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ПРО ЦІНИ НА ОБІГРІВАЧІ ТА БУРЖУЙКИ

20MINUT.UA

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАЗАР ПРОТИ

ТОРГОВЕЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Просто перед ринком

на Коцюбинського планують
побудувати торговельний
центр. Новобуд поставлять
на місці автостоянки, він буде
висотою в чотири поверхи та
матиме підземний паркінг
За будівлями на візуалізації
не видно Центрального ринку.
За його збереження наразі
борються підприємці з базару,
які категорично проти нового
будівництва
Люди 19 вересня пікетували
біля базару і висловили
свою позицію: «Якщо
будівельна техніка почне
заїжджати на стоянку, то вони
с.3
перекриють їй проїзд»

«Якщо ТЦ побудують перед
ринком, то базар почне
занепадати, а люди втратять
робочі місця», — сказала голова
ініціативної групи Лілія Грицак

ЯК НАЗВАЛИ ВУЛИЦІ
У Вінниці завершилось
інтернет-голосування з
перейменування вулиць, які
потрапляють під деколонізацію.
Вже оприлюднили результати.
Які нові назви вулиць, провулків,
тупиків, площ тощо обрали
вінничани?
с. 4



КОЛИ ДОРОБЛЯТЬ
БАТОЗЬКУ
Дорога

від вінницького вокзалу
до Муніципального ринку
вже майже рік, як перекрита.
Але востаннє будівельників
тут бачили ще на початку літа.
В якому нині стані вулиця та чому
с. 2
її не ремонтують?
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ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 21 âåðåñíÿ 2022

КОЛИ ДОРОБЛЯТЬ ДОРОГУ
НА ВУЛИЦІ БАТОЗЬКІЙ

ДУМКА
НАТАЛІЯ
Я
ІШКОВА
А
ПСИХОЛОГ

Залишаймося
людьми
Íàø ñâ³ò çàðàç ðÿòóþòü
õëîïö³ ç íåãîëåíèìè îáëè÷÷ÿìè òà âòîìëåíèìè î÷èìà.
Íàøèìè âóëèöÿìè êðîêóâàòèìóòü àáî ¿õàòèìóòü äóõîâèò³ Ëþäè-Ãåðî¿ áåç ê³íö³âîê,
ç³ øðàìàìè íà ò³ë³ òà äóø³.
Âîíè ðîçïëàòèëèñü íèìè çà
íàø ñïîê³é òà æèòòÿ.
Áóäüìî ³ ìè ëþäüìè âäÿ÷íèìè òà ìèëîñåðäíèìè.
Öå ïðîñòî. Áàòüêàì — ïîÿñíèòè ä³òÿì, ùî öå íàø³ Ãåðî¿,
Áîãè Â³éíè áóâàþòü òàê³. Äîïîìîãòè ¿ì çà¿õàòè äî ìàãàçèíó, êîëè ïîòð³áíà äîïîìîãà,
äîíåñòè ïàêåò, îá³éíÿòè, ïîñì³õíóòèñü, ïîäÿêóâàòè ñëîâàìè, ïðèêëàâøè ñâîþ ïðàâó
ðóêó äî ñâîãî ñåðöÿ.
Íàøà äóøåâíà êðàñà âðÿòóº ¿õ ñâ³ò. Ñâ³ò, äå ãèíóëè
ïîáðàòèìè, äå õîëîäí³ áë³íäàæ³ òà îêîïè, äå çàñìàëüöîâàí³ îáëè÷÷ÿ, äå áóâ äîòåïíèé ãóìîð ï³ñëÿ áîþ,
äå ëèëèñü ñëüîçè, äå ãîð³ëî
êîëîññÿ, äå ñòàâ ¿õ ùèò, ÿêèé
ïðèêðèâàº íàñ óñ³õ.
Ùîá ó íàñ áóâ çàïàõ á³ëèçíè, âðàí³øíÿ êàâà, ùîá ³ç â³êîí ñâîãî âö³ë³ëîãî áóäèíêó
íàéæàäàí³øèì áóâ âèãëÿä ñóñ³äñüêîãî ö³ëîãî áóäèíêó. Êîëè
ùîäíÿ ìè ñòàºìî ëþäÿí³øèìè
îäíå äî îäíîãî. Öÿ â³éíà ïîêàçóº ùîäåííî, õòî º õòî.
Áî çàâäÿ÷óþ÷è öèì ËþäÿìÃåðîÿì ñüîãîäåííÿ ìè ìîæåìî ïðîêèäàòèñÿ, ïëàíóâàòè
çóñòð³÷³, íàðîäæóâàòè, ðîñòèòè ä³òåé, ïðàöþâàòè, äîïîìàãàòè îäíå îäíîìó òà Àðì³¿.
Ðåøòà — äåêîðàö³¿ çàðàç,
íà ÿê³ ìè ðàí³øå âèòðà÷àëè
ïóñòî åíåðã³þ.
P. S. Ëÿãàþ ñïàòè ³ äóìàþ,
äåñü â íåá³ ë³òàº ì³é äîíàò,
êîìóñü — äîäàòîê äî àâò³âêè,
íà ë³êè, íà òåðìîá³ëèçíó, êèäàþ òî÷êîâî õëîïöÿì, êîãî
çíàþ ³ ïîâàæàþ — ³ íà äóø³
òàê õîðîøå. Îñü-îñü âèéäóòü
³ç çàâîäó äî ãîòîâíîñò³ «áóðæóéêè» äëÿ 1-¿ ðîòè 130-ãî
áàòàëüéîíó ÒÐÎ.
Äÿêóþ âàì ùå ðàç, äðóç³, çà
ï³äòðèìêó ³í³ö³àòèâè Ç³ãð³òè
Íàøèõ Âî¿í³â!
Äîïîìàãàéìî ÇÑÓ. Ö³
Ëåâè, ÍàäËþäè ðîáëÿòü âñå
íàéìîæëèâ³øå çàðàäè íàøî¿
Ïåðåìîãè! Çàëèøàéìîñü ³ ìè
ëþäüìè.
ÏÅÐÅÌÎÃÒÈ — ïåðå ìîãòè, ðîáèòè ùîñü íàäñèëè.
Îá³éìàþ òåïëî.

Недобуд  Дорога від вінницького
вокзалу до Муніципального ринку вже
майже рік як перекрита на ремонт. Тут
мали б оновити колії, дорогу, висадити
нові дерева. Але востаннє будівельників
на цій вулиці бачили ще на початку
літа. В якому нині стані вулиця, що
кажуть місцеві жителі та водії, та чому її
не ремонтують?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (063)7758334

Ùîíàéìåíøå ç ÷åðâíÿ öüîãî
ðîêó íå â³äáóâàºòüñÿ æîäíèõ ðîá³ò íà Áàòîçüê³é.
Ä³ëÿíêà â³ä Ìóí³öèïàëüíîãî
ðèíêó äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó
áåç àñôàëüòó, àëå çàëèøàºòüñÿ
ïðî¿çíîþ — ïîîäèíîê³ àâòîìîá³ë³ òà íàâ³òü íåâåëèê³ âàíòàæ³âêè ñêîðî÷óþòü òóò ñîá³ øëÿõ ÿê
äî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî,
òàê ³ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
Ïëèòè ï³ä êîë³¿ âèêîðèñòîâóþòü
â³ííè÷àíè: öåé ï³øèé øëÿõ º ð³âíèì é íå çáèðàº íà ñîá³ áàãàòî
êàëþæ, íà â³äì³íó â³ä òðîòóàð³â
íàâêîëî.
×îìó æ çóïèíèëàñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ òà ùî êàæóòü ïðî ñèòóàö³þ ç íåäîðîáëåíîþ Áàòîçüêîþ
ñàì³ â³ííè÷àíè?
«НІКОМУ НЕ ЗРУЧНО,
ДОВОДИТЬСЯ ТЕРПІТИ»
«Îá’ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà» òà ùèòè, ÿê³ ÷àñòêîâî
ïåðåêðèâàþòü äîðîãó — òàêå
çóñòð³÷àºìî íà Áàòîçüê³é. Øìàòîê âóëèö³ ïåðåêðèòèé íà ðåêîíñòðóêö³þ ùå ç îñåí³ ìèíóëîãî
ðîêó. Àëå âîñòàííº áóä³âåëüíèê³â
òóò áà÷èëè ó ÷åðâí³ 2022-ãî.
Íèí³ öÿ ä³ëÿíêà âóëèö³ — ðîçáèòèé òðîòóàð, ùåá³íü çàì³ñòü àñôàëüòó òà ïëèòè áåç òðàìâàéíèõ
êîë³é. Ùîäî òðàìâà¿â, òî ê³íöåâîþ çóïèíêîþ äëÿ âñ³õ ìàðøðóò³â íà Çàìîñò³ º Ìóí³öèïàëüíèé
ðèíîê. ² òàêà ñèòóàö³ÿ âçàãàë³
íå âëàøòîâóº ì³ñöåâèõ æèòåë³â.
— Òå, ùî íå äîðîáèëè Áàòîçüêó — öå ïîãàíî. Ðàí³øå ìè ìàëè
çðó÷íó ðîçâ’ÿçêó äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. Òåïåð ¿¿ íåìàº. Ùîá
âñòèãíóòè íà ïî¿çä, òðåáà éòè
ï³øêè. Ç âàæêîþ âàë³çîþ â ðóêàõ, — ãîâîðèòü ì³ñöåâà æèòåëüêà
Îëüãà. — Õîò³ëè á, ùîá ³ òðàìâàé÷èê òóò õîäèâ, ³ ìàðøðóòêè
¿çäèëè. Àëå ìóñèìî òåðï³òè, òîìó

ùî ðîçóì³ºìî, ùî òðèâàº â³éíà.
Õîäèòè ï³øêè äî ðèíêó àáî
âîêçàëó âàæêî ëþäÿì ïîâàæíîãî â³êó. Ïåíñ³îíåð Þð³é ÿêðàç
ïðÿìóâàâ ç Ïðèâîêçàëüíî¿ ïëîù³,
ï³ñëÿ çàêóï³â.
— ß ïåíñ³îíåð, ³ ì³ã áè ¿çäèòè
â³ä âîêçàëó, à íå éòè ï³øêè. Íàïåâíî, ùî â³éñüêîâ³ ä³¿ çàâàäèëè çàâåðøåííþ öüîãî ðåìîíòó.
Õîò³ëîñÿ á, ùîá ðåêîíñòðóêö³ÿ
âñå æ áóëà. Óæå òðè ÷è ÷îòèðè
ì³ñÿö³ òóò æîäíîãî ðîá³òíèêà
íåìàº. À íèí³øí³é ñòàí âóëèö³
ìåíå, çâ³ñíî æ, íå âëàøòîâóº, —
ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.
Ïîä³ëèëèñÿ ³ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ
â³ííè÷àíêà Ëþáîâ. Æ³íêà ïî÷óëà
íàøó ðîçìîâó ç Þð³ºì ³ ðîçêàçàëà, ùî àáè ïîòðàïèòè íà Ïðèâîêçàëüíèé ðèíîê, ìóñèòü çðîáèòè

Ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³
Áàòîçüêî¿ îö³íèëè
ó 175,6 ìëí ãðí. Çà ö³
êîøòè ¿¿ ïëàíóþòü
ïåðåáóäóâàòè ³
îáëàäíàòè «ç íóëÿ»
«êðþê» ÷åðåç ïîëîâèíó Çàìîñòÿ.
— Êîëè ÿ ¿äó íà Ïðèâîêçàëüíèé ðèíîê, òî íà Ìóí³öèïàëüíîìó ìàþ ñ³ñòè íà òðàìâàé, äî¿õàòè
äî Áóäèíêó îô³öåð³â, ùîá òàì
ïåðåñ³ñòè íà òðîëåéáóñ. À ï³øêè
ä³éòè ÿ íå ìîæó, íå äîçâîëÿº ñòàí
çäîðîâ’ÿ, — îáóðþºòüñÿ ïåíñ³îíåðêà.
Ëþáîâ íàð³êàº, ùî ïîïðè íåçàâåðøåíó ðåêîíñòðóêö³þ, ïî âóëèö³ ÷àñòî ¿çäÿòü àâòîìîá³ë³.
— Áóâàº ³ âàíòàæ³âêè ïðî¿æäæàþòü ïî öüîìó ùåáåíþ. ²
òàê ¿äóòü, ùî â ìåíå àæ áóäèíîê òðåìòèòü, íà÷å îò-îò ñòåëÿ
ïðîâàëèòüñÿ, — êàæå â³ííè÷àíêà. — ß òåëåôîíóâàëà â ïîë³ö³þ,
äî âèêîíêîìó, àëå òàì «ðîçâîäÿòü
ðóêàìè». Áî, ïîïðè çàáîðîíó
íà ïðî¿çä, öå ºäèíèé øëÿõ äëÿ

Інколи недоробленою вулицею їздять автомобілі. І це
попри те, що проїзд заборонений дорожніми знаками й
перекритий щитами
ï³ä’¿çäó â «Ðåêâ³ºì» òà ìåøêàíö³â
ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.
НА СТОЯНЦІ МОЖНА
ПОТРАПИТИ У ДТП
Ïîïðîùàâøèñü ³ç ïåíñ³îíåðêîþ Ëþáîâ’þ, êðîêóºìî íà ñòîÿíêó äî «Åï³öåíòðó». Òóò ÷èìàëî
ìàøèí, à çíà÷èòü ³ âîä³¿â, ÿê³
òàêîæ ìîæóòü âèñëîâèòè ñâîþ
äóìêó ùîäî íåäîðîáëåíî¿ âóëèö³.
— Çâ³ñíî, íåçðó÷íî, ùî äîðîãè íåìàº. Òå, ùî çðîáèëè îá’¿çä
÷åðåç ñòîÿíêó «Åï³öåíòðó» — öå
íå ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. Îí,
ïîäèâ³òüñÿ, ê³ëüêà õâèëèí òîìó
âð³çàëèñÿ äâ³ ìàøèíè. ² òàê³
ÄÒÏ òóò òðàïëÿþòüñÿ ïîñò³éíî,
áî íà ö³é ñòîÿíö³ íåçðîçóì³ëî,
õòî ³ ÿê ¿äå, — ãîâîðèòü Â³òàë³é.
— Íàéêðàùèì âàð³àíòîì
áóëî á íàðåøò³ äîðîáèòè Áàòîçüêó, — äîäàº âîä³é Ôåä³ð.
Íàîñòàíîê ÷îëîâ³êè êàæóòü,
ùî «â³éíà-â³éíîþ, àëå äîðîãó
ïîòð³áíî äîðîáèòè». Áî, íà ¿õ
äóìêó, êð³ì àâòîìîá³ë³â, òóò ìîãëè á ñïîê³éíî ¿çäèòè ìàøèíè
åêñòðåíèõ ñëóæá: øâèäêà, ðÿòóâàëüíèêè, êîìóíàëüíèêè.
Òî â ÷îìó ïðè÷èíà, ùî Áàòîçüêó íå äîðîáèëè? Ó áþäæåò³
ãðîìàäè íåìàº êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ àáî íåìàº ìàòåð³àë³â
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿? Íà öå ïèòàííÿ
íàì â³äïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé, ÿêèé
ïðàöþº â íàïðÿìêó ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ãðîìàäè.
— Ðåêîíñòðóêö³ÿ Áàòîçüêî¿
ïðèçóïèíåíà ÷åðåç ïîñòàíîâó
Êàáì³íó ¹ 590. Öå ïîðÿäîê ðîáîòè Äåðæêàçíà÷åéñòâà â óìîâàõ
âîºííîãî ñòàíó, ç ÿêîãî çàáðàëè
ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò íà âèêîíàííÿ

ðåêîíñòðóêö³é âóëèöü, ïëîù òà
³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîñòîð³â.
Âèõîäèòü, ùî ìè íå ìîæåìî çàïëàòèòè ï³äðÿäíèêó çà ðîáîòè,
îñê³ëüêè êàçíà÷åéñòâî íå ïðîïóñêàº òàê³ ïëàòåæ³. Àëå öåé ïîðÿäîê
óðÿä ðåãóëÿðíî îíîâëþº, òîìó ìè
ïðîäîâæèìî ñë³äêóâàòè çà ñèòóàö³ºþ, — ñêàçàâ Î÷åðåòíèé.
Ó äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà, ÿêèé îï³êóºòüñÿ
ðåêîíñòðóêö³ºþ Áàòîçüêî¿, ïîÿñíèëè, ùî ÷åðåç â³éíó ç ðîñ³ºþ ðåìîíòí³ ðîáîòè çóïèíèëè
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.
«Íà çàìîâëåííÿ äåïàðòàìåíòó
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà
áëàãîóñòðîþ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïðîâîäèëèñü ðîáîòè ç
ðåêîíñòðóêö³¿ Áàòîçüêî¿, â³ä ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî äî âóëèö³
Àêàäåì³êà ßíãåëÿ, çàðàäè ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ òà êîìôîðòíèõ
óìîâ äëÿ óñ³õ ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó, â ñòèñë³ òåðì³íè, —
â³äïîâ³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
Þð³é Ñåìåíþê íà çâåðíåííÿ
â³ííè÷àíèíà. — Àëå ó çâ’ÿçêó ³ç
âòîðãíåííÿì ðîñ³éñüêèõ â³éñüê
íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà ïîäàëüøî¿ íåìîæëèâîñò³ ô³íàíñóâàííÿ
öèõ ðîá³ò, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü
ïðèçóïèíèòè ðåêîíñòðóêö³þ çàçíà÷åíî¿ âóëèö³ íà íåâèçíà÷åíèé
ïåð³îä».
Ó ïëàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè, íàãàäàºìî, áóëà ìàñøòàáíà ðåêîíñòðóêö³ÿ Áàòîçüêî¿. Ï³äðÿä íà 175,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
îòðèìàëà «Áóä³âåëüíî-ìîíòàæíà
ô³ðìà «Åòàëîí-Áóä». Òóò ìàþòü
ïîáóäóâàòè íîâó êîë³þ, ïåðåêëàñòè «ç íóëÿ» àñôàëüò, çàðèòè
ï³ä çåìëþ âñ³ ïîâ³òðÿí³ ìåðåæ³,
âèñàäèòè íîâ³ äåðåâà.

Чи треба скасувати або послабити комендантську годину?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ВІКА ЧОРНОГУЗ

НАТАЛЯ ШВИДКА

ЮРА ФУРМАНЮК

ОЛЕНА ТЕРЕЩЕНКО

MARINA DIDYK

ИРА УЧИК

Комендантська година має
бути, усі звикли робити свої
справи до певного часу, не хотілося б, щоб під час війни
в нічний час хтось гуляв.

І комендантська година, і
алкоголь заборонити продавати, хоча б у робочі дні.
Розслабились. З Перемогою
будемо гуляти цілодобово!

На мою думку, можна і потрібно скасувати комендантську годину на Вінниччині,
так як в нас ситуація доволі
спокійна.

Дворами після початку комендантської години потрібно пройти і почути, як здорові
мужики «зважають» на ту годину, смажачи шашлики.

Поки наші люди гинуть там
десь в сирих окопах, ніякого
відмінення, немає чого ночами шастати, бухати і розважатися по клубах.

Я за комендантську годину
Звісно, в нас більш-менш
спокійно, але ворог не спить,
а комендантська година дисциплінує.
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ПІДПРИЄМЦІ ПРОТИ БУДІВНИЦТВА
ТЦ ПЕРЕД ЦЕНТРАЛЬНИМ РИНКОМ
Загроза для базару  Просто перед
ринком на Коцюбинського планують
побудувати торговельний центр. Ділянку
під будівництво огородили, поставили
паспорти об’єкта. Новобуд поставлять
на місці автостоянки, він буде висотою
в чотири поверхи та матиме підземний
паркінг. Але проти ТЦ виступають
підприємці з ринку
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî ë³òà àâòîñòîÿíêó ïåðåä
Öåíòðàëüíèì ðèíêîì îãîðîäèëè çåëåíèì ïàðêàíîì. Íà îãîðîæ³ ç’ÿâèëèñÿ îãîëîøåííÿ «ïðî îðåíäó ³ ïðîäàæ
ïðèì³ùåíü» ç íîìåðîì òåëåôîíó
äëÿ äçâ³íê³â, òà â³çóàë³çàö³ÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó.
Íà êàðòèíö³ ïîáà÷èëè, ùî íîâîáóä ìàòèìå äâ³ ÷àñòèíè — ï³ä
àäðåñàìè Êîöþáèíñüêîãî, 13 À ³
13 Á. Áóäå âèñîòîþ â ÷îòèðè ïîâåðõè.
Çà áóä³âëÿìè íà â³çóàë³çàö³¿
íå âèäíî Öåíòðàëüíîãî ðèíêó.
Çà éîãî çáåðåæåííÿ íàðàç³ áîðþòüñÿ ï³äïðèºìö³ ç áàçàðó, ÿê³
êàòåãîðè÷íî ïðîòè íîâîãî áóä³âíèöòâà.
ПОЗИЦІЯ ПІДПРИЄМЦІВ З
РИНКУ
Ãîëîâà ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Ë³ë³ÿ Ãðèöàê ïîêàçàëà æóðíàë³ñòó
ñï³ëüíó çàÿâó â³ä ï³äïðèºìö³â
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó.
Ó í³é éäåòüñÿ, ùî ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî é òàê ïåðåíàñè÷åíèé ÒÖ; ñïîðóäæåííÿ ùå îäíîãî
òàêîãî îá’ºêòà ïðîñòî ïåðåä ôàñàäîì ðèíêó çìåíøèòü ïîò³ê â³äâ³äóâà÷³â áàçàðó, óñêëàäíèòü ï³äâ³ç
òîâàðó òà çðåøòîþ ñïðè÷èíèòü

ïîäîðîæ÷àííÿ òîâàð³â ³ ïðîäóêò³â.
Êàñêàä öèõ ïðîáëåì ñòàâèòü ï³ä
çàãðîçó ³ñíóâàííÿ ñàìîãî ðèíêó.
Ðàçîì ³ç çàÿâîþ íà äâîõ ëèñòêàõ, ùå ç äåñÿòîê àðêóø³â ³ç ï³äïèñàìè ï³ä öèì çâåðíåííÿì â³ä
ñàìèõ ï³äïðèºìö³â.
— Ñê³ëüêè òóò ï³äïèñ³â,
ÿ íå ðàõóâàëà. Àëå óïåâíåíà,
ùî âñ³ ï³äïðèºìö³ ç áàçàðó ïðîòè
öüîãî áóä³âíèöòâà, — ñòâåðäæóº
Ë³ë³ÿ Ãðèöàê.
Ïðî ìàéáóòíº áóä³âíèöòâî ÒÖ
ëþäè ä³çíàëèñÿ âèïàäêîâî. Ë³ë³ÿ
Ãðèöàê êàæå, ùî ïåðåä âåðåñíåì çâåðòàëèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ðèíêó, ùîá îòðèìàòè äîçâ³ë
íà ðîçì³ùåííÿ ÿòîê äëÿ øê³ëüíîãî áàçàðó. Îòðèìàëè â³äìîâó,
áî ïîñòàâèòè øê³ëüíèé ðèíîê
«íå äîçâîëèâ çåìëåóñòð³é».
— Ïî÷àëè ç’ÿñîâóâàòè, â ÷îìó
ïðè÷èíà. ² ÿê âèÿâèëîñÿ, çåìëÿ,
ÿêà ïåðåä ðèíêîì, á³ëüøå éîìó
íå íàëåæèòü, — êàæå Ë³ë³ÿ. —
Áóëè ïðèâàòèçîâàí³ ä³ëÿíêè, äå
çíàõîäèòüñÿ àâòîñòîÿíêà ³ òàì, äå
íàø ïðîõ³ä äî áàçàðó, ùî âçàãàë³
íîíñåíñ.
×åðåç öþ ñèòóàö³þ ³ç çàáóäîâîþ,
ó ï³äïðèºìö³â º ÷èìàëî ïèòàíü.
Àëå íàéãîëîâí³øèìè ç íèõ º òðè:
ßê çåìëÿ ïåðåä ðèíêîì áóëà
âèâåäåíà ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³?
×îìó íå áóëî ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ìîæëèâîñò³ ïîáóäîâè òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â ïåðåä
ðèíêîì?

×îìó, êîëè ïðîâîäèëè àóêö³îí
ç ïðîäàæó ö³º¿ çåìë³, ï³äïðèºìö³â
³ç Öåíòðàëüíîãî ðèíêó ïðî öå
íå ïîâ³äîìèëè?
— ×îìó âè òàê êàòåãîðè÷íî
ïðîòè áóä³âíèöòâà ÒÖ ïåðåä
ðèíêîì? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.
— Öå áóäå òàêà æ ³ñòîð³ÿ, ÿê ç
ïåðåñåëåííÿì ñòèõ³éíîãî ðèíêó
íà Ìóí³öèïàëüíèé. Âè çãàäàéòå,
ÿê öå áóëî — íàñ ÷àâèëè, íàñèëüíî âèâîçèëè «ðàêóøêè». ² ùî
çàðàç ³ç Ìóí³öèïàëüíèì? Òóäè
ìàéæå í³õòî íå õîäèòü, — â³äïîâ³ëà Ë³ë³ÿ Ãðèöàê. — À çàðàç âîíè
õî÷óòü ïîáóäóâàòè «ñêàéïàðêè»
ïåðåä Öåíòðàëüíèì ðèíêîì. Ââàæàþ, ùî áóäå àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ — ðèíîê ïî÷íå çàíåïàäàòè, ëþäè âòðàòÿòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ.
À â íàñ 2,5 òèñÿ÷³ ï³äïðèºìö³â.

Çà çâåðíåííÿì
ï³äïðèºìö³â îêðóæíà
ïðîêóðàòóðà ïî÷àëà
ðîçñë³äóâàòè
çàêîíí³ñòü ìàéáóòíüî¿
çàáóäîâè ÒÖ
Æ³íêà äîäàëà, ùî ï³äïðèºìö³ ç
áàçàðó çâåðíóëèñÿ çà ï³äòðèìêîþ
äî íàðîäíî¿ äåïóòàòêè Óêðà¿íè
²ðèíè Áîðçîâî¿. Òàêîæ çà ¿õí³ì
çâåðíåííÿì Îêðóæíà ïðîêóðàòóðà
ïî÷àëà ðîçñë³äóâàííÿ. Âåðñ³ÿ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà — çàáóäîâíèê ïî÷àâ âèêîíóâàòè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè
äëÿ ñïîðóäæåííÿ ÒÖ, õî÷à îôîðìëåíîãî äîçâîëó íà öå íå ìàâ.
— ß ðîçóì³þ, ÿêáè ïåðåä ðèíêîì ïîáóäóâàëè ñêâåð. Àáî ãóðòîæèòêè äëÿ â³éñüêîâèõ. Ìè á öå
ñïðèéíÿëè àäåêâàòíî, òà ùå á é
äîïîìîãëè. Àëå ÷åðãîâèé ÒÖ ïðîñòî ïåðåä ðèíêîì — öå ïîâíèé
àáñóðä, — ñêàçàëà Ë³ë³ÿ Ãðèöàê.
ЩО ВІДОМО ПРО ЗАМОВНИКА
БУДІВНИЦТВА ТЦ
Ç áóä³âåëüíîãî ïàñïîðòà ìè ä³çíàëèñÿ, ùî çàìîâíèêîì ÒÐÖ º
ô³ðìà «ÀÂÌ Àãðî³íâåñò». Íà ïàñ-

Очікуйте продовження історії
Питання, які озвучили підприємці з
Центрального ринку, а саме — чому
і на яких умовах продали землю
ринку, чому не було громадських
слухань — ми оформили в інформаційний запит та надіслали
до міської ради. Як тільки отримаємо відповідь, оприлюднимо її.
А щодо позиції компанії-забудовника чи компанії-власника майбутнього ТЦ, ми намагалися з ними
зв’язатися. Дзвонили по номеру

телефону, за яким можна дізнатися
про умови оренди та продаж приміщень у торговельному центрі.
Жінка, яка відповіла на наш дзвінок, пообіцяла, що передасть наші
контакти керівництву компанії.
Втім, поки тривала підготовка матеріалу, з нами так і не зв’язалися. Ми
готові надати слово представникам
забудовника і власника торговельного центру, якщо вони захочуть висловили свою позицію в цій історії.

Візуалізація майбутнього ТЦ. Об’єкт матиме дві частини, буде
висотою в чотири поверхи з підземним паркінгом
ïîðò³ ¿õ íàçâó âêàçàíî ç ïîìèëêîþ — «ÀÂÌ Àãðîøâåñò» — àëå
çà êîäîì ªÄÐÏÎÓ çíàõîäèòü
ñàìå öþ ô³ðìó.
Êîìïàí³þ áóëî çàñíîâàíî
ó Â³ííèö³ òðîõè á³ëüøå í³æ ð³ê
òîìó — ó êâ³òí³ 2021-ãî. Îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³: áóä³âíèöòâî
æèòëîâèõ ³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü.
Êåð³âíèêîì ô³ðìè º Ìèêîëà
Öåíäðà. Éîìó æ íàëåæèòü 50%
â³ä ô³ðìè. Ðåøòó ìàº ó âëàñíîñò³
Ëþäìèëà Âàðãàíîâà.
Êîìïàí³¿ «ÀÂÌ Àãðî³íâåñò»
íàëåæàòü äâ³ ä³ëÿíêè ïåðåä
Öåíòðàëüíèì ðèíêîì, íà ÿêèõ
íèí³ ðîçì³ùåíà àâòîñòîÿíêà. Öå
21 ³ 23 ñîòêè çåìë³. Òàêîæ ô³ðìà
îòðèìàëà â³ä ìåð³¿ â îðåíäó ùå
òðè ñîòêè êîìóíàëüíî¿ çåìë³,

äå çíàõîäèòüñÿ ãîëîâíèé ïðîõ³ä
äî Öåíòðàëüíîãî ðèíêó. Ñàìå òóò
ìàþòü ïîáóäóâàòè íîâèé òîðãîâåëüíèé öåíòð.
ВИСОТА — З П’ЯТИПОВЕРХОВУ
«ХРУЩОВКУ»
Ñóäÿ÷è ç ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ,
ïëîùà çàáóäîâè ìàéáóòíüîãî ÒÖ
ñêëàäàº 3 òèñÿ÷³ 875 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Äîçâîëåíà âèñîòà
îá’ºêòà — 20 ìåòð³â â³ä íóëüîâî¿
â³äì³òêè. Éäåòüñÿ, ùî â îá’ºêò³ ìàº
áóòè ï³äçåìíèé ïàðê³íã, àëå íà ÿêó
ñàìå ê³ëüê³ñòü ì³ñöü — íåâ³äîìî.
Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà íàäàëè
âêàç³âêè, ùî ïðèëåãëó òåðèòîð³þ
äî ÒÖ ïîòð³áíî áóäå îçåëåíèòè,
ïîñòàâèòè íîâå îñâ³òëåííÿ òà âèêëàñòè áðóê³âêó.

Через початок будівництва обмежують проїзд на Коцюбинського
На сайті Вінницької міської ради
опублікували оголошення про
обмеження руху на проспекті Коцюбинського. На ділянці
від вулиці Тімірязєва до вулиці
Некрасова діятиме обмеження
руху пішоходів та транспорту.
Проте рух не перекриватимуть.
Причиною є виконання будівельних робіт.
«Рух транспорту на проспекті
Коцюбинського залишиться без

змін, однак, можливі тимчасові обмеження у зв’язку з виконанням робіт спецтранспортом.
У такому разі все одно залишатиметься можливість проїзду для
транспорту, — йдеться в повідомленні мерії. — Рух громадського
транспорту залишиться без змін,
але на період виконання робіт
за перехрестям з вулицею Некрасова буде влаштована тимчасова
зупинка громадського транспор-

ту».
Таке обмеження триватиме з
19 вересня 2022 року до 18 березня 2023 року. Підприємці з
ринку пов’язують це будівництво із початком спорудження
торговельного центру. Люди
19 вересня пікетували біля базару і висловили свою позицію:
«Якщо будівельна техніка почне
заїжджати на стоянку, то вони перекриють їй проїзд».

КОМЕНТУЮТЬ ЧИТАЧІ НА САЙТІ «20 ХВИЛИН» (подаємо, зберігаючи орфографію дописувачів)
Наташа Туркот

Валентина Назаренко Смалий

Базари відживають, бо люди звикають до комфорту: зручних примірочних із ріжком
для взуття; дзеркалом з підсвіткою; кондиціонером, де влітку — прохолодно, а взимкутепло; терміналом, щоб розрахуватися картою; широким асортиментом вибору; чеком,
як гарантією, що в термін 14 днів можливе повернення чи обмін

Колись Вінниця була однією із найзеленіших міст України.
Зараз буде місто суцільний ТРЦ.
А платоспроможність падає. То хто буде купувати там і розважатися??? Чи це лише
чергове відмивання коштів, украдених у пересічних містян?

Natalia Bernadovich

Евгений Богданов

Будуйте те, що потрібно людям — житло захисникам безкоштовне, допоможіть сім’ям
загиблих, лікуйте поранених, дайте субсидії малозабезпеченим і пенсіонерам, щоб
могли перезимувати, а ваші торгов.центри нікому не потрібні, їх уже й так більше, як
досить.

