
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Як дозволили
платити зарплату
 Почали діяти зміни до
трудового законодавства, які
будуть чинними до завершення
воєнного стану. Серед змін:
виплата зарплати може бути
відтермінована

МаМа розповіла
про сина
 Ярослав Христюк з Браїлова
загинув у Маріуполі 17 березня.
Він досі там. Мама Героя, Юлія,
сподівається, що це помилка,
син живий і повернеться
додому: «Він був найкращий?»

с. 6 с. 13
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20minut.ua

Про конфлікт Між МероМ і ВолонтероМ с. 7

реклаМа

 З початку війни вінничани 
миттєво організувалися, 
щоб допомагати армії, 
переселенцям, які мусили 
покинути свої домівки, і 
простим громадянам

 Ми започаткували проект 
«Герої тилу», в кожному 
номері газети та щодня на 
сайті 20minut.ua ми будемо 
розповідати про таких людей

 У цьому номері історія про 
наймолодшого волонтера, 
жінку, яка шиє прапори, та 
про вінничанина, який на 
своєму Сто робить авто для 
фронту с.4-5

Герої тилу
ШлЯх від актора 
до воїна с.16

507158 506986

Чи перейМенують 
вулиці у вінниці? с. 3

506952
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Ми 
повертаємось

Газеті RIA вже майже 
30 років. За цей час ми 
вперше не вийшли в друк. 
Були змушені пропустити 
шість випусків газети. Війна 
внесла свої корективи. Брак 
коштів від продажу реклами, 
відсутня можливість поста‑
чання паперу з‑за кордону, 
суцільний хаос — все це 
відіграло велику роль. Але 
ми оперативно і цілодобово 
розповідали новини, історії 
волонтерів і небайдужих ві‑
нничан на сайті 20minut.ua. 
Ми раз за разом спростову‑
вали фейки і вели інформа‑
ційну війну з ворогом.

До слова, ми не звільнили 
жодного співробітника. Все 
це вдалося завдяки нашим 
західним партнерам. І за‑
вдяки їм ми знову виходимо 
у друк. І завдяки вам і вашій 
підтримці, нашим постійним 
читачам, ми зможемо вихо‑
дити кожної середи. Будемо 
й надалі залишатись неза‑
лежними. Тією редакцією, 
якій довіряють сотні тисяч 
вінничан! Якій довіряєте 
ви. Ми не підведемо. Ми 
обов’язково з вами пробіжи‑
мо напівмарафон, який був 
запланований на травень, 
хоча і трохи пізніше. Ми 
обов’язково зустрінемось 
на День народження нашої 
газети і піднімемо келихи 
за отриману перемогу над во‑
рогом. Я вірю в це! І ви вірте!

А тепер я хочу просто по‑
дякувати усім, хто працює 
на благо нашої країни!

Дякую нашим бійцям ЗСУ 
за відчайдушну боротьбу і 
відносний спокій тут, у тилу. 
Ви — наші Герої!

Дякую волонтерам, які, 
не шкодуючи часу і сил, до‑
помагають нашій армії.

Дякую лікарям, які не ви‑
їхали за кордон і залишилися 
на своїх постах.

Дякую вчителям, які про‑
водять уроки в укриттях.

Дякую комунальникам, во‑
діям, продавчиням, кухарям, 
правоохоронцям, працівни‑
кам культури, перукарям, 
рестораторам, програмістам, 
ветеринарам, юристам, авто‑
механікам, письменникам 
тощо. Дякую усім, хто хоч 
чимось долучився до спільної 
боротьби проти ворога! Слава 
Україні! До перемоги!

думкА

 анастасіЯ (24), БлоГерка:
— У мене від початку війни 
доходи знизилися у десять 
разів. лише з квітня спосте-
рігається деяке поновлення 
клієнтури на огляди товарів

віктор (62), ПенСіонер:
— Доходи знизилися у рази. 
Я здаю в оренду приміщення 
і сьогодні можливості їх ви-
наймати у людей немає. Я це 
розумію.

 роМан (28), коМірник, 
ПереСеленець:

— живемо у борг. родичі до-
помагають трохи. Зараз ро-
боти немає. ні тут, у Вінниці, 
ні вдома немає. 

павло (28), кУр’єр:
— Приїхав у Вінницю, неза-
баром буду повертатися до 
києва. Моя кур’єрська служба 
закрилася. Були якісь заоща-
дження – от на них і живемо.

 юліЯ (27), ЮриСтка:
— Під скорочення я не потра-
пила, тому що звільнилася 
трохи раніше.Зараз постає 
питання пошуку роботи, але 
вакансій як таких — немає. 

всеслав (27), фріланСер:
– Прибутки впали приблизно 
в три рази. але в цілому – за-
довільно. Працював частково 
в державних органах, частко-
во у наймі, але пішов звідти.

Ми запитали вінниЧан

Валерій 
Чудновський,  
RIA, (063)7758334

Увечері 18 квіт‑
ня у Вінницькій 
обласній військо‑

вій адміністрації повідомили, що 
з 19 квітня змінюється графік 
роботи громадського транспорту 
в нашому місті.

«На численні звернення жи‑
телів міста підписав наказ про 
зміни у роботі громадського 
транспорту: у період дії воєнно‑
го стану «Вінницька транспорт‑
на компанія» здійснює паса‑
жирські перевезення щоденно з 
7.00 до 22.00», — написав на своїй 
фейсбук‑сторінці начальник ад‑

міністрації Сергій Борзов.
У своєму наказі чиновник по‑

силається на пункт 3 частини 
першої статті 8 Закону України 
«Про правовий режим воєнного 
стану», який дозволяє військо‑
вій адміністрації за погоджен‑
ням з військовими «змінювати 
режим роботи усіх підприємств, 
установ незалежно від форми 
власності». А отже, це рішення 
є обов’язковим для виконання.

Однак, того ж вечора 18 квіт‑
ня на ресурсах міської ради 
розмістили оголошення, що 
громадський транспорт буде їз‑
дити за тим графіком, який був 
затверджений раніше. Тобто, з 
8.00 до 21.00, із врахуванням дії 
комендантської години. Про це 

Новий Графік руху 
траНспорту буде
воєнні зміни  З 19 квітня мав діяти 
новий графік руху муніципального 
транспорту у Вінниці. Він повинен 
їздити з 7.00 до 22.00 щодня. Саме так 
наказав начальник обласної військової 
адміністрації Сергій Борзов. Проте у мерії 
повідомили, що трамваї, тролейбуси 
та автобуси продовжать їздити з 
8.00 до 21.00. Чому так?

також нагадали й на сайті «Ві‑
нницької транспортної компанії».

До того ж у самому громад‑
ському транспорті та на зупинках 
немає оголошень про зміни гра‑
фіка руху, про яке йдеться в на‑
казі Сергія Борзова. Чому ж так?

— У наказі військової адміні‑
страції не вказано, з якого дня 
має діяти новий графік руху. Там 
написали, що маємо здійснювати 
пасажирські перевезення на час 
дії воєнного стану, — пояснив 
гендиректор «Вінницької тран‑
спортної компанії» Михайло 
Луценко.

За словами посадовця, в ком‑
панії готуються до виконання 

рішення. Зокрема, підготовлю‑
ють перепустки для водіїв, аби 
ті могли їздити містом під час дії 
комендантської години.

— Як скоро змінимо графік 
руху? Не можу сказати. Якщо 
сьогодні ми отримуємо пере‑
пустки для всіх водіїв, то вже 
з 20 квітня почнемо їздити 
по новому. Тобто, перевезення 
пасажирів буде відбуватись з 
7.00 до 22.00, — сказав директор 
транспортної компанії Михайло 
Луценко.

Більшість маршруток у Вінни‑
ці, нагадаємо, починають їздити 
з 6.00–7.00 і завершують пере‑
везення о 18.00–21.00.

Чи змінилося ваше фінансове становище під час війни?

лариСа олійник, (068)0060772

Наближається одне з найваж‑
ливіших свят для християн — 
Воскресіння Христове. В Україні 
це релігійне свято є офіційним 
вихідним днем і, за законом, 
наступний понеділок теж. Про‑
те війна внесла свої корективи 
у звичний ритм життя нашої кра‑
їни: додаткового вихідного дня 
на Великдень 2022 в понеділок 
не буде.

Особливості святкування Ве‑
ликодня на території Вінницької 
області в умовах воєнного стану 
обговорили на засіданні секрета‑
ріату обласної ради Церков та ре‑
лігійних організацій Вінниччини.

Начальник управління у спра‑
вах національностей та релігій 
Ігор Салецький повідомив, що 

в умовах триваючої агресії проти 
України та існуючої небезпеки 
здійснення окупаційними вій‑
ськами терористичних актів та 
ракетних ударів по цивільних 
об’єктах, Вінницька обласна вій‑
ськова адміністрація прийняла 
рішення не скасовувати комен‑
дантську годину у Вінницькій об‑
ласті на період святкування Ве‑
ликодня у ніч з 23 на 24 квітня.

Комендантська година 23 квіт‑
ня розпочнеться, як зазвичай, 
о 22‑й годині і триватиме до 6‑ї 
години ранку 24 квітня.

— Релігійним громадам області 
запропоновано організувати про‑
ведення святкових пасхальних 
богослужінь, враховуючи цю 
обставину, — повідомив про‑
тодиякон Владислав Демченко, 
секретар Вінницько‑Барської 

єпархії Православної Церкви 
України (ПЦУ). — У зв’язку із 
цим, з благословення митрополи‑
та Вінницького і Барського Си‑
меона, Пасхальні богослужіння 
у Спасо‑Преображенському ка‑
федральному будуть проводитися 
за новим розкладом.

23 квітня, Велика субота
 8.00 — Божественна Літургія
 11.00–20.00 — Освячення 

пасхальних кошиків.
24 квітня, Великдень, Світле 

Христове Воскресіння
 7.30 — Святкове Пасхальне 

богослужіння
 9.00 — Освячення пасхальних 

кошиків
 16.00 — Вечірнє богослужін‑

ня (пасхальні привітання).
В храмах Вінницько‑Барської 

єпархії Православної Церкви 

України Пасхальні богослужіння 
також відбуватимуться 24 квітня 
вранці, з урахуванням рекомен‑
дацій влади та правил поведінки 
при повітряній тривозі, — зазна‑
чили в пресслужбі Вінницько‑
Барської єпархії Православної 
Церкви України (ПЦУ).

Графік богослужінь у кожному 
храмі можна дізнатися безпосе‑
редньо у настоятеля, а також з 
оголошень, які будуть розміщені 
на сторінках храмів у соціальних 
мережах.

30 квітня, 1 та 3 травня пра‑
вославна та греко‑католицька 
Церква поминає померлих. Вра‑
ховуючи заходи правового режи‑
му воєнного стану, заборонено 
проведення масових заходів та 
скупчення людей, в тому числі і 
на кладовищах.

великдень в умовах воєнного стану: 
як відзначатимуть свято на вінниччині

новини

Головний редактор RIA

Вадим  
ПаВлоВ

станом на 19 квітня зміни графіка руху не діють. але 
у «Вінницькій транспортній компанії» готуються до виконання 
рішення обласної адміністрації
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наталіЯ корпан, 
RIA,  (097)1448132

Вінниця «багата» 
на вулиці, названі 
на честь російських 
діячів. У нашому 

місті є навіть вулиця з назвою 
Московська. Останнім часом 
у публічному просторі міста по‑
чали про це говорити у контексті 
того, щоб викреслити ці вулиці 
з мапи Вінниці. Зокрема, про це 
висловився радник міського го‑
лови Віктор Перлов, написавши 
допис у Facebook.

«Вулиця Московська має йти 
слідом за російським кораблем. 
Перейменуємо на Степана Бан‑
дери? Пропонуйте варіанти нової 
назви», — пише депутат. І його 
допис почали активно коменту‑
вати.

Дехто з містян пропонував свої 
назви вулиць. Найчастіше люди 
писали про те, щоб назвати її 
Маріупольською. Були й інші 
варіанти: Мрії, Героїв Харкова 
(Києва, Маріуполя, Волновахи, 
Херсону), Патріотична, Вінниць‑
ка тощо.

Дехто з вінничан же лише 
обурювався взагалі існуванню 
такої пропозиції, пишучи щось 
на кшталт: «Наразі більше ніяких 
проблем немає?» І таких комен‑
тарів було чимало.

Однак вінничанин Михайло 
Шатохін пішов далі, ніж про‑

сто коментувати допис депутата, 
і створив електронну петицію. 
В останній він детально й чітко 
розписав думку про дерусифікацію 
та вшанування української спад‑
щини в назвах вулиць Вінниці.

Зокрема наприкінці свого 
звернення розмістив список то‑
понімів Вінниці, які мають бути 
перейменовані. Туди увійшли ву‑
лиці Павлова, Блока, Ватутіна, 
Достоєвського, Московська та 
ще з десяток інших.

зверненнЯ істориків 
до вінниЧан

Вінницькі історики теж 
не стоять осторонь. На сто‑
рінці Вінницького історичного 
товариства вони опублікували 
звернення місцевих істориків 
до мешканців міста. За їхніми 
словами, власне, це звернення 
є запуском процесу деколоніза‑
ції у Вінниці. Під деколонізацією 
мається на увазі позбавлення від 
російської імперської спадщини. 
В першу чергу це стосується назв 
наших вулиць.

«Наша «спільна історія» є ні‑
чим іншим, як багатовіковим 
жорстоким нищенням і систем‑
ним приниженням української 
ідентичності московським ко‑
лонізатором. Наше багаторічне 
сприйняття російського внеску 
у світову культуру і цивілізацію 
було перебільшеним», — цитуємо 
звернення.

оголошення 
про потреби
 Вінничани миттєво 
організувалися, щоб допо‑
могти тим, хто на передовій 
та захистив наше місто від 
ворога. Оголошення про 
різні потреби сипляться 
звідусіль. Наша команда 
RIA/20minut.ua зібрала 
їх, відсортувала, система‑
тизувала, перевірила на 
дійсність і актуальність та 
щодня поновлює — щоб 
вінничани мали свіжу і 
правдиву інформацію. 
Наша мета: зв’язати між 
собою людей, які мають 
конкретний запит, із тими, 
хто може і хоче долучитися 
до волонтерства.  
Для розміщення вашого 
оголошення пишіть коор‑
динатору: lesia.motorna@
gmail.com
Команда «Перевірених 
оголошень про воєнні по‑
треби Вінниці» перевірить 
інформацію перед розмі‑
щенням. Усі оголошення за 
посиланням: http://surl.li/
bumwy

про посівну
 На Вінниччині завершено 
посів ранньої групи зерно‑
вих та зернобобових культур, 
повідомив голова Вінниць‑
кої ОВА Сергій Борзов.
98 тисяч гектарів засіяли 
ранніми зерновими та зер‑
нобобовими культурами:
 ярої пшениці посіяно 
на площі — 17,0 тис. га,
 ярого ячменю — 
на 74,5 тис. га, вівса — 
на 1,2 тис. га,
 гороху — на 5,3 тис. га.
— Сільськогосподарські 
підприємства сіють пізні 
зернові та технічні культу‑
ри, — зазначає Борзов.
Цукрового буряка з прогно‑
зованої площі 50 тисяч га 
посіяли на площі 30,7 тися‑
чі га (61%),
 соняшника з 306,3 тис. 
га — на 20,5 тис. га (6,7%),
 сої з 87,4 тис. га — 
на 3,6 тис. га (4,1%).
— Посіви озимих культур 
подають надію на непога‑
ний врожай. Невеликі дощі 
останніми днями сприяти‑
муть кращому засвоєнню 
добрив рослинами, — додає 
голова ОВА.

Музей вже 
працює
 Національний музей‑
садиба Миколи Пирогова 
знову працює з 15 квітня. 
Як повідомили на фейсбук‑
сторінці Visit Vinnytsia, 
у період воєнного стану 
графік роботи закладу буде 
наступним: вівторок‑неді‑
ля з 10.00 до 17.00,понеді‑
лок — вихідний. Каса сади‑
би працюватиме до 16.00, 
усипальниці — до 16.30.
— Внутрішньо переміщені 
особи можуть відвідувати 
музей безкоштовно за наяв‑
ності довідки, — зазначають 
у повідомленні.

Є дискусійні нюанси. 
До прикладу, Гагарін 
почесний громадянин 
Вінниці, то як бути 
з перейменуванням 
вулиці? 

без Московської. Чи 
перейМеНують вулиці?
деколонізація  Перейменувати 
вулиці, названі на честь російських та 
радянських діячів, ініціатива, яку останнім 
часом широко обговорюють у Вінниці. 
Для того, щоб звернути на це питання 
увагу, вінничани вже створювали петицію. 
а вінницьке історичне товариство 
опублікувало своє звернення з цього 
приводу. коли у Вінниці може розпочатися 
процес перейменування вулиць і як це 
відбуватиметься?

Ми зателефонували до відпові-
дального секретаря ради з пи-
тань історії, культурної спадщини 
та топоніміки Вінниці олексан-
дра федоришена, щоб уточнити, 
яким буде процес деколонізації.
— алгоритм буде залежати безу-
мовно від самої громади, — роз-
повідає олександр федоришен. 
За словами історика, раді хо-
четься, щоб у випадку Вінниці 
це мало комплексний підхід та 
характер. олександр федори-
шен пригадує, що Вінниця під 
час декомунізації у 2015 якраз 
і відрізнялася комплексністю 
підходів.
— Своєю ініціативною групою 
ми хочемо опрацювати звер-
нення від громадян. і потім мати 
можливість на засіданнях ради 
давати комплексну пропозицію, 
засновуючись на думці громади 
та фахової спільноти, — продо-
вжує фахівець.

опісля того мають відбутися 
громадські слухання. Далі — 
виконавчий комітет Вінницької 
міськради має розглянути це 
питання. а згодом має відбутися 
ще сесія міськради, себто депу-
тати міської ради мають право 
вирішувати індивідуально чи 
пакетно такі ідеї.
Уточнюємо у олександра фе-
доришена: «Чи тривала ця про-
цедура?»
— По-перше, все залежить від 
того, яка буде реакція громад 
у зверненнях. По-друге, ми всі 
залежні від обставин бойових 
дій, — розповідає фахівець. — 
також члени ради подаватимуть 
пропозиції минулих років. рада 
існує з 2016-го, і за цей час на її 
адресу приходили листи з варі-
антами перейменувань чи на-
йменувань вулиць нашого міста. 
Були звернення, які стосувалися 
лише однієї вулиці від її жителів. 

Були й звернення, які стосува-
лися сотень топонімів. Все дуже 
індивідуально.
Запитали у олександра федори-
шена й про петицію, опубліко-
вану вінничанином з цього при-
воду, про яку ми писали вище.
— Ми брали її до уваги. однак 
перелік топонімів у петиції є да-
леко не вичерпним. До прикла-
ду, у Харкові одна з ініціативних 
груп нарахувала 509 топонімів. 
Я не думаю, що у Вінниці є їх так 
багато, бо у 2015–2016 комі-
сія пропрацювала доволі якісно, 
однак тоді ми були обмежені 
дією Закону про декомуніза-
цію, — продовжує історик. — є 
різні думки з цього приводу. 
є дискусійні нюанси. До при-
кладу, Гагарін почесний гро-
мадянин Вінниці, то як бути з 
перейменуванням вулиці? це 
все потрібно колективно ви-
рішувати.

Яким може бути процес перейменування?
Ми промоніторили назви вулиць 
у кількох інших містах нашої області: 
козятині, літині, Гнівані та тульчині. 
там теж вдосталь вулиць, які названі 
на честь російських та радянських 
діячів. У Гнівані, літині та тульчині 
також є вулиці Суворова та Пушкіна, 
наприклад.
а на козятинщині, до прикладу, теж 
одна з вулиць була названа на честь 
чинної депутатки російської Держ-
думи, яка у 2014 році голосувала 
за анексію українського криму — 
терешкової.
наші колеги-журналісти з козятина 
підрахували, що Вінницька область 
друга в Україні за кількістю вулиць, 
названих на честь Валентини тереш-
кової. 
однак у грудні минулого року в де-
яких громадах, зокрема і Вінниччи-
ни, вже взялися перейменовувати 
вулиці терешкової. Серед них Гні-
вань, Бершадська та сусідня з нами 
калинівська отГ. .

Яка ситуація в області?

Як йдеться у заклику істориків, 
наївно вважати, що теперішня 
війна — результат політичної волі 
лише одного кремлівського воєн‑
ного злочинця Владіміра Путіна. 
За їхніми словами, ця мерзенна 
війна активно чи за мовчазною 
згодою схвалена більшістю ро‑
сійського суспільства, вихованого 
на «великій російській культурі», 
яка насправді є імперською та 

шовіністичною за своєю суттю.
«Переконані, що наш мораль‑

ний обов’язок вимагає глибокого 
переосмислення вінницького гро‑
мадського світогляду і культурного 
ландшафту. Насамперед йдеться 
про деколонізацію наших вулиць, 
місць пам’яті та історичних нара‑
тивів», — кажуть історики.

У зверненні історики чітко 
пишуть, що у Вінниці не пови‑
нно бути вулиць Московської, 

Алєксандра Нєвського, Степана 
Разіна, Алєксандра Суворова, Ва‑
лєнтіни Тєрєшкової, як і низки 
інших топонімів та пам’ятників, 
які закріплюють у свідомості ко‑
лоніальне минуле і домінування 
російської мови, російської куль‑
тури та російської версії нашої 
історії. Натомість у місті мають 
бути гідно вшановані українські 
герої минувшини та сьогодення.

«Розуміємо, що війна триває, 
і такі питання можуть вважатись 
нині неактуальними. Але про‑
сто змовчати ми не маємо права! 
Багатоголова кремлівська гідра, 
ховаючись за щитом гуманізму 
і всепрощення, лише чекатиме 
на черговий шанс відродитись. 
Будь‑який компроміс нині озна‑
чатиме лише новий зворотний 
відлік приходу «русскава міра» 
на наші вулиці та у наші домівки 
згодом», — говорять історики.

Отож, історики запрошують 
вінничан до співпраці. Просять 
надсилати ваші ідеї та пропозиції 
на електронну адресу 1363vn@
gmail.com для їх подальшого опра-
цювання та винесення на розгляд 
Ради з питань історії, культурної 
спадщини та топоніміки при ві-
нницькому міському голові.

