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ХТО «ПОЛЮЄ» НА ДІВЧАТ
ПОЛІЦІЯ ТИЖДЕНЬ ІГНОРУВАЛА ВІДЕО НАПАДІВ
 Учителька школи-гімназії №1 зняла відео, 
як невідомий юнак кидався на дівчат 

 Тепер на заняття до навчального закладу 
і додому дівчаток супроводжують батьки

 Хто лякає дівчат, вже другий тиждень 
з’ясовує поліція

Слідчі відкрили кримінальне провадження 
не одразу після нападів на старшокласниць с.4
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ÍÎÂÈÍÈ

Учимося 
допомагати 

Çà ÷àñè â³éíè â Óêðà¿í³, 
ñòâîðèëîñÿ íåáà÷åíå äî òîãî 
âîëîíòåðñüêå â³äðîäæåííÿ.

Çâ³ñíî, â îñíîâíîìó öå ñòî-
ñóâàëîñü íàäàííÿ äîïîìîãè 
â³éñüêîâèì íà ë³í³¿ âîãíþ, òà 
ïîðàíåíèì ó øïèòàëÿõ.

Àëå ñîö³àëüíà ðåêëàìà (ÿêà, 
íà æàëü, çàðàç ÷îìóñü ïîâí³ñòþ 
â³äñóòíÿ) çðîáèëà ñâîº.

Äóæå áàãàòî ëþäåé äîïîìà-
ãàëî àðì³¿, ³ íå ëèøå..

Ìè ïî÷àëè çâåðòàòè óâàãó 
íà íóæäåííèõ íàâêîëî íàñ, 
ïî÷àëè çãàäóâàòè, ùî íà-
âêîëî íàñ ùå º ³íòåðíàòè, 
äèòÿ÷³ áóäèíêè, áóäèíêè äëÿ 
ïðåñòàð³ëèõ…

Ëþäè àêòèâíî ïî÷àëè äî-
ïîìàãàòè. Ñîö³àëüíà ðåêëàìà 
ê³í÷èëàñü — åíòóç³àçì çãàñ… 
Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê ³ â³éñüêîâèõ, 
òàê ³ ñîö³àëüíèõ âîëîíòåð³â 
(ÿêèõ âçàãàë³ ìàëî).

Âîëîíòåðñòâî çäàºòüñÿ ïðî-
ñòèì çàíÿòòÿì, òà ìàº áàãà-
òî íþàíñ³â òà íàñë³äê³â. ßê 
íà ìåíå, öå ö³ëà íàóêà! Íå äàð-
ìà æ ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè 
çàê³í÷óþòü ö³ë³ ³íñòèòóòè, ùîá 
ïðàâèëüíî âèêîíóâàòè ñâîþ 
ðîáîòó.

Âîëîíòåðè, öå æ ëþäè, ÿê³ 
â ïðèíöèï³ íà ïî÷àòêó íå ìà-
þòü í³ÿêîãî äîñâ³äó, êð³ì áà-
æàííÿ äîïîìîãòè.

ª ïåâí³ ïðàâèëà, ÿê ñåáå ïî-
âîäèòè ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè, 
ñòàðøèìè ç ³íòåðíàò³â, õâîðè-
ìè ëþäüìè, îäèíîêèìè ñòàðè-
ìè, â³éñüêîâèìè, òà ÿê ïðà-
âèëüíî íàäàâàòè ¿ì íåîáõ³äíó 
äîïîìîãó!

Óñå íå ïðîñòî, àëå ìîæëèâî! 
Ãîëîâíå — öå ìàòè ùèðå áà-
æàííÿ äîïîìîãòè, â³ðó â ñåáå 
òà â ëþäåé, òà äîáðó äóøó.

Ïîòð³áíî ëþáèòè êðà¿íó, 
ëþáèòè ëþäåé ³ òîä³ ñâ³ò âèéäå 
çì³íèòè íà êðàùå! Íåîäì³ííî 
âèéäå!

ДУМКА

ОРГАНІЗАТОР БЛАГОДІЙНОЇ 
ДОПОМОГИ ТА АКЦІЙ 

ДІАНА ДІАНА 
МОРОЗМОРОЗ

ОЛЕНА (22), СТУДЕНТКА:
— Стараюся зо два рази на мі-
сяць ходити в кіно чи на кон-
церт або поїхати на якийсь 
фестиваль. Останнього разу 
була на «Брамі» у Тернополі. 
А взагалі слідкую за анонсами 
культурних подій і намагаюся 
не пропускати щось цікавеньке.

ДМИТРО (33), СТОМАТОЛОГ:
— Не часто буваю на куль-
турних заходах, не завжди 
виходить. Учора в кіно був. 
У кіно також ходжу не час-
то. Десь раз на півроку. Роз-
важатися не дуже люблю. 
Я люблю свою роботу. Там 
і розважаюся) 

ВАЛЕНТИНА (55), ШВАЧКА:
— Навіть не пам’ятаю. Була в те-
атрі Садовського десь півроку 
тому. А взагалі не часто ходжу 
на концерти і тому подібне. 
Не моє це. Я живу через доро-
гу від Центрального парку. Для 
мене найкращий відпочинок — 
погуляти його алеями.

ОЛЕКСАНДР (71), ПЕНСІОНЕР:
— Щороку ходжу з дружи-
ною на Джазфест. Ми з нею 
любимо музику. Стараємося 
бувати і на концертах, і на ви-
ставках. Моя дружина — ху-
дожник, минулого року ор-
ганізувала свою виставку, 
показала 76 своїх робіт.

ТЕТЯНА (44), БАРМЕН:
— Чесно кажучи, не ходжу 
на культурні заходи не тому, 
що не люблю. А тому, що по-
боююся великих скупчень 
людей. У такий час живе-
мо… Теракти… все може 
бути. Краще десь погуляти 
на природі.

ВОЛОДИМИР (18), СТУДЕНТ:
— Минулого року був у театрі. 
Але я більше полюбляю кіно. 
Останнього разу був у суботу. 
Раніше не часто ходив у кіно-
театри, а зараз планую часті-
ше, бо відкрився «Мир», а це 
неподалік мого дому. Раз-два 
на тиждень можна піти.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Коли ви останній раз відвідували культурні заходи?

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 

Ñòàðèé ê³íîòåàòð, äå ïîêàçóþòü 
àðò-õàóç òà ôåñòèâàëüí³ ô³ëüìè, 
íàðåøò³ îòðèìàâ íîâó ê³íîçàëó. 
Ñòàð³ êð³ñëà, ùî âñòàíîâèëè ùå 
ïðè Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³, çàì³íè-
ëè íà ì’ÿê³ ñèä³ííÿ. À ùå ïî-
âí³ñòþ îíîâèëè ñò³íè, ñòåëþ òà 
ï³äëîãó ãëÿäàöüêî¿ çàëè.

— Õëîïö³, ÿê³ ñòàâèëè êð³ñëà, 
ñêàçàëè, ùî âîíè îäí³ ç íàé-
çðó÷í³øèõ â Óêðà¿í³. Âñòàíîâè-
ëè ñïåö³àëüí³ çâóêîïîãëèíàþ÷³ 
ïàíåë³ «Ðîêôîí». Òóò âçàãàë³ 
í³÷îãî ñòàðîãî íå ëèøèëîñÿ, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîðêà ê³íîòåàòðó 
Ãàëèíà Áîäíàð. — Ïîì³íÿëè âñå: 
â³ä ï³äëîãè äî ñòåë³, ÿêó óòåïëè-
ëè. Äåñü çà òèæäåíü (14-ãî ëèñ-
òîïàäà — àâò.) ïëàíóºìî çàê³í-
÷èòè ðåìîíò òàìáóð³â-âèõîä³â ç 
ãëÿäàöüêî¿ çàëè.

Ïàí³ Ãàëèíà ïðàöþº ó ê³íîòå-
àòð³ âæå 32-é ð³ê. Íà ¿¿ ïàì’ÿò³, 
îñòàíí³é ðåìîíò òóò áóâ 25 ðîê³â 
òîìó. Òîä³ éîãî ðîáèëè ñèëàìè 
ñàìèõ ðîá³òíèê³â: òðîõè ï³äá³-
ëèëè ñò³íè, çàì³íèëè äåðåâ’ÿí³ 
êð³ñëà íà äåðìàíòèíîâ³ òà âè-
ñòåëèëè íîâó ï³äëîãó.

À òåïåð³øí³é ðåìîíò 72-ð³÷íî-
ãî ê³íîòåàòðó ùå íå çàê³í÷èâñÿ. 
Íåçàáàðîì òóò ç’ÿâèòüñÿ íîâèé 
åêðàí ç Ãîëëàíä³¿.

— Ñòàðèé âæå ïîòð³ñêàâñÿ. ² 
íå äèâíî, àäæå éîìó 40 ðîê³â. 
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ âèäíî ïîäðÿ-
ïèíè. Íîâèé åêðàí áóäå ñð³áëÿñ-
òèì, ïðèºìíèì äëÿ îêà, — êàæå 
Ãàëèíà Áîäíàð.

Çàðàç ó çàêëàä³ ïîêàçóþòü òàê³ 
ô³ëüìè, ÿê³ ëþäè íå ïîäèâëÿòü-
ñÿ ó çâè÷àéíèõ ê³íîòåàòðàõ. Äëÿ 
ïðèêëàäó, «Ðîäèíà» — öå ºäè-
íèé ê³íîòåàòð ó ì³ñò³, äå ìîæ-
íà ïîáà÷èòè ôåñòèâàëüíå ê³íî 

«РОДИНУ» РЕМОНТУЮТЬ. 
ЯК ЗМІНИТЬСЯ КІНОТЕАТР?
По-європейськи  З початку осені триває 
ремонт у кінотеатрі «Родина». За цей час 
глядацька зала оновилася до невпізнанності: 
замінили крісла, утеплили стелю, а тепер 
чекають на новенький екран, який 
виготовляють у Голландії. І на цьому, 
як розказали робітники кінотеатру, 
зупинятися не планують

âèðîáíèöòâà ³íøèõ êðà¿í. ×è 
âïëèíå îíîâëåíèé ê³íîçàë òà 
ãîëëàíäñüêèé åêðàí íà âàðò³ñòü 
êâèòêà?

— Ö³íè ó íàñ ìåíø³, í³æ ó ³í-
øèõ, — ãîâîðèòü Ãàëèíà. — Ìè 
íå ïëàíóºìî ¿õ ï³äâèùóâàòè. Õ³áà 
ùî áóäåìî ñòàâèòè íà ïðîêàò 
ïðåì’ºðè ê³íî, òîä³ ö³íè âèçíà-
÷àº äèñòðèá’þòîð. ßêùî ìåð³ÿ ùå 
íàì äîïîìîæå ãðîøèìà, òî ïî-
ñòàâèìî ñó÷àñíó òåõí³êó, ùîá 
ïîêàçóâàòè ô³ëüìè, ÿê³ âèõîäÿòü 
ó ³íøèõ ê³íîòåàòðàõ. Ìîæëèâî, 
íàâ³òü ó 3D.

Íàâåñí³ 2018 ðîêó, ÿê ðîçêà-
çàëà Ãàëèíà Áîäíàð, ó ê³íîòåàòð³ 
õî÷óòü â³äíîâèòè ôîéº òà ôàñàä 
áóä³âë³. Çàãàëîì îíîâëåííÿ «Ðî-

äèíè» ìàº òðèâàòè äî ê³íöÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó.

Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ðåìîíòó 
ïðàö³âíèêè çíàéøëè ï³ä ñòàðîþ 
ï³äëîãîþ ÿê³ñü ìîíåòè. Äèðåê-
òîðêà ê³íîòåàòðó ðîçêàçàëà, ùî 
ñàìîñò³éíî âîíè íå ìîæóòü âè-
çíà÷èòè, ÷è ö³íí³ âîíè. À äè-
ðåêòîð «Öåíòðó ìóçåþ ³ñòîð³¿» 
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí ðîçêà-
çàâ, ùî öå áðèòàíñüê³ ìîíåòè ç 
18 ñòîð³÷÷ÿ.

— ßêùî êîðîòêî, òî öå òðè 
ì³äí³ ìîíåòè 1797, 1806 òà 
1881 ðîêó. Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ îòðèìàºìî ï³ñëÿ àòðèáó-
òàö³¿ (ðîçï³çíàííÿ âèäó ìîíåòè 
òà ¿¿ îö³íêà — àâò.), — â³äïîâ³â 
Ôåäîðèøåí.

У «Прозорро» журналісти зна-
йшли тендер на ремонт гля-
дацької зали кінотеатру. Спо-
чатку заклад оголосив вартість 
ремонту на 1 мільйон 372 тисячі 
гривень. Але остаточна ціна, яку 
виборов переможець закупів-
лі, стала нижча на 130 тисяч 
(goo.gl/wSUtt2).
Роботи виконує приватне під-

приємство «Будівельна фірма 
Ремс», яким керує В'ячеслав Бі-
лієнко. За інформацією сервісу 
«Opendatabot», цей чоловік і 
єдиний власник, який вніс у ста-
тутний фонд 10 тисяч гривень.
До цього компанія Білієнка ро-
била ремонт покрівлі кінотеатру 
«Родина», отримавши 479 тисяч 
гривень (goo.gl/wJieaf).

Скільки коштує ремонт

Директор кінотеатру Галина Боднар розповідає, 
що у кінозалі тепер 120 нових крісел. А в грудні привезуть 
ще й новий екран, який виготовляють у Голландії
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Відкриваємо кримінальне про-
вадження за статтею хуліган-
ство, — так сказали журналісту 
в поліції минулої п’ятниці. Рів-
но через тиждень після того, як 
батьки дівчат заявили про напад 
під гімназією на Малиновського.
— Так як є уже дві заяви, від 
батьків дітей першої гімназії, 
то сьогодні вносять кримінальне 
провадження за ознаками час-
тини 1 статті 296 Кримінального 
кодексу України (хуліганство) 
для того, щоб в повному обсязі 
розібратися в ситуації, — сказа-

ла прес-офіцер обласної поліції 
Анна Олійник 3 листопада. — Ви-
лучили відео, і обидві дівчинки 
його упізнали. Вони не отримали 
тілесних. Одну він хотів обняти, 
а другу смикнув за руку. Не за-
вдав фізичного болю, але на-
лякав. Які в нього були наміри, 
з’ясують, коли його знайдуть. 
Можливо, ця людина має від-
хилення, пов’язані з хворобою.
Але це перевірять, коли його 
знайдуть. Для цього орієнту-
вання на юнака, який носить 
яскраву кепку і «засвітився» біля 

гімназії № 1, роздали і патруль-
ним, і поліцейським ювенальної 
превенції.
— Пости направили в першу 
чергу до першої гімназії, і вза-
галі працюють з усіма навчаль-
ними закладами. Можливо, 
він десь вчиться, бо молодого 
віку, — говорить Анна Олій-
ник. — Орієнтували всіх, провели 
роз’яснювальну роботу з дітьми і 
працюють на те, щоб встановити 
його. Багато хто його бачив, він 
мешканець Вінниці, але поки що, 
на жаль, особу ми не встановили.

Поліція оперативно не спрацювала 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Îäíó ä³â÷èíó 
âõîïèâ çà êîñè 
³ çàòóëÿâ ðóêîþ 

ðîòà, àëå âîíà âèðâàëàñü òà âòå-
êëà. Ó òîé æå äåíü ïåðåñë³äóâàâ 
ñòóäåíòêó, ÿêà éøëà ïîâç øêîëó-
ã³ìíàç³þ ¹ 1. Îòàê³ äâà íàïàäè 
þíàêà ó çàíàäòî ÿñêðàâ³é, ÿê 
äëÿ ìàí³ÿêà, êåïö³ çàô³êñóâàëè 
øê³ëüí³ êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ. 
Òåïåð íà çàíÿòòÿ äî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó ³ äîäîìó ä³â÷àòîê ñóïðî-
âîäæóþòü áàòüêè.

Ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà â ñèíüî-
æîâò³é áåéñáîëö³, ÿêèé ò³êàº, ùî-
éíî ïîì³÷àº, ùî éîãî çí³ìàþòü, 
çàïèñàëà íà ìîá³ëüíèé â÷èòåëüêà 
ãóìàí³òàðíî¿ ã³ìíàç³¿ íà âóëèö³ 
Ìàëèíîâñüêîãî. Íà öþ çéîìêó 
ðåäàêö³ÿ âèïàäêîâî íàòðàïèëà 

ó Þòóá³, êîëè ïðîäèâëÿëèñÿ 
íîâ³ íàäõîäæåííÿ. Â³äåî íàçâàíå 
òàê: «Ó Â³ííèö³ íà òåðèòîð³¿ ãó-
ìàí³òàðíî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 1 ìàí³ÿê 
âèêðàäàº ä³â÷àò!». Ó àíîòàö³¿ º 
çàñòåðåæåííÿ: áóäüòå îáåðåæí³. 
Äîäàëè â³äåî 31 æîâòíÿ, àëå çíÿ-
ëè 28-ãî ÷èñëà. Àâòîðêà â³äåî, ÿê 
ç’ÿñóâàëà ðåäàêö³ÿ, — â÷èòåëüêà 
íàçâàíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Çà ñëîâàìè ïåäàãîãà (ïðîñè-
ëà ¿¿ íå íàçèâàòè ÷åðåç ñòðàõ 
ïîìñòè íå ñï³éìàíîãî «ìàí³ÿ-
êà»), âîíà çíÿëà ï³ä ã³ìíàç³ºþ 
íà ñâ³é ìîá³ëüíèé õëîïöÿ íåçà-
äîâãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í íàïàâ 
òàì íà 11-êëàñíèöþ.

— Äî÷êà ìîº¿ çíàéîìî¿ éøëà 
äî ìåíå íà çàíÿòòÿ íà 10.00. ¯¿ 
çóñòð³ëà ìîÿ êîëåãà ³ ïðèâåëà 
äî øêîëè ñõâèëüîâàíîþ. Ñêà-
çàëà, ùî ùîéíî íà äèòèíó íà-
ïàëè, — ðîçêàçóº â÷èòåëüêà.

«МАНІЯК» ПІД ГІМНАЗІЄЮ 
№ 1 НАЛЯКАВ ДВОХ ДІВЧАТ 

Містер Ікс  «На території гуманітарної 
гімназії № 1 маніяк викрадає дівчат!» Відео 
з такою назвою є в Ютубі. На ньому — 
хлопець тікає від камери. Що це за один, 
вже другий тиждень з’ясовує поліція… 
Слідчі відкрили кримінальне провадження 
не одразу після нападів на старшокласниць

Стоп-кадри з відео на Ютубі. Коли вчителька попросила зупинитися юнака, який переслідував дівчат, він кинувся тікати 

Âîíà îäðàçó çàòåëåôîíóâàëà 
ìàòåð³ 16-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè òà ðîç-
êàçàëà íåïðèºìíó ³ñòîð³þ. Ãîâî-
ðèòü, ñàìà îäðàçó ïîäóìàëà, ùî 
ì³ã ÷³ïëÿòèñÿ äî ñòàðøîêëàñíèö³ 
õòîñü ç êîëà ¿¿ îòî÷åííÿ. Àëå ï³ç-
í³øå, êîëè ïðàö³âíèêè øêîëè òà 
áàòüêî ä³â÷èíè ïîäèâèëèñÿ â³äåî 
ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ, òî ðî-
ç³áðàëèñÿ: íàïàäíèê — íå çíà-
éîìèé ÷îëîâ³ê. Áàòüêè ä³â÷èíè 
ïîäçâîíèëè â ïîë³ö³þ.

— Íà çàïèñó äîáðå âèäíî, ùî 
÷îëîâ³ê ïåðåñë³äóâàâ ¿¿, — ðîçêà-
çóº â÷èòåëüêà. — Âîíà ïðèñêîðþº 
êðîêè — ³ â³í ïðèñêîðþº. Â³í 
íàçäîãíàâ ¿¿ ³ óõîïèâ çà âîëîññÿ, 
ç³áðàíå ó õâ³ñò. Ä³â÷èíà ä³ñòàëà 
ç êèøåí³ ìîá³ëüíèé. Õîò³ëà, ÿê 
âîíà ñêàçàëà, ïîäçâîíèòè ìàì³. 
Ùîá âîíà í³÷îãî íå ìîãëà ñêà-
çàòè, â³í çàòóëèâ ¿é ðóêîþ ðîòà.

НЕ ПРОСТО ЗЛОДІЙ. — Äóìàþ, 
ÿêáè öå áóâ ïðîñòî çëîä³é, â³í áè 
çàáðàâ ó íå¿ ìîá³ëüíèé, — ïðîäî-
âæóº â÷èòåëüêà. — Â³í òåëåôîí 
íå âèðèâàâ. Âîíà âèðâàëàñÿ ³ 
çàá³ãëà äî øêîëè. À â³í ðîçâåð-
íóâñÿ, ùå ïîêðóòèâñÿ ³ âèéøîâ 
³ç òåðèòîð³¿.

Íåâäîâç³ â ã³ìíàç³¿ ïðàöþâàëè 
ïîë³öåéñüê³. Îïèòóâàëè ñâ³äê³â ³ 
íàëÿêàíó íàïàäîì íåçíàéîìöÿ 
ä³â÷èíó. ×åðåç ê³ëüêà ãîäèí, êîëè 
ïðàâîîõîðîíö³ çàâåðøèëè ñâîþ 

ðîáîòó òà ïî¿õàëè ç ã³ìíàç³¿, þíàê 
ó ñèíüî-æîâò³é êåïö³ çíîâó áóâ 
òóò ÿê òóò.

— ×åðãîâà ìåí³ ñêàçàëà, ùî 
í³áèòî çíîâó òîé ñàìèé ÷îëîâ³ê 
á³ëÿ øêîëè êðóòèòüñÿ, — ðîçêàçóº 
â÷èòåëüêà. — Ó ìåíå ðåàêö³ÿ áóëà 
ìèòòºâà, ÿ ç³ðâàëàñÿ ³ ïîá³ãëà ç 
òåëåôîíîì. Ìåí³ õîò³ëîñÿ éîãî 
çíÿòè…

Íà äâîð³ â÷èòåëüêà ïîáà÷èëà, 
ùî þíàê ïåðåéøîâ äîðîãó çà ³í-
øîþ ä³â÷èíîþ. Á³ëüøå í³êîãî 
íàâêîëî íå áóëî, ò³ëüêè ïðî¿æ-
äæàëè çð³äêà ìàøèíè.

— ß ñòàëà á³ëÿ äîðîãè ³ ïî÷àëà 
éîãî çí³ìàòè, — ðîçêàçóº âîíà. — 
Òåëåôîí òðèìàëà á³ëÿ âóõà, ùîá 
â³í íå çðîçóì³â, ùî çí³ìàþ, ³ îäðà-
çó ãàëüìóâàëà ìàøèíè. Ïðî âñÿê 
âèïàäîê. Êîëè â³í ï³øîâ äî ìåíå 
áëèæ÷å, ÿ ïîïðîñèëà éîãî çóïè-
íèòèñÿ, îò òîä³ â³í ïî÷àâ ò³êàòè.

Â÷èòåëüêà çàïèñàëà çáëèçüêà 
òîãî, êîãî ó øêîë³ âæå ïðîçâàëè 
ìàí³ÿêîì. Òàêîæ ïîãîâîðèëà ç 
ä³â÷èíîþ, ÿêó â³í ïåðåñë³äóâàâ. 
Êàæå, ùî ñòóäåíòêà òåæ íàëÿ-
êàëàñÿ. Ôàêò ¿¿ ïåðåñë³äóâàííÿ 
ìîæå ï³äòâåðäèëè é æ³íêà-âîä³é, 
ÿêà çóïèíèëàñÿ.

— ß ïîò³ì çàõîäèëà â ïîë³ö³þ 
íà Ïèðîãîâà, àëå ñë³ä÷î¿ íå çà-
ñòàëà ³ òåëåôîí³â ñâ³äê³â ó ìåíå 
íå âçÿëè, — ðîçêàçóº âèêëàäà÷-
êà ã³ìíàç³¿. — Îäðàçó ï³ñëÿ ö³º¿ 
çéîìêè ìè âèêëèêàëè ùå ðàç ïî-
ë³ö³þ — ÷åðãîâà íàòèñíóëà òðè-
âîæíó êíîïêó, ³ ïåðåäàëè â³äåî 
äðóãî¿ ñïðîáè íàïàäó.

ЯКАСЬ СВОЯ ПРОГРАМА? Çà ñëî-
âàìè â÷èòåëüêè, ïîë³öåéñüê³, ÿê³ 
ïðè¿æäæàëè çà âèêëèêîì, ¿ì ñêà-
çàëè: íà ÷îëîâ³êà ³ç òàêèì îïèñîì 

âæå çàÿâëÿëè. Í³áèòî áóëè ñõîæ³ 
âèïàäêè á³ëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
íà Âèøåíüö³. Öå æ êàæå ³ ìàìà 
ò³º¿ ñòàðøîêëàñíèö³, ÿêà çóì³ëà 
âèðâàòèñÿ á³ëÿ ïåðøî¿ ã³ìíàç³¿.

