøíî, ÿê çäàºòüñÿ. 
ßêùî òðàïëÿþòüñÿ íåáåçïå÷í³ ïî-
ðîãè, òî ³íñòðóêòîðè ïîêàæóòü, ÿê 
ïðàâèëüíî ïðîõîäèòè.

— Êîëè ÿ áóâ íà ñïëàâ³ âïåð-
øå ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ, öå áóëî 
÷óäîâî. Ùîïðàâäà, ç 20 êàíîå 
ïðîéøëè ïîðîãè ò³ëüêè ÷îòè-
ðè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Òîáòî 
âàæëèâî ïðàâèëüíî âõîäèòè â ïå-
ðåêàòè ³ âì³ëî âèð³âíþâàòè êàíîå, 
³íàêøå ÷îâåí ìîæå íàïîâíèòèñÿ 
âîäîþ, àáî âçàãàë³ ïåðåâåðíóòèñÿ. 
Ð³÷êà íå øèðîêà, òîìó â äåÿêèõ 
ì³ñöÿõ ìè ïðîõîäèëè ïî ÷åðç³: 
îäèí êàíîå çà ³íøèì. Äðóãèé ðàç 

Група мандрівників разом із своїми дітками. Три дні сплавлялися Помаранчевою річкою, яка протікає в Африці 

ìè ïî¿õàëè ðàçîì ³ç äðóæèíîþ òà 
äâîìà íàøèìè äîíüêàìè. Îäíà 
áóëà ç³ ìíîþ â êàíîå, òîìó äî-
âåëîñÿ á³ëüøå ïîïðàöþâàòè.

УСІ РЕЧІ — У ВІДРА. Ìîæíà ñïëàâ-
ëÿòèñÿ íà íàäóâíèõ ÷îâíàõ ³ 
íà êàíîå. Àëå â³ä÷óòòÿ, ÿê êàæå 
Âåñåë, íà öèõ äâîõ ïëàâçàñîáàõ 
çîâñ³ì ð³çíå. Ìàíåâðóâàòè íà-
áàãàòî êðàùå íà êàíîå. Àëå âîíè 
ëåãêî ïåðåâåðòàþòüñÿ. Òîìó òðåáà 
îáîâ’ÿçêîâî ñïàêóâàòè îñîáèñò³ 
ðå÷³ ó ñïåö³àëüí³ ïëàñòèêîâ³ â³ä-
ðà, ÿê³ ù³ëüíî çàêðèâàþòüñÿ.

ДРОВА, СТІЛЬЦІ І СТОЛИ БЕРУТЬ 
ГІДИ. Îðãàí³çàö³ºþ ñïëàâ³â çà-
éìàþòüñÿ òóðîïåðàòîðè.

— Ìè îáðàëè òóðîïåðàòîðà, 
ÿêèé ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷óº 
òóðèñò³â ñí³äàíêàìè, îá³äàìè, 
³ âå÷åðÿìè. À ìè ïðîñòî óçÿëè 
ÿê³ñü ñíåêè ïåðåêóñèòè, — êàæå 
ìàíäð³âíèê.

Ãîòóþòü íà âñ³õ òàêîæ ã³äè. 
Âîíè áåðóòü ³ç ñîáîþ äðîâà, òîìó 
ùî òàì ¿õ ïðîñòî íå çíàéòè. À òà-
êîæ ñòîëèêè òà ðîçêëàäí³ ñò³ëü-
ö³ — âñå, ùî íåîáõ³äíî.

РОЗВАГИ БІЛЯ ВОГНИЩА. Äëÿ 
íî÷³âë³ øóêàëè á³ëüø-ìåíø ð³âíå 
ì³ñöå, äå ìîæíà ðîçáèòè íàìåòè. 
Íà äðóãèé äåíü çðîáèëè çóïèíêó. 
Îñê³ëüêè, çà ñëîâàìè ìàíäð³âíè-
êà, ðîáèòè îñîáëèâî áóëî í³÷îãî, 
ðîçâàæàëè ñåáå êðèñòàëèêàìè.