Ну все, хана базару. Може не зразу, але через деякий час, то вже факт. Там місце —
ласий шматок для кожного. Щодо паркінгу, то взагалі цирк, чотири поверхи побудують,
а паркінг ще невідомо який буде. Що це безглуздя? Коцюбинського взагалі стане від тієї
кількості машин.
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РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
БУЛА ПУШКІНА СТАНЕ СКОВОРОДИ
Будемо звикати  У Вінниці
завершилось інтернет-голосування з
перейменування вулиць, які потрапляють
під деколонізацію. Вже оприлюднили
результати. Які нові назви вулиць,
провулків, тупиків, площ тощо, чиї назви
асоціюються з російським колоніальним
спадком, обрали вінничани?
ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Â³ííè÷àíè ðîáèëè ñâ³é âèá³ð
ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â — ç 30 ñåðïíÿ ïî 9 âåðåñíÿ. Ãîëîñóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ íà ïëàòôîðì³ E-Dem,
çàâäÿêè ÿê³é âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè
ïðîçîð³ñòü òà äîñòîâ³ðí³ñòü ðåçóëüòàò³â. Àäæå çà êîæíèì ãîëîñîì ñòî¿òü ðåàëüíà ëþäèíà ³
ì³ñòÿíè âêëþ÷èëèñÿ ó ïðîöåñ
äîñòàòíüî æâàâî. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.
НА ЧЕСТЬ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ
— Îñíîâó êîðèãóâàíü ïîïåðåäí³õ ðåêîìåíäàö³é ðàäè ñêëàäàþòü çâåðíåííÿ æèòåë³â âóëèöü
ùîäî âøàíóâàííÿ çàãèáëèõ
Ãåðî¿â ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿
â³éíè. Òàê, âæå íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ ó ì³ñüê³é òîïîí³ì³ö³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ òàê³ ³ìåíà: Äìèòðà

Á³ëîêîíÿ (íèí³ âóëèöÿ ³ ïðîâóëîê
Áàæåíîâà), Àíàòîë³ÿ ×åðíèøà
(íèí³ âóëèöÿ Êîâïàêà), Âîëîäèìèðà Äàöåíêà (íèí³ âóëèöÿ ³
ïðî¿çä Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà),
Îëåêñ³ÿ Çèíîâ’ºâà (íèí³ âóëèöÿ
Íîâ³êîâà), Ïàâëà Êîðíåëþêà
(íèí³ âóëèöÿ ³ ïðî¿çä Ñòàí³ñëàâñüêîãî), Îëåêñàíäðà Áîæêà
(íèí³ ïðîâóëîê Ñòàí³ñëàâñüêîãî), — êàæå äèðåêòîð ÊÇ «Ìóçåé
Â³ííèö³» Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí.
Êîæíà ïðîïîçèö³ÿ, ùî íàáðàëà
íàéá³ëüøå ãîëîñ³â â³ííè÷àí, áóëà
âðàõîâàíà ï³ä ÷àñ çàòâåðäæåííÿ
ïðîºêòó íîâèõ íàçâ òîïîí³ì³â.
Âðàõóâàëè ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ
é êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ æèòåë³â âóëèö³ Þð³ÿ Ñì³ðíîâà, ÿê³
ç³áðàëè ïîíàä 51% ï³äïèñ³â äëÿ
ïåðåéìåíóâàííÿ ¿¿ íà Áàðâèñòó.
À òàêîæ — ïðîïîçèö³þ ìåøêàíö³â âóëèö³ ªðìàêà, ÿê³ õî÷óòü

óâ³÷íèòè ó í³é ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëîãî ãåðîÿ Àíòîíà Ëèñòîïàäà — îäíîãî ç íàéêðàùèõ ï³ëîò³â-àâ³àòîð³â ñó÷àñíèõ Ïîâ³òðÿíèõ
ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè.
ЧЕРГОВИЙ БЛОК
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
Âèêëþ÷åííÿ ÷ëåíè ðàäè çðîáèëè ³ äëÿ òîïîí³ì³â Ãðîìîâà,
Ïèñàðºâà, Ë. Òîëñòîãî òà ×åðíÿõîâñüêîãî. ×åðåç â³äñóòí³ñòü
êîíñåíñóñó ñåðåä åêñïåðò³â ³
ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ îáãîâîðåíü — ãîëîñóâàííÿ
ïî íèõ ïåðåíåñåíî íà ÷åðãîâèé
áëîê ïåðåéìåíóâàííÿ òîïîí³ì³â,
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó æîâòí³.
Çàãàëîì íà äàíîìó åòàï³ ïåðåéìåíóâàííþ ï³äëÿãàþòü
160 îá’ºêò³â (âóëèöü, ïðîâóëê³â,
áóëüâàð³â, ïëîù, òóïèê³â òîùî).
Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî íîâèõ
íàçâ ïðèéìå äåïóòàòñüêèé êîðïóñ
íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.

На черговому засіданні розглянули результати онлайнголосування. Під час затвердження нових назв враховували
пропозиції вінничан, що набрали найбільше голосів

Що буде далі?
Фінальне рішення щодо перейменування вулиць після експертної
оцінки ради надійде на розгляд
депутатів на чергову сесію. Загалом на даному етапі перейменуванню підлягають 78 топонімів
або 183 вулиці, провулків, бульварів, площ тощо. Щодо частини

назв думка учасників громадського обговорення збіглася із висновками експертної комісії. Щодо
іншої — своє вагоме слово мають
сказати вінничани під час голосування.
«Цей процес непростий. Навіть
на засіданні ради були різні дум-

ки, так і у наших вінничан, але це
свідчить про те, що вони люблять
своє місто й хочуть, щоб тут були
ті назви топонімів, які їм рідні,
близькі та відомі, а також позбутися усього російського, що у нас
колись було», — сказала заступниця
міського голови Галина Якубович.

НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ
Íàâåñí³ ó Â³ííèö³ âæå çì³íèëè íàçâó 15 òîïîí³ìàì.
Òîïîí³ìè, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà çàòâåðäæåííÿ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Стара назва
1905 року вулиця/провулок

нова назва:
Лівобережна\ий

Покришкіна вулиця/провулок

Марії Приймаченко

Понєдєліна вулиця

Сенатора Маккейна

Михайла Малишенка

Пугачова вулиця/провулок

Паневежиська/ий

Кошового О. вулиця

Тодося Осьмачки

Пушкіна вулиця

Григорія Сковороди

Крилова провулок

3-й Замковий

Сковороди вулиця

Кузнецова вулиця/провулок

Джеймса Мейса

тупик Підлісний (технічне
уточнення)

Лавреньова вулиця

Надії Суровцової

Рилєєва вулиця

Василя Хмелюка

Рилєєва провулок 1-й

тупик Грохольських

Рилєєва провулок 2-й

вулиця Леоніда Глібова

Константиновича вулиця/1-й, 2-й
провулок/1-й проїзд

Болгарська

Короленка вулиця

8 Березня площа

площа Царина

8 Березня вулиця/провулок

Славетна/ий

Академіка Павлова вулиця

Івана Дзюби

Лермонтова вулиця/провулок/1-й/2-й/
3-й провулок/тупик

Євгена Чикаленка

Баженова вулиця/провулок

Дмитра Білоконя

Разіна провулок

Бестужева вулиця та 1-й та 2-й провулок

Миколи Хвильового

провулок 5-й Євгена
Чикаленка

Воїнів-Інтернаціоналістів вулиця

Політехнічна

Ломоносова вулиця/провулок 1-й, 2-й

Миколи Костомарова

Гагаріна площа

площа Калічанська

Лютневої революції вулиця/провулок

Крутнів Яр

Гагаріна вулиця/провулок/проїзд

Шереметка

Макаренка вулиця/1-й/2-й провулок

Тетяни Яблонської

Гастелло вулиця

Василя Гречулевича

Максимовича вулиця/проїзд1-й, 2-й, 3-й

Праведників Світу

Герцена вулиця/провулок

Яна Засідателя

Маміна-Сибіряка вулиця/бульвар

Івана Світличного

Гладкова вулиця/провулок

вулиця Соняшникова/ий

Василя Сліпака

Глінки вулиця/1-й провулок

Мирослава Скорика

Матросова вулиця/провулок 1-й,
2-й/проїзд

Глінки провулок 2-й

вулиця Лінецького

Медвідь Анастасії вулиця

Підлісна

Глінки провулок 3-й

вулиця Олександра
Немченка

Міліційна вулиця

Салтикова-Щедріна вулиця/провулок

Михайла Драгоманова

Серафимовича вулиця

Василя Сильвестрова

Сергєєва-Ценського вулиця/провулок

Семена Олійничука

Смирнова Ю. вулиця/провулок

Барвиста/ий

Станіславського вулиця/проїзд

Павла Корнелюка

Станіславського провулок

Олександра Божка

Талаліхіна вулиця/провулок

Остапа Вишні

Толбухіна вулиця/провулок

Євгена Сверстюка

Тургенєва провулок

приєднаний до провулку
4-го Данила Нечая

Князя Володимира

Успенського Гліба вулиця

Євгена Коновальця

Мічуріна вулиця/провулок

Діонісія Міклера

Ушакова вулиця/провулок

Василя Кричевського

Мічурінський проїзд

проїзд 4-й Івана Пулюя
(технічне уточнення)

Цимлянська вулиця

Кальницька

Ціолковського вулиця/провулок

Василя Симоненка

Чайкіної Л. вулиця

Дьогтянецька

Юрія Іллєнка

Чехова вулиця

Гетьмана Мазепи

Насті Присяжнюк

Івана Мазепи вулиця

проїзд 8-й Автомобілістів
(технічне уточнення)

Генерала Григоренка

Ширшова вулиця/провулок 1-й, 2-й, 3-й

Варшавська/ий

Шмідта вулиця

Казимира Малевича

Щукіна вулиця/провулок

Ярослава Нємеца

Гончарова вулиця

Олени Теліги

Грибоєдова вулиця/провулок

Георгія Нарбута

Декабристів вулиця

Олекси Довбуша

Добролюбова вулиця/провулок

Романа Шухевича

Достоєвського вулиця

Уласа Самчука

Єрмака вулиця/провулок

Антона Листопада

Морозової Г. вулиця/провулок 1-й, 2-й,
3-й/проїзд 1-й

Жуковського вулиця/провулок

Ісмаїла Гаспринського

Москаленка вулиця/провулок

Молодогвардійська/ий вулиця/провулок
1-й, 2-й
Мороза Гната вулиця

Софії Русової

Москвіна вулиця/провулок 1-й, 2-й/тупик

Гната Танцюри

Карбишева вулиця/провулок/1-й, 2-й, 3-й Скіфський
провулок/тупик

Нахімова вулиця/провулок 1-й, 2-й,
3-й/тупик 1-й, 2-й

Ґданська/ий

Карбишева проїзд 1-й/2-й/3-й

Юрія Левади (технічне
уточнення)

Невського вулиця/провулок

Вацлава Гавела

Немировича-Данченка вулиця/проїзд

Володимира Даценка

Каховського вулиця/провулок

Василя Барки

Новікова вулиця

Олексія Зінов’єва

Ковпака вулиця

Анатолія Черниша

Пестеля вулиця/провулок 1-й, 2-й, 3-й

Олександра Лотоцького

Запорожця П. вулиця

вулиця Запорізька

Òîïîí³ìè, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà äîäàòêîâ³ êîíñóëüòàö³¿:
1. âóëèöÿ/ïðîâóëîê 1-é, 2-é Ãðîìîâà
2. âóëèöÿ Ïèñàðºâà
3. âóëèöÿ/ïðîâóëîê Òîëñòîãî Ëüâà
4. âóëèöÿ/ïðîâóëîê 1-é, 2-é/ ïðî¿çä 1-é, 2-é, 3-é, 4-é,
5-é, 6-é ×åðíÿõîâñüêîãî
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ЧИМ БУДЕМО ГРІТИСЯ ВЗИМКУ?
ЦІНИ НА ОБІГРІВАЧІ ТА БУРЖУЙКИ
Підготовка до зими  В очікуванні
холоду українці почали купляти обігрівачі,
а хто має домашні пічки — дрова. Ми
завітали на Центральний ринок та
дізналися у трьох вінницьких магазинах
побутової техніки, чи можна ще придбати
різні види обігрівачів та які розцінки
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Óêðà¿íö³ î÷³êóþòü, ùî öüîãîð³÷
çèìà áóäå ñêëàäíîþ,
³ ãîòóþòüñÿ äî íå¿
ùå ç ë³òà.
Íàïðèêëàä, ó çàïèòàõ Google
óêðà¿íö³â ÷àñò³øå ïî÷àëè øóêàòè
îá³ãð³âà÷³.
Ïðî ï³äâèùåíèé ïîïèò ñâ³ä÷àòü òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ â³ä
îíëàéí-ìàãàçèí³â. Äî ïðèêëàäó, â ëèïí³ ïîïèò íà îá³ãð³âà÷³
óñ³õ òèï³â íà îíëàéí-ðèòåéëåð³
Rozetka çð³ñ ó 20 ðàç³â. À ó ïîâ³äîìëåíí³ âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî
ìàðêåòïëåéñà Prom éäåòüñÿ, ùî
öüîãî ë³òà ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü
ìàñëÿíèõ îá³ãð³âà÷³â çðîñëà
á³ëüø í³æ ó 100 ðàç³â, ó ïîð³âíÿíí³ ç ëèïíåì ìèíóëîãî ðîêó.
РОЗХОДЯТЬСЯ «ЯК ГАРЯЧІ
ПИРІЖКИ»
Â³ííè÷àíèí Âàëåð³é êóïóâàâ îá³ãð³âà÷ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ó «Åï³öåíòð³». Ðîçêàçàâ, ùî òàì âîíè
ðîçõîäÿòüñÿ «ÿê ãàðÿ÷³ ïèð³æêè».
— ß ïëàíóâàâ âçÿòè ìàñëÿíèé
îá³ãð³âà÷ â³ä ì³ñöåâîãî âèðîáíèêà, «Òåðì³¿», àëå áðàëè òå, ùî
áóëî, — ãîâîðèâ ÷îëîâ³ê.
Íà â³òðèí³, çà éîãî ñëîâàìè,
áóëî âñüîãî äâà ìàñëÿíèõ îá³ãð³âà÷³, â³ä áîëãàðñüêîãî âèðîáíèêà
Tesy.
— Êîíñóëüòàíò çíÿâ îá³ãð³âà÷
ïðîñòî ç â³òðèíè. Íà ñêëàä³ í³÷îãî âæå íå áóëî, ïîïèò íèí³ øàëåíèé. Ïðîäàâåöü ãîâîðèâ, ùî ¿ì
ó òîðãîâèé öåíòð «ïðèâîçÿòü íîâó
ïàðò³þ, ³ âïðîäîâæ äíÿ ëþäè âñå
ñêóïîâóþòü».
Çàãàëîì, îá³ãð³âà÷, íà 2,5 êÂò,

éîìó îá³éøîâñÿ ó 4 òèñÿ÷³
900 ãðèâåíü.
— Çâ³ñíî, ìîæíà áóëî á âçÿòè
äåøåâøå, àëå íà ðèíêó íå äàþòü
ãàðàíò³¿. À â òîðãîâîìó öåíòð³ ìè
îòðèìàëè ãàðàíò³þ íà äâà ðîêè, —
äîäàâ Âàëåð³é.
Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³ëà
íàì, ùî òåæ êóïóâàëà ìàñëÿíèé
îá³ãð³âà÷ ó «Åï³öåíòð³», îäíàê ùå
íàïðèê³íö³ ëèïíÿ. Âîíà ïðèäáàëà îá³ãð³âà÷ â³ä â³ííèöüêî¿ ô³ðìè
«Òåðì³ÿ» çà 3 500 ãðèâåíü.
— Ïîïèò âæå òîä³ áóâ ïðèñóòí³é. Ñïåðøó ÿ ä³çíàëàñÿ ïðî
íàÿâí³ñòü îá³ãð³âà÷³â íà ñàéò³
òîðãîâåëüíîãî öåíòðó, ïðè¿õàëà òóäè ï³ñëÿ ðîáîòè ââå÷åð³,
àëå ïîòð³áíîãî ìåí³ îá³ãð³âà÷à
âæå íå áóëî, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Äîâåëîñÿ ¿õàòè â ³íøèé
«Åï³öåíòð» á³ëÿ Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó, òàì ÿ çàáðàëà îñòàíí³é
â íàÿâíîñò³ îá³ãð³âà÷, ÿêèé ìåí³
ï³äõîäèâ çà ïîòóæí³ñòþ.
«ЗОЛОТІ» ДРОВА
Ò³ â³ííè÷àíè, ÿê³ ïðîæèâàþòü
ó ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ ³ ìàþòü äîìàøí³ ï³÷êè íà äðîâàõ, ÷è æèòåë³
ñ³ë Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, âæå ïî÷èíàþòü òóðáóâàòèñÿ ïðî äðîâà.
— ß æèâó ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó çà ì³ñòîì. Îêð³ì ãàçó, ìè
ìîæåìî îïàëþâàòè ä³ì äðîâàìè.
Êîëè âçèìêó áóëè ñèëüí³ ìîðîçè,
ïîºäíóâàëè ö³ äâà âèäè îïàëåííÿ, ³ ó òàêèé ñïîñ³á åêîíîìèëè
ãàç, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ. — Öüîãîð³÷ âïåðøå êóïèëè äðîâà ó âåëèêèõ îá’ºìàõ. Çà 10 ïîð³çàíèõ
êóá³â äðîâ ìè çàïëàòèëè áëèçüêî
13 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çàìîâëÿëè ùå
ó ÷åðâí³, çàðàç ö³íà çíà÷íî ï³äíÿëàñü, òåïåð çà òàêó æ ê³ëüê³ñòü
äðîâ äîâåäåòüñÿ â³ääàòè 16 òèñÿ÷.

Ïëàíóºìî âçèìêó òàêîæ ïîºäíóâàòè îïàëåííÿ ãàçîì òà äðîâàìè.
ТОВАР «З-ПІД ПОЛИ»
Íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ñòàíîì
íà 13 ëèïíÿ ìàñëÿí³ îá³ãð³âà÷³ —
äåô³öèòíèé òîâàð. Ö³íè íà íèõ
ñòàðòóþòü â³ä 4 000 ãðèâåíü. Á³ëÿ
ïðèëàâê³â ³ç çàñîáàìè îá³ãð³âó º
÷èìàëî ïîêóïö³â òà òèõ, õòî ïðîñòî ö³êàâèòüñÿ òîâàðàìè.
— Òà îò â³äêëàëà òðîõè ãðîøåé,
áî ïîðà âæå äóìàòè ïðî òå, ÿê
áóäó ïåðåæèâàòè çèìó, — ä³ëèòü-

Íà Öåíòðàëüíîìó
ðèíêó ïðîäàþòü
îá³ãð³âà÷³ íàâ³òü ò³,
ÿê³ òîðãóþòü ³íøèì
òîâàðîì. Âèéìàþòü ¿õ
«ç-ï³ä ïîëè»
ñÿ ç íàìè ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè
ì³ñòÿíêà ó ÷åðç³. — Ñâîþ áóðæóéêó â³ääàëà âíó÷ö³, òî òåïåð òðåáà
êóïèòè ³íøó ñîá³.
Ïðîäàþòü îá³ãð³âà÷³ íàâ³òü ò³
ïðîäàâö³, ÿê³ òîðãóþòü ³íøèì òîâàðîì. Âèéìàþòü çàñîáè îá³ãð³âó
«ç-ï³ä ïîëè». Òàê ìè çíàéøëè
íåäîðîãèé îá³ãð³âà÷ êèòàéñüêîãî
âèðîáíèêà çà 2 600 ãðèâåíü.
Ä³çíàëèñÿ ïðî òå é ñê³ëüêè
êîøòóþòü áóðæóéêè. Âîíè º ð³çíèõ ðîçì³ð³â. Ïðîäàâåöü îäíîãî
ç ïðèëàâê³â ðîçïîâ³äàº, ùî êóïó-

Біля прилавків із засобами обігріву чимало покупців.
Багато й тих, хто просто цікавиться товарами
þòü ¿õ ëþäè ³íîä³ é äëÿ òîãî, ùîá
îïàëþâàòè ïðèâàòíèé áóäèíîê,
âèâîäÿ÷è òðóáó ó â³êíî. Îäíàê
ðÿòóâàëüíèêè ãîâîðÿòü, ùî âñòàíîâëþâàòè ¿õ ó êâàðòèð³ íå âàðòî.
Íåâåëèê³ áóðæóéêè íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó êîøòóþòü â³ä
4 000 ãðèâåíü. Òð³øêè á³ëüø³
çà ðîçì³ðîì êîøòóþòü 5 000–
6 000 ãðèâåíü.
Ùå îäèí çàñ³á îá³ãð³âó — êîíâåðòîðè, íàðàç³ âîíè íà â³ííèöüêîìó ðèíêó íå ó äåô³öèò³.
— ª êîíâåêòîðè ç³ ñï³ðàëëþ,

âîíè á³ëüøå ñóøàòü ïîâ³òðÿ, í³æ
³íø³. Òîìó âîíè é äåøåâø³, êîøòóº òàêèé êîíâåêòîð 2 500 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº îäèí ³ç ïðîäàâö³â íà ðèíêó. — Íå ñï³ðàëüí³
êîíâåêòîðè, êîøòóþòü äîðîæ÷å —
â³ä 3 100 ãðèâåíü.
Òàêîæ ïðîäàþòü êåðàì³÷í³ òåïëîâ³ ïàíåë³ íà ñò³íè. Íàéäåøåâø³
ç íèõ êîøòóþòü — 2 000 ãðèâåíü.
Íàéäåøåâøèé âàð³àíò, ÿê îá³ãð³òè ê³ìíàòó âçèìêó — ïëàñòèêîâ³ òåïëîâåíòèëÿòîðè, êîøòóþòü
âîíè íà ðèíêó 800 ãðèâåíü.

Скільки коштують обігрівачі в магазинах?
Також ми промоніторили ціни
у трьох вінницьких магазинах.
Дізнавалися про масляні обігрівачі, бо їх найбільше розбирають
вінничани та це один із найбезпечніших пристроїв, який можна використовувати у квартирах.
А також шукали ціни на тепловентилятори, адже це найдешевший
варіант, який можна придбати.
ЕПІЦЕНТР
Найдешевший варіант масляного
обігрівача — 1 699 гривень, але
у Вінниці в наявності його вже немає, можлива лише доставка. Як
сказали нам у торговому центрі,

що на Батозькій, наразі у наявності
є лише масляний обігрівач на сім
секцій за 4 800 гривень.
У іншому магазині, що в Зарванцях,
є кілька різних масляних обігрівачів.
Ціни на тепловентилятори
на сайті «Епіцентру» стартують
з 450–550 гривень. За ці гроші
пропонують портативні обігрівачі,
вироблені у Китаї. Вони з максимальною потужністю 400 Вт.
В середньому тепловентилятори
коштують 800–1000 гривень.
У цих обігрівачів є вже більше
функцій, до прикладу, захист від
перегріву, режим холодного обдування, регулювання потужності.

Максимальна потужність: 2000 Вт.
ЕЛЬДОРАДО
У цьому магазині масляних обігрівачів немає у наявності. Щодо тепловентиляторів, то на сайті цього
магазину найдешевший коштує
699 гривень. Як вказано в описі,
площа обігріву 25 м кв.
ФОКСТРОТ
У цьому магазині телефоном нам
сказали теж, що масляних обігрівачів немає у наявності. А найдешевший тепловентилятор, який
пропонують на сайті цього магазину, на 2000 Вт коштує 699 гривень.

Що робити, якщо зникло світло, зв’язок і тепло
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Îäíà àòàêà ðîñ³ÿí ïî ³íôðàñòðóêòóð³ Óêðà¿íè 11 âåðåñíÿ ïîçáàâèëà ï’ÿòü îáëàñòåé åëåêòðîåíåðã³¿. Ñîòí³ òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â
ê³ëüêà ä³á áóëè áåç ñâ³òëà. Õî÷à
Â³ííèöÿ â òèëó, ðàêåòè ðîñ³ÿí
ìîæóòü ïîøêîäèòè é íàøó åíåðãîñèñòåìó. ² ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà,
ðèçèêè òàêèõ àòàê áóäóòü çðîñòàòè ÷åðåç óñï³õè ÇÑÓ íà ôðîíò³ òà
÷èì áëèæ÷îþ áóäå çèìà. Òî ÿê
ï³äãîòóâàòèñÿ â³ííè÷àíàì äî òðèâàëèõ â³äêëþ÷åíü ñâ³òëà?
Íà âèïàäîê «áëåêàóòó» (ìàñîâîãî â³äêëþ÷åííÿ åíåðãîïîñòà÷àííÿ ÷åðåç àâàð³þ — àâò.)
ñï³ëüíîòà äåðæàâíîãî ñàéòó
Ukraine Now ï³äãîòóâàëà ïåðåë³ê
ïîðàä, ÿê ï³äãîòóâàòèñü äî òðè-

âàëîãî â³äêëþ÷åííÿ åíåðã³¿.
Çàâ÷àñíî ðàäÿòü ñêëàñòè òàêó ñîá³
«åíåðãåòè÷íó òðèâîæíó âàë³çó»:
Íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ òåïëà.
Ïðèäáàòè òåïëèé îäÿã, êîâäðè,
áåíçèíîâèé àáî äèçåëüíèé ãåíåðàòîð, äîäàòêîâå äæåðåëî òåïëà
(îá³ãð³âà÷, ãàçîâà ãð³ëêà òîùî);
Íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Ïðèäáàòè ðàä³î, ìàïó
âàøîãî ì³ñòà òà Óêðà¿íè;
Íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿. Êóïèòè ë³õòàðèêè,
ïàâåðáàíêè, áàòàðåéêè, ñâ³÷êè,
ï³äãîòóâàòè çàïàñè ¿æ³ øâèäêîãî
ïðèãîòóâàííÿ, ÷èñòó ïèòíó âîäó,
ìåäèêàìåíòè, çàïàñíó ñèñòåìó
íàãð³âàííÿ ¿æ³ (íàïðèêëàä, òóðèñòè÷íà ãàçîâà ãîð³ëêà).
Íàéäåøåâøèé áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð, íà 1,2 ê³ëîâàòà ïîòóæíîñò³, êîøòóº 6,8 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ïëþñ, äî ö³º¿ âàðòîñò³ äîâåäåòüñÿ
äîäàòè êàí³ñòðó áåíçèíó, ÿêó òðåáà ìàòè ïðî çàïàñ.
Àâòîíîìíå æèâëåííÿ îêðåìî¿
êâàðòèðè ÷è áóäèíêó íà ê³ëüêà
ãîäèí ìîæëèâå ³ â³ä âåëè÷åçíî¿
«áàòàðåéêè». Â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ
«ÏðîìÀâòîìàòèêà» ïðîäàº áëîêè
áàãàòîêàíàëüíî¿ øâèäêî¿ çàðÿäêè
«Bandera Power», ç ì³ñòê³ñòþ àêóìóëÿòîð³â â³ä 125 òèñÿ÷ äî 225 òèñÿ÷
ì³ë³àìïåð*ãîäèí.
Â³ä áëîê³â ìîæíà çàæèâèòè ñâî¿
äåâàéñè ÷åðåç âõîäè micro USB,
Type-C, Lightning àáî é ïîáóòîâó
òåõí³êó ÷åðåç âáóäîâàíó ðîçåòêó
íà 220 Â. Ö³íà, çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó
àêóìóëÿòîð³â, ñêëàäàº 14–29,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Äëÿ ãàäæåò³â ìîæíà ïðèäáàòè é
íåâåëèêèé «ïîâåðáàíê». Íà prom.
ua òàê³ ïðèñòðî¿, ç ì³ñòê³ñòþ àêó-

ìóëÿòîð³â íà 20 000 ìÀã, êîøòóþòü
â ä³àïàçîí³ 600–800 ãðí.
Äëÿ îñâ³òëåííÿ ³ íàâ³òü äëÿ ï³ä³ãð³âó ¿æ³ ìîæíà çàãîòîâèòè ñàìîðîáí³ ñâ³÷êè. Òàê³ ñâ³÷êè ãîðÿòü
ê³ëüêà ãîäèí ³ íèìè, çîêðåìà, êîðèñòóþòüñÿ íàø³ õëîïö³ íà ôðîíò³.
Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïîòð³áíî ìàòè:
êàðòîí, æåðñòÿí³ áàíêè â³ä êîíñåðâ³â äî 8 ñàíòèìåòð³â çàââèøêè, â³ñê
àáî ïàðàô³í.
Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî íàð³çàòè
ñìóæêè êàðòîíó ï³ä ðîçì³ð âèñîòè áàíîê. Ïîò³ì ö³ ñìóæêè òðåáà
ñêðóòèòè â òðóáî÷êó ù³ëüíî. Ñêðó÷åíèì êàðòîíîì çàïîâíèòè áàíêè
òà çàëèòè ðîçòîïëåíèì ïàðàô³íîì
àáî âîñêîì.
Òèì ÷àñîì Â³ííèöüêà ì³ñüêðàäà ðàäèòü â³ííè÷àíàì ñêîðîòèòè
ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â ïåðåä
ìàéáóòí³ì îïàëþâàëüíèì ñåçîíîì.

Ïàì’ÿòêè ç ïîðàäàìè ðîçêëàäàþòü
ó ïîøòîâ³ ñêðèíüêè, à òàêîæ ðîçì³ñòèëè íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ì³ñüêðàäè.
Ó åêîíîì³¿ º ñåíñ, àäæå ÿêùî
óäàðó çàçíàº íàøà îïàëþâàëüíà
ñèñòåìà, òî ëþäè ìàñîâî ïî÷íóòü
âìèêàòè åëåêòðîîá³ãð³âà÷³, é â³ííè÷àíè âëàñíèìè ðóêàìè ïîâàëÿòü
åíåðãîñèñòåìó áàãàòîïîâåðõ³âêè,
ðàéîíó ÷è íàâ³òü âñüîãî ì³ñòà.
«Ïåðåâàíòàæåííÿ åëåêòðîìåðåæ³
ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîøêîäæåííÿ ñèñòåìè, ïîæåæ òà ïåðåáî¿â ç
åëåêòðîïîñòà÷àííÿì», — éäåòüñÿ
â ïàì’ÿòö³.
Òàêîæ ó ì³ñüêðàä³ ðåêîìåíäóþòü
ñï³ëüíî ç ñóñ³äàìè â áàãàòîïîâåðõ³âö³ îáëàøòóâàòè ïóíêòè òèì÷àñîâîãî îá³ãð³âó — îáëàäíàòè ï³äâàë
ãåíåðàòîðîì, îá³ãð³âà÷åì, çàïàñîì
ïèòíî¿ âîäè.
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РОБЛЯТЬ «БАНДЕРОПЕЧІ» ДЛЯ ЗСУ
ЩОБ ЗАХИСНИКИ НЕ МЕРЗНУЛИ
Підтримка ЗСУ  Команда чоловіків
у Гайсині майструють буржуйки
для ЗСУ. Називають свої вироби —
«бандеропечі». Дізналися детальніше про
волонтерство гайсинчан та розповідаємо,
як ви можете долучитися до допомоги
українському війську
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Ïîïåðåäó õîëîäè, ³ íàø³ âîëîíòåðè ïî÷èíàþòü äáàòè ïðî òåïëî
äëÿ á³éö³â òà á³é÷èíü. Ðîáëÿòü
öå é íà Â³ííè÷÷èí³, ó Ãàéñèí³.
Òàì äåê³ëüêà ì³ñöåâèõ ÷îëîâ³ê³â
âæå íå ïåðøèé äåíü ìàéñòðóþòü
«áàíäåðîïå÷³».
²í³ö³àòîð âèãîòîâëåííÿ ó Ãàéñèí³ áóðæóéîê äëÿ ÇÑÓ ì³ñöåâèé
âîëîíòåð Ðóñëàí Òàëàáêî. Ðîçïîâ³äàº, ùî ùå âë³òêó á³éö³, ç ÿêèìè
â³í ñï³ëêóâàâñÿ, ïîïåðåäæàëè ïðî
ìàéáóòíþ ïîòðåáó â çàñîáàõ îá³ãð³âó. À áóðæóéêè — íàéêðàùèé
âàð³àíò. Ðîáëÿòü âîëîíòåðè ¿õ ç
ãàçîâèõ áàëîí³â, òåñòóþòü òà â³äïðàâëÿþòü íà ïåðåäîâó.
Âîëîíòåð ãîâîðèòü, ùî áóðæóéêè ðîáèòè íå ñêëàäíî, ÿêùî º âñ³
íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè òà áàæàííÿ
äîïîìîãòè â³éñüêó.
— Ïî÷àëè ìè ç òîãî, ùî äàëè
îãîëîøåííÿ â ñîöìåðåæ³ òà ì³ñöåâó ãàçåòó ïðî òå, ùî íàì òðåáà âèêîðèñòàí³ ãàçîâ³ áàëîíè, —
êàæå ÷îëîâ³ê. — Ïðèíîñÿòü íàì
áàëîíè ñâ³äîì³ ãðîìàäÿíè, ÿê³
ðîçóì³þòü, íàñê³ëüêè òåïëî âàæëèâå äëÿ â³éñüêà. Íåîáõ³äí³ñòü
ó áóðæóéêàõ ñïðàâä³ âåëèêà.

Âîíè ùå é áàãàòîôóíêö³îíàëüí³, íà íèõ ìîæíà ãîòóâàòè ¿æó.
Ðîáëÿòü «áàíäåðîïå÷³» ó ð³çíèõ
ëîêàö³ÿõ: ãàðàæíîìó êîîïåðàòèâ³,
ìàéñòåðí³ îäíîãî ç ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìñòâ, ïî äîìàõ.
— Êîìàíäà ó íàñ âåëèêà.
Ïî íàøèõ øàáëîíàõ ëþäè ñàì³
ìàéñòðóþòü. Çàì³ñòü ãàçîâîãî áàëîíà ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè
òðóáó òàêîãî æ ä³àìåòðó, — ïîÿñíþº â³í.
Ðóñëàí Òàëàáêî — âîëîíòåð
öåíòðó «Ðóõ íåñêîðåíèõ», ÿêèé
ç ïåðøîãî äíÿ ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè ïðàöþº íà êîðèñòü êðà¿íè.
Ðîáëÿòü âîëîíòåðè öüîãî öåíòðó
ó Ãàéñèí³ íå ëèøå áóðæóéêè.
— Ìè çàáåçïå÷óºìî â³éñüêîâèõ
õàð÷óâàííÿì, äîâàíòàæóºìî àâòîìîá³ë³, ÿê³ ¿äóòü íà ïåðåäîâó.
Òàêîæ îäíèì ³ç íàïðÿìê³â íàøî¿ ðîáîòè º çàáåçïå÷åííÿ òèì÷àñîâî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á îäÿãîì,
ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ, âçóòòÿì, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Ó íàñ ùå º
â³ää³ë «Íåñêîðåíà áäæîëà», ÿêèé
çàéìàºòüñÿ âèãîòîâëåííÿì åíåðãåòè÷íèõ áàòîí÷èê³â. Ðîáèìî öå
ïîâí³ñòþ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.
Îñíîâíà êîìàíäà ó íàñ ñêëàäàºòüñÿ ç áëèçüêî 20 ëþäåé.

«Бандеропечі» роблять із газових балонів. Декілька чоловіків у Гайсині вже не перший день
майструють їх для передачі на передову

Як ви можете долучитися
За словами Руслана Талабко, є кілька варіантів, як
можна долучитися до виготовлення буржуйок для ЗСУ:
 принести волонтерам газові балони або, якщо
немає змоги привезти балони самостійно, звертатися за номером: (096) 206–76–14;
 фізично долучитися до роботи (для тих, хто вміє
користуватися зварювальним апаратом);
 перерахувати гроші на рахунок Помісної

Православної Церкви України (призначенні вказувати «на виготовлення бандеропечей»). Благодійник рахунок «Ощадбанку»: Р/Р
UA803020760000026008300285743, Код
39501971, МФО 302076.
Волонтери говорять, що за підтримку ініціативи,
в холодну пору року захисники не раз згадають
вас добрим словом.