— Ïîë³ö³ÿ ñêàçàëà, ùî áóëè 
íàïàäè íà ³íøèõ ä³òåé â ³íøèõ 
ì³ñöÿõ, — êàæå ìàòè ñòàðøîêëàñ-
íèö³. — Çà îïèñîì çîâí³øí³ñòü 
ñï³âïàäàº. Àëå ò³ëüêè ó íàøîìó 
âèïàäêó º â³äåî. Á³ëüøå ïîë³ö³ÿ 
íàì í³÷îãî íå êàæå, ÷è çíàéøëè 
éîãî ÷è ùå øóêàþòü, õî÷à ìè çà-
ÿâó íàïèñàëè. Íå òåëåôîíóâàëè 
íàì íàâ³òü… ß òàê ðîçóì³þ, ùî öå 
ÿêàñü õâîðà ëþäèíà õîäèòü ïî Â³-
ííèö³ ³ íàïàäàº êîíêðåòíî íà ä³-
â÷àò ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó.

Ùî íàïàäíèê âèãëÿäàº, ÿê 
ïñèõ³÷íî õâîðèé, êàæå é â÷è-
òåëüêà, ÿêà éîãî áà÷èëà çáëèçüêà. 
Çà ¿¿ ñëîâàìè, îáëè÷÷ÿ ó þíàêà 
òðîõè ïåðåêîøåíå.

— Ìîæå, ëþäèíà âòåêëà ç ë³-
êóâàëüíîãî çàêëàäó ³ íå ìàº ùî 
ïåðåîäÿãòè? — ïðèïóñêàº â÷è-
òåëüêà, ðàç þíàê ô³ãóðóº ó âñ³õ 
âèïàäêàõ ó îäí³é é ò³ ñàì³é 
ÿñêðàâ³é êåïö³. — Õòî çíàº, ùî 
â éîãî õâîð³é ãîëîâ³, ðàç íå ïî-
áîÿâñÿ ïîâåðíóòèñÿ äðóãèé ðàç 
òóäè, äå â³ä íüîãî âèðâàëèñÿ, ùîá 
çíîâó íàïàäàòè. Í³áè áóëà â öüî-
ãî õëîïöÿ ÿêàñü ñâîÿ ïðîãðàìà…

ДІТЯМ СТРАШНО. Çàðàç ó ã³ìíàç³¿ 
ðîçïîâ³äàþòü, ùî ¿õí³õ ó÷åíèöü 
ï³ñëÿ íàïàä³â 28 æîâòíÿ áàòü-
êè ñóïðîâîäæóþòü íà çàíÿòòÿ ³ 
äîäîìó. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ðîç³ñëà-
ëà îô³ö³éí³ ëèñòè â ïîë³ö³þ òà 
ó Äåïàðòàìåíò îñâ³òè, ùîá âè-
ïàäêè, ÿê³ íàâåëè ñòðàõó íà ä³òåé, 
â÷èòåë³â ³ áàòüê³â, íå çàëèøèëèñÿ 
íå ðîçñë³äóâàíèìè.

— ßêùî öÿ ëþäèíà õâîðà, 
íàïðèêëàä, òî çâè÷àéíî ¿¿ òðåáà 
çíàéòè òà ³çîëþâàòè, — ãîâîðèòü 
ìàìà ïîòåðï³ëî¿ ñòàðøîêëàñíè-
ö³. — Öå ðàíîê áóâ, ³ äèòèíà äóæå 
çëÿêàëàñÿ. Äóìàþ, ùî â 16 ðîê³â, 
êîëè çàêðèâàþòü ðîòà ³ çà âîëîñ-
ñÿ øàðïàþòü, ðåàëüíî ñòðàøíî. 
Òàêà ëþäèíà íå ïîâèííà â³ëüíî 
ãóëÿòè âóëèöÿìè, îäíîçíà÷íî.

— Ï³ñëÿ äâîõ íàïàä³â 
28 æîâòíÿ, áàòüêè 
ñóïðîâîäæóþòü 
ä³â÷àòîê íà çàíÿòòÿ ³ 
äîäîìó, — ðîçïîâ³ëè â 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³
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Âîñåíè 2016-ãî ðîêó æóðíàë³ñò 
RIA çðîáèâ îô³ö³éíèé çàïèò äî îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿, ó ÿêîìó ïîïðîñèâ 
ðîçïîâ³ñòè ïðî ñòàí ðîçñë³äóâàííÿ 
ÄÒÏ. Ïîë³öåéñüê³ íàïèñàëè, ùî 
ó êðîâ³ âîä³ÿ BMW Àíäð³ÿ Äðîç-
äîâñüêîãî, à òàêîæ ïàñàæèð³â, ùî 
çíàõîäèëèñÿ ó ñàëîí³, åêñïåðòèçà 
âèÿâèëà àëêîãîëü. Òàêîæ ðîçñë³-
äóâàííÿ ïîêàçàëî, ùî âîä³é çíà-
÷íî ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü, ÷åðåç 
ùî ³ ñòàëàñÿ ÄÒÏ. Ñïðàâà áóëà 
çàêðèòà ó çâ'ÿçêó ç çàãèáåëëþ ï³ä-
îçðþâàíîãî.

Ó òîé æå äåíü, êîëè ñïðàâà 
áóëà çàêðèòà, 17 ëèñòîïàäà, ñóä 
çîáîâ’ÿçàâ ñë³ä÷èõ ïîíîâèòè ðîç-
ñë³äóâàííÿ òà ïðîâåñòè ïîâòîð-
íó åêñïåðòèçó. Êëîïîòàííÿ ïðî 
öå çðîáèëà ñòîðîíà ïîòåðï³ëèõ. 
Ìîòèâóâàëà, çîêðåìà, òèì, ùî 
ñë³ä÷èé íå íàäàâ åêñïåðòó ñõåìó 
ðîçòàøóâàííÿ äîðîæí³õ çíàê³â. ² 
åêñïåðò ðîáèâ äîñë³äæåííÿ, âè-

õîäÿ÷è ç òîãî, ùî öå áóëè ð³âíî-
ö³íí³ äîðîãè. Ùå øâèäê³ñòü âè-
ðàõîâóâàëè, ïåðåãëÿäàþ÷è â³äåî 
ç êàìåð, ùî çíàõîäèëèñÿ íà áó-
ä³âë³ Àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó. Ö³ 
êàìåðè çíàõîäÿòüñÿ «ï³ä êóòîì». 
² ó âèñíîâêó áóëî âêàçàíî, ùî 
øâèäê³ñòü 138,9 êì/ãîä. º «éìîâ³ð-
íîþ». Ó ñòàí³ ïîâòîðíî¿ åêñïåð-
òèçè ñïðàâà âèñèòü ³ äî ñüîãîäí³.

ЖІНКУ ЗБИЛА ВАНТАЖІВКА, 
КОЛИ ТА ВИХОДИЛА З ТРАМ-
ВАЯ. Ìàéæå ð³ê òîìó, 17 ëèñòî-
ïàäà, áëèçüêî 9.00, âàíòàæ³âêà 
ç ìîëî÷íîþ ïðîäóêö³ºþ çáèëà 
íà ñìåðòü æ³íêó, ÿêà âèõîäèëà 
ç òðàìâàÿ. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ó ñà-
ìîìó öåíò³ Â³ííèö³, íà âóëèö³ 
Ñîáîðí³é, íàâïðîòè Òîðãîâåëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó.

Çàãèáëà áóëà ñï³âðîá³òíèöåþ 
ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè. Ïðàöþâà-
ëà ïñèõîëîãîì. Ó íå¿ çàëèøèëèñÿ 
äâîº ìàëåíüêèõ ä³òåé.

— Âîíà íå âèá³ãàëà ç òðàìâàÿ, 
à ïðîñòî ïåðåõîäèëà äîðîãó, — 
ðîçïîâ³äàëà î÷åâèäèöÿ òðàãåä³¿, 
ÿêà ¿õàëà ðàçîì ³ç íåþ. — ×åñíî, 
ÿ ñàìà â øîö³, òîìó ùî ìîãëà áóòè 
íà ¿¿ ì³ñö³, ÿêáè ÿ òðîõè øâèäøå 
âèéøëà ç òðàìâàÿ. Âîä³é âàíòà-
æ³âêè ïðîñòî ëåò³â íà âåëèê³é 
øâèäêîñò³. ß îäðàçó ïîá³ãëà â ³í-
ñòèòóò, ùîá âèêëèêàëè øâèäêó.

Ñóäîâèé ðîçãëÿä â³äáóâñÿ 
23 ÷åðâíÿ 2017-ãî ðîêó. Äî öüîãî 
âîä³é ñ³ì ì³ñÿö³â â³äñèä³â ó â³-
ííèöüêîìó Ñ²ÇÎ. Éîãî çâèíó-
âàòèëè ó òîìó, ùî â³í ïðî³ãíî-
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Ìè çðîáèëè 
çàïèò äî ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³, ó ÿêîìó 
ïîïðîñèëè ðîçïî-

â³ñòè ïðî ðåçóëüòàòè ðîçñë³äóâàíü 
íàéá³ëüø ðåçîíàíñíèõ àâàð³é, 
ÿê³ òðàïëÿëèñÿ ó íàøîìó ì³ñò³ 
àæ â³ä 2011-ãî ðîêó. Ïðèãàäàéòå 
ï’ÿòü ÄÒÏ, ÿê³ ó ñâ³é ÷àñ âðàçèëè 
Â³ííèöþ. Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ 
÷èòàéòå ùå ï’ÿòü ³ñòîð³é.

УБИВ НА ЗОДЧИХ ТРЬОХ ЛЮ-
ДЕЙ. Ø³ñòü ðîê³â òîìó, óâå÷åð³, 
á³ëÿ âõîäó äî êàôå «Êàðàáàñ» 
ñòîÿëè ÷åòâåðî ìîëîäèõ ëþäåé: 
äâîº õëîïö³â òà äâîº ä³â÷àò. Ó öåé 
÷àñ àâòîìîá³ëü Hyundai Tucson 
íà âåëè÷åçí³é øâèäêîñò³ í³ññÿ 
âóëèöåþ Çîä÷èõ ó ñòîðîíó Ïèðî-
ãîâà. Âèëåò³â íà òðîòóàð… 21-ð³÷-
í³ ä³â÷àòà, ñòóäåíòêè àãðàðíîãî 
òà òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³-
âåðñèòåò³â, â³ä îòðèìàíèõ òðàâì 
çàãèíóëè íà ì³ñö³. Îäðàçó ïîìåð 
³ 24-ð³÷íèé õëîïåöü.

Ñóä â³äáóâñÿ 13 æîâòíÿ 2011-ãî 
ðîêó. Âñòàíîâëåíî, ùî âîä³é 
«Hyundai Tucson» ¿õàâ ç³ øâèä-
ê³ñòþ 134 ê³ëîìåòðè íà ãîäèíó. 
Ó ñóä³ âîä³é ðîçïîâ³â, ùî çà ê³ëü-
êà ãîäèí äî ôàòàëüíî¿ àâàð³¿ â³í 
ïîñâàðèâñÿ ç³ ñâîºþ ä³â÷èíîþ, 
áóâ ó ïîãàíîìó íàñòðî¿ òà âèð³-
øèâ âèïèòè 250 ãðàì³â àëêîãîëü-
íî¿ íàñòîÿíêè. Ïîò³ì ñ³â ó àâòî ³ 
ïî¿õàâ ìèðèòèñÿ ç êîõàíîþ.

Âèííîìó ñïî÷àòêó äàëè 10 ðî-

ê³â â’ÿçíèö³. Îêð³ì â’ÿçíèö³, âî-
ä³é ìàâ âèïëàòèòè ãðîøåé óñ³ì, 
êîìó çàïîä³ÿâ çáèòêè. Çàãàëüíà 
ñóìà ñÿãíóëà ïîíàä 1,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

Ð³äíà ñåñòðà çàãèáëîãî ó àâà-
ð³¿ Ñåðã³ÿ Ìàðèíà Ìàãëüîâàíà 
ðîçïîâ³ëà, ùî óáèâöÿ â³äñèä³â 
ó â’ÿçíèö³ ò³ëüêè äâà ðîêè ³ 
äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â.

— Ìîÿ ìàìà òà ðîäè÷³ ³íøèõ 
ä³òåé ñóäèëèñÿ ç òèì âîä³ºì äâà ç 
ïîëîâèíîþ ðîêè, — ãîâîðèòü Ìà-
ðèíà. — Ñóä çà ñóäîì, íåñòåðïíî 
áîë³ñíî. Îñòàííº çàñ³äàííÿ áóëî 
ó Êèºâ³, öå áóëà êàñàö³ÿ. Íà íüî-
ìó âáèâö³ ñêàñóâàòè äâà ðîêè — ç 
äåñÿòè çàëèøèëîñÿ â³ñ³ì. Íà öåé 
ìîìåíò â³í âæå â³äñèä³â äâà ç 
ïîëîâèíîþ ðîêè. Ï³ñëÿ öüîãî 
â³í â³äñèä³â ùå ÷îòèðè ì³ñÿö³. ² 
òîä³ éîãî âèïóñòèëè çà õîðîøó 
ïîâåä³íêó. Ó íàñ º äîêóìåíòè, 
ÿê³ öå ï³äòâåðäæóþòü.

ЧЕТВЕРО ЗАГИБЛИХ НА БРАЦ-
ЛАВСЬКІЙ. Ó ê³íö³ òðàâíÿ 2016-ãî 
ðîêó, áëèçüêî 4-¿ ãîäèíè ðàíêó, 
ó Â³ííèö³ ñòàëàñÿ æàõëèâà àâàð³ÿ. 
Çàðàç óæå â³äîìî, ùî ³íîìàðêà 
«ÁÌÂ-525» ñïî÷àòêó çà÷åïèëà 
«ÂÀÇ-21015» ñëóæáè òàêñ³. Ó ðå-
çóëüòàò³ «ÁÌÂ» âëåò³ëà â ïðî-
äóêòîâèé ìàãàçèí «Ëàêîìêà», 
ùî íà Áðàöëàâñüê³é. ×åòâåðî 
ëþäåé — ä³â÷àòà, ÿê³ ïðàöþâàëè 
ñë³ä÷èì òà åêñïåðòîì ó â³ííèöü-
ê³é ïîë³ö³¿ òà äâà õëîïö³ — çàãè-
íóëè íà ì³ñö³. Âîíè áóëè ó ñàëîí³ 
«ÁÌÂ». Ñåñòðà îäí³º¿ ç çàãèáëèõ 
ïîòðàïèëà äî ðåàí³ìàö³¿.

УБИВ ТРЬОХ ЛЮДЕЙ — ВІДПУСТИЛИ. 
ЯК РОЗСЛІДУЮТЬ ГУЧНІ ДТП 
Справедливо?  Ми дізналися, 
чим закінчилися розслідування 
найрезонансніших аварій у Вінниці 
протягом останніх років. Та з’ясували, чому 
слідство не може дійти до суду у деяких 
з них. У цьому номері — п’ять трагічних 
історій, які сталися на дорогах міста

ðóâàâ äîðîæí³é çíàê 3.2 (Ðóõ 
ìåõàí³÷íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
çàáîðîíåíî) ïðè âè¿çä³ íà Ñî-
áîðíó, à òàì íå çóïèíèâñÿ, êîëè 
ïîáà÷èâ, ùî íàâïðîòè çóïèíêè 
ç òðàìâàÿ âèõîäÿòü ïàñàæèðè. 
Ïðîâèíó âèçíàâ ïîâí³ñòþ. Õëîï-
öÿ çàñóäèëè äî ÷îòèðüîõ ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³, íà òðè ðîêè 
â³ä³áðàëè âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ.

НА СМЕРТЬ ЗБИВ ДІВЧИНУ БІЛЯ 
«FERIDE РLAZA». Ð³ê ³ ï'ÿòü ì³ñÿ-
ö³â òîìó, íàâïðîòè «Feride Ðlaza» 
ïî «çåáð³» ïåðåõîäèëè âóëèöþ 
Ïèðîãîâà äâ³ ìîëîäèõ ä³â÷èíè. 
Íà ãîäèííèêó áëèçüêî 23.00. 
Ó öåé ÷àñ âóëèöåþ í³ññÿ ìîòî-
öèêë³ñò íà âåëèê³é øâèäêîñò³. 
Ïðî öå ñâ³ä÷èòü òå, ùî ìîòîöèêë 
ï³ñëÿ óäàðó, âæå áåç âîä³ÿ, äî-
êîòèâñÿ àæ äî àïòåêè, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íà íàñòóïí³é çóïèíö³ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Àäð³àíó, 16-ð³÷íó ñòóäåíò-
êó äðóãîãî êóðñó Â³ííèöüêîãî 
òðàíñïîðòíîãî êîëåäæó, çàáðàëè 
äî ðåàí³ìàö³¿ ó âàæêîìó ñòàí³ ç 
îáøèðíèìè òðàâìàìè ãîëîâè, ïî-
øêîäæåííÿì ëåãåí³â òà íåáåçïå-
êîþ ³íñóëüòó. Òðè òèæí³ ä³â÷èíà 
íå ïðèõîäèëà äî òÿìè. Â³ííè÷àíè 
ïîñò³éíî çáèðàëè íà ¿¿ ë³êóâàííÿ 
ãðîø³ òà çäàâàëè êðîâ. Îäíàê âðÿ-
òóâàòè ¿¿ æèòòÿ íå âäàëîñÿ.

Ñóä â³äáóâñÿ 14 áåðåçíÿ 2017-ãî 
ðîêó. ßê óñòàíîâèëè ñë³ä÷³, ìîòî-
öèêë³ñò çíà÷íî ïåðåâèùèâ äîçâî-
ëåíó øâèäê³ñòü ðóõó òà íå ïðî-
ïóñòèâ ä³â÷èíó íà ïåðåõîä³. Â³í 
áóâ òâåðåçèé.

Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä âèçíàâ 
âèííèì âîä³ÿ òà çàñóäèâ äî ï’ÿòè 
ðîê³â â'ÿçíèö³. Äî òîãî æ á³ëüøå 
400 òèñÿ÷ ãðèâåíü ìîðàëüíî¿ øêî-
äè íà êîðèñòü ïîòåðï³ëèõ. Ó ñóä³ 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âîä³é ìîòîöèêëà 
¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ 107,3 ê³ëîìå-
òðà íà ãîäèíó. Ïðè ñîá³ íå ìàâ 

ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ êàòåãîð³¿ «À». 
Ïîì’ÿêøóâàëüíîþ îáñòàâèíîþ ñóä 
âðàõóâàâ ðîçêàÿííÿ ìîòîöèêë³ñòà.

НЕ ПОДИВИВСЯ У БІК, ЗВІДКИ 
ЛЕТІВ BMW? Ñìåðòåëüíà àâàð³ÿ 
ñòàëàñÿ 23 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 
íà Ïèðîãîâà. Ó÷àñíèêè: BMW 
òà «ÂÀÇ». Ïîòðîùåí³ àâòîìîá³ë³, 
ðå÷³ ëþäåé, äåòàë³ ìàøèí ðîçêè-
äàí³ ïî äîðîç³ íà äåñÿòêè ìåòð³â. 
Íà óçá³÷÷³ ë³êàð³ íàêðèëè ò³ëî 
âîä³ÿ «ÂÀÇó».

Áëèçüêî 16.40 Ìàðèíà Ðóáöî-
âà, ÿêà ìåøêàº â îäí³é ç áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ 
òðàãåä³¿, ïî÷óëà çâóê, ñõîæèé 
íà âèáóõ.

— Âèçèðíóëà ó â³êíî òà ïîáà-
÷èëà ìàøèíè, ðîçêèäàí³ ïî äî-
ðîç³, — ðîçïîâ³äàëà æ³íêà.

Çà êåðìîì «ÂÀÇ-2104» áóâ 
60-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ùî ìåøêàâ 
ó Ñòðèæàâö³. Â³í çàãèíóâ íà ì³ñö³ 
ïðèãîäè. Óäàð áóâ òàêèé ñèëü-
íèé, ùî âîä³ÿ «ÂÀÇó» âèêèíóëî 
íà äåñÿòîê ìåòð³â ç ñàëîíó àâòî. 
Ç ÷îëîâ³êà çëåò³ëî âçóòòÿ.

Çà ñâ³ä÷åííÿìè î÷åâèäö³â, 
BMW ¿õàâ óíèç, äî «Åëåêòðîìå-
ðåæ³». Âîä³é «ÂÀÇó» æ âè¿æäæàâ 
ç îô³ñó, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó áó-
äèíêó 144 íà âóëèö³ Ïèðîãîâà. 
Ïîâåðòàâ ë³âîðó÷. Ñïðàâà òàê ³ 
íå ä³éøëà äî ñóäó. Ó ïîë³ö³¿ îá-
ëàñò³ ïîâ³äîìèëè, ùî íà ìîìåíò 
ÄÒÏ îáèäâà âîä³¿ áóëè òâåðåç³.

«Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ 
òà âèñíîâê³â êðèì³íàë³ñòè÷íèõ 
åêñïåðòèç, êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ áóëî çàêðèòå, â çâ’ÿçêó 
ç³ ñìåðòþ ï³äîçðþâàíîãî», — ïè-
øóòü ïîë³öåéñüê³.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
ïîÿñíèëè, ùî âîä³é «ÂÀÇó» ïî-
ðóøèâ ïóíêò  10.1 ÏÄÐ. Òîáòî 
ïåðåä ïî÷àòêîì ðóõó ÷îëîâ³ê 
íå ïîäèâèâñÿ ó òîé á³ê, ç ÿêîãî 
¿õàâ BMW.

Загиблі у аварії на Зодчих. Ліворуч — Сергій зі своєю 
дівчиною Анастасією. Пара збиралася невдовзі одружитися, 
але не встигли. На другому фото їхня близька подруга 
Тетяна, яка також загинула у аварії

У аварії на Зодчих загинули троє людей. Вони стояли біля 
кафе далеко від дороги, коли п’яний водій забрав їхні життя

Îäíà ñïðàâà íå 
áóëà ó ñóä³, îäíà 
çàêðèòà ÷åðåç ñìåðòü 
ï³äîçðþâàíîãî. À 
âáèâöÿ íà Çîä÷èõ íå 
â³äñèä³â ³ 3-õ ðîê³â
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 Тримайте дистанцію. Нама-
гайтеся якнайменше перебувати 
поряд із людьми, які хворіють 
на застуду, мають нежить або 
кашель. Якщо захворіли ви, 
то тримайте дистанцію поруч 
з іншими, щоб вберегти їх від 
хвороби.
  Захворіли — лишайтеся 
вдома. Якщо можливо, то ві-
зьміть вихідний з роботи або 
навчання. Грип швидко пере-
дається іншим, тож ваше пере-
бування в людних місцях сприя-
тиме поширенню інфекції.
 Мийте руки і частіше при-
бирайте. Часте миття рук допо-

може захиститися від мікробів. 
Якщо поруч немає води та мила, 
використовуйте спреї для рук 
на спиртовій основі. Чистьте та 
дезінфікуйте поверхню, до якої 
часто торкаєтеся.
 Менше торкайтесь облич-
чя. Очі, рот та ніс для мікробів, 
як вхідні двері. На руках дуже 
багато мікробів та торкаючись 
ними обличчя ви збільшуєте їхні 
шанси потрапити в організм.
  Дотримуйтесь здорового 
режиму. Висипайтеся, будьте 
фізично активними, уникайте 
стресу, пийте багато води та 
їжте поживну їжу.

Якщо щеплення не збираєтесь робити

У п’яти Центрах первинної медико-санітарної допомоги:
ЦПМСД № 1 ............................................. вул. Миколи Зерова, 13 
ЦПМСД № 2 ..............................................вул. Магістратська, 44 
ЦПМСД № 3 ............................................. Хмельницьке шосе, 96 
ЦПМСД № 4 .........................................вул. Замостянська, буд.18 
ЦПМСД № 5 ....................................... вул. Замостянська, буд. 49 

Де зробити щеплення від грипу?

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Á³ëüøå 7 òèñÿ÷ 
âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàíü íà â³ðóñí³ 
³íôåêö³¿ âæå çà-

ðåºñòðóâàëè ìåäèêè. Òà åï³äåì- 
ïîðîãó Â³ííèöÿ ùå íå ïåðåâèùè-
ëà. Ïåðøî¿ õâèë³ åï³äåì³¿ ãðèïó 
÷åêàþòü ó ãðóäí³. Òîæ çàðàç ñàìå 
÷àñ âàêöèíóâàòèñÿ, ÿêùî ñò³éêèé 
³ìóí³òåò äî â³ðóñó ôîðìóºòüñÿ ÷å-
ðåç 21 äåíü ï³ñëÿ ùåïëåííÿ.

Çíàþ÷è, ùî ó Â³ííèö³ ä³º ìóí³-
öèïàëüíà ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï», 
æóðíàë³ñò RIA âèð³øèëà ïåðåâ³-
ðèòè, ÿê çðîáèòè ùåïëåííÿ ç 
50-â³äñîòêîâîþ çíèæêîþ. Ó ïî-
ë³êë³í³ö³ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, 
íà Êè¿âñüê³é, ñêàçàëè: äëÿ âàê-
öèíàö³¿ íå ïîòð³áíà êîíñóëüòàö³ÿ 
«ñ³ìåéíîãî», òðåáà ³òè ó ë³êàðíþ 
íà Çàìîñòÿíñüê³é (Öåíòð ïåðâèí-
íî¿ äîïîìîãè ¹ 3).

Âðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ âèðó-
øàþ òóäè. Äî öüîãî óæå çíàþ, 
ùî äîñ³ â³ííè÷àí âàêöèíóâàëè 
â³ä ãðèïó ïðåïàðàòîì êîðåéñüêî-
ãî âèðîáíèöòâà. Àëå çíàéîì³ ãî-
âîðÿòü, í³áèòî êðàùà âàêöèíà ç 
Ôðàíö³¿, ³ ùîá çðîáèòè ùåïëåííÿ 
òàêîþ, òðåáà ðîáèòè ïîïåðåäíº 
çàìîâëåííÿ. ² â ³íòåðíåò³ ìîæíà 
çíàéòè ïðîïîçèö³¿ ôàðìàöåâòè÷-
íèõ êîìïàí³é ïðî çàïèñ íà «Âàêñ³ 
ãðèï» çà 300 ãðèâåíü.

×è ìîæíà ïðèéòè â ë³êàðíþ ç 
ïîïåðåäíüî êóïëåíèì â àïòåö³ 
ïðåïàðàòîì? Ìåäèêè êàæóòü, 

ùî â³äìîâëÿòüñÿ ïðèçíà÷àòè ùå-
ïëåííÿ âàêöèíîþ, ÿêó ¿ì ïðèíå-
ñëè â ðóêàõ. Ïðè íåïðàâèëüíîìó 
çáåð³ãàíí³ (òðàíñïîðòóâàíí³) ïðå-
ïàðàò ó êðàùîìó âèïàäêó âòðà-
òèòü ñâî¿ âëàñòèâîñò³.

ЧЕРГИ СТАЛИ МЕНШІ. Òîæ ³äåìî 
ñïåðøó äî ë³êàðÿ, ÿêèé ìàº äàòè 
äîçâ³ë íà ùåïëåííÿ. Ñïåö³àëüíî 
äëÿ ð³øåíü ïî ïðîãðàì³ «Ñòîï 
ãðèï» âèä³ëèëè ìåäïðàö³âíè-
ê³â ó êîæíîìó ç ï’ÿòè Öåíòð³â 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Íà âóëèö³ Çàìîñòÿí-
ñüê³é ïðèéîì ïåðåä âàêöèíàö³ºþ 
ïðîâîäÿòü ó êàá³íåò³ ¹ 121 — ç 
10.00 äî 18.00.

Æóðíàë³ñò ïðèéøëà ðàí³øå 
íà ï³âãîäèíè, ³ òóò âæå áóëè ëþäè 
íà ùåïëåííÿ. Ìàìà ç äâîìà ä³-
òêàìè.

— Ìàêñèìó 4 ðîêè, à Ìàð³¿ 8. 
Ìèíóëîãî ðîêó õâîð³ëà âñÿ ñ³ì’ÿ 
ïî êîëó, òîìó õî÷ó çðîáèòè óñ³ì 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó, ùîá òàêîãî 
á³ëüøå íå áóëî, — ãîâîðèòü Â³-
òàë³íà Øîõà.

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðàöþº 
â àïòåö³. Ïèòàºìî ¿¿ ïðî ôðàí-
öóçüêó âàêöèíó. ×è ïðàâäà êðàùå 
êîëîòè òàêó?

— Ó ìåíå íà ðîáîò³ ôðàíöóçü-
êà ò³ëüêè â ï’ÿòíèöþ ïðèéøëà. 
À òóò êàæóòü, ùî êîðåéñüêà 
âàêöèíà. ß ïèòàëà çíàéîìèõ — 
âîíà òåæ õîðîøà, — ãîâîðèòü 
Â³òàë³íà Øîõà. — Êð³ì ëþäåé 
ç ï³äâèùåíîþ ÷óòëèâ³ñòþ, öå 
ùåïëåííÿ íîðìàëüíî ïåðåíî-

НА ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГРИПУ 
ПОТРІБНА ГОДИНА І 93 ГРИВНІ 
Ми перевірили  Як працює 
муніципальна програма «Стоп 
грип», перевірила на собі журналіст 
RIA. Щоб зробити щеплення перед 
епідемією, витратила годину часу і 
93 гривні. Чим вакцинують зараз та 
скільки кабінетів треба пройти?

ñèòüñÿ. Áóâàº ò³ëüêè, ùî ì³ñöå 
ââåäåííÿ áîëþ÷å, â’ÿë³ñòü íåâå-
ëèêà ÷è ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè 
äî 37 ãðàäóñ³â. Àëå óñ³ ìî¿ çíà-
éîì³ äîáðå ïðîéøëè âàêöèíàö³þ. 
Áåç ðåàêö³é.

Â³òàë³íà ãîòóâàëàñÿ äî ñüîãîä-
í³øíüîãî äíÿ ³ ïðèéøëà çàäîâãî 
äî ïðèéîìó. Êàæå, ó÷îðà «ïðî-
áèâàëà» îáñòàíîâêó, ³ íà ïî÷àòêó 
11-¿ ãîäèíè âæå çàñòàëà á³ëüøå 
10-òè ëþäåé ïåðåä êàá³íåòîì.

10.00. Ïðèéîì ìàâ âæå ïî÷àòè-
ñÿ, òà â êàá³íåò³ ò³ëüêè ìåäñåñòðà. 
Ë³êàð ç'ÿâèëàñü ÷åðåç õâèëèí 15. 
Çà öåé ÷àñ ï³ä êàá³íåòîì ñôîðìó-
âàëàñü ÷åðãà ç ëþäåé ð³çíîãî â³êó 
³ ìàì ç ä³òüìè. Â³òàë³íà ç ä³òüìè 
â êàá³íåò³ õâèëèí 20. Äîâãî, áî 
¿õ àæ òðîº äî îãëÿäó.

Àâòîðó ñòàòò³ äîâåëîñÿ çàéòè 
äî ë³êàðÿ ðàçîì ç ãðóïîþ æ³íîê 
â á³ëèõ õàëàòàõ. Òî ïðàö³âíèö³ 
ö³º¿ æ ë³êàðí³ çàéøëè çà ðåöåï-
òàìè íà âàêöèíó â³ä ãðèïó.

— Óñ³ çäîðîâ³? — ñïèòàëà ¿õ 
ìîëîäà ë³êàðêà, ïî÷óëà «òàê» ³ 
ïîâ³ðèëà êîëåãàì íà ñëîâî.

À ïàö³ºíòêó ç âóëèö³ ñïèòàëà 
ïðî ñàìîïî÷óòòÿ, ÷è ç äîìàøí³õ 
í³õòî íå õâîð³º çàðàç, ïîñëóõàëà 
äèõàííÿ, ï³äñâ³òèëà ãîðëî ë³õòà-

ðèêîì ó ñìàðòôîí³. Íó ³ âñå — 
ñòàëà âèïèñóâàòè ðåöåïòè óñ³ì, 
õòî áóâ ó êàá³íåò³.

ОГЛЯД «СИМВОЛІЧНИЙ». Âåðõ-
íÿ ÷àñòèíà áëàíêó ðåöåïòà çà-
ëèøèòüñÿ òóò, à íèæíþ — â³ä-
äàäóòü íà ðóêè ïàö³ºíòó. Íà ðå-
öåïò³ ë³êàð ï³äêðåñëþº âàð³àíòè 
«ç äîïëàòîþ», «áåçêîøòîâíî», 
«çà ïîâíó âàðò³ñòü».

— Áåçêîøòîâíî ò³ëüêè ä³òÿì-
ñèðîòàì òà ³íâàë³äàì, — ãîâîðèòü 
ë³êàðêà.

Ïîâíà âàðò³ñòü âàêöèíè — 
186 ãðèâåíü. Íàçâà «Âàêñ³ ãðèï» 
âèðîáíèöòâà, ÿê âèÿâèëîñÿ, óñå-
òàêè Ôðàíö³¿.

— Áàãàòî áàæàþ÷èõ çðîáèòè 
ùåïëåííÿ, ÿêùî íå ðàõóâàòè 
âàøèõ ïðàö³âíèê³â? — ïèòàþ 
â îãëÿäîâîìó êàá³íåò³.

— Áàãàòî. ß áóëà â ïîíåä³ëîê, 
òî â ðàéîí³ 30–35 áóëî ëþäåé, — 
â³äïîâ³ëà ë³êàðêà. — Ó÷îðà ò³ëü-
êè çðàíêó áóëî 30 ëþäåé, íàâ³òü 
á³ëüøå, — äîäàº ìåäñåñòðà.

— Òóò ñòàâèòå ïå÷àòü â ðåºñòðà-
òóð³. Ïîò³ì îòîâàðþºòå ó íàñ â àï-
òåö³ ³ ïîâåðíåòåñÿ ñþäè — ìè äàìî 
«îãëÿä», — íàðåøò³ êàæå ë³êàðêà ³ 
äàº ðåöåïò íà «Âàêñ³ ãðèï».

À îãëÿä — öå áëàíê, íà ÿêî-
ìó âàì íàïèøóòü òå, ÷îãî íàâ³òü 
íå ïåðåâ³ðÿëè. Ìåí³, íàïðèêëàä, 
íå ì³ðÿëè ïóëüñ ³ í³÷îãî íå ïàëü-
ïóâàëè. Àëå ïðî öå íàïèñàëè ³ 
ä³àãíîç ïîñòàâèëè: ïðàêòè÷íî 
çäîðîâà.

ПОКИ САМА НЕ СПИТАЄШ... 
Øòàìïóþ ðåöåïò íà ðåöåïö³¿ ³ 
íåñó éîãî â àïòåêó ë³êàðí³. Òàì 
áåðóòü 93 ãðèâí³ òà âðó÷àþòü ÷åê. 
²ç ÷åêîì ïðî îïëàòó ³ äîêóìåíòîì 
ïðî îãëÿä ë³êàðÿ äàë³ òðåáà ³òè 
â êàá³íåò äëÿ ùåïëåíü. Ó ë³êàðí³ 
íà Çàìîñòÿíñüê³é â³í íà äðóãîìó 
ïîâåðñ³ — ¹ 220.

— Ç âàêöèíîþ í³õòî íå íîñèòü-
ñÿ. Âîíà òàì â õîëîäèëüíèêó, — 
ñêàçàëà àïòåêàðêà, à íà ïèòàííÿ 
ïðî øïðèö ³ ðóêàâè÷êè äëÿ ëþ-
äèíè, ÿêà çðîáèòü óêîë, â³äïîâ³-
ëà, ùî íå òðåáà êóïóâàòè.

Ï³ä êàá³íåòîì äëÿ ùåïëåíü ëþ-
äåé íåìàº. Òóò ó âàñ çàáåðóòü ÷åê 
³ ë³êàðñüêèé âèñíîâîê, ïîïðîñÿòü 
ñ³ñòè íà êóøåòêó òà âèñîêî çà-
êà÷àòè ðóêàâ. Ââîäèòè âàêöèíó 
áóäóòü ó ðóêó á³ëÿ ïëå÷à. Ïðå-
ïàðàò îäðàçó ó ôëàêîí³ ç ãîëêîþ. 
Éîãî ó âàñ íà î÷àõ ä³ñòàíóòü ç 
õîëîäèëüíèêà.

— À ä³òêàì òàê ñàìî êîëåòå? — 
ïèòàþ.

— Äî òðüîõ ðîê³â — ó í³æêó, — 
â³äïîâ³äàº ìåäñåñòðà. — Òðåáà 
óâîäèòè ãëèáîêî â ì’ÿçè.

— Ìîæå áóòè ðåàêö³ÿ íà öå 
ùåïëåííÿ? — ñòàâëþ ïèòàííÿ, 
áî ñàì³ ïðàö³âíèêè í³÷îãî íå ãî-
âîðÿòü.

— Í³. Õ³áà ñèíÿ÷îê â ì³ñö³ 
óêîëó…

— Ìî÷èòè ìîæíà?
— Ñüîãîäí³ í³. Çàâòðà ìîæíà.
Ç ë³êàðí³ âèéøëà ð³âíî 

îá 11.00. Çíà÷èòü âèòðàòèëà 
íà ÷åêàííÿ ³ ïîõîäè ïî òðüîõ 
êàá³íåòàõ ð³âíî ãîäèíó. Ïðîòÿãîì 
äíÿ — í³ÿêèõ íàäì³ðíèõ íåïðè-
ºìíîñòåé â³ä ùåïëåííÿ íå â³ä-
÷óëà. Àëå º ñëàáêèé á³ëü ó ì³ñö³ 
óêîëó, êîëè ðóêó íàïðóæèòè.

— ß ùåïëåííÿ ðîáèëà ìèíó-
ëîãî òèæíÿ, — ðîçïîâ³äàº æóðíà-
ë³ñòó çíàéîìà ÷èíîâíèöÿ. — Òåæ 
çà ï³âö³íè. ² òàê ñàìî âèéøëî 
ïðèáëèçíî çà 100 ãðèâåíü, õî÷à 
òîä³ âàêöèíà áóëà êîðåéñüêà.

Ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï» — ñóòî 
â³ííèöüêà. Âîíà ïåðåäáà÷àº âàê-
öèíàö³þ çà ï³ââàðòîñò³ 10 òèñÿ÷ 
â³ííè÷àí. Òàêîæ çà êîøò ì³ñüêîãî 
áþäæåòó ïðèäáàëè åêñïðåñ-òåñòè 
íà ãðèï. Ìèíóëîãî ðîêó «Ñòîï 
ãðèï» âæå ä³ÿâ, ³  ñìåðòåé ó Â³ííè-
ö³ íå áóëî. À ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ ïî-
çàòîð³ê ïîìåðëî 24 â³ííè÷àíèíà.

Мама Максима (4) і Марії (8) Віталіна Шоха: 
— Торік хворіла вся сім’я по колу, тому хочу зробити усім 
щеплення від грипу, щоб такого більше не було 

Ìóí³öèïàëüí³é 
ïðîãðàì³ «Ñòîï ãðèï» 
äðóãèé ð³ê. Ìèíóëîãî 
ðîêó ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ 
ñìåðòåé íå áóëî. 
Ïîçàòîð³ê — 24



409881



11 RIA, Ñåðåäà, 8 ëèñòîïàäà 2017

Режисер фільму Валерій Шалига 
каже, що їхня картина «Тримай 
біля серця», це своєрідний внесок 
у боротьбу з агресором, а точні-
ше, у нашу перемогу над ним. Це 
зворушлива розповідь, «списа-
на» з нашого нинішнього життя. 
Головний герой фільму колишній 
військовий Сергій Вітрук втратив 
душевний спокій не тільки через 
те, що на його країну напав агре-
сор, що на Донбасі гинуть мужні 
захисники рідної землі. У ньо-
го ж не склалося ще й особисте 
життя. Втрата друга підштовхнула 
до остаточного вибору. З важким 
серцем залишає свою найбільшу 
радість і втіху — донечку Зорянку 
і відправляється на Донбас. Там 
доля підносить ще одне складне 
випробування — він потрапляє 

у полон до бойовиків. Стрічка 
не залишає байдужим жодного 
глядача. Чим закінчується вона, 
кожен охочий зможе дізнатися, 
коли картину демонструватимуть 
у кінотеатрах чи по телебаченню.
Знімали фільм на території 
військової частин Нацгвардії 
у Вінниці, на полігоні підрозді-
лу «Ягуар» в Калинівці. У кар-
тині задіяні військові, бійці 
АТО. Окремо слід згадати про 
ще одного легендарного акто-
ра — заслуженого артиста Укра-
їни Олександра Немченка. Того 
самого, що зіграв одну з голо-
вних ролей у радянському філь-
мі Леоніда Бикова «У бій ідуть 
тільки старі». Його глядачі поба-
чать на екрані у згаданій стрічці 
Валерія Шалиги.

Сюжет «списав» з життя 

Пустили новий 
поїзд 
 Øâèäê³ñíèé Ïî¿çä 
«²íòåðñ³ò³» ¹ 747 Êè¿â — 
Òåðíîï³ëü êóðñóâàòèìå 
ùîäåííî, êð³ì ïîíåä³ëêà. 
Îêð³ì çóïèíîê ó Â³ííèö³, 
Õìåëüíèöüêîìó, â³í çóïè-
íÿòèìåòüñÿ ùå â Êîçÿòèí³, 
Êàëèí³âö³, Ãí³âàí³, Äåðàæí³, 
Âîëî÷èñüêó. Â³äïðàâëÿ-
òèìåòüñÿ ç³ ñòàíö³¿ Êè-
¿â-Ïàñàæèðñüêèé î 17.24 òà 
î 20.00 çóïèíÿòèìåòüñÿ 
ó Â³ííèö³. Î 23.35 â³í ïðè-
áóâàòèìå äî Òåðíîïîëÿ. 
Çâîðîòíå â³äïðàâëåííÿ ç 
Òåðíîïîëÿ î 04.06, ó Â³-
ííèö³ — î 07.27 òà ïðèáóòòÿ 
äî Êèºâà î 09.58.

Шукають 
нелегалів 
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñ-
ò³ ïðîâîäèòüñÿ îïåðàö³ÿ 
«Ì³ãðàíò», ìåòà ÿêî¿ âèÿâ-
ëåííÿ ³íîçåìö³â òà îñ³á áåç 
ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ íåçàêîííî 
ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè. Òðèâàòèìå âîíà 
äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà. 
— Âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â 
âèÿâëåíî 89 ³íîçåìö³â òà 
îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâ, ÿê³ 
ïîðóøèëè çàêîíîäàâñòâî 
Óêðà¿íè ïðî ïðàâîâèé 
ñòàòóñ ³íîçåìö³â. Íà âêà-
çàíèõ ãðîìàäÿí ñêëàäåí³ 
ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðà-
òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. 
Ó 21 âèïàäêó ï³äðîçä³ëàìè 
äåðæàâíî¿ Ì³ãðàö³éíî¿ 
ñëóæáè âèíåñåí³ ð³øåííÿ 
ïðî ïðèìóñîâå ïîâåðíåí-
íÿ âêàçàíèõ îñ³á äî êðà¿í 
ïîõîäæåííÿ, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Утекла від 
мами 
 Äî ïîë³ö³¿ 3 ëèñòîïàäà 
çâåðíóëàñÿ 54-ð³÷íà æèòåëü-
êà ñåëà Âèøê³âö³ Íåìè-
ð³âñüêîãî ðàéîíó. Æ³íêà 
ðîçïîâ³ëà, ùî 2 ëèñòîïàäà 
¿¿ ïðèéîìíà äîíüêà ï³øëà ç 
äîìó òà íå ïîâåðíóëàñÿ.
— Ïîë³öåéñüê³ îïèòàëè 
ñóñ³ä³â, äðóç³â çíèêëî¿. 
Ç’ÿñóâàëîñü, ùî âò³êà÷êà 
íå âïåðøå çàëèøàº äîì³â-
êó ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ ç 
äîðîñëèìè. Ïðîòÿãîì äâîõ 
ä³á ïðàâîîõîðîíö³ ðîçøóêó-
âàëè 16-ð³÷íó òà çíàéøëè ¿¿ 
ó Â³ííèö³ íà çàë³çíè÷íîìó 
âîêçàë³, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. Ç ä³â÷èíêîþ òà 
¿¿ áàòüêàìè ïðîâåëè ïðîô³-
ëàêòè÷íó áåñ³äó.

КОРОТКОКОРОТКО

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³ä ÷àñ íåäàâíüî¿ 
ïðåçåíòàö³¿ ô³ëüìó 
Âàëåð³ÿ Øàëèãè 

«Òðèìàé á³ëÿ ñåðöÿ», ùî â³äáó-
âàëàñÿ â îíîâëåíîìó ê³íîòåàòð³ 
«Ìèð», íàéá³ëüø ðîçãóáëåíîþ 
ïî÷óâàëàñÿ ìàëåíüêà ãåðî¿íÿ 
ô³ëüìó — Ìàð³éêà Ëüâîâà. Ó êàð-
òèí³ âîíà ç³ãðàëà ðîëü äîíå÷êè 
áàòüêà Ãåðîÿ ÀÒÎ. Êîëè æóðíà-
ë³ñòè ñòàëè íàâïåðåá³é ñòàâèòè 
çàïèòàííÿ, êîëè íà íå¿ «äèâè-
ëèñÿ» êàìåðè òåëåîïåðàòîð³â òà 
çáëèñêóâàëè îá’ºêòèâè ôîòîàïà-
ðàò³â, ä³â÷èíêà ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ 
â³äïîâ³ä³ íåñïîä³âàíî çí³òèëàñÿ. 
¯¿ âåëèê³ î÷åíÿòà íàïîâíèëèñÿ 
ñë³çüìè. Äîáðå, ùî ïîðó÷ áóëà 
ñöåí³÷íà ìàìà — êè¿âñüêà àê-
òðèñà Ë³ë³ÿ Íàãîðíà. Ïðèãîð-
íóëà äèòèíó äî ñåáå, ïîãëàäèëà 
ïî ãîë³âîíüö³, çàñïîêî¿ëà ñëîâîì. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê «àêóëè» ÇÌ² ðîç³-
éøëèñÿ, æóðíàë³ñò RIA ïîõâàëèâ 
ä³â÷èíêó çà êëàñíî ç³ãðàíó ðîëü, 
à òîä³, í³áè ì³æ ³íøèì, çàïèòàâ 
ïðî íåñïîä³âàí³ ñëüîçè.

— ß íå çíàëà, êîìó ïåðøîìó 
â³äïîâ³äàòè, — íåñì³ëèâî ïî÷àëà 
ãîâîðèòè ìàëåíüêà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ, ÿêó â öåé ÷àñ ïðîäîâæóâàëà 
ãëàäèòè ïî ãîë³âîíüö³ Ë³ëÿ Íà-
ãîðíà. — À ¿õ áóëî òàê áàãàòî! Óñ³ 
ïðî ùîñü çàïèòóâàëè…

НІЧНІ «РОЗБОРИ» ПЕРШОГО 
ІНТЕРВ’Ю. Óïåâíåíîñò³ ï³ñëÿ 
òîãî ìàë³é àêòðèñ³ äîäàâ âêðàé 
íåñïîä³âàíèé äëÿ íå¿ åï³çîä. Ó íå¿ 
ïîïðîñèëè àâòîãðàô. Ä³â÷èíêà 
çàøàð³ëàñÿ, ïî÷åðâîí³ëà. Íåñì³-
ëèâî âçÿëà ðó÷êó ³ íàïèñàëà ñâîº 
ïð³çâèùå. Ïåðøèé ó æèòò³ àâ-
òîãðàô çàëèøèëà íà çàïðîøåíí³ 
íà ïðåçåíòàö³þ êàðòèíè. Êð³ì íà-
çâè ô³ëüìó, íà íüîìó çîáðàæåíî 
ôîòî óñ³õ òðüîõ ãîëîâíèõ ãåðî¿â — 
Ìàð³éêè ³ ¿¿ ñöåí³÷íèõ áàòüê³â 
(ðîëü ìàòåð³ ç³ãðàëà óæå çãàäàíà 
Ë³ë³ÿ Íàãîðíà, à áàòüêà — ²ãîð 
Âîëêîâ, îáîº ñòîëè÷í³ àêòîðè).

Ï³çí³øå, êîëè ä³â÷èíêà ïîâåð-
íóëàñÿ äîäîìó, íà ïðåçåíòàö³¿ âîíà 
áóëà ðàçîì ç áàòüêîì ²ëëåþ, ðîç-
ïîâ³ëè ïðî öåé åï³çîä ìàì³ Àëüî-
í³. Ðîçìîâà çàê³í÷èëàñÿ òàêèìè 
ñëîâàìè: «Çàðàç ÿ á ¿ì âñå ðîçïî-
â³ëà…» — ç íîòêàìè óïåâíåíîñò³ 
ñêàçàëà ä³â÷èíêà. Áàòüêè ïîõâàëèëè 
äîíå÷êó ³ ïîðàäèëè éòè â³äïî÷èâà-
òè. Ïðåçåíòàö³ÿ òðèâàëà äîâãî. Äî-
äîìó ïîâåðíóëèñÿ áëèçüêî îï³âíî÷³.

ХТО ВОНА, МАЛЕНЬКА ГЕРОЇНЯ 
І ЯК ДІСТАЛАСЯ ГОЛОВНА РОЛЬ? 
Ó ðîäèí³ Ëüâîâèõ í³ áàòüêè, í³ 
ä³äóñ³ é áàáóñ³ í³êîëè íå ìàëè 
æîäíîãî ñòîñóíêó äî ê³íî ÷è òå-
àòðó. Íà öüîìó íàãîëîñèëà ìàòè 
ä³â÷èíêè ïàí³ Àëüîíà. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, äîíüêà ðàí³øå íå çí³ìàëàñÿ 
íàâ³òü ó ðåêëàì³. Öå ñïðàâä³ ¿¿ 

«НЕ ХОДІТЬ В МОЄ КІНО, ВИ 
ЩЕ МАЛІ ТАКЕ ДИВИТИСЯ…» 
Перша роль  9-річна Марійка 
Львова, яка зіграла свою першу у житті 
роль у дорослому фільмі «Тримай 
біля серця», відмовляє однокласників 
дивитися картину. Чому? Про це 
маленька актриса розповіла RIA

Юну актрису злякали… журналісти — всі одразу про 
щось запитували, а Марійка не знала, кому відповідати 
(поруч сценічна мама Лілія Нагорна) 

ïåðøà ðîëü ó ê³íî. Ñöåí³÷íîìó 
ìèñòåöòâó ä³â÷èíêà íàâ÷àºòüñÿ 
â òåàòðàëüí³é ãðóï³ òàíöþâàëü-
íî¿ ñòóä³¿ «Àëüôà Äåíñ». Çàíÿòòÿ 
ïðîâîäèòü àêòðèñà îáëàñíîãî ìó-
çè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ 
Ñàäîâñüêîãî Ìàð³ÿ Ëåùåíêî.

