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Вулиця Московська

Чи не пора її перейменувати?
Найімовірніше,
найближчим часом
у Вінниці замінять
назви близько двохсот
топонімів. Серед них
і вулиця Московська,
що стала предметом
не однієї дискусії серед
вінничан
 Ми запитали у самих
жителів цієї вулиці,
що вони думають про
перейменування?
Пояснюємо також те, як
відбуватиметься процес
деколонізації у нашому
місті


Вулиця Московська знаходиться
на Старому Місті. На ній
розміщені винятково приватні
будинки. Загалом їх понад 120

с.3

Про собакпереселенців

Собаки з Маріуполя,
Харківщини та Миколаєва
тепер живуть у Вінницькому
муніципальному притулку разом
з місцевими псами. Розповідаємо
про роботу притулку під час
с. 17
воєнного стану


Психіатри з Харкова
лікують вінничан

Вночі над будинком лікарів
Ольги та Іллі ворожий літак
став сніжити бомбами. Вранці
знайомі забрали їх із Харкова.
З березня лікарі живуть та
працюють у Вінниці і мріють
повернутись додому
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Чи реально знайти марку
з руським кораблем?

Думка
Оксана
Яцюк
громадська діячка

Трубадурство
імперії

Рідкість  Нова марка Укрпошти з
українським захисником та руським
воєнним кораблем наробила ажіотажу.
Люди хотіли купити собі нові патріотичні
марки на згадку. Ми дізналися, чи можна
зараз ще придбати цю марку, та скільки
за неї просять на сайтах з оголошеннями

Люди дізнаються про жахливі злочини російської армії
і мають шок, як це могло
статись, а як же велікая русская література, і все інше,
що просували як взірець
моральних чеснот.
Хоча багато з цих «чеснот»,
якщо придивитись, ніякі
не моральні, а якраз навпаки.
Міф про велікую отєчественную, насправді, прикривав агресивну і жорстоку
війну зі всім світом, і в першу чергу, з країнами, які
мали нещастя опинитися
в сусідах у росії, як Україна
чи Латвія.
Чому я Латвію згадала…
В ці дні я подумки перебрала
уривчасті спогади з мемуарів
російських письменників про
початок німецько-російської
війни в 1941. І відшукала
в своїй пам’яті епізод про
«Ріжскоє взмор’є». На жаль,
не можу згадати автора, дослівно пам’ятаю таке. Російський письменник згадує, що
в червні 1941 «ми с женой
отправілі дочку на Ріжскоє
взмор’є, знаменітий детскій
курорт». А їхній друг, ніби
Долматовскій, коли про це
почув, запротестував: «Ви
с ума сошлі! На вашем Ріжском взмор’є будєт война».
Але батьки не повірили,
донька поїхала на «дєтскій
курорт», і війна теж почалась.
Знаючий дядя Женя одразу ж зателефонував, дорікнув,
що «дядю Женю нє послушалісь» і допоміг дитину
вивезти з «курорту».
Оце все я згадала вчора.
А потім подумала, боже ж
мій, це ж Латвія була окупована в 1940 році, тисячі
латвійських дітей з батьками
рушили до Сибіру, а родина
російських інтелігентів з
усього цього помітила лише
можливість відправити дитину на «дєтскій курорт»?
Ви розумієте, що саме ця
дія була добровільною підтримкою окупації Латвії, і
мільйони людей побачили
лише «дєтскій курорт», так
само, як з анексією Криму?
І вся російська культура,
чи радянська, чи давніша —
пронизана такими вчинками,
постійним «трубадурством
імперії» хоч у творчості, хоч
в своєму житті.

Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Фраза українських захисників
«Російський військовий корабель,
іди нах*й» стала одним із символів українського спротиву в цій
війні. Тому на початку березня
Укрпошта оголосила конкурс
на створення поштової марки
з цією фразою. На конкурс надійшло понад 500 ескізів, із яких
обрали 20 фіналістів, чиї роботи
відповідали філателістичним критеріям. Переможцем став ескіз
художника Бориса Гроха.
Загальний тираж марки становив 1 мільйон екземплярів. З них
700 тисяч продали у відділеннях,
100 тисяч через онлайн-магазин,
решту надали для офіційних
делегацій, музейних фондів та
філателістичних абонементів.
Легендарна марка відтепер є й
у колекції Вінницького обласного
краєзнавчого музею.
Через ажіотаж в Укрпошті повідомили, що буде оновлена марка
з цим дизайном.
«Все почалося з фрази «Русскій
воєнний корабль, іді …!», а закінчилося тим, що він справді
пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву — «Русскій
воєнний корабль …ВСЬО!», —
кажуть в Укрпошті.

— Таку ініціативу підтримати
потрібно. У нас достатньо
власних діячів, на честь яких
можна перейменувати вулиці, також є багато героїв.

У відділеннях розкупили
майже моментально
У перші дні виходу марки
в продаж у різних містах, в тому
числі й у Вінниці, люди вишикувалися в черги за нею. Ми завітали на Укрпошту 26 квітня і нам
пояснили, що всі марки у них
розкупили ще в перші дні.
— Більше цих марок довозити
нам не будуть, — сказала працівниця пошти. — А щодо марки
з новим дизайном, то нам ще
не сказали точної дати, коли вона
з’явиться.
Жінку перебиває колега, кажучи нам: «Я чула, що 5 травня
марки з новим дизайном мають
привезти». І додає, що найбільше
їх завезуть, ймовірно, на відділення, що знаходиться на Соборній, 8.
Вінничанин Михайло розповідає нам свою історію, як він
намагався придбати славнозвісну
марку ще в перші дні її виходу.
— Як тільки я дізнався про те,
що марка надійшла у продаж,
то чи не одразу пішов на пошту.
Виявляється, потрібно було йти
одразу. Бо у відділенні Укрпошти

Створюють нові дизайни
Кілька днів тому гендиректор Укрпошти представив нову марку
з назвою «Українська Мрія». Як
розповідає директор Ігор Смілянський, вона була розроблена ще
до війни, в рамках конкурсу «Що
для мене Україна?», в якому перемогла 11‑річна Софія Кравчук
з Волинської області. Директор
Укрпошти додає, що про час випуску марки та її тираж повідомлять окремо.
На малюнку Софії найбільший

Ми запитали вінничан

Артур (33), IT-інженер:

Загальний тираж буде — 5 мільйонів екземплярів з внутрішнім
та міжнародним номіналами.
Поки нову марку ще виготовляють, люди продовжують шукати
марки з першим дизайном.

Каріна (22), студентка:

— Звичайно потрібно, це
дійсно правильно і в наш
час дуже актуально. Росія —
агресор. Браттями вони нам
не були і не будуть ніколи.

та найпотужніший у світі літак
АН‑225 «Мрія», прикрашений рожевими квітами, летить
до зірок. І хоч наш літак рашисти
зруйнували, але українська мрія
безсмертна.
А за нові дизайни для наступних
патріотичних марок від Укрпошти можете голосувати й ви. Директор компанії сказав, що ідей
у них є багато, і вже скоро вони
запустять онлайн голосування з
цього приводу.

фото марки з офіційної сторінки Укрпошти)
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Це перша марка, яку випустила Укрпошта під час
воєнного стану. Загальний тираж марки становив 1 мільйон
екземплярів, і його майже одразу розкупили
№ 1 мені сказали, що марку і
конверт з відомим усім напрямком розкупили майже миттєво, —
розповідає хлопець. — Я запитав,
невже й в інших вінницьких відділеннях її вже немає? Спочатку мені сказали, що ні, а потім
одна з працівниць додала, що
пів години тому телефонувала
у відділення № 19, і там нібито
залишилася остання упаковка.
Я швидко доїхав на Старе Місто, зайшов у відділення і запитав
про марки.
Далі Михайло переказує нам
розмову з працівницею пошти:
— Марки всі розкупили, — сказала жінка у віконечку.
— Але ж вам пів години тому
телефонували, ви сказали, що
у вас ще є пачка марок, — не здавався я.
— Хто нам телефонував?
— З першого відділення.
— Люба, нам хтось дзвонив за
марки? — кричить своїй колежанці, яка знаходиться в іншій
кімнаті.
— Так, дзвонили з такого-то
відділення. Просила відкласти їй.
— Але не з першого?
— Ні.
— Марок немає, — звернулася
працівниця у вікні до мене.
— Але ж я чув, що вам тільки
що відповіли, ви відклали марки
для іншої людини. Ви не маєте
права так робити.
— Я ж вам кажу, марок немає.
Усі розкупили.
«Ось так, власне, через славетне кумівство я залишився без
марок», — підсумовує вінничанин.

Можна придбати
в онлайні, але за які гроші?
У відділенні Укрпошти нам порадили пошукати марки в онлайні, замовити на сайті пошти, коли
вийде марка з новим дизайном.
Вінничанин Микита, що зараз
проживає у Києві, розповідає, що
він намагався це робити.
Він зі складнощами, але замовив марки на старому сайті
Укрпошти. У наступні дні інтернет-замовлення теж перестали
приймати.
— Посилання на новий магазин я отримав заздалегідь. Через
кілька годин оновлення сторінки врешті вдалося додати марку
у кошик, але оплатити — вже ні.
Сайт не працює досі. У офлайнпродажу марки теж офіційно
немає, — говорить хлопець.
Ми перевірили і переконалися, що інтернет-магазин пошти
не працює. Як пояснює гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своїх соцмережах, це
через те, що на системи пошти
протягом декількох днів здійснюється потужна атака.
«Ми розуміємо, що ці атаки будуть продовжуватись і
надалі. Тому розробили нове
ІТ-рішення. […] це спроби наших «російських шанувальників
української марки» завадити нам
в поширенні новин про важку
долю корабля», — каже директор
Укрпошти.
Також ми спробували пошукати марку на сайтах оголошень,
й ціни нас здивували. Є оголошення, де просять за марку й
10 тисяч гривень.

Чи потрібно перейменовувати вулиці, назви яких пов’язані з росією?

Віталій (19), безробітний:

— Я вважаю, що не потрібно
перейменовувати вулиці. Це
незручно. Можливо можна
перейменувати на честь наших героїв.

Олена (60), працююча
пенсіонерка:

— Це не головне в наш час.
Коли буде мир і закінчиться
війна, тоді можна буде думати, чи перейменовувати.

Володимир (68), пенсіонер:

— Ставлюся до перейменування позитивно. Треба все
перейменовувати. І це треба
робити тільки зараз — не відкладати під сукно.

Віра (77), пенсіонерка:

— Я чула, що памятник Горькому хочуть знести і перейменувати парк. Скажіть, що
такого Горький зробив? Він
фашист був чи що?

3 новини

RIA, Середа, 27 квітня 2022

«Я руками, ногами й
душею за зміну назви»
Зміни  Найімовірніше, найближчим
часом у Вінниці замінять назви близько
двохсот топонімів. Серед них і вулиця
Московська, що стала предметом
не однієї дискусії серед вінничан. Ми
запитали у самих жителів цієї вулиці,
що вони думають про перейменування?
Пояснюємо також те, як відбуватиметься
процес деколонізації у нашому місті,
що про це кажуть історики, та які вулиці
невдовзі можуть отримати нові назви
Наталія КОРПАН,
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (097)1448132

Не перший тиждень у Вінниці дискутують з приводу зміни
низки топонімів. Особливої уваги
у цьому питанні заслуговує вулиця Московська. Після початку
повномасштабного наступу росії
чимала кількість містян асоціюють її винятково зі столицею окупантів, містом, звідки віддається
більшість злочинних наказів.
Серед пропозицій її перейменування можна знайти: Маріупольська, Героїв Маріуполя,
Степана Бандери тощо. Втім,
це лише пропозиції від людей
у коментарях під обговореннями
у соцмережах, які, можливо, ніколи й не були на Московській.
Ми ж вирішили дізнатися, що
про назву вулиці та її перейменування думають люди, які безпосередньо на ній живуть.
Варто зазначити, що вона
знаходиться на Старому Місті
і складається винятково з приватних будинків. Загалом таких
понад 120. Раніше наші колеги
опублікували подібний репортаж
із Козятина, де, зокрема, йдеться
про те, що аншлаги на деяких
будівлях закреслені. На вінницькій Московській лише на будівлі
одного із магазинів ми побачили, що хтось заклеїв назву вулиці
червоним скотчем.
Думки місцевих
розділилися
Першим зустріли жителя Московської Анатолія. Він розповів,
що проти перейменування, бо це
не на часі, та й більш важливих
справ, на його думку, у керівництва міста зараз має вистачати.

— Я негативно ставлюся до перейменування вулиці. А що це
дає? — риторично запитує Анатолій. — Я звик до цієї назви.
Керівництво міста нехай займається чимось потрібним, а це…
Від цього нічого не зміниться.
Наступним своєю думкою з
нами поділився Валерій. Хоча
чоловік і живе на сусідній від
Московської вулиці, проте, каже
він, топонім на честь російської
столиці його сильно дратує.
— Я руками, ногами й душею
за перейменування вулиць. Під
час війни, я думаю, у людей навіть не має виникати питань з
цього приводу. Не може у Вінниці бути вулиця Московська, нехай

«Не може у Вінниці бути
вулиця Московська,
нехай буде натомість
Українська. Чи нехай
буде Маріупольська,
Бучі, Ірпеня»
буде натомість Українська. Чи
нехай буде Маріупольська, Бучі,
Ірпеня, — розповідає Валерій. —
Мені вже давно не подобаються
ці назви. У мене друг, сусід та
однокласник Тарас Сич загинув
на Донбасі, — на його честь назвали вулицю. Якби у жителів
цієї вулиці батько чи син воював,
вони б одразу зняли цей покажчик з назвою Московська.
Кілька жителів вулиці нас відверто проігнорували. До прикладу, на наше прохання поділитися
думкою про перейменування,
один із чоловіків зі свого подвір’я
з відразою відповів: «Я атдихаю!
Чьо вам нада?» Інша жителька
вулиці також була байдужою

Що далі?
Як пояснив нам відповідальний
секретар Ради з питань історії,
культурної спадщини та топоніміки Вінниці Олександра Федоришен, процес деколонізації
складається з кількох етапів:
 збір пропозицій від громадян
(вже відбувся);
 фаховий відбір на комісії топоніміки;
 громадські слухання, де вінничани зможуть відкоригувати пропозиції фахової спільноти щодо
нових назв вулиць;
 прийняття рішення виконкомом, та затвердження його

депутатським корпусом міськради.
За словами кандидата історичних
наук Сергія Гули, людям після зміни назв вулиць, не потрібно бігти
та міняти документи на нерухомість, прописку в паспорті тощо.
«Зміни будуть вноситись поступово — під час операцій (продаж,
застава, оренда тощо) з вашим
майном. Міська рада передбачить
фінансування на заміну вивісок,
аншлагів, вказівників», — сказав
історик у відеозверненні, опублікованому на сторінці Вінницького
історичного товариства.

Вінничанка Ганна підтримує перейменування вулиці
Московської. Каже, прощатися з такими назвами зовсім
неважко. Адже у неї син, племінник та зять воюють на фронті
до нашого питання: «Та нехай
роблять, що хочуть: Московська,
Маріупольська, хоч Китайська —
байдуже».
Під час прогулянки з дитиною
ми зустріли й місцеву жительку
Яну. Вона неодноразово чула про
необхідність перейменування вулиць, зокрема своєї, але вважає
це зараз недоречним.
— Як почалася війна, то одразу почали говорити, що московський патріархат треба закрити,
і вулиці перейменовувати, але
я вважаю, що це зайве зараз, —
пояснює Яна. — Ми з чоловіком
це обговорювали. Зараз треба
іншими питаннями займатися.
Назва так назва, на що вона може
вплинути? До війни не було соромно жити, а зараз соромно?
Зараз треба займатися питаннями
закінчення війни. А питання перейменування можна вирішувати
й пізніше.
Останньою респонденткою з
Московської стала пані Ганна,
яка гуляла з двома онуками. Жінка розповіла, що батьки цих дітей
зараз на фронті, тому її відповідь
очікувано була категоричною:
— Звісно, треба міняти! Це
навіть не обговорюється, — говорить пані Ганна. — У нас сусіди писали колективну скаргу та
заносили її куди треба. Можна
було б, наприклад, другу вулицю
Замкову натомість зробити. Або,
чому не назвати на честь наших
Героїв, хлопців. Я на цій вулиці 64 роки вже живу, все життя.
Коли на війні син, племінник
і зять, то прощатися з такими
назвами зовсім неважко.
Процес деколонізації
розпочався
Близько місяця тому Вінницьке
історичне товариство розпочало
процес деколонізації, написавши
звернення до вінничан. У ньому
вони пояснюють, що, на їхню колективну думку: «У нашому місті
не повинно бути вулиць Московської, Алєксандра Нєвського, Стєпана Разіна, Алєксандра
Суворова, Валєнтіни Тєрєшкової,
як і низки інших топонімів та
пам’ятників, які закріплюють
у свідомості колоніальне минуле
і домінування російської мови,
російської культури та російської
версії нашої історії».

Натомість кажуть, у місті мають
бути гідно вшановані українські
герої минувшини та сьогодення.
У цьому зверненні вони запрошували вінничан об’єднати
зусилля з комплексної деколонізації міського простору. А саме —
надсилати ідеї та пропозиції для
їх подальшого опрацювання та
винесення на розгляд Ради з питань історії, культурної спадщини
та топоніміки при Вінницькому
міському голові.
Вінничани активно відгукнулися на це звернення істориків, і
вже 21 квітня відбулося засідання
вищезгаданої ради.
На засіданні члени ради сформували перелік вінницьких вулиць, які варто перейменувати.
Це — 82 назви, або ж 194 топоніми (вулиці, провулки, проїзди,
тупики, парк).
Цей перелік не є остаточним,
історики наголошують, що він відкритий для внесення пропозицій
та консультацій. Тому запрошують далі надсилати свої ідеї та
пропозиції на електронну адресу:
1363vn@gmail.com.
Історики наголошують, що
до переліку не входять вулиці
новоприєднаних територій Вінницької міської територіальної
громади. Кажуть, вони будуть
опубліковані незабаром.
До вулиць, що їх будуть перейменовувати у Вінниці, ввійшли
зокрема Гагаріна, Московська,
Глінки, Лермонтова, Маяковського, Морозової, Некрасова,
Пушкіна, Тімірязєва, Чайковського, Чехова тощо. Переглянути весь перелік можна тут
http://surl.li/bvvag.
За цим же посиланням ви можете прочитати обґрунтування
ради, чому саме ці вулиці, провулки чи площі треба перейменувати.
До прикладу, щодо вулиці
Московської, з жителями якої
ми спілкувалися, історики кажуть таке: «москва — столиця
країни-агресора — росії. […] москва як і її середмістя — кремль,
стали символами поневолення
та знищення багатьох народів та
держав, центр ухвалення рішень
про організацію Голодомору-геноциду, великого терору, інших
державних репресій, початку
війни проти України у 2014».