— Ìîëîäü ³ ëþäè ñåðåäíüîãî 
â³êó ï³äí³ìàëèñÿ íà ñêåë³ ïîçáè-
ðàòè ö³ êàì³íö³, — ãîâîðèòü â³í. — 
Óâå÷åð³, êîëè óñ³ äðóæíüîþ êîì-
ïàí³ºþ çáèðàëèñÿ á³ëÿ áàãàòòÿ, 
ìè êèäàëè ¿õ ó âîãíèùå, ñïî-
ñòåð³ãàëè çà òèì, ÿê âîíè ì³íÿëè 
ñâ³é êîë³ð, à ïîò³ì âèáóõàëè.

ПОГОДА НЕ ПІДВЕДЕ. Ó Àôðè-
ö³ ïîãîäà çàâæäè ãàðíà. Âåñåë 
Ëîó êàæå, ùî çà ð³ê äåñü ðàç³â 
10 ìîæå ï³òè äîù. Òîìó øàíñ³â, 
ùî ï³ä ÷àñ ñïëàâó áóäóòü îïà-
äè, äóæå ìàëî. Íàìåò ìîæíà ³ 
íå áðàòè. Àëå çðàíêó áóâàº ðîñà, 
òîìó íî÷óâàòè êðàùå â ïàëàòö³. 
Äî òîãî æ, âîíà ìîæå çàõèñòèòè 
â³ä ìîñê³ò³â. Åêñòðåìàë ñòàðà-
ºòüñÿ ñïëàâëÿòèñÿ íå â ñåðåäèí³ 
ë³òà, êîëè äóæå ñïåêîòíî. À äåñü 
áëèæ÷å äî ê³íöÿ ë³òà — ïî÷àòêó 
îñåí³.

Ñïëàâ Ïîìàðàí÷åâîþ 
ð³÷êîþ — öå 60, à 
³íîä³ 90  ê³ëîìåòð³â 
ìàðøðóòó. Çåëåíü 
ëèøå á³ëÿ âîäîéìè, 
à äàë³ îäí³ ñêåë³

Весел Лоу. Сплавляється Orange River разом із донькою друга 
Вільяма, яка обрала рожевий каное
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КІНО

Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик, 23.08, поч. об 11.40, 13.50, 
19.40, 21.55. Вартість квитків — від 65 грн
24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Темна вежа
Фантастичний трилер, 23.08, поч. о 10.00, 16.00
Вартість квитків — від 60 грн
24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Валеріан і місто тисячі планет
Фантастичні пригоди, 23.08, поч. о 15.40, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Анабель: Створення
Жахи, 23.08, поч. о 17.40. Вартість квитків — 
75 грн. 24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Емоджі Муві
Анімація, 23.08, поч. о 10.00, 11.50, 13.45, 18.20, 
20.10. Вартість квитків — від 60 грн
24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

На драйві
Бойовик
24.08–30.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Божевільні сусіди
Комедія, 23.08–24.08, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Дюнкерк
Драма, 23.08, поч. об 11.00. Вартість квитків — від 
50 грн. 24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Бігфут Молодший
Анімація, 23.08, поч. о 9.00, 13.20
Вартість квитків — від 50 грн
24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Атомна блондинка
Трилер, 23.08, поч. о 12.30. Вартість квитків — від 
50 грн. 24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Сек'юріті
Екшн, 23.08, поч. о 14.50
Вартість квитків — від 50 грн
24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Божевільні сусіди
Комедія, 23.08, поч о 13.10, 15.30, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Анабель: Створення
Жахи, 23.08, поч. о 15.20, 17.40, 20.00, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

Червоний
Історична драма
Вартість квитків — від 50 грн
24.08–30.08, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
«Під янгольським 
крилом»
До річниці Хрещення 
Київської Русі-України 
у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї 
працює виставка 
художньої дитячої студії 
вінницького храму 