— Íà ìîþ äóìêó, ìîÿ âèõîâàíêà 
ñïîäîáàëàñÿ êîì³ñ³¿ ñâîºþ äèòÿ-
÷îþ áåçïîñåðåäí³ñòþ, — ñêàçàëà 
ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Âîíà òàêà ùèðà, ïî-
äèòÿ÷îìó íà¿âíà. Ö³ ðèñè îäðàçó 
çâåðòàþòü íà ñåáå óâàãó. Ðàçîì ç 
òèì, ä³â÷èíêà äóæå â³äïîâ³äàëüíà. 
Êîëè ÿ çàïðîïîíóâàëà ïðîéòè â³ä-
á³ð, Ìàð³éêà âåñü ÷àñ ö³êàâèëàñÿ, 
êîëè öå â³äáóäåòüñÿ, ùî ¿é òðåáà 
áóäå ðîáèòè, ÿê òðèìàòèñÿ ïåðåä 
äîðîñëèìè. Öå ³ º òà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Ïëþñ ¿¿ íàïîëåãëèâ³ñòü. 
Âîíà ç ÷îòèðüîõ ðîê³â â³äâ³äóº 
çàíÿòòÿ ó ñòóä³¿ òàíö³â, çàéìàºòü-
ñÿ õîðåîãðàô³ºþ, ìàëþº, çàö³êà-
âèëàñÿ ïåòðèê³âñüêèì ðîçïèñîì, 
÷èòàº, çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì ³ ïðè 
öüîìó ãàðíî íàâ÷àºòüñÿ. Äî ðå÷³, 
äåõòî ç ä³òåé àêòîð³â íàøîãî òåàòðó 
òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó êàñòèíãó, àëå…

«НЕ ВИГАДУЙ, МАРІЙКО!..» 
— Îäíîêëàñíèö³ ìåí³ íå ïî-
â³ðèëè, êîëè ðîçïîâ³ëà ¿ì, ùî 
ë³òîì çí³ìàëàñÿ â ê³íî, — êàæå 
Ìàð³éêà. — Äåõòî ãîâîðèâ, ùî 
ÿ âèãàäàëà ³ñòîð³þ, àáè ïîæàð-
òóâàòè íàä íèìè. À ÿ ¿ì ïîðàäè-
ëà íå éòè äèâèòèñÿ öåé ô³ëüì. 
×îìó? Áî â³í ñòðàøíèé.

— À ÿê æå òè íå áîÿëàñÿ, êîëè 
â³äáóâàëèñÿ çéîìêè?

— Òîä³ òàíê³â íå áóëî ³ í³õòî 
íå ñòð³ëÿâ, — êàæå ä³â÷èíêà.

Ó çàë³ ê³íîòåàòðó ï³ä ÷àñ ïðå-
çåíòàö³¿ Ìàð³éêà ñèä³ëà ïîðó÷ ç 
áàòüêîì. ²ëëÿ êàæå, êîëè íà åêðà-
í³ ç’ÿâëÿëèñÿ òàíêè, êîëè ëóíàëè 

ïîñòð³ëè, äîíüêà òàê ñòèñêàëà éîãî 
ðóêó… Íåñïðîñòà âîíà íå ðàäèòü 
ñâî¿ì îäíîë³òêàì äèâèòèñÿ êàðòèíó.

Áàãàòüîõ âðàçèâ ïðîñòèé, íà ïåð-
øèé ïîãëÿä, åï³çîä ç Ìàð³éêîþ. 
Êîëè ä³â÷èíêà Çîðÿíêà (ñöåí³÷íå 
³ì’ÿ Ìàð³éêè ó ô³ëüì³) äàº ñâîºìó 
áàòüêîâ³ â³éñüêîâîìó Ñåðã³þ Â³-
òðóêó (ðîëü ²ãîðÿ Âîëêîâà) êâ³ò-
êó. Òàòî, ÿêèé äî áåçòÿìè ëþáèòü 
ñâîþ äîíå÷êó-êðîâèíêó, â³äïðàâ-
ëÿºòüñÿ ó ðàéîí áîéîâèõ ä³é. Äîíü-
êà ïðîùàºòüñÿ ç òàòóñåì. Äëÿ öüîãî 
ïðèáåðåãëà ñâ³é îáåð³ã — êâ³òî÷-
êó. «Òðèìàé á³ëÿ ñåðöÿ…» — êàæå 
âîíà ³ äàº ¿¿ òàòóñåâ³. Ç ÿêîþ æ äè-
òÿ÷îþ ùèð³ñòþ äèòèíà ïðîìîâëÿº 
ö³ ê³ëüêà ñë³âà! Äî ñë³ç çâîðóøóº 
åï³çîä ïðîùàííÿ. Ñöåíè çà ó÷àñ-
òþ Ìàð³éêè çí³ìàëè ó Â³ííèö³ ³ 
îäèí ðàç ó Êèºâ³. Íà çí³ìàëüíèé 
ìàéäàí÷èê ä³â÷èíêó ñóïðîâîäæó-
âàâ áàòüêî. ²ëëÿ çãàäóº, ùî â³í òåæ 
ïîòðàïèâ â îäèí ç åï³çîä³â ô³ëüìó. 
Îäíàê ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ô³ëüìó 
íå ïîáà÷èâ éîãî. Áàãàòî â³äçíÿòîãî 
ìàòåð³àëó çàëèøèëîñÿ ïîçà êàäðîì. 
Ïðî öå ãîâîðèâ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ 
Âàëåð³é Øàëèãà.

Ë³ë³ÿ Íàãîðíà íà çãàäêó ïðî 
ñï³ëüíó ðîáîòó íàïèñàëà Ìàð³éö³ 
ñëîâà «Ìàø³ â³ä ñöåí³÷íî¿ Ìàìè». 
Ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ïðî òå, ÿê 
âèêîíàëà ñâîþ ðîëü ä³â÷èíêà, 
òàêîæ òàëàíîâèòèé àêòîð ²ãîð 
Âîëêîâ. Êàæå, ùî ðàçîì ç Íà-
ãîðíîþ âîíè ñòàëè õðåùåíîþ 
ìàìîþ â³ííè÷àíêè. ×è íå íàé-
á³ëüøå ï³äòðèìàâ çåìëÿ÷êó ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. Â³í 
íàçâàâ Ìàð³éêó Ëüâîâó íàéêðà-
ùîþ àêòðèñîþ ô³ëüìó.

— Äóæå õî÷ó ùå çí³ìàòèñÿ 
ó ê³íî, — ùèðî ç³çíàëàñÿ ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè Ìàð³éêà. — Áî öå äëÿ 
ìåíå íàéêðàùà ïðîôåñ³ÿ. Òàê 
ÿ âæå âèð³øèëà.
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ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ïåðøèé ì³-
ñÿöü ãîëîñóâàííÿ 
ó êîíêóðñ³ «Íà-
ðîäíèé áðåíä» 

çàâåðøèâñÿ. Íàãàäàºìî, ó öüîìó 
ïðîåêò³, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ óæå 
16 ð³ê ïîñï³ëü, ëþäè îáèðàþòü 
êðàù³ êîìïàí³¿ òà ïîñëóãè, à RIA 
íàãîðîäæóº ¿õ. Ì³ðèëîì ÿêîñò³ ðî-
áîòè êîìïàí³¿ òóò âèñòóïàº ãîëîñ 
ãîðîäÿíèíà, ÿêèé çà íå¿ ïðîãîëî-
ñóâàâ. Îòæå, ÷èì á³ëüøå ãîëîñ³â 
íàáåðåòüñÿ ó ô³ðìè ÷è ïîñëóãè 
íà ñàéò³ brand.20.ua äî 3 ãðóäíÿ, 
òèì á³ëüøà äî íèõ äîâ³ðà â³ííè-
÷àí — à îòæå, òèì áëèæ÷å âîíè 
äî ïåðøîñò³ ó êîíêóðñ³.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ ó «Íàðîäíîìó 
áðåíä³» áóëî 47 íîì³íàö³é, òîä³ 
äèïëîìè òà ñòàòóåòêè áîãèí³ ïå-
ðåìîãè Í³êè îòðèìàëè 146 íàé-
êðàùèõ êîìïàí³é ì³ñòà, ùî ïîñ³-
ëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Öüîãî ðîêó íî-
ì³íàö³é — íà 5 á³ëüøå. Çà ì³ñÿöü 
ãîëîñóâàííÿ â³ííè÷àíè âæå â³ä-
äàëè á³ëüø ÿê 67 òèñÿ÷ ãîëîñ³â. 
Àëå óñüîãî, ñòàíîì íà 6 ëèñòî-
ïàäà, ïðîãîëîñóâàëî 4656 ëþäåé. 
Ñïðàâà â òîìó, ùî îäíà ëþäèíà 
ìîæå â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ çà êîì-
ïàí³þ, ÿêà ¿é äî âïîäîáè, õî÷ 
ó êîæí³é ³ç 52 íîì³íàö³é. Òîìó, 
çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè 
ãîëîñóâàííÿ, îäèí â³ííè÷àíèí 
ó ñåðåäíüîìó ãîëîñóâàâ çà êðà-
ùó, ç éîãî òî÷êè çîðó, êîìïàí³þ 
ó 14 íîì³íàö³ÿõ. Äî ñëîâà, ÷èì 
ó á³ëüø³é ê³ëüêîñò³ íîì³íàö³é âè 
îáåðåòå êðàùîãî, òèì âèù³ áó-
äóòü ïîò³ì øàíñè âèãðàòè îäèí ³ç 
òðüîõ ïëàíøåò³â, ÿê³ ðîç³ãðàþòü 
ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ 
«Íàðîäíîãî áðåíäó».

СОЛОДОЩІ — У ТОПІ. Ó ïðîì³æ-
íèõ ðåçóëüòàòàõ ãîëîñóâàííÿ âæå 
âèìàëþâàëàñÿ òð³éêà ë³äèðóþ÷èõ 

ЯКІ З НОМІНАЦІЙ 
НАЙПОПУЛЯРНІШІ 
Обирай кращих  
Голосування в 
конкурсі «Народний 
бренд» завершиться 
уже через місяць. 
Ми підготували 
проміжні 
результати. Читайте 
про те, за кого 
голосують більш і 
менш активно 
та чому вінничани 
віддають свої 
голоси за компанії

íîì³íàö³é. ²ç íèìè óñå á³ëüø-
ìåíø ëîã³÷íî: íàéá³ëüøå ãîëî-
ñ³â ëþäè â³ääàëè çà çàêëàäè ³ç 
íîì³íàö³¿ «Êîíäèòåðñüê³ âèðîáè» 
(2538), äðóã³ çà ê³ëüê³ñòþ ãîëî-
ñ³â — êàôå, áàðè òà ïàáè (2249), 
à çàìèêàº òð³éêó ë³äåð³â íîì³íà-
ö³ÿ «Àïòåêè» (2214).

Çà íèìè éäå ïàðàäîêñàëüíà 
òð³éêà, ÿê³é òðîõè íå âèñòà÷èëî 
ãîëîñ³â, àáè ïåðåñòóïèòè äâîòè-
ñÿ÷íèé ïîð³ã. ×îìó ïàðàäîêñàëü-
íà? Áî òóò ñóñ³äÿòü âèðîáíèêè 
ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â, âåäó÷³ ñâÿò 
òà âèðîáíèêè ì'ÿñíèõ ïðîäóê-
ò³â. Ó ãðóï³ ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ 
«Íèæ÷å, í³æ 1500 ãîëîñ³â» ë³-
äèðóþòü ïî íèçõ³äí³é ìàãàçèíè 
âçóòòÿ, ìàãàçèíè êàíöåëÿð³¿ òà 
ñóâåí³ð³â, à òàêîæ ô³òíåñ-êëóáè.

Íà ïëàíö³ â ãðóï³ «íèæ÷å 
1000 ãîëîñ³â» ïîêè òðèìàþòüñÿ 
íîì³íàö³¿ «Äèçàéí ³íòåð'ºðó», 
«Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ» òà «Ìàãàçèí 
áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â».

À íàéìåíøå ãîëîñ³â, çà ï³äñóì-
êàìè æîâòíÿ, ïîêè ùî ä³ñòàëà 
íîì³íàö³ÿ «íàòÿæí³ ñòåë³» (491). 
Äðóã³ ç ê³íöÿ — ìåáëåâ³ ìàãàçèíè 
(610), à çàìèêàþòü òð³éêó òàòó-
ñàëîíè (687).

ЧИ ЛЕГКО ГОЛОСУВАТИ? Ïðè-
ïóñòèìî, âàì ïîäîáàºòüñÿ îäíà 
³ç êîìïàí³é, ³ âè ÿê êë³ºíò õî÷åòå 
â³ääàòè çà íå¿ ñâ³é ãîëîñ. Äëÿ öüî-

ãî âàì òðåáà çàéòè íà brand.20.ua, 
çíàéòè ó îäí³é ³ç 52 íîì³íàö³é 
ïîòð³áíó êîìïàí³þ, ³ ïðîãîëî-
ñóâàòè. Çà êîíêðåòíó êîìïàí³þ 
ìîæíà â³ääàâàòè ãîëîñ ò³ëüêè 
îäèí ðàç. Àëå îò òàêèì ñóääåþ 
ÿêîñò³ âè ìîæåòå âèñòóïàòè õî÷ 
ó êîæí³é ³ç 52-õ íîì³íàö³é.

— Ó ïðèíöèï³, çíà÷íèõ ïðîáëåì 
³ç ãîëîñóâàííÿì íå áóëî. Ñïåð-
øó íå çìîãëà ïðîãîëîñóâàòè, àëå 
âäðóãå âñå âèéøëî. ß ãîëîñóâàëà 
ïîêè ëèø ó äåñÿòè íîì³íàö³ÿõ, áî 
ïîñëóãè êîìïàí³é ñïîäîáàëèñÿ. 
Íó, ³ íå âèêëþ÷àþ, ùî ìîæó âè-
ãðàòè îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïðèç³â, — 
ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó Êàòåðèíà 
Ìàðöåíþê, ÿêà ïðîãîëîñóâàëà 
ó ïîíåä³ëîê, 6 ëèñòîïàäà.

Çðó÷íó ïðîöåäóðó ãîëîñóâàííÿ 
â³äì³òèâ ³ â³ííè÷àíèí ßðîñëàâ 
Òàðàñåíêî.

— ß ãîëîñóâàâ çà îäíó ³ç êîì-
ïàí³é, òîìó ùî íàä³éíà âîíà. 
Ïîñëóãè ÿê³ñíî òàì íàäàþòüñÿ. 
À íà ïðèç, ÷åñíî êàæó÷è, íå ðîç-
ðàõîâóþ, õî÷ ³ íå ïðîòè âèãðàòè, 
ðàïòîì ùî, — ðîçïîâ³â â³í.

Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð: Öåìåíò 
«Çîä÷èé» — êîíòðîëþº ÿê³ñòü, 
ìàðêó òà âàãó ó êîæíîìó ì³øêó 

Îô³ö³éíèé ïåðåâ³çíèê: «Áë³ö 
òàêñ³» — òðè ï'ÿò³ðêè, òðè ÷åò-
â³ðêè

Ñîëîäêèé ïàðòíåð: Sweet 
Paradise 

Номінації, які станом на 6 листопада набрали:

КОМУ ВІННИЧАНИ ВІДДАВАЛИ СВОЇ ГОЛОСИ?

Генеральний партнер Офіційний 
перевізник

Солодкий партнер

Найбільше голосів: Найменше голосів:

1 місце
«Кондитерські 
вироби»

2538

1 місце
«Натяжні 
стелі»

491

2 місце
«Кафе, бари 

та паби»

2249

3 місце
«Аптеки»

2214

2 місце
«Меблеві 

магазини»

610

3 місце
«Тату-салони»

687

Зверніть увагу! Призові місця будуть присуджуватися компаніям кожної 
із 52 номінацій, незалежно від того, скільки людей в ній проголосувало

Проголосувало людей: 4656
У середньому 1 вінничанин 
проголосував за 14 номінацій

Усього голосів: 67044
Загальна кількість номінацій: 52
Голосування завершується: 3 грудня
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Визначили 
найрозумніших
 Ç 30 æîâòíÿ ïî 2 ëèñ-
òîïàäà ó Ì³ñüêîìó ïàëàö³ 
ìèñòåöòâ â³äáóâñÿ 24-é 
Â³äêðèòèé Êóáîê Â³ííèö³ ç 
³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð. Ó òóð-
í³ð³ ç ãðè «Ùî? Äå? Êîëè?» 
âçÿëè ó÷àñòü 39 øê³ëüíèõ 
òà 33 äîðîñë³ êîìàíäè, ç 
íèõ 17 ñòóäåíòñüêèõ.
Ñåðåä øê³ëüíèõ êîìàíä 
â ñåðåäí³é â³êîâ³é ãðóï³ ïå-
ðåìîãëà êîìàíäà «Òàë³ñìàí» 
(ÇÎØ ¹ 4). Ó ñòàðø³é â³êî-
â³é ãðóï³ ïåðåìîãëà êîìàíäà 
«ÅÊÃ» (ÔÌÃ ¹ 17). Âèçíà-
÷èëè ïåðåìîæö³â é ñåðåä 
ñòóäåíò³â. Ïåðøå ì³ñöå 
çàéíÿëà êîìàíäà Â³ííèöüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó — «ÒÒÒ». Äðóãå 
ïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ «CSS» 
(Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé 
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Ì. ². Ïèðîãîâà) òà êîìàíäà 
Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Ñåðåä äîðîñëèõ êîìàíä ç 
ãðè «Ùî? Äå? Êîëè?», ï³ñ-
ëÿ äîäàòêîâèõ ïèòàíü, ïåð-
øå ì³ñöå çàéíÿëà êîìàíäà 
«TOST», äðóãå — «Ðîäí³-
÷îê». Êîìàíäà «Ìîãó÷àÿ 
ÔÌÃ» çàéíÿëà òðåòº ì³ñöå.

Вишиватимуть 
карту
Íà ïî÷àòêó ë³òà ñòàð-
òóâàëà Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ 
ºäíàííÿ «Óêðà¿íà ìîÿ 
âèøèâàíà». Íà äíÿõ äî çà-
õîäó çìîæóòü äîëó÷èòèñÿ ³ 
â³ííè÷àíè.
«Àêö³ÿ ïðîõîäèòèìå ê³ëüêà 
äí³â ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ. Ñòàð-
òóº âîíà â òåõí³÷íîìó óí³-
âåðñèòåò³ 8 ëèñòîïàäà. Ï³ñëÿ 
îô³ö³éíîãî ïðåäñòàâëåííÿ 
àêö³¿, êàðòà ìàíäðóâàòèìå 
âóçàìè ì³ñòà òà 11–12 ëèñòî-
ïàäà ïåðåáóâàòèìå ó Õóäîæ-
íüîìó ìóçå¿. Äàë³ åñòàôåòà 
áóäå ïåðåäàíà ó Îäåñüêó 
îáëàñòü», — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ sts.vntu.edu.ua. Äî-
ïîâíèòè êàðòó ìîæóòü óñ³ 
áàæàþ÷³. Âì³ííÿ âèøèâàòè 
íå îáîâ'ÿçêîâå. Íàâ³òü îäèí 
õðåñòèê ìàòèìå çíà÷åííÿ. 
Ó Â³ííèö³ àêö³ÿ ñòàðòóº 
8 ëèñòîïàäà î 14.15 çà àäðå-
ñîþ: Õìåëüíèöüêå øîñå, 95 
(2-é êîðïóñ).

КОРОТКОКОРОТКО

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

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 170145

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

 
Ï’ÿòü ïîðàíåíü 

øè¿ òà ãîëîâè â³é-
ñüêîâîãî Þð³ÿ Áà-

ðàøåíêà íå ìîãëè óòâîðèòèñÿ 
âíàñë³äîê îäíîãî ïîñòð³ëó êîðîò-
êîþ ÷åðãîþ ç àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿ 
ç ï’ÿòè êóëü. Äî òàêîãî âèñíîâêó 
ä³éøëà êîì³ñ³ÿ ç øåñòè ôàõ³âö³â 
ï³ñëÿ äîñë³äæåííÿ åêñãóìîâàíîãî 
ò³ëà êîìàíäèðà ðîòè â/÷ Â 2248, 
ùî âõîäèòü äî ñêëàäó 59 ìîòî-
ï³õîòíîãî áàòàëüéîíó Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè êàï³òàíà Þð³ÿ Áàðà-
øåíêà. Êîíñòàòîâàíî ôàêò òðüîõ 
îäèíî÷íèõ ïîñòð³ë³â óïðèòóë, ùå 
îäíîãî — ÷åðãîþ ç äâîõ êóëü.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ — 
НА СТА АРКУШАХ. Íàãàäàºìî, 
ñóäìåäåêñïåðò Áàõìóòñüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ Äîíåöüêîãî îáëàñíîãî 
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè íà ïð³çâèùå Ôåäîíþê íà-
äàâ äîêóìåíò ïðî òå, ùî îô³öåð 
ïîê³í÷èâ æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì ç 
àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿. Ùîïðàâäà, 
ñõåìà ïîñòð³ë³â, çä³éñíåíèõ ó ãî-
ëîâó çàãèáëîãî, íå äàº ï³äñòàâ 
äëÿ òàêîãî âèñíîâêó. Öå çðîçó-
ì³ëî íàâ³òü òîìó, õòî íå çíàºòüñÿ 
íà åêñïåðòèç³. Âèïóñòèòè ñàì³é 
ñîá³ ï’ÿòü êóëü ó ãîëîâó ó ð³çí³ 
ì³ñöÿ ëþäèíà íå ìîæå.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ð³äí³ çàãèáëîãî 
äîáèëèñÿ åêñãóìàö³¿ ò³ëà äëÿ ïî-
âòîðíî¿ åêñïåðòèçè, Ãåíïðîêóðà-
òóðà äîðó÷èëà ¿¿ ïðîâåñòè ôàõ³â-
öÿì ç Â³ííèö³. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ 
âõîäèëî øåñòåðî ôàõ³âö³â. Êð³ì 
ñóäîâî-ìåäè÷íî¿, áóëà ïðîâåäå-
íà ñóäîâî-áàë³ñòè÷íà åêñïåðòèçà. 
Çàãàëîì êîì³ñ³ÿ ïðàöþâàëà ìàéæå 
÷îòèðè ì³ñÿö³. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
âèêëàäåíî ìàéæå íà ñòà àðêó-
øàõ. Äî ðå÷³, âèñíîâêè óõâàëåíî 
îäíîñòàéíî. ßêùî õòîñü íå ïî-

ãîäæóºòüñÿ, ÷èííå çàêîíîäàâñòâî 
íàäàº ìîæëèâ³ñòü âèñëîâëþâàòè 
îêðåìó äóìêó. Ó öüîìó âèïàäêó 
ïðî îêðåìó äóìêó êîãî-íåáóäü 
ç ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íå éäåòüñÿ. Áî 
¿¿ íå áóëî.

Êð³ì ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü, 
çàçíà÷åíî ïðî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü 
âèñíîâêó åêñïåðòà ç Äîíå÷÷èíè, 
ùî ïîðàíåííÿ â³éñüêîâèé ñïðè-
÷èíèâ âëàñíîðó÷. Áî òàêèé âè-
ñíîâîê ïîçà ìåæàìè êîìïåòåí-
ö³¿ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè. 
Éîãî ðîáèòü ñë³ä÷èé íà ï³äñòàâ³ 
óñ³õ ç³áðàíèõ äîêàç³â, âêëþ÷àþ÷è 
âèñíîâêè ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè.

Ðåçóëüòàòè ïîâòîðíî¿ åêñïåðòè-
çè íàïðàâèëè äî Ëóãàíñüêîãî îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿. ßêùî 
¿õ íå âèçíàþòü, ìàþòü îá´ðóíòó-
âàòè ñâîº ð³øåííÿ êîíêðåòíèìè 
àðãóìåíòàìè.