новини

у центрі вінниці є вулиця, названа на честь пушкіна. 
Перейменовувати її чи ні – має вирішити громада міста

коротко
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Просто зчитайте QR-код 
камерою вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua

наталіЯ піскуніЧева,
ВолоДиМир БаБков, 
RIA, (063)7386310

У полудень в молодіжному 
центрі «Квадрат» гамірно. Де‑
сятки волонтерів ріжуть тканину, 
строчать на машинках, плетуть 
сітки. Робота не припиняється 
ні на хвилину. У кутку великої 
зали за столиком вчаться склада‑
ти квіти в техніці орігамі кілька 
дівчаток.

— Моя тітка знайшла інформа‑
цію в інтернеті про майстер‑клас 
і розповіла мені, а я — Софії і 
ми пішли разом, — каже 9‑річна 
Маша. — Ми з Харкова, а зараз 
я живу на Вишеньці. На май‑
стер‑класі сподобалося, завтра 
ще прийду. Якщо чесно, дуже 
не хочеться на уроках шкільних 
сидіти.

— Тобі теж не дуже хочеться 
на уроках сидіти? — жартома за‑
питуємо Миколу Швеця, який 
організував і проводить майстер‑
класи.

— Та ні, я навчаюся в дистан‑
ційній київській школі «Оптима». 
Дистанційна і онлайн‑освіта — 
це трішки різні речі. Я можу на‑
вчатися, коли мені зручно, — по‑
яснює хлопець. — Перейшов туди 
ще до карантину. У мене одно‑
класники по всій Україні. Спіл‑
куємося в чатах, а живого спіл‑
кування мені вистачає на гуртках. 
Я займаюся в обласному центрі 
дитячої творчості автомоделю‑
ванням. До війни захоплювався 
аерозйомкою, монтажем відео, 
фотозйомкою. У молодших кла‑

сах ходив на гурток орігамі, зараз 
передаю знання іншим дітям.

Такі майстер‑класи Микола 
проводить щодня о 12 годині 
дня, а щосуботи о 17.00 хлопець 
організовує кінопокази для дітей, 
які приїхали у Вінницю з менш 
безпечних місць. Щоб потрапити 
на сеанс — треба завчасно за‑
писатися на сторінці «Квадрата» 
у соцмережах.

— Минулого разу зареєстру‑
валося 60 людей, а коли почав 
обдзвонювати, то виявилося, що 
діток прийде значно більше. Бо 
записували одну дитину, а при‑

йде — кілька. Але через каран‑
тинні обмеження не можна зби‑
рати таку кількість дітей, тому 
вирішили багатьох перенести 
на цю суботу, — розповідає хло‑
пець. — Показуємо мультфільми, 
фільми. Які саме — обирає ко‑
манда «Квадрата».

«хоЧу Бути корисниМ»
Про те, як Микола став волон‑

тером, розповіла його мама. Пані 
Альона працює адміністратором 
в медичному центрі, а у вільний 
час поспішає у «Квадрат» плес‑
ти сітки. Вона прийшла сюди 
за прикладом сина. І бабуся та‑

«Не я сиНа привела 
у волоНтерство, а віН МеНе»
Наймолодший волонтер   
«Він тут ніби народився. і орігамі робить, 
і сітки плете, і на машинці шиє, а тут 
вже показ кіно організував, попкорну 
насмажив. і все бігом», — так про 
15-річного Миколу розповідає очільниця 
«Вінницьких павучків» Валентина Процюк. 
Що ж це за хлопець такий спритний? Ми 
відвідали один з його майстер-класів та 
розпитали маму Миколи, як їй вдалося 
виховати такого сина?

Майстер-класи 
з орігамі Микола 
проводить щодня 
о 12 годині, а щосуботи 
о 17.00 організовує 
кінопокази для дітей кож.

— Якось Коля зранку проки‑
нувся і каже: «Мамо, я не можу 
більше сидіти вдома, хочу бути 
корисним. Поїду у Вінницю, 
може потрібна десь якась до‑
помога», — розповідає Альона 
Швець. — Поїхав, телефонує: 
«Я знайшов волонтерський 
центр, який є в «Квадраті». 
Не хвилюйся, тут безпечно, це 
підвальне приміщення. Я буду 
тут допомагати, якщо ти мені 
дозволиш».

Спочатку він спробував плести 
сітки, а ввечері прийшов, каже: 
«Хочу шити на машинці». Тиж‑
день по сусідах, по друзях, зна‑
йомих швейну машинку шукав, 
але нічого підходящого не було.

— Нагадали, що в сусідки була 
машинка, але вона несправна. 
Він пішов, взяв і відремонтував. 
В інтернеті знайшов, як це зро‑
бити. Тепер на ній строчать, — 
розповідає мама хлопця. — Він 
завжди був поміркований. Його 
навіть у садочку називали дорос‑
лий Мудрячок. Я тільки прийду, 

вже розповідають: «А наш Коля 
сьогодні те, а наш Коля сьогод‑
ні се…» Багато чула позитивно‑
го в його бік. Він завжди мав 
свою думку, вмів її донести. І 
зараз ламає стереотипи, ніколи 
не йде по стандарту. Коли бачить 
якусь несправедливість, або щось 
не так — не може спокійно диви‑
тися. Хоче, щоб все було чітко, 
правильно, по справедливості.

він подає наМ всіМ гарний 
приклад

Мама розповіла, що у Миколи 
багато хобі. Він любить природу, 
захоплюється аерозйомкою, вміє 
монтувати відео. Навіть трохи за‑
робляє монтажем відео весілля, 
хрестин.

— Він у мене дуже самостій‑
ний. Навіть дистанційну школу 
сам знайшов і організував все 
так, щоб ми погодилися на пе‑
рехід до неї, — каже Альона. — 
В другому семестрі сьомого класу 
підготував для нас презентацію. 
Приїхали додому з роботи, він 
нас посадив, на дошці розписав 

план, розповів, що це за школа. 
Каже: «Будь ласка, не будь кате‑
горична. Подумай, скільки треба, 
а потім скажеш своє рішення».

Але тільки презентацією хло‑
пець не обійшовся. Він знайшов 
відгук вінничанки, мами деся‑
тикласника про цю школу, на‑
писав їй, взяв телефон і спитав, 
чи не буде вона проти, якщо їй 
зателефонує його мама?

— Пізніше ми зустрічалися з 
батьками цього хлопця, говори‑
ли. Коля все організував і я пере‑
коналася, що це гарна школа, — 
каже Альона Швець. — Я його 
підтримую у всьому.

І сюди ходити почала, щоб та‑
кож бути корисною… Він подає 
нам всім гарний приклад.

альона Швець у вільний час плете у «квадраті» сітки. Вона прийшла сюди за прикладом 
сина Миколи, якому лише 15 років

у суботу рамки з сітками прибирають. Дітлахи вмощуються 
на стільчиках та в кріслах-мішках і очікують на фільм

роботу волонтерського центру 
у «квадраті» координує наталя 
Штогрин. каже, що до війни до-
свіду у цій роботі в неї не було. Все 
склалося само собою.
— Все розпочалося з поселення 
біженців. охочих допомогти ви-
явилося настільки багато, що по-
стала необхідність у координації їх 
роботи на базі окремого об’єкта. 
так дуже швидко «квадрат» з мо-
лодіжного центру перетворився 

на волонтерський, — говорить жін-
ка. — Після поселення біженці теле-
фонували знову до центру і про-
сили про найнеобхідніше — речі, 
продукти тощо. Відтак довелося 
вийти у соцмережу із дописом про 
необхідність створення локації для 
прийому і передачі різної допомо-
ги. В перший день на новому місці 
працювали 17 осіб, а на другий їх 
вже виявилося 200.
З часом у нашому приміщенні 

одночасно вже нараховувалося 
до півтисячі осіб. Довелося роз-
поділити роботу на зміни. Зараз 
на кожній близько ста людей.
Волонтери тут складають сухпай-
ки, індивідуальні аптечки, плетуть 
маскувальні сітки. До роботи став-
ляться надзвичайно відповідаль-
но та зі щирою вірою в перемогу. 
кожен, хто з’являється у центрі 
новий — проходить перевірку 
на встановлення особи.

в день приходить до півтисячі осіб

Герої тилу
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ВолоДиМир БаБков,  
RIA, (098)2671548

На Старому Місті за два тижні 
після початку війни запрацювала 
одна зі станцій технічного об‑
слуговування авто. Щоправда, 
цех переформатували не просто 
для ремонту автівок, а й прак‑
тично для виготовлення нових. 
На невеликому підприємстві 
працюють дев’ятеро чоловіків. 
Всі вони погодилися допомага‑
ти біженцям, теробороні та ЗСУ 
безоплатно.

— Ми всі на війні. Працюємо 
у тилу для фронту та для ЗСУ, — 
саме так пояснив своє рішення 
і рішення колег Андрій Кравчук 
допомагати армії та вимушеним 
переселенцям.

Чоловік додав, що все почало‑
ся з посту у соцмережі, в якому 
оголосили про готовність пола‑
годити автівки тим, хто прямує 
із зони бойових дій. Люди при‑
їздили, зверталися, їм допома‑

гали. Коштів не брали. Хіба що 
приймали стільки, скільки хто 
міг дати. Навіть триста гривень 
на день для фахівців стало нечас‑
тою винагородою.

З часом завдання лише усклад‑
нювалися. Сьогодні вийшли 
на новий рівень — практично з 
нуля виготовляють автомобіль.

— До нас звернулися зі 
ЗСУ. Привезли УАЗ‑5131/2 ви‑
готовлений ще 1986 року. Засіб, 
м’яко кажучи, був у непридатно‑
му навіть для транспортування 
стані. Ми наважилися повернути 
йому життя як військовому по‑
зашляховику, — розповів Андрій 
Кравчук.

Машину розібрали до гвинти‑
ків: у нормальному стані тіль‑
ки рама. Почали зварювати усе 
по крихтах, шукати необхідні 
запчастини. Допомагали друзі, 
знайомі та просто небайдужі. 
Дуже скоро виявилося, що для 
того аби дати автомобілю нове 
життя, необхідно сорок тисяч 

андрій кравчук зробив завод зі свого сто. 
тут роблять автомобілі для фронту

гривень, двадцять з яких вони 
вже зібрали. 

Дуже часто скептики дорі‑
кають, що, мовляв, це марна 
справа. Але чоловіки у відповідь 
пропонують за аналогічну суму 
(прим. — тобто, за 40 тисяч гри‑
вень) придбати позашляховик. 
Весь процес збору коштів коор‑
динує дружина власника СТО 
Віталія. До неї можна подзво‑
нити за цим номером телефону: 
(097)‑335–73–37. 

— Як все завершимо — це буде 
нова машина, до того ж вдоско‑
налена, — продовжує Андрій 
Кравчук.

Підприємець обіцяє оприлюд‑
нити світлини, на яких УАЗик 
був до та після ремонту. Поза‑
шляховик зафарбують у піксель, 
облаштують радіостанцією. Це 
вже сьомий капітально полаго‑
джений автомобіль. Вже наступні 
планують переробляти на дизпа‑
ливні, що значно спростить екс‑
плуатацію ЗСУ.

на. По жовтій частині прапора 
пройшлася жовтими нитками, 
а по синій — синіми.

— Мій внутрішній перфекці‑
оніст не дозволяє зшивати по‑
лотно прапора однією ниткою, — 
каже Людмила Мороз. — Хоча я, 
справді, не знаю, чи є стандарти 
пошиття українського прапора.

У своїй роботі вона використо‑
вує французький подвійний шов, 
який дає акуратний результат — 
на полотні залишається непо‑
мітним місце стику між двома 

Валерій Чудновський,
наталіЯ корпан, 
RIA, (063)7758334

До повномасштабної російсько‑
української війни Людмила Мороз 
була дизайнеркою одягу. Працю‑
вала над власним брендом «Муза».

— Війна багатьом поламала 
плани. І коли стався повномасш‑
табний наступ, то навіть не було 
довго часу думати, що робити. Зі 
старшою донькою почали плести 
маскувальні сітки, щоб допомог‑
ти ЗСУ. Але згодом зрозуміла, 
що, якщо я буду займатись своєю 
справою, то це принесе більше 
користі, — каже вінничанка.

«це Мій внесок 
до переМоги»

Удома в жінки облашто‑
вана невелика майстерня. 
На комп’ютерному столі стоїть 
швейна машинка. А в кутку кім‑
нати — рулони жовтої та синьої 
тканини: вінничанка шиє укра‑
їнські прапори.

— Чому не плитоноски чи роз‑
грузки? ГО «Подільська громада» 
шукала людину, яка вміє шити, 
я відгукнулась. Дали мені ткани‑
ну і сказали, що наразі є потреба 
в прапорах, — каже Людмила. — 
А щоб шити бронежилети, треба 
мати якийсь зразок, бо це техно‑
логічно складний процес. Вивчити 

держстандарти, дотримуватись пев‑
них норм. Та й це потрібно мати 
швейний цех, а не одну машинку.

Людмила Мороз відшила вже 
понад сотню українських стягів. 
Надсилають їх і на фронт, і в міс‑
та, що у тилу. Каже, що вони до‑
бре витримають сильний вітер та 
несприятливу погоду, бо виготов‑
лені з водонепроникної тканини.

— Нещодавно звільнили Київ‑
щину, і нова партія українських 
стягів від мене піде саме туди. 
Як сказала мені одна волонтер‑
ка: «Ваші прапори майорітимуть 

у звільнених містах». Мені при‑
ємно це усвідомлювати, що я та‑
ким чином роблю свій внесок 
до нашої спільної перемоги, — 
каже жінка.

Мета — ЯкоМога БільШе 
прапорів

При нас дизайнерка відшила 
черговий український прапор. 
Взяла жовту та синю тканини, 
яка завчасно була розкроє‑

прапори, які шиє віННиЧаНка, 
відправили до київщиНи
допомога армії  Понад сотню 
українських стягів самостійно відшила 
дизайнерка людмила Мороз. Віддає їх 
безкоштовно, щоб прапори майоріли 
як в гарячих точках, так і в тилу нашої 
держави. Чергову партію відправить 
до звільненої від рашистів київської області

частинами. Працює швидко, на‑
віть попри питання журналіста, 
на які призупиняє роботу, щоб 
відповісти.

— От мене ще часто питають, 
скільки я можу відшити прапорів 
за день? Буває, що жодного. Бо 
в один день я розкроюю жовту 
частину, десь на 20 прапорів. На‑
ступного дня я розкроюю 20 синіх 
частин та зшиваю їх того ж дня.

Питаємо в дизайнерки, чи ви‑
сять по Вінниці виготовлені нею 
прапори?

— Я не знаю. Мені складно 
здалеку розпізнати свою роботу, 
зблизька — впізнаю по строчці. 
Ставити свій автограф на пра‑
пор? Зараз не до власних амбі‑
цій. Мета стоїть якомога швидше 
та більше.

Втім, один з прапорів вінни‑
чанка все ж хоче розписати разом 
з донькою Наталею.

— Напишемо побажання на‑
шим захисникам. Бо завдяки їм 
я все‑таки вірю у якомога швид‑
шу перемогу.

Прапори надсилають 
на фронт, у звільнені 
та тилові міста. Вони 
добре витримують 
сильний вітер та 
несприятливу погоду

вже сім автомобілів відновили на сто. «Ми всі на війні. 
Працюємо у тилу для фронту та для ЗСУ», — каже андрій 
кравчук

дизайнерка лариса разом з донькою наталею. «напишемо на одному зі стягів побажання 
військовим, я вірю в найскорішу перемогу», — сказала вінничанка

Герої тилу



6 RIA, Середа, 20 квітня, 2022

опитування на vn.20minut.ua:  
Чи змінилася ваша зарплата під час війни?

Стаття 13 Закону передбачає можливість припинення 
трудового договору — тимчасове звільнення робото-
давця від обов’язку забезпечувати працівника робо-
тою і тимчасове звільнення працівника від обов’язку 
виконувати роботу за укладеним трудовим догово-
ром. Призупинення дії трудового договору не тягне 
за собою припинення трудових відносин.
однак Закон встановлює, що «відшкодування за-
робітної плати, гарантійних та компенсаційних 
виплат працівникам на час призупинення дії тру-
дового договору у повному обсязі покладається 

на державу, що здійснює військову агресію».
— от тільки проблема в тому, як цю норму реалізувати 
на практиці. Зрозуміло, що в індивідуальному порядку 
роботодавці до агресора звертатися не будуть. Мож-
ливо, вони заявлять суми до відшкодування, а остан-
ні будуть задоволені шляхом репарацій на користь 
України. У будь-якому разі це буде можливо після 
перемоги. а тим часом працівники не зможуть роз-
раховувати на виплати від роботодавця, — підсумовує 
фахівчиня регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги антоніна Господаренко.

оплату за простій має здійснити агресор

новини

Друга — на період воєнного 
стану роботодавець має право 
перевести працівника на іншу 
роботу, не обумовлену трудовим 
договором, без його згоди (за ви‑
нятком переведення на роботу 
в іншу місцевість, де тривають 
активні бойові дії). Але робото‑
давець має упевнитись, що така 
робота не протипоказана пра‑
цівникові за станом здоров’я, 
з оплатою праці за виконану 
роботу, але не нижчою, ніж се‑
редній заробіток за попередньою 
роботою.

Валерій 
Чудновський,  
RIA, (063)7758334

Війна суттєво 
змінила життя 

в Україні. У тому числі зазнали 
змін і трудові відносини. Адже 
економіку країни потрібно було 
запускати заново і переводити 
на «рейки» оборони та підтримки 
роботи критичної інфраструктури.

Отож, Верховна Рада 15 берез‑
ня ухвалила Закон «Про організа‑
цію трудових відносин в умовах 
воєнного стану». Він набув чин‑
ності 24 березня і є обов’язковим 
для застосування у всіх підпри‑
ємствах, установ та організаціях, 
незалежно від форми власності.

Діятимуть нові правила у тру‑
дових відносинах — до завершен‑
ня воєнного стану. Що у них ці‑
кавого? Перш за все, про виплату 
зарплат.

преМії й надБавки — 
під «ніж»

Антоніна Господаренко, фа‑
хівчиня Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної 
допомоги, детально розповіла про 
те, як в умовах війни будуть пла‑
тити зарплату.

До 24 березня (прим. — дата 
набуття чинності закону про змі‑
ну трудових відносин) заробітна 
плата виплачується на умовах, 
визначених трудовим договором.

З 24 березня виплата зарплати 
може бути відтермінована у разі 
неможливості її виплати через 
ведення бойових дій до моменту 
відновлення діяльності підпри‑
ємства.

Але роботодавець повинен 
вживати всіх можливих заходів 

для своєчасної її виплати пра‑
цівникам.

Також Закон визначає, що пра‑
цівників не можна позбавляти 
доплат, надбавок, премій та ін‑
ших гарантій в оплаті праці. Але 
якщо нарахування певних надба‑
вок, доплат, премій гарантовано 
лише колективним договором, 
роботодавець має право з влас‑
ної ініціативи зупинити дію таких 
положень колективного договору.

дозволена Швидка зМіна 
уМов праці

Стаття 3 Закону про трудові 
відносини в умовах війни вста‑
новлює дві важливі норми:

Перша — не застосовується 
норма «про двомісячний строк 
попередження працівника щодо 
зміни істотних умов праці». А це 
надає право роботодавцю, напри‑
клад, зменшувати розмір зарпла‑

ти на свій розсуд.
Тобто, якщо раніше на роздуми 

працівникові давалося два місяці, 
то тепер рішення слід прийняти 
відразу: або погоджуєшся, або 
будеш звільненим за пунктом 
6 статті 36 Кодексу законів про 
працю «у зв’язку з відмовою від 
продовження роботи у зв’язку 
зі зміною істотних умов праці» 
та отримати вихідну допомогу 
не менше середнього місячного 
заробітку (ст. 44 КЗпП).

як дозволили платити 
зарплату під Час війНи
На «голому» окладі  З 24 березня 
почали діяти зміни до трудового 
законодавства, які будуть чинними 
до завершення воєнного стану. Серед 
змін: виплата зарплати може бути 
відтермінована через активні бойові дії, 
а роботодавець може зменшувати розмір 
зарплати на свій розсуд та змінювати 
місце роботи працівників

Виплата зарплати 
може бути 
відтермінована у 
разі неможливості її 
виплати через ведення 
бойових дій

52,54% так, вона стала меншою

2,04% так, вона стала більшою

20,34% ніяк не змінилася

6,1% не отримую зарплати, бо її затримують

18,98% не отримую зарплати, бо звільнили / 
відправили у відпустку

усього голосів: 295

Hаклад 17 900 Замовл. № 220110

ніЧні зМіни та оплаЧувані 
відпустки

Стаття 7 Закону визначає осо‑
бливості залучення до роботи 
в нічний час (з 22.00 до 06.00) і 
не передбачає скорочення робо‑
ти на одну годину. А от особливі 
умови оплати праці не встановле‑
но. Тому чинними залишаються 
умови, визначені в колективних 
договорах, і мінімальна держав‑
на гарантія — не нижче 20% та‑

рифної ставки (окладу) за кожну 
годину роботи в нічний час (ст. 
108 КЗпП).

Стаття 12 Закону визначає осо‑
бливості надання щорічних та 
додаткових відпусток. Правила їх 
оплати не змінюються, як і прави‑
ло виплати відпускних за три дні 
до початку відпустки. Але не за‑
буваємо про статтю 10 Закону, яка 
дозволяє «відстрочити» виплату 
зарплати за відсутності можливості.
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і іншою стороною, вистрілив 
у повітря. Усе.

— І ніякого стосунку цей кон‑
флікт не має до волонтерської 
діяльності, там особиста справа, 
яка тягнеться вже не один рік, — 
говорить Вадим Спірідонов. — 
Що саме — не скажу.

У поліції мали перевірити під‑
стави зберігання та носіння зброї. 
Адвокат каже, що по цьому пи‑
танню вже все прояснили.

— Віктор Качур отримав зброю, 
як член київської територіальної 
оборони, — говорить Вадим Спі‑
рідонов. — І тероборона Києва 

офіційно підтвердила, що вида‑
ла йому автомат. Тобто по зброї 
ніяких проблем немає, проблема 
в тому, що було написано про по‑
биття волонтера й погрози йому 
вбивством, хоча в підозрі, яку ого‑
лосили моєму клієнту, нічого про 
це немає — є проста хуліганка.

У сукупності Віктор Качур уже 
11 років на чолі Немирова. І досі 
є міським головою.