«Давай спробуй, це ж фігня». Черги
за маскувальними сітками — величезні!
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ïåðåñåëåíêà ç Êèºâà ïàí³ ²ðèíà íàâåñí³ òèì÷àñîâî ïðîæèâàëà
ó Øàðãîðîä³. Ó ì³ñöåâ³é ÃÎ «Ïàâó÷êè» íàâ÷èëàñÿ ïëåñòè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè. Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, ñòâîðèëà ó ñòîëèö³ êîìàíäó
«ïàâó÷ê³â», à òåïåð — ùå îäíó.
Ïðî äâ³ òèñÿ÷³ ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê, ÿê³ âîíè ñïëåëè, æ³íêà íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³.
— Âóçëèê çà âóçëèêîì íàáëèæàº íàøó ïåðåìîãó, — óïåâíåíà
â öüîìó àêòèâ³ñòêà.
Àëå ÿê æå áóâàº íåïðîñòî íàâ³òü ó òàê³é ñïðàâ³. Âîëîíòåðêà
â³äêðèâàº î÷³ íà âñ³ «ñåêðåòè».
Æ³íêà êàæå, ùî ³íêîëè ÷óº,
ìîâëÿâ, òåæ ìåí³ äîïîìîãà, ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè, ô³ãíÿ öå âñå.
Îñü ÿê âîíà â³äïîâ³ëà òàêèì
«çíàþ÷èì ñòðàòåãàì».
— Êîëè ÷óºø òàê³ ñëîâà, õî÷åòüñÿ âçÿòè öþ ëþäèíó çà øê³ðêó, ïîñòàâèòè á³ëÿ ñ³òêè, äàòè
â ðóêè ñòð³÷êó ³ ñêàçàòè, äàâàé,
ñïðîáóé, öå æ ô³ãíÿ ³ ëåãêî, —
ãîâîðèòü ïàí³ ²ðèíà. — ×îìóñü
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî öå äóæå
ëåãêî ³ íå òàê âàæëèâî. Çäàºòüñÿ,
íó, ùî öå çà ðîáîòà? Âçÿâ ñòð³÷-

êè — ³ ïëåòåø. Õî÷ó òð³øêè â³äêðèòè î÷³ íà öþ ñïðàâó. Ïåðøå, ç
÷èì ìè ïîñò³éíî ñòèêàºìîñü, öå
äåô³öèò. Âñüîãî. Òêàíèíè, îñíîâè, ëþäåé.
Äóæå äîâãî øóêàëè ñàìå òêàíèíó. Çíàéøëè íàä³éíîãî ïîñòà÷àëüíèêà, íàâ³òü äâîõ. Çâ³ñíî,
íå áåçêîøòîâíî. Òêàíèíà ùå ìàº
«çâè÷êó» çðîñòàòè â ö³í³.
— Îñíîâà. Õòîñü çíàº, ÿêà
÷åðãà çà îñíîâîþ? Äâà ì³ñÿö³!
Òîáòî òîá³ òðåáà ðîçðàõóâàòè
ñâî¿ çàêóï³âë³ îñíîâè òàêèì ÷èíîì, ùîá ¿¿ âèñòà÷èëî íà ïåð³îä,
ùîá íå áóëî ïðîñòîþ, — ïðîäîâæóº âîëîíòåðêà. — Îñíîâà ïðîäàºòüñÿ îäíèì çäîðîâåííèì ìîòêîì, 8.9 õ 70 ìåòð³â. ¯¿ ïîòð³áíî
ïðàâèëüíî ïîð³çàòè íà íåîáõ³äí³
äëÿ â³éñüêîâèõ ðîçì³ðè. Öå, áëÿõà, äóæå âàæêî! Îäíà ïîìèëêà ³
ðîçì³ð ñòàíå ìåíøèé, í³æ ïîòð³áíî.
Íå ëåãøå ³ ç ëþäüìè. Ëþäè. ¯õ
òðåáà íàâ÷èòè, ìîòèâóâàòè, ùîá
âîíè íå êèäàëè öþ ñïðàâó.
— Ïåðø³ õâèëèíè íàâ÷àííÿ
çàâæäè îäíà òà ñàìà ðåàêö³ÿ.
«ß íå äóìàëà, ùî öå òàê âàæêî!» ³ ÿ áà÷ó ëþäèíà ïðîñòî õî÷å
âòåêòè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ ²ðè-

íà. — Ñê³ëüêè òðåáà ÷àñó, ùîá
íàâ÷èòè? Äëÿ êîãîñü äîñòàòíüî
ê³ëüêîõ ãîäèí, õî÷à öå äóæå ð³äêî. Êîìóñü ïîòð³áíî 3–4 äí³. ²
íà öå òåæ ïîòð³áåí ÷àñ òà óâàãà
íîâà÷êó.
Íå âñ³ ëþäè çàòðèìóþòüñÿ, êîìóñü «íå çàõîäèòü», êîìóñü âàæêî, õòîñü âèõîäèòü íà ðîáîòó ³
éîìó âæå íå äî ñ³òîê.
ßê ìîòèâóâàòè? Ãðîøèìà?
Í³. Âäÿ÷í³ñòþ õëîïö³â ç ôðîíòó. Öå — ôîòî, â³äåî, ïðîñòî
ïåðåäàí³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³. Êîëè
â³éñüêîâ³ ïðè¿æäæàþòü ³ çàáèðàþòü ñ³òêè îñîáèñòî, ä³â÷àòà öå
ùå äîâãî îáãîâîðþþòü, çãàäóþòü
êîæíå ñëîâî ïîäÿêè.
Âàæëèâå íàâ÷àííÿ òà êîíòðîëü.
Ëþäåé òðåáà â÷èòè ³ êîíòðîëþâàòè, ùîá íå ðîáèëè ïîìèëîê.
Òîìó ùî âñ³ ïîìèëêè, ÿê³ â÷àñíî íå «çëîâèëè», ïîò³ì ïîòð³áíî
ïåðåâ’ÿçóâàòè. À öå ÷àñ.
— Îòðèìóþ÷è çàìîâëåííÿ â³ä
â³éñüêîâèõ, òðåáà ðîçðàõóâàòè,
çà ÿêèé ÷àñ çìîæåìî âèêîíàòè
çàìîâëåííÿ. Âèõîäèìî ³ç íàÿâíèõ
ðåñóðñ³â, — êàæå âîëîíòåðêà. —
² ÷åðãà. Öå íàéâàæ÷å. Òîìó
ùî, ïîâ³ðòå, ÷åðãà — âåëè÷åçíà.
Óÿâ³òü, âàì òåëåôîíóþòü ³ ïðî-

Необхідно сховати від очей ворога кожну одиницю
техніки. Тому маскувальні сітки завжди потрібні на фронті
ñÿòü äàòè ñ³òêè çàðàç, õëîïö³ ¿äóòü
íà «íóëü». À â òåáå íåìà â íàÿâíîñò³ í³÷îãî, à òå ùî íà ðàìàõ,
âñå ðîçïèñàíî. Íà ì³ñÿöü-äâà. ²
òè â³äìîâëÿºø…
Êîæíó ñ³òêó «ïàâó÷êè» ïàêóþòü, ï³äïèñóþòü. Ïèøóòü íå ò³ëüêè ðîçì³ð ñ³òêè, à é ïîáàæàííÿ.
Ïîâåðíóòèñÿ æèâèìè, ïîâåðíóòèñÿ ç ïåðåìîãîþ, ïèøóòü, ùî
ëþáëÿòü íàøèõ çàõèñíèê³â ³ ÷åêàþòü ¿õ âäîìà.
— Äî êîæíî¿ ïîñèëêè ñòàðàº-

ìîñü âêëàñòè ùîñü ùå. Ìàëþíêè,
êàâó, öóêåðêè, ïå÷èâî. Íåùîäàâíî íàì ïåðåäàëè ç Ïîëüù³
îáåðåãè. Òåïåð ç êîæíîþ ñ³òêîþ
ìè â³äïðàâëÿºìî ³ ¿õ, — ãîâîðèòü
²ðèíà. — Òîìó, áóäü ëàñêà, ñòàâòåñÿ ç ïîâàãîþ äî êîæíî¿ ñïðàâè
âîëîíòåð³â.. Ùî á âîíè íå ðîáèëè — «ê³ê³ìîðè», îêîïí³ ñâ³÷êè,
ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè, øêàðïåòêè òà
³íøå. Ïîâ³ðòå, â öå âêëàäàºòüñÿ
íå ò³ëüêè ÷àñ, à é äóøà. Êîæíî¿
ç íàñ.
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РАКЕТНИЙ УДАР ПЕРЕТВОРИВ
ПОКРІВЛЮ НА «РЕШЕТО»
«Трьохсоті» будинки  Вибиті вікна,
посічений уламками дах — такою після
ракетного удару росіян 14 липня була
багатоповерхівка, що знаходиться
біля площі Перемоги. Але за місяць
пошкоджену покрівлю замінили «з нуля».
І лише поодинокі вікна залишилися вкриті
плівкою. Розповідаємо, як відновлюють
будинки у Вінниці
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïîøêîäæåííÿ âíàñë³äîê ðîñ³éñüêîãî ðàêåòíîãî óäàðó ïî ïëîù³
Ïåðåìîãè, ÿêèé ñòàâñÿ 14 ëèïíÿ,
îòðèìàëè 49 áàãàòîïîâåðõ³âîê òà
29 ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. Ñòóï³íü
ïîøêîäæåííÿ áóäèíê³â ð³çíèé —
â³ä ðîçáèòèõ â³êîí äî ö³ëèõ ïîêð³âåëü.
² ùîá ëþäè íå çèìóâàëè ï³ä
«â³äêðèòèì íåáîì», ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà êîøòè ç ðåçåðâíîãî
ôîíäó íà íåâ³äêëàäí³ ïðîòèàâàð³éí³ ðîáîòè. Îäíàê ö³ ðåìîíòè
çà÷³ïàëè ëèøå çàãàëüíîáóäèíêîâå ìàéíî — ïîêð³âë³ òà â³êíà
ó ï³ä’¿çäàõ ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ.
À îò â³êíà ó êâàðòèðàõ ëþäè ì³íÿëè çà âëàñíèé êîøò.
ßê â³äáóâàëèñÿ òàê³ ðåìîíòè,
ðîçïîâ³äàºìî íà ïðèêëàä³ îäí³º¿
ç áàãàòîïîâåðõ³âîê íà ïðîñïåêò³
Êîöþáèíñüêîãî.
«НА ЩАСТЯ, НІХТО
НЕ ПОСТРАЖДАВ»
Ó öüîìó äîì³ æèâóòü 40 ñ³ìåé. Áóä³âëÿ ñêëàäàºòüñÿ ç
ï’ÿòèïîâåðõîâî¿ òà ÷îòèðèïîâåðõîâî¿ ÷àñòèíè. Ï³ñëÿ îáñòð³ëó ïîêð³âëÿ áóëà íà÷å «ðåøåòî»,
êàæå ñòàðøà ïî áóäèíêó ²ðèíà
ßêóáîâñüêà.
— Âíàñë³äîê îáñòð³ëó ðîñ³ÿíàìè, ïîâèë³òàëè â³êíà ó êâàðòèðàõ,
ùî ç áîêó ïëîù³ Ïåðåìîãè. Äàõ
áóäèíêó ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíèé,
áóâ ñõîæèé íà ðåøåòî. Àëå, çàâäÿ÷óþ÷è ì³ñüêðàä³, ìè òîãî æ
äíÿ îòðèìàëè ïë³âêó, ÿêîþ ëþäè
ïîçàêðèâàëè ñîá³ â³êíà, — êàæå
ßêóáîâñüêà. — Ó òèõ ëþäåé,
â êîãî áóëè ïëàñòèêîâ³ â³êíà —
òî âîíè âñòîÿëè. Äåðåâ’ÿí³ ïîâèë³òàëè ðàçîì ³ç øèáêàìè.
Æàõ³â 14 ëèïíÿ ìåøêàíö³
áàãàòîïîâåðõ³âêè íàòåðï³ëèñÿ
äîñòàòíüî. Ñòàðøà ïî áóäèíêó
çãàäàëà ³ âëàñíó ³ñòîð³þ: íà ìî-

ìåíò îáñòð³ëó ó êâàðòèð³ áóëà
ñàìà 7-ë³òíÿ äèòèíà.
— ß íà ðîáîò³, ÷îëîâ³ê íà ðîáîò³. Äèòèíó çàëèøèëè âäîìà.
Í³õòî æ íå î÷³êóâàâ, ùî òîãî äíÿ
ñòàíåòüñÿ ðàêåòíèé óäàð. Äÿêóâàòè Áîãîâ³, ç ìîºþ äèòèíîþ òà
ç óñ³ìà ³íøèìè ìåøêàíöÿìè âñå
áóëî â ïîðÿäêó, âñ³ æèâ³ òà çäîðîâ³. À äèòèíó òîä³ çàñïîêîþâàëà
ñóñ³äêà, ùî áóëà âäîìà, — ãîâîðèòü ²ðèíà.
×åðåç äåíü ï³ñëÿ îáñòð³ë³â ¿õí³é áóäèíîê îãëÿäàëà êîì³ñ³ÿ ïðè
ì³ñüêðàä³. Âèçíà÷àëè ñòóï³íü ïîøêîäæåíü. Ñòàðøà ïî áóäèíêó

Íàðàç³ âëàäà ðåìîíòóº
äàõè ùå â ÷îòèðüîõ
áàãàòîïîâåðõ³âêàõ.
Éäåòüñÿ íå ïðî
ëàòàííÿ, à ïðî ïîâíó
çàì³íó êîíñòðóêö³¿
çàçíà÷èëà, ùî ðåìîíòí³ ðîáîòè
ñòàðòóâàëè âæå çà òèæäåíü.
— Íàïðÿìó ìè íå ìîãëè
êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ðîá³ò, àäæå
íàøå ÎÑÁÁ (â áóäèíêó ñòâîðåíå
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â — àâò.)
íå º ñòîðîíîþ äîãîâîðó ï³äðÿäó.
Àëå ìè âñå îäíî ïðèäèâëÿëèñÿ,
ÿê ³ ùî ðîáëÿòü áóä³âåëüíèêè, —
ãîâîðèòü ²ðèíà ßêóáîâñüêà. — ×è
áðàëè ÿê³ñü êîøòè ç ìåøêàíö³â
çà ïîêð³âëþ? Í³, æîäíèõ. Óñå
ïðîô³íàíñóâàëî ì³ñòî.
Ïîïðè äîù³ òà íåïîãîäó, áóä³âåëüíèêè îïåðàòèâíî çàì³íèëè
ïîêð³âëþ ³ âæå íà 1 âåðåñíÿ ëþäè
ìàëè íîâåíüêèé äàõ íàä ãîëîâîþ.
Ìåøêàíö³ áóäèíêó çà âëàñí³
êîøòè çàì³íþþòü ïîøêîäæåí³
â³êíà ó êâàðòèðàõ. Ïîäåêóäè çàëèøàþòüñÿ ùå ïîìåøêàííÿ, â ÿêèõ
çàì³ñòü â³êîí ïëàñòèêîâà ïë³âêà.
— Ëþäè ïîôîòîãðàôóâàëè ñâî¿
ïîìåøêàííÿ, ïîäàëè çàÿâêè ïðî
êîìïåíñàö³þ â «Ä³þ», àëå êîëè

Ось новий Мешканці будинку пофотографували свої помешкання. Щоб отримати
компенсацію за зруйноване майно, подали заявку через «Дію»
âîíà áóäå òà êîìïåíñàö³ÿ — íåâ³äîìî, — çàóâàæèëà ñòàðøà ïî áóäèíêó ²ðèíà ßêóáîâñüêà.
Íàâïðîòè ¿õíüîãî äîìó ëàãîäÿòü ïîêð³âëþ ùå â îäí³é áàãàòîïîâåðõ³âö³. ¯¿ òàêîæ áóëî ïîøêîäæåíî âíàñë³äîê ðîñ³éñüêîãî
îáñòð³ëó Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ.
ПОНАД 25 МЛН
НА НЕВІДКЛАДНІ РЕМОНТИ
Íàðàç³ ïðîäîâæóþòüñÿ â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè. Êîøòîì ãðîìàäè âæå çàì³íèëè ç³ðâàí³ âèáóõîâîþ õâèëåþ ïîêð³âë³ íà äâîõ
áàãàòîïîâåðõ³âêàõ, íà ÷îòèðüîõ —
ðîáîòè ùå òðèâàþòü. Òàêîæ òðèâàþòü ðîáîòè é ç³ âñòàíîâëåííÿ
äâåðåé òà â³êîí ó ï³ä’¿çäàõ.
Çàãàëîì íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíò³â ó ïîøêîäæåíèõ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó
ñïðÿìîâàíî 25,8 ìëí ãðí. Ïðî öå
ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
— ßêùî ìè êàæåìî ïðî ðåìîíò ïîêð³âåëü, òî öå íå ïðîñòî
«ëàòàííÿ», à ïîâíà çàì³íà âñ³õ
ïîøêîäæåíèõ åëåìåíò³â òà áóä³âíèöòâî íîâîãî äàõó, — çàçíà÷èâ
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ðîìàí Ôóðìàí. — Ùîäî
â³êîí, òî íà ñüîãîäí³ â 12 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ âëàøòóâàëè
íîâ³ åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ïëàñòèêîâ³
â³êíà â ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ðîáîòè ïëàíóºìî âèêîíàòè ó 30 áóäèíêàõ. Ì³ñüêèé
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ïîñòàâèâ ÷³òêå çàâäàííÿ — çàâåðøè-

Ірина Якубовська, старша по будинку. «Усі роботи по заміні
даху профінансували з бюджету громади»
òè ðåìîíòí³ ðîáîòè äî ïî÷àòêó
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Àäæå
âàæëèâî ïðèâåñòè äî ëàäó áóäèíêè, ùîá ëþäè ìîãëè ïî÷óâàòèñÿ á³ëüø êîìôîðòíî ï³ñëÿ
ïåðåæèòîãî.
Çä³éñíþâàòè òàê³ ðîáîòè äîïîìàãàº òàêîæ îá’ºäíàííÿ çóñèëü

âëàäè, íåáàéäóæîãî á³çíåñó òà
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. Çîêðåìà, çàâäÿêè ²Ò-Àñîö³àö³¿ Â³ííèö³
âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü
âñòàíîâëåí³ íîâ³ â³êíà ó ï³ä’¿çäàõ
òðüîõ áàãàòîïîâåðõ³âîê íà âóëèöÿõ Çàìîñòÿíñüêà, Øì³äòà òà Âèííè÷åíêà.

РЕКЛАМА
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RIA, Ñåðåäà, 21 âåðåñíÿ 2022

«МОЇ ДОНЕЧКИ», — ОСТАННІ СЛОВА
ПОЛЕГЛОГО ДОБРОВОЛЬЦЯ
Герої війни  Шість років Олександр
Ремарчук проживав за кордоном.
Коли почалася війна, повернувся,
щоб добровольцем обороняти країну.
Дружина з двома донечками хотіли
дізнатися, як він загинув, що говорив
в останні хвилини…
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

«Ðåìàð÷óê Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷,
12.08.1977 ðîêó íàðîäæåííÿ, çàãèíóâ
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîéîâîãî çàâäàííÿ 5 âåðåñíÿ 2022 ðîêó á³ëÿ
ñåëà Á³ëîã³ðêà Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³», íàïèñàíî ó ïîõîðîíö³, ÿêó
ïðèâåçëè äîäîìó äðóæèí³ é ä³òÿì
ç â³éñüêêîìàòó íà äåñÿòèé äåíü
ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî íå ñòàëî.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà RIA äðóæèíà
Îëåêñàíäðà ïàí³ Îëåíà.
Âîñòàííº âîíà ç äîíå÷êàìè
÷óëà éîãî ãîëîñ 2 âåðåñíÿ. Ïîäçâîíèâ âðàíö³. Í³÷îãî îñîáëèâîãî íå ãîâîðèâ. Ïðîñèâ íå õâèëþâàòèñÿ çà íüîãî. Ö³êàâèâñÿ, ÿê
ó íèõ ñïðàâè…
Ó òîé æå äåíü, î 16.30, áóâ
ùå îäèí äçâ³íîê â³ä Îëåêñàíäðà íà òåëåôîí äðóæèíè. Âîíà
íå âñòèãëà â³äïîâ³ñòè. Êîëè ñïðîáóâàëà ïåðåäçâîíèòè, àáîíåíò óæå
ïåðåáóâàâ ó çîí³ íåäîñÿæíîñò³.
Ñïðîáóâàëà òåëåôîíóâàòè áàòüêîâ³
ñòàðøà äîíå÷êà Àë³íà, ïîò³ì ìîëîäøà Îëåêñàíäðà. Ðåçóëüòàò òîé
ñàìèé — ãîëîñó éîãî íå ïî÷óëè.
Ðàíêîâà ðîçìîâà ç íèì ñòàëà
îñòàííüîþ. Ïðî öå âîíè ä³çíàëèñÿ ï³çí³øå.
«ЯКЩО НЕ БУДЕ ЗВ’ЯЗКУ ТРИ
ДНІ, ПОЧИНАЙТЕ ШУКАТИ»
— Îäíîãî ðàçó Ñàøà ìåí³ ñêàçàâ, ÿêùî ç íèì íå áóäå çâ’ÿçêó
òðè äí³, òîä³ òðåáà ïî÷èíàòè
øóêàòè ïðè÷èíó, — ïðîäîâæóº
ðîçïîâ³äü äðóæèíà Îëåíà. — Àëå
ÿ ïî÷àëà öå ðîáèòè óæå íàñòóïíîãî äíÿ. Çáåðåãëèñÿ íîìåðè òåëåôîí³â äâîõ éîãî ïîáðàòèì³â. ¯ì
ïî÷àëà äçâîíèòè.
Îäèí ³ç íèõ ïîâ³äîìèâ, ùî
2 âåðåñíÿ Ðåìàð÷óê áóâ ó ÷èñë³
òèõ, êîãî òåðì³íîâî â³äïðàâèëè

íà «íóëüîâó» ïîçèö³þ. Ó òàêîìó
âèïàäêó íå áåðóòü ³ç ñîáîþ òåëåôîíè. Äðóæèíà êàæå, ùî â Îëåêñàíäðà áóâ ùå îäèí, ñòàðèé òåëåôîí, íà êíîïêàõ. Öå ç íüîãî
â³í íàáèðàâ ¿¿ íîìåð íàïðèê³íö³
äíÿ, êîëè íå âñòèãëà â³äïîâ³ñòè.
Ïîáðàòèì ïîîá³öÿâ ä³çíàòèñÿ
³íôîðìàö³þ ïðî Ñàøó ³ çàòåëåôîíóâàòè äðóæèí³.
Íà æàëü, äçâ³íêà â³ä íüîãî
íå äî÷åêàëèñÿ.
Òèì ÷àñîì äîíå÷êè çàñïîêîþâàëè ìàìó. Ùîðàçó ïîâòîðþâàëè,

«Îäíîãî ðàçó Ñàøà
ïîâåðíóâñÿ ç ðîáîòè,
ïåðåãëÿíóâ íîâèíè, à
òîä³ êàæå, ÿ ïî¿äó. ß
íàâ³òü íå ïèòàëà êóäè,
áî é òàê âñå ðîçóì³ëà»
ùî òàì, äå òàòî, ìîæå áóòè ïîãàíèé çâ’ÿçîê.
Íîìåð òåëåôîíó ³íøîãî ïîáðàòèìà íå â³äïîâ³äàâ.
Äðóæèíà çâåðòàëàñÿ ó Ì³íîáîðîíè. Òàì ïîðàäèëè ç’ÿñóâàòè
âñå ó â³éñüêêîìàò³. Ä³çíàëèñÿ ùå
îäèí êîíòàêò — îäí³º¿ ç â³éñüêîâèõ ñòðóêòóð íà çðàçîê ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿. Òàì çàïèñàëè ¿õíº çâåðíåííÿ,
ñêàçàëè ïåðåäàäóòü ó â³éñüêîâó
÷àñòèíó.
×àñ ñïëèâàâ, à çâ’ÿçêó ç Îëåêñàíäðîì íå áóëî. ²íôîðìàö³¿ ïðî
íüîãî òåæ íå âäàâàëîñÿ ä³çíàòèñÿ.
ХОТІЛИ ЗНАТИ, ЯКИМИ БУЛИ
ОСТАННІ СЛОВА
Ñòðàøíó çâ³ñòêó ïðî çàãèáåëü
Îëåêñàíäðà Ðåìàð÷óêà ïîâ³äîìèâ
äðóæèí³ éîãî ïîáðàòèì. Ñòàëîñÿ
öå 9 âåðåñíÿ. Â³í òåëåôîíóâàâ ç³
øïèòàëþ. Ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ âàæêîãî ïîðàíåííÿ.
×îëîâ³ê ãîâîðèâ, ùî òîé á³é
íàãàäóâàâ ïåêëî. Ðàøèñòè îá-

Історик за фахом Олександр Ремарчук любив подорожі. Мріяв після війни продовжувати
мандрувати, як і раніше, з дружиною і донечками
ñòð³ëþâàëè íàø³ ïîçèö³¿ ç óñ³õ
âèä³â çáðî¿. Ëåò³ëè ðàêåòè, ì³íè,
çàñòîñóâàëè àâ³àö³þ…
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
Ðåìàð÷óêà âàæêî ïîðàíèëî. Îñîáèñòî â³í íå áóâ òîä³ ç íèì ïîðó÷.
Õëîïö³ ðîçïîâ³äàëè.
Êàçàëè, ùî Ñàøó ïîêëàëè
íà íîø³ ³ âèíåñëè ç ãàðÿ÷î¿ òî÷êè. Íà æàëü, âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ ÷åðåç âåëèêó âòðàòó êðîâ³.
— Ìè ç ä³òüìè äóæå õîò³ëè
ä³çíàòèñÿ ïðî îñòàíí³ õâèëèíè
æèòòÿ ÷îëîâ³êà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Îëåíà. — Ìîæå, ùîñü ãîâîðèâ,
ìîæå ïðî ùîñü ïðîñèâ.
Áëèçüêèé òîâàðèø ³ â³ðíèé ïîáðàòèì Ðåìàð÷óêà, ç ÿêèì âîíè
ñëóæèëè ðàçîì, ä³çíàâñÿ ïðî öå

Ми його підтримали і він поїхав
Коли почалася війна, Польща
почала приймати великі потоки
біженців з України. Сестри Ремарчук стали волонтерами. Разом
із поляками їздили на кордон
зустрічати наші автобуси. Допомагали спілкуватися, бо знають
польську мову. Оформляли необхідні документи, шукали житло
для переселенців…
— Одного разу Саша повернув-

ся з роботи, переглянув новини
в Інтернеті, а тоді каже, я поїду, — продовжує розповідь його
дружина пані Олена. — Я навіть
не стала уточнювати, куди саме
поїде, бо й так все зрозуміла.
У 2014 році він мав намір йти
в АТО. Тоді дружині вдалося відмовити його. Переконала тим,
що ще не виросли діти, їм потрібна підтримка батька, поки

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é:
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog,
ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.
Çàìîâë. ¹ 220131

Hàêëàä 17 900

стануть на ноги.
— Цього разу ми підтримали
Сашу, — каже пані Олена. — І він
поїхав. Ми його проводжали 9 березня. 11 числа він був у військкоматі. А вже наступного дня, тобто
12 березня, його мобілізували.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, донечкам, батькам мужнього захисника рідної землі
Олександра Ремарчука

Ãàçåòà º ÷ëåíîì
Âñåñâ³òíüî¿
Àñîö³àö³¿
Íîâèííèõ
Ìåä³à WAN-IFRA

ó ïîáðàòèì³â, ÿê³ âèíîñèëè Ñàøó
ç ïîëÿ áîþ.
Õëîïö³ çãàäóâàëè, ùî òàì òàê
ãðèì³ëî â³ä îáñòð³ë³â!.. Íå âñå
ìîæíà áóëî ïî÷óòè.
Àëå âîíè çàïàì’ÿòàëè, ÿê Ðåìàð÷óê íàâ³òü ïîïðè á³ëü, íàìàãàâñÿ ïîæàðòóâàòè. ×óëè â³ä
íüîãî ñëîâà: «ìî¿ äîíå÷êè».
ЛЮБИВ ГОРИ І ПОДОРОЖІ
Ñàøà íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ ó ñåë³
Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà. Òàì çàê³í÷èâ øêîëó. Ñëóæèâ â àðì³¿. Ï³ñëÿ
ñëóæáè íàâ÷àâñÿ ó ïåäàãîã³÷íîìó
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî. Çäîáóâ ôàõ ³ñòîðèêà.
Ðàçîì ³ç äðóæèíîþ âèõîâóâàëè
äâîõ äîíå÷îê Àë³íó ³ Îëåêñàíäðó.
Êîëè ó Â³ííèö³ ïðèïèíèëà ðîáîòó ô³ðìà, äå â³í çàðîáëÿâ íà æèòòÿ, âèð³øèâ ïî¿õàòè â Ïîëüùó.
Ïðèáëèçíî ÷åðåç ï³â ðîêó
òóäè æ ïåðå¿õàëà äðóæèíà ç³
ñòàðøîþ äîíå÷êîþ. Àë³íà ñòàëà
ñòóäåíòêîþ óí³âåðñèòåòó â Êàòîâ³öå. Ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ
ïðîäîâæèëà íàâ÷àííÿ ó ê³íîøêîë³. ×åðåç äâà ðîêè çäîáóëà
ôàõ ðåæèñåðà ê³íî.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè æóðíàë³ñòà
ç ïàí³ Àë³íîþ âîíà ðîçïîâ³ëà,
ùî âåñü ÷àñ ìð³ÿëà ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó. Ìð³º äàë³ â÷èòè-

ñÿ. Ïîäàëà äîêóìåíòè íà âñòóï
äî Ëüâ³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. Ó ö³ äí³ ó íå¿ ìàëà
áóòè ñï³âáåñ³äà.
¯¿ ìîëîäøà ñåñòðà Îëåêñàíäðà
ñòàëà ñòóäåíòêîþ íàéñòàð³øîãî
ó Ïîëüù³ âèøó — ßãåëîíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â Êðàêîâ³, äå âîíè ïðîæèâàëè
ç áàòüêàìè.
Ñåñòðè âäÿ÷í³ òàòîâ³ çà íàäàíó ¿ì ìîæëèâ³ñòü ïîäîðîæóâàòè.
Êàæóòü, ó íüîãî íå áóëî òàêîãî,
ùîá íà âèõ³äí³ çàëèøàâñÿ âäîìà.
Âñ³õ àã³òóâàâ êóäèñü ¿õàòè.
— Ä³â÷àòêà, øóêàéòå ³ îáèðàéòå
ì³ñöå äëÿ ïî¿çäêè íà âèõ³äí³, —
ãîâîðèâ ¿ì òàòî. Âîíè ï³äáèðàëè
äåê³ëüêà ìàðøðóò³â äëÿ ïîäîðîæ³.
Â³í ñõâàëþâàâ êîæåí.
Ðàçîì âîíè ïîáóâàëè â ð³çíèõ
êðà¿íàõ. Íàéá³ëüøå ìàíäðóâàëè
ïî Ïîëüù³.
Öå áóâ íàéêðàùèé ÷àñ äëÿ ñåñòåð — ðàçîì ³ç ìàìîþ ³ òàòîì
ïîäîðîæóâàòè ð³çíèìè ì³ñòàìè,
ï³äí³ìàòèñÿ â ãîðè, îïóñêàòèñÿ
ó ïå÷åðè…
Ïðî êîæíó ïî¿çäêó çáåð³ãàþòü
ãàðí³ ñïîãàäè. Âîíè çàëèøàòüñÿ ç
íèìè íàçàâæäè. ßê ³ ïàì’ÿòü ïðî
ð³äíîãî ¿ì òàòóñÿ — ëþáëÿ÷îãî,
ùèðîãî äóøåþ, ç äîáðèì, â³äêðèòèì ñåðöåì äî ëþäåé.
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1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Ñòàðå ì³ñòî, 4/6/ö, 43 êâ.ì., âëàñíèê. Ö³íà
äîãîâ³ðíà. (068)683-44-48, (096)754-46-87

ñìò.Ë³òèí, ïðîâ.Çåëåíèé,22, 3 ê³ìíàòè, êðèíèöÿ, ÀÃÂ, ëàçíÿ, 12ñ,
õàòà ï³ä æåðñòþ. Ö³íà 17000ó.î,òîðã (093) 357-10-56

1.7 ÄІËßÍÊÈ
25 ñ ä³ëÿíêà, 23 êì â³ä Â³ííèö³, âëàñíèê. (068)711-13-63, (067)75697-73
c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê (067) 263-28-82

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ÄІËßÍÊÀ Ñ.ÏÅÒÐÈÊ, 25 Ñ. ÃÀÇ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÆÈÒËÎÂÀ
ÂÓËÈÖß. ÖІÍÀ 6000Ó.Î. ÒÎÐÃ. (063) 813-43-31

3-ÊІÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÖÅÍÒÐ ÌІÑÒÀ, 6/9/Ö, 70ÊÂ.Ì., ÍÀ 2
ÑÒÎÐÎÍÈ, Ë/Ç, Á/Ç, ÒÈÕÈÉ ÄÂІÐ. ÂËÀÑÍÈÊ (050) 023-96-91

Ä³ëÿíêà ñ.Øóðà Íåìèð³âñüêîãî ð-íó, 1 ãà. Áóä³âë³, ñâ³òëî, êðèíèöÿ.
(067) 460-01-48

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ

Ñ.ÑÅËÈÙÅ, ÏËÎÙÀ 20 Ñ, ÑÂІÒËÎ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÂÈÕІÄ ÄÎ
ÁÓÃÓ. ÖІÍÀ 45000Ó.Î. (067) 703-44-56

2-ÊІÌÍ.ÁÓÄ. Ñ.ÊÎÌÀÐÎÂÅ, 55,3/36,3/10 ÊÂ.Ì, 1 ÏÎÂÅÐÕ
ÖÅÃË., 65Ñ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÊÐÈÍÈÖß. ÖІÍÀ ÄÎÃ. (067) 391-16-58

1.8 ÃÀÐÀÆІ

3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 3700ó.î. (098) 455-76-52
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ,
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì,
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, 1/Ö, 160ÊÂ.Ì, ÃÀÇ, 30Ñ, 380W,
ÃÀÐÀÆ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÂËÀÑÍÈÊ. (067)467-9721, (050)443-51-11

Ãàðàæ ìåòàëåâèé ïî âóë. Âàùóêà, ç ÿìîþ. 80000 ãðí. (097) 01622-63

2.5 ÃÀÐÀÆІ
3äàþ â îðåíäó ìåòàëåâ³ ãàðàæ³ 502, 503, ÃÁÊ-8, óìîâè äîãîâ³ðí³.
(097) 578-36-83

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ

ÃÀÐÀÆ, ÃÁÊ-5, Ð-Í ÑÀÁÀÐІÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, ÎÃËßÄÎÂÀ ßÌÀ,
ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÒÎÐÃ. 4500Ó.Î (097) 912-76-85

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ

3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó Âàø³ ïðîïîçèö³¿ (0989217721, (093518-62-57

ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 6925-99, (097) 280-64-21
Ñ³ì’ÿ âèíàéìå 1-2-ê³ìí. êâ. íà Âèøåíüö³, áåç ïîñåðåäíèê³â, ç
ìåáëÿìè. (098) 373-04-94

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
1-10/-, Biííèöÿ, ÷/á, áóäèíîê, êâàðòèðó, ê³ìíàòó, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó! Òåðì³íîâî (096) 4589754

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ

5.3 ÐІÇÍÅ

7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 230/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15ñ, êîìóí³êàö³¿. 69500ó.î (098) 290-29-18

1-10/kiìíàò. 3äàì â îðåíäó ê³ìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè,
áóäèíêè. Íåäîðîãî. (096) 458-97-54

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí-îô³ñ, ð-í Ìóí³ö.ðèíêó, á³ëÿ äîðîãè, 50
êâ.ì, âñ³ êîìóí³ê. 9500ãðí. (067) 847-27-68

Áóäèíîê 23 êì. â³ä Â³ííèö³, öåãëÿíèé, 24ñ, âëàñíèê. Ö³íà
äîãîâ³ðíà. (068)711-13-63, (067)756-97-73

2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
âëàñíèê. Ö³íà äîã. (097) 234-07-04

1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó!Òåðì³íîâî! (096) 458-97-54

ÇÍІÌÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÆÈÒËÎ ×È ÏІÄ ÁІÇÍÅÑ. ÄÎÃ. 6925-99, (097) 280-64-21

Ïðîäàì àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê-êàôå, ì³ñöå ï³ä ìàãàçèí,
Êè¿âñüêà, âóë.Ãîíòè, 3/öåãë., 202êâ.ì (067) 456-26-00

Çäàì ê³ìíàòó â êâàðòèð³ äëÿ ñ³ì‘¿ áåç ãîñïîäèí³, Ñòàðå ì³ñòî.
Äåøåâî. (068) 500-97-62

1-2-ê³ìí.êâàðòèðó çí³ìó, Âèøåíüêà, ç ìåáëÿìè, áåç ïîñåðåäíèê³â.
(068) 305-00-40

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

БУДІВНИЦТВО
6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА
ПОСЛУГИ
6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ЩЕБІНЬ .............................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
5-30Т. ВІДС.,ПІС., ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ ....................................ДОГ. ................(097) 781-22-08
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.,ùåá³íü ........... íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27

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

(067) 431-88-99

Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Ãàç.êîòåë Äàíêî12 ................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................(067) 431-88-99
ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ........................................ДОГ. ................(097) 842-94-21
Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ÷àâóíí³ .......................... äîã. ........ (097) 602-43-41
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62
1 ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ/ÃÀÇÎÍÓ. ÄÐÎÂÀ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄ-ÇÂÀÐ. ÐÎÁÎÒÈ.
ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÏÐÈÁÈÐ. ÄІËßÍÎÊ. (099) 549-09-19
Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâ. Іíø³
ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîá. (067) 697-71-21, Ñåðã³é

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

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23
ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067) 847-27-68
Àðìàòóðó,ìåòàëîïðîêàò,ðàä³àò.îïàë ................ äîã. ........ (097) 301-65-05
Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áåòîíîçì³øóâà÷³, ò/â, õîëîäèëüíèê ................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áóä³âåëüí³ ë³ñà (ðèøòóâàííÿ) ........................ äîã. ........ (067) 847-27-68
Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, îãîðîæí³ 2,4õ15 ............... äîã. ........... (067491-4368
Ïðîô³ëüí³ òðóáè, ìåòàëîêîíñòðóêö. .......... 12ãðí/êã ......... (067)491-43-68

(067) 794-19-09
Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

(097) 971-05-01

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

(067) 909-54-43
ДОСТАВКА:пісок, відсів, щеб
камінь, глина, чорнозем,ін.
Завантаж.-розвантаж.роботи.
Вивіз буд.сміття.Дрова руб.