ДИВУВАВСЯ, ЯК ЗЕКАМ МОГЛИ 
ВИДАТИ ЗБРОЮ. Ìîá³ë³çîâàíèé 
ó çîíó ÀÒÎ â÷èòåëü ç Áåðøàä-
ñüêîãî ðàéîíó Þð³é Áàðàøåíêî 
ìàâ çâàííÿ ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà. 
Éîãî ïðèçíà÷èëè êîìàíäèðîì 
ðîòè. Çà ð³ê ñëóæáè ï³äâèùèëè 
ó çâàíí³ äî êàï³òàíà. Â³í ìàâ 
íåìàëî íàãîðîä â³ä êîìàíäó-
âàííÿ. Íàâ³òü áàòüêàì íàïèñàëè 
ïîäÿêó. Ó ïåðø³ äí³ ñåðïíÿ êàï³-
òàí çáèðàâñÿ äîäîìó. Ïîñï³øàâ 
âñòèãíóòè íà þâ³ëåéíèé äåíü 
íàðîäæåííÿ äðóæèíè. Çà äåíü 
äî â³ä’¿çäó ðîçìîâëÿâ ç ð³äíè-

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСГУМАЦІЇ. 
ОФІЦЕР НЕ САМОГУБЦЯ
Воїна вбили  Завершено експертизу 
ексгумованого тіла капітана Юрія 
Барашенка. Вінницькі фахівці спростували 
висновки судмедексперта Донецького 
обласного бюро судмедекспертизи 
про самогубство військового. RIA 
публікує схему пострілів, внаслідок яких 
обірвалося життя нашого земляка

ìè ïî òåëåôîíó. Ï³ñëÿ òîãî ¿ì 
ïîâ³äîìèëè òðàã³÷íó íîâèíó — 
îô³öåð çàãèíóâ. Çãîäîì â³éñüêîâà 
÷àñòèíà íàäàëà äîâ³äêó, ùî ðîò-
íèé â÷èíèâ ñàìîãóáñòâî. Òàêèé 
ñàìî âèñíîâîê çðîáèâ çãàäàíèé 
âèùå ñóäìåäåêñïåðò. Ð³äí³ íå ïî-
â³ðèëè. Òðèâàëèé ÷àñ äîáèâàëèñÿ 
åêñãóìàö³¿ ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ 
ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèçè. ̄ ¿ ðåçóëü-
òàòè ï³äòâåðäèëè ïðèïóùåííÿ 
ðîäèíè — Áàðàøåíêà âáèëè. 
Õòî?

— Þð³é ðîçïîâ³äàâ íàì, éîãî 
áëèçüêèì äðóçÿì, ùî â íüîãî 
â ðîò³ º çåêè é «àâàòàðè», — êàæå 

îäèí ³ç çåìëÿê³â çàãèáëîãî, ÿêèé 
ïðîñèòü íå çãàäóâàòè â ãàçåò³ 
éîãî ³ìåí³. — Ðîçìîâà â³äáóâà-
ëàñÿ, êîëè â³í ïðè¿æäæàâ ó â³ä-
ïóñòêó. Ñï³ëêóâàâñÿ ç áàãàòüìà, 
àëå íàéá³ëüø â³äâåðòî ç òèìè, 
êîìó äîâ³ðÿâ, ÿê ñàìîìó ñîá³. 
Íå ïåðåñòàâàâ äèâóâàòèñÿ, ÿê 
òàêå ìîæå áóòè, ùîá çåêàì, ÿê³ 
ñèä³ëè çà òÿæêèé çëî÷èí, âèäàëè 
çáðîþ.

Åêñãóìîâàíå ò³ëî çíîâó ïîõîâà-
ëè. Ð³äí³ ïåðåæèëè ùå îäèí âàæ-
êèé ñòðåñ. Ùå ðàç âèñëîâëþºìî 
¿ì ùèð³ ñï³â÷óòòÿ, áàæàºìî ñèë, 
àáè ïåðåíåñòè áîëþ÷ó âòðàòó.

Êîì³ñ³ÿ ïðàöþâàëà 
÷îòèðè ì³ñÿö³. 
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
âèêëàäåíî ìàéæå íà 
ñòà àðêóøàõ. Âèñíîâêè 
óõâàëåíî îäíîñòàéíî

 50-річний капітан  50-річний капітан 
Юрій Барашенко Юрій Барашенко 
загинув 3 серпня загинув 3 серпня 

2016-го. 2016-го. ВВін мав бути ін мав бути 
удомаудома  6 серпня6 серпня

Схему пострілів, здійснених у голову загиблого, 
надав RIA один із експертів 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАСИЛЬ ВОВК, ЕКС-ГОЛОВА СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ СБУ
На сьогодні непопулярно, «непатріотично», 
«зрадливо», але рано чи пізно дійдемо до формату 
«Київ — Вашингтон — Москва»...

410918

ПРЕС-СЛУЖБА LADIES NIGHT

Íà âèøóêàíîìó âå÷îð³ 
Ladies Night òðè â³ííè-

÷àêè ðîçêàæóòü, ÿê áåç 
âïëèâîâèõ çâ'ÿçê³â òà ãðî-

øåé ðîçïî÷àëè âëàñíó ñïðàâó ³ 
äîñÿãíóëè ó í³é óñï³õó.

Êîæíà æ³íêà ìð³º áóòè óñï³øíîþ. ² 
êîæíà áà÷èòü ñâ³é óñï³õ ïî-ð³çíîìó. Öå 
ìîæå áóòè ðîäèíà, òâîð÷³ñòü àáî á³çíåñ. Ç 
÷îãî ïî÷èíàòè, ÿêùî íåìàº àí³ ãðîøåé, 
àí³ çâ'ÿçê³â? ßê ïîâ³ðèòè â ñâî¿ ñèëè? 
ßê æ³íö³ äîñÿãòè óñï³õó ó ñâî¿é ñïðàâ³?

Çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ äî-
ïîìîæóòü òðè â³äîì³ â³ííè÷àíêè. Âîíè 
ãîòîâ³ áóòè â³äâåðòèìè ³ ÷åñíî ðîçïî-
â³äàòè ïðî ñâî¿ ïåðø³ ñïðîáè ïîáóäó-
âàòè êàð'ºðó, ïðî âòðà÷åí³ ãðîø³, çëåòè 
³ ïàä³ííÿ.

— ß ïîä³ëþñÿ íàéïîòàºìí³øèì, — ãî-
âîðèòü ó÷àñíèöÿ êîíêóðñó Mrs. Globe 
(Ì³ñ³ñ Ñâ³òó) 2014 òà âëàñíèöÿ ìîäåëü-
íîãî àãåíòñòâà Grace Êàòåðèíà Ïðîñÿí-
íèêîâà. — Ðîçêàæó ³ñòîð³þ, ÿêó çíàþòü 
ò³ëüêè íàéáëèæ÷³ ëþäè. Â³äêðèþ çàâ³-

ñó êîíêóðñ³â êðàñè. Â³äâåðòî ç³çíàþñÿ 
â òîìó, ÿê äîñÿãàëà óñï³õó â ìîäåëüíîìó 
á³çíåñ³. Ðîçïîâ³ì ïðî ñ³ì'þ ³ á³çíåñ.

Ñâî¿ì ïðèêëàäîì ñï³êåðè íàäèõíóòü 
êîæíîãî, õòî 9 ëèñòîïàäà ñòàíå ó÷àñíèêîì 
îñîáëèâîãî æ³íî÷îãî âå÷îðà — Ladies Night.

— ß áóäó ðîçïîâ³äàòè ïðî ³ñòîð³þ ñâîãî 
áðåíäó. Ïðî òå, ùî çìóøóâàëî éòè âïåðåä. 
Ïðî ëþäåé, ÿê³ íàäèõàëè ³ ï³äòðèìóâà-
ëè, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ äèçàéí-ñòóä³¿ 
îäÿãó Terenchuk òà âåäó÷à ïðîãðàìè «Ìîä-
íà ñïðàâà» Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê. — Ïðî 
òðóäíîù³, ÿê³ ñï³òêàëè íà öüîìó øëÿõó, 
³ ïðî òå, ÿê ÿ ç íèìè áîðîëàñÿ. Îêð³ì 
öüîãî, íà îäíó ç âàñ ÷åêàº åêñêëþçèâíèé 
ïîäàðóíîê â³ä ìîº¿ äèçàéí-ñòóä³¿.

Ladies Night — öå ïðåêðàñíà ìîæëè-
â³ñòü ïåðåéíÿòè äîñâ³ä óñï³øíèõ â³ííè-
÷àíîê, íàäèõíóòèñÿ ¿õ ³ñòîð³ÿìè ³ ïî÷àòè 
çì³íþâàòè ñâîº æèòòÿ íà êðàùå.

— Öüîãî âå÷îðà ÿ ðîçêàæó ïðî òðóä-
íîù³ ³ ïåðåìîãè, ÿê³ ìåí³ äîâåëîñÿ ïå-
ðåæèòè íà øëÿõó äî óñï³õó, — ãîâîðèòü 
÷åìï³îíêà Óêðà¿íè òà ªâðîïè ç â³çàæó, 
àðò-äèðåêòîð øêîëè â³çàæó çà ë³öåíç³ºþ 

EAEA Jolanta Wagner ²ðèíà Áðàéëÿí. — 
Ïðî òå, íàñê³ëüêè áóâàþòü ö³ííèìè 
ëþäè, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ íà íàøîìó øëÿ-
õó. Ïðî íåñïðàâåäëèâîñò³ ³ äîñÿãíåííÿ 
ìåòè. ×îìó ïîòð³áíî áîðîòèñÿ çà ñâî¿ 
³äå¿ ³ ïî÷èíàòè áóäóâàòè êàð’ºðó.

Бренд жіночого одягу Solh 
— Ми робимо все, щоб дати жін-
кам найкраще. Створити чудовий 
настрій і підтримати у скоренні 
нових висот та самовдоскона-
ленні. «Солх» прагне, щоб кожна 
жiнка відчувала себе вишуканою. 
Сподiваємось, що з Ladies Night та 
Solh ви вiдкриєте нову себе .

«Бліц таксі» 555–444 
На завершення вечора, ком-
панією-партнером «Бліц так-
сі» буде проведений випад-
ковий розіграш серед усіх 
учасниць. Після якого чоти-
ри переможниці повернуться 
додому у розкішному салоні 
лімузину.

Поліграфія «Ідеї Успіху» 
— Ми підтримуємо проекти, 
що спрямовують до розви-
тку та самовдосконалення. 
І завдяки Ladies Night у нас 
буде змога дізнатися історії 
злетів та поразок успішних ві-
нничанок, надихнути молодих 
дівчат на досягнення цілей.

Ресторан 
MARMARIS Vinnytsia 
— Кожна жінка, це особис-
тість, яка може досягати успі-
ху в кар’єрі та вести бізнес. 
Ми кожного для спостеріга-
ємо це на прикладі нашого 
директора. Тому тематика 
вечора близька ресторану.

Дім Краси Secret De Beaute 
— Наш дім краси створений 
для того, щоб робити дівчат 
більш прекрасними, чудови-
ми, і, як результат — щасли-
вими та впевненими у собі. 
Тому ми із задоволенням че-
каємо на всіх учасників Ladies 
Night на процедури краси.

Ательє квітів Fleurette
– Кожна жінка – це квітка, яка по-
винна розквітнути. А такі заходи 
допомагають цьому здійснитися 
якнайшвидше. Після таких про-
ектів жінки стають більш впев-
неними, натхненними і щасли-
вими. Такими, якими ми хочемо 
їх бачити.

Що кажуть про Ladies Night партнери заходу 

Успішні вінничанки розкажуть про свої злети і падіння
БЛОГ

410847

Світлана Теренчук, Катерина Просянникова, Ірина Брайлян. 
Саме ці вінничанки ділитимуться секретами свого успіху

Захід відбудеться 9 листопада 
о 18.30 у ресторані MARMARIS 
Vinnytsia, вул. Грушевського, 

30. Вартість 200 грн. Реєстрація:  
(067)430–32–81 Тетяна.
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Ôåñòèâàëü «Äí³ 
ßïîí³¿» ³ñíóº âæå 
÷îòèðè ðîêè. Ïî-

ïåðåäíüî éîãî ïðèéìàëè æè-
òåë³ Ëüâîâà, Îäåñè òà Äí³ïðà. 
Öüîãîð³÷íèé æå, â³ííèöüêèé, áóâ 
îñîáëèâèì ÷åðåç äâ³ ïðè÷èíè: 
ïî-ïåðøå, ôåñòèâàëü ïëàíóâàâ-
ñÿ ÿê îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ çàõîä³â 
ó ðàìêàõ Ðîêó ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ ³, 
ïî-äðóãå, îäíî÷àñíî — ÿê ñâÿò-
êóâàííÿ 25-ð³÷÷ÿ äèïëîìàòè÷íèõ 
â³äíîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ òà ßïîí³-
ºþ. Îòæå, ñòàðòóâàëè «Äí³ ßïîí³¿ 
ó Â³ííèö³» ç òðåòüîãî ëèñòîïàäà 
³ òðèâàëè äî âå÷îðà 5 ëèñòîïàäà.

БІЗНЕС ТА ОПЕРА. Ó ïåðøèé ôåñ-
òèâàëüíèé äåíü, çðàíêó, ó ãîòåë³ 
«Ôðàíö³ÿ» â³äáóâàâñÿ á³çíåñ-ñå-
ì³íàð, íà ÿêîìó ïðåäñòàâíèêè 
âñåñâ³òíüî â³äîìèõ ÿïîíñüêèõ 
êîðïîðàö³é ðîçïîâ³ëè ïðî ïðèí-
öèïè ðîáîòè ñâî¿õ êîìïàí³é.

Ñåðåä äîïîâ³äà÷³â áóâ ³ çà-
ñòóïíèê ãîëîâíîãî ìåíåäæåðà 
äåïàðòàìåíòó ãëîáàëüíî¿ ñòðà-
òåã³¿ òà êîîðäèíàö³¿ «Mitsubishi 
Corporation» Õ³ðîêàäçó Ñàéòî. 
Â³í ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî êîì-
ïàí³ÿ ïîñò³éíî øóêàº ïàðòíåð³â 
ó êðà¿íàõ, äå ïðàöþº. ² íàòÿêíóâ, 
ùî ÿêùî õòîñü ç â³ííèöüêèõ ï³ä-
ïðèºìö³â áàæàº íèì ñòàòè — çà-
ïðîøóþòü äî ñâîãî îô³ñó ó Êèºâ³.

Äàë³ ç íàãîäè óðî÷èñòîãî â³ä-
êðèòòÿ ôåñòèâàëþ «Äí³ ßïîí³¿ 
ó Â³ííèö³» ó ì³ñüêðàä³ çà ó÷àñ-

ò³ Íàäçâè÷àéíîãî òà Ïîâíî-
âàæíîãî ïîñëà ßïîí³¿ Ø³ãåê³ 
Ñóì³, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â 
ÿïîíñüêîãî á³çíåñó îáãîâîðèëè 
äåòàë³ ôåñòèâàëþ. Òîä³ æ ãîëî-
âà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é 
Êîðîâ³é ðîçïîâ³â, ùî, ìîæëè-
âî, óæå ó â³âòîðîê, 7 ëèñòîïà-
äà, áóäå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ³ç 
ïðèâîäó ñï³âðîá³òíèöòâà ³ç îä-
í³ºþ ÿïîíñüêîþ êîìïàí³ºþ, ÿêå 
ïðèíåñå Â³ííè÷÷èí³ â³ä 4 òèñÿ÷ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Ï³ñëÿ öüîãî ïðåäñòàâíèêè 
ÿïîíñüêîãî ïîñîëüñòâà â Óêðà¿í³ 
³ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ âèñàäèëè 
70 ñàêóð á³ëÿ Ìåìîð³àëó Ãåðî¿â 
×îðíîáèëÿ.

Çàâåðøèâñÿ äåíü âèñòóïîì 
ÿïîíñüêî¿ îïåðíî¿ ãðóïè «Íî-
áàðàäçà» íà ÷îë³ ³ç â³äîìîþ ñï³-
âà÷êîþ Êàäçóêî Êàì³ÿ. Àðòèñòè 
âèêîíàëè àð³¿ ç îïåðè «Ìàíò³ÿ 
Íåáåñíî¿ ôå¿» òà 10 ï³ñåíü, ñå-
ðåä ÿêèõ — ³ ðîìàíñ «Î÷³ ÷îð-
í³» ÿïîíñüêîþ ìîâîþ. Â³ííèöüê³ 
ãëÿäà÷³ áóëè ó çàõâàò³ â³ä êðàñè ³ 
îðèã³íàëüíîñò³ ä³éñòâà. À ñï³âà-
êè, çäàâàëîñü, áóëè ó íå ìåíøîìó 
çàõâàò³ â³ä â³ííèöüêî¿ ïóáë³êè, 
ïîñò³éíî ïîñì³õàþ÷èñü òà âñòàâ-
ëÿþ÷è ó ÿïîíñüêèé òåêñò óêðà-
¿íñüê³ ñëîâà.

СУМО ТА ЯПОНСЬКА КАЛІ-
ГРАФІЯ. Äðóãèé ôåñòèâàëüíèé 
äåíü ðîçïî÷àâñÿ ç 11 ãîäèíè 
ðàíêó: âèñòàâêîþ «Øëÿõ ÷àþ» 
ó ãàëåðå¿ ART-SHIK, à òàêîæ 
â³ðòóaëüíîþ 3D-åêñêóðñ³ºþ 
ïaðêîì òa ìaéñòåð-êëañîì ç 

ДНІ ЯПОНІЇ У ВІННИЦІ: ВІД БІЗНЕС-
ПОРАД ДО «ШЛЯХУ МЕЧА» 
Пізнавали Схід  На три дні місто 
пройнялося духом Країни Вранішнього 
сонця: тут висаджували сакури, 
влаштовували майстер-класи із айкідо, 
вчилися говорити японською та слухали 
віртуозні композиції Темпея Накамури

êaë³ãðaô³¿ â³ä ìàéñòðà Õ³òî-
ø³ Íàêàìóðè ó Â³ííèöüêîìó 
îáëañíîìó êðaºçíaâ÷îìó ìóçå¿. 
²ç 11.30 ó «Íîêàóò³» ðîçïî÷àëèñü 
ïîêàçîâ³ âèñòóïè ïðåäñòàâíèê³â 
øê³ë ÿïîíñüêîãî áîéîâîãî ìèñ-
òåöòâà ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà 
ñóìî, àéê³äî òà êåíäî (ìèñòåöòâî 
ôåõòóâàííÿ, ó ïåðåêëàä³ ç ÿïîí-
ñüêî¿ — «øëÿõ ìå÷à»). Ìàéñòðè 
ïîêàçóâàëè ëèø îñíîâí³ áîéîâ³ 
òåõí³êè, à ¿õ âèñòóïè òðèâàëè 
ùîíàéá³ëüøå õâèëèí ïî äåñÿòü. 
Ó çàë³ òà íà òðèáóíàõ ÿáëó-
êó í³äå áóëî âïàñòè — îõî÷èõ 
ïîäèâèòèñÿ íà âèòîí÷åí³, àëå 
ñìåðòîíîñí³ ïðèéîìè áóëî äóæå 
áàãàòî. Âåäó÷à çàõîäó ó ïåðåðâàõ 
ì³æ âèñòóïàìè êîðîòêî ðîçïî-
â³äàëà ïðî êîæíå áîéîâå ìèñ-
òåöòâî òà ïîÿñíþâàëà ãëÿäà÷àì 
îñíîâí³ ïðàâèëà ïîºäèíêó, ÿê³, 
çâè÷àéíî æ, ð³çíèëèñÿ â³ä øêîëè 
äî øêîëè.

ІКЕБАНИ ТА ЧАЙ, СХОЖИЙ 
НА ПЮРЕ. Òðåò³é ³ îñòàíí³é 
ôåñòèâàëüíèé äåíü çîñåðåäèâ 
óñ³ ëîêàö³¿ ó ìóçå¿ òà «Ïëåÿä³». 
Ó ðàìêàõ «Äí³â ßïîí³¿» â³ííè÷à-
íàì ïîêàçàëè ìèñòåöòâî ³êåáàíè 
ó ô³ëàðìîí³¿. Äëÿ öüîãî ó Â³-
ííèöþ çàïðîñèëè ïðîôåñîðêó, 
ãîëîâó ô³ë³¿ ³êåáàíè «²êåíîáî» 
ó Ñõ³äí³é ªâðîï³ Àíæåëó Ëîáàñ-
òîâ. Öÿ æ³íêà ñòàëà ïåðøîþ ³íî-
çåìêîþ, ÿêó çàïðîñèëè â ßïîí³þ 
íà êîíêóðñ ³êåáàí³ñò³â. Äî öüîãî 
òàêó ïîä³þ ïðîâîäèëè ò³ëüêè ñå-
ðåä ÿïîíö³â ïðîòÿãîì 300 ðîê³â. 
Óñ³ì â³äâ³äóâà÷àì ðîçêàçóâàëè ³ 
ïðî ïîõîäæåííÿ ìèñòåöòâà. ²êå-
áàíà, äî ñëîâà, öå êîìïîçèö³ÿ ç 
âàçè òà æèâèõ êâ³ò³â.

Òðîõè ï³çí³øå òóò æå ïðîõîäèâ 
ìàéñòåð-êëàñ ³ç ÿïîíñüêî¿ ÷àé-
íî¿ öåðåìîí³¿. Äëÿ öüîãî íà äå-
ìîíñòðàö³þ çàïðîñèëè ó÷åíèöü 
ç Óêðà¿íñüêî¿ ãðóïè ç âèâ÷åííÿ 

ÿïîíñüêîãî ÷àéíîãî ä³éñòâà íà-
ïðÿìêó «Óðàñåíêå». Òðè ä³â÷èíè 
áóëè âäÿãíóò³ ó ê³ìîíî. Äâ³ áóëè 
ÿê «ãîñò³», à îäíà ç ä³â÷àò — ìàé-
ñòðîì ÷àéíî¿ öåðåìîí³¿.

— ×àé ìàº äóæå ñïåöèô³÷íèé 
ñìàê. Ëþäè, ÿê³ éîãî âïåðøå 
êóøòóþòü, ìîæóòü â³ä÷óòè ñìàê 
ðèáè, âîäîðîñòåé, ³ íàâ³òü êàð-
òîïëÿíîãî ïþðå. ßïîíñüêèé 
÷àé — öå ëèñòî÷êè, ÿê³ ïîäð³á-
íåí³ äî ñòàíó ïèëó, — ðîçïîâ³ëà 
ëåêòîðêà Îêñàíà.

«МІСЯЧНА НІЧ» НАКАМУРИ. Çà-
âåðøèëèñü äí³ ßïîí³¿ êîíöåðòîì 
ï³àí³ñòà-â³ðòóîçà Òåìïåÿ Íàêà-
ìóðè. Óæå î 18.00, çà ï³âãîäèíè 
äî ïî÷àòêó, ó êîíöåðòíîìó çàë³ 
áóëî äîâîë³ ñêëàäíî çíàéòè â³ëü-
í³ ì³ñöÿ. Àëå ä³éñòâî âèÿâèëîñü 
íà 100% âàðòèì òàêîãî àæ³îòà-
æó: ³ìïðîâ³çàö³¿ ï³àí³ñòà ïðîáèëè 
íà ñëüîçó íå îäíîãî â³ííè÷àíèíà, 
³ éîãî òðè÷³ âèêëèêàëè íà á³ñ. 
Íå óñ³ êîìïîçèö³¿, ÿê³ âèêîíóâàâ 
ïàí Íàêàìóðà, ìîæíà áóëî çí³-
ìàòè íà â³äåî. Ç ³íøî¿ ñòîðîíè, 
öå äîçâîëÿëî çîñåðåäèòèñÿ ëèø 
íà òâîð³, ÿêèé â³í âèêîíóâàâ, ³ 
í³ íà ÷îìó á³ëüøå.

«Öå áóëî ïðîñòî «ÂÀÓ!!!». Çàë 
ïðîñòî áóâ íåñàìîâèòèì! Ìóçè-
êàíòà íå â³äïóñêàëè àïëîäèñ-
ìåíòàìè òà âèãóêàìè «áðàâî», 
àïëîäóâàëè ñòîÿ÷è. Òðè ðàçè â³í 
õîò³â ï³òè, ³ òðè ðàçè çíîâ ñ³äàâ 
çà ðîÿëü. Àëå îñòàíí³é àêîðä, 
ô³íàëüíà êîìïîçèö³ÿ ïðîñòî 
âðàçèëà âñ³õ. Òåìïåé Íàêàìó-
ðà ïî÷àâ ùîñü ³ìïðîâ³çóâàòè, ³ 
ðàïòîì çàçâó÷àëà ð³äíà ìåëîä³ÿ 
«Í³÷ ÿêà ì³ñÿ÷íà»… Öå áóëî ïðå-
êðàñíî», — íàïèñàëà ó Ôåéñáóö³ 
Òåòÿíà ²âàíîâà, îäíà ³ç ãëÿäà÷îê.