Незважаючи на численні кримі‑
нальні справи, що звучали раніше. 
А в справах очільника міста чого 
тільки не було: й мільйонні хабарі, 
і наркотики, і горілчана компанія 
й політика.

альона рЯБоконь, 
RIA, (067)4333535

Конфлікт між 
мером Немирова 
Віктором Качу‑
ром і місцевим 
волонтером Іго‑

рем Гудзенком стався 7 квіт‑
ня. У той день на сайті поліції 
з’явилося повідомлення про 
те, що очільник міста стріляв з 
автоматичної зброї на території 
міської ради.

Також навели слова потерпі‑
лого про суперечку, під час якої 
мер погрожував волонтеру фі‑
зичною розправою, наніс кілька 
ударів та вистрілив у повітря з 
автомата. Віктора Качура затри‑
мали на робочому місці. Під час 
обшуку в службовому кабінеті 
мера, як повідомили поліцейські, 
вилучили автоматичну зброю та 
набої до неї.

А 9 квітня у вінницькому місь‑
кому суді затриманому Віктору 
Качуру обрали запобіжний за‑

хід на час слідства — 60 діб під 
вартою. Наразі тривають слідчі 
дії в кримінальному проваджен‑
ні за частиною четвертою стат‑
ті 296 Кримінального кодексу 
України (хуліганство, вчинене 
із застосуванням зброї). Такий 
злочин карається позбавленням 
волі на строк до семи років.

ніхто таМ не погрожував
За словами Вадима Спірідо‑

нова, який є адвокатом Віктора 
Качура, про цю справу говори‑
ти поки що рано. Якщо можна 
тут про щось ствердно казати, 
то лише про постріл у повітря. 
Це й задокументували.

— Не знаю, чому та сторона 
каже про побиття, адже йому там 
чуть ніжкою потикали, — гово‑
рить адвокат Качура. — Немає 
в справі ані тілесних ушкоджень, 
ані застосування чи погрози на‑
сильства.

Просто, за словами адвоката, 
мер Немирова, щоб припинити 
конфлікт, який виник між ним 

CтріляНиНа у НеМирові.
про коНфлікт волоНтера й Мера 
хто винен?  Віктору качуру світить 
до семи років позбавлення волі 
за хуліганство зі зброєю. Потерпілий 
волонтер ігор Гудзенко має з мером 
давню історію напружених стосунків і 
вважає його неврівноваженим. адвокат 
міського голови каже: те, що пишуть про 
конфлікт, — далеко не все правда

Віктор качур 15 квітня вийшов 
з-під варти. напередодні, 14 квіт-
ня, Вінницький апеляційний суд 
частково задовольнив апеляційну 
скаргу адвоката немирівського го-
лови Віктора качура.
Вадим Спірідонов, адвокат мера 
немирова каже: через те, що 
слідство тільки почалося, вони 
не оскаржували заяву про злочин.
— Я пішов по апеляції тому, що 
при винесенні такого рішення — 
взяття під варту на 60 діб — суддя 
першої інстанції жорстко порушив 
процесуальний закон, — говорить 

адвокат. — обираючи запобіжний 
захід за таким злочином, він мав 
застосувати заставу. Суддя цього 
не зробив, я на це подав апеляцію, 
і апеляційний суд її задовольнив.
За словами адвоката, попередня 
кваліфікація злочину передба-
чає взяття під варту. але є норма 
закону, яка говорить про те, що 
обираючи взяття під варту, суд 
зобов’язаний встановити заста-
ву. але суд першої інстанції цього 
не зробив.
— Ми не оскаржували, ані під-
озру, ані неправильну кваліфі-

кацію, ані обвинувачення, — го-
ворить адвокат. — Винятково по-
рушення процесуального закону. 
Якби суд першої інстанції одразу 
застосував заставу, вона відразу 
була б сплачена у понеділок, 11 
квітня, і не було б проблем. а так 
заставу заплатили сьогодні, 14 
квітня, і оскільки є певна проце-
дура, і робочий день в’язниці вже 
скінчився — а людину не можна 
звільнити з-під варти, лише по-
казавши чек про оплату заста-
ви, — Віктор качур буде вдома 
завтра,15 квітня.

відпустили під заставу в 198 тисяч гривень

«Я захищався: 
підставляв свою ногу, 
щоб блокувати удари. 
Дуже хотів його 
вдарити. Було важко 
утриматися»

версіЯ потерпілого 
волонтера

Після перших публікацій у нас 
на сайті з’явився блог депутата 
Андрія Пилипенка, там коротко 
описуються події 7 квітня. Як 
під час завантаження гуманітар‑
ки з дверей міської ради вийшов 
голова з автоматом у руках у су‑
проводі двох хлопців і направив‑
ся в сторону волонтерів. Про ма‑
тюки й погрози мера міста, які 
переросли в побиття. А також 
про те, як Віктор Качур зняв із 
запобіжника автомат і сказав, 
що стрілятиме у волонтера. Але 
вистрілив над головою.

Як розповідає Гудзенко, з місь‑
ким головою в них доволі на‑
тягнуті стосунки, тож вирішив із 
ним не перетинатися, але за спи‑
ною почув матюки, розвернувся 
і слово за слово почалася пере‑
палка. Журналістка RIA\20minut.
ua написала у месенджері Ігорю 
Гудзенку, але не отримала відпо‑
віді. Тому процитуємо коментар 
волонтера, який дали наші ко‑
леги, де Гудзенко розказав свою 
версію подій.

«Я захищався: підставляв свою 
ногу, щоб блокувати удари. Дуже 
хотів його вдарити. Було важко 
утриматися. Але зрозумів, що 
знаходжуся на території місь‑

кої ради в невиграшній позиції. 
Я просто мовчки стояв, посмі‑
хався, провокуючи ще більше 
його агресію. Сказав, що це все, 
на що він здатний, що він пси‑
хічно хвора людина, що йому 
треба лікуватися. Практично вся 
розмова була такими словами, 
якими пішов російський кора‑
бель. Я йому, він — мені», — 
розповідає Ігор Гудзенко.

Під час конфлікту міський 
голова попросив чоловіка піти. 
Але той відмовився. За словами 
Гудзенка, після того міський го‑
лова почав погрожувати зброєю.

«Казав, якщо я не піду, вистрі‑
лить. Кажу: стріляй. Мабуть він 
хотів переконатися. Узяв авто‑
мат, зняв із запобіжника, дістав 
патрони й направив на мене. Усе 
це супроводжувалося матами. 
Потім підняв зброю вверх, ви‑
стрілив один раз. Знову попро‑
сив мене піти. Ці, хлопці, які 
були з ним, акуратно до нього 
наблизилися зі словами «Віктор 
Миколайович, заспокойтеся». 
Волонтер, який вантажив ав‑
томобіль, підбіг, накрив мене. 
Просив не нагнітати ситуацію 
й піти. На що я відповів, що 
не я почав усе це. Ідіть заспо‑
коюйте мера», — розповів Гу‑
дзенко.

Мер немирова віктор качур і волонтер немирова ігор 
гудзенко вже тривалий час ворогують. а 7 квітня їх 
конфлікт вилився в штовханину і стрільбу з автомата

резонанс
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Інстаграм сторінки. Дріфтера, 
який знаходився у міжнародному 
розшуку за подібні хуліганства 
в себе на батьківщині в Молдові, 
тепер чекає екстрадиція.

«Вчора, п’ятого квітня, стало 
відомо, що заступник міністра 
юстиції України з питань Євро‑
пейської Інтеграції Коломієць 
Валерія Рудольфівна, підпи‑
сала наказ щодо мене. Цитую 
«Наказую: видати громадянина 
Республіки Молдова (ПІБ) з 
України до Республіки Молдова, 
для виконання покарання у ви‑
гляді 5 років позбавлення волі, 
призначеного вироком суду м. 
Бельці від 18.11.2019», — розказує 

він у соцмережі. — Сказати, що 
я ох***ий, це нічого не сказати. 
Навіть не перевірили обставини 
справи та інших моментів у спра‑
ві. Ну, що ж, з огляду на все це 
виходить, що найближчим часом, 
мене екстрадують на батьківщи‑
ну».

Чим хлопець з міста Бєльці так 
провинився в Молдові, що йому 
довелося переїхати у Вінницю?

З 2017 до 2018 року в Молдо‑
ві на ім’я бельського гонщика 
Гарашкова виписали 53 прото‑
коли за різні порушення правил 
дорожнього руху. З них 13 ма‑
теріалів направлено до суду, 
за ними передбачено покаран‑
ня у вигляді позбавлення права 
керувати транспортним засобом. 
Ще дев’ять складених протоколів 
передбачають заміну штрафу по‑
збавленням прав.

Крім цього, на хлопця заведені 
дві кримінальні справи: за хулі‑

лариСа олійник, 
RIA, (068)0060772

Дрифт на центральних вулицях 
Вінниці, арешт та ізолятор. Мова 
йде про 23‑річного дрифтера Іва‑
на Гарашкова з Молдови, який 
на площах Ліверпуль та Європей‑
ській на іномарці Ford Fusion дві‑
чі влаштував ризиковані маневри, 
наражаючи людей на небезпеку. 
А ще одіозний молодик запису‑
вав всі свої покатушки на відео 
і поблікував їх. До затримання і 
арешту Гарашков поводився зух‑
вало і нецензурно висловлювався 
на адресу правоохоронців.

На початку цього року в об‑
ласному главку поліції повідо‑
мили, що громадянину Молдо‑
ви, якого поліцейські затримали 
19 січня на вулиці Брацлавській, 
Вінницький міський суд прису‑
див запобіжний захід. Не дивля‑
чись на сльози дрифтера, його 
арештували терміном на 40 діб.

Затриманий молодик роз‑
шукувався правоохоронними 
органами Республіки Молдова, 
де його засудили до п’яти років 
позбавлення волі.

«За фактом хуліганства Ві‑
нницьким районним управлін‑
ням поліції розслідується кри‑
мінальне провадження за стат‑
тею 296 Кримінального кодексу 
України», — казали тоді у відділі 
комунікації поліції Вінницької 
області.

Згодом, 9 лютого, у Вінницько‑

му апеляційному суді розглянули 
апеляцію громадянина Молдови 
Івана Гарашкова, який 18 січня 
влаштував дрифт у центрі міста. 
Чоловікові дали 40 діб арешту та 
мали екстрадувати на Батьківщи‑
ну, але він з цим не погодився.

Під час засідання дрифтер роз‑
повів, що уже перебував в ізо‑
ляторі 40 діб у 2020 році. Сидів 
у Києві, його тоді затримали 
за схожих обставин. У Єдино‑
му державному реєстрі судових 
рішень ми знайшли цьому під‑
твердження.

За рішенням Вінницького суду 
Гарашкова вирішили залишити 
в ізоляторі тимчасового тримання 
до 27 лютого.

екстрадиціЯ
З початком війни про Івана 

Гарашкова забули, про його по‑
дальшу долю нічого не було відо‑
мо. Запитали в обласному главку, 
де зараз одіозний молдавський 
дріфтер?

— Слідчі повідомили, що адмі‑
ністративну відповідальність було 
закрито, і Гарашкова, скоріше 
всього, відпустили, — говорить 
Вадим Кобзар, речник Головно‑
го управління Нацполіції облас‑
ті у Вінницькій області. — Його 
екстрадиційний арешт закінчив‑
ся, а криміналу в його вчинках 
не було, лише порушення правил 
дорожнього руху.

Більше інформації про Івана 
Гарашкова ми дізналися з його 

сяде в Молдові. як склалася 
доля скаНдальНих дрифтерів?
Небезпечний дрифт  Пам’ятаєте 
івана Гарашкова та Сергія королика, які 
нахабно дрифтували на центральних 
площах в середмісті Вінниці? Дізналися їх 
долю після затримання поліцією. одного 
чекає екстрадиція, інший нині — під 
домашнім арештом. За що і чому?

ганство та керування транспорт‑
ним засобом у стані сильного 
алкогольного сп’яніння.

доМаШній ареШт
В автівці Ford Fusion, яка 

здійснювала маневри біля Вежі 
18 січня, крім дрифтера з Молдо‑
ви, був помічений і вінницький 
гонщик Сергій Королик. До цьо‑
го молодик у відеозверненні 
просив вибачення в городян, 
за гонки на площі Ліверпуль, які 
здійснював на автомобілі BMW.

— Заїхав водій BMW і влашту‑
вав «дрифт‑шоу». Це зафіксували 
камери Ситуаційного центру м. 
Вінниця. Порушнику загрожує 
два адміністративні протоколи, — 
коментував тоді начальник КП 
«Муніципальна Варта» Віталій 
Чигур. — Такі дії неприпустимі. 
На цій площі завжди чимало 
людей. Окрім закладів харчуван‑

ня, там поруч ліцей та зупинка 
громадського транспорту. Запис 
відеокамер ми передали праців‑
никам патрульної поліції.

Днями від читачів сайту 
20minut.ua в редакцію надійшла 
інформація про те, що хлопця 
затримали в Києві за мародер‑
ство та везуть до Вінниці. Але 
в обласному главку дана інфор‑
мація не підтвердилася. За їхніми 
даними, Королик під час війни 
знаходився у Вінниці під домаш‑
нім арештом за інший злочин.

— Сергію Королику в минуло‑
му місяці було оголошено підозру 
про вчинення злочину, а саме — 
крадіжку мобільного телефону 
у Вінниці, — каже речник ГУ На‑
цполіції Вінниччини. — За зло‑
чин хлопцю обрали запобіжний 
захід у вигляді домашнього аре‑
шту. Попередньо йому загрожує 
до шести років позбавлення волі.

З 2017 до 2018 року 
в Молдові на ім’я 
Гарашкова виписали 
53 протоколи за різні 
порушення правил 
дорожнього руху

Валерій Чудновський,  
RIA, (063)7758334

Європейські товари й до війни 
продавалися в Україні — вільно та 
масово. Однак нині з‑за кордону 
ввозять ще й гуманітарну допо‑
могу. Відмінності у маркуванні 
між безоплатною «гуманітаркою» 
та імпортним товаром для прода‑
жу — майже немає. То як розібра‑
тись, чи не торгують в магазинах 
гуманітарною допомогою? І куди 
тоді звертатися, щоб припинити 
таке збагачення на війні?

Нещодавно ми розповідали про 
випадок продажу нібито «гума‑
нітарки» в одному з вінницьких 
АТБ.

Мешканка Чернігова, яка ви‑
мушено переїхала до Вінниці, 
побачила на прилавках поль‑
ські консерви без українського 
маркування. Вона запідозрила, 

що це так продають гуманітарку, 
яку мали б роздавати безплатно 
біженцям та нашим воякам. Тож 
викликала поліцію.

Правоохоронці попередньо 
встановили, що цей товар був 
імпортований для продажу, і не є 
гуманітарною допомогою. Але ця 
інформація ще буде перевірятись.

Отож, товар з іноземним мар‑
куванням — не є ще ознакою 
продажу «гуманітарки». То які 
документи на продукт може ви‑
магати споживач у продавця? По‑
яснили у вінницькому управлінні 
Держпродспоживслужби.

Щоб забезпечити швидкий ім‑
порт харчів та кормів, уряд схва‑
лив постанову № 234 від 9 бе‑
резня. Вона фактично скасовує 
бюрократичні вимоги до марку‑
вання ввезеної продукції.

— Дозволено найменування 
товару мовою країни‑імпортера, 

без перекладу на українську. Але 
ціла партія має супроводжува‑
тись інформацією про харчовий 
продукт, викладеною державною 
мовою, — пояснює начальник 
відділу безпечності харчових 
продуктів обласного управління 
Держпродспоживслужби Андрій 
Салюк. — Тому якщо ми бачимо 
в магазині будь‑який продукт, 
який має маркування лише іта‑
лійською, німецькою, польською, 
то ми можемо підійти до про‑
давця, запросити у цієї людини 
інформацію про товар україн‑
ською мовою.

Однак найменування мовою, 
що відмінна від державної, допус‑
кається і на «гуманітарці». То як 
перевірити, що продавець не тор‑
гує гуманітарною допомогою?

— Це мають з’ясовувати право‑
охоронці спільно з інспекторами 
Держпродспоживслужби у кож‑

ному окремому випадку, — від‑
повів Андрій Салюк. — Зокрема, 
ми можемо запросити у реалі‑
затора товарно‑транспортну на‑
кладну, аби упевнитись, що товар 
був ввезений в Україну з метою 
продажу.

Отже, єдине, що може вима‑
гати споживач — це інформацію 
про імпортний продукт, викладе‑
ний державною мовою. Якщо ж 
продавець уникає відповіді, нама‑
гається сховати товар або ж пово‑
диться підозріло, то викликайте 
поліцію чи СБУ.

Також вам треба:
1. Зібрати докази: зафіксуй‑

те факт продажу або передачі 
гуманітарної допомоги в місце 
продажу (зніміть фото чи відео, 
вказавши дату, час та місце про‑
дажу). Якщо фіксацію зробити 
не вдається, запам’ятайте усі 
деталі, щоб описати ситуацію.

2. Зателефонуйте на лінію 102. 
Якщо не вдалося додзвонитись 
за цим номером, то от ще кілька: 
(067)718–54–96; (0432)59–40–22.

або
Повідомте вінницьке управлін‑

ня СБУ, за номером телефону: 
(0432)53–13–09. Чітко назвіть 
себе, місце, де знаходитесь, та по‑
ясніть причину вашого звернення.

3. Дочекайтесь приїзду пра‑
воохоронців. Їм потрібно буде 
записати ваші свідчення як за‑
явника/заявниці.

Повідомлені вами факти ма‑
ють перевірити. Слідчі відберуть 
пояснення у продавця чи по‑
стачальника підозрілих товарів. 
Після будуть приймати рішення 
про відкриття провадження, кон‑
фіскацію товару на час досудо‑
вого слідства з подальшим при‑
тягненням до відповідальності 
винуватця у суді.

підозрюю, що в магазині продають гуманітарну 
допомогу. Як діяти у такому випадку?

гарашков нахабно порушував спокій вінничан та закон. 
За подібні хуліганства в себе на батьківщині в Молдові він 
знаходився у міжнародному розшуку
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«Ми вже мали б 
стартувати у Парижі 
на Кубку європейських 
чемпіонів. Але клята 
війна завадила виїхати 
на ці змагання»

єВГеній Михайлів,  RIA, (098)8591459

Вінницький воротар із хокею 
на траві Ярослав Гордей сім ро‑
ків відіграв у Білорусі, в складі 
найсильнішого клубу цієї краї‑
ни ХК «Мінськ». Нині він знову 
тренується у вінницькій команді 
«ОКС‑ШВСМ».

Із початку повномасштаб‑
ного вторгнення військ росій‑
ської федерації Ярослав Гордей 
перебував у Вінниці. Каже, що 
в зв’язку з війною до нього, 
на диво, не зателефонував жо‑
ден із білоруських гравців, екс‑
партнерів.

— До мене зателефонували 
лише лікар і один із керівників 

хокейних клубів Білорусі. Питали, 
який мій стан здоров’я; як роди‑
на? Не можна сказати, що ко‑
лишні колеги із сусідньої країни 
співчували українцям. Напевно, 
вони лише проявили цікавість, — 
вважає він.

Ярослав спробував поясни‑
ти, чому з території Білорусі 
на нашу країну летять ворожі 
ракети і вона безперешкодно 
використовується як трамплін 
для наступу російських нацис‑
тів.

— Думаю, що рішення до‑
помагати РФ ухвалила влада, 
а не народ. Пересічні білоруси 
там нічого не вирішували. Зна‑
чна частина з них не підтримує 

російську агресію, — розповів 
спортсмен.

Ярослав Гордей наголошує, що 
після перемоги у війні не збира‑
ється продовжувати свою спор‑
тивну кар’єру у Білорусі. Адже 
ця країна стала посібником ро‑
сійських агресорів. Хоча каже, 
що за сім років виступів у Біло‑
русі не побачив якогось непри‑
вітного ставлення та неприязні 
до українців.

— Гадати не міг, що Біло‑
русь у повномасштабній війні 
РФ проти України буде на боці 
лютого ворога. Стосунки між 
хокеїстами нашої країни та бі‑
лоруськими були завжди чудо‑
вими, партнерськими. Недарма 

я останніми роками неодноразо‑
во приїздив до Вінниці на між‑
народні турніри в складі ХК 
«Мінськ», — каже він.

Ярослав Гордей каже, що 
нині вже не планує поборотися 
за місце основного голкіпера 
в збірній України і ХК «ОКС‑
ШВСМ». Але збирається скласти 
гідну конкуренцію у цьому амп‑
луа молодшим партнерам.

— Не знаю, до якого віку буду 
грати на рівні майстрів. Поки фі‑
зична форма це дозволяє. Також 
восени минулого року я почав 
тренувати дітей. Нещодавно ми 
відновили тренування на стадіо‑
ні Центрального парку культури 
і відпочинку, — сказав він.

у Білорусі не побачив неприязні до нас

єВГеній Михайлів, RIA, (098)8591459

Вінницькі команди і націо‑
нальна збірна України з хокею 
на траві нещодавно поновили 
тренування. Частиною фізичної 
підготовки спортсменів є волон‑
терська робота з розвантаження 
гуманітарної допомоги із Євро‑
пи. Детальніше про це розповів 
головний тренер чоловічої збір‑
ної України і вінницького клубу 
«ОКС‑ШВСМ» Павло Мазур.

пропустили куБок 
європейських ЧеМпіонів

Павло Мазур повідомив, що 
наразі на стадіоні Центрально‑
го парку культури і відпочинку 
спільно тренуються хокеїсти 
двох вінницьких клубів, які 
складають основу збірної Укра‑
їни. Поки що це винятково ві‑
нничани. Наразі є питання щодо 
проживання іногородніх гравців. 
Але воно незабаром має вирішу‑
ватися, що допоможе стабілі‑
зувати навчально‑тренувальний 
процес «синьо‑жовтої» збірної.

— У випадку повітряної три‑
воги ми одразу будемо перемі‑
щуватися до безпечного укриття, 
яке облаштоване поруч зі ста‑
діоном. На щастя, поки що під 
час наших тренувань це робити 
не доводилося, — сказав Павло 
Мазур.

А ось до яких найближчих 
змагань готуються вінницькі хо‑
кеїсти на траві, сказати складно.