(068) 185-98-39

ÊÎÏÀªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ І ÄÎÊÎÏÓªÌÎ. ÁÓÐІÍÍß ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ
ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (097)300-70-10,
(097)821-49-00
«AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ.
ÊÎÐ×ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098)409-89-94,
(063)747-32-80
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85
«Ï³ä êëþ÷» ãðóáè, äèìîõîäè. Ðåìîíò äàõ³â òà ³íøå. (098) 788-9734
«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56

Доставка ЧОРНОЗЕМУ
від 1 тонни до 30 тон.
Планування ділянок,
вивезення грунту.

(097) 971-05-01

«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãðåáè.Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13
1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57
1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³,
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80

Àêóðàòíèé äåìîíòàæ áóä³âåëü òà ïåðåñò³íîê. Íåäîðîãî. (098)
588-08-27

512338

Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02
ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ.
ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)26350-57
ÁÅÒÎÍßÐІ, ÀÐÌÀÒÓÐÍÈÊÈ, Â’ßÇÊÀ,ÇÀËÈÂÊÀ ÑÒÐІ×ÊÎÂÎÃÎ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÓ. ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÌÎÆËÈÂІÑÒÜ ÁÅÇÃÎÒ.
ÐÎÇÐÀÕ. ÏÐÎÅÊÒÈ ÁÓÄÈÍÊІÂ, ÄÀ×,ÒÀÓÍÕÀÓÑІÂ. ÊËÀÄÊÀ
ÖÅÃËÈ,ÃÀÇÎÁËÎÊÓ (068) 640-83-38
ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÏÎ ÇÐІÇÓ ÄÅÐÅÂ. ÂÈÐІÇÊÀ ÒÀ ÐÓÁÊÀ
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 674-62-60
ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ.
ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) 794-19-09
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ÍÀÄÀªÌÎ
ÒÅÕ. ÏÀÑÏÎÐÒ. AQUALIFE.NET.UA (096) 274-74-74
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ØÂÈÄÊÎ,
ßÊІÑÍÎ, ÍÀÄІÉÍÎ. ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. BURWATER.COM.UA,
(096)955-94-94

ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ
«ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 794-19-09
ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (068) 585-36-51
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, çåìëÿí³ ðîáîòè. Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ
òà ³íøå. (068) 799-51-79
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÒÀ ІÍØÅ. (068) 799-51-79
Çåìëÿí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè, äåìîíòàæí³
ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». (068) 799-51-79
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Для розміщення оголошення в газети RIA зателефонуйте у відділ прийому оголошень.
Оператори відділу допоможуть обрати рубрику, скласти текст оголошення,
здійснити оплату.

 (0432) 555-135

(098) 166-28-06

(050) 430-03-07

(093) 170-23-60

Вартість публікації оголошень





Звичайне оголошення — 20 гривень
Виділене оголошення — 30 гривень
Особливе оголошення — 130 гривень
Фото оголошення — 180 гривень

Графік роботи:
 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 9:00 до 20:00

БУДІВНИЦТВО

¹ 38 â³ä 21 âåðåñíÿ 2022 ðîêó

ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13
Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà,
ñò³÷í³ ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü
ÊÎÏÀªÌÎ, ×ÈÑÒÈÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ØÂÈÄÊÀ
ÒÀ ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (096)306-28-39,
(063)234-68-29

ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá,
âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõ. (096) 603-21-21

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. ×èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³÷íèì ìåòîäîì
áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) 779-49-42

3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25

ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ËÀÌІÍÀÒ, ÄÂÅÐІ,
ÌÀËßÐÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ßÊІÑÍÎ, ÎÕÀÉÍÎ. (068) 204-59-46

Eëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè äëÿ êâàðòèð, áóäèíê³â.Ï³äêëþ÷.ðåçåðâíèèõ äæåðåë æèâëåííÿ. (097) 899-01-42

ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÍÀÂÀÍÒÀÆ., ÊÎÏÊÀ ÎÇÅÐ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. ÇÅÌËÅÐÈÉÍІ ÐÎÁ. (067) 431-40-34

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ
ÏÎÑËÓÃÈ

Ïðîïîíóþ ïîñëóãè åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî.
(097) 708-60-22
ÐÅÌÎÍÒ ÊÀÌІÍІÂ, ÏІ×ÎÊ, ÄÈÌÎÕÎÄІÂ, ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß
ÏËÈÒÊÎÞ. (098)225-26-81, (093)560-79-67
Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067)
877-27-92
Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27
Øë³ôóâàííÿ äåðåâ’ÿí. ïàðêåòí.ï³äëîãè, óêëàäàííÿ: ïàðêåò,
ëàì³íàò, äîøêà, âàãîíêà (098) 945-77-05, 69-33-42

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ
«Ï³ä êëþ÷» àáñîëþòíî äîñòóïíî øïàëåðè, øïàòë³âêà, ìàëÿðêà,
ïëèòêà, ëàì³íàò, ³í. (068) 174-08-35
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. (068) 772-75-87
BÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ, ×ÀÑÒÊÎÂÎ, ÄÅÊÎÐÈ
ÒÀ ІÍØÅ. ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
ÀÊÓÐÀÒÍÎ, ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ. ØÏÀËÅÐÈ, ÂІÄÊÎÑÈ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ. (067)169-03-20, (063)428-25-49
ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ,
ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ËÀÌІÍÀÒ. (097) 041-52-18
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ.
(096) 587-72-38

«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×» 1 ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄÓª ÄÀÕÈ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ.
ÐÅÌÎÍÒ ÄÀÕÓ. (067) 428-97-33
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097)
338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕÈ, ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÖІÍÀ ÇÀËÅÆÍÎ ÂІÄ
ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÏÎÊÐÈÒÒß. (096) 257-20-56
ÁÀËÊÎÍÈ. ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÄÀÕÓ. ØÂÈÄÊÎ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ.
ßÊІÑÍÎ. (098) 222-26-65
ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (098) 222-26-65
ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖІ, ÏІÄÄÀØÊІÂ, ÂÎÄÎÑÒÎÊІÂ,
ÂÑÒÀÍÎÂË.ÌÀÍÑÀÐÄ.ÂІÊÎÍ, ÂÅÍÒÈËßÖ. (098) 222-26-65
ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-0681
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Àáñîëþòíî âñå. Øèôåð, ï³ääàøêè, ìåòàëî÷åðåï., â³äëèâè,óòåïë. (098) 484-33-52
ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (098) 222-26-65

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

Ã³ïñîêàðòîí, øïàòë³âêà, øòóêàòóðêà, ëàì³íàò, ïëèòêà, ïëàñòèê,
øïàëåðè. (096)296-39-97, (093)097-81-33
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42

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

Ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí, ïëàñòèêîâà âàãîíêà. Åëåêòðîìîíòàæí³ òà
ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. (096) 603-21-21

100% ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÒÀ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ
ÒÀ ×ÀÑÒÊÎÂÎ! ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÌÎÁ.ÒÅË.: (096)336-81-37,
(063)883-67-01

ÌÀËßÐÊÀ, ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍІ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ. (096) 587-72-38

Óòeïëeííÿ áóäèíê³â, âeëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. Äeêîðàòèâíà
øïàòë³âêà, ìàòeð³àëè. (098) 370-51-05

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá.
Âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí (096) 603-21-21

Óòåïë. áóäèíê³â ³ ¿õ îçäîáë. ççîâí³, ï³íîïëàñòîì òà äåêîðàò.
øïàòë³â.,ðèøòóâàííÿ (067) 588-42-25

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

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â ç³ ñâî¿ì ðèøòóâàííÿì, ìàòåð³àëàìè. ßê³ñíî.
Âåëèêèé ä/ð. (095) 492-60-05

Ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ìàëÿðí³ ðîáîòè.
Âíóòð³øí³ ðîáîòè. (097)484-75-00, 67-04-26

Óòåïëåííÿ ï³äëîãè, ãîðèùà, âîçäóøêè,ïåðåêðèòòÿ. 200ãð/
êâ.ì(10ñì òîâù.ðîá+ìàòåð.) (093) 005-72-13

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔІÑІÂ, ÁÓÄÈÍÊІÂ «ÏІÄ ÊËÞ×». (096)
587-72-38
Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè,
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11
Øïàêë³âêà, øïàëåðè, ã³ïñîêàðòîí, ëàì³íàò, åëåêòðèêà. (067)
882-82-62
Øòóêàòóðêà ï³ùàíî-öåìåíòíà, ñòÿæêà ï³äëîãè. Äîñòóïí³ ö³íè.
(097) 990-72-73

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ
STELIVSIM.COM.UA ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ.
(096)620-45-41, (068)003-25-53
ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06

6.14 ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÒÀ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÊÓÏËÞ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, Á/Â
ÒÀ ÍÎÂІ, ÏÎ ÖІÍІ ÐÅÌÎÍÒÀ. (067)319-01-34, (067)430-77-73

7.5 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ äåðåí(êèçèë).Îáë³ïèõó.Øèïø............... äîã. ........ (068) 412-55-36
À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........(098) 841-68-15
ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37
ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ

Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97

Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093) 060-71-99

Ãàçîâó ïëèòó .............................................. äîã. ........ (067) 166-63-52
Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31
Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29
Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³, ÑÂ×................. äîã. ........ (067) 777-76-00
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53
Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49

0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31

Õîëîäèëüíèê ãàðíèé, ðîáî÷èé ....................... äîã. ........ (096) 554-36-44

Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31

ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

АВТОКЛАВИ. ....................................................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86

Kèñëèé òîðô äëÿ ëîõèíè. Ïðîäàì! ..........45ë/85ãð ........ (098) 152-04-82
Ãàç.êîëîíêà, ò/â,ëþñòðà,øóáà íàò. ................. äîã. ........ (098) 224-54-36
Ãàç.ïëèòà, á³îòóàëåò, ïèëîñîñè ..................... äîã. ........ (067) 838-83-98
Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß

ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ ТА З/Ч .......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86

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

ЕЛ.КУКУРУДЗОЛУЩІЛКИ ........................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ
«AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ.
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 81424-77
«AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27

«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097)674-43-61
«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096)232-44-85
«AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè,
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098) 718-21-80
«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81
«Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06
«Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí.,
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79
0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ,
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94
1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19
100% 0ãîðîäí³ ðîáîòè, çáèðàííÿ êàðòîïë³,ìîæó ðîáèòè çàêðóòêè,
³íøó æ³íî÷ó ðîáîòó (096)4-58-97-54
100% A ìè âèêîíóºìî: äåìîíòàæí³, çåìëÿí³ ðîá, ï³äéîì áóä.
ìàòåð³àëó. Âèâ³ç ñì³òòÿ (068) 799-51-79
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068) 585-36-51
100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
3aì³íà òà ìîíòàæ çì³øóâà÷³â, êðàí³â, äâåðíèõ ðó÷îê, ïîëè÷îê,
ïë³íòóñ³â, òîùî. (068)168-65-25

ДУХОВКА, СВЧ, ПОСУД, ОДЯГ ЗИМОВИЙ .......................ДОГ. ................(067) 838-83-98
ЕЛ.ДВИГУНИ. РЕМОНТ...............................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.МЛИНИ, БУРЯКОРІЗКИ ......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
Êîòëè Ê×Ì, ÀÃÂ, êèëèì,âåðñòàò äåð .......... ï³âö³íè ........ (067) 981-70-94
Êóõ.ñêëÿí.ñò³ë, 2 ñò³ëüöÿ,òðåíàæ. ................... äîã. ........ (098) 224-54-36
Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10ð......... 1000 ãðí ............(09-64589754

ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 42812-25

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

Âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, åëåêòðîìîíòàæ. (067) 882-82-62

Õîëîäèëüíèê, ãàç.êîëîí, äâèã.3êÂò ............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96

Õîëîä. ²íäåçèò 2-êàì.íåðîá.ïðîäàì ........ íåäîðîãî ........ (098) 475-77-85
Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-16, õîð.ñòàí .................. äîã. ........ (097) 212-77-20

ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87

7.3 ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÃÀËÀÍÒÅÐÅß

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

Âàë³çà (ðó÷êà,êîëåñà). Â³äì. ñòàí .................. äîã. ........ (096) 686-35-44

508516

ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39

Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ .......................... äîã. ........ (097) 831-73-72

Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631

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

ÄÐÎÂÀ Â ÐÀÕÓÍÎÊ ÇÐІÇÀÍÈÕ ÄÅÐÅÂ. ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. ÌÀËІ
ÕÓÒÎÐÈ. (068) 547-05-32

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ
ДОМУ

ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (067)877-96-66, (063)289-32-17

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

512167

Âåëîñèïåä, á³íîêëü, ãèòàðà .......................... äîã. ........(096) 601-35-11

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

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

11

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ
ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99
508516

555111

БУДІВНИЦТВО

¹ 38 â³ä 21 âåðåñíÿ 2022 ðîêó

12

511681

511619

3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25

ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16

A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096458-97-54

Ïåðåòÿæêà. Ðåìîíò äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëüö³â, ïðóæèí íà äîìó.
(096) 753-22-89

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

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

Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839

Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â. Ãàðàíò³ÿ.Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êóïëþ LEDòåëåâ³çîðè íà çàï÷àñòèíè. (067) 263-32-00

Peìîíò, çàì³íà, ìîíòàæí³, äåìîíòàæí³, òîùî. Îïëàòà ïîãîäèííà,
àáî äîãîâ³ðíà. (068168-65-25

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ. Áåç âèõ³äíèõ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà
ïðåéñêóðàíòíà. 67-23-74, (097) 618-76-77

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà
ôðåîíîì. (096) 203-92-72, 46-34-71

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

Ðåìîíò øâ.ìàøèí, îâåðëîê³â, åëåêòðîïðèâîä. Ãàðàíò³ÿ. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96

Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16

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

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî. (097)514-45-82, (096)471-57-47

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

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

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

Çð³æåìî àâàð³éí³ äåðåâà, ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê, ïîðóáàºìî, ³íøå.
(067)697-71-21, Ñåðã³é

Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54

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

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

Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)06071-99, Îëåêñ³é
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)57371-28

511681

511939

Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99

511666

АВТО, МОТО
8. АВТОМОБІЛІ

508516

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ
À/Ì ÔÎËÜÊÑ.-ÏÎËÎ, 98Ð., ×ÅÐÂ., ÄÂÈÃÓÍ 1,6. ÊÎÐÎÁÊÀ
ÀÂÒÎÌÀÒ, 5 ÄÂÅÐÅÉ. 2700Ó.Î. (063) 813-43-31
ÂÀÇ-2111, 2009ð.â, î.ä.1600, ïðîá.131, ñ³ðèé, â³äì.ñòàí, äâèãóí
16-êëàï. 3100ó.î (067) 793-68-25
Äåó-Ñåíñ, 2013ð.â., ÷åðâîíèé, î.ä.1300, ãàç 4-ïîêîë., ï³äñèëþâà÷
êåðìà.3200ó.î. (067) 778-29-09
Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17
Ôîðä-Òðàíçèò, 2005ð.â., êóçîâ 3.2õ2,2ì, àëþì³í³é. (066) 738-8055

8.3 ÊÓÏËÞ
Tepì³íîâî Êóïëþ Âàø àâòîìîá³ëü! Áóäü-ÿêèé! Äîðîã³, äåøåâ³,
ï³ñëÿ ÄÒÏ,³íø³.Äîðîãî (067) 231-33-45

508516

Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76
Àâòîâèêóï ÂÀÇ, Ëàäà, ³íîìàðêè, øâèäêî. (096) 003-62-75

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ
512166

Kyïëþ ç/÷ ÌÒÇ, âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ñòàðòåðà,
ãåíåðàòîðè. (067) 491-43-68
Êóïëþ øèíè òðàêòîð³â ÌÒÇ-80, 82, ÞÌÇ, á/â. 067491-43-68
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
Ïðîäàì ç/÷ äî åêñêàâàòîðà, òðàêòîðà: êîâø³, öèë³íäðè, íàñîñè
òà ³íøå. (067) 954-40-57
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
Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ïðîäàì òðàêòîðà ï³ä â³äíîâëåííÿ. Íåäîðîãî.
(067)491-4-3-68

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
Ðåìîíò çàìê³â çàïàëåííÿ (çàêëèíèâøèõ), áóäü-ÿêèõ àâòîìîáîë³â.
(098) 692-86-03
Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
«AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í (097674-43-61
«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096) 232-44-85

«AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè,
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098)718-21-80
«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067) 947-31-81
1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ. Ïåðåâåçåííÿ
ìåáë³â, êâàðòèðè, ³íøå. (098718-21-80
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068)585-36-51
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, ï³äéîì áóä.ìàòåð., çåìëÿí³ ðîá, êîïêà òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè. (068)799-51-79
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 18598-39
Docòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì,³íøå.
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. (068)185-98-39

Копка, чистка озер, копання
котлованів для споруд.
Земельні роб.Корчуємо сади
www.semarpodolje.com.ua

(067) 431-40-34
Транспортні послуги
з завантаженням, розвантаж.
Переїзди квартир та інше.
Вінниця,Укр. А/м 14куб.до2т

(096) 838-33-73

505183

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà.
(098) 524-98-16

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

Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-5582

ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06

Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28

Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

РОБОТА, ПОСЛУГИ
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9. РОБОТА

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), ç 8 äî 22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Îâîäîâà), ç 7:30 äî 22:30, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), 8-22, 7/7,
ç/ï 900ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ã.Êðóò (Öåíòð.ðèíîê),ç 8 äî 22,
7/7, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

ÂÎÄІÉ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐІ, ÏÎÑÒІÉÍÀ
ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂІ. (067) 242-36-47

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà (ð-í Çàë.âîêç.), 7:30-22,
4/4,â³ä 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

ÂÎÄІÉ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ, ÊÀÒ. Å, Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏÎÌ.
ÎÔІÖІÉÍÎ. (068) 275-15-52
ÂÎÄІÉ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. (063) 430-72-03

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòð³ëåöüêó, ð-í «Çîðÿ», 7:3021:30, 5/5, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó Òÿæèë³â (ð-í Ñõ.Ïåðëèíà), 8-22,
3/3, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

Áàðèñòà íà Ïèðîãîâà (çóï.Çàáîëîòíîãî), 7:30-22:30, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ë.Òîëñòîãî), 7-22,
4/4, â³ä 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

Áàðèñòà ó Ñòðèæàâêó, ç 8 äî 21, 3/3, ç/ï 9000-9500 ãðí. (098)
254-25-76, Ìàðèíà

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà Êè¿âñüêó (2 ë³êàðíÿ), 7:30-22:30,
4/4,â³ä 9000ãðí. (097)931-19-22, Â³êòîð³ÿ

Êóõàð íà äîìó, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, 1 ðàç íà òèæäåíü. Òÿæèë³â
(ð-í Ìð³¿). (098) 770-34-32

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà ïðîâ.Öåãåëüíèé,ð-í Öåíòð.ïàðêó,
7-22,4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

Êóõàð-áàðèñòà íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 7:30 äî 22:30, 4/4,
ç/ï 9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ
íà Êè¿âñüêó. (097) 612-95-51, Àëëà

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ

Ïåêàð òà êóõàð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-19, 3/3, ç/ï
â³ä 9000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà

Caíòåõí³ê ç ä/ð íà çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ìåðåæàõ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèí. Ç/ï ã³äíà. (098) 275-71-28

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï
â³ä 7500ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà

CÒÎËßÐ, ÏÎÌІ×ÍÈÊ ÑÒÎËßÐÀ, ÇÁÈÐÀËÜÍÈÊ ÌÅÁËІÂ.
(067)338-95-03, (096)211-30-46

Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ïîðèêà), ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï
10000. (097) 243-37-20, Іëîíà
Ï³öåéîëà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï â³ä 10000
ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ
0xopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ.
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37
ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
ÍІ×ÍÈÉ ÑÒÎÐÎÆ, 35-45 ÐÎÊІÂ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. ÍІ×
×ÅÐÅÇ ÍІ×. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ.
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. (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 800ÃÐ/ÄÎÁÀ. Ì.ÂІÍÍÈÖß. Â ÎÔІÑ.ÖÅÍÒÐ.
ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ.ÁÅÇ ØÊІÄË.ÇÂÈ×ÎÊ. (067)430-53-76,
(093)115-78-85
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ×ÎË/ÆІÍ. ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÂÈÑ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐÈªÌ. (098) 460-41-99

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта.
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-7902, (067)417-94-37
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï
ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) 315-50-59
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÂÀÕÒÀ, ÏÐÎ¯ÇÄ ÒÀ
ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ. (093)630-81-35,
(097)842-72-63
ÎÕÎÐÎÍÖІ. ÐÎÁÎÒÀ Â ÎÕÎÐÎÍІ ÂÀÕÒÎÂÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ 300500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ (9000-15000 Â ÌІÑßÖÜ). ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ, 1
ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ 2. ÂІÍÍÈÖß (500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ). (067)462-70-11,
(067)462-70-12

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ

ФОП КІПОРЕНКО Л.І запрошує:
фрезерувальника на постійну
роботу. З/п 12000 грн.

(067) 290-95-49
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÅËÅÊÒÐÈÊ, ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ
ËÞÊÑ» (067) 533-84-78
ÏÐÀÖІÂÍÈÊ Â ÑÀÓÍÓ. ÓÌÎÂÈ ÏÐÈ ÑÏІÂÁÅÑІÄІ (067) 43031-41, ÏÅÒÐÎ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ÏІÄÑÎÁÍÈÊ Â ÁÐÈÃÀÄÓ, ÁÅÇ. ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ. ÍÀÂ×ÈÌÎ ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ. (067) 710-53-63
ÐÎÁІÒÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÀËÈÂÍÈÕ ÁÐÈÊÅÒІÂ. ÒßÆÈËІÂ, ÃÎÍÒÈ,
90. Ã/Ð ÏÍ-ÏÒ. Ç/Ï 10000 ÃÐÍ. (097) 258-36-26
ÐÎÁІÒÍÈÊ ÍÀ ÌËÈÍ. ÄÇÂÎÍÈÒÈ Ç 10.00 ÏÎ 16.00 Ç
ÏÎÍÅÄІËÊÀ ÏÎ Ï‘ßÒÍÈÖÞ. (096) 315-44-31
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32
Ôàñàä÷èê ïîòð³áåí ç äîñâ³äîì ðîáîòè â áðèãàäó. (095) 492-60-05
ØËІÔÓÂÀËÜÍÈÊ ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÕ ÄÅÊÎÐІÂ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ
ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ. (096) 899-70-50

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ
Ìåíåäæåð ïî îðåíä³ â ÒÖ «Æîâòåíü». (068) 160-20-78

ÌÀÉÑÒÐÈ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ, ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß ÂÇÓÒÒß. ÍÀÂ×ÀªÌÎ
ÔÀÐÁÓÂÀÒÈ. ÄÐÓÆÍІÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ, ÇÐÓ×ÍÅ ÐÎÁ.ÌІÑÖÅ. Ç/Ï
ÂІÄ 12000 ÃÐÍ., ÇÀËÅÆÈÒÜ ÂІÄ ÊІËÜÊÎÑÒІ ÇÐÎÁËÅÍÎÃÎ
ÂÇÓÒÒß. (097) 717-05-17
ØÂÀ×ÊÀ! ÏÍ-ÏÒ Ç 8.00 ÄÎ 17.00. Ç/Ï 2 ÐÀÇÈ ÍÀ ÌІÑ.
ÊÎÌÔÎÐÒÍІ ÓÌÎÂÈ, ÐІÑÒ ÄÎ ÊÅÐІÂÍÈÊÀ, ÇÍÈÆÊÈ ÍÀ
ÎÄßÃ, ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍІÑÒÜ ÍÀ ÐІÊ, ÁÐÈÃÀÄÍÈÉ ÌÅÒÎÄ, ÍÎÂÅ
ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. (093) 943-20-99

ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß-ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÍÎÂÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ
ÁІËß ÒÐÖ ÌÅÃÀÌÎËË. 18 ÐÎÁÎ×ÈÕ ÇÌІÍ. (066) 115-05-60

ØÂÀ×ÊÓ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÀ, ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÈÕ? ÇÀÏÐÎØÓª
ØÂÅÉÍÀ-ÒÅÊÑÒÈËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍІß. (098) 749-10-10

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÐÎÇÂÀÆÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ. Ð-Í ÂÈØÅÍÜÊÀ, ÒÐÖ ÌÅÃÀÌÎËË. 15 ÐÎÁ. ÇÌІÍ (066) 115-05-60

9.17 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈ

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, ÌÈÉÊÈ

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ
Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 8-22:30,
3/3, ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï
10000 ãðí. (096) 931-80-21, Àíàñòàñ³ÿ

512080

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ

ÄÂІÐÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. Ç/Ï 6400 ÃÐÍ.
(097) 265-54-04

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ Ç ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÒÅÕÎÃËßÄÓ ÀÂÒÎ. Ç/Ï ÂІÄ 8000 ÃÐÍ. (067) 410-33-22

511768

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà (ð-í ÖÐ), 7:30-22:30,
4/4, â³ä 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

Ïðàö³âíèêè íà çá³ð âèíîãðàäó âèíîãðàäàðñüê. ãîñïîäàðñòâó.
Îäåñüêà îáë.Ç/ï ã³äíà. (096)760-16-26, (095)160-64-69
Ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà ñâèíîêîìïëåêñ ó ñ. Êîìàð³â. Â÷àñíà îïëàòà,
õàð÷óâàííÿ. (067) 234-12-16

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ
Íÿíÿ äëÿ õëîï÷èêà 8 ðîê³â. ×èòàòè êíèãè. Ç/ï 300 ãðí/äåíü. (097)
935-65-71

511899

Äîïîìàãàòè õëîïöþ àáî ä³â÷èí³ ðîçêëåþâàòè îá’ÿâè ïî ì³ñòó, íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³. (097) 935-65-71

ÍÀ ÔÀÑÒÔÓÄ ÆІÍÊÈ
25-60 років, без шкідливих звичок.
Графік роботи 7-19.00. З/п від 500 грн/
день. (097) 571-84-38

×îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó. (098) 621-57-60
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70

10. НАВЧАННЯ

ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ/×ÎË. ÄÎ 65
Ð. Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)01283-93

ÎÁÐÎÁËÞÂÀ×І ÏÒÈÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. Ð-Í
ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068)888-01-98

10.1 ÍÀÂ×Ó

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ -ÔËÎÐÈÑÒ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÊÂІÒÊÎÂÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ.
ÂÈØÅÍÜÊÀ. (097) 825-43-53

Øóêàþ îäèíîêó æ³íêó ïî äîãëÿäó çà îäèíîêîþ æ³íêîþ (õîäÿ÷à).
Ð-í Âèøåíüêà. (067) 272-79-64

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÊÎÍÞØÍÞ, ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ.ÄÎÃËßÄ ÇÀ ÊІÍÜÌÈ. ÆÈÒËÎ ÍÅ ÍÀÄÀªÒÜÑß (097)239-00-53,
(063)274-43-74

Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³.
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00

Ïðîäàâåöü êóë³í.,ïð.ì’ÿñà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó (áåç êàñè),
8-20/10-22, 3/3. (097) 612-95-51, Àëëà

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ

Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè, ìîëîä³ ëþäè. (097) 438-31-24

Àíãë³éñüêà ìîâà. Ðåïåòèòîð. Іíäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ. Âèøåíüêà.
(097)501-39-09, (093)146-78-67

Êàñèð-áàðèñòà ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), 12-22,
4/4, ç/ï 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 8-22,
4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü ìîëîêîïðîä. ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó
Ñòàí³ñëàâñüê.,8-22, 3/3, 10000ãðí. (098) 459-45-14, Ñâ³òëàíà
Ïðîäàâåöü ïèâà íà Ñòàðå ì³ñòî (Ïîêðèøê³íà), ç 11 äî 22, 3/3,
ç/ï 6500-7500 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà (ð-í Ìåäóí³âåðñèòåòó),
8-22:30, 3/3, 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ Â ÒÎÐÃІÂÅËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ. Ç/Ï 15000. (068)
160-20-78

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ Â ІÇÐÀ¯ËÜ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 60-65 Ð. Ç/Ï ÂІÄ
3000 ÄÎË. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)012-83-93

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 7:30 äî
22:30, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÇÀÂÎÄÈ Â ÑËÎÂÀ××ÈÍÓ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 55
Ð. Ç/Ï 1000 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)01283-93

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ìàã³ñòðàòñüêó (ð-í Êíèæêè), 7:30-22:00,
4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ïîä³ëëÿ (Çîä÷èõ), 7:30-22:30, 4/4, â³ä
9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÖІ ÏÒÈÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. Ð-Í
ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068) 888-01-98

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
A ìè øóêàºìî ðîáîòó ç ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â.
Ìèòòÿ â³êîí. ßê³ñíî. (096)45897-54
A ÿ øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). Ðîçïèë, ³íøå.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Ïåòðî

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

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

Â÷èòåëü-ðåïåòèòîð ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â çà ïðîãðàìîþ ÍÓØ. Äåòàë³
çà òåëåôîíîì. (096) 817-28-00

9.22 ÐІÇÍÅ

Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè. (098)
995-01-64

Ìàòåìàòèêà äëÿ ó÷í³â 7-11 êëàñ³â òà ñòóäåíò³â êîëåäæ³â.
Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. (067) 937-98-14, 67-51-90

Äîïîìàãàòè âàðèòè ¿ñòè â êâàðòèð³, ïðèáèðàòè, ìèòè ïîñóä òà
³íøå. (097) 935-65-71

Äîãëÿíó ñàìîòíþ, õâîðó ïîõèëîãî â³êó ëþäèíó. Ìàþ ä/ð.
Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) 587-39-45

Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04
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11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ
11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß,
ÑÃ ÏÐÎÄÓÊÖIß
КІНСЬКИЙ ГНІЙ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. .........................ДОГ. ................(097) 239-00-53

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ
ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99
ÏÅÐÅÃÍІÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ (ßÊІÑÍÈÉ) (067) 431-88-99
Ïðîäàì êèñëèé òîðô äëÿ ëîõèíè. 45ë/85ãðí. (098152-04-82

11.5 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ äåðåí(êèçèë).Îáë³ïèõó.Øèïø............... äîã. ......... (068)412-55-36
СІНО, СОЛОМУ В ТЮКАХ ..........................................................ДОГ. ................(097) 239-00-53

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! 096)4-58-97-54
511607

12. ЕЛЕКТРОНІКА
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА
12.2 ÊÓÏËÞ
Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì,ïëàíøåò, íîóò ............... äîã. ........ (068) 316-39-24

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ
Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
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
Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò÷èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé.
Âèêëèê äîäîìó. 66-68-62, (098) 062-16-47
Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093)406-34-54

511924

506662
507973

13. ІНШІ ПОСЛУГИ
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ

512121

Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17
Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096)4-5-89754

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ
Мобільна лазня з виїздом
до Вас. Парна, кімн.відпоч.
тв, душ, рушники, посуд.
Комфортний відпочинок.