коротко
Ракетний удар
Уранці 25 квітня під обстріл
російських військ в Україні
потрапили 5 залізничних
станцій. На Вінниччині
окупанти здійснили ракетні обстріли об’єктів
транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та
Козятина.
Як інформує Вінницька обласна прокуратура,
внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб
загинули, 18 поранено.
За повідомленням народної
депутатки Ірини Борзової, у Жмеринці поранена
одна людина, без загиблих.
В Козятині багато поранених і є загиблі. Міська
рада Козятина оголосила
26 квітня днем жалоби.
— Слідчими управління СБ
України у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст.
110 КК України — умисні
дії, вчинені з метою зміни
меж території або державного кордону України, які
призвели до загибелі людей
та інших тяжких наслідків), — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Несіть живі
квіти
Працівники комунальних
служб міста розпочали наводити лад до Поминальних
днів на кладовищах Вінниці та приєднаних громад.
Вони прибирають територію, вивозять сухе гілля,
ремонтують та фарбують
контейнери для сміття.
А вінничани прибирають
на могилах своїх рідних
та близьких, аби до Поминальних днів вони були
впорядковані.
У Вінниці є дев’ять кладовищ. Крім того, 17 кладовищ розташовані на територіях приєднаних громад.
На кожному кладовищі є
оголошення зі зверненням
до жителів не приносити
на могили штучні квіти.
— Вже не один рік ми
звертаємось до вінничан з
проханням не нести на кладовища штучні квіти. Адже
їх в нашій країні не переробляють, і вони перетворюються на тонни пластикового сміття. Альтернативний варіант — живі квіти, —
каже начальник відділу
благоустрою департаменту
комунального господарства
та благоустрою міської ради
В’ячеслав Хілінський.

Оголошення
Втрач.диплом Вінницького
політехнічного технікуму виданий
1996р на ім‘я Ваколюка Ю.П.
за спеціальністю «Опалення,
вентиляція і кондиціювання».
Вважати недійсним
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Як через «Дію» оформити
соцвиплати? Інструкції
Без черг  Усі документи на допомогу
можна подати просто зі свого смартфона.
Для цього треба додаток або веб-портал
«Дія» та доступ в інтернет. Зібрали
інструкції, як отримати виплати для
переселенців, допомогу по безробіттю та
матеріальну підтримку на малятко
Валерій
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Днями у «Дію»
додали нову послугу: внутрішні
переселенці можуть отримати
довідку через додаток та оформити матеріальну допомогу.
Усе це без особистого звернення у «Прозорі офіси» Вінниці.
Однак є нюанс — скористатись
цим можуть власники ID-карток
чи закордонних паспортів.
Гроші для переселенців
Отож, щоб отримати статус
переселенця треба:
1) Оновити застосунок «Дія»
на смартфоні;
2) У меню «Послуги» обираємо опцію «Отримати статус
ВПО»;
3) Вказати актуальну адресу;
4) Підтвердити її своєю геолокацією (це треба зробити один
раз).
У цьому ж меню можна отримати статус переселенця для
своєї дитини.
Наступним кроком буде те, що
додаток запропонує оформити
матеріальну допомогу з держбюджету для внутрішніх переселенців, що залишилися в Україні:
2 000 грн на себе та 3 000 грн
на кожну вашу дитину. Виплати надходять щомісяця. Гроші
можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що
(або ж зняти готівку).
Також нагадаємо, 2000 гривень матеріальної допомоги
отримують внутрішні переселенці, що набули цього статусу

до 24 лютого 2022 року. Тобто,
люди, які переїхали до Вінниці
під час АТО/ООС.
Якщо раніше не отримували
виплати — через «Дію» оформити їх не вдасться. Податися на допомогу через додаток
всім переселенцям можна буде
«трохи згодом», пояснював міністр трансформації Михайло
Федоров.
Тож, «старі» переселенці можуть оформити виплати тільки
через «Прозорі офіси» міста. Ось
адреси та контакти для консультацій:

Разом зі статусом
переселенця
можна оформити й
соцвиплати. Однак це
доступно власникам
біометричних паспортів
 Космонавтів, 30. (097)101–
58–40, (063)856–62–72, (0432)
50–83–88, (0432) 50–91–33
 Замостянська, 7. (097) 101–
45–18, (063) 856–62–75, (0432)
50–86–70, (0432) 50–86–77
Гроші для безробітних
Також нещодавно додали
ще одну послугу, яку можна
оформити онлайн — «Допомога
по безробіттю». Для цього треба скористатися не додатком,
а саме веб-порталом «Дія» (diia.
gov.ua). Тут можна подати заяву
про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про
призначення чи поновлення допомоги по безробіттю. Термін
виконання — 1 робочий день.

У Вінниці наразі зареєстрували майже 30 тисяч переселенців. 1200 людей отримали цей
статус саме через «Дію»
Покрокова інструкція
1) зареєструватись чи авторизуватись в кабінеті громадянина
на «Дії» за допомогою електронного підпису (тільки такий спосіб, отримати електронний підпис безплатно можна, наприклад,
у Приват24);
2) Заповніть заяву, відповідаючи
на питання в анкеті (https://diia.
gov.ua/services/dopomoga-pobezrobittyu);
3) Оберіть зручний для вас
центр зайнятості, незалежно від
місця прописки чи перебування;
4) Введіть свій номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплат. Якщо
немає соцрахунка, пропустіть цей
етап. Але протягом 10 робочих
днів після призначення виплат
відкрийте соціальний рахунок
в одному з українських банків та
надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості,
де подали заяву;

5) Завантажте необхідні документи: паспорт, документ про
останній вид зайнятості, документи про освіту та інші;
6) Перевірте сформовані заяви
та підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).
Розмір допомоги по безробіттю — індивідуальний для кожної
людини, що отримала цей статус.
Він напряму залежить від рівня
зарплати, яку отримували на попередньому місці роботи.
Допомога на малятко
Розмір допомоги при народженні першої та кожної наступної дитини становить 41 тисячу
280 гривень. Проте одноразово
батьки отримують допомогу
в сумі 10 тисяч 320 гривень,
а решту суми допомоги виплачують упродовж наступних
36 місяців рівними частинами
(860 грн/місяць).

Оформити її можна протягом
12 місяців з дня народження дитини. Якщо не встигнете звернутися — отримати допомогу буде
неможливо.
Для цього потрібно:
1) Зареєструйтесь чи авторизуйтесь у кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики
(e‑services.msp.gov.ua/).
2) Заповніть онлайн-форму
на отримання послуги та накладіть електронний підпис;
3) Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту;
4) Не пізніше ніж наступного
дня після отримання заяви органом соціального захисту вам
призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).
На сайті єДопомога (groshi.
edopomoga.gov.ua), нагадаємо, є
інформація про усі види соціальної допомоги постраждалим
від війни.

Оформлення закордонного та українського паспортів
Наталія КОРПАН, RIA, (097)1448132

У перші дні війни міграційна
служба тимчасово призупинила
роботу власних інформаційних
систем. Зробили це у цілях захисту персональних та чутливих
біометричних даних громадян
України.
Проте вже з березня підрозділи міграційної служби відновили свою роботу. Зараз у Вінниці вони працюють п’ять
днів на тиждень з 09.00–10.00 і
до 18.00–19.00.
Що змінилося під час війни?
Перша зміна це те, що під час
воєнного стану вирішили дозволити продовжувати термін дії
закордонного паспорта. Наголошуємо, що лише закордонного;
український треба оновлювати.

Оновити закордонний паспорт можна безоплатно, строком
на п’ять років у відділенні Державної міграційної служби. Це
прописано у прийнятій Кабінетом Міністрів України постанові.
Інформація про продовження
строку дії закордонного паспорта
вноситься на підставі заяви особи
або її законного представника.
Як читаємо, здійснюється це безоплатно в день звернення особи,
на чиє ім’я оформлено паспорт,
чи її законного представника.
Друга зміна — тепер можна
вносити інформацію про дитину
віком від 0 до 18 років до закордонних паспортів батьків/законних представників.
Для цього фотокартка дитини
вклеюється у паспорт для виїзду
за кордон законного представ-

ника та скріплюється гербовою
печаткою, прописують прізвище
та ім’я дитини.
Куди звертатися вінничанам та
переселенцям?
Для того, щоб зробити український чи закордонний паспорт,
треба звертатися до Управління
Державної міграційної служби
(ДМС) та будь-якого підрозділу
управління ДМС у Вінницькій
області.
Ми зателефонували в один
з підрозділів у Вінниці, і нам
пояснили, що їхні адреси треба
уточнювати телефоном. Тому,
якщо вам потрібно зробити документи, телефонуйте в управління: (0432) 674 306. Або за одним з номерів підрозділів, які ви
можете знайти за посиланням:
https://cutt.ly/CGgZxyh.

Запитали й про те, чи можна
переселенцям у Вінниці відновити внутрішні паспорти через
втрату.
— Так, звісно. Зробити це
можна у підрозділах міграційної
служби. Адресу уточнюйте перед походом. Там жива черга, —
сказали у Державній міграційній
службі.
Як пояснили нам у приймальні міграційної служби, вартість
оформлення не змінилася під
час війни.
Оформлення внутрішнього
паспорта (ID-картка) коштує
372 гривні, термін роботи —
20 робочих днів.
Оформлення термінового внутрішнього паспорта (ID-картка)
коштує 498 гривень, термін роботи — 10 днів.

Оформлення закордонного
паспорта коштує 733 гривні,
термін роботи — 20 днів.
Оформлення термінового закордонного паспорта коштує
1085 гривень, термін роботи —
10 днів.
Нагадаємо, що враховуються
лише робочі дні. А також на сторінці Державної міграційної
служби пояснюють, що наразі
під час війни є певні проблеми
з доставленням продукції до робочих територіальних органів та
підрозділів ДМС і, відповідно, з
дотриманням встановлених законодавством строків оформлення
документів. Тому в міграційній
службі не рекомендують оплачувати підвищену суму адміністративного збору за термінове
оформлення таких документів.
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«Своїм маленьким військом
працюємо на перемогу»
Захист для війська  Раніше шили
модний одяг, а нині — плитоноски для
бронежилетів. Через війну швейний
цех модельєра-дизайнера Марини
Ярославської почав працювати на воєнні
потреби. Тут контролюють якість
продукції, бо від неї залежить життя
наших вояків. І ще тут кожна майстриня
вкладає у вироби частину своєї душі
два місяці тому я шила чоловічі
штани, а зараз, через війну, я маю
відшивати плитоноски. Але є розуміння, що таким чином я допомагаю нашим захисникам, —
говорить жінка.
Її колега та тезка Наталія додає,
що почали відшивати жилети,
щоб допомогти нашій державі.
— Для мене це ще й особисте: мій чоловік пішов на війну
та потребував надійного захисту.
Попри те, що за національністю я росіянка і маю там багатьох
родичів, я вважаю саме Україну своєю Батьківщиною, це мій
дім, — каже жінка.
Останні 27 років бренд
MARYNA YAROSLAVSKAYA
перебуває у ніші елітного одягу
з хутра та шкіри. Але у команди
не було сумнівів щодо того, чи
варто різко змінити вид діяльності
та шити плитоноски, розповіла
засновниця бренду одягу, моде-

Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН,
RIA, (063)7758334

З 9‑ої ранку до 5‑ої вечора шиє
плитоноски для бронежилетів вінничанка Наталя. Жінка розповідає, що завдяки спільній роботі
з іншими швачками встигають
відшити близько десяти виробів.
Шиють за готовим кроєм, кожна працівниця відповідає за певний етап роботи.
— Хтось відшиває підкладку,
інша людина працює з передом,
далі дошивають спинку, бокові
частини. Так отримуємо готовий
виріб, — каже Наталя.
До повномасштабної війни
швачка Наталя, у складі команди модельєра-дизайнера Марини
Ярославської, відшивала чоловічий одяг. Як шити плитоноски —
розібралися за зразком.
— Емоційно це складно: ще

льєр-дизайнер Марина Ярославська.
— Тому що ми вміємо шити,
ми маємо чудове обладнання, і
зі своїм маленьким військом ми
працюємо на перемогу, — говорить Ярославська.
Комплектні набори — а це і
тканина, і фурнітура для плито-

Для жилетів беруть
матеріали кордура,
рип-стоп. Ця тканина
не розтягується і
не пропускає воду
носок — швачки отримують від
волонтерських організацій.
— Використовуємо такі матеріали, як кордура, рип-стоп пиксель,
рип-стоп камуфляж. Це армована
тканина, не розтягується та має
водовідштовхувальні властивості, — каже модельєр-дизайнер Марина Ярославська. — У самій пли-

Працівниці швейного цеху біля відшитої ними
плитоноски. Бронепластину ставлять вже волонтери, які
передають готові жилети ЗСУ
тоносці є маса непомітних, технічних хитрощів, які дозволяють
бійцю самостійно змоделювати
жилет на свою фігуру. А на моллі
можна причепити рацію, додаткові кишені, аптечку тощо.
Кожна з готових плитоносок

перевіряється, аби не було браку.
Далі їх віддають замовникам —
волонтерським організаціям, що
і постачали матеріали. Останні
також самостійно ставлять плити
та віддають готові бронежилети
воякам із Збройних сил.

Є потреба у кадрах
На перспективу Марина Ярославська планує запустити власну
дизайнерську лінію плитоносок.
— Що означає дизайнерська лінія?
Це буде вдосконалення стандартної конструкції плитоноски: я спілкуюся з військовими та знаю, що
саме їм потрібно. І таким чином
у наших виробів буде відмінна осо-

бливість при збереженні функціональності, — сказала дизайнерка.
Питаємо, окрім плитоносок чимось
ще займається швейний цех?
— Ні. До 24 лютого ми мали заготовки на новий сезон. І все це
залишилося на паузі до мирних
часів. Попри все, ми й цю роботу любимо. Тут кожна майстриня

вкладає в плитоноски частинку
своєї душі, — каже жінка.
Якщо ви також хочете попрацювати
на підтримку ЗСУ, то у швейному
цеху Марини Ярославської є вакансії швачок масового виробництва.
Деталі розкажуть за цими номерами телефонів: (093)-85–85–849,
(050)-504–55–50.

Авто перетворюють на бандеромобілі для фронту
з арештмайданчика вилучили самі
поліцейські і за нашим проханням
передали на військову частину,
бійці якої, до речі, вінничани і
воюють на передовій, — розповів
головний редактор RIA/20minut.
ua Вадим Павлов, який займався
оформленням і відправкою цього
автомобіля на передову.
Павлов каже, що у поліції після
оцінки автівки, відповідно до усіх
вимог, її передали на департамент
цивільного захисту ОВА, а вже
звідти на військову частину. Бійці ЗСУ в четвер забрали її на Донеччину.
За останній тиждень позашляховик зазнав справжнього перевтілення. Його перевірили на справність та перефарбували.
За словами Вадима Павлова,
в цьому допоміг власник СТО
Ігор Чистоколяний. Всі роботи
провели безкоштовно.

Володимир БАБКОВ,
RIA, (098)2671548

Одна з головних потреб на передовій, ну і, звісно, людей, які працюють заради їх забезпечення —
автомобілі для фронту. Вінницькі
волонтери передали на фронт два
позашляховики. На одній з міських СТО їх перефарбували в піксель та підготували до експлуатації
на передовій.
— Спочатку я і мій друг Олексій
Рябоконь домовилися із власником
Ford Explorer, який був на арештмайданчику. Це авто потрапило
туди після експертизи, яку робив
сам власник — виявили невідповідність у номері кузова. Власник сказав, що якщо позашляховик піде на потреби ЗСУ, то він
не матиме нічого проти. Цією
людиною виявився львів’янин
Вадим Черніченко. Але машину

— Від початку війни це вже мабуть десята автівка, яку ми перефарбовуємо та лагодимо. Окремі
з них ми взагалі переробляємо.
Все з власної волі. Зараз в роботі ще один позашляховик. Серед
усього він буде обладнаний і для
встановлення кулемета, — розповів
власник СТО Ігор Чистоколяний.
Підприємець також розповів,
що останню машину перефарбували буквально за п’ять годин,
адже розуміли, що вона потрібна
на передовій і люди вже виїхали
за нею.
— А наскільки складною є
процедура передачі машини для
потреб фронту? — запитали ми
у Вадима Павлова.
— В разі згоди власника авто
взагалі ніяких складнощів не виникає. Але головне, щоб поліція
і військова адміністрація йшли
назустріч. Вони обіцяли ще одне

Автомобіль поїхав не пустим
Головний лікар дитячої обласної
лікарні Василь Паненко передав
бійцям турнікети і ліки. Разом з
позашляховиком вони поїхали
на передову.
Також Вадим каже, що авто завантажили їжею і медикаментами.
— Слова вдячності також хочу сказати головному лікарю дитячої обласної лікарні Василю Паненку. Він
передав хлопцям турнікети, бандажі і різноманітні ліки. А Діана

Подолянчук зі своїми дівчатами з
волонтерського центру завантажили авто продуктами та різними засобами гігієни і не тільки. З центру
«Квадрат» Наталія Штогріна передала хлопцям маскувальні сітки.
Тому моя роль в передачі авто була
невелика. Це все робота десятків
людей. І ці люди просто неймовірні! — каже Вадим Павлов.
Волонтери звертають увагу: Україна
нині у найбільшій біді. Мільйони

з наших співвітчизників віддають
на фронт останнє. Будьте із ними,
а інакше нас не буде кому захищати!
Головний редактор RIA/20minut.ua
також просить вінничан підтримати гривнею пошиття бронежилетів.
Їх віддають бійцям на передову.
Карта ПриватБанку:
5167 9855 0026 1946 (Павлов
В. С.)
Слава Україні!