Священномученика Володимира «Київська 
Русь» та школи церковного мистецтва «Асист», 
яка має назву «Під янгольським крилом». 
На виставці представлені твори образотворчого 
та декоративного мистецтва на релігійні теми, 
за іконописними взірцями, а також за мотивами 
декоративного мистецтва Давньої Русі. Виставка 
працює до кінця літа.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції музею представлені одні з 
найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 
марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. 
У повній колекції пана Олександра є марки, 
датовані від 1850 року, гашені в різних українських 
містах. Найстаріший конверт з поштовим 
штемпелем датований 1830 роком. До слова, є 
також марка з нині білоруського міста Гомель, 
погашена українським тризубом. Музей української 
марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, 
окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам 
та студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують по-
бачити на власні очі та зрозуміти закони природи, по-
ринути у світ популярної техніки та поекспериментува-
ти самому. Територія музею складає більше 1000 ква-
дратних метрів. Тут представлені понад 150 експонатів 
для виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
 для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
 для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

Нові курси для 
дітей у школі 
«Гарант» 
Школа «Гарант» 
запрошує на унікальний 
курс «Швидкого 
Читання»!
Якщо Вашій дитині 

5–8 рочків — в нас для неї:
 Читання (читаємо зразу словами, а не складами!) 
 Табличка множення (нестандартний підхід 
до засвоєння!) 
 Каліграфія (чудовий почерк на все життя!) 

Методика є іноземною, але вона адаптована під 
українську мову.
Єдина вимога від учнів, що розпочинають таке 
навчання — це знання українського алфавіту 
в розкиданому варіанті.
Заняття відбуваються два рази на тиждень 
по 60 х в.
Головна мета курсу — щоб дитина навчилася 
гарно та швидко читати, а наша методика це 
забезпечить на 100%.
Головний офіс школи «Гарант» — м. Вінниця, вул. 
Келецька, 126.
Довідки за телефонами: 50–77–85, (067) 440 55 46 

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІ міжнародний фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2017
23–24 вересня Вінниця знову стане 
джазовою столицею України! 
Фестиваль пройде у концертній залі 
Філії НCТУ «Вінницька регіональна 

дирекція ВІНТЕРА» (вул. Театральна, 15) і буде вра-
жати легендарними іменами, виступами найвідо-
міших джаз-бендів світу, новим проектом — «Кіно-
Джаз», величезною кількістю сюрпризів і навіть 
світовими прем’єрами!
23 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА
 17.30, 1 відділення — проект «KOLOYOLO» 
(Україна, етно-джаз)
2 відділення — Тріо Володимира Тарасова 
(Литва, авторський джаз і суцільна імпровізація)
 21.00, 1 відділення — Квартет Мішеля Май-
са (Люксембург, Франція, Німеччина, джаз-ф’южн)
2 відділення — Проект DAS HOBOS 
(Німеччина, експериментальний джаз).
24 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ
17.30, 1 відділення — Ян Гуннар Хофф (Норве-
гія, класичний скандинавський джаз)
2 відділення — Тріо Йорга Ляйхтфріда (Ав-
стрія-Словаччина, авторський класичний джаз)
21.00 — концерти на особисте запрошення 
Валерія Коровія та Сергія Моргунова.
1 відділення — Проект BATUNGA & The 
SUBPRIMES (Франція, афро-фанк, замішаний з 
енергійним джаз-роком та істинно новоорлеан-
ською ейфорією)
2 відділення — Тріо Сайруса Честната (США, 
класичний американський джаз).
До 9 вересня — знижки на квитки до 43% на всі 
концерти фестивалю! Придбати квитки можна 
на сайтах jazz.vn.ua, bilet.vn.ua і у касах Вінниці: 
в «Магігранді» (10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–
20.00), театрі імені Садовського (13.00–19.00), Ві-
нницькій обласній філармонії (13.00–18.30). Довідки 
за тел.: (0432) 690–025. Інформаційний центр фес-
тивалю працює без вихідних з 10.00 до 19.00 у бі-
бліотеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73).
Генеральні партнери телевізійної трансляції фес-
тивалю: Мережа чудових турагентств «Мер-Ка-
Ба» і кав’ярня «Чорна кішка, білий кіт».
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Проект «КіноДжаз»
Безкоштовні покази 
фільмів про джаз під 
відкритим небом у рам-
ках ХХІ міжнародного 
фестивалю «VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017». Що-
середи о 21.00 у кіно-