512314

(067) 431-88-99
ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß,
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47
Ë³êóâàííÿ ñïèíè òà ãðèæ. Ë³êóâàë. ìàñàæ, óñóíåííÿ âèâèõ³â,
íàï³ââèâèõ³â, äèñê³â. (098) 394-96-99
ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ
ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)13080-89
ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) 935-65-71
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41
Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè,
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17

15. ЗНАЙОМСТВА
15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ
«Ñåðöå äâîõ» äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, 2 ôîòî íà âàéáåð.
Óêðà¿íñüê³ òà çàðóá³æí³ çíàéîìñòâà. (098) 773-76-93

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ
16.1 ÏÐÎÄÀÌ
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçí.
Â³éíè, 12 òîì³â. (097560-06-31

16.2 ÊÓÏËÞ
Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî.
(067)93317-24
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÐІÇÍІ, ÑÒÀÐІ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÃÐÀÌÎÒÈ, ÍÎÆІ,
ÁІÆÓÒÅÐІß ÑÐÑÐ, ІÃÐÀØÊÈ. (097) 111-68-62
ÄÎÐÎÃÎ ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÌÎÍÅÒÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ,
ÌÅÄÀËІ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ ÐІÇÍІ ÒÀ ІÍ. (096) 437-03-19
Äîðîãî ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, áóñè (ÿíòàðí³, êîðàëîâ³), ñòàòóåòêè, ³êîíè,³íøå. (067) 901-51-14
ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ,
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
Êóïëþ äîðîãî çíàêè, ìåäàë³, îðäåíè. Ïðè¿äó â çðó÷íå äëÿ Âàñ
ì³ñöå. (067) 901-51-14
Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 93317-24
ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 753-77-50
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50

512314

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
Êóïëþ ã³òàðó, áàÿí, ñêðèïêó, àêîðäåîí, ãàðìîíü, ñèíòåçàòîð,
áàðàáàí, òðóáó. (068) 174-59-71
Ïðîäàì ï³àí³íî «Óêðà¿íà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (066) 793-15-43
Ï³àí³íî «Áåëîðóñü». Ö³íà 1500 ãðí. Òåëåôîíóâàòè 9-18.00 â ðîáî÷³
äí³. (063) 825-07-21

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ
À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68
Êóïëþ ãàíòåë³, ãèð³, ãðèô äëÿ øòàíãè, äèñêè äëÿ øòàíãè, âåëîñèïåä. Ñåéô á/â (063) 292-56-89
Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10 ðîê³â. Ö³íà 1000 ãðí. (0-964589-754
Òåðì³íîâî äëÿ ïîòðåá ÇÑÓ ïðîäàþòüñÿ: 2 ñêåéòáîðäè, ñàìîêàò,
ðîëèêè. (097) 477-36-61

17. ТВАРИНИ
17.1 ÏÐÎÄÀÌ

512315

Âòðà÷åíèé äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ÀÍ¹27541575 â³ä 30 ÷åðâíÿ.2005
ð., âèäàíèé ÑÍÓ ³ì. Â.Äàëÿ íà ³ì’ÿ Àçàðîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíèé äîêóìåíò: ïîñâ³ä÷åííÿ Ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ
ÓÁÄ, íîìåð 015467, âèäàíèé Ì³í³ñòåðñòâîì Îáîðîíè Óêðà¿íè
27 ñåðïíÿ 2018ð. íà ³ì’ÿ Êðóïíèêà Âÿ÷åñëàâà Àíàòîë³éîâè÷à,
ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò ÂÍ ¹053772 íà ³ì’ÿ Êîçàöüêî¿ Ãàííè
Іâàí³âíè ¹ 2336 ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî: â³éñüêîâèé êâèòîê ÌÎ ¹299067; äèïëîì áàêàëàâðà
ÂÍÒÓ ÂÍ ¹35530993; äèïëîì ìàã³ñòðà ÂÍÏÓ Ì18 ¹160773 íà
³ì’ÿ Êàùåíêî Ðîìàí Ïåòðîâè÷. Âèùåïåðåðàõîâàí³ äîêóìåíòè
ââàæàòè íåä³éñíèìè. Òåë. íå âêàçàíèé

Kèñëèé òîðô äëÿ ëîõèíè. Ïðîäàì! 45 ë/85 ãðí. (098)152-04-82
ÊÀÁÀÍ×ÈÊÈ-ÊÍÓÐ×ÈÊÈ ÊÀÐËÈÊÎÂÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ. ÌÎÆËÈÂÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ. (097)239-00-53, (063)274-43-74
ÊÀÐËÈÊÎÂІ ÊÎÇÅÍßÒÀ, ÊÎÇÎ×ÊÈ ÂІÄ ÂÈÑÎÊÎÄÎÉÍÈÕ
ÁÀÒÜÊІÂ. ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. (097)239-00-53, (063)27443-74
ÏÎÍІ, ÊÎÁÈËÊÀ, 5 ÌІÑßÖІÂ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
(097)239-00-53, (063)274-43-74
Ïîðîäèñò³ êóðè, êà÷êè, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ãîëóáè
òà ïåðåãí³é. (067)869-88-93, (063)130-30-80
Ïðîäàì ìîëîäîãî êîçëà, çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, ãàðíî ïîêðèâàº
ê³ç. Òåë. ï³ñëÿ 19.00. (096) 634-88-90
ÖÓÖÅÍßÒÀ (ÄІÂ×ÀÒÀ) 3 ÌІÑßÖІ ÑÀÌÎ¯ÄÑÜÊÎ¯ ÑÎÁÀÊÈ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÙÅÏËÅÍÍß, ×ІÏ. (097)239-00-53, (063)274-43-74

17.2 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Îáë³ïèõó. Øèïøèíó. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
(068412-55-36

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ
Âòðà÷åíèé äèïëîì áàêàëàâðà ÀÍ¹23891653 â³ä 30 ÷åðâíÿ.2004
ð., âèäàíèé ÑÍÓ ³ì. Â.Äàëÿ íà ³ì’ÿ Àçàðîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.1 ÏÐÎÄÀÌ
KÈÑËÈÉ ÒÎÐÔ ÄËß ËÎÕÈÍÈ ÏÐÎÄÀÌ, 45 Ë/85 ÃÐÍ. (098)
152-04-82

19.2 ÊÓÏËÞ

512279

ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß,
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-4664, 57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64,
57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64

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

ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ІÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІÞ,
ÐÀÄßÍÑÜÊІ ІÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ, ÄÈÒ. (097) 872-46-64,
57-30-64

ÁÐÓÕÒ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÈÉ, ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І.
ÌÀÃÍІÒÎËÀ SHARP ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ×ÀÑÒÎÒÎÌІÐÈ, ÐÅËÅ,
ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (097) 111-68-62

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÌÅÕÀÍІ×ÍІ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÏËÀÒÈ, ÐÎÇÊËÀÄÍІ,
ÍÎÂІ, ÂІÉÑÜÊ.ÎÄßÃ. ÄÎÐÎÃÎ. (097) 872-46-64, 57-30-64

ÏÀÐÔÓÌÈ ÔÐÀÍÖІß ÒÀ ÑÐÑÐ, ÔËÀÊÎÍÈ, ÁÓÐØÒÈÍÎÂÅ ÒÀ
ÊÎÐÀËÎÂÅ ÍÀÌÈÑÒÎ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎ ІÍØ. (096) 437-03-19

ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ×ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË.,
ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91

ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-77-50

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 57-30-64

ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ,
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64

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

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

ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ ÐІÇÍІ, ÔÎÒÎÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÐÀÄІÎÏÐÈÉÌÀ×І, ІÃÐÈ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ. (096) 437-03-19

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. (067) 263-09-40

×ÀÑÒÎÒÎÌІÐ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ, ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÑÈÃÍÀËІÂ,
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎÏÐÈÁÎÐÈ. ÄÎÐÎÃÎ. (098) 753-77-50
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ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 21 âåðåñíÿ 2022

РОДИНА МАТЮШЕНКІВ ВРЯТУВАЛА
ПОНАД СТО ТВАРИН І ПТАХІВ
Доброта  У притулку «Лісова казка» —
понад сто тварин, звірів і птахів. Тут лелеки
живуть разом із косулями, совенята з
сичами, дикі горлиці з папугами, а ще є
24 собаки і 45 котів, коні, ослик, лисиці,
олень, морські свинки… Як вдається
доглядати таке царство? Де знаходиться
«Лісова казка» і чи можна там побувати?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Äå çíàõîäèòüñÿ
«Ë³ñîâà êàçêà»?
Ïðî öå ï³äêàçóº
¿¿ íàçâà — ó ë³ñ³.
Íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó, â ÿêîìó
ïðîæèâàþòü ìàéñòåð ë³ñó ²ëë³íåöüêîãî ë³ñíèöòâà Íàòàë³ÿ Ìàòþùåíêî ç ÷îëîâ³êîì, äîíüêîþ,
çÿòåì ³ ¿õí³ì 6-ð³÷íèì ñèíîì.
ßêùî ¿õàòè ç ²ëë³íö³â ó á³ê Ãàéñèíà, íà òðàñ³ á³ëÿ ñåëà ×åðâîíå º
ïîâîðîò íà Õð³í³âêó. Ñàìå ñþäè
ñë³ä çâåðíóòè ç ãîëîâíî¿ äîðîãè.
Àäðåñà — ñåëî Õð³í³âêà, âóëèöÿ
Ë³ñîâà, 11.
ГОСТЕЙ ПРИЙМАЮТЬ
У ВИХІДНІ
— Æèâåìî íà êîðäîí³, — ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ.
Êîðäîí äëÿ ë³ñ³âíèê³â, öå
íå ò³ëüêè ìåæà. Ó öüîãî ñëîâà º
ùå îäíå çíà÷åííÿ — òàê íàçèâàþòü áóäèíîê ë³ñíèêà, íàäàíèé
éîìó äëÿ ïðîæèâàííÿ.
— Óæå ïîíàä 20 ðîê³â ïðàöþþ
ó ë³ñíèöòâ³, ñò³ëüêè ó öüîìó áóäèíêó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — 23 ëþòîãî ïîäàëè äîêóìåíòè íà ïðèâàòèçàö³þ, à 24 ïî÷àëàñÿ â³éíà.
Âîíà é ðàí³øå æèëà ó ë³ñ³.
Áàòüêî ïðàöþâàâ ó Äàø³âñüêîìó ë³ñíèöòâ³. Çàì³ñòü ñóñ³äñüêèõ
ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èê³â, ÿê â ³íøèõ
ä³òåé, ó íå¿ áóëè á³ëî÷êè, çàéö³,
ëèñèö³…
Â³äòîä³ — ëþáîâ äî òâàðèí,
çâ³ð³â, ïòàõ³â.
— Âîíè ìåí³ ï³ä íîãè ñàì³
ñòåëÿòüñÿ — ñêàë³÷åí³ êîòèêè,
ñîáà÷êè ÷è ïòàøêè, — ãîâîðèòü
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Â³ä÷óâàþòü, ùî
ìîæó âðÿòóâàòè. Ìàáóòü, òàêó
ì³ñ³þ ïîêëàâ íà ìåíå Âñåâèøí³é.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, âñå æèâå õî÷å
ëàñêè ³ âîíà íàìàãàºòüñÿ äàòè ¿¿
ï³äîï³÷íèì ñâîãî ïðèòóëêó.
Ó ¿¿ ÷îëîâ³êà Åäóàðäà òàêå ñàìå
ëþáëÿ÷å ñåðöå äî ñêðèâäæåíèõ
³ñòîò. À ùå â³í ìàéñòåð íà âñ³
ðóêè. Âîëüºðè, áóäèíî÷êè, ³íø³
ñïîðóäè, â ÿêèõ æèâóòü âðÿòîâàí³
íèìè òâàðèíè ³ ïòàõè, çðîáëåí³
ïàíîì Åäóàðäîì.
Äî ðå÷³, îäèí ³ç áóäèíî÷ê³â
ïðèñòîñóâàëè ï³ä âåòåðèíàðíó îïåðàö³éíó. Òàì ó ðàç³ ïîòðåáè ë³êóþòü ÷è ñòåðèë³çóþòü

ìåøêàíö³â ïðèòóëêó. Ðîáèòü
öå ñòàðøà äî÷êà, ÿêó çâàòè òàê
ñàìî, ÿê ìàìó, — Íàòàë³ÿ Ãàâðèëþê. Âîíà âåòåðèíàðíèé ë³êàð.
Ïðàöþº çà ôàõîì ó âåòåðèíàðí³é
êë³í³ö³ â ²ëë³íöÿõ. ¯¿ ìàìà òàêîæ
çàê³í÷èëà äâà êóðñè âåòåðèíàðíîãî ôàêóëüòåòó â ³íñòèòóò³, à äàë³
ïåðåéøëà íà çîîòåõí³÷íèé, òîìó
çíàºòüñÿ íà òâàðèíàõ.
Äîãëÿäàòè ï³äîï³÷íèõ äîïîìàãàº òàêîæ ÷îëîâ³ê äî÷êè Þð³é ³
¿õí³é ñèí, 6-ð³÷íèé ßðîñëàâ.
— Äëÿ âåëèêèõ çîîïàðê³â ÷è
çâ³ðèíö³â ïðîáëåìí³ òâàðèíè àáî
ïòàõè íå ïîòð³áí³, à ìè íå ìîæåìî çàêðèâàòè î÷³, êîëè áà÷èìî
òðàâìîâàíó ³ñòîòó, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Ðÿòóºìî.
Ùå îäíà ¿õíÿ äî÷êà ïðîæèâàº
ó Â³ííèö³. Òåëåôîíóâàëà ìàì³,
ùî ó âèõ³äíèé ïðè¿äå, ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä³áðàëà õâîðîãî êîòèêà.
Çàïèòóâàëà, ÷è ìîæíà ïðèâåçòè.
— Êîòèê³â ³ ñîáàê óæå íå ïðèéìàºìî, — êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ. — ¯õ
³ òàê çàáàãàòî, 24 ñîáàêè, 45 êîò³â.
Àëå æ öå äî÷êà ïðîñèòü. ßê ìîæó
¿é â³äìîâèòè…
Ñï³âðîçìîâíèöÿ çàçíà÷àº, ùî
ç ïî÷àòêîì â³éíè ïîá³ëüøàëî
çâåðíåíü â³ä ëþäåé ç ïðîõàííÿì
çàáðàòè êîò³â ³ ñîáàê. Âñ³ ïîÿñíþþòü, ùî âè¿æäæàþòü çà êîðäîí, à äîìàøí³õ òâàðèíîê íåìà
äå ïîä³òè.
— Çàïèòóþ, à ÷îãî íå ïðîïîíóºòå ïîðîñÿ ÷è êîðîâó? — êàæå
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Â³äïîâ³äàþòü, ùî
æèâí³ñòü íà ñóñ³ä³â çàëèøèëè,
à ñîáàê ³ êîò³â ñóñ³äè íå õî÷óòü
áðàòè.
Ó êîæíîãî ç òèõ, õòî ïîòðàïèâ
ó «Ë³ñîâó êàçêó», ñâîÿ ³ñòîð³ÿ.
ЄНОТА ЕВАКУЮВАЛИ З
КРАМАТОРСЬКА
Äâîõ ºíîò³â ïåðåñåëåíö³ íå çàëèøèëè ó Êðàìàòîðñüêó ï³ä îáñòð³ëàìè. Ïåðåâåçëè ³ç ñîáîþ
äî íàøî¿ îáëàñò³. Îäíîãî äíÿ
òâàðèíêè âòåêëè ç ñ³ëüñüêî¿ õàòè,
â ÿê³é íèí³ ïðîæèâàþòü á³æåíö³.
ªíîòèõà çíàéøëàñÿ, à ñàìöÿ
íå âäàëîñÿ ðîçøóêàòè. Íàñòóïíîãî äíÿ ñóñ³äè çàïèòàëè, ÷è, áóâà,
íå ¿õíÿ òâàðèíêà?
ªíîò ïåðåáóâàâ ó òàêîìó æàëþã³äíîìó ñòàí³, ùî íå âï³çíàòè.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ó ïîøóêó ì³ñöÿ äëÿ
íî÷³âë³ â³í çàáðàâñÿ ó êóðíèê.
Íà êðèê êóðåé âèéøëè ãîñïîäàð³.

У цій родині усі люблять тварин. Ліворуч — Наталія, у центрі її дочка, проворуч — зять
Çàãëÿíóâøè âñåðåäèíó, ñïðèéíÿëè
ºíîòà çà òõîðà, ÿêèé çíèùóº êóðåé. Ñòàëè ëóïèòè éîãî ïàëèöåþ.
Òâàðèíêó çàâåçëè ó Â³ííèöþ
äî âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè. Ïåðåëàìàí³ í³æêó ³ ùåëåïó âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè, à îñü îêî âèäàëèëè.
Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ éîãî ãîäóâàëè
ç ï³ïåòêè. Öå çàâäàâàëî íåìàëèõ
êëîïîò³â. Òèì ÷àñîì âëàñíèêè
òâàðèíêè çáèðàëèñÿ äàë³ â äîðîãó. Òâàðèíó çàïðîïîíóâàëè
«Ë³ñîâ³é êàçö³».
— Ñêàë³÷åíà òâàðèíêà ïîâîäèëàñÿ íàäçâè÷àéíî àãðåñèâíî, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Òàêîþ
áóëà ¿¿ ðåàêö³ÿ íà çàâäàíèé á³ëü.
Àáè íå ïîêóñàëà ëþäåé, ó âåòåðèíàðí³é êë³í³ö³ ¿é îäÿãëè íàìîðäíèê. Íàì òðåáà áóëî éîãî
çíÿòè. Àëå ºíîò êèäàâñÿ, íàìàãàâñÿ âêóñèòè. Äî÷êà Íàòàë³ÿ äîáðèõ äâ³ ãîäèíè ïðèçâè÷àþâàëà
òâàðèíó. Äàâàëà çðîçóì³òè, ùî

Ïîíàä 40 ë³òð³â
êàø³ ãîòóº ùîäíÿ
âëàñíèöÿ «êàçêè» äëÿ
ñâî¿õ «ä³òîê». Áåç
ì’ÿñà òâàðèíè òåæ
íå îáõîäÿòüñÿ
òóò ¿¿ í³õòî íå ñòàíå îáðàæàòè.
Çðåøòîþ, öå âäàëîñÿ. Â³ä÷óâøè
ñåáå ó áåçïåö³, ó òóðáîò³, ºíîò
çì³íèâñÿ íåâï³çíàííî.
ЯКЩО БІЛЧЕНЯТА ВИПАЛИ
З ДУПЛА, БІЛКА ВІД НИХ
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ
Â³ä äåÿêèõ òâàðèí ¿õí³ «áàòüêè»
â³äìîâëÿþòüñÿ, ÿê ò³ëüêè â³ä÷óâàþòü, ùî äî òèõ òîðêàëèñÿ ðóêè
ëþäèíè. Öå ïðèòàìàííî á³ëêàì.
Êîëè ïàí³ Íàòàë³¿ ïîâ³äîìèëè,
ùî â³ä á³ë÷åíÿò, ÿê³ âèïàëè ç äóïëà çð³çàíîãî äåðåâà, á³ëêà ïðîñòî âòåêëà, âîíà âñå çðîçóì³ëà.
Îñü òàê ó íå¿ îïèíèëîñÿ îäðàçó
øåñòåðî ðóäîõâîñòèõ.
Ñõîæà ³ñòîð³ÿ ç ëàìîþ. Çíàéäåíó
êðèõ³òíó òâàðèíêó âèãîäîâóâàëè ç
ñîñêè. Êîëè ï³äðîñëà, õîò³ëè ïåðåäàòè â çîîïàðê äî ñ³ìåéñòâà ëàì.
Îäíàê ò³ íå ïðèçíàëè ìàëîãî. Äîâåëîñÿ ïîâåðíóòè ó «Ë³ñîâó êàçêó».

Доброта не має меж
— Якби мала достатньо грошей,
зробила б притулок більшим,
бо війна завдала болю не тільки людям, а й тваринам, — каже
Наталія Матющенко. — Рятуючи
тварин, ми рятуємо самі себе.
З цією дивовижною жінкою, сер-

це якої переповнене любов’ю
до братів наших менших, познайомив керівник пресслужби
«Вінницяліс» Станіслав Вовк.
— Доброта не має меж, — каже
пан Станіслав. — Пані Наталія
підтверджує це своєю справою,

Ùå îäíó á³ëî÷êó ïåðåäàâ áàòüêî äèòèíè, ÿêó âîíà ïîêóñàëà.
ª ó ïðèòóëêó øèíøèëè. Ó ÷îëîâ³êà, ÿêèé ¿õ óòðèìóâàâ, ðîçâèíóëàñÿ àëåðã³ÿ, òîìó âèð³øèâ
ïîçáóòèñÿ.
Áàãàòî ó ïðèòóëêó ìîðñüêèõ
ñâèíîê. ª òõ³ð, êðîëèê, îñëèê,
÷îðíîáóðèé ëèñ.
— Ùîá íàøîìó ëèñó íå áóëî
ñóìíî, ïî¿õàëè çà ëèñè÷êîþ,
à ïîâåðíóëèñÿ ç äâîìà àðêòè÷íèìè ëèñè÷êàìè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Ó Â³ê³ïåä³¿ ñêàçàíî, ùî òèï
àðêòè÷íèõ ëèñèöü ó ïðèðîä³
íå çóñòð³÷àºòüñÿ, éîãî øòó÷íî
âèâåëè çàðàäè õóòðà.
КОНИК З ОЧИМА, ЯК ДВА
ОЗЕРЦЯ
Îäíîãî ðàçó ïàí³ Íàòàë³¿ çàòåëåôîíóâàëè ³ çàïèòàëè, ÷è
íå õîò³ëà á êóïèòè êîíèêà? Òåëåôîíóâàëè ç³ ñêîòîá³éí³. Ñêàçàëè,
ùî ó òâàðèíè ð³äê³ñíîãî êîëüîðó
î÷³, í³áè äâà îçåðà.
Íå ïðî î÷³ äóìàëà æ³íêà ï³ñëÿ
ðîçìîâè. Íå çíàõîäèëà ñîá³ ì³ñöÿ
â³ä äóìêè, ùî òâàðèíà ï³äå ï³ä
í³æ. Äå ãðîø³ âçÿòè? Íà òîé ÷àñ
öå áóëî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ñêàçàëà ïðî äçâ³íîê ÷îëîâ³êîâ³. Çàïèòàëà, ÷è íå ïðîòè, ÿêùî
êóïëÿòü òîãî êîíÿ? Åäóàðä íå çàïåðå÷óâàâ. Ä³ñòàëè ç³ «ñõîâêó»
ñâî¿ çáåðåæåííÿ, ðåøòó ïîçè÷èëè
ó ëþäåé ³ ïî¿õàëè êóïóâàòè.
— Òàêå áóâàº, êîëè ïðàö³âíèêè
ñêîòîá³éí³ ïåðåïðîäóþòü òâàðèí
òðîõè äîðîæ÷å çàì³ñòü òîãî, ùîá
â³äïðàâèòè íà çàá³é, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Êàæóòü, äóøà
áóäå ñïîê³éí³øà, òà é êîï³éêó çàðîáëÿòü.
Çàãàëîì ó «Ë³ñîâ³é êàçö³» òðè
êîíèêè. Íàòàëÿ íàçèâàº ¿õ òðè
áîãàòèð³.
Ç ïîí³ ñòàëàñÿ ìàéæå àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. Éîãî, êàë³÷êó,
ïëàíóâàëè çãîäóâàòè õèæàêàì
ó çîîïàðêó. Àëå â³í æèâèé, áî º
«Ë³ñîâà êàçêà».
Çíàéøîâñÿ ïðèõèñòîê äëÿ âîðîíà, â ÿêîãî ò³ëüêè ïîëîâèíà
äçüîáà, òîìó â äèê³é ïðèðîä³ â³í
áè íå çóì³â çíàéòè ñîá³ äîñòàòíüî
õàð÷³â.

Íàâðÿä ÷è âèæèâ áè ñè÷ ç ïåðåëàìàíèì êðèëîì. Îäíîîêèé
ñîê³ë íå ì³ã áè âïîëþâàòè äëÿ
ñåáå çäîáè÷. Â îäíîãî ç ëåëåê ïîâí³ñòþ â³äñóòíº êðèëî, â ³íøîãî
âîíî ïîøêîäæåíå, òîìó äàëåêî
íå ë³òàº.
У МЕНЮ ПОТРІБНІ… МИШІ
Ïîíàä 40 ë³òð³â êàø³ ãîòóº ùîäíÿ âëàñíèöÿ «êàçêè» äëÿ ñâî¿õ
«ä³òîê», òàê âîíà í³æíî íàçèâàº
òèõ, õòî îñåëèâñÿ ó íèõ. Áåç ì’ÿñà
òâàðèíè òåæ íå îáõîäÿòüñÿ. Çàêóïîâóþòü êóðÿòèíó ó Ëàäèæèí³
íà ïòàõîôàáðèö³. Çãîäîâóþòü òàêîæ ñóõ³ êîðìè.
Îêðåìî ñêàæó ïðî ìåíþ ó ñîâ.
¯õ òóò òðîº. Âîíè íå îáõîäÿòüñÿ
áåç ìèøåé. À äå âçÿòè? «Êîòèêè
ïðèíîñÿòü», — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.
— Áåç ï³äòðèìêè íåáàéäóæèõ
ìè íå çìîãëè á óòðèìóâàòè ïðèòóëîê, — êàæå ïàí³ Íàòàë³ÿ.
Íàçèâàº ëþäåé, ÿê³ âðàæàþòü
ñâîºþ íåáàéäóæ³ñòþ. Íàïðèêëàä,
îäíà ç êèÿíîê êîæåí ì³ñÿöü ïåðåêàçóº ¿ì íà áàíê³âñüêó êàðòêó
ïî 1000 ãðèâåíü íà êîðìè. Âë³òêó ï³â òîííè êîðì³â, çîêðåìà,
ì’ÿñíèõ ïàøòåò³â, äîñòàâèëè
âîëîíòåðè ç³ Ëüâîâà.
¯õíÿ çíàéîìà ³ç ñóñ³äíüîãî
ñåëà ïðàöþº ó Ïîëüù³, àëå òóò
ìàº çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Çàñ³âàº ¿¿
òðàâàìè íà ñ³íî äëÿ ïðèòóëêó.
Ìîãëà ïðîäàòè ³ âèðó÷èòè ãðîø³,
àëå í³, æåðòâóº äëÿ òâàðèí ³ ïòàõ³â. Âåòåðàí ÀÒÎ çàòåëåôîíóâàâ
³ çàïðîïîíóâàâ ïîä³ëèòèñÿ âèðîùåíèìè ãàðáóçàìè.
² öå ùå íå âñ³ áëàãîä³éíèêè.
Àëå êîðìè ïîòð³áí³ ùîäåííî!
Çàðîáëåí³ êîøòè ðîäèíà òàêîæ
âèòðà÷àº íà ãîä³âëþ öàðñòâà òâàðèí ³ ïòàõ³â.
Ìè ìîæåìî âðàíö³ ñàì³
íå âñòèãíóòè ïîñí³äàòè, àëå ò³,
õòî â ïðèòóëêó, íå ìàþòü çàëèøèòèñÿ ãîëîäí³ ó æîäíîìó
ðàç³, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — Öå
äóæå âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïåðåä æèâèìè ³ñòîòàìè. Çíàºòå,
ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ Êàðïàòè. Àëå
ÿ íå ìîæó òóäè ïî¿õàòè, ùîá ïîìèëóâàòèñÿ ¿õíüîþ êðàñîþ. Çäîãàäàéòåñÿ, ÷îìó…

Ви можете допомогти
яку започаткувала з власної ініціативи лише тому, аби допомогти
тваринам, звірам і птахам, яким
нема від кого чекати допомоги.
Коли побуваєш у її «казці», подивишся на це царство природи,
ніби душею відроджуєшся.

Притулок «Лісова казка» утримується за кошти тих, хто його
створив, родини Матющенків,
а також небайдужих людей.
Якщо у вас є можливість і бажання підтримати благородну справу,
повідомляємо номер картки для

переказу грошей: ПриватБанк
5168 757419256427 (Наталія
Гаврилюк).
Прочитати про притулок у Фейсбуці і переглянути там відео
можна за посиланням
https://goo.su/zck9bM3
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ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ВАКЦИНАЦІЯ
ОБОВ’ЯЗКОВА. СПРАВДІ ВСІМ?
Відповідальність  Днями Верховна
Рада ухвалила законопроєкт 4142 «Про
систему громадського здоров’я», навколо
якого роками точилися суперечки,
правки, мітинги.
У законі йдеться про обов’язок кожного
вакцинуватись і проходити медогляди.
Та чи справді цей закон такий страшний,
як його малюють?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Äáàòè
ïðî
ñâîº çäîðîâ’ÿ òà
çäîðîâ’ÿ îòî÷åííÿ òåïåð íå ïðàâî, à îáîâ’ÿçîê
êîæíîãî óêðà¿íöÿ. ÂÐ óõâàëèëà
çàêîíîïðîºêò ¹ 4142 ïðî ñèñòåìó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ. Ìîâà
â íüîìó éäå, çîêðåìà, ïðî âàêöèíàö³þ. Ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåííÿ
íà äèôòåð³þ, êàøëþê, ê³ð, ïîë³îì³ºë³ò, ïðàâåöü, òóáåðêóëüîç
òîùî º îáîâ’ÿçêîâèìè. Äî ïåðåë³êó âíåñëè ³ âàêöèíàö³þ â³ä
COVID-19.
Öÿ íîâèíà âèêëèêàëà õâèëþ
íåçàäîâîëåííÿ, ÿêà çâîäèòüñÿ
äî òîãî, ùî çàêîí ¹ 4142 îáìåæóº ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè.
Òîìó ãîëîâà Êîì³òåòó ç ïèòàíü
çäîðîâ‘ÿ íàö³¿ Ìèõàéëî Ðàäóöüêèé íà ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè â³äçíà÷èâ îñíîâí³ òåçè öüîãî çàêîíó,
äëÿ ðîçóì³ííÿ.
Çàêîí íå çàïðîâàäæóº â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â³äìîâó â³ä âàêöèíàö³¿.
Çàêîí íå âèìàãàº â³ä óêðà¿íö³â
âàêöèíóâàòèñü. Àëå íåâàêöèíîâàí³ íå ïîâèíí³ íàðàæàòè íà íåáåçïåêó âàêöèíîâàíèõ ãðîìàäÿí.
Çàêîí íå çîáîâ’ÿçóº ïðîõîäèòè
âàêöèíàö³þ, ÿêùî âè ââàæàºòå ¿¿
íåäîö³ëüíîþ.
Æîäíèõ ñàíêö³é çà â³äìîâó â³ä
âàêöèíàö³¿ çàêîí íå ïåðåäáà÷àº,
òèì á³ëüøå òàêèõ, ÿê ïîçáàâëåííÿ
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.
Çàêîí íå òîðêàºòüñÿ ìàéíà
ÿê âàêöèíîâàíèõ, òàê ³ íåâàêöèíîâàíèõ ãðîìàäÿí (òîæ í³õòî íå áóäå êîíô³ñêóâàòè ìàéíî
íåâàêöèíîâàíî¿ ëþäèíè).