Головний редактор RIA/20minut.ua разом з автомобілем
Ford Explorer. Після ремонту і фарбування в піксель цей
позашляховик передали бійцям на передову
авто для спецпризначенців. Тому
закликаємо до співпраці в цьому
напрямку і власників, і поліцейських, і органи влади. До прикладу
скажу, що в авангарді передачі машин на ЗСУ з арештмайданчиків
нині перебуває Хмельниччина. Ми
поки відстаємо у цьому відношенні. Зокрема і в питанні машин, які
вилучили за славнозвісною 130‑ою
статтею.
Вадим Павлов каже, що передача авто бійцям на передову —
спільна праця багатьох людей.
— Ford поїхав вже на передову.
Туди, де він вкрай потрібен. І це
не моя заслуга. Це спільна робота
усіх моїх друзів. Маю сказати слова вдячності начальнику поліції

Івану Іщенку і голові військової
адміністрації Сергію Борзову.
Вони без вагань передали авто
і підписали усі папери. Потім
були інші роботи по автомобілю. Хлопці з СТО «Автошторм»
відремонтували ходову, Ігор Чистоколяний і його хлопці з «Вінавтоцентру» перефарбували Ford
в піксель — вийшов справжній
бандеромобіль! Також механіки
і мої гарні знайомі з «Віанору»
промили систему охолодження
і залили новий тосол. Вони усі
для мене — маленькі герої тилу.
До слова — ніхто з них не взяв
жодної копійки за ремонт і обслуговування! Від бійців їм велика
вдячність! Як і від мене.
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Прийняли близько 1 500 людей
Допомога переселенцям 
Прихисток «Боже, вільної школи»
приймає вже третю хвилю переселенців.
Замість уроків для діток тепер тут все
підготовлено для людей, які втікають
з‑під обстрілів. Одна із засновниць цієї
школи з дитиною на руках приймає,
годує та морально підтримує всіх, хто
приїхав до них. Вже близько 1 500 родин
з дітками з різних куточків України змогли
принаймні на трішки видихнути у цьому
новоствореному прихистку
Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Родина та команда
«Боже, вільної школи» створили зі свого
навчального закладу
прихисток для переселенців. А паралельно ще купують машини та
техніку для ЗСУ і печуть смаколики для Тероборони.
Прийняли
1 500 переселенців
Зайшовши у приміщення школи, ви одразу ж побачите мотивуючі та заспокійливі листівки з
написами на кшталт: «Видихай,
друже. Тут ти можеш перепочити».
Такі написи супроводжують прибулих людей майже на кожному
кроці.
Ось тут — аптечка, де ви можете взяти заспокійливі чи інші
необхідні ліки. Ось там — можете
знайти свіжу постіль, а ось тут —
складіть брудні речі.
Переселенці, які живуть тут,
кажуть, що для них дуже приємний навіть такий, здавалося б,
незначний прояв турботи. У прихистку люди можуть переночувати
у теплі, поїсти, прийняти гарячий
душ, поговорити.
— З першого дня широкомасштабного наступу ми зрозуміли, що
продовжувати функціонувати як
школа не можемо. Але війна —
це час, щоб мобілізувати всі свої
ресурси, тож ми вирішили, якщо
у нас є приміщення, то треба його
використовувати, — розповідає волонтерка Дарина Горобець. — Ми
не розраховували на такий наплив
людей. Я ще філософськи над цим
роздумую. От дивіться, ми цю
школу будували двічі, адже перше приміщення згоріло. До будів-

ництва нинішнього приміщення
школи долучилося безліч людей,
і тепер ми допомагаємо сотням
людей. Такий от баланс добра ми
зберегли.
У великому холі школи тепер
розкладено десятки матраців,
сюди щодня продовжують приїжджати люди. Вони кажуть, що
почуваються тут, як вдома.
На довгий термін проживання
наразі у школі залишилося дві
родини. Одна з них — киянка
Марина зі своїм трирічним сином. Жінка розповідає, що спершу
вони разом зі своєю кумою виїхали в область, неподалік Гостомеля.
— Там було постійно чутно вибухи. Але, на щастя, ми встигли
звідти вчасно виїхати, — говорить
Марина. — Тут нас прийняли дуже
тепло. Ми ходимо з сином гуляти неподалік на природу, час від
часу йдемо в церкву. А коли волонтерки тут печуть смаколики
військовим, то я теж печу.
Жінка ділиться, що хоче скоріше повернутися додому. Але
поки вважає, що небезпечно їхати в столицю. Каже, тут відчуває
себе у безпеці.
Волонтерам школи вже випало
послухати різних складних історій
переселенців. Як розповідає Дарина, у першій хвилі до них їхало
багато людей з Києва та Харкова,
у другій з Маріуполя, Чернігова,
Ізюму, Краматорська. А вже зараз
найбільше людей їде з Луганської
та Донецької областей.
— У нас була сім’я з Маріуполя,
розповідали, що їхня багатоповерхівка там стала штабом чеченців.
Коли ці люди виїжджали, то хотіли забрати бабусю, але прийшовши до неї додому, побачили, що
в дім влетів снаряд. Бабусі вдома
не було, й вони так і не знають її

долі, — розповідає Даша. — Я намагаюся слухати кожного, хто хоче
говорити. Складно вислухати і
не розкваситися самій.
Як розповідає волонтерка, здебільшого сюди люди приїжджають
на кілька ночей.
— Ті сім’ї, які у нас жили й залишилися у Вінниці, ми не залишаємо без турботи. Навіть після
того, як люди від нас поїхали
в інші прихистки, ми ділимося з
ними гуманітарною допомогою, —
каже Дарина. — Людям потрібна
увага і відчуття, що жах призупинився. Ми закриваємо насамперед
прості людські потреби.
За словами Дар’ї, в школи
були разові взаємодії з іншими
вінницькими волонтерами. Допомагають і сусіди. Хтось — приніс
ящики яблук, дехто — упаковки
пастили, а хтось — приходить допомагати руками.
— Під час війни у мене робота
не збереглася. Все, що я роблю
зараз — це волонтерство у новоствореному прихистку, — каже вінничанка. — Дуже тримає на пла-

Зараз таке враження,
що ми повернулися
у 2014 рік. Знову
дядьки клепають
бронежилети, люди
шиють розгрузки тощо
ву розуміння, що ти не сама. Є
спільнота однодумців, починаючи
від нашої школи, та закінчуючи
в глобальнішому сенсі — цілою
згуртованою країною.
Поєднує волонтерство з
материнством
Під час того, як ми розмовляємо з Дариною, до нас підходить
її чоловік Олексій Шитов з маленькою волонтеркою-дочкою
пари. Донечка, як каже Дар’я,
стає тут для всіх справжнім «антистресом». Олексій жартує, що
«Аня вже бувала на руках у жінок
з усієї України».
Крім школи, волонтери організували ще три локації, де можуть переночувати переселенці.
До прикладу, в офісі фірми батька
Дарини. А щоп’ятниці вони роблять шкільний офлайн день з
учнями їхньої школи, до якого
також долучаються дітки-переселенці. Минулого тижня, до прикладу, був майстер-клас з розпису
писанок.
— Поєднувати материнство
з волонтерством складно, але

До волонтерства долучилася вся родина співзасновниці
школи. Чоловік купує техніку для ЗСУ, а маленька донька є
«антистресом» для переселенців у прихистку
тримаємось, — каже Дарина. —
Я мама, яка не вміє приймати
допомогу, проте війна мене навчила, що краще таки її приймати. Наприклад, якщо дідусь
хоче прийти покачати дитину,
то треба погоджуватися.
Волонтерять ще з 2014 року
Олексій почав волонтерити ще
вісім років тому, як війна на Донбасі тільки почалася. Каже, перші
роки робив це активно, а потім
на якийсь час припинив, бо військо стало міцнішим, і чоловік
морально стомився від війни.
А з 24 лютого одразу ж включився у волонтерство, і йому вже
вдалося купити три мікроавтобуси
для ЗСУ.
— Зараз таке враження, що ми
повернулися у 2014 рік. Знову
дядьки клепають бронежилети,
люди шиють розгрузки тощо.

Позитив цього в тому, що зараз,
мабуть, немає такої людини, яка б
не долучилася до волонтерства.
Як мінімум, люди допомагають
грошима, — говорить Олексій.
Чоловік розповідає історію, як
йому мікроавтобус, який коштував
2 400 доларів, продали за тисячу,
бо Олексій сказав, що авто поїде
на війну.
— Була ще й така ситуація, що
неподалік нашого будинку я побачив мікроавтобус. Вирішив підійти до водія і кажу: «Продайте,
на війну треба». А мені у відповідь:
«Він вже на армію їде». Супер,
люди об’єднуються, — говорить
волонтер. — З нами багато людей
працюють на довірі. Наприклад,
я постійно закупляю планшети
для передачі військовим, і власник фірми наперед може дати мені
планшети, навіть, коли у мене ще
не зібрана вся сума грошей.

Ви можете долучитися до допомоги
Якщо вас надихнула історія цих
волонтерів, то ви можете теж зробити добру справу — перерахувати кошти на прихисток чи мілітарну допомогу. Нижче реквізити.
Для допомоги прихистку:
Приват: 5168745030283649

Горобець Дар’я Павлівна
edited 14:11
Для допомоги на мілітарі:
ПриватБанк:
5168752013447555
Шитов Олексій Сергійович
Paypal: o.shytov@gmail.com

«У нас налагоджені всі процеси»: як переселенцям
на діалізі отримати лікування у Вінниці
Михайло КУРДЮКОВ, RIA, (095)1039671

Діаліз — виведення з організму
токсинів і надлишків рідини за допомогою процедури очищення
крові. Пацієнти з хронічними хворобами нирок мають проходити
таку процедуру тричі на тиждень.
Де та як отримати її у Вінниці?
Серед людей, які вимушено
покинули свої домівки є ті, хто
потребує постійного лікування.
Мова, зокрема, про людей з ВІЛ

і тих, хто потребує гемодіалізу.
Тим із них, хто виїхав із зони
активних бойових дій в безпечне
місце, потрібно звернутися
до найближчої лікарні, яка має
договір з НСЗУ за напрямом гемодіалізу або перитонеального
діалізу. У Вінницькій області
працює три таких відділення:
 Вінниця, вулиця Пирогова, 46
 Могилів‑Подільський, вулиця Полтавська, 89/2
 Немирів, вулиця Шевченка, 26

Адреси відділень та центрів
гемодіалізу в інших регіонах
можна дізнатися у табличці від
Міністерства охорони здоров’я
України — http://surl.li/bvsks
— У нас давно налагоджені
всі ці процеси, тому проблем
із доступом до діалізу пацієнти
не мають ніяких, — розповідає
завідувачка нефрологічного відділення лікарні імені Пирогова
та головна спеціалістка з нефрології Вінницької ОВА Наталія

Пивоварова. — Ми маємо спільну групу з іншими українськими
Центрами діалізу, спілкуємося
між собою, знаємо, хто й куди
їде. Якщо людина, скажімо, їде
до Львова чи за кордон, і їй потрібно отримати один діаліз, нам
телефонують з її Центру і ми
його проводимо.
Лікарка розповідає, що від початку повномасштабної війни,
у Вінницькій області діаліз отримали та продовжують отриму-

вати понад 30 переселенців з
Харкова, Херсона, Києва тощо.
Частина з них вже повернулася
додому або поїхала в інші регіони/за кордон. Інші продовжують лікуватися в нашій області.
— Для того щоб отримати діаліз, потрібно лише звернутися
до відділення. Усім необхідним
ми забезпечені, — говорить Наталія Пивоварова. — Працюємо
у штатному режимі. Діаліз пацієнти отримують безплатно.
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маячки від студентів
для пошуку людей

коротко
Набирають
«першачків»

Студенти-винахідники  Маячки, які
допоможуть знайти людину під завалами,
розробили студенти Вінницького
національного технічного університету.
Пристрій мініатюрний, але дуже гучний,
чути його з глибини до десяти метрів
Лариса Олійник,
RIA, (068)0060772

Винахідника
звати Владислав
Присяжний. Тепер він і одногрупники щодня по шість годин
працюють з паяльниками, аби
рятувальникам було легше шукати людей в гарячих точках. Варто натиснути кнопку маячка — і
пронизливий сигнал пищатиме
близько 12‑ти годин. Пристрій
випускає ультразвук, який добре
чує людина на великій відстані.
— Маячок розрахований в першу чергу на об’єкти, в які можуть
влучити ракетою, — розповідає
студент-винахідник. — Загалом,
якщо людина опиняється в ситуації, коли не може подати сигнал
про себе, щоб їй допомогли, цей
пристрій може врятувати їй життя. Суть роботи полягає в тому,
що коли людина втрачає свідомість, може просто його увімкнути й подати звуковий сигнал.
Маячок — максимально простий прилад за своїм функціоналом. Це ультразвук з високими
частотами, який дуже добре чу-

ють собаки й добре чують люди.
Ідея винаходу з’явилась у наших студентів через трагічні події, коли у Вінницький аеропорт
влучила російська ракета і людей
шукали під завалами.
— Людей не могли знайти, бо
вони не могли подати звуковий
сигнал, — говорить Владислав. —
Тому ми подумали, щоб створити
простий, але корисний прилад.
Професійні рятувальники кажуть, цей маячок дійсно може
врятувати життя, але прилад треба вдосконалити, бо звук схожий
на роботу більшості побутових
приладів. Тож сплутати легко.
— Потрібно продумати, як
носити цей прилад, щоб він
не опинився на відстані кілька
метрів від людини, яка потребує
допомоги, — каже начальник аварійно-рятувального загону ДСНС
Сергій Бас. — Рятувальники будуть шукати за сигналом, а людина в іншому місці.
Три елементи, батарейка — і
пристрій готовий. Схема максимально проста, але ефективна.
Хлопці кажуть, що роблять
маячки за п’ять хвилин. Собівартість виробу лише 50 гривень.

Владислав Присяжний винайшов маячок.
Каже, що він з друзями заради порятунку
українців готові збирати пристрої в режимі нон-стоп
Безкоштовно їх вже роздають
жителям Києва та Миколаєва,
за запитом. Передають волонтерами.
Комплектуючих не бракує,
справа тільки за грішми.
— Людей нам достатньо, всі
інженери, всі знають, що робити, — говорить Присяжний. —
Потрібно лише матеріальну базу.
Першу партію маячків зробили
за власний кошт.
Крім цивільних, хлопці допомагають військовим: винайшли
антену, яка робить звичайну
рацію потужнішою в будь-якій
місцевості.

Вінницькі студенти-радіотехніки також розбирають вживані
стаціонарні телефони, переобладнують живлення та передають
військовим для зв’язку в окопах.
У студентів ще є кілька розробок,
але про них поки мовчать. Кажуть, невдовзі здивують своїми
винаходами.

дивіться відео
на 20minut.ua
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

На Гайсинщині праправнучка Кобзаря
Валентина Сушицька відначила 86‑річчя
Лариса Олійник, ria, (068)0060772

Про день народження родички
Великого Кобзаря повідомила голова Гайсинської військової адміністрації Людмила Головашич:
«Мала за честь привітати Валентину Соловеївну Сушицьку з
Днем Народження! — написала
у Фейсбуці Людмила Головашич. — Ця жінка — пра- прапра- правнучка Великого Кобзаря — Тараса Шевченка по сестрі
Катерині. Валентина Соловеївна,
має відповідне свідоцтво. Сьогодні жінка дуже хвилюється через
події в країні, але День Народження — це свято. І друзів чекала! Я вже багато років підтримую
цю жінку і, знаю, як вона чекає!
Тому, навіть у військовий час,
традиції мають підтримуватися!
Валентина Соловеївна обіцяла
дожити до Перемоги і навіть написати щось святкове!»
Відомо, що Валентина Сушицька — праправнучка Кобзаря з роду
Катерини Шевченко, сестри Тараса.
Катерина вийшла заміж за Антона Красицького, кріпака, як і
вона. Разом жили у селі Зелена
Діброва. В них народилося троє
дітей: два сини та донечка Федора,

прабабуся Валентини Соловеївни.
Вона вийшла заміж за Онуфрія
Бондаря. У них народився син
Мартин — дідусь пані Валентини.
Валентина Соловеївна так
зветься через те, що батько,
якого охрестили Сильвестром,
ще з дитинства гарно співав.
Коли прийшов час одержувати
документи, батька Валентини записали на ім’я Соловей. Усі ці
факти протягом багатьох років
збирали родичі в документральну
добірку. В ній генеалогічне дерево, виписки із церковних книг і
спогади багатьох відомих людей
про батьків, дідів.
Все це зберігається в сімейному архіві Сушицьких. Валентина
Соловеївна Сушицька народилася на Черкащині. Потім родина
Сушицьких жила на Донбасі, де
Валентина Соловеївна працювала у передплатному відділі, завідувачкою книжкового магазину
на машинобудівному заводі. Коли
чоловіка Валентини Сушицької
перевели працювати на Ладижинську ТЕС, подружжя оселилося
у Ладижині.
— Чоловік дізнався про мій
родовід тільки через рік спільного життя, коли ми поїхали
на екскурсію до музею Шев-

У своїх 86 Валентина Сушицька — активна. Знає напам’ять
практично всі вірші свого великого пращура
ченка, — розповідала Валентина
Сушицька. — Прийшли, хтось із
робітників тамтешніх підходить
вітатися і каже до мене сміючись:
«О, онучка Шевченка пришла».
Чоловік очі витріщив, все розказала йому. Жартував — добре,
що в музей зайшли, хоч дізнався,
хто його дружина. Син був у класі
п’ятому, вихвалявся перед однокласниками цим фактом. Ті пішли до вчительки скаржитися, що
Едік таку дурню меле. Вчителька
викликала мене у школу. Я все

пояснила, всі були дуже здивовані. Але особливого ставлення
до нього не було, і правильно.
Всього треба вчитися самому.
У своїх 86 Валентина Сушицька — активна, знає напам’ять
практично всі вірші свого великого пращура. Найулюбленіший —
«І мертвим, і живим». Живе
скромно. Прославляє Великого
Кобзаря у поезії, яку пише сама.
Після смерті чоловіка Валентина
Сушицька мешкає сама. Є син
Едуард — в Одесі.

 З 26 квітня по 31 травня включно у Вінницькій
громаді триватиме прийом
документів на зарахування
дітей до перших класів шкіл.
Першочергове право на зарахування мають діти з підтвердженим документально
проживанням на території
обслуговування обраного закладу освіти. В тому числі й
діти — вимушені внутрішні
переселенці, які офіційно зареєстровані на території громади (у батьків мають бути
довідки внутрішньо переміщених осіб). Також першочергово зараховуються діти,
брати та/або сестри яких
здобувають освіту у цьому
закладі.
— Подача документів
здійснюється за гнучким
графіком з урахуванням вимог воєнного стану в країні.
Визначити зручний для себе
час і спосіб подачі документів можна, скориставшись інформацією, яка розміщена
на сайті кожного вінницького закладу загальної середньої освіти. Там є контакти,
за якими можна зв’язатися
з відповідальними особами і
отримати детальну консультацію, — каже директорка
департаменту освіти міської
ради Оксана Яценко.

Смертельне
зіткнення
 Смертельна аварія сталася 24 квітня у селі Лукашівка Якушинецької громади. На дорозі зіткнулись
Renault Megane та Daewoo
Matiz. У результаті аварії
на місці загинула п’ятирічна
дівчинка. Також у лікарню
з травмами госпіталізували
чотирьох людей, серед яких
10‑річна дівчинка.
Аварія сталася близько 16.45 на автодорозі
Стрий–Хмельницький–Дніпро–Ізварине.
— Попередньо встановлено, що 39‑річний вінничанин, керуючи автомобілем Renault Megane, виїхав
на зустрічну смугу руху та
допустив лобове зіткнення з
автомобілем Daewoo Matiz,
за кермом якого знаходилась
49‑річна жителька Вінниці, —
кажуть у відділі комунікації
Вінницького районного
управління поліції.
У результаті аварії постраждали водії обох транспортних засобів та пасажири Renault Megane — 35‑річна жінка та двоє дітей віком
10 та 5 років. Від отриманих
ушкоджень менша дитина загинула на місці автопригоди.
Каретами швидкої допомоги травмованих доправили
до лікарні.
Автомобілі помістили
на арештмайданчик. У водіїв взяли забір крові для
проведення аналізу на стан
сп’яніння.
Обставини та причини автопригоди з’ясовує слідство.