театрі під відкритим небом кав’ярні «Чорна кішка, 
білий кіт» (площа біля Універмагу) до уваги гляда-
чів одразу дві серії нашумілого серіалу «Джаз». 
У суботу, 26 серпня, о 21.00 — показ фільму 
«Рей» (2004) про одного з найвизначніших музи-
кантів всіх часів і народів Рея Чарльза.
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Сергій Міхалок 
І група BRUTTO 
у Вінниці!
На початку серпня вони 
«розірвали» своєю енер-
гетикою найбільший фес-
тиваль Європи SZIGET, 
тепер на черзі — Вінниця!

22 жовтня о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Сергій 
Міхалок і група BRUTTO влаштують потужне 
двогодинне шоу, продемонструють відмінну форму 
і нове звучання своїх бронебійних хітів!
У програмі «Double Hot» будемо разом співати 
кращі треки BRUTTO з нового альбому «Рокі», 
легендарних «Родны край» і «Underdog», а також 
золоті хіти «Ляпісів» за останні 10 років: «Воины 
света», «Гарри», «Мяч», «Гири», «Веселей», 
«Гарэза», «Танцуй!», «Грай», «Рабкор», «Kapital» 
та багато інших. Будуть труби, панк-рок, 
нестримна енергетика духу свободи і шалений 
відрив! Квитки у фан-зону — всього 300 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
«Магігранду», «Петроцентру» і Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

День Незалежності 
у садибі «Берізка»
Місце проведення та 
час: садиба «Берізка», 
24 серпня, початок 
о 14.00. Запрошуємо 
відсвяткувати День Неза-
лежності разом!

Перевагою відпочинку та святкування у нас є на-
явність комплексного відпочинку для всієї родини. 
Ми найближче усіх баз від Вінниці (с. Тютьки, біля 
Стрельбища). Усього 8 км їзди.
Садиба «Берізка» — прекрасне місце для того, щоб 
розслабитися, забути про буденну суєту, поповни-
тися енергією природи. Тут відпочинок поєднується 
з європейським комфортом!
У програмі святкування:
 Дитяча шоу-програма;
 Аніматори;
 Ведучий та конкурси для гостей;
 Бодіарт;
 Розіграш призів;
 Вечірка на честь свята.
Деталі та бронювання за телефоном: 
+38 (067) 430 85 55.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Міні-Міс Вінниця 
та Міні-Модель 
Вінниця 2017
5-й ювілейний конкурс 
«Міні-Міс та Міні-Модель 
Вінниця 2017» цьогоріч 
відбудеться 3 вересня!!. 
Це буде феєричний фінал 

фестивалю краси і талантів «Міні-Міс та Міні-Мо-
дель Вінниця 2017».
Організатори заходу — дитяча модельна агенція 
Princess.
Не пропустіть!!! Квитки на цю подію можна придба-
ти у касі театру ім. М. Садовського.
Вартість квитків — від 50 до 250 грн.
Захід відбудетьсь за підтримки міського голови 
Сергія Моргунова та Вінницької міської ради
Довідки за телефонами: +380979777197, 
+380685271529 (viber)

Богдан Совик 
запрошує 
25 серпня неординарний, 
позитивний, енергійний, 
мегаталановитий Богдан 
Совик виступатиме 
у Креативному просторі 
"Артинов".