Як проходить чайна церемонія, демонстрували в «Плеяді».
Майстер Анастасія пригощає двох умовних гостей по-японськи

Ансамбль «Барвінок» виконав для посла пісню 
японською. Пізніше він зізнався, що вона була популярною 
у роки його дитинства

Фрагмент з опери «Мантія небесної феї». 
Селянин Соске та його знайомий думають, що робити із 
дивовижною тканиною, яку вони знайшли на березі ставу
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Ñåé÷àñ ýêñïåðòû ïðîåê-
òíîãî îôèñà ïðè Ìèíèñòåð-
ñòâå îõðàíû çäîðîâüÿ ó÷àò 
âðà÷åé ðàáîòå ñ eHealth 

(ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ðåãèñòðàöèè è âå-
äåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöè-
åíòîì). Â Âèííèöå òàêîé ñåìèíàð ïðîñëó-
øàëè 140 âðà÷åé íàøåé è Õìåëüíèöêîé 
îáëàñòè. Âíåäðåíèå eHealth íàïðàâëåíî 
íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ 
óñëóã ïîêà òîëüêî íà ïåðâè÷êå (ñåìåéíûå 
âðà÷è). Ýòî ñòàíåò îñíîâîé äëÿ íîâîé 
ñèñòåìû âûïëàò «äåíüãè õîäÿò çà ïàöèåí-
òîì»: ãîñóäàðñòâî áóäåò ïëàòèòü çà êàæäîãî 
ïàöèåíòà, êîòîðûé çàêëþ÷èë ñ âðà÷îì 
ñïåöèàëüíîå ñîãëàøåíèå — äåêëàðàöèþ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕМЕН. Ïî ñëîâàì 
Ñâåòëàíû Êîòëÿðåâñêîé, êîîðäèíàòîðà 
ó÷åáíûõ ïðîãðàìì ïðîåêòíîãî îôèñà 
eHealth, ñ ââåäåíèåì ýëåêòðîííîé ñèñòåìû 
âûèãðàþò è ïàöèåíòû, è âðà÷è. Ïàöèåíò 
ïîëó÷àåò ïðàâî ñàì âûáðàòü ñåáå ëå÷àùåãî 

âðà÷à, à ó âðà÷åé áóäåò ñòèìóë ðàçâèâàòüñÿ 
â ïëàíå êà÷åñòâåííîé ïîìîùè. Ðàíüøå 
âåäü êàê áû òû íå ðàáîòàë, âñå ðàâíî 
ïîëó÷àåøü çàðïëàòó, òåïåðü ðåàëüíîå 
êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ áóäåò îïðåäåëÿòü 
ôèíàíñèðîâàíèå.

СПИСКИ «КРАСНЫЕ» И «ЗЕЛЕНЫЕ». Íà 
äàííûé ìîìåíò âñå íàñåëåíèå Óêðàèíû 
íàõîäèòñÿ â òàê íàçûâàåìûõ êðàñíûõ 
ñïèñêàõ, ïîÿñíÿåò Ñâåòëàíà Êîòëÿðåâñêàÿ. 
Â ëþáîì öåíòðå ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñà-
íèòàðíîé ïîìîùè ê êàæäîìó ñåìåéíîìó 
âðà÷ó ïðèêëåïëåíî  îïðåäåëåííîå êîëè-
÷åñòâî ïàöèåíòîâ. Ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà 
î ìåäðåôîðìå, ïîÿâÿòñÿ çåëåíûå ñïèñ-
êè — ýòî ñïèñêè ïàöèåíòîâ, êîòîðûå 
ïîäïèñàëè äåêëàðàöè.

— Ê ïðèìåðó, ÿ ïðîïèñàíà â Âèííèöå, 
íî ïåðååõàëà æèòü â Êèåâ, òàì æå ïîëó÷àþ 
ìåäïîìîùü, — ãîâîðèò Ñâåòëàíà. — Åñëè 
ÿ ïîäïèøó äåêëàðàöèþ ñ êèåâñêèì âðà-
÷îì, ñðàçó ïîïàäó â åãî çåëåíûé ñïèñîê, 
è èñ÷åçíó èç êðàñíîãî ñïèñêà âèííèöêîãî 
âðà÷à (îí ïåðåñòàíåò ïîëó÷àòü íà ìåíÿ 
äåíüãè) 

По словам координатора, пока идет про-
цесс перехода на зеленые списки, красные 
тоже будут учитываться и финансироваться.
Но. Все люди в красных списках финанси-
руются одинаково (грубо говоря, за одно-
го пациента врач получает 1 грн).
С принятием закона появляется понятие — 
капитация — модель государственного фи-

нансирования, когда деньги начисляются 
за конкретного пациента.
В зеленых списках есть пять капитационных 
категорий, самые дорогие и высокооплачи-
ваемые дети до пяти лет и люди 65+, самые 
низкие капитационные ставки касаются па-
циентов от 18 до 35 лет (они меньше всего 
болеют и реже обращаются к врачам).

Самые «дорогие» – дети и пенсионеры

ВРАЧАМ ДАЛИ ГОД, 
ЧТОБЫ «НАБРАТЬ» ПАЦИЕНТОВ 
Электронная медицина  eHealth — 
электронная система охраны здоровья станет 
обязательной с сентября 2018. Семейные врачи 
имеют тестовый год, чтобы привлечь к себе 
пациентов и, соответственно, деньги. В Виннице 
43 медицинских учреждения присоединились 
к eHealth — теперь дело за винничанами

КАК ПАЦИЕНТУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К EHEALTH

eHealth 
— состоит из двух 
компонентов:

 Медицинские 
информационные 
системы (МИС) 
— уже 
существующие 
компоненты, 
которые 
предоставляют 
программное 
обеспечение для 
администрирования 
медицинских 
учреждений 
в электронном 
режиме.

 Центральный 
компонент — 
единый реестр 
медицинских 
учреждений, 
врачей, пациентов.

КАК ПАЦ

Пациент приходит 
в регистратуру 
медучреждения.

Называет фамилию 
врача (кого выбрал) 

и предоставляет 
документы для введения 

данных в электронную 
форму декларации.

Необходимые документы:
  Паспорт или ID-карточка (или свидетельство 

о временном или постоянном проживании) 
  Свидетельство о рождении ребенка 

(когда вносите в базу своих детей) 
  Индивидуальный налоговый номер (при наличии) 

Пациент называет номер мобильного (при наличии). Далее 
внесенная информации верифицируется при помощи СМС, 
который придет на номер пациента (или указанный).

Пациент проверяет данные, 
внесенные в декларацию, 
подписывает экземпляр 
вместе с врачом.

Пациент забирает 
свой экземпляр 

декларации.
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Протягом доби 
 Ó Îëåøêàõ (Õåðñîíñüêà 
îáëàñòü) ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ðîãåéíó – åêñòðåìàëüíîãî 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
ïðîòÿãîì äîáè. Âèõîâàíö³ 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 
çäîáóëè ï’ÿòü ìåäàëåé, ñåðåä 
ÿêèõ òðè çîëîò³. Çîêðåìà, 
÷åìï³îíàìè â ì³êñò³ 
ñòàëè Îëåíà Ìèðîíåíêî 
³  Âîëîäèìèð Áåçä³òíèé, à 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â – Áîãäàí 
Ãðåëÿ.

Шах і мат 
 Ñåìèð³÷íèé â³ííèöüêèé 
øàõ³ñò Âîëîäèìèð Øàô³ð 
òð³óìôóâàâ íà Âñåóêðà¿í-
ñüêîìó òóðí³ð³ «Êàì’ÿíåöüêà 
îñ³íü» ó Êàì’ÿíö³-
Ïîä³ëüñüêîìó (Õìåëüíèöü-
êà îáëàñòü). Âèõîâàíåöü 
øàõîâîãî êëóáó «Ðîìàíòèê» 
ñòàâ êðàùèì ñåðåä ä³òåé äî 
âîñüìè ðîê³â.

Благодійні 
змагання 
Ôåäåðàö³ÿ áàãàòîïîâòîðíî-
ãî æèìó Óêðà¿íè çàïðîøóº 
ïðèõèëüíèê³â àêòèâíîãî 
â³äïî÷èíêó âçÿòè ó÷àñòü ó 
Áëàãîä³éíîìó êóáêó Â³-
ííèö³, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 19 
ëèñòîïàäà â ñïîðòèâíèìó 
êîìïëåêñ³ «Àêâàìàðèí», çà 
àäðåñîþ: âóëèöÿ Îñòðîçü-
êîãî, 55. Ïî÷àòîê î 12.00, 
ðåºñòðàö³ÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
î 10.00.
Âõ³ä: â³ëüíèé, à ç³áðàí³ êî-
øòè áóäóòü âèêîðèñòàí³ íà 
áëàãîä³éí³ñòü. 

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №44 (1013)
У двоходових задачах на кооперативний мат є дві задачі-близнюки, в 
яких задіяна перестановка фігури. Такі зміни значно покращують зміст 
шахових задач. 

Задача №207-2070
М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2           2.1.1.1.                     I) Kpb5>d7;                  IV) Kh2>f3;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №44 (1357) 1 листопада 2017 року
Задача №2063
Kc8? K-!;  1. Kd5! Цугцванг; 1… K-/c6,c5  2. K:c7/Kb6x;
Задача №2064
Kh4, Ke7? g6!; 1. Kh8! Цугцванг; 1...g6/g5  2. Kf7/Te6x;
Задача №2065
Ретрозадача, у якій останній хід зробили білі: 
Tb1+? Kp:a2  2. Cb3x; 0… Kpa1:a2  1. Tb3! Kpa1 T:a3x;
Задача №2066
1 Kpg4? Загроза  2.Kf3x; 1… Kf2+ 2. Ф:f2x; 1… T:g1+!
Kph4! Загроза 2. Kf3x; 1… T:g1/ K:g1, Kg5  2.Ф:h3/Фf2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459  
 Óñë³ä çà ïåðåìîãàìè íà ì³æ-

íàðîäíèõ òóðí³ðàõ ó Ñëîâåí³¿ 
òà Ëüâîâ³ þí³ â³ííèöüê³ äçþäî-
¿ñòè ï³äêîðèëè ñòîëèöþ Ïîëüù³ 
Âàðøàâó. ×åòâåðòîãî ëèñòîïàäà 
âîíè â³äçíà÷èëèñÿ íà ì³æíà-
ðîäíîìó òóðí³ð³ ñåðåä þíàê³â. 
Íà âàðøàâñüêèé êèëèì âèõîäèëè 
ñïîðòñìåíè ç 11 êðà¿í: Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Ðó-
ìóí³¿, Ëàòâ³¿, ×åõ³¿ òîùî.

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà 
Óêðà¿íè ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå, 
çà ùî îòðèìàëà ïðèçîâ³ ó ðîç-
ì³ð³ ï³âòèñÿ÷³ ºâðî. Äî íå¿ âõî-
äèëè áîðö³ ç Êèºâà, Æèòîìè-
ðà, Â³ííèö³ òà ²ëë³íö³â. Ïåðøå 
³ òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè ïîëüñüê³ 
çá³ðí³ — «Ëÿìóð» (îðãàí³çàòîðè 
çìàãàíü) ³ «Ïàíäà».

Óñ³ òðè ïðåäñòàâíèêè Â³-
ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 5 ï³ä 
êåð³âíèöòâîì òðåíåðà Îëåãà Áó-

çîâñüêîãî (ðåêîðäñìåíà Óêðà¿íè 
³ç â³äæèìàíü!) ñòàëè ïðèçåðàìè 
â ³íäèâ³äóàëüíîìó çàë³êó. Ìèêîëà 
Êîçîð³ç âèãðàâ ÷îòèðè ïîºäèíêè 
³ âèÿâèâñÿ ÷åìï³îíîì ñåðåä þíà-
ê³â äî 13 ðîê³â (ó âàç³ äî 50 êã). 
Íà óðî÷èñòîìó çàêðèòò³ â³í îòðè-
ìàâ ïðèç «çà êðàùó òåõí³êó» — 
íîâåíüêèé âåëîñèïåä! Àðòåì Ç³-
ì³í (U-11, 30 êã) âèáîðîâ ñð³áëî, 
à Ìàêñèì Ìàêñèì÷óê — áðîíçó 
(U-13, 36 êã).

Ñåðåä ÷îòèðüîõ áîðö³â ç ²ëë³í-
ö³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòøêîëó 
«Ñïàðòàê», ïîëîâèíà òàêîæ âè-
ãðàëà íàãîðîäè. Òðåò³ ì³ñöÿ ïîñ³-
ëè Àðòåì Øåâ÷åíêî (U-13, 33 êã) 
³ Àíäð³é Ðÿáèçüêî (U-11, 45 êã).

— Ó êîæí³é âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
âèñòóïàëè ïî 20–30 áîðö³â. Òîìó 
ï³äíÿòèñÿ íà ï’ºäåñòàë ó òàê³é 
ñåðéîçí³é êîìïàí³¿ áóëî çîâñ³ì 
íåïðîñòî, — ðîçïîâ³â Îëåã Áó-
çîâñüêèé.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ï³ñëÿ íåñïîä³âàíî¿ äîìàø-
íüî¿ ïîðàçêè íàøîãî êîíêóðåíòà 
«Íèâè» (Òåðíîï³ëü) â³ä àóòñàéäå-
ðà «Àðñåíàëà-Êè¿âùèíè» (1:2) â³-
ííèöüêà êîìàíäà îòðèìàëà øàíñ 
çàâåðøèòè 2017 ð³ê íà òðåòüîìó 
ì³ñö³ â òàáëèö³. Äëÿ öüîãî áóëî 
íåîáõ³äíî ïåðåìàãàòè ï’ÿòîãî 
ëèñòîïàäà âäîìà ÔÊ «Ëüâ³â». Öÿ 
êîìàíäà éøëà ï’ÿòîþ â ãðóï³ ³ 
áóëà ñóñ³äîì íèâ³âö³â. Âîäíî-
÷àñ ÔÊ «Ëüâ³â» ó Êóáêó Óêðà¿-
íè ä³ñòàâñÿ ñòàä³¿ ÷âåðòüô³íàëó, 
çäîëàâøè íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿ 
êîìàíäó Ïðåì’ºð-ë³ãè «Ñòàëü» 
(Êàì’ÿíñüêå).

ВИГРАЛИ ТАЙМ. Ï³ñëÿ íåòðèâà-
ëî¿ ïîçèö³éíî¿ áîðîòüáè íèâ³âö³ 
çàõîïèëè ³í³ö³àòèâó. Ó êàðíèé 
ìàéäàí÷èê ãîñòåé ïî ë³âî-
ìó ôëàíãó óâ³ðâàâñÿ Òèìîô³é 
Áðèæ÷óê — ñèëüíî ïðîáèâ, àëå 
òðîõè âèùå ïîïåðå÷èíè. Íà 14-é 
õâèëèí³ àíàëîã³÷íèé ïðîðèâ, àëå 
âæå ïî ïðîòèëåæíîìó ôëàíãó, 
çä³éñíèâ ïîòóæíèé ôîðâàðä 

«Íèâè-Â» ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé. 
Â³í îá³ãðàâ çàõèñíèêà, âèéøîâ 
íà óäàðíó ïîçèö³þ, ³ ìåòð³â ç äå-
ñÿòè âëó÷íî ïîö³ëèâ ó âîðîòà. 1:0!

×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ðàõóíîê 
ì³ã çá³ëüøèòè Òèìîô³é Áðèæ÷óê. 
Ï³âçàõèñíèê âèõîäèâ ñàì íà ñàì 
³ç Ðîìàíîì Ãåðè÷åì. Àëå òðîõè 
çàãàëüìóâàâ, ³ éîãî íàçäîãíàëè 
îáîðîíö³. Óñå æ íèâ³âåöü çì³ã 
ïðîáèòè, àëå öå âæå íå áóëî òàê 
íåáåçïå÷íî äëÿ ãîëê³ïåðà.

Ó ïåðøîìó òàéì³ íåïîãàí³ ãî-
ëüîâ³ ìîìåíòè ìàëè òàêîæ íàø³ 
²ãîð Ìàëÿðåíêî (äâ³÷³) òà Ñåð-
ã³é Àíäðººâ, ÿêèé áèâ ãîëîâîþ 
ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó êóòîâîãî. Àëå 
äîñèòü âïåâíåíî ãðàâ ãîëê³ïåð 
ãîñòåé Ðîìàí Ãåðè÷. Òèì ÷à-
ñîì ëüâ³â’ÿíè íàìàãàëèñÿ ä³ÿòè 
íà øâèäêèõ êîíòðàòàêàõ, ÿê³ 
ïîêè ùî çàëèøàëèñÿ áåç ëîã³÷-
íîãî çàâåðøåííÿ.

«ХОЛОДНИЙ ДУШ». Îäðàçó ï³ñëÿ 
ïåðåðâè, íà 48-é õâèëèí³, ÔÊ 
«Ëüâ³â» çð³âíÿâ ðàõóíîê. Çà ïî-
ðóøåííÿ â êàðíîìó ìàéäàí÷èêó 
ñóääÿ ïðèçíà÷èâ ïåíàëüò³. Éîãî 

«НИВА-В» ЗАВЕРШИЛА РІК 
ДОМАШНЬОЮ ПОРАЗКОЮ 
Друга ліга  Наша команда поступилася 
чвертьфіналісту Кубка України ФК 
«Львів». Вінничани втратили шанс 
піднятися на третю сходинку

Юні вінницькі дзюдоїсти підкорили Варшаву

÷³òêî âèêîíàâ Òàðàñ Êîáëþê. 1:1.
«Íèâà-Â» ïðîäîâæóâàëà òèñ-

íóòè. Îäíó ³ç àòàê åëåãàíòíî, 
óäàðîì ï’ÿòêîþ, çàâåðøóâàâ ìî-
ëîäèé ôîðâàðä íàøî¿ êîìàíäè 
Ìàêñèì ßñüêîâ. Íà æàëü, ì’ÿ÷ 
ïðîëåò³â âèùå ïîïåðå÷èíè.

Íà 69-é õâèëèí³ íàñ ÷åêàâ «õî-
ëîäíèé äóø». Ï³ñëÿ ïðîñòð³ëüíî¿ 
ïåðåäà÷³ ì'ÿ÷ ãîëîâîþ ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³ ïîêëàâ ó ñ³òêó êàï³òàí 
ÔÊ «Ëüâ³â» Ðóñëàí Áàðèëÿê. 
Íà æàëü, çàõèñíèêè öüîãî ðàçó 
íå ï³äñòðàõóâàëè, à âîðîòàð Àí-
äð³é Êë³ùóê íå âçÿâ óäàð. 1:2.

Ó â³ííè÷àí áóâ ÷àñ, ùîá âè-
ïðàâèòè ñòàíîâèùå. Âîíè ïðî-
äîâæóâàëè íàêî÷óâàòè õâèë³ àòàê 
íà âîðîòà Ðîìàíà Ãåðè÷à. Âîäíî-
÷àñ «Íèâà-Â» îãîëèëà òèëè. ² ìî-
òîðí³ Ñåðã³é Êèñëåíêî òà Þð³é 
Øïèðêà, ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó, 
ìîãëè äîâåñòè ðàõóíîê äî ðîç-
ãðîìíîãî. Ó îñòàííüîìó âèïàäêó 
ãîñïîäàð³â âèðó÷èâ Ñåðã³é Àí-
äðººâ, ÿêèé âèáèâ ì’ÿ÷à âæå ç 
ïîðîæí³õ âîð³ò.

Ñóääÿ äîäàâ äî îñíîâíîãî ÷àñó 
÷îòèðè õâèëèíè. Ìè ïîáà÷èëè 
ô³íàëüíèé øòóðì «Íèâè-Â». Àëå 
íèâ³âöÿì, ÿê ³ â ïîïåðåäí³õ åï³-
çîäàõ, çàáðàêëî ôàðòó ³ òåõí³êè 
ó çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿.

Íà æàëü, ìè ïðîãðàëè ç ðàõóí-
êîì 1:2. Öåé ðåçóëüòàò çàëèøàº 

íàøó êîìàíäó íà ÷åòâåðò³é ïî-
çèö³¿ â ãðóï³ «À» äðóãî¿ ë³ãè. 

ПЛАНИ НА ЗИМОВУ ПЕРЕРВУ. Ãî-
ëîâíèé òðåíåð «Íèâè-Â» Äåíèñ 
Êîë÷èí ïðîêîìåíòóâàâ ï³äñóìîê 
ìàò÷ó:

— Ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ ä³¿ íà-
øîãî êîëåêòèâó. «Íèâà-Â» ãðàëà 
àãðåñèâíî, íà ïåðåìîãó. Íà æàëü, 
íàì òðîõè íå ïîâåçëî. Ìîæëèâî, 
çàáðàêëî êîíöåíòðàö³¿ ³ ìàéñòåð-
íîñò³ íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿ àòàê. 
Áî ìè ñòâîðèëè ìîìåíò³â íàáàãà-
òî á³ëüøå, í³æ íà îäèí ãîë. Ïðè 
âñ³é ïîâàç³ äî ÔÊ «Ëüâ³â», â³í 
çì³ã çäîáóòè ïåðåìîãó çàâäÿêè 
ïåâí³é äîë³ ôàðòó.

Òðåíåð ïîÿñíèâ, ÷èì êîìàíäà 
çàéìàòèìåòüñÿ ï³ä ÷àñ çèìîâî¿ 
ïåðåðâè â ÷åìï³îíàò³.

— Ï’ÿòü äí³â ó íàñ òðèâàòè-
ìå ïåðåõ³äíèé ïåð³îä. Ïðàöþ-
âàòèìåìî â ëåãêîìó àåðîáíîìó 
ðåæèì³ íà ÑÊ «Õ³ì³ê». Áóäåìî 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ôóòáîë³ñòàìè, 
ó ÿêèõ çàâåðøóþòüñÿ êîíòðàêòè, 
ïðî ¿õíþ ïîäàëüøó äîëþ. Â³äáó-
äåòüñÿ é çóñòð³÷ ³ç êåð³âíèöòâîì 
êëóáó, — ñêàçàâ Äåíèñ Êîë÷èí.

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé òðå-
íåð, ï³ñëÿ â³äïóñòêè ó 20-õ ÷èñ-
ëàõ ãðóäíÿ, â³í ïëàíóº ç³áðàòè 
ôóòáîë³ñò³â ³ ïðîâåñòè ïåðåäíî-
âîð³÷íèé òðåíóâàëüíèé òóðí³ð. 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
(ДРУГА ЛІГА) СТАНОМ НА 6 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ 

М Команда I П Н П РМ О 

1 «Агробізнес» 17 16 0 1 46–13 48 

2 «Прикарпаття» 17 12 2 3 37–19 38 

3 «Нива» 17 7 6 4 19–17 27 

4 «Нива-В» 17 6 6 5 17–13 24 

5 «Львів» 16 6 4 6 19–16 22 

6 «Скала» 17 5 3 9 17–23 18 

7 «Полісся» 16 5 1 10 14–30 16 

8 «Поділля» 17 4 3 10 13–23 15 

9 «Буковина» 16 3 5 8 19–26 14 

10 «Арсенал-Київщина» 16 4 0 12 13–34 12

Ярослав Браславський через секунду відкриє рахунок
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155 

Äèðåêòîð Â³-
ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ 

øêîëè ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà» 
Òåòÿíà Çà¿÷êî ââàæàº, ùî ñåêðåò 
óñï³õó ñêëàäàºòüñÿ ç áàæàííÿ, 
ïëàíó öå áàæàííÿ çä³éñíèòè òà 
êîìàíäè îäíîäóìö³â. Ó ¿¿ êàá³íåò³ 
íåìàº ïàôîñíèõ ïîäàðóíê³â òà 
ñóâåí³ð³â. Ç êàðòèí íà ñò³í³ âè-
ä³ëÿºòüñÿ äèòÿ÷èé ìàëþíîê. Ïðî 
íüîãî ³ çàïèòóºìî.

— Öå ðîáîòà íàøî¿ 8-ð³÷-
íî¿ ó÷åíèö³, — â³äïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — Äèòèíà â³äíàéøëà 
â³äðàäó ó íàø³é øêîë³: íàâ÷à-
ºòüñÿ áóêâàëüíî ó âñ³õ êëàñàõ: 
³ ó õîðåîãðàô³÷íîìó, ³ ó ôîð-
òåï³àííîìó, ³ ó õóäîæíüîìó. 
Îò ÿêîñü ïðèíåñëà ìåí³ öåé 
ìàëþíîê, êàæå: «Íàìàëþâàëà 
íàøó øêîëó ³ âàñ!» 

Òåòÿíà Çà¿÷êî î÷îëþº øêîëó 
ç 2011-ãî, òîáòî 6 ðîê³â. À ñàì³é 
øêîë³ âèïîâíþºòüñÿ 15. Íà ÷åñòü 
ö³º¿ äàòè ó ïîíåä³ëîê, 13 ëèñòîïà-
äà, î 17.00 ó òåàòð³ Ñàäîâñüêîãî 
â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò.

— Ìè íå ëþáèìî íóäí³ çâ³òí³ 
êîíöåðòè òà äîâã³ ïðîìîâè, òîìó 
êîæåí íîìåð áóäå ÿñêðàâèì òà 
îðèã³íàëüíèì, ùîá êîæåí ãëÿ-
äà÷ îòðèìàâ ìàêñèìóì çàäîâî-
ëåííÿ, — ó ïåðåä÷óòò³ ñâÿòà ðàä³º 
äèðåêòîð.

Çàðàç øêîëà ïðàöþº íà Ïîðè-
êà, 28á, ùî çà ñïîðòêîìïëåêñîì 
«Ìàÿê». À ïðî ñòàðå ïðèì³ùåííÿ 
äèðåêòîð çãàäóâàòè íå ëþáèòü. 
Ðîçïîâ³ëà ÷îìó.