— Ми вже мали б стартувати 
у Парижі (Франція) на Кубку 
європейських чемпіонів «Тро‑
фі‑1». Команда «ОКС‑ШВСМ» 
повинна була представляти 
нашу державу як чинний чем‑
піон України. Але клята війна, 
розпочата нелюдом, вперше 
за 30 років завадила виїхати 
на ці престижні змагання. Зро‑
зуміло, вся збірна, а особливо 

гравці, засмучені цим, — пояс‑
нив Павло Мазур.

Чемпіонат України з хокею 
на траві наразі призупинений, 
як і у всіх інших видах спорту. 
Але національна збірна в серпні 
має брати участь у відбіркових 
іграх до чемпіонату Європи, що 
пройде у Франції. Перед цим, 
у травні, збірну України, осно‑
ву якої складають вінничани, за‑
прошують на контрольні матчі 
до Польщі. Зокрема, помірятися 
силами із тамтешньою національ‑
ною командою.

— Плани такі є. Але що буде 
далі, покаже життя. Все залежа‑
тиме від того, коли завершиться 
війна. До речі, польські хокейні 

організатори в плані підтримки 
нашої держави у нелегкий період 
готові приймати збірну України 
власним коштом, — розповів 
Павло Мазур.

Вінницькі хокеїсти на траві з 
перших днів війни активно по‑
чали займатися волонтерством.

— Деякі з наших хокеїстів 
чергували і продовжують чер‑
гувати на блокпостах. Як і весь 
народ України, наша команда 
намагається все робити задля 
перемоги у війні. Зокрема, ми 
розвантажуємо і завантажуємо 
гуманітарні вантажі тощо. Ця 
праця є елементом загально‑
фізичної підготовки наших 
спортсменів. Через це частково 
доводиться коригувати плани 
тренувань, — продовжує Павло 
Мазур.

стоять На блокпостах,  
треНуються, волоНтерять
хокей на траві  Збірна України 
у Вінниці розпочала тренувальний процес. 
але через війну вперше за 30 років 
не змогла взяти участь у чемпіонаті 
європи, що пройшов у Парижі

партнерські стосунки 
припинЯютьсЯ назавжди

Тренер національної збірної 
України повідомив, що після 
початку повномасштабної війни 
до нього майже не телефонува‑
ли із клубів і збірних Білорусі 
та Російської Федерації, з яки‑
ми спільно доводилося постійно 
грати на змаганнях.

— Це болюче питання для 
мене. Ми стільки років були ра‑
зом у хокеї. На превеликий жаль, 
після початку повномасштабної 
війни мені зателефонував і висло‑
вив свою підтримку лише один 
тренер, дуже поважна людина. 
У Білорусі таких людей знайшло‑
ся двоє — керівники тамтешнього 
хокею. Прізвища я, зрозуміло, 
називати не буду з міркувань 
безпеки, — сказав Павло Мазур.

Тренер сказав, що таке ігно‑
рування трагедії українського 
народу з боку колег із сусідніх 
держав він не пробачить.

— Більше таких партнерських 
стосунків із представниками 
Білорусі і РФ ніколи не буде. 
Ми ніколи не пробачимо су‑

сіднім країнам за звірства їхніх 
військових і розбиті долі наших 
людей, — сказав Павло Мазур.

розірвав контракт із 
БілоруськиМ клуБоМ

Тренер звернув увагу, що 
на початку повномасштабної 
війни в РФ жодних українських 
хокеїстів‑легіонерів не було. 
А в Білорусі, у ХК «Мінськ», 
виступав один представник на‑
шої країни — Дмитро Луппа. Він 
родом із Шостки, але тривалий 
час вчився і грав у хокей на тра‑
ві у Вінниці. Коли почалася ві‑
йна, Дмитро Луппа одразу розі‑
рвав контракт із ХК «Мінськ» і 
переїхав до Польщі. Нині грає 
за польський ХК «Торунь».

— Дякую Дмитру за його гро‑
мадянську позицію. Бо не можна 
грати за клуб, звідки на Україну 
йдуть військові частини і летять 
ракети. Взагалі вінницькі хоке‑
їсти‑легіонери нині виступають 
у клубах Італії, Польщі і Хорватії. 
Вони на контрактах у своїх клу‑
бах, як і було і до війни, — сказав 
Павло Мазур.

стовідсотковий 
результат
 У містечку поблизу поль‑
ської Познані фінішував 
відкритий дитячий шаховий 
турнір. Переможцем у віковій 
групі до восьми років серед 
26 гравців став вимушений 
переселенець із Вінниці Ма‑
карій Шабанов. Він показав 
стовідсотковий результат 
у семи турах за швейцар‑
ською системою.
Макарій — призер Вінниць‑
кої області з шахів серед 
дітей до восьми років. Він — 
вихованець шахового клубу 
«Романтик», що є філією 
спортшколи № 6. Якщо 
війна швидко закінчиться, 
Макар збирається поверну‑
тися додому і взяти участь 
у чемпіонаті України серед 
дітей до восьми років. 

золото в торуні
 У Торуні (Польща) сенса‑
ційно завершився відкритий 
дорослий турнір «Гран‑прі» з 
шахів. Абсолютним перемож‑
цем серед понад 40 гравців 
став юний вихованець спор‑
тшколи № 6 Семен Плато‑
вський. Він набрав 7,5 очка із 
9 можливих.

Міжнародний 
сертифікат
 Під егідою Міжнародної 
боксерської асоціації від‑
булися курси інструкторів. 
Міжнародний сертифікат 
інструктора IBA отримав 
вінничанин Сергій Глущен‑
ко, головний тренер збірної 
України з боксу серед чолові‑
ків до 22 років.

благодійні 
футбольні матчі
 На міському стадіоні Шар‑
города провели благодійні 
футбольні матчі. За внески і 
зібрані кошти під час по‑
єдинків були придбані засоби 
і техніка особистого користу‑
вання для потреб ЗСУ. 

коротко

Випуск №8 (1204)
Двоходові задачі на кооперативний мат.  
 
задача №2805-2808

М. пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

перевірте розв'Язок:
газета RIA №8 від 23 лютого 2022 року 

задача №2801
I. 1. b5! Kc6+  2. Kpc8 Kb6x;
II. 1. Kp:a8! Ta5  2. b5 Kc6x.

задача №2802
I. 1. фh6+! T:h6  2. Kpf8 Th8x;
II. 1. Kph7! Kph5  2. фg8 Th6x.

задача №2803
I. 1. Kpd2! Cc4  2. Ke3 Kb3x;
II. Kpb8! T:c2  2. Kp:a1 Ta2x.

задача №2804
1… Kf5+  2. фg3 T:g3x;
I. 1. ф:h1+! Kf1+  2. Kpg2 Tg3x;
II. 1. ф:g3! Tf4  2. фg2 Th4x — задача з ілюзорною грою

М. пархоменко

спорт

тренування збірної україни відбуваються на стадіоні 
центрального парку. У випадку повітряної тривоги одразу 
переходять у сховище
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Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Åòàæ/
åòàæí³ñòü/
ìàòåð³àë

Çàã./æèë./êóõíÿ

(ïëîùà)
Ö³íà

çà ì2

Êóäè 

çâåðòàòèñÿ
ÍîòàòêèÖ³íàÊ-òü 

ê³ìíàò/

ðîçä³ëüí.

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Åòàæ/
åòàæí³ñòü/
ìàòåð³àë

Çàã./æèë./êóõíÿ

(ïëîùà)
Ö³íà

çà ì2

Êóäè 

çâåðòàòèñÿ
ÍîòàòêèÖ³íàÊ-òü 

ê³ìíàò/

ðîçä³ëüí.

1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО ОБМІНЯЮ  
1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

.... 3/- .... ì.Ãí³âàíü ........... 5/5/ö ... 65/-/- .................... 29000ó.î ..... (098) 373-04-94 .................................................................. ºâðîðåìîíò, ìåáë³  

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ  

.... - ..... ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ .... - ........... 110/-/- ......... 66000Ó.Î ...... (098) 123-17-70 ....................................ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ÍÎÂÎÁÓÄ, ÊÎÌÓÍ²Ê.  

.... - ..... Ñ.ÇÀÐÂÀÍÖ² ...... - ........... 110/-/- ......... 66000Ó.Î ...... (098) 123-17-70 .................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 3,5Ñ, ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ, ×ÈÑÒ  

.... 2/- ... Ñ.ÊÎÌÀÐÎÂÅ ..... 1/Ö ........ 55,3/36,3/10 .. ÄÎÃ. ............ (067) 391-16-58 .............................................. 65Ñ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÊÐÈÍÈÖß  

.... 3/- ... Ñ.ÀÃÐÎÍÎÌ²×ÍÅ . 2/Ö ........ 100/-/- ......... 55000Ó.Î ...... (068) 043-19-51 .................................. ÏÐÎÂ.ÂÅÑÍßÍÈÉ, ÇÄÀÍÈÉ, ÊÎÌÓÍ²Ê  

.... 3/- .... ñ.Ðàéêè ............. 1/ö ..... 83/57/8,3 ............... 4100ó.î. ...... (098) 455-76-52 ................................................. Êàëèí.ð-í,âëàñíèê,35ñ, ã/á,ãàç  

.... 5/- ... AÊÀÄÅÌ²×ÍÅ...... 2/- ........ 110/-/- ......... 68000Ó.Î ...... (093) 917-09-07 ..................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐ.  

.... 5/- ... C.ÁË.3ÀÐÂÀÍÖ² .. 2/- ........ 110/-/- ......... 68000Ó.Î ...... (093) 917-09-07 ..................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐ.  

1.6 ÄÀ×І  

.... - ...... ñ.Ñîñîíêà .......... - ........ 5*7 ....................... 1800ó.î. ...... (097) 231-64-33 ................................................. ôóíäàìåíò,íîâ³ ã/á; ë³ñ, ð³÷êà  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

.... - ...... c.Ëþäàâêà .......... - ........ 25 ñ ...................... äîã. ............ (067) 263-28-82 .................................................. á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³ò, âëàñíèê  

.... - ..... ÏÎË²¯Â ßÐ,34À ... - ........... 6 Ñ .............. 25000Ó.Î ...... (067) 598-61-75 ............................................ Ï²Ä ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ, ÍÅ Ð²ÂÍÀ  

503927

505918

2. НЕРУХОМIСТЬ: 
ЗДАМ В ОРЕНДУ  

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

.... 1/- .... Öåíòð ............... - ........ - ........................... 1000ãðí. ..... (063) 788-03-48 ................................................. äëÿ 1 ä³â÷., ñ³ì. áåç âëàñíèêà  

4. НЕРУХОМIСТЬ:  
ВИНАЙМУ  

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

.... 1-3 ... áë.Çàìîñòÿ ........ - ........ - ... äîã. .................. (093)471-98-36, (098)100-06-74 ........................................................... äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé  

.... 1-3 ... Âèøåí, Ñëîâ. ..... - ........ - ... äîã. .................. (093) 471-9836, (098)10006-74................................................. îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ  

.... - ..... ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ 69-25-99, (097) 280-64-21 ...................... ÇÍ²ÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ  

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÌ  

.... ÏÐÈÌ²Ù.430ÊÂ.Ì, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏÎÁÓÒ.ÏÐÈÌ²Ù.Ï²Ä ÑÒÎ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÂÀÐÞÂ/ÑÒÎËßÐ ÖÅÕ ÄÎÃ. ........................61-26-61, (097) 462-45-44  

5.3 ÐІÇÍÅ  

.... ÇÄÀÌ ÏÐÈÌ.Ï²Ä ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ, ÑÒÎÌÀÒ., ÌÅÄ.ÊË²Í²ÊÓ, ÑÏÎÐÒÇÀË,350ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓÍ ÄÎÃ..................................... (097) 462-45-44  

.... ÇÍ²ÌÓ ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß Ï²Ä ÆÈÒËÎ ×È Ï²Ä Á²ÇÍÅÑ. ....................................................... ÄÎÃ........................ 69-25-99, (097) 280-64-21  

.... Îðåíäà â³ä 50 äî 200êâ.ì, ôàðáóâ.êàìåðà, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ áîêñè ç îáëàäí. .............. äîã. ..................... (067)970-01-72, (063)775-74-27  

.... ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌ²ÙÅÍÍß, ª ÎÏÀËÅÍÍß, Ð-Í ÏÅÒÐÎÖÅÍÒÐ, 70 ÊÂ.Ì. ÂËÀÑÍÈÊ. Ö²ÍÀ ÄÎÃ. ... - ........................................ (097) 259-79-00  

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ 
ТА ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

 6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ДРОВА................................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

0,0001-35т. 
Відсів, пісок митий, 
овражний, щебінь, чорнозем. 
Вивіз буд.сміття.

(063) 113-49-13  

 6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

 6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  

 6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,äðîâà ............ íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  

ДРОВА. ДОСТАВКА! 
чорнозем, перегній 
пісок, відсів, щебінь, кам. 
Вивіз грунту, буд.сміття

(067) 431-88-99  

БЕТОННІ ОГОРОЖІ 
кольорові та сірі 
zabor-vn.com 
Доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

ПИЛОМАТЕРІАЛИ: 
дошка, рейка, вагонка. 
«Столярний світ». 
Ціни виробника.

(067) 433-74-63  

 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Àðìàòóðó áóä³â. ................... äîã. ........ (067) 135-70-48  

 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................ (067) 431-88-99  

 ДЕФІКАТ. ПЕРЕГНІЙ. ...................................................................ДОГ. ................ (067) 431-88-99  

 ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ. ВІДСІВ, ПІСОК........................................ДОГ. ................ (097) 842-94-21  

 ДРОВА.................................................................................................ДОГ. ................ (067) 431-88-99  

 ПЕРЕГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ (ЯКІСНИЙ) .......................................ДОГ. ................ (067) 431-88-99  

 ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09  

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

 ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067) 847-27-68  

 Áåòîíîçì³øóâà÷³, ò/â, õîëîäèëüíèê ................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

 Áóä³âåëüí³ ë³ñà (ðèøòóâàííÿ) ........................ äîã. ........ (067) 847-27-68  

 Ìåòàëîïðîêàò, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ................ äîã. ........ (097) 301-65-05  

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 ÊÎÏÀªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ І ÄÎÊÎÏÓªÌÎ. ÁÓÐІÍÍß ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ 
ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ. 
ÊÎÐ×ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß, 
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85  

 «ÏІÄ ÊËÞ×»ÏÎÊÐІÂ.ÐÎÁÎÒÈ, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ 
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÓÒÅÏË.ÁÓÄÈÍÊІÂ (067)735-74-20, 
(067)718-84-32  

 1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³, 
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80  

 1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäà-
ìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62  

 1 ÎÁÐІÇÊÀ, ÎÌÎËÎÄÆÅÍÍß ÑÀÄÓ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄІÂ. ÐÎÁÎÒÈ. 
ÍÀÂÅÄÓ ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀ ÄІËßÍÖІ. (099) 549-09-19  

 Kpèíèö³: êoïàííÿ, áóð³ííÿ. Êàíàë³çàö³¿. Ê³ëüöÿ â³ä âèðîáíèêà. 
Äîñòóïíî. ßê³ñíî. (097) 115-07-45

ÀÐÌÓÂÀÍÍß. ÁÅÒÎÍÍІ, ÇÅÌÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß 
ÒÀ ІÍØÅ. ßÊІÑÍÎ (097) 721-41-61    

АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛ-НИ 
на воду: проектування, 
буріння, ремонт. 
Ліц. АВ475314.

(067) 794-19-09  

 ÁÐÈÃÀÄÀ Ç Ä/Ð, ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÌ ÂÈÊÎÍÀª ÊËÀÄÊÓ ÖÅÃËÈ, 
ÁËÎÊІÂ. ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ. ÏÎÊÐІÂËß. (063) 109-36-62  

 Áðèãàäà êàìåíÿð³â âèêîíóº âñ³ áóä³â. ðîáîòè, êëàäêà, ôóíäàìåíò, 
ñòÿæêà, çåìëÿ. (096) 372-62-43, Ñåðã³é  

 ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ. 
ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) 794-19-
09  

 ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ 
«ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 794-19-09  

 ÂÈÂÅÇÅÌ ÁÓÄÑÌІÒÒß, ÃËÈÍÓ + ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß ÐÓ×ÍÅ 
ÀÁÎ ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 998-
43-57  

 Êàíàë³çàö³¿, êðèíèö³: êîïàííÿ, áóð³ííÿ. Äîñòàâêà ê³ëåöü. Ïîñëóãè 
åêñêàâàòîðà. (097) 115-07-45  

 ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÀ ÁÐÈÃÀÄÀ (ÁÅÒÎÍßÐІ, ÀÐÌÀÒÓÐÍÈÊÈ, 
ÊÀÌÅÍßÐІ). ØÓÊÀª ÑÅÐÉÎÇÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. (068) 640-83-38  

 ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ, ÃÀÇÎÁËÎÊÓ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ. ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ 
ÐÎÁ. ÁÐÈÃÀÄÀ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (097) 811-50-86  

 ÊÎÏAªÌÎ ÒÐÀÍØÅ¯,ßÌÈ ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ.ÂÈÂІÇ 
ÃÐÓÍÒÓ.ØÈÐ.ÒÐÀÍØ.20,30,40,50,60,80ÑÌ (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13  

 ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ. ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁ.ÃËÈÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÍß 
0-3Ì, ÊÎÂØ 20,30,40,50,60,80,100ÑÌ (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

 Ïå÷³, êàì³íè, áàðáåêþ áóä³âíèöòâî òà ðåìîíò. (097)696-09-50, 
(063)607-12-33  

 ÏÎÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ/ÄÐÎÂ, ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ, ÁÓÄІÂÅËÜÍІ, 
ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍІ ÐÎÁ. ÏÐÈªÌÍІ ÖІÍÈ. (067) 697-71-21, 
ÑÅÐÃІÉ  

 ÑÕÎÄÈ ÄÅÐÅÂ’ßÍІ, ÏÐÎÅÊÒ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ 
ÎÊÐÅÌІ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÑÕÎÄІÂ. (068) 174-89-62  

 Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067) 
877-27-92  

 ÓÊËÀÄÀÍÍß ÏËÈÒÊÈ ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯. ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÀ 
(067) 307-32-33  

 ×èñòèìî òà ïîãëèáëþºìî êðèíèö³. Êîïàºì âèãð³áí³ ÿìè. Äîñòàêà 
ê³ëåöü (067) 684-06-38  

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

 «Ï³ä êëþ÷» àáñîëþòíî äîñòóïíî øïàëåðè, øïàòë³âêà, ìàëÿðêà, 
ïëèòêà, ëàì³íàò, ³í. (068) 174-08-35  

 1 ìàéñòåð âèêîíàº ÿê³ñíî øïàêë³âêó, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè òà 
îáëàøòóº â³äêîñè. (067) 963-88-61  

 À ÌÈ ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐ.ÐÎÁÎÒÈ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒ-
ÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ËÀÌІÍ. (097) 457-14-99  

 À Ó ÍÀÑ ÀÊÖІß! ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÏІÄ ÊËÞ× 
(ÃІÏÑ, ØÏÀÊËІÂÊÀ,ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÏËÈÒÊÀ,ËÀÌІÍÀÒ, ØÏÀ-
ËÅÐÈ). ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑÜ ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ (093) 310-67-68  

 ÁÀËÊÎÍ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÂІÊÍÀ, ÀÐÌÑÒÐÎÍÃ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ 
ÒÀ ІÍØÅ. (063)240-88-10, (097)113-12-10  

 ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ, ×ÀÑÒÊÎÂÎ, ÄÅÊÎÐÈ 
ÒÀ ІÍØÅ. ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊË.,ÂІÄÊÎÑÈ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, 
ËÀÌІÍÀÒ, ÏÀÐÊÅÒ. ÄÎØÊÀ, ÏËÈÒÊÀ. (093) 241-50-05  

 ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐ-
ÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42  

 ÏÀÐÊÅÒÍІ ÐÎÁ: ÍÀÑÒÈËÀÍÍß ÏÀÐÊÅÒÓ, ÏÀÐÊ.ÄÎØÊÈ, 
ËÀÌІÍÀÒÓ. ØËІÔÓÂÀÍÍß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß. (067) 758-27-04  

 ÏËÈÒÎ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ,  ÄÎÑÂІÄ×ÅÍÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ. ÑÀÍÒÅÕÐÎ-
ÁÎÒÈ Â ÊÎÌÏËÅÊÑІ. (067)959-88-11, (063)125-34-20  

 Ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, ìàëÿðí³ ðîáîòè òà ³íøå. 
(098) 786-16-23  

 Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè, 
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11  

 ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ. ÌÀËßÐÍІ ÐÎÁ.,ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, 
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ. ÐÎÇÓÌÍÀ ÖІÍÀ (097) 714-07-04  

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

 STELIVSIM.COM.UA ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ, 
«ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄ-
ÊÎ, ßÊІÑÍÎ. (097) 309-97-58  

 1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ 
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ, 
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-
12-25  

 ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ, 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25  

 ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÃІÍ, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (097) 457-
14-99  

 ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ, 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25  

 ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÇÀÌІÍÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІÉ, ÂÑÒÀ-
ÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ, ÇÂÀÐ.ÐÎÁ. (068)219-84-28, 
(067)430-20-18  

 ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀ-
ÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

 ÑÀÍÒÅÕÍІ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. 
(067) 905-04-57  

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

 ÅËÅÊÒÐÈÊ ÂÈÊÎÍÀª ÅË.ÌÎÍÒÀÆÍІ ÒÀ ÅË.ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎ-
ÁÎÒÈ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ.ØÂÈÄÊÎ. (097) 503-21-01  

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 «ÄÀÕÁÓÄ» ÏÎÊÐÈÂÀÞ ÄÀÕÈ: ÌÅÒ.×ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀ-
ÑÒÈË, ØÈÔÅÐ ÒÀ ІÍ.ÌÀÒÅÐІÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. ÖІÍÀ Â 
ÇÀËÅÆÍÎÑÒІ ÂІÄ ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐ.ÏÎÊÐÈÒÒß. ÏÐÀÖÞÞ 
ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊІÂ (097) 755-68-57  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65  

 1 ÁÐÈÃÀÄÀ  ÂÈÊÎÍÀª ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ 
ÑÊÀÄÍÎÑÒІ ÇÀ ÏÎÌІÐÍÈÌÈ ÖІÍÀÌÈ. (063)286-37-48, 
(068)959-72-98  

 ÁÀËÊÎÍÈ. ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÄÀÕÓ. ØÂÈÄÊÎ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ. 
ßÊІÑÍÎ. (098) 222-26-65  

 ÂÈÊÎÍÀÞ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄ. ÁІÊÐÎÑ. 
ÁІÊÐÎÅËÀÑÒ. ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. (098) 271-20-96  

 ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (098) 222-26-65  

 ÄÀÕ «ÏІÄ ÊËÞ×». Ç ÓÑІÕ ÍÀßÂÍÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÐÅÌÎÍÒ 
ÄÀÕÓ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. (067) 428-97-33  

 Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, óòåïëåííÿ, òåðàññè, àëüòàíêè ç 
åôåêòîì ñòàðîâèííè. (067) 895-95-32  

 ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖІ, ÏІÄÄÀØÊІÂ, ÂÎÄÎÑÒÎÊІÂ, 
ÂÑÒÀÍÎÂË.ÌÀÍÑÀÐÄ.ÂІÊÎÍ, ÂÅÍÒÈËßÖ. (098) 222-26-65  

 ÏÎÊÐÈÂÀªÌÎ ÄÀÕÈ Ç ÓÑІÕ ÍÀßÂÍÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. 
ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. (097) 755-68-57  

 ÏÎÊÐÈªÌÎ ÄÀÕ: ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ØÈÔÅÐ ÒÀ ІÍØІ 
ÌÀÒ. ÖІÍÀ ÂІÄ ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. (097) 338-65-85  

 ÏÎÊÐІÂ. ÐÎÁÎÒÈ Á.-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄÎÌ. 
Â ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÂÑІ ÌÀÒÅÐ. ÃÀÐ.2Ð. (093) 550-63-67  

 ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. 
ÏÎÌІÐÍІ ÖІÍÈ. (098) 222-26-65  

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

 Áðèãàäà ôàñàäíèê³â âèêîíàº ïðîôåñ³éíå óòåïëåííÿ áóäèíê³â. 
(097) 889-69-22  
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 BÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ 
ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ Ð-ÍÈ. (067) 252-38-62  

 Cóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ðåìîíò òþíåðà, ïðîøèâêà òà âñòàíîâëåííÿ 
Smart TV. (093) 406-34-54  

 À ìè ïîêëàäåìî òðîòóàðíó ïëèòêó. Äåøåâî, ÿê³ñíî, øâèäêî. 
Äåòàë³ ïî òåëåôîíó: (067) 877-27-92  

 À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ. 
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19  

 À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä 
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096)  317-76-68  

 Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Íåäîðîãî. 
(097) 234-07-04  

 Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91  

 ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓ-
ÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ. 
ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎ-
ÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 Åëåêòðîìîíòàæ â³ä ë³÷èëüíèêà äî â³äåîíàãëÿäó. Çàçåìëåííÿ 
ìåðåæ. Áëèñêàâêîçàõèñò. (067) 240-70-16  

 Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33  

 Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó. 
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04  

 Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà 
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62  

 Ðåìîíò òà ïðîäàæ ãàçîâèõ êîëîíîê, ïëèò òà ñàíòåõí³êè. Ïàéêà, 
÷èñòêà êàëîðèôåð³â. (097) 260-38-29  

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â òà ïðàëüíèõ ìàøèí âñ³õ ìàðîê. Ðå-
ìîíò åëåêòðîííèõ ïëàò. (097)435-86-94, (063)294-71-72  

 Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì 
íà ä³ì äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.  