8

герої тилу

RIA, Середа, 27 квітня 2022

«тепер радію не новій сукні, а
медикаментам на передову»
Допомога  Один з найбільших
волонтерських штабів Вінниці відкрила
на базі свого центру розвитку містянка
Діана Подолянчук. Завдяки роботі
штабу щодня кілька укомплектованих
авто вирушає на передову, понад сто
переселенців не залишаються голодними,
а міста, які постраждали від росії,
отримують гуманітарну допомогу
Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Зараз у них кілька
напрямків роботи.
Для військових —
купують машини,
збирають аптечки, засоби гігієни,
їжу. Для переселенців — видають
ліки за рецептами, продуктові набори, одяг. Для лікарень — завозять необхідні медикаменти. Всім
цим керує Діана Подолянчук
разом зі своєю командою, яка
наразі налічує понад сто людей.
«За моїми відчуттями
минув мінімум рік»
Діана Подолянчук займається
благодійністю не перший рік, а тепер стала ще й військовою волонтеркою. Пригадує перший день,
як щось, що було вже дуже давно.
— 24 лютого мені зателефонувала подруга о восьмій ранку,
я дуже здивувалася, подумала, що
можна ще поспати, і не підняла
слухавку. Але бачу, що вона телефонує занадто часто. Я піднімаю
слухавку і чую: «Діано, почалася війна». Ми одразу увімкнули
новини, — розповідає дівчина. —
Проходить ще годинка, і телефонує мені моя подруга-волонтерка
Наталя. Сказала, що треба терміново створити волонтерський
штаб. Я запропонувала, щоб мій
центр розвитку став ним.
Діана каже, що навіть не сумнівалася у тому, що так має бути.
Дівчина одразу ж взяла таксі,
приїхала у студію, де зустрілася
з військовими волонтерами.
— Вони мені кажуть, що цей
штаб буде моєю першою точкою. Я кажу: «Окей, а хто буде
головним?». У відповідь: «Ти
головна», — пригадує волонтерка. — Якось так вийшло, що наша
команда почала розширюватися,
і ось у нас вже є чотири склади.
Звісно, спочатку були моменти,
коли ми не знали, що робити,
а зараз вже ніби рік минув.
За словами Діани, нині у них
є цілий медичний відділ із 30 лікарів. Є й айті-відділ зі спеціалістами, які формують заявки. Є
юристи і військові, які оберігають волонтерів.
— У нас тут дуже дружня та
класна атмосфера. Стараємося

зберігати хороший емоційний
тон, — розповідає вінничанка. —
Коли люди хочуть допомогти,
то насамперед мають всередині себе знайти ресурс. А якщо
стояти та плакати, то цим ніхто
не допоможе тим тисячам людей,
які цього потребують. У нас такі
правила: має бути дисципліна,
хороший настрій та делегування
повноважень. Мені дуже багато
людей писали негатив, але я їх
не слухаю. Якщо у нас вийшов
такий масштабний волонтерський центр, то значить щось
я зробила правильно, — каже
волонтерка.
Цінності змінилися
Під час нашої розмови з Діаною її телефон постійно розривається від повідомлень та дзвінків. В якийсь момент розмову
на хвильку перериваємо через
важливий дзвінок. Як виявилося, дзвонять люди, яким вдалося знайти вкрай необхідні зараз
лікарські препарати.
— Знаєте, так міняються цінності, коли ти радієш не новій
сукні, а медикаментам на передову. Я себе завжди відчувала трохи
нестандартною дівчиною, завжди
якісь волонтерські проєкти мене
цікавили. А от з готуванням їжі,
наприклад, у мене поки не склалося. Але зараз такий час, коли
стало точно зрозуміло, що кожен
має бути самим собою, — говорить
дівчина. — І от я не вмію ідеально
готувати борщ, але можу купити
машину на передову, знайти бензин, атропін, тепловізор. Думаю,
у цьому моя місія на цій війні.
Діана думає, що багато українських дівчат усвідомили під
час війни, що жінка може бути
різною.
— Звісно, коли ми переможемо, то я хочу родину, дітей
і навіть навчусь готувати борщ.
Але зараз я маю стати поруч з воїнами й бути солдаткою в тилу, —
говорить вона. — Кожного дня
я підтримую зв’язок з бійцями, і
вони мене дуже надихають.
Наша робота зараз —
захищати країну
— Мені дуже подобається,
коли переселенці приходять сюди
за допомогою, а через кілька днів
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Волонтерка Діана Подолянчук щоденно працює у волонтерському штабі. З початку війни
вони з командою допомогли вже тисячам людей
повертаються і стають волонтерами, — розповідає дівчина. —
Складних ситуацій за цей час було
немало. У мене є один з підрозділів на передовій, яких ми забезпечили технікою на 90%. І одного
дня я спілкуюся з командиром та
чую: «Діан, якщо я не залишуся
живим, то ось номери, кому ти
можеш подзвонити й передати
приготовану для нас допомогу».
І як після цієї розмови далі працювати? Це один з перших разів,
коли я заплакала. На щастя, з цим
командиром все добре.

«Цього волонтерського
штабу не було б без
підтримки: родини,
друзів, команди, яка
поруч. Ми всі разом
йдемо до перемоги!»
За словами Діани, волонтери
в якомусь сенсі стають військовими. Бо, пояснює вона, мають
притуплювати свої почуття, й
продовжувати робити справу,
попри втому і все інше.
— Ми теж служимо народу
України, тільки як волонтери,
а не військовослужбовці. Наша
робота зараз — захищати нашу
країну, і ми робимо все для цього, — каже Діана. — Вінниця — це
тил, який допомагає триматися
бійцям на Сході. Якби не такі
волонтерські центри, то можливо

ворожі війська були б ближче.
Треба розуміти, що Вінниця працює на передову. Якби не було
Вінниці, Львова чи інших волонтерських центрів у більш-менш
спокійних регіонах, то на Сході
було б ще важче. Не можна знецінювати волонтерські рухи.
Допомогли вже близько
1,5 тисячі родин
Один з додаткових напрямків
роботи штабу — це допомога переселенцям на місці. Тут вони
можуть одноразово отримати
продуктові набори, необхідні
предмети гігієни, одяг тощо.
— Ми з початку війни допомогли вже близько 1,5 тисячі родин.
До нас можна прийти з дитиною,
і ми можемо дати підгузки, дитяче харчування, ліки. Намагаємося
допомогти комплексно, — розповідає Діана. — Ми роздаємо
щодня близько 120 продуктових пакетів, і наразі є проблема
в ресурсах. Бо 120 продуктових
пакетів в день — це означає,
що на тиждень треба закупити
600 кілограмів круп, що доволі
дорого.
Проте, як розповідає волонтерка, цей напрямок вони не хочуть
закривати, оскільки є люди, які
справді потребують їжі.
— Буває приходить мама з дитиною і каже: «Дайте, будь ласка,
хоч картоплі». Ми не можемо закрити цей відділ, хоча є люди, які
просто хочуть «халяви», — з су-

мом говорить дівчина. — У переселенців ми вимагаємо показати
документи та довідку внутрішньо переміщеної особи. Людина
не може просто так прийти та
взяти собі будь-що.
Зараз у штабі є потреба у картоплі, чаї, воді, печиві для діток.
Якщо хочете допомогти, можете
звертатися за телефоном: 380 (67)
432 56 68 (Олена Стеценко).
Після розмови ми пішли з Діаною в інший склад, де видають
необхідні речі переселенцям.
Волонтерка показала нам стандартний продуктовий набір, який
складається з крупи, картоплі,
яблук, чаю. Для діток підгузки,
печиво, дитяче харчування. А також засоби гігієни за потреби.
— У всіх зараз виснаження. Хто
може, то несе допомогу, але багато людей втратили роботу. Внутрішньої допомоги стало менше,
але ще є підтримка з‑за кордону.
Ми теж дуже її потребуємо, —
говорить вінничанка. — Одного разу була ситуація, коли ми
виявили, що за тиждень надходжень було втричі менше, ніж ми
віддали. Проблема з ресурсами
дуже актуальна.

дивіться відео
на 20minut.ua
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Ви теж можете долучитися до допомоги
Основні напрямки роботи штабу
Діани:
 допомога ЗСУ, в пріоритеті передова;
 підтримка переселенців;
 допомога людям у заблокованих містах та селах, а також поміч
містам, які перебувають на межі
гуманітарної катастрофи;
 поміч лікарням, де лікують поранених.

Ви теж можете долучитися до допомоги. Потрібні антибіотики
будь-якого спектра дії, атропін,
гемостатичні препарати (кровоспинні).
У відділі гуманітарної допомоги
найчастіше просять постіль, рушники, прогулянкові візочки для
діток, кросівки та спортивний
одяг — все це ви можете принести, для довідок звертайтеся

за телефонами:
(068) 012 52 39 — Люба;
(098) 244 99 43 — Діана;
(067) 503 55 14 — Іван.
Також можете фінансово допомогти волонтерам.
Реквізити: 5375414119074531
(Подолянчук Діана Станіславівна). Треба вказувати, що це благодійна допомога волонтерському
центру «Шахіна».
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психіатри із Харкова
тепер лікують вінничан
«Не потрібно відкладати життя» 
Вночі над будинком лікарів Ольги та Іллі
ворожий літак став сніжити бомбами.
Вранці знайомі забрали їх із Харкова.
З березня лікарі живуть та працюють
у Вінниці і мріють повернутись додому
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Через війну,
у Харкові на три
лікарі-психіатри
стало менше, поки
що. Ілля Чепелев
працював у стаціонарі та на швидкій у спеціалізованій психіатричній бригаді. Його дружина Ольга
Чайка теж працювала в лікарні.
Оліна мама, Юлія Павлівна,
у Харкові була завідувачем психіатричного відділення лікарні. Ще
є 11‑місячний Лев. Ця сім’я, як і
сотні інших, — тепер вінничани.
Тимчасові чи ні, покаже час.
Плануєте повертатись?
— Гарне питання, дуже гарне
питання, — говорить Оля Чайка. — І відповідь залежить від
багатьох факторів. Якщо Харків
стане придатним до життя, ми
повернемось. Якщо вогонь припиниться, але ситуація з інфраструктурою не буде змінюватися,
то повертатись із маленькою дитиною неможливо. І ще, ми повною мірою не розуміємо, куди
повернемось, тому що їхали з
Харкова вже під бомбами, частково були розбиті дороги, але такого масового руйнування, таких
втрат та жахів, які зараз зазнає
наше місто, не бачили. Тому ми
не знаємо, в якому стані місто.
За згадками ми в старому Харкові.
Є розуміння, що не буде все як
раніше, але що зміниться глобально, усе одно не знаємо.
У Харкові ти маєш офіційну роботу, а коли закінчиться воєнний
стан, потрібно буде повернутись,
інакше ставка «згорить»?
— Трудове законодавство змінюється кожного дня, сьогодні
кажуть, що не мають права звільнити до закінчення війни, — говорить Ольга Чайка. — Що там буде
далі, будемо бачити. Якщо дадуть
головним лікарям повноваження звільняти людей, усе одно це
не стане для мене основним мотивом повернутися. Тим паче у Вінниці в мене є робота. У Харкові
я офіційно працюю в держлікарні, у Вінниці я в держмедзаклад
не йду, а в приватній клініці ти
можеш працевлаштуватися за договором. Нікого не хвилює, маєш
ти десь ставку чи пів ставки, платиш податки, й до тебе питань
немає.
Чудове місто, чудові люди
Чоловік Ольги Чайки теж
психіатр, у Харкові він працював лікарем стаціонару та мав
пів ставки на швидкій у психіатричній бригаді, спеціалізованій
під виїзди до пацієнтів психіатрії.
У Вінниці Ілля Чепелєв працює
в лікарні ім. Ющенка дільничним лікарем на денному стаціонарі. Має чверть ставки, тому
що в Харкові він не звільнився,

прагне повернутись додому.
— Ми звечора не планували
нікуди їхати, але коли вночі над
будинком завис літак і почав
сніжити бомбами, думки змінились, — розповідає Ілля. — Я збирався відправляти дружину з дитиною й тещу, сам мав залишитись.
Але так вийшло, що виїхали всі.
Зі знайомими двома автівками,
у них будинок розбомбили, вони
вибігли, в чому були, потім повернулись на руїни збирати речі.
Ми схопили документи, пару футболок і в чому були, так і поїхали,
навіть забули дитині комбінезон
одягти.
Чому Вінниця?
— Тому що тут є знайомі, — говорить Ілля. — Тим паче, куди далі
їхати? Львів, Тернопіль — там усе
перенаселене. І головне, де роботу шукати, після того, як якийсь
час ти проживеш на збереження?
А психіатричні диспансери чи
стаціонари є у великих обласних
центрах.
Як вас місто й містяни прийняли?
— Чудово, чудове місто, чудові
люди. Співчутливі та готові допомагати при одному згадуванні, що
ти з Харкова. І не важливо — є
в тебе житло чи ні, ти один чи із
сім’єю. Усе неважливо, всі допо-

– Продовжуйте жити,
не прагніть заглянути
в майбутнє, будьте
щасливими від того,
що є зараз, – кажуть
лікарі
магають, як можуть, — говорить
Ольга Чайка.
Розглядаєте Вінницю в довгостроковій перспективі?
— Навряд чи. Ми багато про це
говорили, але коли ти народився
у великому місті, з його ритмом
і темпом життя, тут здається, що
життя стоїть не те, що на паузі,
а наче в уповільненому кіно. Ти
біжиш, а час тягнеться, — говорить Ольга.
— Виражається це в примітивних речах. У Харкові, наприклад,
ти не побачиш вдень людей, які
сидять і повільно п’ють каву. Там
замовив і побіг, а посидіти ти можеш у вихідні. Крім того, насиченість авто руху, з одного боку
класно, що немає пробок таких,
але тобі цього не вистачає. Звички. Тому якщо не буде Харкова,
буде Київ або виїзд за кордон.
Але хочеться повернутися додому. До речі, тому зараз масово
кияни повертаються. Не можуть
люди жити в маленьких містах,
коли звикли до великих.
Знайомі лікарі кажуть, як тільки
перестануть стріляти, вони будуть
стояти в пробці на об’їзній, тобто
вже готові повертатися в Харків.
Але це навряд чи буде скоро, тому

– Як тільки Харків відбудують, ми повернемося. Але
район, де ми жили до 24 лютого, сьогодні місце-привид
розміром із Вінницю, – говорять Ольга та Ілля
що, наприклад, район, де ми жили
до 24 лютого, сьогодні це місцепривид розміром із Вінницю.
Особливості
психіатричної допомоги
— Вінниця тепле місто, люди
чутливі, ставлення як у звичайному житті, так і в професійному дуже вражає, — говорить
Ілля Чепелєв. — Але так звана
зона комфорту втрачена, і як її
надолужити — невідомо. А ще є
така річ, як наші пацієнти, які
постійно до тебе ходили, ти їх
періодично госпіталізовував, доліковував. Тобто втрачений такий
собі маленький світ. Та й пацієнти там не просто депресивні
чи з тривожними розладами, є
пацієнти з ідеями переслідування, ідеями, що їх прослуховують.
Наприклад, є мама, у неї психіатричний розлад і двоє дочок. Тож
неважко уявити, що з нею буде,
якщо відмінити їй лікування, як
її накриє. Й ось це все залишаєш
і не знаєш, як будеш працювати,
з ким, як будеш жити й за що.
А онлайн пацієнти?
— Деякі виходять на зв’язок,
якщо вони можуть це зробити.
Але треба розуміти, що це тривожно, депресивні пацієнти, і всі
їх проблеми, які були до війни,
вони знецінюються питанням
просто самого існування, — говорить Ілля. — Проблеми в сім’ї,
роботі, стосунках відходять
на другий план, тому що виникає питання, а виживеш ти взагалі. Й ось на цьому адреналіні,
на необхідності рятуватися, своїх
витягувати, адаптуватися якось —
вони про свої стани забувають.
Ось коли все устаканиться, тоді
почнеться. Але є пацієнти, які потребують постійної медикаментозної терапії, тут онлайн безсилий.
Як лікар-психіатр, ти можеш
сказати, що легше перенесла переїзд, війну, втрату домівки?
— Важко сказати, хто легше
переносить такі речі, хто важче.
Тут немає нуля, від якого має йти
відлік, — говорить Ольга. — Немає
розуміння, що таке легко. Тому
не можу сказати. Я лише розумію, що мені легше, ніж тим людям, які зараз у Харкові, і легше,
ніж людям, які втратили когось

на війні. Для когось моя ситуація
здасться занадто важкою.
Наприклад, людям, які емігрували, їм не легше, ніж тим,
хто залишився в Україні. Майже щодня в мене є консультації
з‑за кордону, де люди кажуть, що
«так, ми в безпеці, але нестерпно
усвідомлювати, що вдома біда».
Майже всі вони були готові переїхати за кордон, але в мирний
час, коли є розуміння, що ти можеш повернутись додому. А тут
ти усвідомлюєш, що фізично ти
не можеш повернутись, і просто
немає куди. Тому всім важко посвоєму, у кожного своя важкість.
Чи є якісь абсолютно універсальні поради?
— Продовжувати жити, не прагнути заглянути в майбутнє, тобто
довгострокові плани не потрібні.
Напевне, бути щасливим від того,
що в тебе є зараз. По іншому —
ніяк, — говорить Ольга.
А якщо людина мучиться питанням, що буде, коли це закінчиться,
як із цим боротися?
— А що вам дасть відповідь
на запитання «коли це все закінчиться?» Що ця відповідь може
відкрити людині? Ну от гіпотетично, я вам кажу, що війна
закінчиться 9 травня, така собі
епохальна дата, що ви сьогодні
почнете робити, знаючи цю дату?
Що у вашому світогляді зміниться? Нічого, — розповідає Ольга. —
Тому й кажуть, що не потрібно
відкладати життя. Якщо б нам
сьогодні сказали, що війна закінчилась, по суті ми б сьогодні
наше життя ніяк не змінили. Тому
навіщо заглядати в майбутнє, що
ми там хочемо побачити? Лише
через те, що ми прагнемо побачити майбутнє, в нас виникає тривога. А коли ще людина ставить собі
занадто важкі питання — а що
я буду робити після закінчення
війни, а що буде потім? До речі,
дуже важлива порада тим, хто переїхав із гарячих точок — з наміром перечекати. Я вам кажу з
впевненістю, що ми самі сюди
їхали перечекати. Але ви тут і
зараз маєте налагоджувати своє
життя. Дай бог, щоб ви повернулись до рідної домівки, та навіть
якщо цього не станеться — у вас
все буде нормально.

коротко
З Вежі
лунатимуть
нові мелодії
 З понеділка, 25 квітня,
на Вежі змінили дві мелодії. Замість «Подоляночки»,
яка лунала о 15.00, тепер
звучатиме «Ой у лузі червона калина». А о 21‑й годині,
замість «Оди до радості», звучатиме «Молитва за Україну». Гімн України, марш
«Стяг» і «Щедрик» без змін
залишаються на своїх місцях.
— Окрім цього, маємо для
вас ще одну новину. Як ви
знаєте, щогодини протягом
дня годинник на Вежі «відбиває» точний час. Один удар
о 13‑й годині, два о 14‑й і
так далі. Відтепер перед цими
ударами звучатиме коротенька мелодія. Це оброблена і
трохи переосмислена частина
музичних позивних вінницького радіо, які ще наприкінці 1990‑х використовувались
в ефірі. Музичні позивні
на радіо, це щось на зразок музичної заставки, яку
вмикають на початку мовлення або використовують
як перебивку, — зазначають
історики на сторінці «Музей
Вінниці». — Висловлюємо
щиру подяку за волонтерську
допомогу в обробці композицій та технічному супроводі Назарію Давидовському, Миколі Андрущенку та
Володимиру Бахнівському.

Авто
на передову від
«Міс»

 Автомобіль, що придбали
за кошти, виручені з благодійного аукціону «Міс Вінниця», відправили на передову. Про це розповів
директор міського палацу
мистецтв «Зоря» Євген Майданик.
Нещодавно у Вінниці відбувся 7‑й благодійний аукціон
від учасниць міського конкурсу краси «Міс Вінниця».
На ньому учасниці цьогорічного та попередніх конкурсів
краси підготували 12 лотів:
власноруч зроблені картини,
прикраси та ляльки-мотанки. Стартова ціна лота була
п’ять тисяч гривень.
У такий спосіб, нагадаємо,
загалом зібрали приблизно
295 тисяч. Мета аукціону — закупівля автомобіля
для ЗСУ.
Вже 21 квітня організатори
конкурсу відправили на передову два автомобілі, розповів директор Міського
палацу мистецтв «Зоря».
— Відправили перші два
автомобілі для бійців, — повідомив директор Міського
палацу мистецтв «Зоря» Євген Майданик. — Перший —
від наших друзів з Англії,
другий — куплений за кошти, виручені з благодійного
аукціону від учасниць «Міс
Вінниця». Авто «доукомплектували» медикаментами
та військовим обладнанням.
І не забули про пасочки. Попереду ще три авто.
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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)
.... - ..... Ñ.ÇÀÐÂÀÍÖ² ...... - ........... 110/-/- ......... 66000Ó.Î ...... (098)
.... 3/- ... Ñ.ÀÃÐÎÍÎÌ²×ÍÅ . 2/Ö ........ 100/-/- ......... 55000Ó.Î ...... (068)
.... 4/- .... 2ïðîâ.Ñîáîðí. .... 1,5/ö ... 120/80/25 ............... 105000óî ..... (067)
.... 5/- ... AÊÀÄÅÌ²×ÍÅ...... 2/- ........ 110/-/- ......... 68000Ó.Î ...... (093)
.... 5/- ... C.ÁË.3ÀÐÂÀÍÖ² .. 2/- ........ 110/-/- ......... 68000Ó.Î ...... (093)

123-17-70 .................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ÍÎÂÎÁÓÄ, ÊÎÌÓÍ²Ê.
123-17-70 .................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 3,5Ñ, ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ, ×ÈÑÒ
043-19-51 .................................. ÏÐÎÂ.ÂÅÑÍßÍÈÉ, ÇÄÀÍÈÉ, ÊÎÌÓÍ²Ê
713-52-09 ................................................. 5ñ, çàáîð, êàíàë³çàö.öåíòðàë.
917-09-07 ..................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐ.
917-09-07 ..................................... ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐ.