— Êîëè ÿ ïîòðàïèëà äî îñíî-
âíîãî ïðèì³ùåííÿ, ÿêå ðîçòà-
øîâóâàëîñü ó ñòàðîìó äèòÿ÷îìó 
ñàäî÷êó, òî ïîáà÷èëà ñòðàøíó 
ðîçðóõó. Ïîäèâèëàñÿ, ñ³ëà ³ äó-
ìàþ: ïëàêàòè ñîðîìíî, áóäó òðè-
ìàòèñÿ! Ùîá âè óÿâëÿëè: îäíå 

ïðèì³ùåííÿ ä³ëèëîñÿ íà êëàñè 
çâè÷àéíèìè øèðìî÷êàìè ç òêà-
íèíè. ßê ó ðåàí³ìàö³¿. Ôàêòè÷íî 
ê³ëüêà ó÷í³â çàéìàëèñÿ ó îäíîìó 
ïðèì³ùåíí³: õòîñü ãðàâ íà ã³òàð³, 
õòîñü — íà àêîðäåîí³. Òóëèëèñÿ, 
ÿê ìîãëè. Íàâ³òü áóëè çàêðèò³ 
äåÿê³ ñàíâóçëè — òóàëåòè ïåðåðî-
áèëè ó êëàñè äëÿ íàâ÷àííÿ. Ìè 
âèð³øèëè âñå çì³íèòè. Âñ³ çàâó÷³ 
òàê ñàìî äíþâàëè é íî÷óâàëè 
ó øêîë³, ³ ðåçóëüòàò íå çàñòàâèâ 
ñåáå ÷åêàòè. Ñïåðøó ì³ñüêà ðàäà 
íàäàëà íîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ â³ä-
ä³ëåííÿ õîðåîãðàô³¿. À äâà ðîêè 
òîìó çä³éñíèëàñÿ ìð³ÿ ìóçè-
êàíò³â òà õóäîæíèê³â — øêîëà 
ïåðå¿õàëà ó íîâîçáóäîâàíå ïðè-
ì³ùåííÿ.

— Ó íàøîìó íîâîìó ïðèì³-
ùåíí³ âñå äî äð³áíèöü ïðîäó-
ìàíî äëÿ íàäàííÿ ÿê³ñíî¿ îñâ³-
òè, — ñòâåðäæóº äèðåêòîð. — Ä³-
òêàì çðó÷íî, òåïëî, êîìôîðòíî, 
ôóíêö³îíàëüíî, êðàñèâî, ñó÷àñ-
íî. ² ãîëîâíå — òåïåð æîäåí êëàñ 
íå çàâàæàº ³íøîìó.

Є КИМ ПИШАТИСЯ. Âèïóñêíè-
êè øêîëè ìèñòåöòâ «Âèøåíü-
êà» ìàþòü â³äì³íí³ ïåðñïåêòè-
âè äëÿ ïðîäîâæåííÿ îñâ³òè — öå 
íà ôàêòàõ ï³äòâåðäæóº äèðåêòîð 
øêîëè.

— Êîëè íàøà ó÷åíèöÿ Ë³íà 
Ñâèðèä ç ðîäèíîþ âè¿õàëà 
äî Ôðàíö³¿, ó ìèñòåöüê³é «äå-
ñÿòèð³÷ö³» ïåäàãîãè áóêâàëüíî 
áèëèñÿ çà íå¿! Ïîëüùà, Ôðàí-
ö³ÿ — íàøèì òàëàíîâèòèì ä³-
òêàì ðàä³ âñþäè! — êàæå ïàí³ 
Òåòÿíà. — À ó ð³äí³é Óêðà¿í³ 
íàø³ ó÷í³ áåç ïðîáëåì âñòóïà-
þòü ³ äî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ, ³ 
äî Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó ìóçèêè 
³ìåí³ Ãë³ºðà, ³ äî íàøîãî ïðå-
êðàñíîãî Â³ííèöüêîãî ó÷èëè-
ùà êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ ³ìåí³ 
Ëåîíòîâè÷à.

У ШКОЛІ МИСТЕЦТВ «ВИШЕНЬКА» 
ГОТОВІ ВЧИТИ НАВІТЬ ПЕНСІОНЕРІВ 
Ювілей  Школі мистецтв 
«Вишенька» — 15 років. Чому її директор 
Тетяна Заїчко вважає школу прикладом 
успіху, про талановитих учнів та секрети 
новітньої системи освіти вона розповіла 
в ексклюзивному інтерв’ю RIA

ДЛЯ ВСІХ ПОКОЛІНЬ. Çà ò³ ø³ñòü 
ðîê³â, ùî øêîëó ìèñòåöòâ 
î÷îëþº Òåòÿíà Çà¿÷êî, ê³ëü-
ê³ñòü ó÷í³â çðîñëà óäâ³÷³ — â³ä 
400 äî 840. Òàêîæ áóëî â³äêðèòî 
÷èìàëî íîâèõ êëàñ³â òà â³ää³ë³â.

Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ äåðæàâ-
íî¿ àòåñòàö³¿ öüîãî ðîêó øêîëà 
ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà» îòðèìà-
ëà âèñîêèé ð³âåíü ç â³äçíàêîþ. 
À îñîáëèâî ó øêîë³ ïèøàþòüñÿ 
â³äêðèòòÿì â³ää³ëó òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà, â³ää³ëó äóõîâèõ òà 
óäàðíèõ ³íñòðóìåíò³â òà ïîÿâîþ 
íîâèõ êëàñ³â êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³-
êè, åñòðàäíîãî òà õîðîâîãî ñï³âó, 
çàãàëüíî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. ² öå 
ùå íå âñ³ íàïðÿìêè.

— Ïî çàê³í÷åííþ íàâ÷àííÿ 
âñ³ì ó÷íÿì âèäàºòüñÿ ñâ³äîöòâî 
äåðæàâíîãî çðàçêà ïðî çäîáóòòÿ 
ïî÷àòêîâî¿ ìèñòåöüêî¿ ôàõîâî¿ 
îñâ³òè, ÿêèé äîïîìàãàº íàøèì 
âèïóñêíèêàì ïðè âñòóï³ ó âóçè, — 
êàæå äèðåêòîð. — Öüîãî çâè÷àéí³ 
ãóðòêè íå äàþòü. Ìè íàâ÷àºìî 
çà äåðæàâíèìè ïðîãðàìàìè, ïå-
ðåéìàºìî äîñâ³ä çàêîðäîííèõ 
ìèñòåöüêèõ øê³ë. Íàïðèêëàä, 
ìàºìî ò³ñí³ êîíòàêòè ç ðóìóí-
ñüêèì ì³ñòîì ßñè, öüîãî ðîêó 
ïëàíóâàëàñü ïî¿çäêà ó Ïîëüùó.

Ó øêîë³ ìèñòåöòâ «Âèøåíü-
êà» ñüîãîäí³ íàâ÷àþòüñÿ íå ëèøå 
ä³òè, à é ÷èìàëî äîðîñëèõ. Çîêðå-
ìà, îäíîìó ç íàéñòàðøèõ ó÷í³â, 
ÿêèé íàâ÷àâñÿ ãð³ íà àêîðäåîí³, 
âæå á³ëüøå 60 ðîê³â.

— Â³êîâèõ ìåæ ó íàø³é «Âè-
øåíüö³» íåìàº, — ðîçïîâ³ëà 
äèðåêòîð. — ² äîðîñëèõ ä³éñíî 
áàãàòî ïðèõîäèòü! Íàé÷àñò³øå — 
ùîá âò³ëèòè ñâî¿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí 
íå çä³éñíåí³ äèòÿ÷³ ìð³¿. Ïî÷àòè 
ãðàòè íà ñêðèïö³ ó 30 ÷è îïà-
íóâàòè ã³òàðó ó 65 — ÷îìó í³?! 
À îêðåìó ïðîãðàìó ìè ïëàíóºìî 
ðîçðîáèòè äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî 
â³êó. Öþ ³äåþ îáãîâîðþâàëè ç 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ³ â³í íàñ ï³ä-
òðèìàâ. Ëþäÿì ó â³ö³ åëåìåí-
òàðíî íå âèñòà÷àº ñï³ëêóâàííÿ, 
à òâîð÷³ñòü ìîæå ñòàòè íå ò³ëü-
êè îá’ºäíóþ÷èì, à é ö³ëþùèì 
ôàêòîðîì.

НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД. Êð³ì òâîð-
÷èõ çàíÿòü òà ëåêö³é äëÿ ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó Òåòÿíà Çà¿÷êî ìð³º 
ñòâîðèòè ãðóïè äëÿ íåìîâëÿò òà 
¿õí³õ ìàòóñü — óñï³øíó ðåàë³-
çàö³þ ïîä³áíèõ ïðîåêò³â âîíà 
íà âëàñí³ î÷³ áà÷èëà ó Í³ìå÷÷èí³.

— Âïåâíåí³, ùî ì³ñüêà ðàäà ³ 
ó ïðîåêò³ äëÿ íàéìåíøå÷êèõ íàñ 
ï³äòðèìàº, — ñïîä³âàºòüñÿ ïàí³ 
Òåòÿíà. — Á³ëüø³ñòü êëàñ³â ó íàñ 
ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè ï³ñëÿ îá³-
äó, òîìó ó ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ 
ìè ÿêðàç ìîãëè á ïðîâîäèòè çà-
íÿòòÿ äëÿ ä³òîê 0+, ÿê³ ç³ ñâî¿ìè 
ìàòóñÿìè â³äâ³äóâàëè á ðîçâè-
âàþ÷³ òâîð÷³ çàíÿòòÿ ê³ëüêà ðàç³â 
íà òèæäåíü. Äàíèé äîñâ³ä äóæå 
óñï³øíî çàñòîñîâóº Í³ìå÷÷èíà. 
Ó ìóçè÷íèõ øêîëàõ ¿õí³ ä³òêè ïî-
÷èíàþòü íàâ÷àòèñÿ ç òðüîõ ì³ñÿ-
ö³â! ² öå ä³éñíî ïðàâèëüíî, àäæå 
äàâíî äîâåäåíî, ùî ÷èì ðàí³øå 
äèòèíà ïðèéäå ó ìèñòåöòâî, òèì 
êðàùèì áóäå ¿¿ ðîçâèòîê òà ìàé-
áóòí³ ðåçóëüòàòè. ², äî ðå÷³, íàøó 
³äåþ â³äêðèòòÿ ãðóï äëÿ íåìîâëÿò 
ðàäî ï³äòðèìóþòü ñàì³ áàòüêè, 
ç ÿêèìè ìè âæå ïðîâîäèëè ïî-
ïåðåäí³ áåñ³äè.

ПОРАДИ БАТЬКАМ. Ñüîãîäí³ 
ó øêîë³ íàâ÷àþòüñÿ íå ëèøå ä³òè 
òà äîðîñë³ ì³êðîðàéîíó Âèøåíü-
êà, à é æèòåë³ ³íøèõ ðàéîí³â.

— Êîëè äî íàñ ïðèõîäÿòü 
áàòüêè òà ä³òè-íîâà÷êè, ÿê³ ùå 
íå âèçíà÷èëèñÿ, ÷èì ñàìå õîò³-

ëè á çàéìàòèñÿ, ìè óñ³ì ðàäèìî 
íàéïåðøå äîñëóõàòèñÿ äî äóì-
êè äèòèíè. Í³êîëè íå ïðèá³ãà-
ºìî äî ïðàêòèêè, êîëè áàòüê³â 
òà ä³òîê ïî÷èíàþòü ñõèëÿòè 
äî çàíÿòü ó êëàñàõ, ÿê³ ìåíø 
çàïîâíåí³. Öå äîêîð³ííî íåïðà-
âèëüíî! ßêùî äèòèíà õî÷å ãðàòè 
íà ñêðèïö³, íå ïîòð³áíî ¿¿ ëàìà-
òè ³ ñõèëÿòè äî ñâîº¿ äóìêè. Ìè 
äîçâîëÿºìî â³äâ³äóâàòè ïðîáí³ 
óðîêè, ùîá êîæåí â³ä÷óâ, ùî 
á³ëüøå äî äóø³. Àëå òóò âàðòî 
ïîïåðåäèòè áàòüê³â ³ ïðî ³íøó 
êðàéí³ñòü. ²íêîëè ä³òÿì äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè âñå-
âñå, ïîñò³éíî ïåðåñêàêóþ÷è ç 
îäíîãî âèäó íà ³íøèé. Öå òåæ 
ìîæå ñòàòè ïðîáëåìîþ. Áî ¿ì 
íå ïðèùåïèëè ïðàöåëþáíîñò³, 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ ä³¿ òà 
ãîëîâíîãî âì³ííÿ — äîâîäèòè 
ñïðàâó äî ê³íöÿ. Òîìó áàòüêàì 
ÿ ðàäæó áóòè äóæå äåë³êàòíèìè: 
äàâàòè äèòèí³ ñàì³é îáðàòè âïî-
äîáàíèé ôàõ, àëå â òîé æå ÷àñ 
ó êðèòè÷íèé ìîìåíò ï³äòðèìà-
òè ¿¿ ³ âïåâíåíîþ áàòüê³âñüêîþ 
ðóêîþ ï³äøòîâõíóòè ïîáîðîòè 
òèì÷àñîâ³ òðóäíîù³ ³ ðóõàòèñÿ 
äàë³ âïåðåä.

Ïî÷àòè ãðàòè íà ñêðèïö³ 
ó 30 ÷è îïàíóâàòè 
ã³òàðó ó 65 ðîê³â — ÷îìó 
í³? Ó øêîë³ ìèñòåöòâ 
ðàä³ äîïîìîãòè âñ³ì 
â³ííè÷àíàì 

Усіх учнів та батьків директор Вінницької школи 
мистецтв «Вишенька» Тетяна Заїчко знає поіменно. 
Про кожного розповідає із сяючими очима і з особливим 
трепетом зберігає всі мальовані подарунки діток. 
Щороку школа випускає понад 50 випускників
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Вінницька школа мистецтв 
«Вишенька» працює за трьома 
напрямками – музика, хорео-
графія та образотворче мис-
тецтво. При школі працюють 
художня та хореографічна сту-
дії, групи загально естетичного 
виховання, групи з вивчення 

англійської мови та театральне 
відділення.
Адреса:  Вінниця, вул.По-
рика, 28б
Телефон: 55-71-50
E-mail: VCASVyshenka@gmail.
com
Cайт: http://vyshenka.com.ua

Як записатись у «Вишеньку»
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КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìàð³ÿ ïî÷àëà ö³êàâèòèñÿ òóðèçìîì ç 
16 ðîê³â. ̄ ¿ ìàìà ïîáà÷èëà îá'ÿâó ó òóðêëó-
á³ «Ìåðêóð³é», äå çàïðîøóâàëè ó ïîõîäè 
âèõ³äíîãî äíÿ ³ ïðèâåëà Ìàð³þ ó êëóá.

— Öå ïåðåðîñëî ó âåëèêå êîõàííÿ 
äî ïðèðîäè. Çàéìàþñÿ âîäíèì, ï³øîõ³ä-
íèì òóðèçìîì, — ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ. — Ëþ-
áëþ ñïëàâè íà ñïåö³àëüíèõ êàòàìàðàíàõ, 
¿çäèëè ó Êàðåë³þ, ñïëàâëÿëèñÿ íà ð³÷ö³ 
Âîíüãº ³ íà ð³÷ö³ Êóòñàéîê³, ÿêà ââàæà-
ºòüñÿ îäí³ºþ ³ç íàéñêëàäí³øèõ ð³÷îê 5-¿ 
êàòåãîð³¿.

У ПОХІД З ДИТИНОЮ — ЛЕГКО! Çàçâè÷àé 
òóðèñòè çáèðàþòüñÿ êîìïàí³ÿìè. Êîëè 
ïåðøèé ðàç õîäèëè ó Êàðåë³þ, ³ç íèìè 
¿çäèëà ñ³ì’ÿ ç îäíîð³÷íîþ äèòèíêîþ. Ïðè-
÷îìó ¿õàëè ó Êàðåë³þ ïîòÿãîì.

— À ì³é ñèí ßðîñëàâ âïåðøå ìàíäðóâàâ 
ó 10 ì³ñÿö³â ïî Äí³ñòðó òðè äí³ íà êàòàìà-
ðàí³. ß éîãî òðèìàëà íà ðóêàõ ³ ãîäóâàëà 
ãðóääþ. Íó ùå êàøêó áðàëà ³ç ñîáîþ, ³ 
îêðåìî éîìó âàðèëà, — ðîçêàçóº Ìàð³ÿ.

Â³ííè÷àíêà ñêàçàëà, ùî ñïèòü äèòèíà 
÷óäîâî ó ñïàëüíèêó â ïàëàòö³. ² äîäàº, ùî 
ç äèòèíîþ íå ïðîáëåìà ïî¿õàòè ó ïîõ³ä. 
Àëå ïîòð³áíî, ùîá ïîðó÷ áóâ ÷îëîâ³ê. 

— ßðîñëàâîâ³ çàðàç òðè ðîêè, â³í óæå 
äîðîñëèé, ³ ÿ íå áîþñÿ éîãî ³ç ñîáîþ 
áðàòè. ßêèõîñü íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é 
â íàñ, òüôó-òüôó, íå áóëî, — ñêàçàëà â³-
ííè÷àíêà. — Çàâæäè áåðåìî ³ç ñîáîþ àï-
òå÷êó, â ÿê³é â ïðèíöèï³ òå, ùî ïîâèííî 
áóòè óäîìà. Â³ä óêóñ³â — ìàç³, ïðåïàðàòè 
ïðîòè àëåðã³¿, ñîëÿí³ ðîç÷èíè.

З ЧОГО ПОЧАТИ. Ìàð³ÿ ñêàçàëà, ùî ÿêùî 
õî÷åø ïîäîðîæóâàòè, òî âàðòî çíàéòè ëþ-
äåé, ÿê³ öèì çàéìàþòüñÿ. ² âîíè çàâæäè 
ï³äêàæóòü, äîïîìîæóòü ³ ïîðàäÿòü.

— Ïî÷èíàºòüñÿ âñå ç òîãî, ùî çáèðà-
ºòüñÿ êîìïàí³ÿ ³ âèð³øóºìî, êóäè ï³ä-
åìî. Áàãàòî çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè 
äóøåâíà êîìïàí³ÿ ó ïîõîä³, — ñêàçàëà 
Ìàð³ÿ Êóô³ìñüêà. — ² òîä³ íîðìàëüíî 
ñïðèéìàºòüñÿ áóäü-ÿêà ïîãîäà — ñí³ã, 

äîù, ãðàä, çàìåò³ëü.
Ìàð³ÿ êàæå, ùî âîñåíè ñòàíäàðòíî 

õîäÿòü ó Êàðïàòè. Ñàìîñò³éíî ðîáëÿòü 
ðîçêëàäêó, ïèøóòü, ùî ïîòð³áíî, ñê³ëü-
êè íåîáõ³äíî âçÿòè ïðîäóêò³â, à ïàëàòêè, 
ðþêçàêè é ³íøå — âñå ñïîðÿäæåííÿ ñâîº.

— Ìîæåìî çàòåëåôîíóâàòè äðóçÿì é 
ñêàçàòè «íó ùî, ïî¿õàëè íà íî÷³âëþ ñüî-
ãîäí³» ³ âñå, ç³áðàëèñÿ, ä³òåé ç³áðàëè ³ 
ïî¿õàëè, — ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ. — Ïîòð³áíî 
ìàòè áàæàííÿ.

З ПРИРОДОЮ — ДБАЙЛИВО. Ìàð³ÿ êàæå, 
ùî ïîòð³áíî óì³òè áà÷èòè êðàñèâå, ëþ-
áèòè ïðèðîäó.

— Êîëè éäåø ó ïîõ³ä, ³ òè ñàì íà ñàì 
³ç ïðèðîäîþ, òîä³ ðîçóì³ºø, ùî âñÿ áè-
òîâóõà — öå òàê³ äð³áíèö³, — êàæå Ìà-
ð³ÿ. — Éäåø ïî õðåáòó âòîìëåíèé, àëå 
ïîò³ì ñ³äàºø á³ëÿ âîãíèùà, äèâèøñÿ íà ö³ 
êðàñîòè ³ ðåàëüíî ðîçóì³ºø, äëÿ ÷îãî òè 
æèâåø. Ó ì³ñò³ íåìàº â³ä÷óòòÿ ïîâíîãî 
æèòòÿ. 

— ß íå ñêàæó, ùî ÿ òàêèé âåëèêèé 
ìàíäð³âíèê, áî ó íàñ º òóðèñòè íàáàãà-
òî ñèëüí³ø³, ÿê³ õîäèëè íà ï³ê Ëåí³íà, 
³ íà Àëòà¿ íà ñåðéîçíèõ ð³÷êàõ áóëè, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. 

Ìàð³ÿ êàæå, ùî ïî¿õàëà áè ³ íà Àëòàé, 
³ ó Øâåö³þ ïî ô³îðäàì, àëå òðåáà ìàòè 
ô³íàíñîâó ìîæëèâ³ñòü.

— ßêùî òè ïðèðîäó ëþáèø, âîíà òåæ 
îãîðíå òåáå ëþáîâ'þ, — êàæå Ìàð³ÿ. — Ìè 
çàâæäè ï³ñëÿ ñåáå ïðèáèðàºìî. ßêùî òè 
çàëèøàºø ï³ñëÿ ñåáå ñì³òòÿ, òè íå òóðèñò.

Æ³íêà ðîçêàçàëà ïðî îçåðî Íåñàìîâèòå 
ó Êàðïàòàõ, äî ÿêîãî íå ìîæíà ñòàâèòèñÿ 
³ç çíåâàãîþ.Òàì íàâ³òü º òàáëè÷êà ïðî òå, 
ùî â îçåðî íå ìîæíà êèäàòè êàì³ííÿ, 
ìèòè íîãè, áî âîíî îáðàæàºòüñÿ.

— ² öå íå êàçêè, áî ïåðåâ³ðåíî íà ñîá³. 
Îñòàíí³é ðàç ìè ïðèéøëè äî îçåðà, áóëà 
÷óäîâà ïîãîäà ³ ìàëè éòè äàë³. Áóâ ³ç íàìè 
õëîïåöü, ÿêèé êèíóâ êàì³íü ó îçåðî, áî 
õîò³â ïåðåâ³ðèòè, à ùî áóäå, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàð³ÿ. — ² íàì äîâåëîñÿ ñïóñòèòèñÿ óíèç, 
òîìó ùî ðîçïî÷àëàñÿ òàêà çëèâà, ùî éòè 
äàë³ áóëî íåìîæëèâî.

У ПОХІД З ДИТИНОЮ — ЛЕГКО!
Без комфорту  Марія Куфімська, 35-річна 
вінничанка, працює акторкою у ляльковому театрі. І 
майже 20 років має цікаве хобі — пішохідний та водний 
туризм. Мандрує з маленьким сином і чоловіком

Марія Куфімська займається туризмом 20 років. Каже, що тільки на 
природі можна зрозуміти, для чого живеш 
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КІНО

Пила 8
Трилер, 8.11, поч. о 22.00. Вартість квитків — 
75 грн. 9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фіксики: Великий секрет
Анімація, 8.11, поч. о 10.20, 17.40
Вартість квитків — від 65 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Геошторм
Фантастичний бойовик, 8.11, поч. о 16.10
Вартість квитків — 70 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мир вашому дому
Мелодрама, 8.11, поч. о 13.50, 19.50
Вартість квитків — від 70 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вбивство у "Східному експресі"
Кримінальна драма
9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одружися зі мною
Комедія, 9.11–15.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948
Маленький вампір
8.11, поч. о 14.30, Вартість квитків — від 60 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Тор: Рагнарок
Фентезі, 8.11, поч. о 12.05, 16.10, 18.35, 21.00
Вартість квитків — від 60 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Ми — монстри
Анімація, 8.11, поч. о 10.20
Вартість квитків — від 60 грн
9.11–15.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Відважні
Драма, 8.11, поч. о 15.30, 17.50, 20.10
Вартість квитків — від 50 грн
9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

ПАРАнормальний обмін
Комедія, 8.11, поч. о 13.20, 15.10, 17.10, 21.20, 
23.20. Вартість квитків — від 50 грн
9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

Баррі Сіл: Король контрабанди
Комедія, 8.11, поч. о 10.10. Вартість квитків — від 
50 грн. 9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

На глибині 6-ти футів
Драма, 8.11, поч. о 9.00, 11.10, 19.10
Вартість квитків — від 50 грн
9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

Сторожова застава
Пригоди, 8.11, поч. о 14.00. Вартість квитків — від 
50 грн. 9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

Скайлайн 2
Фантастика, 8.11, поч. о 10.50, 13.10, 21.30, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
9.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей україн-
ської 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. 
Музей української марки ім. Якова Балабана можна 
відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї го-
дини. 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 
побачити на власні очі та зрозуміти закони природи, 
поринути у світ популярної техніки та поексперимен-
тувати самому.  Територія музею складає більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 150 
експонатів для виконання дослідів. 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. 
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«НеАнгели» 
у Вінниці! Тур 
SLAVAVICTORIA
Група, яка співає серцем, 
у рамках нового вражаю-
чого всеукраїнського туру 
SLAVAVICTORIA! 14 лис-
топада о 19.00 у Будинку 
офіцерів — лише для вас 

усі найкращі пісні «НеАнгелів» у живому виконанні, 
незабутня атмосфера і запальні танці у компанії незрів-
нянних Слави і Вікторії! Суперхіти «Сережа», «Точки», 
«Ты летилетили», «Роман», «Сердце», «Твоя», «По кле-
точкам», «Higher» та всі-всі інші заспіваємо разом!
Новий тур «НеАнглеів» SLAVAVICTORIA — це синергія 
двох голосів, які звучать із серця, і ще довго живуть 
у душі глядача! «НеАнгели» давно стали частиною 
культурного життя країни і частиною особистої історії 
кожного з нас! Їхні пісні крутять на радіо, наспівують 
по дорозі на роботу, у моменти суму і щасливого 
дозвілля. Не пропустіть найемоційнішу подію осені — 
концерт групи «НеАнгели» у Вінниці! Квитки — 200–
500 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безко-
штовна доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Сергій Міхалок 
і група BRUTTO 
у Вінниці!
Сергій Міхалок і гру-
па BRUTTO збирають 
фанів усього світу 
у Вінниці! 17 листопада 
о 19.00 у нічному клубі 
«Feride Plaza» BRUTTO 

влаштують потужне двогодинне шоу, продемонстру-
ють відмінну форму і нове звучання своїх бронебій-
них хітів! Після активного фестивального сезону, 
у ході якого BRUTTO виступили на одному з найгуч-
ніших фестивалів Європи SZIGET, група відправила-
ся у великий тур на підтримку нового альбому «Рокі» 
по 23 містах України!
17 листопада на концерті у Вінниці разом будемо 
співати всі найкращі треки BRUTTO з нового альбому 
«Рокі», легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 10 років!
Квитки у фан-зону — 300 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
VINNYTSIA 
ADOLPHE SAX 
FESTIVAL-2017
Ще 3 дні у полоні 
саксофона!
До 10 листопада 
у Вінниці триває IV 
Міжнародний 

фестиваль саксофонної музики імені Адольфа 
Сакса Vinnytsia Adolphe Sax Festival-2017!
Вінничан та гостей міста чекають незабутні 
концерти та майстер-класи провідних 
саксофоністів України та Європи, ІІ міжнародний 
конкурс духової музики «Vin Venti» і 
ексклюзивний кінопоказ фільму про винахідника 
саксофону «Сакс Революція. Адольф Сакс».