Наприкінці минулого року він презентував власний 
гурт OWL великим концертом у Вінниці. У проекті 
OWL Богдан Совик грає виключно авторські компо-
зиції, неординарні та енергійні.
На концерті, що запланований на 25 серпня, Богдан 
Совик запропонує зовсім іншу програму — це буде 
вечір запальних каверів на відомі рок-композиції 
70-та 80-х років, зокрема на пісні «Beatles» та інших 
легендарних рок-н-рольщиків 1970–80-х. Початок 
концерту о 20.30. Вхід — 90 грн. Довідки за телефо-
нами: (098)1010063, (093)1010063.
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Âçÿòè ó÷àñòü ó ïåðåãîíàõ öåí-
òðàëüíîþ àëåºþ Ë³ñîïàðêó ìîãëè 
ä³òè ð³çíîãî â³êó. Ãîëîâíå, ùîá 
óì³ëè øâèäêî êðóòèòè ïåäàë³ ³ 
ðîçãàíÿòèñÿ. Çàðåºñòðóâàëîñÿ 
äî 80 ó÷àñíèê³â. Îðãàí³çàòîðè 
çàõîäó ïîä³ëèëè òðàíñïîðò íà äâà 
âèäè: âåëîñèïåäè òà ñàìîêàòè. 
Ä³òåé òàêîæ ðîçä³ëèëè çà â³êîì 
íà ÷îòèðè ãðóïè. Òîáòî ÷îòèðè 
îêðåìèõ çà¿çäè äëÿ êîæíî¿ ãðóïè 
ïî äâà ó÷àñíèêè. Äëÿ íàéìîëîä-
øèõ äèñòàíö³ÿ êîðîòêà, à äëÿ äî-
ðîñëèõ ä³òîê — äîâøà.

Ïåðøèìè çìàãàëèñü ä³òëàõè â³ä 
4 äî 7 ðîê³â íà âåëîñèïåäàõ. Àëå 
ïåðåä òèì, ÿê ðîçïî÷àòè çìàãàí-
íÿ, çàïóñòèëè ðàêåòó. ̄ ¿ ñàìîòóæ-
êè çìàéñòðóâàëè ä³òè íà ãóðòêó 
àâ³àìîäåëþâàííÿ.

Ïîêè 11-ð³÷íèé Ìàêñèì ÷åêàâ 
ñâîº¿ ÷åðãè, á³ëÿ íüîãî íà ëàâó 
ïðèñ³ëà ìàëåíüêà Íàä³éêà. Ä³-
â÷èíö³ ñêîðî âèïîâíèòüñÿ òðè 
ðîêè. ² âîíà, ìàáóòü, îäíà ç íàéàê-
òèâí³øèõ ó÷àñíèöü, ùî íå âòîì-
ëþâàëàñÿ ãàíÿòè àëåºþ íà ñâîºìó 
çåëåíîìó ñàìîêàò³ ç â³òðÿêîì.

— Ä³â÷èíêà â³ä³ðâè ³ âèêèíü. 
Òàêà âåðòóõà. Âîíà ñêð³çü ³ç ñàìî-
êàòîì õîäèòü. À êîëè íàá³ãàºòü-
ñÿ òà íàêàòàºòüñÿ çà äåíü, êàæå: 
«Áàáóñÿ, íå õî÷ó ÿ í³ ñàìîêàòà, 
í³÷îãî, íà, òè íåñè», — ðîçïîâ³äàº 
áàáóñÿ Ëþäìèëà.

ßíà Îë³éíèê ïðè¿õàëà íà ô³í³ø 
çàõåêàíà, àëå çàäîâîëåíà. Îá³-
ãíàëà ñóïåðíèöþ íà íîâåíüêîìó 
ñïîðòèâíîìó âåëîñèïåä³, ÿêèé 
êóïèëè ¿é äâà ì³ñÿö³ òîìó.