467160

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
.... - ..... Ñ.ÑÅËÈÙÅ ........ - ........... 20 Ñ ............ 45000Ó.Î ...... (067) 703-44-56 ......................................ÑÂ²ÒËÎ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÂÈÕ.ÄÎ ÁÓÃÓ

2. НЕРУХОМIСТЬ:
ЗДАМ В ОРЕНДУ
2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

486215

.... 1/- .... Öåíòð ............... - ........ - ........................... 1100ãðí. ..... (063) 788-03-48 ................................................. äëÿ 1 ä³â÷., ñ³ì. áåç âëàñíèêà
.... 2/- .... Êîöþáèíñüêîãî ... - ........ - ........................... äîã. ............ (097) 234-07-04 ................................................... ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, âëàñíà

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
.... 1/- .. ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ (067) 255-13-06 ..................................... ÏÎ ÄÎÌÎÂË., ÁÓÄÜ-ßÊ² ÂÀÐ²ÀÍÒÈ
.... 2/- ... ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ (067) 255-13-06 ..................................... ÏÎ ÄÎÌÎÂË., ÁÓÄÜ-ßÊ² ÂÀÐ²ÀÍÒÈ
.... 3-4 .. ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ (067) 255-13-06 ..................................... ÏÎ ÄÎÌÎÂË., ÁÓÄÜ-ßÊ² ÂÀÐ²ÀÍÒÈ
.... - ..... ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ 69-25-99, (097) 280-64-21 ...................... ÇÍ²ÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ

4.2 ÄÎÌÀ
.... - ..... ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í . - ........... - ................. ÄÎÃ. ............ (067) 255-13-06 ................................... ÀÁÎ ×/Á,ÏÎ ÄÎÌÎÂË.Á-ß.ÂÀÐ²ÀÍÒÈ

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

5.3 ÐІÇÍÅ

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

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

507158

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
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
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.

506993

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
«ÀÍÒÎÍІÊ». Â³êíà ì/ï. Áàëêîíè «ï³ä êëþ÷». Áðîíüîâàí³, àëþì.
äâåð³. Øòîðè-æàëþç³. (067) 264-31-52
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. (068) 772-75-87

(067) 433-74-63

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

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Àðìàòóðó áóä³â. ................... äîã. ........ (067) 135-70-48
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
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

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

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
Ìåòàëîïðîêàò, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ................ äîã. ........ (097) 301-65-05
Ïëèòêó íà ï³äëîãà, ñò³íè, çàëèøêè ................ äîã. ........ (097) 016-22-63

1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62
1 ÎÁÐІÇÊÀ, ÎÌÎËÎÄÆÅÍÍß ÑÀÄÓ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄІÂ. ÐÎÁÎÒÈ.
ÍÀÂÅÄÓ ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀ ÄІËßÍÖІ. (099) 549-09-19

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

(067) 794-19-09

506041

ÀÐÌÓÂÀÍÍß. ÁÅÒÎÍÍІ, ÇÅÌÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß
ÒÀ ІÍØÅ. ßÊІÑÍÎ (097) 721-41-61
ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ, ÄÀÕÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ,
ÏËÈÒÊÀ. ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067)263-92-85, (099)09883-30
Áåòîíí³ ðîáîòè, ôóíäàìåíò, ñòÿæêà, â³äìîñòêà, ïåðåêðèòòÿ òà
øë³ôóâàííÿ ï³äëîãè. (098) 092-36-08
ÁÐÈÃÀÄÀ Ç Ä/Ð, ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÌ ÂÈÊÎÍÀª ÊËÀÄÊÓ ÖÅÃËÈ,
ÁËÎÊІÂ. ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ. ÏÎÊÐІÂËß. (063) 109-36-62
ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ Ç ÓÑІÕ ÍÀßÂÍÈÕ ÌÀÒÅÐІÀËІÂ. ÐÅÌÎÍÒ
ÄÀÕÓ. (097) 338-65-85

ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ.
ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) 79419-09
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
Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Íåäîðîãî.
(097) 234-07-04
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57

Ïðèéîì îãîëîøåíü (0432) 555-135
ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87
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 ÑÏÎÑÎÁÎÌ. 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
ÏÎÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ/ÄÐÎÂ, ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ, ÁÓÄІÂÅËÜÍІ,
ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍІ ÐÎÁ. ÏÐÈªÌÍІ ÖІÍÈ. (067) 697-71-21,
ÑÅÐÃІÉ
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
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6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄÊÎ, 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, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÇÀÌІÍÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІÉ, ÂÑÒÀÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ, ÇÂÀÐ.ÐÎÁ. (068)219-84-28,
(067)430-20-18

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß
Åëåêòðîìîíòàæ â³ä ë³÷èëüíèêà äî â³äåîíàãëÿäó. Çàçåìëåííÿ
ìåðåæ. Áëèñêàâêîçàõèñò. (067) 240-70-16
508026

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ

«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,
ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ËÀÌІÍ. (097) 457-1499

«ÄÀÕÁÓÄ» ÏÎÊÐÈÂÀÞ ÄÀÕÈ: ÌÅÒ.×ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ØÈÔÅÐ ÒÀ ІÍ.ÌÀÒÅÐІÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. ÖІÍÀ Â
ÇÀËÅÆÍÎÑÒІ ÂІÄ ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐ.ÏÎÊÐÈÒÒß. ÏÐÀÖÞÞ
ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊІÂ (097) 755-68-57
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65

505969

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

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

Áåíçîêîñà, íîâà ......................................... äîã. ......... (097)560-06-31
Ïðàë/ìàø á/â ...................................... 1000ãðí. ........ (067) 390-97-28
Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00
Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì. ....................... äîã. ........ (067) 160-51-97
Õîë.,åë.äóõîâêó,ïðàë/ìàø, ìîòîïîì ............... äîã. ........ (067) 294-91-19
Øâ. ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ................. 500 ãðí. ............(097)5600631

BÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß, ÐÅÌÎÍÒ Ì’ßÊÈÕ
ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ Ð-ÍÈ. (067) 25238-62
Cóïóòíèêîâ³ àíòåíè, ðåìîíò òþíåðà, ïðîøèâêà òà âñòàíîâëåííÿ
Smart TV. (093) 406-34-54
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68

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

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

Àêóðàòíî òà ÿê³ñíî ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ, óêëàäàííÿ
ëàì³íàòó, â³äêîñè. (096) 481-32-27

1 ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄÓª ÄÀÕÈ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÐÅÌÎÍÒ
ÄÀÕÓ. (067) 428-97-33

Âíóòð³øí³ ðîáîòè, ïëèòêà, øïàòë³âêà, ôàðáóâàííÿ, ã³ïñîêàðòîí,
â³äêîñè. (067) 745-73-28

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

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

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

ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ËÀÌІÍÀÒ,
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ ÒÀ ІÍØІ. (063) 839-30-83

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

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

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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ

Äîìàøí³é ìàéñòåð: åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, ïëèòêà òà ³íø³
«÷îëîâ³÷³ äð³áíèö³». (096) 400-60-54

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

«AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ.
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 81424-77

Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é

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

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

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

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

ÏÀÐÊÅÒÍІ ÐÎÁ: ÍÀÑÒÈËÀÍÍß ÏÀÐÊÅÒÓ, ÏÀÐÊ.ÄÎØÊÈ,
ËÀÌІÍÀÒÓ. ØËІÔÓÂÀÍÍß, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß. (067) 758-2704

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

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

Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà
ìîäåëåé. (098) 132-14-22

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

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

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

Áðèãàäà ôàñàäíèê³â âèêîíàº ïðîôåñ³éíå óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
(097) 889-69-22

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

Ñàíòåõí³ê, âñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, âàí, áîéëåð³â, çâàðþâ.
Ïðàöþºìî áåç âèõ³äíèõ. (098) 773-76-93

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

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

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

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

ÒÅÐÌІÍ. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í
(067)735-17-72, (095)295-91-06

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ,
«ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

Ìîäåëü

Ð³ê âèïóñêó/êîë³ð/
îá`ºì äâèãóíà

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß
ÁÓÄÈÍÊÓ
Äðîâà (067) 179-78-34

7.5 ÊÓÏËÞ
À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (067) 777-76-00
Ïðàë/ìàøèíè, ì³êðîõâ. òà ³íøå ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29

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

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
Øàôà, ñò³ë ......................................... íåäîðîãî ........ (096) 526-76-06

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

507925

Ïðîá³ã

Ö³íà

Êóäà çâåðòàòèñü (Âàø òåëåôîí)

Íîòàòêè

8. АВТОМОБІЛІ
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ
VW-LT-45 ...................... 1993 . á³ë ..... 2400 ......... - ............. 2000ó.î ..... (096) 216-67-62 ....................................................... ìîæëèâî ç ðîáîòîþ

8.3 ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ ............................. - ...... - ........ - .............. - ............. äîã. .......... (063) 827-83-61 .......................................................... â õîðîøîìó ñòàí³

8.4 ÂІÇÜÌÓ Â ÎÐÅÍÄÓ
À/ì â³ä 5 òîí ................ - ...... - ........ - .............. - ............. äîã. .......... (093) 022-81-82...................................... â³çüìó â îðåíäó ç ïðàâîì âèêóï

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ

486166

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

8.9 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
«AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. 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
Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà.
(098) 524-98-16
Äèñïåò÷åðñüêà. Òðàíñïîðòí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì Ôîëüêñâàãåí-T4,
8 ÷îëîâ³ê. (097) 374-73-79
Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82
Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

486166

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä
äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß,
ÄÎÑÒÓÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ
ÎÕÎÐÎÍÈ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß
ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067)430-53-76,
(093)115-78-85
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62

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) 17349-99
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9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ ÍÀ ÑÊËÀÄ, ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ Ç 9.00-18.00. Ç/Ï
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (098) 750-65-07
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ.
(067) 770-17-14
ÂÎÄІ¯ І ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ ÍÀÌ ÏÎÒÐІÁÍІ. ( 097)
088-53-20

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
ÊÓÕÀÐ, ÏÎÌІ×ÍÈÊ ÊÓÕÀÐß. ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ. ÆÈÒËÎ,
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. Ç/Ï ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (096) 355-69-85

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ
11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ
ÏÐÎÄÓÊÖIß
Íàñ³íåâà êàðòîïëÿ òà äð³áíà ......................... äîã. ........ (067) 390-36-41
СОЄВИЙ ЖМИХ (МАКУХА), КРУПИ ОПТОМ ...................ДОГ. ................ (067) 775-66-29
Ñ³íî ëóãîâå ................................................ äîã. ........ (097) 212-77-20
ßáëóêà çèìîâ³, äîìàøí³ 30-40 êã. ................. äîã. ........ (068) 433-50-16

11.4 ІÍØÅ
ÏÐÎÄÀÌ ßÙÈÊÈ ÁÀÍÀÍÎÂІ, ª 200-300 ØÒÓÊ. (067) 18557-65

11.5 ÊÓÏËÞ

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ

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

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА

ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ. 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 ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. Ç/Ï Â×ÀÑÍÎ (067)430-53-76,
(093)115-78-85

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ
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

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.

охоронники-350-400/доба. Вахта. Соц.
пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-02,
(067)417-94-37

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ
13.3 ÏÎØÈÒÒß ÒÀ
ÐÅÌÎÍÒ ÎÄßÃÓ

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

Òåðì³íîâèé ðåìîíò âçóòòÿ, öåíòðàëüíèé ðèíîê, ì‘ÿñíèé ïàâ³ëüîí,
3 ïîâ., 9-16.00. (073)489-98-92, (073)459-98-92

ÑÒÎÐÎÆ-ÊÎ×ÅÃÀÐ Â ÑÒÎËßÐÍÈÉ ÖÅÕ, ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÒÐÈ. Ç/Ï 700ÃÐ/ÄÎÁÀ. (067) 433-7463

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ,
ÊÀÑÈÐÈ

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

ÏÐÎÄÀÂÖІ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ Â ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÈÉ
ÌÀÃÀÇÈÍ. (068) 041-84-47

9.8 ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ
ÏÅÐÓÊÀÐ ÒÀ ÌÀÉÑÒÅÐ ÌÀÍІÊÞÐÓ. ÖÅÍÒÐ ÂІÍÍÈÖІ. ÎÐÅÍÄÀ
ÌІÑÖß. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ. (067)765-63-08, (063)311-70-44

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÌÀËßÐ ÄËß ÏÎÊÐÀÑÊÈ ÁÎ×ÊÈ ÒÀ ÏÐÀÖІÂÍÈÊ ÄËß ÇÀ×ÈÑÒÊÈ ÁÎ×ÊÈ ÁÎËÃÀÐÊÎÞ. (067) 433-93-04

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
Øâà÷êà â ìàéñòåðíþ îäÿãó íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Çàìîñòÿ. (063)
406-63-82

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І,
ÍßÍІ

Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44
ÀÄÂÎÊÀÒ: ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÏÎÑËÓÃÈ, ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІ¯,
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍ.Â ÑÓÄÀÕ, ÏÐÀÂÎÎÕÎÐÎÍ.ÎÐÃÀÍÀÕ. (066)17524-73, (097)691-20-87
ÊÐÅÄÈÒÈ ÃÎÒІÂÊÎÞ. 17 ÐÎÊІÂ ÊÐÅÄÈÒÓªÌÎ. ÊÐÅÄÈÒÍÀ 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

Êëóá çäîðîâ‘ÿ êîðèñíå õàð÷óâàííÿ òà âîäà, ïîðàäè íóòð³öèîëîãà.
(067) 308-54-18

9.20 ÐÎÁÎÒÀ
ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Ïðîäàì òóðí³ê ó äâåðíó êîðîáêó, ì³öíî¿ êîíñòðóêö³¿, âèð. Óêðà¿íà.
Ö³íà 300 ãðí. (096) 601-22-49

9.22 ÐІÇÍÅ
Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè äî 30ð., ñòóäåíòè. (098) 37304-94
Óêð. êîìïàí³ÿ Àìð³òà çàïðîøóº äî ñï³âïðàö³ óñ³õ áàæàþ÷èõ,
ñòóäåíò³â, ïåíñ³îíåð³â (067) 308-54-18

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
Áðèãàäà øóêàº ðîáîòó ïî âèêîíàííþ ôàñàäíèõ ðîá³ò. (097)
889-69-22
Äîãëÿíó ñàìîòíþ, õâîðó ïîõèëîãî â³êó ëþäèíó. Ìàþ ä/ð.
Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) 587-39-45

505185

ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß,
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47

ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ
ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)13080-89

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÀÃÐÎÔÅÐÌÈ Â ÍІÄÅÐËÀÍÄÈ. ÆІÍÊÈ ÄÎ 50
Ð. Ç/Ï 2000-2800 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)01283-93

506606

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

ÎÏІÊÓÍÊÈ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ Â ÍІÌÅÖÜÊІ ÐÎÄÈÍÈ. ÆІÍÊÈ ÄÎ 60
Ð. Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)01283-93

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯ÍІ ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ, ÍÀÊÀÇ
ÌÑÏÓ ¹1001. ÑÎÁÎÐÍÀ 79À, ÎÔ1. (067) 433-29-54

506663

Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-6615
Ó Âàñ áîëèòü ñïèíà ÷è áàæàºòå ïîçáàâèòèñü â³ä öåëþë³òó? Òåëåôîíóéòå: (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
555111

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

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

18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ

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

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè І-ІІІ
ñòóïåí³â ¹1 ³ì.Ì. І.Ïèðîãîâà ì.Â³ííèö³, ñåð³ÿ ÂÍ ¹14982112 òà
äîäàòîê äî àòåñòàòó ¹684694 âèäàíèé 23 ÷åðâíÿ 2001ð. íà ³ì’ÿ
Çåë³íñüêèé Àðòåì Іãîðåâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

505662

19. ЗАГАЛЬНІ
ОГОЛОШЕННЯ
19.1 ÏÐÎÄÀÌ
3ÀËІÇÍÈ×ÍÈÉ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ Ç ÌІÑÖÅÌ ÍÀ ÐÈÍÊÓ ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÎÌÓ ÀÁÎ ÁÅÇ ÌІÑÖß. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ. (067)
185-57-65

10. НАВЧАННЯ

Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 93317-24

10.1 ÍÀÂ×Ó

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

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹16
íà ³ì‘ÿ Âîëüíà Íàòàëÿ Іâàí³âíà, 9-Á êëàñ, äàòà çàê³í÷åííÿ:1993ð.
Ââàæàòè íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 13080-89

ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 75377-50

Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Öåãåëüíþê Îëåêñàíäð
Іâàíîâè÷. Ââàæàòè íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

19.2 ÊÓÏËÞ

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

Âòðà÷åíî êàðòêó âîä³ÿ íà ³ì’ÿ Ìîñïàíêî Ðîìàí, âèäàíà
27.03.2019ð. ÄÏ «ÄåðæàâòîòðàíñÍÄІïðîåêò». Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè. (097) 326-43-13

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

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

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ äèòèíè íà ³ì‘ÿ Íàðîæíîãî
Ãë³áà Ðóñëàíîâè÷à. Ââæàòè íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

17. ТВАРИНИ

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì‘ÿ Ñàâèöüêî¿
Íàä³¿ Ïåòð³âíè òà Ñàâèöüêîãî Àðòåìà Àíàòîë³éîâè÷à, äàòà âèäà÷³
15.03.2019ð., òåðì³í ä³¿ äî 02. 11.2024ð. Ââàæàòè íå ä³éñíèì.
òåë. íå âêàçàíî

Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ
ÄÎ ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)43329-54
Äîïîìîãà ó âèâ÷åíí³ á³îëîã³¿ òà õ³ì³¿. Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ òà ÄÏÀ.
Îíëàéí çàíÿòòÿ. (097) 118-48-00
Ðåïåòèòîð àíãë³éñüêî¿ òà í³ìåöüêî¿ ìîâè. Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ,
³ñïèò³â. Äîñâ³ä 8ð. (068) 291-57-40
Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

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

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì‘¿ íà ³ì‘ÿ Ïîë³ùóê Êàòåðèíà
Ñåðã³¿âíà â ì.Â³ííèöÿ, âóë.Ñîáîðíà. Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè. (073)
065-60-56