8 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА
Вінницька обласна філармонія, 18.30
Концерт Романа Фотуйма (Київ), Іллі 
Васячкина (Брюссель), Артема Голоднюка 
(Київ) та Євгена Попеля (Вінниця).
Визначні саксофоністи України під акомпане-
мент київських піаністок, лауреатів міжнародних 
конкурсів Дар'ї Шутко та Юлії Компанієць, ви-
конають твори сучасних композиторів Америки, 
Франції, Японії та України. Приємні та сучасні 
мелодії від справжніх майстрів підкорять найви-
багливішого слухача і цей вечір ви запам’ятаєте 
надовго! Квитки — 80–120 гривень.
Купуйте квитки на на сайті bilet.vn.ua, 
у касі обласної філармонії, за телефонами 
безкоштовної доставки квитків: (098)101–00–
63, (093)101–00–63, (0432)57–55–55.

9 ЛИСТОПАДА, ЧЕТВЕР
креативний простір «Артинов» («Галерея 
Інтершик», 2 поверх), 15.00
Показ фільму «Сакс Революція. Адольф Сакс».
Вхід — 50 гривень.

10 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ
Будинок офіцерів, початок о 19.00
Гала-концерт фестивалю, на якому оркестром 
Повітряних сил Збройних сил України буде дири-
гувати маестро Алан Крепен з Бельгії — профе-
сор класу саксофона Королівської консерваторії 
Брюсселя, головний диригент Королівського 
симфонічного оркестру Повітряних сил Бельгії. 
Вхід вільний та за запрошеннями.
Детальну афішу всіх подій фестивалю 
дивіться на сайті moemisto.ua.

ТЕАТР
Комедія 
«Роздягайся — 
поговоримо». 
Світовий 
театральний 
шедевр

21 листопада у Вінниці прем'єра театральної 
комедії від Київського театру «Тисячоліття» — «Роз-
дягайся — поговоримо».
Вистава є ремейком комедії «Ремонт або Реставра-
ція почуттів». Ця вистава про те, що ніколи не пізно 
врятувати кохання!  Історія подружньої пари Філіпа 
і Джоани, які прожили багато років у шлюбі, але 
чогось не вистачає! Одні йдуть до психолога, а інші, 
як наші герої, затівають Ремонт!  Легка, сучасна, 
енергійна, дотепна комедія порадує вас курйозними 
ситуаціями. Приходьте 21 листопада о 19.00 у Буди-
нок офiцерiв, Площа Перемоги, 1. Ціна: від 80 грн — 
до 150 грн. Розіграш квитків на сайті moemisto.ua

Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці най-
більш відверта, пристрас-
на і зваблива шоу-ви-
става «Соблазн», яка 
змінить ваше уявлення 
про сучасний театр і 

змусить по-іншому подивитися на сцену та її героїв! 
14 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів будуть роз-
криті всі таємні секрети сильної статі! У двох діях 
вистави ви побачите дві абсолютно різні історії... 
Історії про чоловіків. Без прикрас і фальші. У кожній 
з яких буде свій секрет, своя фатальна жінка і море 
смішних та зворушливих моментів…
«Соблазн» – це спокусливо смачний коктейль, 
що вражає захоплюючим інтригуючим сюжетом, 
еротичними танцями і стриптизом вищої проби. 

Так, саме стриптизом! Причому, у виконанні най-
кращих майстрів даного мистецтва: 10-кратної 
чемпіонки України зі стриптизу Ксенії Суровцевої 
(Lady Beatrise) та 3-кратного абсолютного чемпіона 
України, учасника телешоу «Танцюють всі» Алекса 
Страйка. Не пропустіть найбільш гарячу прем’єру 
концертного сезону у Вінниці!
Квитки – 180-500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної 
доставки квитків за телефонами: (0432)57-55- 55, 
(098)101-00- 63, (093)101-00- 63. Організатор – 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Анна Кареніна
Театральний роман, 8.11, поч. о 16.00

Гарнір по-французьки
Комедія, 9.11, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 9.11, поч. о 17.00

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 10.11, поч. о 18.30

Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча, 11.11, поч. о 12.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Гуси-лебеді
Пригодницька казка, 12.11, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка, 13.11, поч. об 11.00 та 13.00

Дизель-Шоу 
у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель-Шоу» з новою 
програмою у Вінниці! 
18 грудня о 20.00 у Бу-
динку офіцерів будуть нові 
найсмішніші жарти, дві 

години безперервного сміху і найкраща атмосфера! 
«Дизель-Шоу» завершать свій найбільш приколь-
ний всеукраїнський тур грандіозним концертом 
у Вінниці! Тур за назвою «Прикольна Осінь» — це 
абсолютно нова програма зі свіжими номерами 

актуальним гумором і улюбленими акторами! Єв-
геній Сморигін, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, 
Марина Поплавська, Олександр Бережок, Олег 
Іваниця, Євгеній Гашенко, Яна Глущенко та Ольга 
Арутюнян чекають вас! Приходьте на концерт всією 
родиною і разом насолоджуйтеся якісним гумором 
від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–700 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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ТАТЬЯНА ИВАНОВА, (050)8311462 

Â Âèííèöå â ãîðîäñêîì Äâî-
ðöå èñêóññòâ 4 íîÿáðÿ ïðîøåë 
óíèêàëüíûé êîíöåðò. Èäåÿ åãî 
ïðîâåäåíèÿ âîçíèêëà åùå ëåòîì 
ó äèðåêòîðà Åâãåíèÿ Ìàéäàíèêà. 
Îí åå âûíåñ íà îáñóæäåíèå âñåõ 
êîëëåêòèâîâ è åãî ïîääåðæàëè.

— ß çíàë íàø ïîòåíöèàë, çíàë, 
÷òî ìû ìîæåì ýòî ñäåëàòü. Â òå-
÷åíèå ãîäà êîëëåêòèâû «Çàðè» 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â áîëåå ÷åì 
100 êîíöåðòàõ, è ýòî ïîñòåïåí-
íî ïðåâðàùàåòñÿ â îáûäåííîñòü. 
Òàêæå õîòåëîñü ïîêàçàòü â îäíîì 
êîíöåðòå âñå êîëëåêòèâû äâîðöà, 
÷òî ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå óäà-
åòñÿ, âåäü èõ ó íàñ 11.

Íà ñöåíå âûñòóïàëè ó÷àñòíèêè 
òð¸õ õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ, þíûå 
âîêàëèñòû è âîñïèòàííèêè òåà-
òðàëüíîãî êðóæêà «Òåàòð ìîäû», 
ÊÂÍ, è ÷åòûðå òàíöåâàëüíûõ 
êîëëåêòèâà: íàðîäíîãî, ñîâðå-
ìåííîãî, ñòåï-äàíñà è áàëüíîãî 
òàíöåâ.

— Ýòî âîçìîæíîñòü â îä-
íîì êîíöåðòå âûñòóïèòü âñåì 
è íå ñ îäíèì-äâóìÿ íîìåðàìè, 
à ïîêàçàòü ìíîãîå èç òîãî, ÷òî 
åñòü â ðåïåðòóàðå. Õîòÿ òî, ÷òî 
ìû ïîêàçûâàåì íà ýòîì êîíöåð-
òå — ïîëîâèíà, åñëè íå ìåíüøå 
èç òîãî, ÷òî ìû ìîæåò ïîêà-
çàòü, — ðàññêàçàë äèðåêòîð äâî-
ðöà èñêóññòâ «Çàðÿ».

Åùå îäíîé öåëüþ áûëî íà-

В «ЗАРЕ» УСТАНОВИЛИ РЕКОРД 
Молодцы!  Это был самый 
длительный концерт, подготовленный 
силами одного учреждения, вошедший 
в «Книгу рекордов Украины». 
Организаторы шли на всеукраинский 
рекорд, устраивая концерт 
длительностью немногим более 8,5 часов

ïîìíèòü î ïðîôåññèîíàëüíîì 
ïðàçäíèêå ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, 
çàìåòèë Åâãåíèé Ìàéäàíèê. 
Âåäü, ïî åãî ñëîâàì, çà ïîñëåä-
íèå íåñêîëüêî ëåò ýòîò äåíü òàê 
÷àñòî ìåíÿëñÿ, ÷òî óæå ñàìè 
ðàáîòíèêè êóëüòóðû íå çíàþò, 
êîãäà ó íèõ ïðàçäíèê.

Ñ 10.00 óòðà äî 18.45 äëèëñÿ 
ýòîò êîíöåðò, à îôèöèàëüíî 
çàôèêñèðîâàííîå âðåìÿ ðåêîð-
äà — 8 ÷àñîâ 35 ìèíóò. Îòêðûë 
åãî íàðîäíûé àìàòîðñêèé õîð 
«Äçâèí» ïîä ðóêîâîäñòâîì äè-
ðèæåðà è çàñëóæåííîãî ðàáîòíè-
êà êóëüòóðû Óêðàèíû Àôàíàñèÿ 
Ìåäðàæåâñêîãî. Íà ïðîòÿæåíèè 
âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ íà ñöåíó, ñìå-
íÿÿ äðóã äðóãà, âûõîäèëè àðòèñòû 
ðàçíûõ æàíðîâ è ðàçíûõ âîç-
ðàñòîâ. Ñàìîìó þíîìó — ïÿòü 
ëåò, à ñàìîìó ñòàðøåìó, ó÷àñò-
íèêó íàðîäíîãî àìàòîðñêîãî 
õîðà «Äçâèí» — 92 ãîäà. Â ýòîì 
êîëëåêòèâå, ê ñëîâó, âûñòóïàþò 
äâà ïåâöà ñ ïðîáëåìàìè çðåíèÿ. 
Îíè çàíèìàþòñÿ â íåì âñåãî 
ëèøü îêîëî ãîäà, íî óæå â÷å-
ðà ïîðàäîâàëè çðèòåëåé ñâîèì 
âûñòóïëåíèåì. Äî êîíöà êîí-
öåðòà â çàëå áûëî ìíîãî çðèòå-
ëåé, êîòîðûå àïëîäèñìåíòàìè 

è êðèêàìè «áðàâî» ïîääåðæèâàëè 
ó÷àñòíèêîâ.

×òîáû çàôèêñèðîâàòü ðåêîðä, 
òåõíè÷åñêèå ñëóæáû îáåñ-
ïå÷èëè ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ 
íà èíòåðíåò-ñàéò, è âåëè çà-
ïèñü ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê-
æå íà êîíöåðòå ïðèñóòñòâîâàë 

ïðåäñòàâèòåëü «Êíèãè ðåêîðäîâ 
Óêðàèíû» Èãîðü Ïèä÷èáèé, 
êîòîðûé íàáëþäàë çà ïðàâèëü-
íîñòüþ ïðîèñõîäÿùåãî è çà-
ôèêñèðîâàë ýòîò ðåêîðä. Îí æå 
è âðó÷èë äèïëîìû äèðåêòîðó 
Äâîðöà èñêóññòâ è ðóêîâîäèòå-
ëÿì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

В концерте участвовало 11 коллективов. 
Один из них — ансамбль «Квіти Поділля»
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ОВЕН 
Не виключено, що тиждень 
принесе оновлення почуттів і 
легке романтичне захоплен-
ня, тільки не переступайте 
межу дозволеного. 

ТЕЛЕЦЬ 
Варто задуматися про неве-
лику романтичну подорож 
для вашої пари на вихідні, 
це дозволить краще пізнати 
одне одного і з задово-
ленням усвідомити, що ви 
зробили правильний вибір. 

БЛИЗНЮКИ 
Стосунки з коханою людиною 
будуть багато в чому залежа-
ти від вашого вміння згладжу-
вати гострі кути. Не забувайте, 
що вам добре разом.

РАК 
Цей тиждень буде ідеаль-
ним плацдармом для побу-
дови осередку суспільства. 
Можливо, ви вже давно 
збиралися в РАЦС чи тільки 
зараз зважилися. 

ЛЕВ 
Найбільш комфортним для 
вас станом буде усамітнення. 
Постарайтеся поводитися 
не дуже емоційно, не злякай-
те кохану людину надмірно 
бурхливим проявом почуттів. 

ДІВА 
Любов дорогої людини до-
зволить вам підбадьоритися 
і відчути впевненість у влас-
них силах. Однак не варто 
задирати ніс і вважати, що 
вам все дозволено. Потрібно 
цінувати те, що маєте.

ТЕРЕЗИ 
У вівторок не слід концентру-
ватися на недоліках коханої 
людини, в цей день краще 
не призначати побачень і 
не зачіпати в розмові жаліс-
ливих тем. У четвер ви будете 
не в найкращому настрої. 

СКОРПІОН 
Не будьте занадто вимогливі 
до коханої людини, цілком 
ймовірно, що причиною 
неугодних вам дій є цілком 
об'єктивні обставини. Зірки 
обіцяють вам кохання і 
романтику у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваша привабливість буде на-
стільки сильна, що ви навіть 
втомитеся від уваги проти-
лежної статі. Субота — спри-
ятливий день для зустрічей і 
романтичного знайомства.

КОЗЕРІГ 
Вам необхідно переглянути 
стосунки з коханою люди-
ною, постарайтеся не прово-
кувати конфліктних ситуацій. 

ВОДОЛІЙ 
У середу з'ясування стосунків 
можуть привести до непе-
редбачуваних наслідків. 
Однак не відмовляйтеся від 
обговорення проблем, які 
вас хвилюють.

РИБИ 
Ви інтуїтивно знаєте, як 
зробити щасливим і себе, і 
кохану людину. У суботу вла-
штуйте романтичну вечерю.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ЛИСТОПАДА

410553

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Семейная жизнь имеет 
свойство затягивать, когда 
на передний план выходят 
бытовые проблемы, а ро-
мантика и страсть в постели 
случается гораздо реже. И не-

редко бывают такие ситуации, что партнеры 
перестают проявлять желание к друг другу, 
и практически не занимаются сексом. Тогда 
и появляется такое понятие, как супружеский 
долг. Когда секса не хочется, а надо. В такой 
ситуации ни о каком обоюдном удовольствии 
речи не идёт, кто-то в паре будет не очень рад 

такому времяпрепровождению.
Либо есть другой вариант, когда кто-то 
из партнеров, и бывает даже что оба, на-
чинают искать кого-то на стороне. «В семье 
секса нет, и это не значит, что его не должно 
быть у меня», — может сказать себе человек. 
В таком случае, либо партнеры так и продол-
жают жить-поживать, либо в какой-то момент 
разойдутся.
Лучше до такого не доводить. А если вдруг 
начинаете замечать первые нотки равноду-
шия у себя или у партнера, тут уже некогда 
ждать инициативы от другого, нужно начи-
нать действовать. Для начала можно поме-
нять домашний гардероб. Как обычно мы 

одеваемся дома? Это старые бесформенные 
вещи, которые пора выбросить, но мы ходим 
в них, потому что удобно! Удобно не всегда 
красиво. К счастью, в наше время существу-
ет множество вариантов привлекательной 
одежды для дома: халатики, свитерки, ло-
сины, шортики. Ваш партнер видит вас утром 
перед работой в сонном виде и помятой 
майке, и вечером, когда вы уже умылись 
и переоделись в домашнее. То, что вы целый 
день сияли так, что все оборачивались, ваш 
партнер не видел.
И не давайте забывать себе и любимому че-
ловеку о вашей привлекательности и тогда 
каждый вечер будет приятный для каждого.

Комментарий эксперта

ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ИСПОЛНИТЬ 
Казалось бы, при чем тут соблазнение? Од-
нако стоит взять его на вооружение (работает 
на уставших мужчин, но не на полностью 
отморозившихся). Разбудить сексуального соню 
можно своим голосом. Внимание, не нужно 
зачитывать список покупок и дел возбужденным 
голосом. Можно зачитать несколько глав 
эротического рассказа (их масса в интерне-
те, главное — выбрать достойное из шлака). 
Подробно описать моменты особо вкусные 
и желательные для опробирования (стоит 
поинтересоваться предварительно не на сове-
щании ли любимый). В конце страстных чтений 
пожелайте партнеру хорошего и плодотворного 
дня. Вечером возможно будет секс.

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА 
А вы до сих пор думаете, что наказуема? 
У вас никогда не будет секса (по крайне 
мере, такого как надо лично вам). А еще 
поощряется энтузиазм, активность, азарт… 
Короче, смелость — хорошее слово и поступки, 
тем более вам же надо — вы и берите. 
Насиловать ласками и любовью никого 
не надо, но пробуждать и инициировать 
самое то. Массаж, стриптиз, вкусный ужин, 
неожиданное предложение, подарок, какой 
арсенал для «штурма» мужчины выберете 
вы, не важно, главное чтобы было впрок. 
Ну и в секс, конечно.

ОН НЕ ХОЧЕТ? 
НАДО ЗАСТАВИТЬ 
Планы на секс  Часто бывает 
как — женщина, в принципе, красивая, 
интересная, сотрудники мужского пола 
не против бы с ней замутить, на улице 
тоже от внимания отбоя нет. Дома же 
у нее есть парень или муж, который 
почему-то не хочет или хочет, но изредка. 
Секс получить такой даме намного 
труднее, чем подготовить годовой отчет 
или получить дан в айкидо. Что делать?

Ñîãëàñíî íàó÷íûì äàííûì, 
íîðìîé äëÿ ñåêñà â ñëîæèâøèõ-
ñÿ ïàðàõ (åñëè îí åñòü) — ýòî 
òðè ðàçà â íåäåëþ. Ñ íàóêîé 
íå ïîñïîðèøü. Ñ æåëàíèÿ-
ìè — äà. À æåíùèíû æåëàþò 
èíèöèàòèâû, äàæå åñëè ñàìè õî-
òÿò. Åùå íå ïîìåøàëî áû ñòðàñ-
òè, ýìîöèé, îò ýòîãî çäîðîâüþ 
òîëüêî ïëþñ — êàê ôèçè÷åñ-

êîìó, òàê è ýìîöèîíàëüíîìó. 
Íî íà òî ìû âçðîñëûå ëþäè, 
÷òîáû ðóëèòü ñâîåé ñåêñóàëü-
íîé æèçíüþ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, ïîýòîìó ïîäáèâàåì èòîãè 
è äåéñòâóåì (â ñìûñëå ðàçî-
ãðåâàåì Êàÿ). Â ÷åì íàì ìî-
ãóò ïîäñîáèòü ïðàâèëà ãåéø 
(âîò óæ ìàñòåðèöû ïî ÷àñòè 
ìóæñêîãî æàðà).

 Утренний секс для мужчин 
очень важен. Во-первых, с утра 
у него все в боевой готовности 
(биология-анатомия), что его 
радует, и этой радостью он готов 
поделиться. Во-вторых, для 
женщин это тоже прекрасное 
начало дня, и кто знает, 
возможно вечером будет 
продолжение.

 Никакой критики. Если 
секс был на троечку, чистая 
механика, никаких эмоций. Если 
сразу после, он смотрит телек 
или уставился в телефон, заснул 
или пошел на кухню, 
а вы до финиша так 
и не успели — ну так тому 
и быть. Тем более, оргазм 
в сексе не главное.

 Перед сном, даже если сто-
пудово понятно, ничего не будет 
(он устал, вы устали, настроения 
нет) достаточно простого знака 
внимания (рукой, ногой, ягоди-
цами, чем угодно), чтобы сон 
был приятным и вам, и ему.

 Восхищайтесь телом люби-
мого. Признайтесь, что нет ниче-
го более красивого и желанного, 
чем он… голый. Это ведь правда.

 Говорим о желаниях. Не сто-
ит стесняться, что вас неправиль-
но поймут, клеймят развратни-
цей, или у него просто все упа-
дет. Любым мечтам и желаниям 
нужно время чтобы созреть. Он 
в курсе, чего вам хотелось бы, 
теперь его очередь.

НЕ УМНИЧАЙ 
Умная женщина сама по себе красотка, 
а мужчине двойной бонус. Правда, 
недюжий ум и сноровку порой выгодно 
прятать, когда вы наедине. Можно свести 
все это к личной выгоде «с дурака спрос 
меньше», хоть это и грубо. Но тем 
не менее во время общения с любимым 
не стоит демонстрировать эрудицию и два 
высших в анамнезе, тогда вы с чистой 
совестью можете дать почувствовать ему 
превосходство над собой, в частности, 
и над миром в целом (шутка). Хотя шутить 
с чувством собственного достоинства 
мужчины себе дороже, поэтому в вашем 
лексиконе должны навсегда (пока вы 
вместе) поселиться фразы типа: «как у тебя 
получается так интересно рассказывать 
анекдоты», «какой же ты классный, как же 
мне повезло», «ты в сексе бог, не могу 
дышать рядом с тобой»…
В общем, направить разговор в нужное вам 
русло, понятно как.

УВЕРЕННОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ 
«Красота в глазах смотрящего» — слышали 
такую фразу. Теперь применяем ее с выгодой. 
Уверенный в себе человек может горы свернуть, 
уверенная в себе женщина — и того больше. 
Красота, красота, красота — вот три столпа, 
на которых держится женская уверенность. 
А поэтому подходим к зеркалу и ретушируем 
животик, покрытый слоем целлюлита, морщинки, 
и прочие неидеальности. Залог успеха, конеч-
но же, в том, чтобы все возможное исправить, 
а невозможное простить. Если для вас конкретно 
избавиться от лишнего веса нереальная задача, 
придется любить себя такой как есть. Но если уж 
любить, то без оглядки (любовь не терпит 
двойных стандартов), да, признавая в себе все 
что есть, не делая из этого трагедию. Женщина 
вообще невероятно хороша, когда она все про 
себя знает и любит. Это знание и любовь очень 
здорово передается окружающим, особенно 
партнеру. Усилить данное можно простыми ме-
тодами, да-да, красивое белье (многие женщины 
его недооценивают).

Топик 5 манипуляций, 
сами понимаете чего
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Главные хлопоты и основные 
достижения будут ожидать 
вас именно дома.

ТЕЛЕЦ 
Вам необходимо укреплять 
свой авторитет на работе 
и беречь свою репутацию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Что-то неуловимое изменится 
в среду, и жить станет гораз-
до приятнее и спокойнее.

РАК 
Плановые мероприятия 
могут сорваться, зато то, что 
будет получаться спонтанно, 
организуется великолепно. 

ЛЕВ 
Неделя сложная и напря-
женная. Стоит приложить 
усилия, чтобы что-то изме-
нить к лучшему. 

ДЕВА 
Дайте свободу своему 
творческому "я", не мешайте 
прекрасным порывам. 

ВЕСЫ 
Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать де-
сять дел одновременно. 

СКОРПИОН 
Появится шанс проявить 
себя с лучшей стороны. 
Важно все дела доводить 
до конца. 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте по возможности 
немногословны, меньше 
говорите, больше делайте.

КОЗЕРОГ 
У вас появится шанс значи-
тельно продвинуться вперед.

ВОДОЛЕЙ 
Наступает время перемен, 
поступит много интересных 
предложений по работе.

РЫБЫ 
Вас ждет поиск компромис-
сов, но в середине недели 
вы договоритесь по всем 
вопросам. 

403723

410649

408052

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

(Має бути встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

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.

Каріна та Кароліна, 20 років
Ми веселі та позитивні. Професійно займаємося хореографією.
Завжди разом! Не уявляємо життя одна без одної.
Мріємо відкрити власну школу танців.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

410228410228