 Ñëóæáà àâàð³éíîãî â³äêðèòòÿ çàìê³â. Êâàðòèðè, ìàøèíè, ñåéôè. 
(098) 100-03-03  

 Ò Å Ð Ì ІÍ .  Ð Å Ì Î Í Ò  Õ Î Ë Î Ä È Ë Ü Í .  Í À  Ä Î Ì Ó  Ç 
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî 
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é  

 ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ. 
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

 Øàôè-êóïå, äâåð³-êóïå, êóõí³. Áåçêîøòîâíèé äèçàéí. Ö³íè âè-
ðîáíèêà. (098) 722-99-30  

506993

507158

506041

505969
506306

 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÒÀ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ ÒÀ ×ÀÑÒ-
ÊÎÂÎ! ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÌÎÁ.ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)883-67-
01  

 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄІÂÅËÜ. ÁÐÈÃÀÄÀ. ÏІÍÎÏËÀÑÒÎÌ ÀÁÎ ÂÀ-
ÒÎÞ. ÐÈØÒÓÂÀÍÍß. ÄÎÑÂІÄ. ÁÀÆÀÍÍß (097)462-30-53, 
(063)274-40-29  

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, 
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Áåçêîø.ïèñüì.ñò³ë. Òóôë³ íîâ³ 39ð .................... - ........ (099) 392-61-99  

 Øàôà ................................................. íåäîðîãî ........ (096) 526-76-06  

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

 Ãàç.ïëèòó 4-êîíôîðíà ............................ 700 ãðí. ........ (098) 202-13-06  

 Ãàç.ïëèòó Âðàçîìåò, Áðåñò .................... 1000ãðí. ........ (098) 482-19-73  

 Ãàçîâà ïëèòà, õîëîäèë., êèëèì ............... 700 ãðí. ........ (068) 210-46-91  

 Ãàçîâó ïëèòó (õîðîøà) .......................... 1000ãðí. ........ (067) 161-04-07  

 Äðîâà ....................................................... äîã. ........ (067) 179-78-34  

 Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00  

 Ô³í³êîâà ïàëüìà, âèñîòà 1ì40ñì. .............. íåäîð. ......... (097)560-06-31  

 Õîëîäèëüíèê Àòëàíò ..............................2000ãðí. ........ (068) 838-02-17  

 Õîëîäèëüíèê Íîðä, Ñíàéãå, â³äì/ñò .......... 850 ãðí ........ (096) 623-71-59  

 Øâ. ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ................. 500 ãðí. ............ (097)5600631  

 Øâ/ìàø Ïîä³ëüñüêà 1990ð.â. ðó÷íà ............... äîã. ........ (098) 758-91-34  

7.4 ÊÓÏËÞ  

 À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68  

 ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

 Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³ .................. äîã. ........ (097) 529-10-20  

 Ãàç/ïëèòó, ã³òàðó, øàõè ................................ äîã. ........ (093) 299-45-17  

 Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (067) 777-76-00  

 Ïðàë/ìàøèíè, ì³êðîõâ. òà ³íøå ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29  

 ²íâàë.â³çîê, õîäóíêè .................................... äîã. ........ (073) 133-96-75  

7.5 ÏÎÑËÓÃÈ  

 «AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ. 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 814-
24-77  

 «AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27  

 «AAABM»Àêóðàòíî ïåðåâåçåìî+çàâàíòàæèìî: ìåáë³, êâàðòèðè, 
äèâàí, õîëîäèëüíèê, ³í. (097) 674-43-61  

 «AALT» ïåðåâåçåìî, ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, 
êâàðòèðè, ³íøå.Íåäîðîãî (098) 718-21-80  

 «DAF». ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÜÊÀ Ç ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ÌÅÁËІÂ, 
ÏІÀÍІÍÎ + ÄÎÑÂІÄ×ÅÍІ ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 972-10-09  

 «Àâòåíòè÷íèé» ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â âñ³õ ìàðîê. Çàïðàâêà 
ôðåîíîì. Ãàðàíò³ÿ. (098) 190-85-62  

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íå-
äîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06  

 «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí., 
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61  

 «Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü 
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79  

 0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ, 
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94  

 1 ÇÐІÆÓ ÒÀ ÎÁÐІÆÓ ÄÅÐÅÂÀ. ÏÎÐІÇÊÀ/ÐÓÁÊÀ, ÏÐÎÄÀÆ 
ÄÐÎÂ. ÂÈÂІÇ ÃІËËß. (099) 549-09-19  

 100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî 
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà  

 A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â, 
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80  

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, 
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

 ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ. 
(067) 770-17-14  

 ÂÎÄІÉ ÊÀÒ. Å Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏÎÌ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ. 
(068)275-15-52, (050)443-51-11  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏ. 
ÎÔІÖІÉÍÎ. ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß Â ÂІÍ. (068)275-15-52, (050)443-
51-11  

 ÂÎÄІ¯ І ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ ÍÀÌ ÏÎÒÐІÁÍІ. (�097) 
088-53-20  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, 
ÁÀÐÌÅÍÈ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

ÊÓÕÀÐ
помічник кухаря. (067)124-28-48  

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

 ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï 
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ. ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ 
ÑÒÀÒÓÐÈ. 500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ, Ã/Ð: 1/2 ÄÎÁÀ. (068) 160-
20-78  

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ, 
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ ÏÎ Ì.ÂІÍÍÈÖß. ÄÎÁÀ ×Å-
ÐÅÇ ÄÂІ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. Ç/Ï Â×ÀÑÍÎ (067)430-53-76, 
(093)115-78-85  

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-250-350/доба. Вахта. Соц.
пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-02, 
(067)417-94-37  

 ÎÕÎÐÎÍÖІ ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ,ÍІ×ÍІ ÇÌІÍÈ Â ÌІÍІ-
ÇÎÎÏÀÐÊ ÖÅÍÒÐ.ÏÀÐÊ. ÔІÇÈ×.ÏÐÀÖß (097)239-00-53, 
(063)274-43-74  

 ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï 
ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) 315-50-59  

 ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÂÀÕÒÀ, ÏÐÎ¯ÇÄ ÒÀ 
ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

 ÑÒÎÐÎÆ-ÊÎ×ÅÃÀÐ Â ÑÒÎËßÐÍÈÉ ÖÅÕ, ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: 
ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÒÐÈ. Ç/Ï 700ÃÐ/ÄÎÁÀ. (067) 433-74-63  

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

 ÄÂІÐÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ (097) 399-23-84  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß! ÄÇÂÎÍÈÒÈ ÏІÑËß 15.00. (063) 123-
08-17  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß/ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ. ÂÓË. 
ÇÎÄ×ÈÕ, 10. (067) 741-55-87  

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ, 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ  

 ÀÃÅÍÒ Ç ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒІ. ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. ÍÀ-
Â×ÀÍÍß, ÎÔІÑ Â ÖÅÍÒÐІ ÌІÑÒÀ. (096) 969-99-89  

 ÌÅÍÅÄÆÅÐ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ ÍÀ ÑÊËÀÄ ІÃÐÀØÎÊ. ÇÍÀÍÍß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÈ 1Ñ, ÂÈÙÀ ÎÑÂІÒÀ. (067) 430-66-96  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

 ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ, 
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ-
ÂÀËÜÍÈÊÈ  

Швачка, закрійниця 
Постійна робота 
Заробітна плата 15 000 грн. 

(067) 433-36-81  

 Øâà÷êà â ìàéñòåðíþ îäÿãó íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Çàìîñòÿ. (063) 
406-63-82  

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ  

 ÎÏІÊÓÍÊÈ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ Â ÍІÌÅÖÜÊІ ÐÎÄÈÍÈ. ÆІÍÊÈ ÄÎ 60 
Ð. Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ  

 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÀÃÐÎÔÅÐÌÈ Â ÍІÄÅÐËÀÍÄÈ. ÆІÍÊÈ ÄÎ 50 
Ð. Ç/Ï 2000-2800 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 ÐІÇÍÅ  

 Â ÇÎÎÄÂÎÐÈÊ ÏÎÒÐІÁÍÀ ÌÎËÎÄÜ: ÄÎÃËßÄ ÇÀ ÒÂÀÐÈ-
ÍÀÌÈ, ÐÎÁÎÒÀ Ç ÄІÒÜÌÈ. ÃÐÓ×.ÃÐÀÔІÊ. (063)274-43-74, 
(097)239-00-53  

 Äîïîìîãàòè ðîçêëåþâàòè îãîëîøåííÿ ïî ì³ñòó. (068) 209-74-74  

 Ëþäè ïîòð³áí³ äëÿ ðîçêëåþâàííÿ îãîëîøåíü ïî ì³ñòó. Áîíóñè 
ï³öà,ñìàêîëèêè ùîâå÷îð (097) 935-65-71  

 ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Ç ÏÎÍІ ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ. 
(097)239-00-53, (063)274-43-74  

 Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè äî 30ð., ñòóäåíòè. (098) 373-04-94  

 ÑÒÎËßÐ ÄËß ÐÅÌÎÍÒÓ ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÄÅÐÅÂ.
ÑÏÎÐÓÄ, ÃÍÓ×ÊÈÉ ÃÐÀÔІÊ Â ÇÎÎÄÂÎÐÈÊ. (097)239-00-53, 
(063)274-43-74  

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

 A ÿ øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). Ðîçïèë, ³íøå.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Ïåòðî  

 À ìè øóêàºìî ðîáîòó! Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. 
ßê³ñíî. Äåòàë³ ïî òåë.: (067)877-27-92, Áîðèñ  

10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

 Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³ 
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68  

 Äîïîìîãà ó âèâ÷åíí³ á³îëîã³¿ òà õ³ì³¿. Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ òà ÄÏÀ. 
Îíëàéí çàíÿòòÿ. (097) 118-48-00  

 Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè, óêð.ìîâè 1-9 êë. Ï³äãîòîâêà äî øêîëè, 
êîëåäæó, Âèøåíüêà. (097) 217-67-04  

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

11.1 ÑÃ ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 ГНІЙ. БЕЗКОШТ.САМОВИВ.МОЖЛ.ДОСТ. ........................ДОГ. ................(097) 239-00-53  

 Êàðòîïëþ, äð³áíó ³ íàñ³ííåâó ........................ äîã. ........ (067) 390-36-41  

 СОЄВИЙ ЖМИХ (МАКУХА), КРУПИ ОПТОМ ...................ДОГ. ................ (067) 775-66-29  

 Ñ³íî ëóãîâå ................................................ äîã. ........ (097) 212-77-20  

11.4 ÊÓÏËÞ  

 ГРЕЧКА,ЯЧМІНЬ,СОЮ,СОНЯШНИК,ПШЕНИЦ ................ДОГ. ................ (067) 775-66-29  

 Ï³ð‘ÿ, ñâ³æå, á/â ..................................... äîðîãî ........ (068) 222-91-86  

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПОБУТОВА 
ТЕХНІКА  

12.2 ÊÓÏËÞ  

 Ñìàðò ò/â, ìàëåíüêèé,âåëèêèé ä³àã ................ äîã. ........ (097) 016-22-63  
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8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

 Í³ñàí-Ïðèìà .................. 07 .... á³ë ..... 2000 ......... - ............. äîã. .......... (097) 244-31-11 ..................................................... ïàñàæèð, äîâãà áàçà  

8.3 ÊÓÏËÞ  

 ÂÀÇ ............................. - ...... - ........ - .............. - ............. - .............. (063) 827-83-61 .......................................................... â õîðîøîìó ñòàí³  
 Í³ññàí Ë³àô................... - ...... - ........ - .............. - ............. äîã. .......... (098) 100-03-03 ...................................................................1èé âíåñîê  

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

 Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè 
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48  

 Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè 
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93  

 Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî÷í³, ï³ñëÿ 
êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) 318-15-13  

 Ñ³âàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè, 
ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) 651-91-92  

 Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà÷ ì³í.
äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) 347-78-54  

 Òðàêòîð ÌÒÇ, Ò-25, êîñ³ëêè ðîòîðí³ îáïðèñêóâà÷³ 200ë, 300, 400, 
600, 800, 1000ë. (095) 810-17-87  

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 ГУМА, ДИСКИ 13,14,15, Б/В,ВІДМ.СТ ................................ДОГ. ................ (067) 793-68-25  

 Ñèä³ííÿ ³íîìàðîê Íèâà 08, 09 ...................... äîã. ........(097) 244-31-11  

8.8 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 Òåðì³íîâèé ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò äâèãóí³â ëåãêîâèõ à/ì. Âè¿çä 
äî êë³ºíòà. (067) 415-94-89  

8.9 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI
ÏÎÑËÓÃÈ  

 «AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27  

 Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë. 
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ, 
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÄÎ 2 Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. 
ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ ÑÅÐÅÄÍß ÁÀÇÀ. (093) 409-28-
28  

 Äèñïåò÷åðñüêà. Òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ôîëüêñâàãåí-T4, 
8 ÷îëîâ³ê. (097) 374-73-79  

506606 506524
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12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

 Cóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ðåìîíò òþíåðà, ïðîøèâêà òà âñòàíîâëåííÿ 
Smart TV (093)406-34-54  

 Eëåêòðîìîíòàæ â³ä ë³÷èëüíèêà äî â³äåîíàãëÿäó. Çàçåìëåííÿ 
ìåðåæ. Áëèñêàâêîçàõèñò. (067)240-70-16  

 Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò÷èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé. 
Âèêëèê äîäîìó. 66-68-62, (098) 062-16-47  

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 

ÏÎÑËÓÃÈ  

 À êðåäèòè ãîò³âêîþ. Ïåðåêðåäèòóâàíÿ. Êðåäèòíà ñï³ëêà 
«Ïàðòíåð». Ë³ö. 380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72, (096)901-79-
48  

 Àäâîêàò Óëàíîâñüêèé Â. І. Óñ³ âèäè àäâîêàòñüêî¿ äîïîìîãè. Ñâ. 
260. Ñòàæ 19 ðîê³â (096) 555-03-49  

 Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîä-
ðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17  

 Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîä-
ðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17  

 Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ 
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44  

 Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ 
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44  

 ÊÐÅÄÈÒÈ ÃÎÒІÂÊÎÞ. 17 ÐÎÊІÂ ÊÐÅÄÈÒÓªÌÎ. ÊÐÅÄÈÒ-
ÍÀ ÑÏІËÊÀ «ÏÀÐÒÍÅÐ». ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72, 
(096)901-79-48  

14. МЕДИЧНІ 
ПОСЛУГИ  

14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

Мобільна лазня з виїздом 
до Вас. Парна, кімн.відпоч. 
тв, душ, рушники, посуд. 
Комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99  

 Äîïîìîæó ëåãêî êèíóòè ïàëèòè òà âæèâàòè àëêîãîëü. (067) 912-
99-11  

 Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê «ªâðîÌàéðî», áåç åë.ïðèâîäó. Íå 
ðîçïàêîâ. Íîâèé. (097)290-22-91, (068)042-41-49  

 Ó Âàñ áîëèòü ñïèíà ÷è áàæàºòå ïîçáàâèòèñü â³ä öåëþë³òó? Òåëå-
ôîíóéòå: (067) 276-41-37, 54-61-98  

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçí. 
Â³éíè, 12 òîì³â. (097) 560-06-31  

 ÑÒÀÐІ ÄÂÅÐÍІ ÐÓ×ÊÈ CCCÐ, ÏËÀÑÒÈÊ, ÃÎÄÈÍÍÈÊ, ÌÎÍÅÒÈ, 
Ô/À ÏËІÂÊÎÂÈÉ (098) 753-77-50  

16.2 ÊÓÏËÞ  

 AÍÒÈÊÂÀÐІÀÒ. ÌÎÍÅÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎÃÎ ÏÅÐІÎÄÓ ÄËß ÑÅÁÅ. 
ÄÎÐÎÃÎ. (067) 933-17-24  

 ÄÎÐÎÃÎ! ÊÀÐÒÈÍÈ, ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÌÎÍÅÒÈ, ІÊÎÍÈ, 
ÁÓÐØÒÈÍ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ, ÃÎÄÈÍ., Ô/À. (096) 437-03-19  

 ÊÀÐÒÈÍÈ ÑÐÑÐ, ÌÅÄÀËІ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, 
ÁІÆÓÒÅÐІß, ÂІÍÒÀÆÍІ ÏÀÐÔÓÌÈ. ÄÎÐÎÃÎ. (097)111-68-
62  

 ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ, 
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

 Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè, 
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14  

 ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÐÎÁÎ×І ÍÀ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. 
ÏÐÈ¯ÄÓ ÇÀÁÅÐÓ. (067) 901-51-14  

 Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 933-
17-24  

 ÊÓÏËÞ ÕÐÎÌÎÂІ ×ÎÁÎÒÈ, ÔÎÐÌÓ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÂÎªÍÍÓ 
ÀÌÓÍІÖІÞ, ÐÀÄІÎÑÒÀÍÖІÞ. (098) 753-77-50  

 ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎ-
ÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 
753-77-50  

 ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎ-
ÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

 ßËÈÍÊÎÂІ ІÃÐÀØÊÈ, ËßËÜÊÈ, ÌÀØÈÍÊÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÈ, 
ІÃÐÓ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 ÊÀÐËÈÊÎÂІ ÊÀÌÅÐÓÍÑÜÊІ ÌІÍІÀÒÞÐÍІ ÊÎÇÎ×ÊÈ ÒÀ ÊÎÇ-
ËÈÊÈ. (097)239-00-53, (063)274-43-74  

 Ïîðîäèñò³ êóðè, êà÷êè, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, 
ãîëóáè òà ïåðåãí³é. (067)869-88-93, (063)130-30-80  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà Â17 ¹227600 â³ä 30 ÷åðâíÿ 2017ð. 
âèäàíèé íà ³ì‘ÿ Ìàëèíè÷ Þð³é Âåí³àì³íîâè÷, Â³ííèöüêèì 
àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì. Ââàæàòè íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòó öèôðîâîãî òàõîãðàôà UAD0000005R7F000 ä³éñíà 
â³ä 06.02.2020ð äî 05.02.2025ð. íà ³ì‘ÿ Ìàð³óø Ìàêñèì. Ââàæàòè 
íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

19. ЗАГАЛЬНІ 
ОГОЛОШЕННЯ  
19.2 ÊÓÏËÞ  

 À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71  

 ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ 
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50  

 ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, 
ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 
753-77-50  

 Êóïëþ äîðîãî! Ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, ãîäèí., ïðèêðàñè, áóñè 
ÿíòàðí³, êîðàëîâ³. (067) 901-51-14  

 ÊÓÏËÞ ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, ×ÀÑÒÎÒÎÌІÐÈ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, 
ÐÅËÅ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ІÍ. (097) 111-68-62  

 ÐÀÄ ІÎÄÅÒÀË І ,  ÐÀÄ ІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄ ІÎÏËÀÒÈ, 
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-
77-50  

 ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ, 
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50  

19.3 ÐІÇÍÅ  

 ÄÎÏÎÌÎÆÓ ËÅÃÊÎ ÊÈÍÓÒÈ ÏÀËÈÒÈ ÒÀ ÂÆÈÂÀÒÈ ÀËÊÎ-
ÃÎËÜ. (067) 912-99-11  

Розміщуйте оголошення 
в газеті «РІА» .                                 
Вартість від  20 грн. 
Телефонуйте:                         

(0432) 555-135
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наталіЯ піскуніЧева, 
RIA, (063)7386310

З дитинства 
Ярослав мріяв 
про службу в ар‑
мії. Він був вольо‑

вим, сильним, цілеспрямованим, 
патріотичним. Тож коли почалася 
війна у 2014, сказав мамі: «Мені 
треба йти».