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
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-77-50
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ,
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50
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Закривають стоматполіклініки.
Де пільговикам зуби лікувати?
Безкоштовного вже не буде 
Майже 80 працівників міської
стоматполіклініки через три місяці
втратять роботу. Невідомо, що буде з
пільговим стоматлікуванням для майже
3000 дітей. Здорові зуби переселенців та
військовослужбовців теж під питанням
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Про те, що міську стоматологічну
поліклініку на вул.
Героїв Крут,
22 закривають,
26‑річний Олександр Сурганов
дізнався, коли в черговий раз
прийшов на прийом до лікаря.
Вінничанин останні три роки
є пацієнтом цієї стоматології,
і весь цей час заклад перебував
у перманентному стані — «нас
закривають» — але цього разу
вже остаточно.
— Лікарям сказали, що за три
місяці, тобто на початку липня
поліклініки вже не буде, і невідомою стане доля медперсоналу
медзакладу, — розповідає Олександр Сурганов. — Я не розумію,
як у військовий час, коли в місто
кожного дня прибувають переселенці з гарячих точок, закривати
лікарню, яка надає безкоштовну
допомогу пільговим категоріям
населення — зараз це саме військові й переселенці. Та навіть
якщо не брати до уваги безкоштовні послуги, лікуватися тут
на порядок дешевше, ніж в інших
клініках міста. Варто розуміти,
що приватні стоматологи мало
кому по кишені.
Нас залишилось мало
Богдан Кучер, лікар-стоматолог
цієї поліклініки, каже, що весь
персонал закладу стає на біржу
праці.
— Після чергового скорочення, яке було перед Новим роком,
у лікарні залишили по два лікарястоматолога на зміну (в поліклініці працює дві зміни), по одному
хірургу, плюс три санітарки, —
розповідає Богдан Кучер.
Після медичної реформи, поліклініка підписала договір із
Національною службою здоров’я
України. І відповідно отримує
фінансування. Але стоматологія
надає пільгові послуги, які треба якимось чином забезпечити,
а ще зарплата за новим законом
у лікарів має бути 24 тисячі грн.
Хоча, за словами Богдана Кучера,
усі там на півставки працюють,
та навіть десять із копійками ти-

сяч вони не отримують у повному
обсязі.
Про нарахування і виплати
зарплат лікарям стоматології —
тема іншої статті.
Поліклініку варто
залишити
Богдан Кучер працює в поліклініці на Героїв Крут, 22 уже
сім років. Хоча насправді він
виріс там.
— В мене бабуся тут 30 років
рентгенівські знімки робила,
через паркан дитячий садочок, я туди ходив, потім до неї
на роботу, — говорить лікар. —
В комірці при поліклініці жив
завгосп, уже покійний Юрій
Миколайович, за всім тут дивився. Він мене навчив багато
чому, я з ним машини ремонтував, обладнання усіляке. Потім
вчитися пішов, став працювати
стоматологом. Тож поліклініка
мені болить, тому що рідна.
За словами лікаря, на жаль,
більшість вінничан надає перевагу приватним стоматологіям.
А державні стороною обходять,
бо там обладнання старе, і ремонту немає.
— Хоча саме в нас ці стоматологи навчаються, і коли поліклініки не стане, я не знаю, де
інтерни будуть отримувати практичну базу, — говорить Богдан
Кучер. — Взагалі за останній час
скоротили майже всю державну
стоматологічну допомогу. Наприклад, ще донедавна в кожному
медзакладі міста було стоматологічне крісло.
Я, наприклад, два роки працював у лікарні на Киівській,
вона ургентна, тож стоматолог
там мав бути цілодобово. Зараз
нічого такого вже немає.
Петиція, щоб врятувати
Олександр Сурганов 19 квітня
створив петицію по збору підписів для збереження стоматологічної поліклініки на вул. Героїв
Крут, 22. Термін дії петиції закінчується через сім днів, але з необхідних 350 підписів — підтримали
цю петицію лише 11 людей.
У міському департаменті охорони здоров’я кажуть, що вирішується питання про закриття

— Вже років 10 приводжу сюди своїх дітей, — розповідає Микола Кузьменко. Чоловік
привів на прийом до лікаря доньку Наталю. — Це єдина клініка, яка приймає по швидкій, тут
завжди можна отримати допомогу за мізерну, порівняно з приватними клініками, вартість
міської стоматологічної поліклініки.
— Міська стоматполіклініка
збиткова, і вже другий рік поспіль не може заробити собі навіть на заробітну плату, — розповідає Олександр Шиш, директор
міського департаменту охорони
здоров’я. — Тобто підприємство
не користується попитом у вінничан, не може заробити собі
на існування, є банкрутом і підлягає реорганізації. Тож стоматологію об’єднають із міською
клінічною багатопрофільною
лікарнею.

Усього було шість
стоматполіклінік,
у районах працювали
відділення, і вже немає
практично нічого. Таке
– по всій Україні
Як каже головний лікар міста,
стоматологів скоротять, залишать
оптимальну кількість, щоб забезпечити основні напрямки роботи
й розташують на Хмельницькому шосе, 92 (колишня районна
лікарня).
— А приміщення, яке знаходиться на вул. Героїв Крут, 22,
то власність міської ради, — говорить Олександр Шиш.
Що саме з тим приміщенням
буде, поки не відомо. Невідомою

Усе одно до поліклініки можна прийти
Стоматології на Арх. Артинова,
24, а також на вул. Героїв Крут,
22 будуть працювати до липня,
і за словами головного лікаря,
до того часу пільгові категорії населення — а це ЗСУ, тероборона,
переселенці можуть прийти й полікувати зуби.
— Побачимо, що буде на сесії, чи
продовжать нам трохи роботу,

хоча б до закінчення війни, — говорить Валентина Герасимчук. —
Я, перше, що запитала, як можна
людей під час війни залишити
без роботи й засобів існування,
а також як можна залишити людей без пільгової стомат допомоги в такий скрутний час?
Як це буде можна, стане відомо
29 квітня, о 10.00 на 21‑й сесії

міської ради.
Де серед 50 питань, які будуть
розглядатися, під номером
17 буде: «Про реорганізацію
комунального некомерційного
підприємства «Вінницька міська
клінічна стоматологічна поліклініка». Інформація Шиша О. В., директора департаменту охорони
здоров’я міської ради».

є також доля іншого приміщення — на вул. Архітектора Артинова, 24. Там друга адреса міської
стоматологічної поліклініки, де
вже майже 40 років приймають
дитяче населення міста та області. І приймають дітей там теж
лише до липня.
Залишили хоча б одну
За словами Валентини Герасимчук, головного лікаря міської
стоматполіклініки, ще немає рішеня ні сесії, ні виконкому.
— Нас попередили профспілки,
що за три місяці можлива реорганізація закладу і скорочення,
поки не знаємо, в якій кількості,
але схоже, що у великій, — говорить головний лікар. — Тому
що заробітна плата стала суттєвою — 24 тис. грн із податками
для лікарів і 16 тис. грн для медсестер. Ми державна поліклініка,
обслуговуємо пільгові категорії й
дитяче населення безкоштовно.
Звичайно, в нас є платні послуги,
але ми не можемо запропонувати їх усім дітям, тому НЗСУ дає
дуже мало коштів і ми не можемо покрити необхідні потреби,
тож місцева влада вирішила нас
скоротити. Як це буде, стане зрозуміло в кінці місяця.
Як каже Валентина Герасимчук, їх мають перевести в багатопрофільну лікарню на Хмельницьке шосе. Усього кілька лікарів, а всі інші йдуть на біржу
праці.
— Нам показували те місце, ми
там не помістимося, там невеличке відділення, і взагалі сказали,
що візьмуть лише кількох дитячих лікарів, — говорить лікарка. —
Сподівались, що нам хоча б одну
поліклініку залишать і ми якось
будемо концентруватися там, але
сказали — ні.
Зараз до цього питання підключається асоціація стоматологів України, окремі депутати, які
може якимось чином вплинуть
на долю стоматологій.

Тепер тільки приватні
стоматології?
— Не знаю, чому Національна
служба здоров’я вирішила, що
стоматології варто виділяти найменше коштів із понад усіх медгалузей, — розповідає Валентина
Герасимчук. — Для прикладу,
при наших невеликих тарифах,
для лікування пульпіту потрібно 700–800 грн, НЗСУ дає на це
120 грн. У перший рік медреформи на пацієнта стоматології взагалі виділяли 9 грн. На нас гроші
розподіляються за залишковим
принципом, усім дали, щось залишилось — розподілили.
А отже наша історія не поодинока, це відбувається по всій
Україні. У нашій області вже всі
державні стоматології скоротили,
залишилась стоматполіклініка
в Жмеринці, не відомо на якому стані реорганізації, і в Бару.
Усього, за словами головного лікаря, було шість стоматполіклінік, у районах працювали
відділення.
— В районах, де у відділеннях
лікарень були бюджетні стоматології, не залишилось нічого, — говорить лікарка. — Тому
що лікарні не хочуть тримати
бюджетні стомат крісла, їм це
не вигідно. У деяких областях
такі стоматології бере на себе
частково міська влада, і виділяє
кошти на заробітну плату, медикаменти, на матеріали.
У нас вирішили так. Але чи це
рішення буде остаточним — подивимось.
На сьогодні в міській стоматологічній поліклініці працює 28 лікарів‑стоматологів, які в умовах
карантину щомісяця обслуговують близько 3000 дітей. Разом з
інтернами штат лікарні складає
80 осіб. І за словами Валентини
Герасимчук, саме в міської стоматполіклініці основна база в ординатурі й по практиці студентів,
і це теж питання, яке зараз обговорюється разом з вузом.
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безкоштовно чепурять і
слухають переселенців
Підтримка  Декілька вінницьких
перукарень безплатно обслуговують
переселенців. Ми побували в одній з
таких. Там перукарі не лише роблять
зачіски, а й слухають та підтримують
переселенців, наче психологи.
А переселенці — принаймні трішки
відволікаються від тих думок про
жахливі події, які їм довелося пережити
Наталія КОРПАН,
RIA, (097)1448132

У нашому місті переселенцям
надають усіляку
допомогу, а нещодавно у міській раді сказали, що
двадцять перукарень готові безоплатно стригти переселенців.
Для того, щоб дізнатися, куди
приходити та на котру годину —
треба зателефонувати за номером: (0432) 50 90 43.
Ми так й зробили, і телефоном
нам розповіли, що сьогодні переселенців стрижуть зокрема й
в одному з вінницьких Центрів
професійно-технічної освіти.
Туди ми й поїхали.
На місці побачили, що у навчальному закладі віддають гуманітарну допомогу, селять переселенців у гуртожиток та годують
їх. А віднедавна ще й стрижуть.
Одна з тих, хто волонтерить
таким чином — вінничанка

Лідія. Жінка 40 років працює
у сфері краси, викладачкою
в навчальному закладі. Лідія —
суддя спілки краси України,
перукарка-модельєрка та візажистка.
Під час війни вона вже причепурила десятки військових
у госпіталі, а нещодавно розпочала радо допомагати й переселенцям.
— Приходять і дівчата, і хлопці, і діти. Ми стрижемо, фарбуємо, робимо зачіски, — розповідає
жінка. — А коли ми приходимо і
стрижемо військових, то відчуваємо їх біль та сильний бойовий
дух. Хлопці завжди нас питають:
«А що ми вам винні за стрижки?» Ми ж завжди відповідаємо
одне і теж: «Нічого, це ми вам
винні. А ви й так здобудете нам
перемогу, хлопці».
За словами Лідії, у військових
різні побажання щодо стрижок.
Хтось — хоче залишити козацький «оселедець», а хтось гово-

Як записатися на стрижку?
«Для того щоб отримати безкоштовні послуги у перукарні,
потрібно пред’явити довідку
внутрішньо переміщеної особи, або документ, що посвідчує
місце реєстрації в межах територій, де ведуться активні бойові дії», — сказала директорка
департаменту адміністративних
послуг Ірина Копчук.

Отримати консультацію та зареєструватися на безкоштовні перукарські послуги можна в будніі
з 09.00 до 12.00 за номером
телефону (0432) 50 90 43. Крім
того, за цим номером телефону
можна дізнатись, які саме перукарні надають безкоштовні послуги внутрішньо переміщеним
особам.

Переселенці можуть безоплатно підстригтися, пофарбувати волосся чи зробити іншу
зачіску у двадцяти перукарнях Вінниці. Розташовані вони у різних районах, і адреси
треба дізнаватися телефоном
рить: «Зробіть так, щоб жінці
моїй подобалося». Вінничанка
говорить, це показує, що життя
продовжується попри війну.
— Війна зробила нас всіх
тільки сильнішими духом. Хочеться допомагати, відчувати
свій вклад, — говорить перукарка. — У вільний час йду ще
трішки сіток поплести та стрижу
волонтерок. Ми зараз живемо
в такому ритмі, що наші руки
потрібні скрізь.
Пліч-о‑пліч з Лідією працює
Інга. Каже, вони не просто стрижуть людей, а й стають психологами, які слухають про всі ті
страшні події, які багатьом довелося пережити.
— У нас перші переселенці
з’явилися через тиждень після

початку великої війни, і ми одразу почали працювати, — говорить жінка. — До нас приходять
люди з Харкова, Чернігова, Києва, Бучі, Бородянки. А вчора
ми вже спілкувалися з людьми з Херсона. Найбільше мені
шкода діток. До нас приходили
на стрижку дітки-переселенці з
Харкова, і вони лякалися гучних звуків, навіть нервовий тік
з’явився у малечі.
Поки ми розмовляли з працівницями перукарні, свою роботу
якраз завершила ще одна перукарка, майстриня виробничого
навчання групи перукарів —
Яна. Жінка причепурила переселенку з Харкова.
— Ми приїхали з Харкова з
чоловіком тиждень тому, — роз-

повідає переселенка Зоя. — Ми
вже пенсіонери, оселилися
у гуртожитку. Тут до нас добре
ставляться, але додому вже дуже
хочеться. На жаль, вдома зараз
ще небезпечно. Наш будинок
цілий, але, коли ми виїжджали, то поруч постійно бахкало.
Неподалік вибухали та горіли
склади. Зараз живемо надією
на перемогу.
За словами переселенки,
у Харкові у неї залишилися рідні, друзі, і вона щоденно з ними
«на телефоні». Каже, прийшла
підстригтися і трішки відволіклася.
— Ми тут вже різних історій
наслухалися. Чим можемо і вміємо, тим допомагаємо, — говорить перукарка Яна.

«Перевеземо хоч танки». Вінницьке підприємство
дає причепи і лафети для потреб ЗСУ
Володимир БАБКОВ,
RIA, (098)2671548

Безоплатні послуги для підтримки фронту став пропонувати
бізнес. Зокрема в сфері оренди
агрегатів для транспортування
вантажів. Одне з них — підприємство «Прагматек». Воно спеціалізується на продажі та оренді
причепів і лафетів.
— Попит на наші послуги знизився, хоча після початку війни
ми призупинили роботу на короткий час, — каже менеджер
Вінницької філії «Прагматек»
Юрій Таран.
Чоловік розповів, що з поновленням діяльності головний офіс
у Луцьку ухвалив рішення надавати причепи та лафети у без-

оплатну оренду. Зараз «Прагматек» представлений практично
в усіх містах західної України
та у Вінниці.
— За весь час війни тільки
один раз ми зіштовхнулися із
недобросовісними клієнтами.
Це трапилося у Рівному. Люди
взяли причіп і потім його просто не повернули, — каже Юрій
Таран.
Зараз встановили чіткі і прості
умови для взяття агрегатів у безкоштовну оренду. Людям необхідно залишити заставну суму вартості причепа чи лафета та надати
підтверджуючі документи органів
місцевої влади (або відомств чи
організацій), що особу уповноважили забезпечити транспортування для потреб ЗСУ тощо.

— Просимо також не перефарбовувати наші агрегати
у маскувальні кольори, — каже
Юрій Таран та розповідає один
випадок.
Клієнт у Чернівцях відправився з тентованим причепом
яскраво жовтого кольору на передову. Але замість того, щоб
просто передати вантаж, перефарбував тент із жовтого у чорний колір. Потім йому довелося
відшкодувати збиток.
Вінницька філія підприємства «Прагматек» знаходиться
за адресою: Немирівське шосе,
90 А. Скористатися послугами
безкоштовні оренди можна також, звернувшись за телефонами: 067–334–74–01, 050–377–
20–21.

Встановили чіткі і прості умови для взяття агрегатів
у безкоштовну оренду. Людям необхідно залишити заставну
суму та надати необхідні документи
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Чи приїде до вас швидка під
час комендантської години

Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Від першого дня
широкомасштабного наступу росії
на Україну в країні
діє воєнний стан. З
того ж часу на всій території нашої області запровадили комендантську годину: з 22.00 до 7.00.
Це означає, що у цей час цивільним заборонено знаходитися на вулиці. Виняток — перехід до укриття під час повітряної
тривоги.
Однак, а що робити, якщо людині стало зле? Особливо у випадках, коли надання медичної
допомоги не можна відкладати
до ранку. Чи можна зараз викликати швидку вночі? Чи приїде вона?
Ми знайшли кількох містян,
які поділилися протилежним досвідом виклику швидкої. Вадим
розповів нам, що зателефонував
на «103» за п’ятнадцять хвилин
до початку комендантської го-

дини, попросив приїхати, на що
отримав відмову, мовляв, бригада не встигне прибути на місце
до 22.00.
Вінничанка Юлія говорить, що
вона також дзвонила медикам
близько 23.00. Лікарі приїхали
через 20 хвилин.
— Ми викликали швидку для
людини пенсійного віку, у якої
різко піднявся, а потім впав тиск
і вона втратила свідомість, — розповідає вінничанка Юлія. — Спочатку швидка не хотіла приймати
виклик, але перенаправила нас
на чергового лікаря. Згодом лікар все ж наполіг на тому, щоб
приїхала бригада медиків, адже
за усіма ознаками у нашої родички був передінсультний стан.
Про роботу швидкої в умовах
воєнного часу ми запитали керівника обласного Центру екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф Анатолія Пірникозу.
Лікар говорить, що вони продовжують працювати практично без
змін.

— Є чіткий перелік станів,
коли має виїжджати швидка,
вона й виїжджає, незалежно від
часу доби, — розповідає Анатолій Пірникоза. — Ми не можемо ризикувати життями лікарів,
фельдшерів та водіїв, тому під
час повітряної тривоги бригадам
заборонено виїжджати. Через це
швидка може приїжджати із затримкою.
Лікарка з медицини невідкладних станів Олена Воловик говорить, що кількість викликів після
запровадження воєнного стану
зменшилася. Передусім через
посилену роботу диспетчерської

«Ми не можемо
ризикувати життями
лікарів, фельдшерів
водіїв. Тому під час
тривоги бригадам
заборонений виїзд»
служби та лікарів‑консультантів
медицини катастроф, які надають
необхідну інформацію та поради
у телефонному режимі.
У МОЗ України також розповіли, що навіть за умови воєнного часу швидка продовжує
працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час
комендантської години. Проте
пацієнтам слід пам’ятати умови,
за яких слід викликати бригаду
екстреної допомоги.
 Телефонувати на номер
103 варто за невідкладних станів
та таких, що загрожують життю

Вінницький Центр МК

У нових умовах  Через дію
комендантської години після
22.00 практично усе зачинене.
Пересуватися вулицею суворо
заборонено. Але що робити, якщо людині
у цей час знадобиться медична допомога?
Звісно, викликати швидку. Та чи завжди
ваш виклик приймуть?

Є чіткий перелік станів, коли швидка виїжджає на виклик.
Якщо ваш випадок один із таких — до вас приїдуть навіть
у комендантську годину
та здоров’ю людини й можуть
призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Про
це можуть свідчити проблеми із
диханням або його відсутність,
критичні кровотечі.
 Диспетчер швидкої спілкується з абонентом і приймає
рішення про подальші дії. Якщо
є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта. Якщо ж
таких підстав немає, то консультація може бути надана телефоном.

 Рішення щодо необхідності
госпіталізації ухвалює лікар бригади швидкої на основі наявного
симптомокомплексу конкретного
пацієнта.
Слід зауважити, що бойові
дії ускладнюють роботу бригад
екстреної медичної допомоги.
До прикладу, в умовах активних
бойових дій швидка може не виїхати за викликом. Йдеться про
так звану «червону зону», коли
можливість надати медичну допомогу відсутня через інтенсивні
обстріли.