— Ñïî÷àòêó ä³â÷èíà, ç ÿêîþ 
çìàãàëàñÿ, ¿õàëà øâèäêî, àëå ïî-

ò³ì ïî÷àëà ñêèäàòè øâèäê³ñòü ³ ÿ ¿¿ 
ïåðåãíàëà, — ðîçïîâ³äàº 10-ð³÷íà 
ßíà. — Âåëîñèïåä ìåí³ íåùîäàâíî 
êóïèëè. Íà íüîìó çðó÷íî. À öå â÷î-
ðà ñïóñòèëî øèíó ³ òàòî íàêà÷àâ.

Çìàãàííÿ çàâåðøèëèñÿ íàãî-
ðîäæåííÿì ïåðåìîæö³â ñåðòè-
ô³êàòàìè òà ïîäàðóíêàìè â³ä 
ïàðòíåð³â òà ñïîíñîð³â.

Ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ó÷àñíèê³â â³-
êîì â³ä 4 äî 7 ðîê³â, ÿê³ êàòàëèñÿ 
íà ñàìîêàòàõ, çàéíÿëà Àíàñòàñ³ÿ 
Ïàñëàâñüêà ç ðåçóëüòàòîì 15,3 ñå-
êóíäè. Ó ò³é ñàì³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿, 
àëå íà âåëîñèïåäàõ — Ìèêîëà Ïè-
òåëü ç ðåçóëüòàòîì — 12,5 ñåêóíäè.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â â³ä 8 äî 12 ðî-
ê³â, ÿê³ êàòàëèñÿ íà ñàìîêàòàõ, ïå-
ðåì³ã Ãåîðã³é Í³ò³øåâñüêèé, ÿêèé 
ïðî¿õàâ äèñòàíö³þ çà 19,4 ñåêóíäè. 
Íà âåëîñèïåäàõ — Îëåêñàíäð Äìè-
òðèê ç ðåçóëüòàòîì — 16,9 ñåêóíäè.

«ШАЛЕНІ ПЕРЕГОНИ» 
ДІТЕЙ У ЛІСОПАРКУ 
Малі на колесах  
Пил з-під коліс, падіння і 
стерті колінка, сльози та 
радість від слів батьків 
«Молодець!» на фінішній 
прямій. У суботу, 
19 червня, перегони 
в Лісопарку зібрали 
більше 60 учасників, 
які після запуску ракети 
змагалися за першість 
на велосипедах 
та самокатах

Яна Олійник. Каже, що взагалі не падає з велосипеда 

Дітлахи віком від 4 до 7 років. На старті готуються до перегонів на самокатах
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Ты не делаешь то, что я хочу!

Ты не делаешь то, что я хочу!

Ты не делаешь то, что я хочу!

Я не чувствую, что ты уделяешь мне внимание.

Давай съездим куда-то.

Я хочу, чтобы ты себя вела по-другому.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СЛОВАРЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Я не чувствую, ч

Я хочу, ч

АЕТСЯ СЛОВАРЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Ваші стосунки пережива-
ють період оновлення. Ви з 
подивом виявите, що старі 
зв'язки, які іноді вас навіть 
обтяжували, набули чогось 
нового і привабливого. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною зараз для вас 
можуть стати найважливі-
шими. Проявіть мудрість і 
ви зможете змінити ситуацію 
на вашу користь.

БЛИЗНЮКИ 
На початку тижня вас може 
збити з пантелику непо-
слідовна поведінка коханої 
людини. У середу будьте 
м'якше і уважніше, проявля-
ючи ніжність до обранця. 

РАК 
Ви стали ще цікавіші, але 
недоступніші. Ваша таємни-
чість створить романтичний і 
загадковий образ, приверне 
увагу коханої людини і відро-
дить злегка охололі почуття. 