— Я його відмовляла, просила. 
Але він був впевнений у своєму 
рішенні. По ньому з дитинства 
було видно, що буде військовим, 
у нього хист до цього був. 23 лю‑
того 2014 року Ярославу випо‑
внилося 18 років і в серпні він 
пішов на контракт, — згадує матір 
Героя. — У довідці про склад сім’ї 
було вказано, що мама сама ви‑
ховує дітей, його не могли взяти 
в зону АТО. Він так хвилювався 
через це. Я не знаю, яким чи‑
ном, але вдалося все‑таки туди 
потрапити.

він Був такиМ хороБриМ!
Ярослав підписав контракт 

на три роки, прослуживши два, 
підписав контракт ще на п’ять 
років. Після цього звільнився і 
приїхав додому на півроку.

— Думав, що піде на роботу, 
планував поїхати на заробітки, 
зробив закордонний паспорт, 
але… Підійшов до мене каже: 
«Не ображайся мамо, але я вій‑
ськовий. Мої там хлопці. Це моє 
життя».

Влітку 2021 року підписав 
контракт, служив у Миколаєві. 
23 лютого йому виповнилося 26.

— Може в когось війна 24 по‑
чалася, а в нас вона була з 
14 року. Всі вісім років бояла‑
ся за нього. Але він був таким 
хоробрим і проходив там, де 
інші б ніколи не пройшли! Він 
був командиром бригади. За всі 

роки в його бригаді ніхто не за‑
гинув. У нього було три поранен‑
ня, він собою закривав хлопців. 
Сварився на хлопців, коли хтось 
не одягав спорядження, дуже 
прискіпливо до цього ставився. 
Казав мені: «Мам, а як інакше? 
Я за них відповідаю. Їх вдома 
чекають». Він за хлопців своїх 
горою стояв.

про нагороди 
не розповідав

За роки служби Ярослав за‑
служив багато нагород. Серед 
них є й медаль «За визволення 
Маріуполя».

— Орден «За мужність 3 сту‑
пеня», «За мужність 2 ступеня», 
медаль «Захиснику Вітчизни», 
хрест бойового братерства, хрест 
морського піхотинця «За заслу‑
ги», почесний нагрудний знак 
«За взірцевість у військовій служ‑
бі 3 ступеня», медаль учасника 
АТО, медаль «Ветеран війни», — 
перераховує нагороди молодший 
брат Ярослава, Антон.

— Є ще іменний перстень 
батальйону морської піхоти 
36 ОБРММ «Вірний завжди!» 
Такий мало кому вручали. За що 
саме ці нагороди Ярослав не роз‑
повідав, — продовжує Антон. — 
Він взагалі був небагатослівний, 
що стосується служби. Але був 
для мене прикладом. Він пішов 
в АТО, коли мені було 14 років, 
у 2018 році я, як і він, обрав вій‑
ськову службу.

«похороНка На руках. 
але я щодНя йоМу телефоНую»
біль  Ярослав Христюк з Браїлова 
загинув у Маріуполі 17 березня. Він досі 
там. Мама Героя, Юлія, сподівається, що 
це помилка, син живий і повернеться 
додому: «Він був найкращий, розумієте?»

«зМиритисЯ не МожеМо»
Зв’язок з Ярославом пропав 

28 лютого.
— До мене прийшов мер Жме‑

ринки, люди з військкомату. 
Чоловіків вісім було. Повідоми‑
ли, що Ярослав загинув у бою 
17 березня. Тоді шестеро хлопців 
полягло, але ніяких подробиць 
не знаю. Поки що немає мож‑
ливості вивезти з Маріуполя, — 
розповідає мама Героя. — Я йому 
писала у вайбер. До цих під теле‑
фоную, думаю: «А раптом?» Він 
був моя надія, моє життя. У мене 
четверо дітей, ми усі трималися 
разом, я їх виховала сама. Батько 
покинув, жодної участі у нашому 

житті не брав. Я дякую Богу, що 
в мене такі чудові діти. 

Ярослав — найстарший у ро‑
дині. Він був опорою для усіх. 
24‑річна Яна вісім місяців тому 
поїхала у Польщу. Нині вона 
допомагає волонтерам, бавить 
діток, яких привезли з україн‑
ських дитбудинків. 22‑річний 
Антон, як і старший брат об‑
рав військову службу. Три роки 
служив за контрактом, але по‑
тім у нього почалися проблеми з 
серцем. 17 лютого переніс опера‑
цію на серці, нині проходить ре‑
абілітацію. Найменшій, Марій‑
ці — 14, вона дев’ятикласниця.

— Ярослав як приїжджав, од‑

разу до сестри: Машулічка, що 
ти хочеш? — згадує Юлія. — 
Коли всі разом збиралися, ми 
не могли наговоритися, всю ніч 
на дивані могли говорити. За‑
вжди всі разом були.

Ми змиритися не можемо. 
Хоча ця похоронка на руках, 
я думаю: може це помилка. 
Не можемо уявити, як будемо 
без нього. Він для усіх нас був 
підтримкою. «Мамуся» — так 
гарно до мене звертався. Я так 
хочу, щоб він зайшов у двері, 
отак сказав: «мамуся» і обня‑
ти його. Це все, що я хочу. І 
щоб закінчалася війна і ніхто 
не гинув.

— Може в когось війна 
24-го лютого почалася, 
а в нас вона була з 
14 року. Всі вісім років 
боялася за нього, — 
каже Юлія

Ярослав воював з 2014 року. напередодні повномасштабної війни, 23 лютого, йому 
виповнилося 26

ВолоДиМир БаБков,
RIA, (098)2671548

На початку минулого тижня 
стрічки місцевих новин пере‑
повнила звістка про дефіцит 
донорів у Вінниці. Журналіст 
RIA/20minut.ua відвідав центр 
служби крові на Пирогова у Ві‑
нниці. Виявилося, інформація 
не відповідає дійсності.

Початок війни навпаки спри‑
чинив навалу з охочих стати до‑
норами крові. Такий патріотизм 
має і зворотній бік медалі. Ме‑
дики можуть не встигати при‑
йняти всіх охочих та й трапля‑
ються випадки, коли у людини 
є протипоказання до донорства. 
Але фахівці формують реєстр 

донорів, яких викликатимуть 
за потреби.

— Зараз дефіциту крові немає. 
Такого не було у мирний час. 
Але ми обережні з висновками, 
адже мир настане обов’язково, 
а відтак, і потреба у донорах 
залишатиметься завжди, — так 
пояснила ситуацію медична ди‑
ректорка центру служби крові 
Тамара Павленко.

Медик додала, що хірургічні 
втручання, акушерські операції, 
онкогематологічні хвороби ніку‑
ди не зникають.

У центрі служби крові постій‑
но моніторять потреби і запаси. 
Поки що крові та її компонентів 
достатньо як для цивільних ме‑
дичних установ, так і військових.

Хто може стати донором?
Донорами можуть стати осо‑

би від 18 років. Вони не пови‑
нні мати хронічних хвороб та 
хірургічних серійозних втручань, 
токсоплазмозів, гепатитів Б і С, 
не вживати ліків на постійній 
основі. В день здачі не можна 
їсти жирного, але варто посні‑
дати, випити багато рідини.

За два дні не можна вживати 
алкоголь і за годину не треба па‑
лити. Після донорства необхідно 
зменшити фізичне навантаження 
і відпочити.

Донору після здачі дають день 
відпочинку. Або до відпустки, або 
на поточний період. Також ком‑
пенсується вартість харчування 
у розмірі 90 гривень.

«такого не було у мирний час». Чи є дефіцит крові?

з початком війни кількість донорів крові у вінниці зросла 
у рази. В обласному центрі служби крові здійснюють забір як 
для потреб цивільних медустанов, так і для військових

Герої не вмирають
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МиХайло курдюков,  
RIA, (095)1039671

Тиждень тому 
військовослужбов‑
ці полку «Азов», 
який понад місяць 

мужньо боронить Маріуполь, по‑
відомили, що ворог розповсюдив 
у місті отруйні речовини (ОР) 
невідомого походження. Внаслі‑
док цього постраждали цивіль‑
ні. На щастя, епіцентр уражен‑
ня був на відносній відстані від 
них. Якщо це дійсно були ОР, 
то свідчить про те, що рашисти 
застосували хімічну зброю.

Враховуючи характер веден‑
ня війни рашистами, не можна 
виключати, що за першою мо‑
жуть послідувати й інші хімічні 
атаки. Саме тому ми звернулися 
до фахівців кафедри медицини 
катастроф та військової меди‑
цини Вінницького національ‑
ного медичного університету та 
попросили їх розповісти, якою 
може бути хімічна атака, які бо‑
йові отруйні речовини можуть 
застосувати проти нас рашисти, 
як у разі чого нам повідомляти‑
муть про хімічну атаку та як від 
неї можна захиститися.

наШ ворог — 
непередБаЧуваний

Заступник завідувача кафедри 
Володимир Подолян говорить, 
що наш ворог непередбачува‑

ний, зокрема, у використанні 
заборонених видів озброєння. 
Тому не виключено, що надалі 
по тих або інших українських 
містах він застосує хімічну 
зброю. За його словами, в росії 
зберігається десятки тисяч тонн 
бойових отруйних речовин, що 
перейшли їй у спадок від СРСР.

Їх класифікують на кілька 
груп, однак найбільш небезпеч‑
ною для нас, каже Володимир 
Подолян, є група нервово‑па‑
ралітичних хімречовин. Саме їх 
з більшою ймовірністю застосо‑

вуватиме ворог: це зарин, зоман, 
V‑гази, зокрема, відомий після 
отруєння російського політика 
Навального, «Новачок».

Ці речовини є надзвичайно 
стійкими до навколишнього се‑
редовища. До прикладу, влітку 
зарин може уражати територію 
впродовж шести годин, навесні 
та восени впродовж 12 години, 
взимку — дві доби.

Якщо говорити про зоман, 
то він у десять разів токсичні‑
ший за попередню ОР. Влітку 

«Можливо, доведеться 
евакуйовуватися»
тотальна зброя  російські терористи 
ймовірно застосували хімічну зброю 
у Маріуполі. це наводить на думку, 
що надалі це може повторитися. Ми 
поговорили з провідними фахівцями 
кафедри медицини катастроф та 
військової медицини ВнМУ про 
ймовірний розвиток подій у такому 
випадку. а також попросили розказати, як 
убезпечити себе від ураження

він зберігає стійкість впродовж 
доби, взимку — кілька діб. 
V‑гази — влітку півтора тижня, 
взимку — місяць. «Новачок» ще 
більш небезпечний.

— Людям потрібно пояснюва‑
ти, що ворог може застосувати 
таку зброю. Робити це потріб‑
но не для того, щоб лякати їх, 
а для того, щоб якомога кра‑
ще підготуватися до ймовірної 
небезпеки, знати, як діяти у разі 
чого, — розповідає науковець 
Володимир Подолян. — Потра‑
пити до наших міст вони можуть 
з артилерійськими снарядами, 
ракетами, авіабомбами. Їх також 
можна розпилити через виливні 
авіаційні пристрої, як то робить‑
ся, коли зрошують поля. Літак 
пролетів, і певна територія міста 
стала зараженою.

люди від цього гинуть
Клінічна картина при уражен‑

ні бойовими хімічними речови‑
нами нервово‑паралітичної гру‑
пи виглядає наступним чином: 
максимальне звуження зіниць, 
погіршення зору, водянисті 
виділення з носа, слинотеча, 
відчуття стискання в грудях, 
ускладнене дихання, відчуття 
занепокоєності, напруженість, 
біль у м’язах, судоми. За сло‑
вами науковця, симптоми роз‑
виваються залежно від концен‑
трації ОР в повітрі та кількості 
їх потрапляння на шкіру.

— У підсумку людина почне 
задихатися, відчуватиме сильний 
біль у м’язах. Люди від цього 
гинуть, — продовжує Володимир 
Подолян. — Пам’ятаєте відео, 
як після отруєння «Новачком» 
кричав Навальний? Він кри‑
чав якраз через сильний біль 
у м’язах та судоми.

У мережі ви могли бачити 
листівки на кшталт: «Почув 
аміак — в підвал ху@к. Почув 
хлор — лізь на бугор», — легко 
запам’ятати, коли потрібно під‑
німатися якомога вище, а коли 

навпаки. Втім, науковці медич‑
ного університету кажуть, що 
використання саме цих отруй‑
них речовин на сьогодні є ма‑
лоймовірним. Хоча б через їх 
сильну летючість, себто вітер 
дме — все зникло, бойового 
ефекту мало.

Однак ворог може вдарити 
по місткостях, що в них збері‑
гаються ці речовини. Тоді те‑
риторія навколо перетвориться 
на якийсь час у непридатну для 
використання та небезпечну для 
здоров’я та життя.

Чи готові Ми до хіМіЧних 
атак?

На питання про те, чи гото‑
ві ми наразі до хімічних атак, 
науковці дають негативну від‑
повідь. Говорять, що за Радян‑
ського Союзу існували індиві‑
дуальні аптечки помаранчевого 
кольору для само‑ або взаємо‑
допомоги у випадку поранень 
чи враження зброєю масового 
знищення. Всередині, зокрема, 
були засоби для використання 
при отруєнні фосфорорганічни‑
ми речовинами. Сьогодні, крім 
атропіну, який відпускається 
за лікарським рецептом, в Укра‑
їні немає інших препаратів, які 
можуть слугувати протиотрутою 
від отруйних речовин.

Іншим важливим елементом 
захисту під час хімічної атаки є 
засоби індивідуального захисту 
органів дихання, себто проти‑
гази. Їх наразі практично немає. 
Як немає й засобів індивідуаль‑
ного захисту шкірних покривів.

За словами завідувача кафедри 
медицини катастроф та військо‑
вої медицини ВНМУ Миколи 
Матвійчука, за вісім років війни 
з таким підступним ворогом, 
як росія, в Україні мало б бути 
передбачено захист цивільного 
населення на випадок хімічних 
атак: закуплені ЗІЗи, проведено 
відповідні навчання. Втім, ні‑
чого з цього зроблено не було.

В ідеалі необхідно мати 
протигаз з коробкою-
фільтром, що затримує 
органічні речовини з 
температурою кипіння 
понад 65°

науковці говорять, що в ідеалі кожна людина має 
мати відповідні навички, хороший протигаз та атропін. 
на практиці — більшість не зможе зробити навіть 2% розчин соди

новини

так само як і про повітряну — че-
рез сирени. Після неї через гуч-
номовець мають повідомити: 
«Загроза хімічного зараження» 
або «Хімічна небезпека».
Після такого повідомлення, не-
обхідно чим швидше потрапити 
до приміщення, герметично за-
крити всі двері та вікна. Якщо є 
шпарини, їх потрібно закрити 
мокрими ганчірками, щоб ізо-
люватися від потрапляння зара-
женого повітря ззовні. В ідеалі, 
кажуть науковці, необхідно мати 
протигаз з коробкою-фільтром, 
що затримує органічні речовини 
з температурою кипіння понад 
65° та атропін, який ввести, якщо 
з’явиться симптоматика уражен-
ня.
— на місце ураження одра-
зу відправлять фахівців. Вони 
зроблять хімічну розвідку, ви-
значать, якою саме отруйною ре-
човиною атакували, передадуть 
необхідну інформацію керівни-
цтву, а потім через телебачення 

та радіо до населення звернуться 
з повідомленнями про подальші 
дії, — продовжує Микола Мат-
війчук. — Можливо, населенню 
доведеться евакуйовуватися. 
людям скажуть, де місце збо-
ру, які засоби індивідуального 
захисту одягнути, чи потрібно 
брати запаси води та їжі.
науковці медичного університету 
говорять, що елементарним за-
хистом слизових носа та рота є 
ватно-марлева пов’язка, змочена 
2% розчином соди. При хімічних 
опіках можна використовувати 
розчин лимонної або оцтової 
кислоти. За можливості, на очі 
одягніть окуляри, які щільно при-
туляються до шкіри, підійдуть для 
плавання.
Поверх речей одягніть дощовик, 
який потім можна буде промити 
або просто викинути. Попіклуй-
теся про наявність гумових ру-
кавичок. на ноги можна взути 
гумові чоботи або натягнути 
бахіли поверх взуття.

Як дізнаємося про хімічну атаку?

стрижуть та 
чепурять
У Вінниці 20 перукарень 
безплатно обслуговують 
переселенців. Щоб отри‑
мати безоплатні послуги в 
перукарні, переселенцям 
достатньо лише пред’явити 
документ, що посвідчує 
місце реєстрації в межах те‑
риторій, де ведуться активні 
бойові дії, або довідку про 
реєстрацію ВПО.
Зареєструватися на безко‑
штовні перукарські послуги 
можна в будні з 9.00 до 
12.00 за номером телефону 
0432‑50‑90‑43. Крім того, 
за цим номером можна 
дізнатись, які саме перу‑
карні надають безкоштовні 
послуги.

Не пропустив 
швидку
Патрульні супроводили 
до лікарні пацієнтку з 
інсультом та оштрафували 
водія, який не пропустив 
швидку.
У четвер, 14 квітня, вранці 
патрульні отримали виклик 
на 1‑й проїзд Чехова від 
працівників швидкої допо‑
моги. Медики попросили 
допомогти транспортувати 
їх пацієнтку.
— Патрульні, прибувши 
на місце події, донесли 
жінку, в якої стався інсульт, 
з 3‑го поверху до каре‑
ти швидкої. Після цього 
супроводили її до лікарні, — 
розповідають у прес‑службі 
«Патрульна поліція Ві‑
нниці». — Дорогою до ме‑
дзакладу перевагу кареті 
швидкої допомоги не надав 
водій автомобіля ЗІЛ.
На вулиці Київській па‑
трульні його зупинили. 
На 51‑річного поруш‑
ника винесли постанову 
за ч. 3 ст. 122 (Ненадання 
переваги в русі автомобілю 
швидкої медичної допомо‑
ги) КУпАП.
За це правопорушення пе‑
редбачено штраф у розмірі 
510 гривень.

хотіли 
завербувати
Вінничанина, який працює 
на стратегічному підпри‑
ємстві регіону, намагалися 
завербувати спецслужби 
Російської Федерації. Про 
це повідомляють в Службі 
безпеки України у Вінниць‑
кій області.
Завербувати вінничанина 
намагалися співробітники 
ФСБ на кордоні з Кримом 
у 2021 році. Українця за‑
тримали, коли він повертав‑
ся з території окупованого 
Криму.
— Допитувався та схилявся 
до співпраці. При повер‑
ненні до Вінниці повідомив 
про ці факти СБУ. Всіх 
свідомих громадян про‑
шу вчиняти так само як я і 
слава Україні, — розповів 
чоловік.

коротко
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Дар’я Бистрягі‑
на, лікар‑волон‑
тер та засновник 
клініки «Мама — 
Врач» розповідає 

про волонтерський біль. А саме 
про те, скільки ж дурниць (тобто 
непотрібних чи навіть шкідливих 
медикаментів) пишуть у списки 
і скільки дорогоцінних коштів 
витрачається на їх покупку.

— Гаразд, пацієнти не зобов’я‑
зані знати всю аптеку та доказо‑
ву медицину, але лікарі — вони 
продовжують призначати всяку 
нісенітницю, — говорить Дар’я 
Бистрягіна.

Лікарка пропонує пройтись 
по списку, пояснюючи, що непо‑
трібного, ба навіть відверто шкід‑

ливого, замовляли волонтерам.

МаЯЧнЯ у списках
— Наприклад, є запит на про‑

тивірусні всіх сортів, хоча немає 
жодного доведеного чинного 
противірусного при ГРВІ, — роз‑
повідає Дар’я Бистрягіна. — Той 
самий Протефлазід. Мій чоловік, 
лікар Анатолій Власенко, у мину‑
лому році виграв суд на мільйон 
гривень у фармкомпанії: навіть 
українська судова система під‑
твердила, що противірусний пре‑
парат Протефлазід — лайно.

Далі, за словами лікаря, окре‑
мим запитом у волонтерів є 
на антибіотики в ніс. Зокрема 
препарати: ізофра, полідекса, 
очні краплі, які капаються в ніс.

— Не робіть цього, ви роби‑
те тільки гірше й ростите стійкі 
бактерії, — говорить лікарка. — 

заМовляють «дурНі» ліки. а що 
дійсНо потрібНе під Час війНи?
волонтерський біль  Щодня 
команда лікарів-волонтерів тягає купу 
коробок, пакує, сортує і відправляє, 
не шкодуючи часу, сил і своїх спинок, щоб 
люди з міст, пошматованих війною, мали 
чим лікуватись. необхідні медпрепарати 
волонтерам часто замовляють — і 
тут у лікарів починає сіпатися око від 
побаченого в списку…

Війна війною, а 
весняну алергію 
ніхто не відміняв. 
Тому протиалергічні 
препарати зараз 
потрібні

— Навіщо бетаргіни та інші 
штуки при ацетоні, коли дитині 
потрібна глюкоза й поїсти? — 
дивується лікарка. — Гелі для 
прорізування зубів (дентокінд, 
камістад, дентол) неефективні, і є 
ризик метгемоглобінемії (це коли 
гемоглобін не може переносити 
кисень до тканин. Симптоми — 
головний біль, запаморочення, 
задишка, нудота, погана коор‑
динація м’язів та шкіра синьо‑
го кольору (ціаноз), судоми та 
аритмії серця).

Знеболити ясна дитині, як по‑
яснила Дар’я Бистрягіна, мож‑
на ібупрофеном/парацетамолом 
всередину, і дати гризти охоло‑
джений прорізувач. А щодо ні‑
фуроксазиду — то він не лікує 
вірусні діареї та і взагалі дуже 
обмежений у застосуванні у світі.

люди звикли так 
лікуватисЯ

За словами лікаря Анатолія 
Власенка, волонтери зараз отри‑
мують замовлення на непотріб 
за однієї причини — багато лю‑
дей тривалий час були без пра‑
вильного діагнозу, з неправиль‑
ним лікуванням, тому й зараз 
просять неправильні ліки.

— Про противірусні препарати 
говорити вже немає сил. А ще є 
бабусі, які звикли валідолом ліку‑
ватися або такими ж препаратами 

з лишень психотерапевтичним 
ефектом, — говорить лікар. — 
У принципі, на якісь поступки 
для заспокоєння людей ми йде‑
мо. Купуємо речі, які не мають 
стовідсоткового виправдання, але 
можуть допомогти полегшити 
«кукушку»: спрей для горла, якісь 
таблетки, хоч це не потрібна ви‑
трата часу та коштів.