Подільський онкодиспансер надає всі послуги
Лариса Олійник, RIA, (068)0060772

Подолати рак у воєнних умовах надскладно. З початку повномасштабних військових дій
в Україні хворі розгублені і в паніці. До того ж, багато пацієнтів
втратили можливість лікуватися
у «своїх» лікарнях, через постійні
обстріли російських окупантів.
Відділення хіміотерапії Подільського регіонального центру онкології, адаптувавшись до нових

реалій, працює у повному обсязі.
За словами завідувача відділення
хіміотерапії Подільського регіонального центру онкології Сергія
Шевні, розпочати курс хімії чи
продовжити лікування за протоколом, який призначили раніше,
може кожен хворий, який цього
потребує.
— До війни переважна більшість наших пацієнтів, які проходили хіміотерапію, були все ж
таки жителі Вінниччини. Тепер

багато із Східної та Південної
України. Ці пацієнти розпочали
лікування в тамтешніх онкоцентрах, сьогодні вони продовжують
терапію онкологічної патології
у нас, — говорить заввідділення. — Неважливо, де саме людині призначили лікування і де
вона проходила попередні курси
«хімії», ми приймаємо і надаємо
допомогу всім.
Рак — це повільний вбивця,
аби його зупинити, необхідно
реклама
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не зупиняти лікування, зокрема
і хіміотерапію.
— При онкологічному захворюванні не можна зупиняти лікування на тривалий час, тому
що не буде позитивного результату, — каже Сергій Шевня. — Наші
лікарі та медичні сестри на своїх
місцях і разом з пацієнтами долаємо рак. Хіміопрепарати, які
входять до Національного переліку, наразі в ПРЦО наявні, ми
постійно на зв’язку із лікарями з

усіх онкоцентрів нашої країни і
допомагаємо хворим, які до нас
звертаються з інших регіонів,
нікого не залишаємо без уваги.
Якщо вам потрібно пройти
курс лікування, зателефонуйте
до кол-центру Подільського регіонального центру онкології.
Телефони: (0432)65–52–71,
(067) 45–52–460, (050) 01–05–805.
У Подільський регіональний
центр онкології звертатися можна
і без попереднього запису.
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Я одружуюсь, я розлучаюся: чи
впливає на моє рішення війна?
Вибір  Така епохальна подія як війна
змінює країни, що воюють, і навіть ті
країни, що спостерігають. Змінюються
люди під час війни, але не їх вчинки.
Зокрема, такі доленосні як одруження чи
розлучення
Альона РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

У цей час усе
загострене: лють,
ненависть, любов, пристрасть.
Також усе змінює ритм. Занадто пришвидшується — хочеться встигнути
пожити, чи навпаки уповільнюється — життя наче на паузі. І
здається, що такі коливання
впливають на наші рішення.
Ми часто бачимо в медіа та
соцмережах новини про одруження або дізнаємося навпаки
про розрив багаторічних і наче
щасливих пар. І нам здається, що то війна так вплинула,
не було б її — навіщо тоді поспішати з весіллям чи з розлученням.
Не в тому річ…
У минулому 2021 році в Україні було 214 тисяч 12 шлюбів та
29 тисяч 587 розлучень. З початку повномасштабної війни
вже більше 22 тисяч українців
поєднали свої долі. У Вінницькому РАЦСІ за перший квартал
2022 року побралися близько
800 пар.
Яскравим прикладом є пари,
про які ми нещодавно писали:
головний УНСОвець Сергій
Чумак та волонтерка Катерина
Бевзюк. Також побралися Володимир Воловодюк — керівник
Вінницького полку ім. І. Богуна,
організатор Міжнародного етно-фестивалю «Живий вогонь»
і Ольга Маліновська — волонтерка, активістка Вінницького
Майдану, керівник ГО «Медіа
центр «Власно» та інформаційного сайту «Vlasno».
Усього таких вісім сотень пар
лишень за три місяці. Чи багато
це, зважаючи на спрощену під
час війни процедуру одруження?
Адже одружити зараз можуть навіть дистанційно, навіть за відсутності обох із пари, і не лише

працівники органів реєстрації
актів громадського стану, а й поліцейські і військові. Чи мало
це? Побачимо, коли підсумується рік.
Та за словами психіатра Ольги Чайки, саме війна навряд чи
вплинула на кількість шлюбів.
— Хоча може здатись, що зараз усі масово пішли одружуватись, але це лише здається, —

Сказати, що пари,
створені під час війни,
будуть міцніші —
неможливо. Тому що
кожна — це окремий
випадок
говорить психіатр.
Тому що на фоні бойових
дій, масових втрат, ці весілля виглядають наче підсвічені
вогником того втраченого, мирного, безтурботного життя. Тим
паче такі весілля зараз яскраво освітлюють, особливо якщо
молодята одягнені у вишиванки
чи військову форму. Це чимось
нагадує ту масову увагу до молодят, що одружувалися в масках
чи дистанційно під час епідемії корони. І це теж було дуже
яскравим, на депресивному фоні
карантинних обмежень.
Чи будуть наслідки
За словами Ольги Чайки, сказати, що пари, створені під час
війни, будуть міцніші ніж ті, що
побралися в спокійні роки, —
неможливо, тому що кожна
пара — це окремий випадок.
Також неможливо сказати, що
на підйомі спротиву загальному
ворогу люди закохуються/одружуються, а потім після перемоги весь цей ентузіазм зникає й
люди знесилюються від навали
емоцій та прийнятих рішень.
Можливо прийде розчарування
обраним партнером, а може й
ні. Усе це буде в межах норми.

З початку повномасштабної війни одружилися більше 22 тисяч українців. У Вінницькому
РАЦСІ за три місяці побралися близько 800 пар, серед яких і відомі вінничани
— Якщо люди раніше планували одружитись, і війна стала
каталізатором — це нормально, — говорить лікар. — Якщо
це був якийсь миттєвий імпульс — теж нормально. Чого
ми боїмось? Того, що потім буде
багато розлучень? Це не проблема. Так завжди було. Якісь
пари залишаться разом, якісь
розійдуться.
До прикладу, лікар пропонує
взяти таке явище, як посттравматичний синдром. Неможливо порівняти два приклади
ПТСР. Неможливо порівняти,
умовно кажучи, травму, яка була
завдана людині.
— Наприклад, люди, які живуть у Вінниці — одружились і
будуть жити довго й щасливо,
а може розійдуться, на це можуть вплинути соціальні фактори, наприклад, те, що хтось
із пари втратив роботу, або
скажеться загальна напруга, —
говорить Ольга Чайка. — Війна
не має значення, якою б суворою вона не була.
Але є сувора статистика, яка
говорить про те, що кожного
реклама
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Дані держстату по Вінницькій області

У 2017 році

У 2019 році

 одружилися — 9527
 розлучилися — 5445

 одружилися — 9361
 розлучилися — 5617

У 2018 році

У 2020 році

 одружилися — 8904
 розлучилися — 6244
року в нас одружується стількито людей, і кожного року певна
кількість людей подають на розлучення. Чому це так, сказати
неможливо. Як неможливо застосувати до всіх причину роз-

одружилися — 6319
розлучилися — 4840
лучення — соціально-економічні умови. Це можна розглядати
як сухі факти. Навіть з огляду
на більш успішні країни, там
картина буде приблизно така ж
сама.
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Більшість собак-переселенців стали лякливі. Вони сильно сумують
за господарями, деякі не хочуть їсти

Ліворуч на фото німецька вівчарка, що приїхала у Вінницю з Маріуполя.
Її господарі виїхали кудись далі, і не змогли взяти тварину з собою

Собаки-переселенці травмовані
та сумують за господарями
Зоопитання  Собаки з Маріуполя,
Харківщини та Миколаєва тепер живуть
у Вінницькому муніципальному притулку
разом з місцевими псами. Розповідаємо
про роботу притулку під час воєнного
стану, показуємо чотирилапих мешканців
та пояснюємо, як ви можете стати їхніми
люблячими господарями
Наталія КОРПАН,
Михайло КУРДЮКОВ,
RIA, (097)1448132

Люди з різних куточків нашої
країни, залишаючи рідні місця,
намагаються не кидати своїх
котів, собак та інших домашніх
улюбленців.
Навіть у Бучі, куди після звільнення приїхав Президент України Володимир Зеленський,
у інтерв’ю журналістам він розповів, що люди, які там отримали
гуманітарну допомогу, запитали:
«Чи зможемо ми допомогти з
їжею для бездомних тварин?»
«Це характеристика нашого народу, який до тварин ставиться
як до людей», — додав президент.
А тих тварин, яких господарі
були вимушені залишити — рятують зоозахисники, волонтери та
власники притулків. У Вінницькому муніципальному притулку
теж вимушене поповнення.
Відтепер там живе понад 40 собак з кількох «гарячих» точок
країни.

Собака з Маріуполя
На вході у притулок нас зустріла адміністраторка Оксана. Жінка
працює у закладі три роки. Каже,
любов до тварин — головна мотивація тут працювати.
— До одного собаки я тут так
прикипіла, що забрала його собі
додому, — розповідає жінка. —
Мені краще працювати з тваринами, ніж з людьми.
Під час нашої розмови часто
доводиться підвищувати голос,
адже собаки, побачивши людей, здіймають ґвалт. Підходимо
ближче до вольєрів. Їх тут понад
сотня, і більшість — мають мешканців. Оксана каже, що притулок переповнений тваринами.
— То у вас є 45 собак з Маріуполя? — питаємо у працівниці
закладу, адже саме таку інформацію напередодні опублікували
на сайті міської ради.
— Ні, собака з Маріуполя у нас
лише один — німецька вівчарка, — відповідає Оксана. — Але
загалом із зон активних бойових
дій до нас привезли понад 40 со-

бак, більшість з них із Миколаєва та Харківщини, — продовжує
співрозмовниця.
Як тільки ми ближче підходимо
до вольєрів, то поведінка собак
змінюється. Більшість з них починають розмахувати хвостиками та просувати свої мокрі носи
крізь ґрати. Однак вівчар з Маріуполя лише заводить сумний
гавкіт та здіймає до нас такі ж
очі.
— Він дуже сумує за господарями. Вони виїхали з Маріуполя
десь три тижні тому, поїхали кудись далі, а собаку з собою взяти
не змогли і залишили у нас, —
розповідає Оксана. — Найімовірніше, господарі вже не повернуться, зараз намагаємося
його реабілітувати, відгодувати.
Звати його Рой.

Більшість собак у
притулку безпородні,
але від того не менш
хороші й вірні друзі.
Є тут й чистокровні
тварини, яких залишили
на перетримку
Десятки травмованих
тварин з Миколаєва
Адміністраторка веде нас
далі — до вольєрів з тваринами
з Миколаєва.
— Їх привезла власниця тамтешнього мініпритулку чи щось
на кшталт того. Їй вдалося вивезти їх з Миколаєва ще десь
два тижні тому, і після закінчення війни та жінка збирається забрати собак назад, — каже
Оксана. — Всі ці тварини мають
травми. Є пес без однієї лапки,
є без одного ока.
За словами фахівчині, для собак жити у незнайомому притулку, без звичних людей поруч —
ще той стрес. Вони потребують
психологічної реабілітації. Тут з
ними цим і займаються. Гуляють,
гладять, годують.

Адміністраторка Оксана з чотирилапим другом. «Якщо
ви хочете зробити хорошу справу у житті, то візьміть собаку з
притулку», — каже вона
— Корму у нас вистачає. Годуємо собак кілька разів на день, —
каже Оксана.
Налякані собаки з
Харківщини
Нагладившись собак, йдемо
далі. Наступний десяток вольєрів заповнений чотирилапими з
Харківщини. На них вже чекає
майбутнє у Румунії.
— Люди, які виїжджали, випускали собак і жінка, яка привезла
їх нам, забирала тварин до себе.
Вони вже понад десять днів тут,
більшість домашні. Сюди п’ять
днів їхали, моральний стан залишає бажати кращого, — пояснює
адміністраторка. — Їх мають забрати до румунського притулку.
Цим питанням зараз займаються
волонтери.
Чекають на нових
господарів
Але, окрім «переселенців‑собак» на люблячих господарів
очікують й вінницькі тварини.
Деякі з них — відловлені на вулицях міста, деякі — принесені

містянами, деякі — залишені
на перетримку.
— Ось, наприклад, цей маленький домашній собачка у нас
з’явився нещодавно. Його принесла вінничанка, бо не справляється з ним. Її діти, що були
власниками тварини, поїхали
в Польщу, а пса з собою не взяли, — розповідає історію Оксана.
Більшість собак тут не породисті, але від того не менш хороші й вірні друзі. Є тут і чистокровні тварини, яких залишили
на перетримку. Один з таких —
бійцівський собака військового
вінничанина, який зараз на війні.
— Власник привіз його із зон
бойових дій ще у 2014‑му. А тепер чоловік знову відправився
на війну, а собака вірно чекає
господаря живим та здоровим.
Звісно, пес дуже сумує, схуд, —
розповідає Оксана. — У кожної
тварини своя історія: їх роками
тримали в теплі та затишку, обнімали та цілували, але обставити
так склалися, що вони розсталися
з господарями. Прикро, звісно,
що так стається.

Як ви можете зв’язатися з муніципальним притулком?

Собак у притулку добре годують, гладять, виводять
гуляти по території. Працівники намагаються реабілітувати
тварин

За цими контактами ви можете
дізнатися деталі, коли вам можна прийти й обрати собі вірного
друга: (067) 383–83–77; (067)
383–40–09.
— Люди, які хочуть взяти собаку
з притулку, мають розуміти, що
деякі з них по п’ять-сім років про-

жили на вулиці. Таку тварину дуже
важко привчити до квартирних
умов, але їм буде добре у приватному секторі. Тут є як спокійні,
так і сторожові, а є дуже добрі.
Тварини за кілька тижнів адаптації
звикнуть і будуть вас сильно любити, — говорить Оксана. — Якщо

ви хочете зробити хорошу справу
у житті, то візьміть собаку з притулку. Повірте, немає значення,
чи він з Маріуполя, чи з Вінниці,
породистий він або ні. Ви можете
прийти, подивитися на тварину і
зрозумієте, чи підходите ви одне
одному.
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коротко
Лідери рейтингу
 Міністерство молоді та
спорту України оприлюднило
рейтинг серед спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського
резерву за 2021 рік. Там загалом 1280 закладів. У п’ятірці
кращих — Вінницькі обласні
СДЮСШОР з хокею на траві
«Олімпія» і ДЮСШ зі складно-координаційних видів
спорту.

Турнір
більярдистів
 У вінницькому більярдному клубі «Eліт-профі»
провели благодійний турнір. За перемогу боролися
28 спортсменів, а ще близько
десятка підтримали змагання
фінансово. У підсумку було
зібрано понад 33 тисячі гривень. Їх витратили на бронежилет, розкладушки натівського зразка та інші потреби
бійців ЗСУ.

Не стало Давида
Співака
 На 78‑му році життя не стало Давида Співака — майстра
спорту СРСР із легкої атлетики, першого директора Вінницької СДЮШОР із цього
виду спорту. Висловлюємо
співчуття рідним і близьким.

Викликані
до збірної
 Дев’ять гравців клубу
«МХП-Вінниця» (Тростянець)
викликані до національної чоловічої збірної України. Вони
є учнями обласної СДЮСШ
з волейболу і Вінницької
ШВСМ. Волейболісти проходитимуть навчально-тренувальний збір перед кваліфікаційним раундом чемпіонату Європи серед чоловіків
до 22 років. Також на збори
викликали головного тренера
команди «МХП-Вінниця»
Костянтина Рябуху.
Випуск №9 (1205)

Безкоштовні тренування
для переселенців
Футбол  Тимчасово переміщені
тренуються спільно з юними нивівцями.
Серед них є вихованці іменитих клубів —
«Десни», «Металурга» і «Металіста»
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Нещодавно вінницька спортшкола з футболу «Нива» частково поновила тренування просто
неба. Причому разом з місцевими
хлопцями на зеленому газоні технічного університету займаються
й вимушені переселенці.
У Португалії, Іспанії,
Франції та Італії
Про особливості тренувального процесу в умовах військового
часу розповів провідний тренер
спортшколи «Нива» Юрій Коваль. Він опікується двома групами футболістів — 2011 р. н.
і 2016 р. н. Зайняття, як у всій
спортивній школі, безкоштовні.
Через війну до інших країн
тимчасово перебралася частина вихованців школи з футболу
«Нива». Багато провідних юних
футболістів нині перебувають
у Молдові, Швеції, Польщі, Португалії, Іспанії, Франції та Італії.
Переважно вони поїхали до родичів. Всі займаються у відомих
тамтешніх клубах — «Фейренсе»,
«Гетеборзі», «Легії» тощо.
— Дітей добре прийняли
за кордоном, їхній рівень помічають на тренуваннях. Але всі юні
нивівці з нетерпінням чекають
повернення до Вінниці, — каже
Юрій Коваль.
Тренуються поряд з
бомбосховищем
Юрій Коваль спільно з колегою Петром Анісімом розпочали
тренування під час війни в першу
чергу заради дітей-переселенців.
Адже до них почали звертатися
чимало їхніх батьків. Новачки —
із Запоріжжя, Херсона, Харкова,
Києва, Чернігова, Сум. За словами тренерів, переселенці із задоволенням відвідують тренування,
не пропускають їх. Бо у спортшколі «Нива» створена дружня
футбольна родина.

— Споршколі «Нива» пішов
назустріч ректор Вінницького національного технічного
університету Віктор Біліченко,
за що йому щиро вдячні. Нам
створили всі умови для організації тренувального процесу. Біля
самого стадіону ВНТУ є бомбосховище, це обов’язкова умова.
А ось на стадіоні школи № 35, де
ми раніше працювали, поки що
немає можливості тренуватися, —
каже Юрій Коваль.
Одразу після відновлення тренувального процесу разом займалися діти різних вікових категорій. Згодом тренер спортшколи
«Нива» Олександр Гурін поновив
тренування групи 2005 р. н., куди
перейшли старші футболісти.
Спосіб відволіктися від
жахливих спогадів
Команда «Ниви» 2011 р. н. —
одна із найсильніших в Україні,
неодноразово вигравала всеукраїнські і міжнародні змагання.
Діти цього віку ще не грають
в чемпіонаті країни. Але вимушені переселенці, які зараз тренуються у Вінниці, представляють
відомі спортшколи — «Десну»
(Чернігів), «Металург» (Запоріжжя), «Металіст» (Харків),
ДЮСШ (Херсон) тощо. Рівень
їхній достатньо високий. І під
час участі в змаганнях вимушені
переселенці могли б допомогти
нашій «Ниві».
— Батьки нивівців 2011 р. н.
допомогли багатьом юним переселенцям із екіпіруванням. У когось не було вітровки, спортивної
форми чи футбольного взуття.
Допомагаємо нашим новим гравцям всім, чим можемо, — пояснює Юрій Коваль.
Зрозуміло, вимушені переселенці перебувають в складному
емоційному стані. Адже вони
бачили бомбування і ракетні обстріли; як нищаться їхні будинки
тощо. Це, безумовно, психоло-

Тренування відбуваються на стадіоні технічного
університету. На стадіоні школи № 35 поки що немає
можливості тренуватися
гічна травма.
— Питання, пов’язані з війною, ми намагаємося взагалі
не піднімати. Головне, щоб дітям було комфортно у нашій
команді і щоб вони з радістю
йшли на тренування. Футбол
для них — засіб відволіктися від
жахливих спогадів і можливість
психологічного відновлення, —
каже Юрій Коваль.
Допомога партнерів
Професіональний футбольний
клуб «Нива», в структурі якого
перебуває однойменна спортшкола, йде в усьому назустріч дітям.
— Ми постійно на зв’язку з
президентом ФК «Нива» Артуром
Загорульком і спортивним директором клубу Олексієм Свірідою.
Днями очільники ФК «Нива» подарували нам комплект м’ячів і
надали фінансову допомогу для
догляду за стадіоном ВНТУ, де
ми тренуємося, — каже Юрій.
Також «Ниві» 2011 р. н. допомагає представник організації
«Дорожній контроль Вінниця»
Роман Затайдух. Він привернув
увагу до неї учнів однієї з німецьких футбольних шкіл. Ті
збирають кошти, аби придбати
однакову форму для всієї нивівської команди, включаючи переселенців.
Значна частина спортивних
тренерів нині вимушена проводити заняття онлайн. Під час
пандемії Юрій Коваль, як й інші

тренери, отримав такий досвід.
— Онлайн-тренування, як
на мене — це в першу чергу спілкування з дітьми. На них розповідаємо, що треба обов’язково
виконувати ранкову зарядку,
по можливості пробігтися. Також
викладаємо для учнів відеоролики, з яких вони вчаться технічним прийомам. Все ж справжній
«живий» футбол нічим не заміниш! — сказав пан Коваль.
Інші футбольні школи Вінниці також потроху відновлюють
офлайн-тренування. Це, приміром, спортшкола «Прем’єр-Нива»
і футбольна школа «Темп».
— Головне зараз — знайти відповідне місце для занять. Для
повноцінних тренувань має бути
бомбосховище поруч із полем.
Щодо поновлення тренувань
у районах Вінниччини — мені
про це поки нічого не відомо.
Але хлопці з Погребища і Шаргорода, які до війни у нас займалися, готові нині приїздити
на тренування один раз на тиждень, — розповів Юрій Коваль.