Æîäíèõ çì³í ùîäî ìåäè÷íî¿
òàºìíèö³ àáî ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ
íå ïåðåäáà÷åíî. ßê ³ ðàí³øå, äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ º ëèøå ó âàøîãî ë³êàðÿ.
Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüíîñò³
äëÿ óêðà¿íö³â, ÿê³ â³äìîâèëèñü
ïðîõîäèòè îáîâ’ÿçêîâ³ ìåäîãëÿäè, çàêîíîì íå ïåðåäáà÷åíà.
Çàêîí íå çàïðîâàäæóº íîâèõ
âèìîã ùîäî ùåïëåííÿ ä³òåé.
ВАРТО ПОЧИТАТИ ЗАКОН
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà ßðîñëàâà Ìàðòèíþêà, âèìîãà ïðî
îáîâ’ÿçêîâó âàêöèíàö³þ íàñåëåííÿ ïðîòè îñîáëèâî íåáåçïå÷íèõ õâîðîá ç îãëÿäó íà ïîòðåáó

Ïðîñòà àíàëîã³ÿ ç
êîâ³äîì, õòî õîò³â,
òîé çðîáèâ ùåïëåííÿ,
õòî íå õîò³â — í³. Íå
âàêöèíîâàí³ ìàëè
ïåâí³ îáìåæåííÿ
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ º
âèïðàâäàíîþ. Â äàíîìó ïèòàíí³
ïðåâàëþº ïðèíöèï âàæëèâîñò³
ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â íàä îñîáèñòèìè. Í³êîãî íå ìîæíà ïðèìóñèòè ðîáèòè ùåïëåííÿ, öå
ïðàâî êîæíîãî, àëå ÿêùî â íüîãî
íå áóäå ùåïëåíü, õàé ãîòóºòüñÿ
äî òîãî, ùî â³í áóäå òåðï³òè ïåâí³
íåçðó÷íîñò³ â³ä äåðæàâè.
— Çã³äíî ³ç çàêîíîì âàêöèíóâàòèñü, òî òâ³é îáîâ’ÿçîê, àëå
â³äïîâ³äàëüíîñò³ òàì íå âñòàíîâëåíî. Òàê òè ìàºø äáàòè ïðî ñâîº
çäîðîâ’ÿ ³ ïðî çäîðîâ’ÿ íàâêîëèøí³õ, ìàºø, àëå äåðæàâà òåáå
íå ìîæå çìóñèòè öüîãî ðîáèòè, —
ãîâîðèòü àäâîêàò. — Òà òè ìàºø

Закон не вимагає від українців вакцинуватись. Але невакциновані не повинні наражати
на небезпеку вакцинованих громадян
ðîçóì³òè, ùî ÿêùî íå âàêöèíóºøñÿ îáîâ’ÿçêîâèìè âàêöèíàìè,
ÿê³ ïðîïèñàí³ â Êàëåíäàð³ ùåïëåíü, àáî íå âàêöèíóºø ñâî¿õ ä³òåé, òî áóäåø ïîçáàâëåíèé
ïåâíèõ ïðàâ, áëàã, ÿê³ º äëÿ òèõ,
õòî âàêöèíîâàíèé. Â ïðèíöèï³
òàê áóëî ³ äî öüîãî ÷àñó. ª ñóäîâà
ïðàêòèêà, äå ìàìè ñóäèëèñÿ ç³
øêîëàìè, ùîá ¿õí³õ íåâàêöèíîâàíèõ ä³òåé âçÿëè äî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó. À Âåðõîâíèé ñóä ñêàçàâ — ïðàâî ãðîìàäÿí íà áåçïå÷íå ñåðåäîâèùå, âàæëèâ³øå,
í³æ ïðàâî îêðåìîãî ãðîìàäÿíèíà.
Ïðîñòà àíàëîã³ÿ ç êîâ³äîì, õòî
õîò³â âàêöèíóâàòèñÿ, òîé öå çðîáèâ, õòî íå õîò³â — í³. Íå âàêöèíîâàí³ ìàëè ïåâí³ îáìåæåííÿ. Òàê³
îáìåæåííÿ ìîæóòü áóòè ç ÷àñîì
çàñòîñîâàí³ äëÿ òèõ, õòî íå âàêöèíîâàíèé îáîâ’ÿçêîâèìè âàêöèíàìè, ³ ëþäèíà ìàº öå çâàæèòè. Öå
¿¿ ïðàâî ³ îñîáèñòèé âèá³ð.
— ×è ìàº ïðàâî ëþäèíà
íå âàêöèíóâàòèñÿ — òàê. Àëå ¿¿
ïðàâî ä³º äî òèõ ï³ð, äîêè íå âïèðàºòüñÿ â ìîº ïðàâî. Ìîÿ îñîáèñòà äóìêà, ùî ç ÷àñîì ìîæëèâî, ÿê ïî êîâ³äó áóëè ðîçïèñàí³
îáìåæåííÿ äëÿ íåâàêöèíîâàíèõ,

òàê ñàìî íà ï³äñòàâ³ öüîãî çàêîíó
â ïîäàëüøîìó ðîçïèøóòü îáìåæåííÿ ³ äëÿ òèõ, õòî, íàïðèêëàä,
íå âàêöèíîâàíèé â³ä êðàñíóõè ÷è
êîðó, — ãîâîðèòü þðèñò.
ТИ АБО НЕРОЗУМНИЙ, АБО
ЗАПЛУТАВСЯ
ËÎÐ Àíàòîëèé Âëàñåíêî ââàæàº, ùî âñ³ ìàþòü áóòè âàêöèíîâàí³, òîìó ùî êîëåêòèâíèé
³ìóí³òåò — öå çàõèñò íàö³¿, òîáòî
çàâäàííÿ äåðæàâè éîãî ñòâîðþâàòè.
— Ò³, õòî ïðîòè, àáî íå ðîçóì³þòü, àáî ¿õ çàïëóòàëè. ×àñòî
öå ïèòàííÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ÿêèé òàêîæ ìîæå íå ðîçóì³òè
÷è áóòè çàïëóòàíèì, — ãîâîðèòü
ë³êàð. — Àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
öåé çàêîí íå ñïðàöþº, òîìó ùî
â êîæí³é êðà¿í³ ðîçóìí³ ëþäè
ñêëàäàþòü äîñèòü íåâåëèêó
÷àñòêó íàñåëåííÿ. À íåðîçóìí³
ëåãêî âåäóòüñÿ íà êîíñï³ðîëîã³þ,
â åïîõó ³íòåðíåòó ¿¿ íåìîæëèâî
âèòðó¿òè.
² ö³ ëþäè çàâæäè áóäóòü êðè÷àòè, ùî çäîðîâ’ÿ íàö³¿ — íå ¿õ
ñïðàâà, áî ò³ëî ¿õ õðàì ³ âîíè ñàì³
âèð³øóþòü êîëîòè ÷è í³.

ВЧИСЬ ОНЛАЙН, ПРАЦЮЙ
ОНЛАЙН, ЖИВИ ОНЛАЙН
²íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåðáèíà
ãîâîðèòü, ùî íå ò³ëüêè ë³êàð³
ïîâèíí³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà æèòòÿ ïàö³ºíò³â, çà ¿õ çäîðîâ’ÿ.
Ïàö³ºíòè òàêîæ ìàþòü íåñòè
çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
— Ó áàãàòüîõ òàê ³ º. ßêùî
òè íå âàêöèíóºøñÿ, íàïðèêëàä,
â ÑØÀ, òî òåáå íå äîïóñêàþòü
ó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ³ â ñàäî÷êè.
Ç êîâ³äîì öå ñòàëî ùå ñóâîð³øå,
òîìó ùî, ÿêùî òè íå âàêöèíóºøñÿ â³ä êîâ³äó, òåáå íå äîïóñêàþòü äî ðîáîòè, ³ òàê äàë³, ÿê
ì³í³ìóì â äåÿêèõ êðà¿íàõ òàêå º.
×è ïîãàíî öå ÷è äîáðå, ñêëàäíî ñêàçàòè. ß âàêöèíóþñü ³ âñ³õ
àã³òóþ âàêöèíóâàòèñü, â ìåíå ç
öèì ïðîáëåì íåìàº, ÿ âçàãàë³
íå ðîçóì³þ, â ÷îìó òóò ìîæå
áóòè ïðîáëåìà. Âàêöèíà ìàº
çàõèùàòè ³ âîíà çàõèùàº òåáå
îñîáèñòî. ßêùî äî òåáå öå íå äîõîäèòü, òîä³ ïîòð³áíî ïîÿñíèòè
êðàùå, íå õî÷åø âàêöèíóâàòèñü,
íå ñòâîðþé íåáåçïåêó äëÿ ³íøèõ ëþäåé, ñèäè âäîìà — â÷èñü
îíëàéí, ïðàöþé îíëàéí, æèâè
îíëàéí.

РЕКЛАМА
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ПРОТИ КОВІДУ У ВІННИЦІ
ЩЕПЛЮЮТЬ ДВОМА ВАКЦИНАМИ
На часі  У зв’язку із черговим спалахом
коронавірусу все більше містян хочуть
отримати вакцину: як первинний курс
імунізації, так і бустерну дозу. Ми
поговорили з кількома вінничанами й
дізналися, чим вони ревакцинувалися та
які побічні реакції мали. Також дізналися,
які вакцини наразі доступні у місті та як їх
можна отримати
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Íîâà õâèëÿ êîðîíàâ³ðóñó íàáèðàº îáåðò³â. Ëèøå
çà îñòàííþ äîáó
ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó öåíòð³
êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá ÌÎÇ Óêðà¿íè çàðåºñòðóâàëè
ìàéæå ï³â òèñÿ÷³ íîâèõ âèïàäê³â
çàõâîðþâàííÿ íà êîâ³ä.
Â³äîìî, ùî íàðàç³ â Óêðà¿í³
âèðóº øòàì â³ðóñó «Îì³êðîí».
Çà ïåðåá³ãîì â³í íàãàäóº çâè÷àéíó
çàñòóäó: òåìïåðàòóðà, á³ëü ó ãîðë³,
íåæèòü, êàøåëü, ñëàáê³ñòü. Âòðàòè çàïàõó òà ñìàêó ìàéæå íå ô³êñóþòü, ÿê é çàëåæíîñò³ ïàö³ºíò³â
â³ä êèñíåâî¿ òåðàï³¿.
Ó çâ’ÿçêó ç³ ñòð³ìêèì ïîøèðåííÿì êîðîíàâ³ðóñó, ó Â³ííèö³
çá³ëüøèâñÿ çàïèò íà âàêöèíàö³þ.
Ë³êàð³ ãîâîðÿòü, ùî ìîâà ÷àñò³øå
éäå ïðî îòðèìàííÿ òðåòüî¿, áóñòåðíî¿ äîçè âàêöèíè. Çà ñëîâàìè
çàñòóïíèö³ äèðåêòîðêè äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³-

ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ Òåòÿíè
Áîíäàðåíêî, íàðàç³ äîñòóïí³ âàêöèíè Johnson & Johnson (åôåêòèâí³ñòü 85,4%) òà CoronaVac
(åôåêòèâí³ñòü 65,9%).
Îäíàê ùå ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ
ó Â³ííèö³ ìîæíà áóëî ðåâàêöèíóâàòèñÿ Pfizer/BioNTech (åôåêòèâí³ñòü 95%+). Ì³ñòÿíêà Àííà
ðîçïîâ³äàº, ùî îäðàçó ï³ñëÿ òàêîãî áóñòåðó â³ä÷óëà ñëàáê³ñòü,
à áëèæ÷å äî íî÷³ ó íå¿ ç’ÿâèâñÿ
á³ëü ó ðóö³.
— Âíî÷³ â³ä÷óâàëà á³ëü íàâ³òü
êð³çü ñîí, àëå íà ðàíîê ñàìîïî÷óòòÿ çíà÷íî ïîêðàùèëîñÿ, — ãîâîðèòü Àííà. — Ó ìåíå ùå òð³øêè ï³äâèùóâàëàñÿ òåìïåðàòóðà,
àëå òî ÷åðåç ìîþ ïîìèëêó, àäæå
ÿ çðîáèëà áóñòåðíó äîçó îäðàçó
ï³ñëÿ îäóæàííÿ â³ä êîâ³äó.
Þë³ÿ Ìåëüíèê îòðèìàëà áóñòåðíó äîçó âàêöèíîþ Pfizer ó ñåðåäèí³ âåðåñíÿ, àëå ó Ñòðèæàâö³.
Ä³â÷èíà ãîâîðèòü, ùî ïåðøèìè
äâîìà äîçàìè ó íå¿ áóëà âàêöèíà
CoronaVañ. Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî
êóðñó ùåïëåíü íå áóëî æîäíèõ

ïîá³÷íèõ åôåêò³â, îêð³ì ñëàáêîãî
áîëþ â ðóö³.
— Pfizer ïåðåíåñëà çíà÷íî
âàæ÷å. ×åðåç ê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ
ùåïëåííÿ ñèëüíî áîë³ëà ðóêà,
ïðàêòè÷íî ÿ íå ìîãëà íåþ ðóõàòè.
Áëèæ÷å äî íî÷³ ïî÷àëà â³ä÷óâàòè
ñëàáê³ñòü òà îçíîá, — ïðîäîâæóº
Þë³ÿ. — Ñêîðèñòàëàñü ïîðàäîþ
ë³êàðêè òà âèïèëà çíåáîëþâàëüíå.
Í³÷ ìèíóëà ñïîê³éíî, àëå âðàíö³
ìåí³ ñòàëî çíà÷íî ã³ðøå — òåìïåðàòóðà ï³äíÿëàñü äî 38 ãðàäóñ³â,
â³ä÷óâàëà ñèëüíó ñëàáê³ñòü, îí³ì³ííÿ ê³íö³âîê, á³ëü ó ñåðö³. Òàêèé
ñòàí òðèìàâñÿ äåñü ï³â äíÿ, ââå÷åð³
ïî÷óâàëàñü âæå çíà÷íî êðàùå.
²íàêøå ïåðåí³ñ ðåâàêöèíàö³þ
â³ííè÷àíèí Ñåðã³é Êîðåíþê. Óñ³
òðè äîçè âàêöèíè, ùî ¿õ îòðèìàâ
÷îëîâ³ê, áóëè â³ä Pfizer. Çà ê³ëüêà

Центри масової вакцинації тимчасово закрили
У зв’язку з повномасштабною війною та
задля безпеки пацієнтів Центри масової
вакцинації тимчасово закрили. Отримати
щеплення вінничани можуть, звернувшись
до свого сімейного лікаря в пункти щеплення, які працюють в кожній амбулаторії.
Маломобільні пацієнти для отримання вакцинації можуть замовити виїзд мобільної бригади. Для отримання вакцинації переселенцям
потрібно прийти до найближчого Центру
первинної медико-санітарної допомоги.
Адреси у Вінниці:
 «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1», за адресою: вул. Зерова,

ãîäèí ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ó íüîãî
ïî÷àëà áîë³òè ðóêà, á³ëü òðèìàâñÿ áëèçüêî äîáè. Îäíàê çàãàëüíå
ñàìîïî÷óòòÿ ó ïåðøèé äåíü áóëî
íîðìàëüíèì.
— Íà íàñòóïíèé äåíü â³ä÷óâàâ
ëåãêó ñëàáê³ñòü, ïîñò³éíî õîò³ëîñÿ ñïàòè. Òåìïåðàòóðà áóëà 37,2.
Ùå ÷åðåç äåíü âñ³ ñèìïòîìè çíèêëè, — êàæå Ñåðã³é.
Ñ³ìåéíà ë³êàðêà òà çàâ³äóâà÷êà
ì³ñüêî¿ àìáóëàòîð³¿ ¹ 3 Ëþäìèëà Áîéêî ãîâîðèòü, ùî çàçâè÷àé
ïîá³÷í³ ðåàêö³¿ çàëåæàòü â³ä â³êó
ïàö³ºíòà: ÷èì ìîëîäøà ëþäèíà,
òèì â³ä÷óòí³øå ðåàãóâàòèìå ¿¿ îðãàí³çì íà ââåäåííÿ âàêöèíè, çîêðåìà ï³äâèùåííÿì òåìïåðàòóðè
ò³ëà. Ó ñòàðøèõ ëþäåé ã³ïåðòåðì³¿
ïðàêòè÷íî íå ñïîñòåð³ãàþòü.
Òàêîæ ë³êàðêà ðîçïîâ³ëà, ùî
÷èìàëî ëþäåé, ÿê³ ïðèõîäÿòü çà-

ðàç çà áóñòåðîì, õî÷óòü îòðèìàòè
ñàìå Pfizer. ×åðåç éîãî â³äñóòí³ñòü
ó ì³ñò³ ëþäÿì ³ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè òà ëþäÿì ë³òíüîãî
â³êó ïðîïîíóþòü ðåâàêöèíóâàòèñÿ
âàêöèíîþ CoronaVac, ìîëîäèì —
Johnson & Johnson. Äëÿ ïåðâèííî¿
âàêöèíàö³¿ ëþäèíà ìîæå îáèðàòè
áóäü-ÿêó ³ç çàïðîïîíîâàíèõ âàêöèí.
Ùîäî ïîºäíàííÿ ì³æ ñîáîþ
âàêöèí, òî òóò ä³º íàñòóïíèé ïðèíöèï: ÿêùî ëþäèíà ïåðøèìè äâîìà äîçàìè îòðèìàëà CoronaVac,
òî é áóñòåðíà äîçà áóäå òàêîþ æ
âàêöèíîþ. ßêùî ïåðøèìè äîçàìè
áóâ Pfizer àáî Moderna (96%) —
ââîäÿòü Johnson & Johnson.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ äèðåêòîðêè îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òåòÿíè Áîíäàðåíêî, ïîñòà÷àííÿ âàêöèíè Pfizer
î÷³êóþòüñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Від ковіду можна вакцинувати дітей з 5 років

13, телефони для довідок — 27–69–97,
097–923–76–72
 «ЦПМСД № 2», за адресою: вул. Магістратська, 44, телефони для довідок —
67–02–24; 67–03–34
 «ЦПМСД № 3», за адресою: Хмельницьке шосе, 96, телефони для довідок —
46–78–93, 46–02–63
 «ЦПМСД № 4», за адресою: вул. Замостянська, 18, телефони для довідок —
55–43–77; 096–863–92–09
 «ЦПМСД № 5», за адресою: вул. Замостянська, 49, телефони для довідок —
60–24–49; 067–384–78–08

Поки верстався номер, Міністерство охорони здоров’я затвердило нові схеми
вакцинації відповідно до рекомендації
WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.
Основне: інактивовану вакцину CoronoVac
можна використовувати для бустерного
щеплення після застосування інших вакцин.
Також зменшено мінімальні терміни між
базовим (первинним) курсом вакцинації
та бустерною дозою. Тепер бустер можна
зробити через 5 місяців після завершення
базового курсу. Раніше цей термін складав
щонайменше 6 місяців.

Остання важлива зміна — дозвіл вакцинації дітей віком 5–11 років проти
COVID-19. Щеплення здійснюватимуть
вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей
віком 5–11 років обов’язковою є згода
батьків або опікунів. Раніше в Україні
була дозволена вакцинація дітей віком
від 12 років.
Важливо, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком
5–11 років передбачає інше дозування,
ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина
буде доступна в Україні.
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ОНОВИЛИ ГУРТОЖИТОК,
ДЕ МЕШКАЮТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ
За гроші німців  У Вінниці вдалося
відремонтувати 12 кімнат в одному з
гуртожитків. Фінансування надала німецька
організація GIZ. Тепер у комфорті будуть
жити переселенці, яких війна з росією
змусила покинути рідні домівки. Дізналися,
якими є ці кімнати та чи є в планах влади
подальше оновлення приміщень
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (063)7758334

Ó ãóðòîæèòêó ó÷èëèùà íà Ñòð³ëåöüê³é 19 âåðåñíÿ áóëî âåëèêå
â³äêðèòòÿ. Òóò çàâåðøèëè ðåìîíò
îäíîãî ç ïîâåðõ³â.
— ß 45 ðîê³â ÷åêàëà íà òàêèé
ðåìîíò íàøèõ ê³ìíàò, ³ íàðåøò³
ìè éîãî îòðèìàëè, — íå ïðèõîâóþ÷è çàõîïëåííÿ â ãîëîñ³, êàæå
çàâ³äóâà÷êà ãóðòîæèòêó Âàëåíòèíà Êðàéíÿê.
Íà äåâ’ÿòîìó ïîâåðñ³ â³äðåìîíòóâàëè âñ³ 12 ê³ìíàò, îáëàäíàëè
íîâèé ñàíâóçîë ³ç äóøîâîþ, íîâó
êóõíþ. Â³êíà, äâåð³ — òàêîæ íîâ³.
Ó êîæí³é ê³ìíàò³ áóäóòü æèòè
ïî îäí³é îêðåì³é ðîäèí³: äëÿ
öüîãî ïîñòàâèëè ë³æêà, ñòîëè,
çà ÿêèìè ä³òè ìîæóòü ðîáèòè
óðîêè, ïðîâåëè äî êîæíî¿ ê³ìíàòè Wi-Fi.
Íà öåé ðåìîíò Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà îòðèìàëà ãðàíò â³ä í³ìåöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ GIZ. Ìåáë³ òà
ïîñò³ëüí³ êîìïëåêòè íàäàâ Ôîíä
ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà».
Çàãàëîì òóò òåïåð º 41 ì³ñöå
äëÿ ïðîæèâàííÿ âíóòð³øí³õ ïåðåñåëåíö³â. Ïîì³òèëè, ùî ñàìèõ ïåðåñåëåíö³â ó öèõ ê³ìíàòàõ íåìàº.
— Ëþäåé ïîêè íå çàñåëÿëè,
ìè ùå íå âñòèãëè ï³äãîòóâàòè âñ³
ê³ìíàòè. Ïîñåëåííÿ áóäå íåçàáàðîì, — çàïåâíèëà Âàëåíòèíà
Êðàéíÿê.
ПРО УМОВИ ПРОЖИВАННЯ
Ïåðåñåëåíö³â òóò çàãàëîì
120 ëþäåé. Âîíè æèâóòü íà ³íøèõ ïîâåðõàõ áóä³âë³. Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç äâîìà æ³íêàìè, ÿê³
ïåðå¿õàëè äî Â³ííèö³ ç³ ñõ³äíèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè.
²ðèíà ç Àâä³¿âêè. Ïåðå¿õàëà
ç ðîäèíîþ äî íàøîãî ì³ñòà ùå
íàâåñí³. Ïîïðè òå, ùî âîíà âæå
íà ïåíñ³¿, äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-

òàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô ïðîäîâæóâàëà ïðàöþâàòè íà ì³ñöåâîìó
êîêñîõ³ì çàâîä³.
— ß áóëà ìàøèí³ñòêîþ òóðá³í,
³ çà ïîä³áíèì ïðîô³ëåì ó Â³ííèö³
ðîáîòè íåìàº. Ó Àâä³¿âö³ çàðàç
íåìîæëèâî æèòè, ìè òàì ïîñò³éíî áóëè â ï³äâàëàõ, ï³ä îáñòð³ëàìè. Íå õî÷ó ïðî öå ãîâîðèòè
é çãàäóâàòè, — ãîâîðèòü æ³íêà.
²ðèíà âäÿ÷íà â³ííè÷àíàì
çà ãîñòèíí³ñòü. Ó ãóðòîæèòêó,
çà ¿¿ ñëîâàìè, ìåøêàíöÿì äàþòü
ïîñóä, ïîñò³ëü, çàñîáè ã³ã³ºíè. Òàêîæ òóðáóþòüñÿ ³ ïðî êîìôîðò —
íåùîäàâíî ïðèâåçëè ï³÷êè äëÿ
îá³ãð³âó.
— Óìîâàìè ÿ çàäîâîëåíà, òà é
îïëàòè çà ïðîæèâàííÿ íå âèìàãàþòü, ùî áåççàïåðå÷íî º ïëþñîì
äëÿ íàñ. Çâ³ñíî, õîò³ëà á æèòè
â êðàùèõ ê³ìíàòàõ, ÿê³ çðîáèëè
íàâåðõó. Àëå öå äëÿ ìåíå çàâèñîêî, âàæêî ï³äí³ìàòèñü, — ñêàçàëà
²ðèíà.
Ëþäìèëà ç Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³.
Äî òîãî, ÿê îïèíèòèñü ó Â³ííèö³,
âîíà ùå ÷èìàëî ïî¿çäèëà ïî ñâîºìó ðåã³îíó, øóêàþ÷è ïðèõèñòêó
â³ä ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.
Ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà çàñòàëà ¿¿ ðîäèíó â Îëåêñ³¿âö³. ×åðåç
áëèçüê³ñòü ñåëà äî îêðóæíî¿ äîðîãè Õàðêîâà, ìåøêàíö³ ö³º¿ ãðîìàäè îäíèìè ç ïåðøèõ â³ä÷óëè,
ùî òàêå ïðèëüîòè ðîñ³éñüêèõ
ðàêåò òà àðòñíàðÿä³â.
— Ñïî÷àòêó ìè ïåðå¿õàëè äî ñàìîãî Õàðêîâà, ïîò³ì ïî¿õàëè â á³ê
²çþìà. Àëå âñ³ äèâèëèñÿ íîâèíè,
áà÷èëè, ùî ðîñ³ÿíè íàñòóïàþòü ³
íà öåé á³ê Õàðê³âùèíè, òîæ ïî¿õàëè çâ³äòè, — ãîâîðèòü ²ðèíà. —
À äî Â³ííèö³ ïðè¿õàëà, íå âò³êàþ÷è â³ä â³éíè. ß ñþäè ïðè¿õàëà
çà ñèíîì-â³éñüêîâèì, ÿêîãî ïîêëàëè íà ë³êóâàííÿ â îäíó ç ë³êàðåíü, ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í îòðèìàâ
ïîðàíåííÿ íà ïåðåäîâ³é.

Ñèí õàðê³â’ÿíêè îòðèìàâ
íåîáõ³äíó îïåðàö³þ. ×àñòêîâî
ïðîéøîâ ðåàá³ë³òàö³þ, ³ çíîâó
ïîâåðíóâñÿ äî ëàâ ÇÑÓ. Ùîäî
óìîâ ó ãóðòîæèòêó, òî ²ðèíà â³äïîâ³äàº, ùî âîíè ö³ëêîì ¿¿ âëàøòîâóþòü.
— Êåð³âíèöòâî éäå íàçóñòð³÷ ç
áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ. ßêùî ó òåáå
÷îãîñü íå âèñòà÷àº — äàäóòü.
À ìåí³ öÿ äîïîìîãà áóëà äîðå÷íîþ, áî ç Õàðê³âùèíè ÿ ïðè¿õàëà
äî Â³ííèö³ áåç í³÷îãî, — ïðîäîâæóº æ³íêà.
Îñê³ëüêè ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ íàïîëÿãàëè, ùîá ñèí ²ðèíè
ïðîéøîâ ïîâíå â³äíîâëåííÿ
ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ, òî æ³íêà çíîâó âèðóøàº çà íèì. Íà öåé ðàç
äî Ïîëüù³, äå â³í îòðèìàº íåîáõ³äíå ë³êóâàííÿ.
— Óñå áóäå äîáðå. Â³í ó ìåíå
áîéîâèé õëîïåöü. Áî, ÿê ò³ëüêè
çàê³í÷èëàñÿ ðåàá³ë³òàö³ÿ, òî â³í
êîæíîãî äíÿ áóâ íà ñëóæá³. Çàâæäè ìåí³ ãîâîðèâ, ùî «ó íàñ ³
òàê ëþäåé ìàëî, òðåáà äîïîìà-

Кімнати обладнали ліжками та столами. Меблі та нові
постільні комплекти надав Фонд громади «Подільська
громада»

Çàãàëîì òóò òåïåð
º 41 ì³ñöå äëÿ
ïðîæèâàííÿ âíóòð³øí³õ
ïåðåñåëåíö³â. Ëþäåé
ïîêè íå çàñåëÿëè. Íå
âñå ùå ãîòîâå
ãàòè îäèí îäíîìó, íàâ³òü, ÿêùî
ÿ íà ë³êàðíÿíîìó», — ñêàçàëà
õàðê³â’ÿíêà.
НА ЗЕКОНОМЛЕНІ КОШТИ
ПОМІНЯЮТЬ ВІКНА
Ïîâåðòàºìîñü íàçàä íà äåâ’ÿòèé
ïîâåðõ, äå â³äðåìîíòîâàí³ ê³ìíàòè. Òàì çóñòð³÷àºìî ï³äðÿäíèêà
ðîá³ò — äèðåêòîðà òîâàðèñòâà
«Â³ííèöÿáóä» Êàðëî Ã³ã³íå³øâ³ë³.
— Ðåìîíòóâàëè öåé ïîâåðõ
ìè äâà ì³ñÿö³. Ïîâí³ñòþ ïåðåðîáëþâàëè âñå. Íîâ³ ñòÿæêè,
òèíüêóâàííÿ, — êàæå Êàðëî
Ã³ã³íå³øâ³ë³. — Íàì áóëî âèä³ëåíî íà ö³ ðîáîòè 2,9 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü, ç ÿêèõ ìè âèêîðèñòàëè
2,5 ì³ëüéîíà. Çàëèøîê êîøò³â,
çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàìîâíèêîì
ðîá³ò, âèòðàòèìî íà çàì³íó â³êîí
íà âîñüìîìó ïîâåðñ³. À òàêîæ áóäåìî ïåðåðîáëÿòè âõ³äíó ãðóïó.
Òî ÿê âñå æ áóäóòü ðîçñåëÿòè
ïåðåñåëåíö³â? Âðàõîâóþ÷è, ùî
íà îíîâëåíîìó ïîâåðñ³ º ì³ñöå
ï³ä 41 ëþäèíó, à ïåðåñåëåíö³â

Разом із кімнатами, в гуртожитку тепер є сучасна кухня.
Тут поставили електроплити, два великих холодильники та
інше приладдя, яке потрібне для готування їжі
ó öüîìó ãóðòîæèòêó æèâå âòðè÷³
á³ëüøå — 120.
— Íà äóìêó ì³ñüêî¿ âëàäè, íàéêîìôîðòí³ø³ óìîâè ïîòð³áíî íàäàòè ðîäèíàì ç ä³òüìè. Ó öüîìó
ãóðòîæèòêó ïðîæèâàþòü 15 ñ³ìåé
³ç ä³òüìè. Ê³ìíàò — 12. ² ùîá
áóâ ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë öèõ
îíîâëåíèõ ïðèì³ùåíü, çàâòðà
â³äáóäåòüñÿ æåðåáêóâàííÿ. ² ò³
12 ñ³ìåé ç 15, ÿê³ ïðîéäóòü ïî æåðåáêóâàííþ, çìîæóòü âæå çàâòðà
ïîñåëèòèñÿ â íîâ³ ê³ìíàòè, — çàóâàæèëà êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó
îñâ³òè Îêñàíà ßöåíêî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ ñêàçàâ, ùî íàä ðåìîíòîì öüîãî ãóðòîæèòêó ïðàöþâàòèìóòü ³ íàäàë³. Çîêðåìà, é äëÿ
òîãî, ùîá îáëàäíàòè òóò ë³ôò.
— Ìè é íàäàë³ áóäåìî øóêàòè äîäàòêîâ³ ðåñóðñè äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðåìîíòó ó ãóðòîæèòêó
ó÷èëèùà. Òàê çìîæåìî ïîêðàùèòè óìîâè äëÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ðîäèí ïåðåñåëåíö³â. Ïîò³ì
â îíîâëåíèõ ê³ìíàòàõ æèòèìóòü
ñòóäåíòè, ÿê³ íàâ÷àòèìóòüñÿ ó çàêëàä³, — ñêàçàâ ï³ä ÷àñ îãëÿäó
ïðèì³ùåíü Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Юннати влаштували «бавовняне» шоу і розписали
подільськими візерунками «бандеропіч»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â ï³ñëÿ ë³òí³õ
êàí³êóë â³äíîâèëîñÿ íàâ÷àííÿ.
²ç ö³º¿ íàãîäè ïðîéøëî òðàäèö³éíå ñâÿòî «Þííàòè çóñòð³÷àþòü
äðóç³â».
Ùîïðàâäà, öüîãî ðàçó øêîëÿð³â
òà ¿õí³õ áàòüê³â çáèðàëè íå îäíî÷àñíî, à ïî ÷åðç³, ïðîòÿãîì âñüîãî
äíÿ. Öå äëÿ òîãî, ùîá ó ðàç³ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè äî óêðèòòÿ ìîãëè
âì³ñòèòèñÿ âñ³ ïðèñóòí³.

Íà ð³çíîìàí³òíèõ ëîêàö³ÿõ â³äãîìîí³ëè ìàéñòåð-êëàñè,
ïðîéøëè ï³çíàâàëüí³ åêñêóðñ³¿.
Øêîëÿð³ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü
ïîáóâàòè ó íàðîäîçíàâ÷³é ñâ³òëèö³, àêâàð³óìíîìó çàë³, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êåð³âíèêàìè ãóðòê³â
ð³çíèõ íàïðÿìê³â. Öå äîïîìîãëî
ïî÷àòê³âöÿì âèçíà÷èòèñÿ ç âèáîðîì òâîð÷îãî îá’ºäíàííÿ.
Ó ãóðòêó «Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ» ðîçïèñóâàëè «áàíäåðîï³÷»
äëÿ âî¿í³â ÇÑÓ. ¯¿ ïåðåäàäóòü
íà ïåðåäîâó.

— Íà áàç³ ñòàíö³¿ þííàò³â ä³º
âîëîíòåðñüêèé öåíòð, ÿêèé çáèðàº ³ ïåðåäàº ðå÷³ íà ïåðåäîâó. Ìè
âèð³øèëè ðîçïèñàòè ï³÷ ïîä³ëüñüêèì îðíàìåíòîì, àäæå â³í ïðèòàìàííèé íàøîìó ðåã³îíó. Òàêîæ
ïðèêðàñèìî ¿¿ «äåðåâîì æèòòÿ» —
ñèìâîëîì Ïîä³ëëÿ, — ïîÿñíèëà
êåð³âíèê ãóðòêà «Ïåòðèê³âñüêèé
ðîçïèñ» Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.
Ïîðó÷ ïðîõîäèâ ìàéñòåð-êëàñ
«Áàðàí÷èê Øîí». Çîêðåìà, ³ç áàâîâíè ñòâîðþâàëè ïîðîáêè, ÿê³
íàãàäóâàëè òâàðèíêó.