Дуже часто, за словами лікаря, 
є запит на антибіотики. 

— Але це така штука, що може 
зробити гірше, бо антибіотик при 
вірусній інфекції не допоможе, 
але вб’є частину корисних бакте‑
рій, на територію яких прийдуть 
уже погані бактерії, — розповідає 
лікар. — Тому застосування анти‑
біотиків при ГРВІ збільшує кіль‑
кість бактеріальних ускладнень 
у перспективі. 

А от протиалергічні препарати, 
як каже лікар, зараз можуть бути 
потрібні. Адже війна війною, 
а весняну алергію ніхто не від‑
міняв, якраз береза цвіте.

— Протиалергічні препарати 
треба теж давати з обережністю, 
той самий алерзин, едем, еріус 
не потрібно давати при вірусі (лі‑
карі часто прописують), тільки 
коли є алергія, — говорить Анато‑
лій Власенко. — До речі, не кож‑
на алергічна висипка потребує 
протиалергічних препаратів, 
лише коли є шкірний свербіж.

Про ковід зараз мало хто згадує 
в Україні, але в іншому світі, де 
немає рашистів, говорять про 
новий штам вірусу, який є більш 
заразний та стійкий до вакцин.
— В перші тижні війни в людей, які 
ховались у сховищах, прямо ці-
лими підвалами хворіли ковідом, 
але переносили в цілому легко, — 
говорить лікар. — Діло йде до літа, 
минулого літа він спав, цього року 
теж сподіваємось.
епідемії є невід’ємною частиною 
війни.
— Щоб з’явилась якась епідемія, 
вона має звідкись потрапити 
до нас, — говорить анатолій Вла-
сенко. — але знову ж таки — пра-
вець. Правець — це біль воєнного 

часу. Якщо ти доросла людина, 
а в тебе немає вакцинації від прав-
ця останні десять років, то бажано 
це зробити. Друге питання — гепа-
тит. тут теж мова про чисельні рани 
і якщо у вас не закритий календар 
по гепатиту, його варто закрити. 
Може стати актуальною проблема 
гепатиту а. тому його теж бажано 
попередити, є окрема вакцина від 
гепатиту В і гепатиту а, їх можна 
робити одночасно.
ну і нагадаємо про туберкульоз. 
Він також ніде не подівся.
— туберкульозу вакцинами не за-
побігти. те, що роблять у полого-
вому щеплення Бцж, то воно для 
того, щоб уникнути важких форм 
хвороби, — говорить лікар. — 

не знаю, що зараз по Бцж у по-
логових, але це ті речі, які повинні 
бути зробленні. тим паче в країні, 
де існує епідемія туберкульозу з 
ускладненням у вигляді війни. і 
тут, до речі, підвальні умови іс-
нування людей у зонах бойових 
дій дійсно негативно впливають. 
тому що для того, щоб захворіти 
туберкульозом, потрібно перше — 
контакт із людиною, яка виділяє 
бацилу коха, друге — погані умови 
життя, недоїдання, замерзання.
Загалом лікар радить усім дітям та 
дорослим за можливості зробити 
щеплення: акДС (якщо не робили 
останні 10 років або невідомий 
вакцинальний статус), гепатит, 
кПк.

Які хвороби нам сьогодні загрожують

лікар анатолій власенко. Щодня він зі своїми колегами 
відправляє медпрепарати і гуманітарну допомогу до різних 
міст України

здоров’я

До речі, зелені шмарклі ми 
не лікуємо, лікуємо пацієнта з 
певними симптомами.

Була у списках, як каже лікар‑
ка, інша маячна.

— Також є запит на спреї для 
горла або цукерки від болю в гор‑
лі для дітей 2‑х років.  — питає 
лікарка. — Спрей провокує спазм 
гортані в дітей молодшого віку, 
а цукерки — шлях до удушення 
в дітей до 6‑ти років. Насправді 
горло лікується ібупрофеном/па‑
рацетамолом внутрішньо.

За словами лікарки, не потріб‑

но зловживати й сиропами від 
кашлю.

— Кашель – потрібний реф‑
лекс, і він працює вам на ко‑
ристь, — говорить Дар’я Бистря‑
гіна. — Пом’якшити кашель мож‑
на, треба багато пити або 1 ч. л. 
меду на ніч (його можна навіть 
дітям з року). Усувати кашель 
виправдано тільки при підтвер‑
дженому кашлюку, і то не всім.

Також запитують у волонтерів 
препарати від дитячих ацетонів, 
гелі для прорізування зубів, ніфу‑
роксазид від шлункових проблем.
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реклаМа

505942



16 RIA, Середа, 20 квітня, 2022
персона

про колиШніх друзів і 
раБську Ментальність

— У росії в мене були друзі. 
Але тут ключове слово «були», 
тому що жоден з них не сказав 
ні слова про агресію. Тож я ви‑
далив їх звідусіль.

Чи можна буде колись про‑
бачити цей геноцид? Це дуже 
складне запитання. Напевно, 
це питання десятиліть. Коли ти 
бачиш всю цю кількість мирних 
людей, дітей, які загинули… Це ж 
не тільки проблема у пуйла, яке 
віддало накази. Це все люди, які 
стріляють, які підтримують…

Однозначно зрощенню фа‑
шизму у росії потакає народ: 
або своєю пасивністю, або своїм 
боягузтвом, а швидше — і тим, 
і іншим.

Якщо росіяни вважають, що 
одним із найкращих правителів 
росії був сталін, то навіть після 
пуйла у них, швидше за все, буде 
щось подібне.

Якщо порівнювати скачки рей‑
тингу путіна, вони відбувалися 
саме під час чеченської війни, 
грузинської війни, анексії Криму. 
Це і є пряма відповідь: «Хотят лі 
рускіє войни?» Вони це, на жаль, 
підтримують. Бо живуть у якійсь 
ординській парадигмі: що імперія 
має завжди рости. Мають най‑
більшу країну, величезні пусті 
території, але приєднується ще 
якийсь дотаційний регіон і вони 
все одно цьому радіють. Мені 
важко зрозуміти цю логіку.

Ну і другий атрибут: хан за‑
вжди правий, хан над законом. 
Це така рабська ментальність. І 
я би хотів, щоб вони виправи‑

Валентина 
кирильЧук, 
RIA, (096)31415155

Зірка сер іалу 
«Жіночий лікар» та 
колишній учасник 

«Дизель Шоу» Олег Іваниця ні 
секунди не роздумував над тим, 
що має робити з початку повно‑
масштабної війни.

Сьогодні спорядження автомат‑
ного магазина патронами актор 
називає найкращою медитацією, 
а блокпост, уквітчаний віршами 
українських класиків — форти‑
фікаційним мистецтвом.

Про колишніх російських дру‑
зів, рабський менталітет народу, 
що живе у ординській парадигмі, 
та зміну власних пацифістських 
переконань Олег Іваниця роз‑
казав у інтерв’ю.

« хотів записатисЯ ще 
в кінці сіЧнЯ»

— Вранці 24 лютого я проки‑
нувся не від вибухів, а від купи 
повідомлень у месенджерах, де 
було таке страшне слово: «По‑
чалося»… У той же день всту‑
пив до лав тероборони Києва. 
Насправді я хотів записатися 
в тероборону ще в кінці січня. 
Тоді вже зрозумів, що, на жаль, 
щось відбудеться. Але мені ска‑
зали, що потрібен військовий 
квиток. Я почав його поновлю‑

вати — це зайняло майже місяць. 
Свій військовий якраз встиг за‑
брати 23 лютого.

Патрулювання вулиць, контр‑
оль ввіреної нам території і підго‑
товка до можливого наступу ор‑
ків — це основні функції нашого 
підрозділу, який з кожним днем 
стає все більш підготовленим. 
Все більше людей хочуть, щоб 
нас відправили туди, поближче 
до орків. У нас щоденно стрільби, 
тренування — забезпечуючи спо‑
кійний тил і прикриваючи наші 
війська, ми все більше готові 
до прямих зіткнень.

«це сухе БажаннЯ, щоБ всі 
кацапи здохли»

— Я читав якось історію, де 
персонаж, опинившись на ві‑
йні, завжди стріляв поверх голів 
противника, щоб не брати гріх 
на душу. Колись я думав, що 
в таких обставинах, теж буду 
діяти подібним чином. Колись. 
Зараз — хєр.

Гріх — залишати виродків 
живими. Тому все, як вчать 
на стрільбах. Працюєш трохи 
нижче центру корпуса.

І це вже не злість, це сухе 
бажання, щоб всі кацапи, які 
прийшли на нашу землю зі 
зброєю — здохли. Кацапи в ши‑
рокому розумінні, разом з бу‑
рятами, кадирівцями і іншою 
звіриною.

про шлях від актора до воїНа
вчинок  Вінниччина має ще одного 
зіркового земляка, яким можемо 
пишатися. Передчуваючи неминучість 
війни, відомий актор олег іваниця, який 
народився у Хмільнику, ще у січні почав 
поновлювати втрачений військовий 
квиток. У перший же день війни він 
вступив до тероборони києва, пізніше 
склав Військову присягу

лись, але у те, що це відбудеться, 
не дуже віриться.

про російську Мову 
у житті наШих дітей

— На найближчі кілька деся‑
тиліть до російської мови буде 
приблизно таке ж саме став‑
лення, як до німецької після 
Другої світової. При всій пова‑
зі до сучасних німців, але тоді 
не особливо цікавились, чи ти з 
Німеччини, чи ти з Австрії, чи з 
якоїсь німецької колонії. Люди 
чули німецьку мову і виражали 
своє ставлення — і, звичайно, 
не завжди просто словами.

Тому у нинішніх умовах, по‑
думайте, чи дійсно ви хочете 
присаджувати своїх дітей на ро‑
сійську мову.

На холодний розум всі усві‑
домлюють, що російська мова — 
це не тільки мова пуйла і його 
стада рабів. Це мова Довлатова, 
Солженіцина, Цоя, Макаревича, 
Ахеджакової і так далі. Але коли 
розумієш, що накази бомбити 
мирні міста і села віддавались 
російською, то холодна голова 
може стати гарячою.

«в переМогу вірЯть усі»
— Мій особистий прогноз — 

війна закінчиться за два місяці. 
В перемогу вірять всі і це од‑
нозначно надихає. Інакше бути 
не може!

Ми всі неймовірно мотиво‑
вані. Я відчуваю величезну під‑
тримку від близьких, рідних і 
просто від людей, які знахо‑
дяться навколо. Всі готові до‑
помагати будь‑чим.

У мене була така картина: 
пам’ятаєте, сніг був кілька тижнів 
тому? Ти стоїш на посту, ранок 
вже, ледь‑ледь сонечко і їде дядь‑
ко на велосипеді по цьому снігу. 
Питаю: «Куди ви їдете? Докумен‑
ти». А він каже: «Їду на хлібзавод, 
бо хлопцям треба хліб».

Це для мене найбільша моти‑
вація. Нас не треба заставляти 
щось робити. Ми самі розуміємо: 
якщо ми зараз не згуртуємось, 
не захистимось від орків, то наші 
діти, на жаль, ризикують стати 
орками. А ми не можемо цього 
допустити!

Ми переможемо, тому що ми 
разом. Армія рабів завжди про‑
грає армії вільних людей.

506745 507917
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олег іваниця: «це наш кеп. З тих командирів, яких солдати 
називають Батя. нам з ним реально повезло. а кацапам — нє»

«У росії в мене були 
друзі. Але тут ключове 
слово «були», тому що 
жоден з них не сказав 
ні слова про агресію. 
Тож я видалив їх»
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немає ні їжі, ні води». Жах. Мене 
багато хто знає, і я знаю, хто за‑
раз є у тому чи іншому регіоні, 
хто куди їде. Контактував зі зна‑
йомими та незнайомими, просив, 
щоб людей забрали в безпечне 
місце, — каже Вадим.

Під час розмови Пава згадав і 
про ще одного учасника «Мас‑
терШефа»: Павла Серветника.

— Йому просто пам’ятник при 
житті треба ставити. Він у Хер‑
соні зараз, пече хліб і роздає. З 
перших днів він почав збір гро‑
шей, я активно підключив всю 
свою аудиторію, вдалося зібрати 
близько 700 тисяч гривень, — 
говорить Вадим. — Питаю: чим 
тобі допомогти, Пашо? Він каже: 
«Гроші на картці є, а от продукти 
в Херсон не пускають. Потрібне 
борошно, олія, яйця, дріжджі, 
по можливості м’ясо чи ковбаса, 
для нас це максимальна розкіш».

Вадим Бжезинський розказує, 
що на цій війні він допомагає 
інформаційно: а саме надає до‑
ступ до своєї аудиторії.

— Отримую купу хейту у свій 
бік, що я ніби щось не так роблю. 
Я просто намагаюся допомог‑

наталіЯ піскуніЧева, 
RIA, (063)7386310

Його ім’я Вадим 
Бжезинський, але 
глядачі кулінар‑

ного шоу «МастерШеф» знають 
його як Паву. Нещодавно у фей‑
сбуці з’явилося повідомлення, 
що Вадим нині живе у Вінниці 
та активно волонтерить. Ми ви‑
рішили розпитати шефа, чим він 
тут займається, що готує, з ким 
спілкується і про що мріє?

війна застала у вінниці
Пава живе у Києві, у Вінницю 

приїхав у робочих справах 16 лю‑
того. З осені він — бренд шеф 
мережі ресто‑барів «Бібліотека».

— Кожного місяця приїжджаю 
у Вінницю, якщо є якісь питання 
по меню, оновлюємо, врахову‑
ємо побажання людей, — каже 
Вадим. — 23 лютого, рано‑вранці, 
ми поїхали у Львів і ввечері по‑
верталися у Вінницю. Приїхали 
пізно, вже після дванадцятої. 
На в’їзді стояли поліцейські, це 
було незвично. Відчувалося, що 
щось не так.

Вадим згадує, що прокинувся 
зранку 24 лютого і його телефон 
був забитий пропущеними дзвін‑
ками. Хтось із родичів написав, 
що почалася війна. А потім він 
подзвонив Олександру Білодіду 
(учаснику «МастерШеф»), а той 
відповів, що «чути вибухи, бомб‑
лять Харків».

— Це був шок. В пам’ять врі‑
залися перші звуки сирени. Ти 
пам’ятаєш, що в школі були якісь 
евакуації, щось показували, про‑
водили навчання, а тепер це в ре‑
альному житті…

Перші дні ми з Лєрою, дружи‑
ною моєю, спали по черзі по дві 
години. На кожну тривогу бігли 
в підвал. Було дуже тривожно і 
не зрозуміло, як діяти.

перШі дні війни
24 лютого закрилися всі закла‑

ди. Пава розповів, що всі продук‑

ти, що залишалися в ресторані, 
віддали в тероборону. За його 
словами, до 6 березня мережа 
«Бібліотека», керівництво, ко‑
манда витратила близько двох 
мільйонів гривень власних ко‑
штів на потреби тероборони та 
ЗСУ.

— Коли відновили роботу, 
у нас була чітка позиція: біженців 
годуємо безплатно. Пропонуємо 
таку ж їжу, яку їдять співробіт‑
ники і я також, — каже Вадим 
Бжезинський. — Все по домаш‑
ньому: суп з фрикадельками, пас‑
та болоньєзе, сендвічі. Усіх, хто 
потребував, ми годували. Хоча 
були й такі, які відвертали від 
цього ніс.

Нині мережа закладів, якою 
опікується Пава, працює в звич‑
ному режимі.

— Керівництво прийняло 
рішення віддавати 10 відсо‑
тків на ЗСУ і я вважаю, що 
це правильно. Поки тут люди 
працюють, хлопці там нас захи‑
щають, — говорить бренд шеф 
Вадим Бжезинський. — Дивлю‑
ся на цих хлопців, що воюють 
у Маріуполі. Вони один раз їдять, 
майже не сплять і стоять. Вони 
Воїни, Герої. Хоча навіть більше 
ніж Герої, мені здається навіть 
слова такого ще не придумали, 
щоб назвати те, що вони для нас 
роблять.

просто допоМагаю, ЧиМ 
Можу

— Я тримаю зв’язок із різними 
містами, в тому числі окупова‑
ними. Пропоную свою допомогу. 
Була ситуація, коли мені написа‑
ли: «Ми сидимо в підвалі, у нас 

пава з Мастершефа: «у віННиці 
добре, але я хоЧу додоМу»
поки що тут  Переможець сьомого 
сезону кулінарного шоу «МастерШеф» 
і учасник битви сезонів Вадим 
Бжезинський вже майже два місяці живе і 
працює у Вінниці. Відомий кухар розповів 
про особливості Вінниці та вінничан, як 
допомагає під час війни, чому не любить 
готелі та, звісно, що готує

Хто переможе 
у «МастерШеф» Пава 
не розповів. Але 
заінтригував, що від 
деяких подій глядачі 
будуть шоковані

ти, чим можу і не афішую цьо‑
го, — каже Пава. — Я не збираю 
на свою картку якісь гроші, щоб 
комусь передати. Мені простіше 
напряму зробити збір на карт‑
ку того ж Паші Серветника, чи 
іншої надійної людини чи орга‑
нізації, про яку я точно знаю, 
що вона витратить їх з користю. 
Я розповідаю про них своїм під‑
писникам.

— І вважаю, що найбільше 
користі принесу саме в інфор‑
маційному плані. А як доведеться 
всім взяти автомати — візьму, — 
продовжив Вадим.

Шестеро в одній кіМнаті
Раніше у Вінниці Вадим за‑

тримувався максимум на 10 днів. 
А зараз вже майже два місяці тут.

— Мої друзі з Оболоні, коли 
почалися обстріли, провели добу 
в метро, вирішили їхати на За‑
хідну Україну. Виїжджаючи, по‑
трапили під обстріл, натерпілися 
страхів. Приїхали у Вінницю вже 
ввечері, — сказав Пава. — Я їм 
кажу: їхати в ніч взагалі не ва‑
ріант, зупиніться у мене, я тут 
квартиру знімаю і вранці поїде‑
те. Залишилися і досі всі разом, 
шестеро живемо в однокімнатній 
квартирі, — розповідає чоловік. — 
Звісно, тіснувато, але хіба це 
дискомфорт у порівнянні з тим, 
що відбувається в Маріуполі та 
інших містах?

тут спокійно і коМФортно
Вадим говорить, що у Вінни‑

ці йому комфортно. Він багато 
їздить Україною і помітив, що 
у нашому місті толерантні водії.

— Коли їду машиною у Вінни‑
ці, дороги толком не знаю, впи‑
сався не на ту смугу, треба якось 
вирулити, мене пропускають. Ві‑
нницькі водії значно спокійніші 

та привітніші, ніж, наприклад, 
у Києві. Бо там я в такій ситу‑
ації почув би багато всього про 
себе. А тут є взаємоповага між 
водіями, — каже Бжезинський.

А ще чоловік зауважив, що Ві‑
нниця чисте місто.

— Навіть коли гуляв пішки, 
звернув увагу, що берегова зона 
чиста. Є звісно, якісь заср..ні 
місця, але загалом — травичка, 
столики. Максимально приємно. 
Вінниця зараз великий перевал‑
ковий пункт. Багато знайомих 
тут проїздом. Їдуть, зупинили‑
ся, переночували, поїли, поїхали 
у Львів, відправили дружин і ді‑
тей за кордон, їдуть назад. Зу‑
стрів навіть тих, яких не бачив 
10 років, — сказав Вадим.

життЯ своє планує тільки 
в україні

Вадим Бжезинський упевне‑
ний, що Україна переможе у ві‑
йні з росією, бо «добро завжди 
перемагає зло».

— Я своє майбутнє планую 
тільки в Україні. В мене було 
багато можливостей поїхати та 
залишитися у Франції, Італії, Іс‑
панії. Але там зовсім інші люди. 
Навіщо мені десь, якщо мені до‑
бре тут? Тут шовковицю їв у ди‑
тинстві, навіть земля під нігтями 
з дерев була моя. Я не хочу ніку‑
ди. Навіть не розглядаю такого 
варіанту. Намагався відправити 
Лєру свою. Вона каже: «Ти що, 
жартуєш? Я нікуди не поїду!» — 
розповідає Пава. — Моя мама і 
бабуся в Кам’янському (Дні‑
пропетровська область). Міс‑
то за 40 кілометрів від Дніпра, 
150 від Запоріжжя. Там спокій‑
но, але в місті багато заводів і 
не дай Боже щось гепне, це буде 
катастрофа. Мені дуже хочеться 
додому поїхати.

коли Пава приїжджає у Вінницю, 
зазвичай винаймає квартиру. жив 
біля вокзалу, неподалік фонтану, 
на Замостянській… Якось у готелі 
зупинявся, але каже, що не лю-
бить готелі.
— Мені хочеться яєшеньки під-
смажити самому, щось приго-
тувати. Друзі дивуються, коли 
о 12 ночі йду на кухню щось готу-
вати. Як тобі не ліньки? — питають. 
а я не розумію: як це — ліньки? Як 
не ліньки комусь писати картину, 
чи створювати якісь проекти, пи-

сати книги? Взагалі, у будь-якій 
професії, яку любиш, як може 
бути ліньки? — питає чоловік.
Вадим розповів, що вдома най-
частіше готує пасти різні. любить 
італійську кухню, тому що вона 
проста, зрозуміла. Смаки бази-
ліку, томатів, сиру подобаються. 
також полюбляє латиноамерикан-
ську і паназіатську кухню.
— це не суші чи роли. там вибух 
смаків цитруса, солодкого, го-
строти, якогось характеру стра-
ви, — пояснює бренд шеф. — там 

можна суміщати несумісне — ло-
сось, манго, авокадо — накидав 
усе, зробив грамотну заправку, 
яка з усім цим в’яжеться і — сма-
кота! а взагалі найкраща їжа, це 
коли ти відкриваєш холодильник, 
а в тебе там все несумісне. на-
приклад: кефір, шоколадка, яйця, 
кусок курки, пів моркви, недопи-
тий апельсиновий сік і ти включа-
єш мозок і щось придумаєш. Як 
правило, завжди виходить щось 
цікаве з незвичайними смаками 
й іншими текстурами.

Як можна лінуватися готувати?

на новий сезон «МастерШефа» пава не хотів іти. Він займається ресторанами, став 
амбасадором «Пепсі», знімався у кіно, є купа справ. але захотів прокачати свої навички
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Каже, у цьому рюкзаку весь його 
дім.