Довідка
Запис на безкоштовні тренування у командах ОДЮСШ
«Нива» 2011 р. н. і 2016 р. н.
за телефонами: 096–185–
27–70 (Петро Петрович Анісім) і 096–908–77–00 (Юрій
Федорович Коваль).

Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача №2809-2812
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Боксерська династія Фрізів
Євгеній МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

h2

2.1.1.1

Перевірте розв'язок:
Газета RIA №9 від 20 квітня 2022 року
Задача №2806
I. 1. Cf6! Tf6 2. Kpc8 Tf8x;
II. 1. Kpa7! T:d8 2. Kpa6 Ta8x.
Задача №2807
I. 1. Kpe7! Cd7+ 2. Kpf8 Te8x;
II. 1. Kpg6! C:f7 2. Kph6 Tg5x.
Задача №2808
I. 1. Kpd2! Cb4+ 2. Kpd1 Te6x;
II. 1. Kpb3! Te3+ 2. Kpa4 Ta3x.
Задача №2809
I. 1. Kpf3! Te4 2. g3 Cg2x;
II. 1. Kph4! Kpf2 2. Kp:h3 Th1x.

М. Пархоменко

Днями двом вихованцям Вінницької школи вищої спортивної майстерності присвоєне
високе звання майстрів спорту
України. Це призери чемпіонатів
країни Матвій Шамалюк і Федір
Фріз-молодший.
Цікаво, що батько Федора —
також майстер спорту. Тренервикладач Вінницької обласної
комплексної спортивної школи.
— У свій час я був бронзовим
призером чемпіонатів України
серед юнаків і юніорів. Звання
майстра спорту отримав за срібну
нагороду на всеукраїнському чемпіонаті серед чоловіків. Думаю,
що син має випередити мене

за досягненнями. Приміром, він
може стати майстром спорту міжнародного класу, — каже тренер.
Федір Фріз-старший розповів,
що син неухильного прогресує і
не збирається зупинятися на досягнутому у спорті. Якщо дозволятиме ситуація в Україні, молодий боксер прагне закріпитися
в національній збірній і потрапити на чемпіонати Європи і світу.
— Син виграв сильний міжнародний турнір cеред молоді пам’яті Євгена Кужельного
у Хмельницькому. У фіналі він
переміг азербайджанця, одного із
найсильніших боксерів у Європі.
Через місяць його вже залучили
на змагання в складі збірної країни серед чоловіків до 22 років.

На чемпіонаті України у Тернополі Федір виборов бронзову нагороду, — розповів батько.
Федір Фріз-молодший є студентом Вінницького педуніверситету.
Опановує фах вчителя фізичної
культури і тренера. З часом планує тренувати боксерів високого
класу. У цьому плані рівняється на свого наставника Сергія
Глущенка — старшого тренера
збірної України серед чоловіків
до 22 років.
Взагалі Федором опікуються одразу чотири тренери, які
командою працюють в одному
боксерському залі. Окрім батька і
Сергія Глущенка, це також Олександр Вацек і Віталій Глущенко.
— Як тільки я записався до сек-

ції боксу, одразу поставив за мету
стати майстром спорту України.
До цього я займався цим видом
спорту з батьком. Хотів навчитися захищати себе і своїх друзів.
Тепер ставлю перед собою високі
цілі, — розказав спортсмен.
На попередніх змаганнях Федір
отримав серйозну травму, навіть
переніс операцію. Але каже, що це
не відлякує від великого спорту.
— Травму можна отримати і
в буденній ситуації. Наприклад,
послизнутися і зламати руку, —
каже Федір. Наразі Федір Фрізмолодший підтримує фізичну
форму у Вінниці, в рідному залі.
Відпрацьовує техніку разом із молодими кандидатами у майстри
спорту.
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заробляє для ЗСУ
на онлайн-концертах

коротко
Напали
на фермера

Допомога армії  Понад сто тисяч
гривень на потреби армії зібрав вінницький
музикант та звукорежисер Микола
Коміссаренко. Для цього влаштовував
благодійні концерти через інтернет. Люди
слухали пісні та робили пожертви на знак
подяки. На зібрані гроші чоловік планує
придбати квадрокоптер для армії
Валерій ЧУДНОВСЬКИЙ,
Наталія КОРПАН,
RIA, (063)7758334

До початку повномасштабної
війни Микола Коміссаренко виступав як сольний виконавець під
псевдо Nick Komissarenko. Грав
у музичних гуртах. Та й основна
робота теж була тісно пов’язана
з музикою: чоловік працює звукорежисером у «Квадраті».
— За освітою я вчитель математики та інформатики, музикантом
став за покликом серця, — розказав про себе Микола. — Перший
інструмент, на якому я навчився
грати, це сопілка. Нині, основний — це гітара. На достатньому рівні вмію граю на барабанах,
бас-гітарі, трішки — на клавішах.
Усе це було перекреслено
24 лютого, коли російські війська стали бомбити наші міста.
— Перше, що спало на думку — треба вивезти у безпечне
місце рідних та близьких. Мама,
яка працювала в Борисполі, ще
за кілька тижнів до наступу
поїхала в село на Вінниччині.
Туди ж відправив дружину та
кота. Бо кіт, то наша «дитина».
І я не розумію тих людей, які
не забирали з собою своїх хатніх
улюбленців, — говорив музикант.
Але сам всидіти у селі не зміг.
Концерти стали
емоційною розрядкою
Музикант повернувся до міста, та зранку до вечора хапався за будь-яку роботу, що була
в «Квадраті». Каже, руки постійно були зайняті розвантажуван-

ням гуманітарної допомоги.
— Згодом такої роботи стало
менше, і я загруз в перегляді новин. Пам’ятаю, що взяв гітару
до рук на 8 березня. Хотілось
привітати жінок зі святом. Увімкнув Facebook-трансляцію та
заспівав п’ять пісень. Мені подякували, а друзі порадили робити
такі онлайн-концерти регулярно.
Спочатку, щоб робити людям
емоційну розрядку, а потім вирішив, що так допоможу зібрати

На концертах
грають англомовні
та українські хіти.
Пісні російською
дуже нечасто і
тільки від гуртів, що
підтримують Україну
кошти на ЗСУ, — сказав Микола
Коміссаренко.
З того часу музикант сам провів 15 онлайн-концертів. На наступних виступали вже запрошені
гості — Марія Колядич, Вадим
Курилех, Аліна Дробасюк, Макс
Тріс та інші.
— Щодо пісень, то виконуємо
україномовні або англомовні пісні. Пісні російською також інколи співаємо, але це обов’язково
пісня того автора, який підтримує
Україну: зокрема, хіти «Машини
времени» або Сергія Михалка
(Brutto), — говорив чоловік.
«Немає малих чи великих
пожертв»
На ефірі, крім музики, відбу-

Микола Коміссаренко співав під гітару в «Квадраті».
Також він запрошував місцевих співаків до участі: Олександра
Онофрійчука, Марію Колядич та інших
вається живе спілкування з глядачами. Микола Коміссаренко
зачитує питання з чату, ставить
замовлену музику, обговорює
з людьми різні історії. І також
спілкуються на тему війни.
На момент нашої розмови
20 квітня чоловікові вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень.
Це загальна сума за 17 проведених концертів у режимі онлайн.
А за наступні три концертних
дні благодійна скарбничка поповнилася до необхідної суми —
104 тисячі гривень. Саме стільки музикант планував зібрати
на дрон для ЗСУ.
— Це крута машина, «очі» наших вояків. Її не зможуть перехопити ворожі війська, — говорив
Микола Коміссаренко.
Тож днями чоловік планує
придбати та опублікувати фото

покупки. Але зупинятись на досягнутому не квапиться.
— Я буду тим часом думати,
як продовжити проводити ефіри
в такому ж форматі та ще більш
якісно, для покращення вашого
настрою і підтримки наших воїнів, — зауважив музикант.
Подивитись звіти щодо зібраних
коштів та слідкувати за анонсами наступних благодійних концертів — можна на сторінці Миколи Коміссаренка у Телеграм:
t.me/musicmayhelpUA та Інстаграм:
instagram.com/nick_komissarenko.

дивіться відео
на 20minut.ua
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Так підтримати армію може кожна людина
За словами музиканта Миколи
Коміссаренка, проводити прямі
ефіри для збору коштів на армію
можна і в домашніх умовах. Потрібно не так багато речей.
— Це більш-менш потужний

комп’ютер, стабільний інтернет
та програма для захвату екрану.
Наприклад, OBS. А як запускати
онлайн-трансляції — про це вдосталь відеоуроків на ютубі, — сказав чоловік.

Зібрали 18 тисяч гривень: як дітиволонтери продавали ляльки і подушки
На Європейські площі у Вінниці хлопці та дівчата продавали патріотичні браслети,
жовто-блакитні подушки та
ляльки-мотанки. Їх впродовж
тижня виготовляли два десятки
наймолодших вінницьких волонтерів. Усього зробили декілька
сотень лотів, за які планували
виручити трохи більше двадцяти
тисяч гривень. Однак не дотягнули зовсім трохи. Перерахунок
показав, що вдалося виручити
18126 гривень.
— Попри всі очікування, найходовішими виявилися саме подушки. Хоча ми покладали надії,
що людям до душі припадуть
ляльки-мотанки. Їх у нас взагалі

було декілька сотень, — зізнався
журналісту організатор аукціону
15‑річний Микола Швець.
Всього юним волонтерам вдалося продати близько п’ятдесяти
подушок, більше двох сотень
браслетів та трохи менше ляльок-мотанок. Найбільше
за один лот, а саме за подушку,
анонім віддав тисячу гривень.
Чимало людей при стартовій
ціні за одиницю у 25 гривень
піднімали вартість до п’яти сотень гривень. Аукціон тривав
п’ять годин. За цей час чимало
і перехожих вінничан та гостей
міста просто жертвували кошти,
переказуючи їх на картку.
Кошти юні вінничани спряму-

Жовто-блакитні подушки користувалися найбільшим
попитом на аукціоні. П’ятдесят таких продали юні волонтери
протягом одного дня
ють для забезпечення потреб з
виготовлення маскувальних сіток.
Також мріють про електричний

самокат. Мовляв, він дозволить
юним волонтерам швидше пересуватися містом.

Інцидент стався 18 квітня
у Жмеринському районі.
Про подію розповіли у відділі комунікацій поліції
Вінницької області.
— До поліції звернувся
69‑річний аграрій, мешканець Жмеринської
територіальної громади
з повідомленням, — зазначають у повідомленні
поліції. — Чоловік розповів,
що четверо зловмисників
приїхали на територію його
фермерського господарства
на елітних позашляховиках.
Між ними виник конфлікт,
в ході якого нападники погрожували потерпілому розправою та завдали тілесних
ушкодження.
Зловмисників розшукали
у Жмеринському районі.
СБУ, КОРД та поліцейські
обласного главку провели
обшуки. У їх ході вилучили
автівки, вогнепальну зброю
та набої, які належать учасникам угрупування.
До злочину виявилися причетними мешканці Вінниці
віком від 31 до 35 років.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне
провадження.

Змінили графік
вивозу сміття
Вінничани почали нарікати
на заповнені контейнери.
Саме тому змінили графік
вивозу сміття.
— До вторгнення росії
в Україну вінницькі комунальники вивозили сміття
переважно вночі і жодних
нарікань від вінничан
не було. Але після запровадження комендантської
години побутові відходи почали вивозити лише вдень, і
це стало неабиякою проблемою, — говорить директор
департаменту комунального
господарства та благоустрою міської ради Юрій
Семенюк.
Сміттєвози часто не можуть
під’їхати до контейнерних
майданчиків. Їх роботі перешкоджає приватний транспорт та й кількість побутових відходів зросла в рази.
Адже кількість переселенців
щоразу збільшується.
— Аби вирішити цю проблему, прийняте рішення,
вивозити сміття вдень і
вночі, — каже Юрій Семенюк. — Наразі на один
контейнерний майданчик
впродовж доби заїжджає два
сміттєвози. Дев’ять автомобілів вдень збирають вологі
відходи, а вночі працюють
три, вивозять сухі.
Також забирають сміття
на контейнерних майданчиках, до яких не вдалось
дістатись спецтехніці впродовж дня. Ще три сміттєвози «ЕкоВіна» впродовж
дня обслуговують територію
приватного сектора.
Загалом побутові відходи
нині у Вінниці вивозять
15 автомобілів.
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гороскоп
Овен

Цього тижня вам, схоже,
доведеться відстоювати свій
авторитет і, можливо, навіть
підтверджувати компетентність у питаннях роботи.
Наразі необхідно працювати
на найближче майбутнє та
на свою репутацію.

Телець

Підбадьорять цікаві новини,
перспективні знайомства та
важливі розмови. Ви зможете
кинути всі сили на роботу і
показати, який ви цінний і
незамінний співробітник.

Близнюки

Ступінь вашої привабливості,
чарівності та оригінальності
зашкалюватиме, так що вам
забезпечена загальна увага.
Підвищується ймовірність цікавих зустрічей та знайомств.

Рак

Гарний тиждень для
кар’єрного зростання та
розмови з начальством. Але
в середині тижня обстановка
на роботі може загостритись,
тому не бажано планувати
важливі заходи.

Лев

Спроба форсувати події
успіху не принесе, запасіться терпінням. У середині
тижня дуже важливо стежити
за своєю мовою, не говоріть
зайвого ні про себе, ні про
інших.

Діва

Настає час плідної, але монотонної роботи, саме у ній ви
можете проявити себе як
сильна особистість. Терпіння
і праця неодмінно дадуть
результат. Мирно займайтеся
своєю справою, але лише
доки не відчуєте втоми.

Терези

Анекдоти

На роботі ваші справи будуть
просуватися дуже успішно.
Можуть активізуватися
зв’язки із закордонними чи
іногородніми партнерами.
Ви можете розраховувати
на перспективні пропозиції та
вдалі зустрічі.

Погода у Вінниці

***

— Куме, а які ж стандарти НАТО?
— Ну, по-перше, не вступати
в прямі конфлікти, по-друге,
засуджувати і закликати, і потретє, захоплюватися мужністю
українців!

***

— Чим відрізняються росіяни від
українців?
— росіяни яйця несуть, а українці
носять.

***

— Чоловіче, що ви робите, звідси
не можна пити, це отруєне
нечистотами озеро.
— Что вы говорите? Я не понимаю
па-украински.
— Двома руками, кажу, черпай.

***

Якщо у підозрілої особи при
перевірці телефону не виявлено
жодної фотографії лічильника — це
точно диверсант!

***

— Алло, мамо, я в полоні
на Україні.
— Хто це?
— Мамо, це я, твій син.
— Вибачте, але по телевізору
показали, що в мене донька.
Не дзвоніть більше.

***

— Моя робота пов’язана з росією.
— А ким ви працюєте?
— Я оператор Javelin.

***

Тепер на одеських пляжах,
приклавши до вуха будь-яку
мушлю, можна буде почути:
Говорит москва-ква-ква-ква!

***

Ходять чутки, що шойгу схопив
обширний інфаркт. Якщо так далі
піде, то до 9 травня всі будуть
на концерті Йосі.

Скорпіон

***

— В Україні вас зустрічатимуть
квітами!
— Де саме?
— В Чорнобаївці!

Gismeteo

Sinoptik

Meteo.ua

***
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От раніше п’єш каву в кафе —
просто п’єш каву в кафе, зараз —
піднімаєш українську економіку…
У нас в Україні дітей приносять
лелеки. Виростають орли-соколи.
А у росії дітей знаходять в капусті.
Ростуть 100% козли…

***

Ніяк не можу визначитися — як
називати тих придурків, які
окопалися в Рудому лісі? 200 чи
300‑ті? Мабуть 250‑ті…

***

Елітна Двохсота мотострілкова
бригада росії тепер називається
Двічі двохсота мотострілкова
бригада.

***

Росіяни мабуть не знали, що
фєвраль в Україні це лютий!

***

Скільки б пральних машин
не вкрав рускій солдат, все одно
до кінця життя не відмиється!

реклама

***

— Що буде, якщо крокодил з’їсть
шойгу?
— Крокодил тиждень буде ср*ти
медалями!

Гарний тиждень для людей
творчих професій. Ваша товариськість відіграє важливу
роль. Уважніше слідкуйте
за новинами, щоб не пропустити важливу для вас інформацію. У вихідні уникайте
зайвих контактів.

Стрілець

Тиждень обіцяє бути яскравим і насиченим різними
враженнями і подіями. Ваше
почуття гумору та чарівність
можуть вплинути на ваш успіх
у багатьох справах.

Козеріг

У першій половині тижня
не варто переоцінювати власні сили, це той випадок, коли
краще не зробити нічого,
ніж загальмувати посередині. Прислухайтеся до порад
колег, адже ви робите спільну
справу. Не варто розпорошуватися на кілька справ
одночасно.

Водолій

Цього тижня на вас, схоже,
обрушиться шквал пропозицій. Доведеться попрацювати, щоб дотриматися власних
інтересів і нікого не образити.
Необхідно зосередитись і
багато встигнути, не час ухилятися від роботи та уникати
відповідальності. Четвер
принесе добрі новини.

Риби

Сприятливий час для зміни
роботи, знайомства з новим
начальством та колегами.
Питання, яке давно вас мучило, вирішиться майже без
зусиль. У п’ятницю особливий успіх на вас чекає в інтелектуальній сфері. Втім, вашу
світлу голову відвідуватимуть
найрізноманітніші ідеї. І тому
вам навряд чи вдасться довго
всидіти на одному місці.

***

Орк: Привікайтє, ми здєсь
на долго!
Бабка: А деякі назавжди…
— Возможно і так будєт!
— Боже, яке воно тупе!

***

Бути українцем — це коли за вікном
війна, а ти не витрачаєш гроші
на чорний день…
507797