— Áàðàí÷èêà ³ç áàâîâíè çðîáèòè íåñêëàäíî. Òðåáà ñêëàäàòè äåòàë³ óâàæíî ³ ðåòåëüíî, — ðîçïîâ³â âîñüìèð³÷íèé Ñàøêî Ñâÿòèé.
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ þííàò³â
Ñâ³òëàíà Ïàâëþê ïîâ³äîìèëà,
ùî öüîãî ðîêó â çàêëàä³ ä³ÿòèìå 120 ãðóï çà 45 íàïðÿìêàìè.
Âîíè âõîäÿòü äî òðüîõ â³ää³ë³â:
á³îëîã³¿, åêîëîã³¿ òà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, êâ³òíèöòâà òà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà.
Çàãàëîì íà ñòàíö³¿ þííàò³â òà ó ¿¿

ô³ë³ÿõ îð³ºíòîâíî íàâ÷àòèìåòüñÿ
1250 ä³òåé.
— Íå âñ³ ãðóïè ôóíêö³îíóâàòèìóòü íà áàç³ íàøîãî çàêëàäó. Òàêîæ íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòèìå ó â³ííèöüêèõ á³áë³îòåêàõ ³ øêîëàõ, äå
íàøèõ ó÷í³â ìîæóòü ïðèéíÿòè ³ º
â³äïîâ³äíå óêðèòòÿ. Ìàºìî ô³ë³¿
â Ëàäèæèí³, Êîçÿòèí³, Æìåðèíö³,
Æìåðèíñüêîìó, Õì³ëüíèöüêîìó
ðàéîíàõ. Çàãàëîì 14 íàøèõ êåð³âíèê³â ãóðòê³â ïðàöþþòü â ³íøèõ
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ, — ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà Ïàâëþê.
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ХЕРСОНЕЦЬ ВІДРОДЖУЄ
ПАНКРАТІОН І ГРЕППЛІНГ
Універсал  Вимушений переселенець
із Херсону Єгор Лебідь почав розвивати
на Вінниччині ще два види єдиноборств.
Починав із бразильського джиу-джитсу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

ªãîð Ëåá³äü — ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè, âîëîäàð êîðè÷íåâîãî
òðåíåðñüêîãî ïîÿñà (â³í îäðàçó
ïåðåä ÷îðíèì) ³ç áðàçèëüñüêîãî
äæèó-äæèòñó. Äî â³éíè â³í áóâ
êåð³âíèêîì õåðñîíñüêîãî ñïîðòèâíîãî êëóáó áîéîâèõ ìèñòåöòâ
«Êàòðàí» òà âîäíî÷àñ ãîëîâîþ
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿
ãðåïïë³íãó ³ äæèó-äæèòñó. Òåïåð
30-ð³÷íèé âèìóøåíèé ïåðåñåëåíåöü ðîçâèâàº ºäèíîáîðñòâà
ó Â³ííèö³.
ßê ñïîðòñìåí ªãîð Ëåá³äü áóâ
ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.
Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì â³í ñêîíöåíòðóâàâñÿ âèêëþ÷íî íà òðåíåðñüê³é òà àäì³í³ñòðàòèâí³é ðîáîò³.
Ï³äãîòóâàâ ÷îòèðüîõ ÷åìï³îí³â
ªâðîïè ³ ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ³ç áðàçèëüñüêîãî äæèó-äæèòñó
(ÁÄÄ).
Íåùîäàâíî âèìóøåíèé ïåðåñåëåíåöü ³ç Õåðñîíó çàïî÷àòêóâàâ
ó Â³ííèö³ êëóá ÁÄÄ ³ ãðåïïë³íãó.
Ïàðàëåëüíî â³í ãîòóº ñïîðòñìåí³â
äî âèñòóï³â â ³íøèõ âèäàõ ºäèíîáîðñòâ. ªãîð î÷îëèâ îáëàñíèé
â³äîêðåìëåíèé îáëàñíèé ï³äðîçä³ë Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿
ïàíêðàò³îíó ³ ãðåïïë³íãó. Âæå º
ïåâí³ óñï³õè â öèõ âèäàõ íàâ³òü
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³.
ЗВИТЯГИ НА ЧЕМПІОНАТІ
КРАЇНИ
Ó ×åðí³âöÿõ äíÿìè ô³í³øóâàâ
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïàíêðàò³îíó ³ ãðåïïë³íãó ñåðåä äîðîñëèõ ³
âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ñåðåä þí³îð³â. Íàøó êîìàíäó, îêð³ì ªãîðà
Ëåáåäÿ, äî çìàãàíü ãîòóâàëè ùå
òðè òðåíåðè: Âîëîäèìèð Ñîëÿð,
Ñåðã³é Ãîðîä³âñüêèé ³ Îëåêñ³é Øêëÿðóê. Äî íå¿ óâ³éøëè
11 ñïîðòñìåí³â — ³ç Õì³ëüíèêà,
Òóëü÷èíà ³ Â³ííèö³.
Çàãàëîì ñòàðòóâàëè áëèçüêî
400 ó÷àñíèê³â ³ç 16 îáëàñòåé
Óêðà¿íè. Êîíêóðåíö³ÿ äîâîë³
ñåðéîçíà. Àëå â³ííè÷àíè âñå æ
çäîáóëè â³ñ³ì íàãîðîä, ïîëîâèíà
ç ÿêèõ — çîëîò³. Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â äâ³÷³ ÷åìï³îíîì ñòàâ Âàäèì
Ñàêàë (â ðîçä³ëàõ «òðàä³øí» ³
«ôóëë»). Ñåðåä þí³îð³â Àíàñòàñ³ÿ
Ãîðîä³âñüêà âèÿâèëàñÿ ïåðøîþ
â ðîçä³ë³ «ôóëë», à Âîëîäèìèð

Áîé÷óê îòðèìàâ çîëîòî â ðîçä³ë³ «òðàä³øí» ³ ñð³áëî â ðîçä³ë³
«ôóëë». Ñð³áíó íàãîðîäó âèãðàâ
Äìèòðî Ãóñàðºâ, à áðîíçîâ³ —
Àíäð³é Ìîðîç ³ Êîñòÿíòèí ªê³ìöîâ (âñ³ òðîº — â ðîçä³ë³ «ôóëë»).
— Òàêîæ â³äì³÷ó íàéñòàðøîãî
ïðåäñòàâíèêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ — Äìèòðà Ìåëüíèêà. Ó ñâî¿
34 ðîêè â³í ã³äíî áîðîâñÿ íà êèëèì³ ïðîòè á³ëüø ìîëîäèõ ñóïåðíèê³â. Àëå òð³øêè íå âèñòà÷èëî
äî ìåäàë³, — äîäàâ ªãîð Ëåá³äü.
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ôåäåðàö³¿, â³ííèöüêà çá³ðíà âæå çðîçóì³ëà, êóäè òðåáà ðóõàòèñÿ, àáè
ïîêðàùóâàòè ðåçóëüòàòè.
— Â Óêðà¿í³ ð³âåíü ïðåäñòàâíèê³â íàøèõ âèä³â ñïîðòó çà îñòàíí³é ð³ê çð³ñ, òîìó êîíêóðåíö³ÿ º
äóæå âèñîêîþ. Êîëè ÿ ïðàöþâàâ
ó Õåðñîí³, ïðàêòè÷íî âñ³ íàø³
þí³ ñïîðòñìåíè âõîäèëè äî ïðèçîâî¿ òð³éêè íà âñåóêðà¿íñüêèõ
çìàãàííÿõ. Ñïîä³âàþñÿ, àíàëî-

«Â Óêðà¿í³ ð³âåíü
ïðåäñòàâíèê³â íàøèõ
âèä³â ñïîðòó çà
îñòàíí³é ð³ê çð³ñ, òîìó
êîíêóðåíö³ÿ º äóæå
âèñîêîþ»
ã³÷í³ ïîêàçíèêè ç ÷àñîì áóäóòü ³
ó Â³ííèö³, — äîäàâ ªãîð Ëåá³äü.
СХОЖІ ВИДИ СПОРТУ
Âñ³ íàãîðîäè â³ííè÷àí çäîáóò³
ó áîðîòüá³ ïàíêðàò³îí. Ó ãðåïïë³íãó âèñòóïàâ ëèøå îäèí íàø
ñïîðòñìåí.
— Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè ç
ãðåïïë³íãó ïîêè ùî äî ê³íöÿ
íå óêîìïëåêòîâàíà. Àëå çà äâà
ì³ñÿö³ ðîáîòè ðåçóëüòàò âñå æ º
äîâîë³ íåïîãàíèì. Ãðåïïë³íã —
ñóì³æíèé âèä ñïîðòó äî ÁÄÄ. Áàãàòî ñõîæîãî, º ëèøå äåÿê³ â³äì³íè â ïðàâèëàõ. Ó Õåðñîí³
ÿ êåðóâàâ ôåäåðàö³ºþ ãðåïïë³íãó.
Êîëèøí³é ãîëîâà àíàëîã³÷íî¿ â³ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ íèí³ íå ïðîæèâàº ó Â³ííèö³, òîìó ìåí³ é
çàïðîïîíóâàëè âçÿòè íà ñåáå êåð³âíèöòâî â³äîêðåìëåíèì ï³äðîçä³ëîì, — ïîÿñíèâ ªãîð Ëåá³äü.
Ïîêè îêðåìîãî êëóáó ïàíêðàò³îíó ³ ãðåïïë³íãó íà Â³ííè÷÷èí³

Чемпіонат України з панкратіону і грепплінгу проходив у
Чернівцях. Наша команда виступила на висоті

Ç íàãîäè Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Êàëèí³âö³ ïðîâåëè ôóòáîëüíèé òóðí³ð ñåðåä
æ³íîê. Íà ñòàðò âèéøëè ÷îòèðè êîìàíäè. Îêð³ì ãîñïîäàðîê
ìàéäàí÷èêà, ãðàëè ùå «Íèâà»
(Â³ííèöÿ), «Êîëîñ» (Ìàõí³âêà) ³ çá³ðíà Áàðó. Çìàãàííÿ

ï³äòðèìàëà îáëàñíà Àñîö³àö³ÿ
ôóòáîëó.
Êðàùèõ âèÿâëÿëè çà îë³ìï³éñüêîþ ñèñòåìîþ. Ó ïåðøîìó ï³âô³íàë³ çóñòð³ëèñÿ êîìàíäè Áàðó
³ Êàëèí³âêè. Ãðà çàâåðøèëàñÿ ç
ðàõóíêîì 0:0. À â ñåð³¿ ïåíàëüò³ ïåðåìîãëà çá³ðíà ãîñïîäàðîê
ïîëÿ — 5:3. Â ³íøîìó ï³âô³íàë³
â³ííè÷àíêè ì³í³ìàëüíî çäîëàëè

Вшанували
ветеранів
спорту
 Ó Â³ííèö³ âøàíóâàëè
âåòåðàí³â ôóòáîëó òà ³íøèõ
âèä³â ç íàãîäè Äíÿ ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó Óêðà¿íè.
Çàõ³ä ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
îðãàí³çóâàëè îáëàñí³ óïðàâë³ííÿ ñïîðòó ³ Àñîö³àö³ÿ
ôóòáîëó.
Ãðàìîòè ³ ïàêåòè ³ç ãóìàí³òàðíîþ ïðîäîâîëü÷îþ
äîïîìîãîþ îòðèìàëè 36 âåòåðàí³â ñïîðòèâíî¿ ãàëóç³.
Çíà÷íó ÷àñòèíó íàãîðîäæåíèõ ñêëàäàëè âåòåðàíè
ôóòáîëó — çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè Ìèêîëà
Êðèâîâîâ’ÿçþê, êîëèøí³
â³äîì³ ãðàâö³ «Íèâè» Ïàøà
Êàñàíîâ, ²âàí Ïàëàìàð
òà ³íø³. Íà öåðåìîí³¿ áóâ
ïðèñóòí³é ³ ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó îáëàñò³ Þð³é
Ìàêñèìåíêî.

Сумоїст отримав
орден

Панкратіон — давньогрецьке бойове мистецтво. Вінничани
здобули вісім нагород на чемпіонаті України
íåìàº, àëå ó ôåäåðàö³¿ íàä öèì
ïðàöþþòü.
— Ó ñâîºìó êëóá³ ó Â³ííèö³
ÿ íàâ÷àþ ñïîðòñìåí³â ãðåïïë³íãó
³ ÁÄÄ. Íàðàç³ ï³ä ìî¿ì êåð³âíèöòâîì òðåíóºòüñÿ áëèçüêî 30 îñ³á.
Ñåðåä íèõ º âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³ ³ç Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³, ²ðïåíÿ

(Êè¿âñüêà îáëàñòü) òîùî, — ïîÿñíèâ ªãîð Ëåá³äü.
Â íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ ïàíêðàò³îíó ³ ãðåïë³íãó — ó÷àñòü ó âè¿çíèõ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ. Âîíè
ïðîéäóòü ó Êèºâ³ â ëèñòîïàä³
öüîãî ðîêó.

Довідка RIA
Грепплінг (від англ. «grapple» —
зчеплення, абордажний крюк,
боротьба на короткій дистанції).
Це комплексний вид боротьби,
в основі якого лежить позиційне
маневрування двох спортсменів.
Кожен із них за допомогою больових і задушливих прийомів
намагається підкорити суперника, а також набрати більшу
кількість очок шляхом звалювань,
захоплень, кидків, переворотів,
підніжок, підсічок тощо. Грепплінг
є боротьбою на підкорення, тобто основна мета — це примус суперника до здачі. Ударна техніка
в грепплінгу суворо заборонена.

Панкратіон (від грец. pan — «усе»
і «kratos» — сила, міць). Давньогрецьке бойове мистецтво. Поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Тобто фактично це
різновид змішаних єдиноборств.
Уперше включений до програми
олімпійських ігор Стародавньої
Греції в 648 році до н. е. Панкратіон починав свої змагання
на 4-й день Олімпійських ігор.
Бої були доволі жорстокими і час
від часу закінчувалися смертю,
часто травмами учасників. Відомий випадок, коли мертвого
атлета — Аріхіона — було визнано
переможцем.

Футболістки вінницької «Ниви»
перемогли на турнірі у Калинівці
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

КОРОТКО

«Êîëîñ» — 1:0.
Ó ïîºäèíêó çà òðåòº ì³ñöå
ôóòáîë³ñòêè Ìàõí³âêè ïåðåãðàëè áàð÷àíîê. Ó ô³íàë³ «Íèâà»
ðîçãðîìèëà êàëèí³â÷àíîê — 6:0.
Ãîëüîâèì äóáëåì â³äçíà÷èëàñÿ
Îëåíà Ìàðöåíþê, ïî îäíîìó ì’ÿ÷ó ïðîâåëè Ìàðòà Áóí³íà, Àíàñòàñ³ÿ ×îðíà, Àíàñòàñ³ÿ
Êó÷åðåíêî (îáèäâ³ — ãðàâö³

â³ííèöüêîãî êëóáó âèùî¿ ë³ãè
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ»).
Íà óðî÷èñòîìó íàãîðîäæåíí³
êîìàíäàì-ïðèçåðàì âðó÷èëè êóáêè, à ñïîðòñìåíêàì — ãðàìîòè.
Òàêîæ â³äçíà÷èëè íàéñèëüí³øèõ
ôóòáîë³ñòîê òóðí³ðó (çà àìïëóà).
Íàéêðàùèì ãðàâöåì òóðí³ðó âèÿâèëàñÿ â³ííè÷àíêà Îëåíà Ìàðöåíþê.

 Äåðæàâíó íàãîðîäó —
îðäåí «Çà çàñëóãè» III ñòóïåíÿ — îòðèìàâ â³ííèöüêèé
ñóìî¿ñò Âàæà Äà³àóð³. 23-ð³÷íèé ñïîðòñìåí ó 2022 ðîö³
çäîáóâ ïåðåìîãó íà Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ ó Ñïîëó÷åíèõ
Øòàòàõ Àìåðèêè, çàâîþâàâ
«çîëîòî» ×åìï³îíàòó ªâðîïè
ó Ïîëüù³ òà îòðèìàâ Êóáîê
öèõ çìàãàíü, ÿê êðàùèé
áîðåöü.

Перемога
у Словаччині
 Â³ííèöüê³ âåñëóâàëüíèêè Ïàâëî Òàðàñþê ³ Àíäð³é
Ïåíçàé ñòàëè ÷åìï³îíàìè ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü
«Olympic Hopes-2022»
íà îë³ìï³éñüê³é äèñòàíö³¿
500 ìåòð³â. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó ì³ñò³ Áðàòèñëàâà
(Ñëîâà÷÷èíà) çà ó÷àñòþ òèñÿ÷³ âåñëóâàëüíèê³â ³ç 40 êðà¿í.
×åìï³îí³â ï³äãîòóâàëè òðåíåðè Ðîìàí Êîïèñòèíñüêèé
³ Îëåêñàíäð Ðîæàíñüêèé.
Випуск №28 (1224)

Популярні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача № 2884–2887
М. Пархоменко (Вінниця)

h 2*

(Друкується вперше)

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 37 від 14 вересня 2022 року
Задача № 2880
1. Kpa7! b6+ 2. Kpa6 Kc7x;
1. Kpa8! Kpc7 2. Ta7 Kb6x.
Задача № 2881
1. Kp: h7! Kp: f7 2. Kph8 Th6x;
1. Tg7! Tg6 2. Tg8+ hg8: Фx.
Задача № 2882
1. Cb3! Tc4+ 2. Kpa3 Cb2x;
1. Cb5! Tc6 2. Kpa5 Cc3x — правильні мати
Задача № 2883
1. Kph3! Kpf2 2. Tg4 Th1x.
1. Kpg3! Tf1 2. Tg4 Tf5x — правильні мати
М. Пархоменко
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«ДІЯ», ВІЙНА, ВОЛОНТЕРСТВО:
ЩО ВИВЧАЛИ БРИТАНЦІ У ВІННИЦІ?
Погляд збоку  Понад два роки
британські дослідники проводили
соціологічне дослідження на території
всієї України. Та Вінниця їм сподобалася
найбільше, тому вони вирішили на довше
зупинитися саме тут
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)31415155

²ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô êåð³âíèê
ïðîºêòó, áðèòàíñüêèé äîñë³äíèê
Íîà Ìîñåñ, íå ëèøå íå âè¿õàâ ç
Óêðà¿íè, à é — àêòèâíî äîëó÷èâñÿ äî âîëîíòåðñòâà. Ïë³â ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè é äîïîìàãàâ âèìóøåíèì ïåðåñåëåíöÿì ç ³íøèõ
ì³ñò. Îäðàçó áðèòàíåöü âèð³øèâ,
ùî çðîáèòü óñå, àáè äîïîìîãòè
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâó ïîïðè
âñå ðîçâèâàòèñÿ é ðåàë³çîâóâàòè
ñâî¿ ìð³¿.
ТАКОЇ ЩИРОЇ НАЦІЇ
НЕ ЗУСТРІЧАВ НІДЕ
Ñâîº ñîö³àëüíå äîñë³äæåííÿ
íàóêîâåöü í³ íà äåíü íå çóïèíÿâ.
² âæå çàðàç, ó âåðåñí³, çàê³í÷èâøè ðîáîòó, ãîòîâèé ïîä³ëèòèñÿ
ïåðøèìè ðåçóëüòàòàìè.
— Ì³é íàóêîâèé ïðîºêò «Íîâà
åðà: Óêðà¿íà ï³ñëÿ 1991» º ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ òðàíñôîðìàö³¿
ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í ï³ñëÿ ðîçïàäó ðàäÿíñüêîãî ñîþçó, — ðîçïîâ³äàº Íîà Ìîñåñ. — Ãîëîâíà
³äåÿ ïðîºêòó — çì³íèòè óÿâëåííÿ íàñåëåííÿ ùîäî ìîæëèâîñòåé Óêðà¿íè, ïîêàçàòè ïîòóæíèé
ïîòåíö³àë êðà¿íè òà âèçíà÷èòè
ñèëüí³ ìîæëèâîñò³ óêðà¿íñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà.
Íîà Ìîñåñ íàðîäèâñÿ ó ðîäèí³ äèïëîìàò³â, òîìó ç äèòèíñòâà
ïîñò³éíî ïîäîðîæóâàâ. Îá’¿çäèâ
42 êðà¿íè ñâ³òó, òà êàæå, ùî òàêî¿

íåéìîâ³ðíî¿ òà ùèðî¿ íàö³¿, ÿê
óêðà¿íö³, íå çóñòð³÷àâ í³äå!
— Óêðà¿íö³ âðàæàþ÷³! Òîæ
íàøà ìåòà — ïîêàçàòè íàñåëåííþ Óêðà¿íè ¿õí³ îñîáëèâîñò³, ï³äòðèìàòè äåðæàâó ï³ä ÷àñ â³éíè
òà ïîÿñíèòè, ÿê³ ä³¿ ìèíóëîãî
ïðèçâåëè äî áîëþ÷èõ íàñë³äê³â, —
ãîâîðèòü Íîà Ìîñåñ. — Óêðà¿íà
áàãàòà íà ðåñóðñè, ïðîòå ¿¿ ïåðåõ³ä
íà çì³øàíó åêîíîì³êó áóâ äóæå
ïîâ³ëüíèì. Öå óí³êàëüíèé âèïàäîê. Ï³ñëÿ ðîçïàäó ñðñð Óêðà¿íà
ìàëà íàéâèùèé ïîòåíö³àë ðîçâèòêó, ïðîòå äîâãî çàëèøàëàñü îäí³ºþ ç íàéá³äí³øèõ êðà¿í ªâðîïè.
«МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ
УКРАЇНИ БУДЕ ВПЛИВОВИМ»
— Íàñïðàâä³ óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ïîâíå ïîçèòèâíèõ
ðèñ. Êîæíà â³êîâà ãðóïà ðîáèòü
çíà÷íèé âíåñîê ó ñóñï³ëüñòâî
ñâî¿ìè â³äïîâ³äíèìè ïðîôåñ³ÿìè.
Ìîëîäü îïàíîâóº íîâ³ íàâè÷êè
äëÿ òðàíñôîðìàö³¿ íîâî¿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ åêîíîì³êè, òîä³
ÿê ñòàðøå ïîêîë³ííÿ ï³äòðèìóº
ñîö³àëüíèé ïîðÿäîê çàâäÿêè çíàííÿì ³ äîñâ³äó. Àëå ìè ãîâîðèìî ïðî äâà ð³çí³ ïîêîë³ííÿ, ÿê³
ïðîéøëè ÷åðåç ð³çíó ïîë³òè÷íó
ñèñòåìó ïðîòÿãîì ñòîë³òü, —
çàçíà÷àº Íîà Ìîñåñ. — Çàðàç
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ïðèºìíî
äèâóº âèñîêèìè òåõíîëîã³ÿìè.
Ìè âèñîêî îö³íèëè âèñîêîòåõíîëîã³÷íó áàíê³âñüêó ñèñòåìó
³ îäíó ç íàéêðàùèõ ìîá³ëüíèõ
áàíê³âñüêèõ ïîñëóã ó ñâ³ò³. Ç
ìîìåíòó çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ ó 1991 ðîö³ Óêðà¿íà ðóõàëàñÿ

Своє соціальне дослідження науковець Ноа Мосес ні на день не зупиняв. І вже зараз, у
вересні, закінчивши роботу, поділився першими результатами
â íàïðÿìêó òåõíîëîã³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà â³ä ðîçðîáêè äîäàòê³â
«Ä³ÿ», ìîá³ëüíèõ ïîñëóã ³ àâ³àáóäóâàííÿ. Ìè ìîæåìî çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî ìîëîäå ïîêîë³ííÿ
Óêðà¿íè áóäå âïëèâîâèì. Àäæå
º ìîæëèâîñò³ ³ íàâèêè äëÿ òîãî,
ùîá äîñÿãàòè óñï³õó òà àäàïòóâàòèñÿ äî åêîíîì³êè, ÿêà ïîñò³éíî
ðîçâèâàºòüñÿ.
Ñòîñîâíî ñèñòåìè îñâ³òè, îïèòóâàííÿ áðèòàíñüêèõ äîñë³äíèê³â
ïîêàçàëî, ùî ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ äîïîìàãàº ïðèâàòíèé ñåêòîð,
òîáòî îíëàéí-êëàñè òà äîáðîâ³ëüí³ êóðñè, à íå óðÿä, ÿêèé íàìàãàºòüñÿ óäîñêîíàëþâàòè îñâ³òíþ
ñèñòåìó.
— Ìè ââàæàºìî, ùî íà äåðæàâíîìó ð³âí³ îñâ³òíÿ ñèñòåìà
ô³íàíñóºòüñÿ äóæå íèçüêî, ùîá
ââîäèòè ïðîãðàìó ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè, — ãîâîðèòü Íîà Ìîñåñ. — ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà Óêðà¿íó çà äâîìà ïîêîë³ííÿìè — ðàäÿíñüêèì òà ïîñòðàäÿíñüêèì,
òî ïåðøå íå äàâàëî ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóâàòèñü äðóãîìó. ²ñíóº
ïåâíèé êîíôë³êò ïîêîë³íü, ÿêèé
ïðèçâ³â äî òîãî, ùî ëþäè äîâãèé
÷àñ ì³ãðóâàëè ç Óêðà¿íè â ïîøóêàõ êðàùîãî æèòòÿ òà ìîæëèâîñò³

æèòè òàê, ÿê õî÷óòü âîíè. Óêðà¿íö³ — äóæå âîëåëþáíå ñóñï³ëüñòâî.
Æîäíà ïîë³òè÷íà ñèëà íå ìîæå
âçÿòè ï³ä êîíòðîëü âñ³ ïðîøàðêè
íàñåëåííÿ. Äëÿ òîãî, ùîá ìîëîäü
çàëèøàëàñÿ ó êðà¿í³, âàæëèâî äîñÿãòè ñîö³àëüíî¿ ð³âíîâàãè. Äëÿ
öüîãî ï³ñëÿ â³éíè ïîòð³áíî âèð³øèòè, ÿê ï³äòðèìóâàòè îïòèìàëüíó ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ,
ùîá åêîíîì³êà ïðîäîâæóâàëà
ïðàöþâàòè.
ПРО ЗМІНИ, ЯКІ ПОТРІБНІ
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ
Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî êëþ÷îâ³
çì³íè, ÿê³ íåîáõ³äí³ áóäóòü ï³ñëÿ
â³éíè, äîñë³äíèê çàçíà÷àº:
— Ïî-ïåðøå, ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî ëþäè, ÿê³ ïîáóâàëè
ó çîíàõ áîéîâèõ ä³é, ìàòèìóòü
ïîñòòðàâìàòè÷íèé ñòðåñîâèé
ðîçëàä. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàêñèìàëüíî øâèäêî àäàïòóâàòè ¿õ
äëÿ æèòòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³. Àìåðèêà
çàêëàäàº ö³ë³ ïðîãðàìè äëÿ ìåíòàëüíî¿ äîïîìîãè â³éñüêîâèì. ²
òóò ïîòð³áíî áðàòè ïðèêëàä ³ç
Çàõîäó. Àäæå âêðàé âàæêî áóäå
âñ³ì, — çâåðòàº óâàãó Íîà Ìîñåñ. — Òàêîæ, ìè ââàæàºìî, ïîòð³áíî ââîäèòè ïîë³òèêó, ÿêà á

çá³ëüøèëà íàÿâí³ äîõîäè ëþäåé.
Íàø³ îïèòóâàííÿ ïîêàçàëè, ùî
ïîíàä 60% æ³íîê íå ìàþòü äîõîä³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé. Òà ïîáóäîâà ðîçâèíåíî¿ äåðæàâè — öå íå ïðîñòî îäíîñòîðîííÿ ñïðàâà. Òîìó
íå ìîæíà âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïåðåêëàäàòè íà ïðàâëÿ÷³ âåðõ³âêè. Çà äâà ðîêè, ùî ïðîâîäèëîñü
äîñë³äæåííÿ, ìè ïîì³òèëè, ùî
óðÿä ââîäèòü çàêîíè, à ôàêòè÷íî¿
ïðàêòèêè öüîìó íåìàº. Öå âæå
ñòàëî òðàäèö³ºþ íàâ³òü. ² ãîëîâíà ïðè÷èíà ó òîìó, ùî ñîö³àëüí³
ãðóïè íå ïåðåñë³äóþòü îäíó ³ òó æ
ìåòó. Ïîêè îäí³ íàæèâàþòüñÿ,
³íø³ — â³ääàþòü îñòàííº. ² öå
äóæå íåïðàâèëüíî. Îäí³ çàñóäæóþòü ³íøèõ, ò³ æ — çàõîïëþþòüñÿ
³ òàê äàë³. Öå êîëî íå ðîçðèâàºòüñÿ, íà æàëü. Òà ó ñóñï³ëüñòâ³ ìàº
áóòè ðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè ³ âçàºìíà ï³äòðèìêà, àäæå âñ³ ðàçîì
ôîðìóþòü óêðà¿íñüêó ïîë³òèêó.
Çàðàç â³éíà ³ êîæåí óêðà¿íåöü
ìàº ðîçóì³òè, ùî âíîñèòü ñâ³é
âíåñîê ó ðîçâèòîê ìàéáóòíüîãî.
ßêùî êîæåí ãðîìàäÿíèí ïî÷íå
äóìàòè íå ëèøå ïðî ñåáå, óêðà¿íö³ çìîæóòü ïîáóäóâàòè âåëèêó
òà âïëèâîâó êðà¿íó.

РЕКЛАМА

505712

21

Â²ÉÍÀ

RIA, Ñåðåäà, 21 âåðåñíÿ 2022

ВОЛОНТЕРИ РОЗПОВІЛИ ПРО
ПОБАЧЕНЕ В ІЗЮМІ
Благодійність  Представники
чотирьох волонтерських організацій з
Вінниці завезли допомогу у звільнений
Ізюм. Їхній меседж до інших ГО —
у звільнених містах люди вкрай
потребують найнеобхіднішого: від
продуктів харчування до ліків.
Готують вантаж для другої поїздки.
Долучайтеся, охочі!
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Âîíè ðèçèêóâàëè
âëàñíîþ áåçïåêîþ,
êîëè ¿õàëè äî ²çþìà ³ íà çâîðîòíîìó
øëÿõó. Ç Â³ííèö³ äîðîãà ïðîëÿãàëà ÷åðåç Ïîêðîâñüêå ³ Áàðâ³íêîâå.
Íà îäíîìó ç â³äð³çê³â äîâåëîñÿ
ïðî¿æäæàòè ÷åðåç íàï³âçðóéíîâàíèé ì³ñò. Áóâ âåëèêèé ðèçèê
çëåò³òè ó âîäó.
Íà çâîðîòíîìó øëÿõó çì³íèëè ìàðøðóò, àáè íå ¿õàòè ÷åðåç
ì³ñò. Àëå é òóò ðèçèêóâàëè. ¯õàëè
òðàñîþ â³ä ²çþìà äî Ñëîâ’ÿíñüêà
³ äàë³ íà Êðàìàòîðñüê. Òàì ïðîäîâæóþòüñÿ îáñòð³ëè, òðèâàþòü
áîéîâ³ ä³¿. Â³äð³çîê øëÿõó ïðèáëèçíî ó 40 êì — ó âèðâàõ â³ä
âèáóõ³â.
¯õàëè íà òðüîõ áóñàõ ³ îäíîìó
ì³í³âåí³. Ó ïî¿çäö³ áðàëè ó÷àñòü
âîëîíòåðè ÷îòèðüîõ îðãàí³çàö³é:
«Åíåðã³ÿ Â³äðîäæåííÿ», «Ïàâëîâ-Ïàâëîâñüêèé», «Äîðîæíèé
êîíòðîëü. Â³ííèöÿ» òà ÃÎ «Ñôåðà».
Äîñòàâèëè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, çàñîáè ã³ã³ºíè, ìåäèêàìåíòè
³ òðîõè çèìîâîãî îäÿãó.
Âðàæåííÿìè â³ä ïî¿çäêè ïîä³ëèëèñÿ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé òà
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. Ïî¿çäêó
óçãîäæóâàëè ç íàøèìè â³éñüêîâèìè. Âîíè æ ñóïðîâîäæóâàëè
¿õ ó ì³ñò³. Êàæóòü, äîïîìîãëè
çåìëÿêè, ÿê³ íèí³ âèêîíóþòü
çàâäàííÿ ó çâ³ëüíåíîìó ì³ñò³.
«ХАПАЛИ ЗА РУКИ І
ЗАПИТУВАЛИ, КОЛИ ЩЕ
ПРИЇДЕМО?»
— Â ²çþì³ ó äåô³öèò³ íàéíåîáõ³äí³øå, ùî ïîòð³áíî ëþäèí³, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ì³é ìåñåäæ äî òèõ,
õòî ìàº íàì³ð çàâåçòè äîïîìîãó
ó çâ³ëüíåí³ ì³ñòà, à öå òðåáà ðîáèòè, áî ñõîæà ñèòóàö³ÿ ñêð³çü,
çâ³äêè âèãíàëè îðê³â. Ëþäÿì
ïîòð³áí³ íàéíåîáõ³äí³ø³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ìèþ÷³ çàñîáè, çàñîáè ã³ã³ºíè, íàéïðîñò³ø³
ë³êè, ïàìïåðñè. Ó ì³ñò³ áàãàòî
ëåæà÷èõ ëþäåé. Íà âóëèöÿõ ìè
áà÷èëè ïåðåâàæíî ä³òåé ³ ëþäåé
ñòàðøîãî â³êó.
Äî ì³ñòà çà¿õàëè 18 âåðåñíÿ,
ïðèáëèçíî î 12-é äíÿ. Ïîâåðòàëèñÿ î 10-é âå÷îðà.
Ïîïåðåäíüî äîìîâèëèñÿ ç îäíèì ³ç ì³ñöåâèõ ÷îëîâ³ê³â, àáè
òîé ïîâ³äîìèâ ëþäåé, ùî âîëîíòåðè ïðèâåçóòü äîïîìîãó. Ñïåðøó
ï³ä’¿õàëè äî áóäèíêó öüîãî ÷îëîâ³êà. Ñòàðà «õðóù³âêà». Ó áóäèíêó, ÿê ³ â êâàðòèð³, â³äñóòí³é
ðåìîíò. Íà ïîäâ³ð’¿ òåæ íå âèäíî,
ùîá âîíî áóëî äîãëÿíóòå. Ìîâà
íå ïðî ñë³äè â³éíè. Íåîçáðîºíèì

îêîì âèäíî, ùî êîøòè ó ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà òóò
íå âêëàäàëè àáî ìàëî âêëàäàëè.
Ó íàñ ó Â³ííèö³ òàêå ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè íà ïî÷àòêó 90-õ.
Çàòå ëþäè íàëàøòîâàí³ íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íè. Âîíè ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî âì³þòü áóòè âäÿ÷í³
çà íàäàíó äîïîìîãó.
Â³ííèöüê³ âîëîíòåðè â³ä÷óëè
öå óæå ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç
ìåøêàíöÿìè ²çþìà. Âîíà â³äáóëàñÿ ó äâîð³ áóäèíêó, äå ìåøêàº
¿õí³é ïðîâîæàòèé. Òàì âèäàëè
ïåðøó äîïîìîãó.
Äàë³ ïî¿õàëè äî öåíòðó. Òàì
óæå âèøèêóâàëàñÿ ÷åðãà ç ïîíàä 200 ëþäåé.
Çà ñëîâàìè ïàíà Â³òàë³ÿ, ¿õí³é ñóïðîâîäæóþ÷èé âçÿâ ó ñâî¿
ðóêè ðîçïîä³ë ïðèâåçåíèõ òîâàð³â. Íàïðèêëàä, êàðòîïë³ âèäàâàëè ïî äâà ê³ëîãðàìè â îäí³
ðóêè. Ëþäè íàéá³ëüøå ïðîñèëè
áîðîøíà, îë³¿ ³ çàñîá³â ã³ã³ºíè.
Áàãàòî õòî çàïèòóâàâ ïðî ìåäèêàìåíòè, íàéïåðøå â³ä çàñòóäè,
êàøëþ, æàðîçíèæóþ÷³.
Äóæå øâèäêî ñàëîíè óñ³õ ÷îòèðüîõ àâòîìîá³ë³â ñïîðîæí³ëè.
Ìîæíà áóëî øêîäóâàòè õ³áà ùî

«Íàéñòðàøí³øå
ïî÷àëîñÿ òîä³, êîëè
â ì³ñò³ ïî÷àëè çíèêàòè
ëþäè. Âèéøîâ
÷îëîâ³ê ç äîìó — ³
íå ïîâåðíóâñÿ»
ïðî òå, ùî íå âäàëîñÿ ïðèâåçòè
á³ëüøå.
— Ñò³ëüêè ñë³â ïîäÿêè, ÿê ìè
ïî÷óëè â ²çþì³, íå ïðèãàäóþ,
ùîá äåñü ùå âèñëîâëþâàëè
ëþäè, — ãîâîðèòü Â³òàë³é. —
Äî íàøèõ â³éñüêîâèõ ó ì³ñöåâèõ ïîâíà äîâ³ðà. Âîíè íå â³äõîäÿòü â³ä òåõí³êè, ðîçìîâëÿþòü
ç îçáðîºíèìè. Áà÷èëè, ÿê öå ðîáëÿòü ³ äîðîñë³, ³ ä³òè. Ïðîñÿòü
¿õ íå çàëèøàòè ì³ñòî, áî áîÿòüñÿ
ïîâåðíåííÿ îðê³â.
У ВСІХ ГАРАЖАХ ЗЛАМАНІ
ЗАМКИ
Áàãàòî ëþäåé õîò³ëè ïîãîâîðèòè. Çäåá³ëüøîãî ðîçïîâ³äàëè
ïðî ïåðåæèòå, ïðî ñòðàõè, ÿêèõ
çàçíàëè ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿.
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé çàïàì’ÿòàâ
ðîçïîâ³äü îäíîãî ç ÷îëîâ³ê³â.
— Â³ñ³ì ðàç³â äî ìåíå äîäîìó ïðèõîäèëè îðêè, — ãîâîðèâ
æèòåëü ²çþìà. — Êîæíîãî ðàçó
ðîçìîâó ïî÷èíàëè ç îäíîãî é
òîãî æ ïèòàííÿ: «Äå íàöèêè?»
Îäèí äîïèòóâàâ, à ³íø³ â öåé
÷àñ øàñòàëè ïî áóäèíêó. Ñïåðøó ç ãàðàæà çàáðàëè ìîòîöèêë.
Íàñòóïíîãî ðàçó âèòÿãíóëè ìî-

Дорога в обидві сторони подекуди була вкрай
небезпечна. Але волонтери доїхали і тепер готуються до нової
поїздки в Ізюм
òîáëîê. Íå ñòàëî ³íñòðóìåíò³â.
Â³äáèðàëè âñå, ùî ¿ì ïîòðàïëÿëî
íà î÷³ ³ ùî ââàæàëè íåîáõ³äíèì
äëÿ ñåáå.
×îëîâ³ê ïîðàäèâ çâåðíóòè óâàãó íà ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ, á³ëÿ
ÿêîãî ìàëè ïðî¿æäæàòè. Ó á³ëüøîñò³ ãàðàæ³â çàìêè çëàìàí³,
äâåð³ â³ä÷èíåí³.
— Äåõòî âæå ïî÷åïèâ íîâ³
çàìêè, àëå âñþ òåõí³êó, ÿêà áóëà
ó ãàðàæàõ, âêðàëè, — ïîÿñíþâàâ
÷îëîâ³ê. — Òàê ñàìî âèíîñèëè ç
êâàðòèð ³ áóäèíê³â òå, íà ùî, ÿê
êàæóòü, ïîêëàëè îêî.
Çà ñëîâàìè ³çþìöÿ, ðàøèñòè
äåêîëè ãîâîðèëè òàêó ôðàçó:
«Ðàíüøå ìè áèë³ â Áó÷å, òåïåðü
ïð³øëè ê âàì. Çàïîìí³òº åòî,
óêðè». Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîêàçóâàëè ë³òåðó V.
ВИМАГАЛИ ПИСАТИ
НА БУДИНКАХ, СКІЛЬКИ ТАМ
ЛЮДЕЙ
Â ²çþì³ íå ïðàöþº ²íòåðíåò,
â³äñóòí³é ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê, ì³ñòî çàëèøàºòüñÿ áåç åëåêòðèêè, ¿¿
îá³öÿþòü ïîíîâèòè íå ðàí³øå, ÿê
çà òèæäåíü.
Íà âóëèöÿõ, ïðÿìî ó öåíòð³,
ìîæíà ïîáà÷èòè âèðâè â³ä âèáóõ³â ñíàðÿä³â. Ïîâñþäè çðóéíîâàí³ áóäèíêè.
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ êàæå, ùî
çàïàì’ÿòàâ ðîçïîâ³äü ÷îëîâ³êà,
ÿêèé ãîâîðèâ, ùî ó ïåðø³ äí³
îêóïàö³¿ ðàøèñòè çàáîðîíèëè
âçàãàë³ âèõîäèòè ç áóäèíê³â.
— Âèìàãàëè çðîáèòè íàïèñè íà óñ³õ áóäèíêàõ ç öèôðîþ,
ñê³ëüêè ïðîæèâàº ëþäåé, — êàçàâ ³çþìåöü. — ×åðåç äåÿêèé ÷àñ
äîçâîëèëè âèõîäèòè ó äâ³ð, àëå
íå äàë³. Çãîäîì ìîæíà áóëî õîäèòè âóëèöåþ, íà ÿê³é òâ³é áóäèíîê.