ЛЕВ 
Тиждень сприятливий 
для нових романтичних 
знайомств, ваше особисте 
життя стане більш яскравим і 
насиченим. У вівторок мож-
ливе романтичне побачення.

ДІВА 
Навіть угасаючих стосунках 
можливий новий виток. 
Можна скористатися цим 
часом, щоб згладити наявні 
розбіжності. Менше гово-
ріть, більше слухайте.

ТЕРЕЗИ 
Вам набридла однома-
нітність? Ви можете без 
побоювання кинутися на-
зустріч пригодам, знайти їх 
вам вдасться без особливих 
клопотів. 

СКОРПІОН 
Підіграйте коханій людині, 
покажіть свою безпорадність 
і її незамінність, вона при-
йде в повний захват, буде з 
вами уважна і турботлива. 

СТРІЛЕЦЬ 
На початку цього тижня від-
будеться подія, яка виявить-
ся перевіркою взаємності 
ваших почуттів. Ви можете 
розраховувати на підтримку 
партнера. 

КОЗЕРІГ 
Вашому партнерові саме зараз 
як ніколи потрібна ваша допо-
мога і підтримка. Постарайтеся 
її надати, хоча б моральну. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня вашу пару 
можуть очікувати труднощі. 
Від вашої здатності сприй-
няти те, що відбувається, 
філософськи, багато в чому 
залежить, як буде складати-
ся подальше спільне життя.

РИБИ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною зараз для вас зовсім 
не на першому місці. Робота, 
кар'єра, бізнес, творчість — 
вам доведеться багато сил 
віддати чомусь з цього списку. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 23-29 СЕРПНЯ

403987

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Даже если речь мужчины 
и женщины действительно 
разная, это ещё не значит, 
что невозможно выучить 
язык «дружественного госу-
дарства». Полиглоты, знаете 

ли, очень ценятся. Можно очень долго раз-
мышлять о том, как мужчины и женщины 

понимают, что их любят. Особенно про-
двинутый в этой теме даже создал теорию 
про «языки любви». Однако понимать муж-
чин, равно как и женщин, очень просто. 
Каждый раз, когда ваш партнёр что-то вам 
говорит, как бы просто в воздух, задайте 
себе вопросы: «Что он (а) от меня хочет? 
Какое поведение он (а) от меня ожидает?» 
Поначалу вполне возможно вы будете оши-
баться. Однако очень скоро заметите, что 

ваш партнёр начнёт радоваться тому, что вы 
начали понимать его с полуслова. Просьбы 
выполняться практически сразу, конфликты 
разрешаться гораздо проще. Ни для кого 
не секрет, что виной большинства конфлик-
тов является то, что стороны не доверяют 
друг другу, поэтому не говорят про свои 
интересы и проблемы прямо. А как только 
карты вскрываются — договориться стано-
вится гораздо проще.

Комментарий эксперта

Ты меня не понимаешь!

Ты меня не слышишь!

Я хочу поговорить о наших отношениях.

Почему ты пялишься на других?

Я хочу эмоций, драйва!

Я обиделась!

ИЗУЧАЕМ МУЖСКО-
ЖЕНСКИЙ СЛОВАРЬ  
Коммуникация  Признайтесь, каждый человек хотя бы 
раз в жизни мечтал о том, чтобы понимать противоположный 
пол. И, казалось бы, говорим мы на одном языке, но всё-таки 
о разных вещах. Как лучше понимать противоположный пол?

Êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî æåíùèíû ñ 
Âåíåðû, à ìóæ÷èíû ñ Ìàðñà, êòî-òî 
ñ÷èòàåò, ÷òî äåëî â ãåíåòèêå è ïðèðîäå, 
êòî-òî ãîâîðèò, ÷òî äåëî â ãåíäåðå, à 
ìîæåò áûòü âåñü ñåêðåò â âîñïèòàíèè. 
Íî ìóæ÷èíû è æåíùèíû âîñïðèíè-
ìàþò ýòîò ìèð ïî-ðàçíîìó è, ñëåäî-
âàòåëüíî, ãîâîðÿò î í¸ì ïî-ðàçíîìó.  