— Дружину з дітьми вдало‑
ся вивезти за кордон, а я буду 
тимчасово облаштовувати життя 
у Вінниці. Приїхав сюди тиждень 
тому і наразі лише привітні люди 
траплялися. Тут у мене є знайо‑
мі, зараз працюю над пошуком 
роботи, волонтерства, — каже 
чоловік. — У Харкові наш бу‑
динок вцілів, але у сусідній був 
приліт. Там було важко знахо‑
дитися.

Обирали речі у гуманітарно‑

репортаж

наталіЯ корпан, 
RIA, (097)1448132

Дорослий та дитячий одяг, 
іграшки, ковдри, подушки, ди‑
тяче харчування, підгузки та інші 
речі переселенці можуть безко‑
штовно взяти у Центрі, який 

нещодавно від‑
крився у Вінниці.

Ми прийшли 
туди в обід, і Центр 
був наповнений 
людьми, які по‑
требують допомо‑

ги. На вході всіх переселенців 
записують та перевіряють у них 
довідку внутрішньо переміщеної 
особи. Відбувається все швид‑
ко. Після перевірки документів 
на вході люди йдуть обирати собі 
потрібний одяг, взуття тощо.

— Одяг надіслали закордонні 
благодійники, а також сюди речі 
приносять місцеві волонтери, 
містяни, — розповідає керівни‑
ця Центру Вікторія Вдовцова. — 
Наше місто домовилося з під‑
приємцями, і останні надали це 
велике приміщення для роботи 
Центру. Тепер в одному місці 
ми облаштували великий гума‑
нітарний штаб.

За словами керівниці Центру, 

речі довозять кожного дня і їх тут 
сортують. Приходить сюди бага‑
то людей, до прикладу, 5 квітня 
сюди завітали 1 698 людей.

— Люди можуть брати стіль‑
ки речей, скільки їм потрібно, — 
каже Вікторія Вдовцова. — Най‑
більший попит є на подушки, 
ковдри. Є люди, які приїжджа‑
ють без нічого. Керівниця Цен‑
тру додає, що дитяче харчування 
видається при наявності довід‑
ки, якщо дитинка маленька або 
жінка вагітна.

Попри весь цей масив негатив‑
них подій, у Центрі нам трапля‑
лися позитивні люди. Більшість, 
з ким ми говорили, вражені під‑
тримкою та піклуванням вінни‑
чан.

Підходимо до чоловіка, який 
обирає собі сорочку — це 
харків’янин Владислав. У нього 
за плечима невеликий рюкзак. 

в цеНтр реЧей для переселеНців
щодНя приходять сотНі людей
допомога  У Вінниці працює 
гуманітарний центр речей для 
переселенців з «гарячих» точок. там люди 
можуть безкоштовно обрати одяг, взуття 
та інші речі. Поговорили з українцями, 
які втекли від війни і зараз облаштовують 
тимчасово своє життя у Вінниці

му Центрі для свого маленького 
сина й родина киян.

— У Києві ми тиждень по‑
слухали вибухи, потім пере‑
їхали на дачу, що в Калинівці 
Київської області. Але й там нас 
переслідувала війна. За 300 ме‑
трів від нас три будинки знесло 
повністю, — розповідає кия‑
нин. — Тут нас прихистили зна‑
йомі. Нам подобається Вінниця, 
люди тут турботливіші. Напри‑
клад, наші нинішні сусіди, як 
дізналися, що ми переселенці, 
то одразу принесли нам поїсти.

Поруч для свого синочка оби‑
рає речі Надія з Бучанського ра‑
йону. Каже, їм вдалося виїхати 
до початку всіх цих кривавих 
подій.

— Чоловік залишився там, він 
працює у Києві, а нас відправив 
сюди, у більш безпечне місце, — 
говорить жінка. — У Вінниці ми 
вже зверталися за продуктовими 
наборами та фінансовою допо‑
могою, а тепер потеплішало і 
ми прийшли за одягом.

Вдалося поговорити нам ще 
з одними харків’янами. Велика 
сім’я з дітьми обирала для себе 
одяг на весну. Кажуть, приїхали 
у всьому зимовому, а потепліло 
і немає у що одягатися.

— Біля нашого будинку було 
бомбардування тричі, і після 
цього ми прийняли рішення 
їхати. Було дуже страшно, діти 
були перелякані, вони й досі 
лякаються від гучних звуків, — 
розповідає Ольга. — З пошуком 
квартири було складно, щоб зна‑
йти тут за нормальну ціну. Але 
зараз вже вдалося нормально 
облаштуватися.

Отож, адреса гуманітарного 
Центру речей: вул. Кармелюка, 
2 (другий поверх). Графік роботи 
Центру з 10.00 до 17.00, з поне‑
ділка по п’ятницю.

Щоб отримати необхідне, по‑
трібно пред’явити довідку про 
взяття на облік внутрішньо пе‑
реміщеної особи або документ, 
що посвідчує особу (паспорт або 
через застосунок «Дія»).

Одяг надіслали з-за 
кордону, також сюди 
речі приносять місцеві 
волонтери, містяни. 
Найбільший попит є 
на подушки, ковдри

обирали речі у гуманітарному центрі для свого маленького сина й родина киян. кажуть, 
у Вінниці їх прихистили знайомі, і тут їм дуже подобається

люди приходять у центр речей сім’ями. там вони можуть вибирати все 
необхідне, адже більшість виїжджали з «гарячих» точок з одним рюкзаком

речі у центр довозять кожного дня, і їх тут сортують. Щоденно сюди 
за всім необхідним приходять сотні переселенців

У Вінницькому міському центрі надання благодійної 
допомоги переселенці мають можливість отримати 
продукти харчування та за потреби — засоби гігі-
єни. набори уже видали майже шістьом тисячам 
зареєстрованим у громаді переселенцям. Про це 
інформує Вінницька міська рада.
для замовлення набору потрібно отримати довідку 
внутрішньо переміщеної особи в Прозорому офісі 
соціального спрямування. Далі — зателефонувати 

в центр надання благодійної допомоги за номерами: 
(097)-083–59–98; (093)-705–61–91.
дзвінки приймають з понеділка по суботу з 
10.00 до 14.00.
Пакунки готуються до видачі на наступний день — з 
11.00 до 16.00.
Станом на 17 квітня у Вінниці вже зареєструвались 
майже 24 тисячі переселенців. З них 23,5 тисячі вже 
отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПо).

переселенцям видають продуктові набори та предмети гігієни
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«та це ж історіЯ про нас, 
українців!»

Сюжет вистави розгортається 
у дні Всесвітнього потопу: біло‑
сніжна голубка передає пінгвінам 
два квитки на Ноїв ковчег. Але 
що робити, коли вас не двоє, 
а троє? Полишити друга на ві‑
рну смерть чи боротися за нього 
до останнього?..

Споглядаючи перипетії голо‑
вних героїв, яких блискуче вті‑
лили актори Олександр Радько, 
Андрій Богданов, Артур Констан‑
тинов і заслужена артистка Укра‑
їни Жанна Андрусишена, глядачі 
не стримували сміху та сліз.

«Хочу додому. Але дому вже 
немає…» — віддзеркалювалось 

культура

Підтримувати силою мистецтва 
вінничан та гостей міста трупа Ві-
нницького театру ім. Садовського 
почала з перших днів повномасш-
табного вторгнення.
Багато акторів активно займають-
ся волонтерством, для підтримки 
бойового духу захисників була 
створена мобільна бригада, що 
з постійними концертами висту-
пає для воїнів-героїв, а для того, 
щоб глядачі мали можливість хоч 

трохи відволіктися від щоденних 
сумних новин, садовці започатку-
вали покази #театронлайн.
Щодня на офіційному каналі 
театру на Youtube відкриті для 
перегляду найкращі вистави та 
концерти. Зокрема, зараз мож-
на переглянути козацьку баладу 
на 2 дії «назар Стодоля» народно-
го артиста України Віталія Селез-
ньова, дитячу виставу «красуня та 
Чудовисько» ольги Буги та багато 

інших цікавих постановок.
ну і головна радісна новина для 
усіх вінничан та гостей міста: на-
живо садовці планують регулярно 
презентувати вистави і концерт-
ні вечори у молодіжному центрі 
«квадрат» — просторі, який є 
найбільш безпечним навіть при 
загрозі повітряних тривог.
За анонсами слідкуйте на офіцій-
них сторінках у соцмережах театру 
і «квадрата».

вистави є онлайн і постійно будуть у «квадраті»

Валентина 
кирильЧук, 
RIA, (096)31415155

Бе з  з в и чни х 
трьох театральних 
дзвінків, у стінах, 

де невтомні волонтери щодня 
плетуть маскувальні сітки і зби‑
рають допомогу для захисників 
і переселенців, за невеличкою 
імпровізованою кулісою актори 
завершують останні приготу‑
вання перед виходом на сцену, 
а глядачі займають місця у залі, 
аби у час війни доторкнутися 
до театрального мистецтва.

аБсолютні паралелі із 
сьогоденнЯМ

Вже скоро не залишається жод‑
ного вільного стільчика. Повна 
зала красномовно доводить: ря‑
тівна сила мистецтва у час війни, 
як ніколи, необхідна людям.

— Сьогодні ми покажемо вам 
сімейну виставу «Бог пообі‑
цяв», — перед показом вітає при‑
сутніх керівник літературно‑дра‑

матургічної частини Вінницького 
академічного музично‑драматич‑
ного театру ім. М. Садовського 
Світлана Фицайло. — Колись 
німецький драматург Ульріх Хуб 
дуже хотів своїм дітям розпові‑
сти, хто такий Бог. Але говори‑
ти просто, напевно, виявилося б 
нецікаво, тож він написав п’єсу, 
яку назвав «Біля ковчега о вось‑
мій». Беручись за постановку 
вистави, наша талановита режи‑
серка Оксана Бандура назвала її 
«Бог пообіцяв», адже погодьтеся: 
Бог — то є любов, добро, злаго‑
да, яких так хочеться нам усім. 
Тому сьогодні ми і потрапимо 
у цей світ!

Проходить усього кілька хви‑
лин — і кожен присутній розуміє, 
чому для першої зустрічі наживо 
за час повномасштабного втор‑
гнення росії Вінницький театр 
обрав саме цю виставу. Актуаль‑
ність, абсолютні паралелі із сьо‑
годенням, мудрі підказки і світло 
надії у фіналі — кожна фраза і 
сцена не залишають байдужими 
нікого.

«торкНулися саМоГо серця!» 
театр розпоЧав серію вистав
сила мистецтва  Перший особливий 
показ вистави «Бог пообіцяв» пройшов 
майже у бомбосховищі — у безпечному 
приміщенні молодіжного центру 
«квадрат». Після шалених овацій та відгуків 
глядачів, які не стримували сліз та слів 
подяки, садовці пообіцяли грати вистави 
для вінничан та гостей міста регулярно

у серцях вимушених переселен‑
ців.

«Працюєш з ранку до ночі і 
ніхто не подякує», — пізнавали 
себе невтомні волонтери.

«Бог ніколи‑ніколи більше 
не покарає. А щоб про це не за‑
бували, він залишив на небі знак. 
Ця райдуга буде нагадувати, що 
дощ більше ніколи не буде нескін‑
ченним, що сонце більше ніко‑
ли не сховається так надовго. Ця 
райдуга знак його обіцянки», — 
сповнилися надії та світла усі.

— Просто фантастична вистава! 
Зворушлива, глибока і неймовір‑
но правдива! Я дивилася і в го‑
лові була єдина думка: та це ж 
історія про нас, українців! Ми ж 
точно так само зараз підтримує‑
мо одне одного, не залишаючи 
у біді, — ділиться враженнями 
вінничанка Тетяна Кухар.

— Сьогодні я вперше за ці 
жаливі 50 днів посміхаюсь, — зі‑
знається Ольга Бондаренко, яка 
приїхала у Вінницю з Маріупо‑
ля. — Безмежно дякую акторам 
Вінницького театру за ці подаро‑
вані емоції. Не описати словами, 
що вони сьогодні зробили для 
кожного з нас!

— Театр у воєнний час сприй‑
мається особливо. Я дуже чітко 
пам’ятаю відчуття, коли після 

тривалого карантину йшла перша 
вистава — атмосфера була над‑
звичайна, бо і глядачі, і актори 
неймовірно скучили за живими 
зустрічами. Але сьогодні, під 
час війни, це ще більший щем і 
цінність, — зазначає Ганна Со‑
ловйова. — Актори сьогодні гра‑
ли особливо вражаюче! Дякую 
за неймовірні відчуття і можли‑
вість вкотре переконатися, що 
Бог є в кожному з нас, а світло 
переможе.

Вдячні за неймовірні емоції, 
глядачі у фіналі вітали виконавців 
головних ролей найбурхливіши‑
ми оваціями, стоячи, вигукуючи 
«Браво!» і «Дякуємо!»

— До сліз пишаюсь рідним теа‑
тром. Як приємно, що у такі тяжкі 
часи ми можемо допомогти своєю 
справою і продовжувати служити 
мистецтву та людям, — каже дочка 
актора Олександра Радька Анас‑
тасія. — Мій батько розказував, 
що вони довго думали, як зігра‑
ти, як подати, щоб не зачепити 
болючих струн душі і подарувати 
надію глядачам. На виставі було 
багато переселенців із Маріуполя, 
і коли за текстом персонаж гово‑
рив: «В нас тепер немає дому», — 
в залі люди плакали. Повірте, і 
для акторів це не була просто ви‑
става, не просто чергова «робота».

ВолоДиМир БаБков, 
RIA, (098)2671548

Вінницький хореограф прово‑
дить безплатні заняття з тілесних 
практик. Він переконаний, що 
це необхідно для збереження 
життєвого тонусу під час війни. 
Приміщення для занять з людьми 
йому надали небайдужі оренда‑
тори. Плати не вимагають, а до‑
бровільні пожертви спрямовують 
на потреби ЗСУ.

— Душа і тіло — одне ціле, — 
каже вінницький хореограф Гліб 
Зельгін.

Йому без малого 32 роки і 24 з 

них він у хореографії. Чоловік 
зізнався, що п’ять років до війни 
був за кордоном, однак повернув‑
ся у зв’язку із вторгненням Росії. 

Практично одразу ж започатку‑
вав факультатив з хореографії, але 
не заради танців. Передусім, задля 
рівноваги життєвого і морального 
тонусу. Адже як і негатив, так і 
позитив поширюється ланцюгом.

— Я перемкнулася з бомбар‑
дувань на мирне життя, — каже 
переселенка зі столиці Антоніна 
Дмитренко.

Дівчина сама хореограф, але 
комплекс вправ вінничанина 
Гліба Зельгіна, як вона каже, 

тісно пов’язаний з курсом реа‑
білітації. Він допомагає відновити 
дихання у стресових ситуаціях 
та налаштуватися на впевненість 
у майбутньому. 

Заняття, які організовує Гліб 
Зельгін, проводяться безкоштов‑
но. Кошти беруть лише за до‑
брої волі охочих та й ті відра‑
зу перераховують на потреби 
ЗСУ. Поки що сума невеличка 
і склала 1500 гривень.

Якщо захочете зв’язатися з хо‑
реографом, то можна це зробити 
за допомогою соцмереж:

Instagram: @glibzelgin
Telegram: @glibzelgin

«коли переможемо, знадобляться здорові люди для 
відбудови країни», — каже хореограф гліб зельгін

п’ять років до війни гліб зельгін був за кордоном. однак 
у зв’язку із вторгненням росії повернувся, щоб допомагати людям

у залі панувала дружня атмосфера. Вдячні за неймовірні емоції глядачі аплодували акторам 
стоячи, вигукуючи «Браво!» і «Дякуємо!»
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***
Баба Надя з радістю 
підгодовує окупантів, бо 
миші здохли, а миш’як 
треба десь дівати.

***
Якщо білоруси полізуть, 
то їм вже є поганяло — 
чіпси.

***
Кожне відео від 
Байрактара, як ролик 
у Pornohub. Знаєш чим 
закінчиться, але очей 
не відірвати.

***
Оголошення для орків:
Якщо ви замерзли — 
присилайте нам свої 
координати на сторінку 
ЗСУ. Ми вас зігріємо…

***
Є тільки два варіанти 
завершення війни: або 
Україна виграє, або росія 
програє.

***
Через ваше неудобно 
разговарівать по українскі… 
с@ка… невдобно спати всій 
Україні…

***
Пропоную на українсько-
російському кордоні 
посадити касирку з АТБ, 
щоб питала у кожного 
приїжджого орка — пакет 
потрібен?

***
— Що спільного між 
русскім воєнним і чаєм?
— Є розсипний, а є 
в пакетах…

***
— Чому в Європі країни 
закривають свої порти для 
російських кораблів?
— Ніхто не хоче, щоб хтось 
думав, що саме їхня країна 
є тим самим місцем, 
куди відправили рускій 
корабель…

***
Особливості менталітету:
Українець: тягне все 
в будинок (навіть якщо 
воно і нафіг не потрібно). 
Любить копирсатися 
в городі і лаяти свій уряд.
росіянин: виносить все з 
додому на пропій, навіть 
ті речі, які дуже потрібні), 
любить залізти в чужий 
город і лаяти чужий уряд. 
Свій обожнює. А також 
любить розповідати, 
що він старший брат 
всіх слов’ян, при цьому 
не розуміючи жодної 
слов’янської мови.

***
Якщо ти добра та 
вихована людина, це 

зовсім не означає, що 
з тебе вийде поганий 
снайпер!

***
Треба знати не мову 
ворога, а відстань 
до ворога і поправку 
на вітер!

***
Приємний ранок: кава — 
гаряча, москалі — холодні.

***
— А чому в скабєєвої така 
дивна довга сережка і 
тільки в одному вусі?
— Ти колись бачив шнур 
у зливному бачку туалету?

***
Скажіть російською: німий, 
не мий не мій стакан.

***
— Назва якого міста 
в Україні складається з 
2-х частин: перша — те, 
без чого не можна жити, 
друга — що приносить 
спокій.
— Хер-сон.
— Я теж так думав, але 
правильна відповідь 
Жито-мир.

***
Українці — ми найкрутіша 
нація у світі! Навіть 
«вєлікая страна» доношує 
за нами труси…

***
Щоб закінчилась 
війна в Україні, путіну 
треба зустрічатись 
не з Зеленським, а з 
жириновським…

***
Рівень довіри до ЗСУ: 
збираю лушпайки з 
цибулі для покраски яєць 
на Великдень…

***
Як кажуть в народі, Бог 
любить трійцю: вова 
лєнін, вова жирік… путя, 
не підведи сваіх друзєй!!!

***
Воєнкомат рф:
— Привіт, ти щось чув про 
Чорнобаївку?
— Ні…
— Дуже добре, ти нам 
підходиш…

***
Миші плакали, кололися, 
але продовжували жерти 
кактус…
росіяни плакали, 
помирали, але 
продовжували їхати 
до Чорнобаївки…
Миші хоч наїлися…

***
— Куме, чого це ви к@цапа 
пилкою пиляєте? Взяли б 
та й застрелили!!!
— Бо маю час і натхнення!

Анекдоти
Овен 
Не починайте діяти, не визна-
чившись із цілями. Не надто 
довіряйте фактам і цифрам, 
якщо ваша інтуїція чинить 
опір, до неї слід прислуха-
тися. Надзвичайно великі 
шанси вийти на новий рівень, 
змінити своє життя.
 
Телець 
Ви будете залучати оточуючих 
добротою та щирим бажан-
ням прийти на допомогу. 
Проте не варто звалювати 
на себе чужі проблеми. 
Четвер — вдалий день для 
активних дій. У суботу краще 
не встрявати в дискусію, .

Близнюки 
Ви зможете навести лад і 
в паперах, і в голові, і в осо-
бистих стосунках. Можлива 
подорож, яка дозволить 
досягти успіху і сприятиме 
зміцненню вашого здоров’я. 
Може з’явитися можливість 
кар’єрного зростання.

Рак 
Настало довгоочікуване 
благополуччя. На роботі 
будуть здійснюватися давно 
задумані плани. Ваша здат-
ність швидко брати ситуацію 
під контроль спричинить 
загальне схвалення. Намагай-
теся розкрити таланти.

лев 
Ви будете переповнені твор-
чими задумами, але не за-
бувайте і про рутинну роботу.  
Друга половина тижня про-
йде у піднесеному настрої. 
Побалуйте себе. Виявляючи 
турботу про сім’ю, ви відчуєте 
тепло у відповідь.

Діва 
Подолати перешкоди до-
зволять впевненість у власних 
силах. Не довіряйте всім без 
розбору. Поки не діліться та-
ємницями навіть із найближ-
чими. У вихідні вас чекають 
зустрічі з людьми з давнього 
минулого.

ТеРези 
Ваша зібраність і дотепність 
мобілізують оточуючих. Якщо 
ви не розгубитеся в незви-
чайній ситуації, то вам загро-
жує романтичне знайомство. 
Задайте чіткий ритм роботи 
і неухильно дотримуйтесь 
його. 

СкОРпіОн 
Ви схильні виявляти поблаж-
ливість до власних недоліків. 
Не переступіть меж, зараз 
саме час позбутися згубних 
звичок і змінити своє життя 
на краще. Не піддавайтеся 
на провокації, вас втягують 
у конфліктну ситуацію.

СТРілець 
Зараз не час для творчості 
та фантазій, краще твердо 
стояти на ногах. Справи 
увінчаються успіхом, варто 
лише докласти до них хоча б 
мінімального зусилля. Багато 
домашніх неприємностей 
залишаться позаду.

кОзеРіг 
При необхідності ви можете 
сміливо розраховувати 
на пораду та допомогу друзів. 
На роботі у вас можуть ви-
никнути конфліктні ситуації, 
не дозволяйте понукати 
собою. Стосунки з колегами 
налагодяться до четверга. 
 
вОДОлій 
Настав важливий період, 
який дозволить розкрити 
свої здібності у професійному 
плані. Не лінуйтеся, не спіз-
нюйтесь. Намагайтеся бути 
якомога більш зосереджени-
ми і не витрачайте свої сили 
на дрібниці. 

РиБи 
Намагайтеся триматися 
подалі від привабливо-каз-
кових авантюр як у коханні, 
так і на роботі. Можливий 
приплив творчого настрою 
у представників літературної 
та інтелектуальної праці. Гар-
ний час для зміни роботи. 
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