ЖЕНСКИЙ 
В приоритете: эмоции, ощущения, 
переживания

 Если хочешь что-то попросить, 
создай образ желаемого в голове 
у девушки. Нарисуй картинку, 
добавь туда звуков, опиши запахи 
и ощущения. И тогда образ сам 
сделает своё дело.

 Если поссорились, то лучше 
всего: обнять, прижать, поцеловать 
и сказать, что она самая-самая. 

 Практически все женские цели 
внутри неё. Точно знает, как хочет 
себя чувствовать.

Речь женщины сложно описать 
одним словом. Это прежде 
всего её способ рассказать миру 
о том, что происходит внутри 
неё. Именно поэтому в женской 
речи много прилагательных 
и описаний, из чего не удивляйся 
тому, что на конкретный вопрос ты 
услышишь 100–500 слов вместо 
двух, которые и будут ответом 
на вопрос. Во многом, женская 
речь интереснее за счёт того, 
что женщины любят говорить 
намёками, двусмысленными 
фразами, метафорами. Это 
говорит о хорошей фантазии 
и воображении.

МУЖСКОЙ 
В приоритете: логика, цели, 
факты 

 Если хочешь что-то 
попросить: скажи, что тебе 
нужно максимально конкретно.

 Если поссорились, то лучше 
всего: быть рядом, прижаться 
и сказать, что он очень ценен 
для тебя.

 Мужские цели снаружи. 
Построить дом, посадить 
дерево, вырастить сына.

Мужской мир в значительной 
мере отличается от женского. 
Происходит это во многом 
потому, что мужчины связаны 
с добычей и зарабатыванием. 
Следовательно, немножко 
в большей мере ориентированы 
на цели. И тот же самый 
инструмент они пытаются 
применить дома. И тут 
начинается самое интересное. 
Потому что мужской способ 
решения проблем практически 
не работает в семейной 
жизни, где основное внимание 
уделяется чувствам, эмоциям, 
уюту, комфорту. Конечно же, 
это вызывает некоторые 
затруднения в понимании.

шениях.

ия, 

ить, 
е 

хи 

ать 

и 
ет 

я 
ты 

Как мы разговариваем об одном и том же
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вам понадобится всё ваше 
благоразумие: так вы смо-
жете хоть как-то смягчить 
вашу импульсивность. 

ТЕЛЕЦ 
Ваша добросовестная ра-
бота имеет все шансы быть 
отмеченной повышением. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Уверенность в своих 
возможностях поможет 
завоевать расположение 
окружающих.

РАК 
Вы сможете хорошо зара-
ботать, если проявите на-
стойчивость и активность. 

ЛЕВ 
Постарайтесь не раздра-
жаться и сохранить хорошие 
отношения с коллегами.

ДЕВА 
Лучшая тактика поведе-
ния — спокойно делать 
свое дело, и ваши старания 
будут оценены.

ВЕСЫ 
Собрав в единое целое волю 
и решительность, вы получи-
те потрясающие результаты.

СКОРПИОН 
Что бы вы ни делали — заня-
тие ваше будет плодотворно 
и принесет удовлетворение. 

СТРЕЛЕЦ 
На работе будьте готовы 
к новым проектам и 
дополнительным заданиям. 

КОЗЕРОГ 
Эту неделю лучше посвя-
тить отдыху или заняться 
любимым делом. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам придется потрудиться, 
чтобы учесть свои интересы 
и никого не обидеть. 

РЫБЫ 
Не стоит расслабляться 
на работе, иначе вероятны 
конфликтные ситуации.

403723

403712

403689

403552

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2017 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

402612

403606

Інна, 26 років
Добра, щира, позитивна, 
життєрадісна. Люблю прогулянки з 
друзями, мрію подорожувати.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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