Íàéñòðàøí³øå ïî÷àëîñÿ òîä³,
êîëè â ì³ñò³ ïî÷àëè çíèêàòè
ëþäè. Âèéøîâ ÷îëîâ³ê ç äîìó — ³
íå ïîâåðíóâñÿ. Í³õòî íå çíàº, ùî
ç íèì ñòàëîñÿ, ³ äå â³í. Ìîæíà
áóëî ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ.
Ï³ñëÿ òàêèõ çíèêíåíü íà îêîëèö³ ì³ñòà ó ë³ñ³ ñòàëè ç’ÿâëÿòèñÿ
ñâ³æ³ ìîãèëè.
— Ìè ïîáóâàëè òàì, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. — Çíÿëè â³äåî. Êàäðè íàñò³ëüêè ìîòîðîøí³, ùî â³ä íèõ ìîðîç ïî ñïèí³. Óÿâ³òü õðåñòè áåç ïð³çâèù,
à ò³ëüêè ç ïîçíà÷åííÿìè ¹. Öå
äèê³ñòü ³ âàðâàðñòâî ðîñ³ÿí, ÿêå,
çäàâàëîñÿ á, íå ìîæå â³äáóâàòèñÿ
ó 21 ñòîë³òò³. Áà÷èëè ïîõîâàííÿ
ðîäèíè ç ï’ÿòè ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ
6-ð³÷íà ä³â÷èíêà. Òàì íå ò³ëüêè
ñòðàøíî, òàì äèõàòè âàæêî.
Ìîãî ñï³âðîçìîâíèêà âðàçèëè
çðóéíîâàí³ õðàìè. Êàæå, öå ùå
îäíå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî â îêóïàíò³â íåìàº â äóø³ í³÷îãî ñâÿòîãî. Öå íå ëþäè, à íåëþäè!
Ïî÷èíàþòü â³ä÷èíÿòèñÿ ïîîäèíîê³ ìàãàçèíè. Âîëîíòåðè
çàãëÿíóëè â îäèí ³ç íèõ. Çà ñëîâàìè Çàòàéäóõà, ïîëèö³ ìàéæå
ïîðîæí³. Ï³äïðèºìö³ ïîêè ùî
íå ðèçèêóþòü çàâîçèòè òîâàð.
Ïàí Âîëîäèìèð çâåðíóâ óâàãó
íà áàíî÷êó êîêà-êîëè çà ö³íîþ
80 ãðèâåíü. Çàïèòàâ, ÷îìó òàê
äîðîãî? Ïðîäàâåöü ñêàçàëà, ùî
öå ùå äîâîºííèé òîâàð, òîìó
äîðîãèé.

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)

Пів тонни солярки дав фонд «Енергія Відродження»
Волонтери кажуть, що левова
частка допомоги, яку вони доставили постраждалим жителям
Ізюма, належить благодійному
фонду «Енергія Відродження».
До речі, його керівник нині
на фронті, виконує бойові завдання в одному з підрозділів
ССО.
За словами Володимира Затайдуха, цей фонд надав продукти і
одяг, які отримав із Греції, Іспанії,
Італії. Наприклад, греки передали фонду консервовані оливки,

мариновані персики, деякі інші
продукти. Італійці — макарони,
а також одяг і взуття.
А ще фонд виділив для поїздки
пів тонни дизельного пального.
Втім, його не вистачило на дорогу.
Як пояснив пан Володимир,
волонтерам довелося тільки
на пальне витратити по 14 тисяч гривень. Хоча планували,
що сума буде менша. Окрім того,
вони за власні кошти купували
продукти харчування.

КОРОТКО
До уваги водіїв
 Íà ïåðåõðåñò³ âóëèö³ Êåëåöüêî¿ òà Áàðñüêîãî øîñå
âíåñëè çì³íè â îðãàí³çàö³þ
äîðîæíüîãî ðóõó. Â³äòåïåð
çä³éñíèòè ìàíåâð ïîâîðîòó
ç Áàðñüêîãî øîñå íà âóëèöþ Êåëåöüêó ìîæíà ç ë³âî¿
êðàéíüî¿ òà ñåðåäíüî¿ ñìóã,
à ó íàïðÿìêó ðóõó âè¿çäó ç
ì³ñòà — ç êðàéíüî¿ ïðàâî¿ òà
ñåðåäíüî¿ ñìóã.
Ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöüêà
ñïåö³àë³çîâàíà ìîíòàæíîåêñïëóàòàö³éíà ä³ëüíèöÿ ç
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó»
âñòàíîâèëè â³äïîâ³äí³ äîðîæí³ çíàêè òà íàíåñëè äîðîæíþ
ðîçì³òêó.
— Âíåñåííÿ çì³í â îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó ìàþòü
íà ìåò³ çá³ëüøèòè ïðîïóñêíó
ñïðîìîæí³ñòü äàíîãî ïåðåõðåñòÿ, — êàæå äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó òà
ì³ñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³ Àíäð³é
Ñîðîê³í. — Ìè ïðîñèìî âîä³¿â çâåðíóòè óâàãó íà çì³íè.

Шукають
порушників
 Ñåðåä ³íøîãî îá’ºêòîì
óâàãè ³íñïåêòîð³â ÊÏ «Ìóí³öèïàëüíà âàðòà» º ÷èñòîòà
âîäîéì ì³ñòà. Òîæ ùîäíÿ
âàðòîâ³ ïåðåâ³ðÿþòü â³ííè÷àí íà ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ
äî ïðèðîäè òà äîòðèìàííÿ
Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ.
Ïîðóøåííÿ ïðàâèë îõîðîíè
âîäíèõ ðåñóðñ³â òÿãíóòü
çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà ãðîìàäÿí ó ðîçì³ð³
äî 1360 ãðèâåíü.
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÊÏ
«Ìóí³öèïàëüíà âàðòà» Â³òàë³é ×èãóð, ó âåðåñí³ ³íñïåêòîðè ïåðåâ³ðèëè ïîíàä
80 äîìîâîëîä³íü, äå çà ³íôîðìàö³ºþ íåáàéäóæèõ â³ííè÷àí,
ãîñïîäàð³ çëèâàëè íå÷èñòîòè òà ð³äê³ â³äõîäè ó ñòðóìêè
àáî æ íå îáëàøòóâàëè íàëåæíèì ÷èíîì âèãð³áí³ ÿìè.
— Ç ïî÷àòêó ðîêó ïðàö³âíèêè Ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè
ñêëàëè ïîíàä 58 ïðîòîêîë³â
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Éäåòüñÿ ïðî
â³äñóòí³ñòü îáëàøòóâàííÿ
âèãð³áíèõ ÿì òà âèâåäåííÿ òðóá äëÿ ð³äêèõ â³äõîä³â
ó ñòðóìêè. Çâ³ñíî, ¿õ ìè äåìîíòóâàëè, — ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é ×èãóð.

Смертельна
ДТП на Гонти
 Àâòîïðèãîäà ñòàëàñÿ 18 âåðåñíÿ áëèçüêî 23.20 íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ãîíòè òà Öèìëÿíñüêî¿.
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 26-ð³÷íà
âîä³éêà BMW, íà çàîêðóãëåí³é ä³ëÿíö³ äîðîãè, âè¿õàëà
íà óçá³÷÷ÿ, äå äîïóñòèëà ç³òêíåííÿ ç ïàðêàíîì, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. — Â ðåçóëüòàò³
àâàð³¿ êåðìóâàëüíèöÿ çàãèíóëà íà ì³ñö³.
Ó ìàøèí³ áóâ 39–ð³÷íèé ïàñàæèð. Éîãî ç ÷èñëåííèìè
òðàâìàìè ãîñï³òàë³çóâàëè
äî ë³êàðí³.
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ЮРКО ЮРЧЕНКО: «ЛЮБЛЮ КРУТУ І
НЕСКОРЕНУ ВІННИЦЮ! Я ТУТ ВИРІС!»

ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Ëåãåíäàðí³ õ³òè
Êóçüìè, ô³ðìîâèé
ñêðÿá³íñüêèé ñàóíä
³ âîãíÿíà õàðèçìà Þðêà Þð÷åíêà — êîíöåðò ãóðòó «Ñêðÿá³í»,
ÿêèé 17 âåðåñíÿ ïðîéøîâ ó Royal
pub, ñòàâ îäíèì ³ç íàéïîòóæí³øèõ çà îñòàíí³é ÷àñ ó Â³ííèö³.
Êîíöåðò ïðîõîäèâ íà ï³äòðèìêó
ÇÑÓ, òîæ âäàëîñÿ ç³áðàòè ùå é
÷èìàëó ñóìó äëÿ çàõèñíèê³â.
«ЙОГО ПІСНІ ЗАВЖДИ
У НАШИХ СЕРЦЯХ!»
Ï³ñëÿ òðàã³÷íî¿ çàãèáåë³ Àíäð³ÿ
Êóçüìåíêà ó 2015 ðîö³, ìóçèêàíòè
ãóðòó «Ñêðÿá³í», ³ç ÿêèìè Êóçüìà
ñòâîðþâàâ ìóçèêó, ä³ëèâ ñöåíó òà
äîðîãó îñòàíí³ 15 ðîê³â, âèð³øèëè ïðîäîâæóâàòè ãîëîâíó ñïðàâó éîãî æèòòÿ. Íèí³ êîíöåðòè
«Ñêðÿá³í», ÿê ³ çà æèòòÿ Êóçüìè,
çáèðàþòü ïîâí³ çàëè ôàí³â, ÿê³,
ÿê ³ ðàí³øå çíàõîäÿòü â³äïîâ³ä³
íà âñ³ çàïèòàííÿ ó ìóäðèõ ³ ä³éñíî â³÷íèõ ï³ñíÿõ Àíäð³ÿ.
Êîëè ñîë³ñòîì ó «Ñêðÿá³í»
çàïðîñèëè Þðêà Þð÷åíêà, â³í
îäðàçó âèð³øèâ, ùî íå ñòàíå ïðèâíîñèòè ùîñü ñâîº, à ïåðåäàâàòèìå ñàìå ò³ åìîö³¿, ÿê³ âêëàäàâ
ó ñâî¿ ï³ñí³ Êóçüìà.
— Äëÿ ìåíå ãîëîâíå — ïåðåäàòè ñàì íàñòð³é, ïîçèâ öèõ
ï³ñåíü òàê, ÿê öå áà÷èâ Êóçüìà.
Âñ³ âîíè âæå ç³ãðàí³ òà ïåðåãðàí³, òîìó íàøå çàâäàííÿ — äîíåñòè ñàìå åìîö³þ, — ãîâîðèòü
Þðêî Þð÷åíêî. — Ìåí³ â ï³ñíÿõ
«Ñêðÿá³íà» öå é ïîäîáàºòüñÿ: ùî
â íèõ º ïîâíèé ñïåêòð åìîö³é â³ä
ñì³øíîãî äî òàêîãî, ùî òè ïðîñòî
ïëà÷åø, ³ ïàòð³îòè÷íèõ ï³ñåíü.
Êîæí³ñ³íüêó ï³ñíþ â³ííè÷àíè

ñï³âàëè ðàçîì ³ç ìóçèêàíòàìè,
à íà åêðàíàõ òðàíñëþâàëè àðõ³âí³
ôîòî òà â³äåî ç ð³çíèõ ïåð³îä³â
æèòòÿ Êóçüìè, ùî ä³éñíî çäàâàëîñÿ: ó öåé âå÷³ð â³í áóâ ðàçîì
³ç íàìè.
— Äîáðèé âå÷³ð, êðóòà ³ íåñêîðåíà Â³ííèöå! — ï³ñëÿ ïåðøîãî
õ³òà «Ìîâ÷àòè» ïðèâ³òàâ â³ííè÷àí
Þðêî Þð÷åíêî. — ×îãî ÿ ñêàçàâ «íåñêîðåíà»? Áî íàñ á’þòü,
à ìè — êðºï÷àºì! Äðóç³, ìè —
óêðà¿íö³ ³ ÿ çíàþ, ùî â öüîìó
çàë³ â³äáóâàþòüñÿ íåðåàëüí³, êðóò³
ðå÷³. Ìè ëþáèìî âàñ, à ÿ âçàãàë³
òóò âèð³ñ. Íàâ³òü áà÷ó áàãàòî ä³òåé, ñõîæèõ íà ìåíå… (óñì³õàºòüñÿ) Õàé ðîñòóòü! À ç íàìè ñüîãîäí³ âåñü âå÷³ð íà åñòðàä³ — ëåãåí-

«Ïîïðè âñå òðèìàéòå
ïîçèòèâ! Â³ðòå â ÇÑÓ,
â³ðòå, ùî ìè ¿õ
ïîðâåì — òîìó ùî ìè
¿õ ïîðâåì ïîëþáå! Í³
â êîãî íåìàº ñóìí³â³â!»
äàðíèé ãóðò «Ñêðÿá³í». Â³íøóºìî
íàøîãî áðàòà Àíäð³ÿ Êóçüìåíêà,
ÿêèé áàãàòî çðîáèâ äëÿ Óêðà¿íè
³ íàïèñàâ òàê³ îõð³íºíí³ ï³ñí³!
Ðåàëüíî, ìîëîä³ ÷óâàêè áîçíà-äå,
ó ÿêîìóñü Íîâîÿâîð³âñüêó, çàô³ãà÷èëè òàê³ ï³ñíÿðè. Öå êðóòî!
Ïðîòÿãîì êîíöåðòó Þðêî Þð÷åíêî äóæå áàãàòî ñï³ëêóâàâñÿ
³ç çàëîþ — áåç æîäíîãî ïàôîñó,
ùèðî, ³ç ãóìîðîì òà ïîä³ëüñüêèì
ñóðæèêîì ä³ëèâñÿ îñîáèñòèìè ³ñòîð³ÿìè òà äóìêàìè é ïåðåæèâàííÿìè, ÿê³ íèí³ ïåðåïîâíþþòü
âñ³õ óêðà¿íö³â.
— Ó íàøîìó ñïèñêó ñòî¿òü ï³ñíÿ «Ìîðå», ÿêîþ õî÷åìî íàãàäàòè, ÷èº ìîðå. ×îðíå, Àçîâñüêå,
×åðâîíå, Çåëåíå, Á³ëå, Êðèâå —

ФОТО ВАЛЕРІЯ ШИЛЕНКА

Дали драйву!  Під час великого
концерту гурту «Скрябін» Юрко Юрченко
згадував роки, коли навчався і жив
у Вінниці. Разом із вінничанами передав
шану Кузьмі, зібрав гроші для ЗСУ
та розповів про свій добровольчий
батальйон «Карпатська Січ», у якому воює
з початку повномасштабної війни

На концерті «Скрябін» Юрко Юрченко пообіцяв повернутися у Вінницю зі своїм власним
гуртом «Yurcash». Зазначив: «Мусили цей концерт переносити кілька разів, та як побачите
афіші — неодмінно приходьте!»
öå íàø³ ìîðÿ! «ìîñêâà» ï³øëà
íà äíî? Ï³øëà! Òî é ì*ñêàë³ ³
êàðëèê ïóò³í âòÿìëÿòü, ùî òî —
íàøå ìîðå! Ñêîðî íàñòàíå òîé
÷àñ, êîëè ìè çàáåðåìî éîãî ñîá³
íàçàä ³ Â³ííèöüêå ìîðå òàê ñàìî
ç³ëëºòüñÿ â îäíå âåëèêå Óêðà¿íñüêå ìîðå! — ï³ä ãó÷í³ îâàö³¿ â³äçíà÷èâ Þðêî Þð÷åíêî. — Äðóç³,
ìè ìàºìî ðîçóì³òè, ùî çàðàç â³äáóâàþòüñÿ âåëè÷åçí³ ïîä³¿. Ìè
æèâåìî ó íàäçâè÷àéí³ ³ñòîðè÷í³
÷àñè! Ó â³ííèöüêèõ ìàðøðóòêàõ í³õòî íå ñï³âàº «âëàä³ì³ðñê³é öåíòðàë»! Òàêèõ ï³*àðàñ³â
á’þòü, âèâîçÿòü ³ çàêîïóþòü òóäè,
äî Ñòðèæàâêè — ÿ çíàþ, äå öå.
Áî ÿ òóò æèâ!
ВЧИВСЯ У ВІННИЦЬКОМУ
ПЕДУНІВЕРСИТЕТІ
Íå âñ³ çíàþòü, òà êóìèð óñ³õ
ä³â÷àò ÷àñ³â «Òåðèòîð³¿ À», çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè, à ç
2004 ðîêó — ë³äåð âëàñíîãî
ãóðòó «Yurcash», Þðêî Þð÷åíêî, ÷èº ñïðàâæíº ïð³çâèùå,

«Якби Кузьма був живий, як медик був би на фронті»
До нещодавнього 54-го дня
народження Кузьми його мама
Ольга Михайлівна у інтерв’ю
поділилася думками, чим би
нині займався Андрій, якби був
живий.
— Знаєте, як сказала моя невістка
Світлана: «Він би вже був хтознаде». Андрій казав: «Я — медик,
закінчив медичний університет,
тому так чи інакше принесу якусь
користь». Він досить серйозно
служив у армії, був два роки
у госпіталі. Це були останні роки
Афганістану і землетрус, що стався у Вірменії. Вони там витягували людей, тому він надивився
всякого.
Це в нього був такий імідж веселуна, але коли йому притискало, він ставав зовсім іншим.

Андрій ще у 2014 році поривався на передову, але там була
дещо інша ситуація. Коли Андрій
їздив на фронт, то казав: «Мамо,
вони у в’єтнамках воюють. Мені
їх треба взути, машини їм купити». Перед від’їздом в Америку,
де він збирав гроші для хлопців, пішов у госпіталь у Києві.
Розказував, що бачив жах — там
хлопці без рук, без ніг, скалічені
діти по 23 роки… Ще якось він
подзвонив мені о 7 ранку з Америки і каже: «Вони їздять по парадах, а хлопців з Іловайська
вивозять!» Він дуже переживав,
це був страшний біль для нього.
Люди, які пройшли медінститути
і «трупарні», все сприймають поіншому. І тому він написав лист
президентам, де казав, щоб всі

вони зазнали того, що зазнали
матері і хлопці. Ну, після того його
не стало. Тому що, розумієте,
в Україні так було прийнято: що
як тільки хтось вискочить, його
треба… — говорить Ольга Михайлівна. — Андрій завжди казав, що
це не АТО, це війна. Він ще тоді
писав, що це «Сука-війна», що
стукає у кожні двері церковним
дзвоном, і «чого ти прийшла, хто
тебе кликав, така проститутка, сука-війна». Він на все дивився як
медик і розповідав про хлопців,
що там неймовірно страшно, але
їм забороняють стріляти у відповідь. Ви собі таке уявляєте? Зараз хлопці вже не матимуть такої
психологічної травми, як тоді. Що
означає — не стріляй у відповідь?
Це ж неможливо…

äî ðå÷³, Íå÷èñòÿê, õî÷ ³ íàðîäèâñÿ ó ñåë³ Ìàéäàí-Îëåêñàíäð³âñüêèé Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³,
òà ñòóäåíòñüê³ ðîêè ïðîâ³â ñàìå
íà Â³ííè÷÷èí³. Ó 1987–1989 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ ó Áàðñüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³, äå ñòâîðèâ
ñâ³é íàéïåðøèé ðîê-ãóðò «²ìïóëüñ». Âèð³øèâøè ïîêèíóòè
ïåäó÷èëèùå, â³í åêñòåðíîì çàê³í÷èâ çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ³
âñòóïèâ íà ìóçïåä Â³ííèöüêîãî
ïåäóí³âåðñèòåòó. Ñàìå íàâ÷àþ÷èñü ó Â³ííèö³, Þðêî ñòâîðèâ
ðîê-ãóðò «Íå÷èñòà ñèëà», à âæå
çãîäîì ñòàâ ëàóðåàòîì «×åðâîíî¿
Ðóòè» òà áàãàòüîõ ³íøèõ ôåñòèâàë³â. À ï³ñëÿ çíàéîìñòâà ³ç Îëåêñàíäðîì Áðèãèíöåì íà ôåñòèâàë³
«Ìîðå äðóç³â» ó ßëò³, ðîçïî÷àâ
ñï³âïðàöþ ç «Òåðèòîð³ºþ À».
— «Òàâð³éñüê³ ³ãðè» — îãîãî-ãî! ªñë³ øî — ÿ â³äêðèòòÿ
ôåñòèâàëþ 97-ãî ðîêó. Ïëàíóþ
áóòè íà çàêðèòò³ «ñïåöîïåðàö³¿»
ó çâ³ëüíåí³é Êàõîâö³! Âæå öüîãî
ðîêó! — ÿê çàâæäè âëó÷íî ïåðåïë³òàº ñâîº ìèíóëå é òåïåð³øíº
Þðêî Þð÷åíêî.
«ЗАСЛУЖЕНИЙ РЯДОВИЙ
УКРАЇНИ»
²ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî
âòîðãíåííÿ ðô ñï³âàê ï³øîâ âîþâàòè ïðîòè ðîñ³éñüêèõ çàãàðáíèê³â ó äîáðîâîëü÷îìó áàòàëüéîí³
«ÎÄ× Êàðïàòñüêà Ñ³÷». Ó æàðò
íàçèâàº ñåáå «çàñëóæåíèì ðÿäîâèì Óêðà¿íè» ³ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ïîñò³éíî ä³ëèòüñÿ
ôîòî ç ôðîíòó òà ³ñòîð³ÿìè ïîáðàòèì³â, «â³ä îäíîãî ïîãëÿäó ÿêèõ
çàãîðÿþòüñÿ êàö*ïñüê³ òàí÷èêè»,
à ó ðîçãðóçö³ çàâæäè º ëîæêà:
«øîá îðêàì ãî÷³ âèêîëóïóâàòè».
Ìàþ÷è íåçì³ííî òâåðäó ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ, Þðêî Þð÷åíêî,
ãîâîðÿ÷è ïðî îêóïàíò³â òà ¿õ ï³äñòèëîê, ëàã³äíèõ, ïîë³òêîðåêòíèõ
ñë³â íå äîáèðàº. Ðóáàº ïðàâäóìàòêó, ÿê º íàñïðàâä³:
— Íå äàâàéòå æîäíîìó ìóäàêó,

æîäí³é ëþäèí³, ÿêà êàæå: «ß ïîðóñê³ ðàçãîâàð³âàþ, ïîòîìó øòî
òàê ÷óâñòâóþ…» Â ¿*ëî çðàçó!
Íå äàâàéòå í³êîëè í³êîìó òàêîãî! — ï³ä ÷àñ êîíöåðòó ó Â³ííèö³
íàãîëîñèâ Þðêî Þð÷åíêî. — ²
ïîïðè âñå òðèìàéòå ïîçèòèâ!
Â³ðòå â ÇÑÓ, â³ðòå, ùî ìè ¿õ ïîðâåì — òîìó ùî ìè ¿õ ïîðâåì
ïîëþáå! Í³ â êîãî íåìàº ñóìí³â³â!
Âîíè âæå çäèõàþòü!
«ДУЖЕ ПРОСТА ІСТИНА:
«БАЧИТЕ ВОРОГА — ВБИВАЄТЕ!»
Ñï³âàþ÷è ðàçîì ³ç â³ííè÷àíàìè
äâ³ íàéïîòóæí³ø³ ïàòð³îòè÷í³ ï³ñí³ Êóçüìè «Íå ñòèäàéñÿ, òî òâîÿ
çåìëÿ» ³ «Ñóêà-â³éíà», Þðêî Þð÷åíêî ïðèñâÿòèâ ¿õ ñàìå óêðà¿íñüêîìó íàðîäó ³ íàøèì ãåðîÿì.
— Â Óêðà¿í³ — íàéêðàùà çåìëÿ, íàéêðàù³ ëþäè — ³ öå íå ïàôîñ, à ïðàâäèâ³ ñëîâà. Ëþá³òü
Óêðà¿íó! Ëþá³òü öþ çåìëþ, áî
âîíà ïðåêðàñíà! Ñóêà-â³éíà ïðîéäå! Âîíà çàáðàëà äóæå áàãàòî
äðóç³â, ñê³ëüêè ëþäåé ï³øëî…
Àëå âîíè æèâóòü ó íàøèõ ñåðöÿõ.
Ãåðî¿ íå âìèðàþòü — âìèðàþòü
âîðîãè! — ïîñò³éíî ïîâòîðþº
Þðêî Þð÷åíêî. — Äî ñóêè-â³éíè
íå ìîæíà ñòàâèòèñÿ ç â³äðàçîþ
÷è ñòðàõîì. Òðåáà ð³øó÷å áðàòè
³ çàêîïóâàòè âîðîãà. Äóæå ïðîñòà
³ñòèíà: áà÷èòå âîðîãà — âáèâàºòå!
Íàâ³òü ìîÿ ìàìà, ëþäèíà, ÿêà º
àäâåíòèñòêîþ ñüîìîãî äíÿ, ñêàçàëà: «¯á*ø ¿õ, ñèíó!» Òàê ³ ñêàçàëà
ìåí³! Òîæ âñå áóäå Óêðà¿íà!
Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó «Ñêðÿá³í»
òðàäèö³éíî ïðîéøîâ áëàãîä³éíèé àóêö³îí, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³ííè÷àíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè
ïàì’ÿòí³ ëîòè: êíèãè òà ïîðòðåòè
Êóçüìè, ìàðêè «ðóñê³é âîºííèé
êîðàáëü…», ïîï³ëüíè÷êó, çðîáëåíó ç ã³ëüçè 155-ì³ë³ìåòðîâîãî
ñíàðÿäó, òà ã³òàðó ç àâòîãðàôàìè,
íà ÿê³é âåñü êîíöåðò ãðàâ Þðêî
Þð÷åíêî. Çàãàëîì íà ï³äòðèìêó
çàõèñíèê³â âäàëîñÿ ç³áðàòè ïîíàä
26 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО

ТЕАТР

SMARTCINEMA

ТЕАТР САДОВСЬКОГО

(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park»,
4 поверх тел. (096)003–50–50)

КОНЦЕРТИ

(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
21.09, поч. о 17.00

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Коли щось пішло не так. 22.09, поч. о 17.30

Смішні гроші
Комедія для дорослих. 23.09, поч. о 17.30

Красуня та Чудовисько
Казка мюзикл для дітей. 24.09, поч. о 12.00

Снайпер. Білий ворон

Занадто одружений таксист

Бойовик. 21.09, поч. о 19.10
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Комедія для дорослих. 24.09, поч. о 17.30

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія. 27.09, поч. о 17.00

Тіло, тіло, тіло

Це і є любов?

Жахи. 21.09, поч. о 10.20, 12.20, 14.20, 16.20,
18.20, 20.20
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Трагіфарс у стилі танго. 28.09, поч. о 17.00

Квиток до раю

ШvЛ

«Про що мовчать чоловіки» у п’ятницю

Міша Крупін 11 жовтня у Вінниці

Мала сцена. Сцени з сімейного життя
29.09, поч.о 17.00

У п’ятницю, 23 вересня, о 19.00 у концерт-холі
«Mont Blanc» вінничан вразить вибухова комедія
для дорослих «Про що мовчать чоловіки»! Це той
випадок, коли на виставі сподобається і йому, і їй!
Буде талановито, щиро, надзвичайно влучно та
до сліз дотепно — про любов, стосунки і кожного
з нас! Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки —
своїх суджених! У головній ролі — зірка фільму «Довбуш» й Івано-Франківського національного театру
Олексій Гнатковський! Квитки від 220 до 420 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

«Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому
місті! У нашому місті!» Міша Крупін 11 жовтня
о 19.00 у театрі ім. Садовського з великим концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ! Приходьте разом
заспівати улюблені пісні, які ви знаєте напам’ять,
почути, як файно Міша Крупін співає українською,
й зарядитися шаленою енергією яскравої суміші
іронії, щирості, репу, одеського фольклору, блюзу
та джазових мотивів. Концерт буде сповнений феєрії драйву та емоцій! Одкровень і сюрпризів буде
чимало! Не пропустіть! Квитки від 270 до 440 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у всіх касах міста.

Комедія. 21.09, поч. о 9.20, 11.30, 12.50, 13.40,
15.00, 15.50, 18.00, 19.30, 20.10
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Bon appetit, або Гарнір по-французьки

Над безоднею

Коли щось пішло не так. 30.09, поч. о 17.30

Комедія. 29.09, поч. о 17.30

Чай з м’ятою чи з лимоном?

Драма. 21.09, поч. о 15.10, 17.30, 19.50
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Звір
Трилер. 21.09, поч. о 10.50
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Інопланетянка
Анімація. 21.09, поч. о 10.00, 11.50, 13.40, 15.30,
17.20

Запрошення
Трилер. 21.09, поч. о 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Їжак Сонік 2
Анімація. 21.09, поч. о 10.30, 12.50
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Швидкісний поїзд
Екшн. 21.09, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30,
20.00
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

Тор: любов і грім
Фентезі. 21.09, поч. о 17.10
З 22.09 довідка за тел. (096)0035050

РОДИНА
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Галас джунглів
Анімація. 21.09, поч. о 10.00, 14.00

Над безоднею
Драма. 21.09, поч. о 16.00

Квиток до раю
Комедія. 21.09, поч. о 18.00
22.09–28.09, поч. о 13.00

100% Вовк
Анімація. 21.09, поч. о 12.00

Пухнасті бешкетники
Анімація. 22.09–28.09, поч. о 10.00, 11.30

Аватар
Пригоди. 22.09–28.09, поч. о 15.00

Манхеттенський фестиваль
Короткометражки. 22.09–28.09, поч. о 18.10

КІНОТЕАТР «CINEMA CITI»
(Мегамолл, вул. 600-річчя, 17 Е)

Квиток до раю
Комедія. 21.09, поч. о 12.45, 15.00, 16.10, 17.15,
18.30, 19.30
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Тіло, тіло, тіло
Жахи. 21.09, поч. о 14.45, 16.40, 20.30
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

ВИСТАВКА
Виставка «Херсон inside/outside»
23
вересня
о 18.00 у культурному центрі «ХХІ»
вул. Архітектора
Артинова, 12 а, відбудеться відкриття виставки «Херсон inside/outside».
Виставка є результатом роботи «Майстерні Артивізму», заснованої ГО
«Центр культурного розвитку «Тотем». Організатори
і автори цієї виставки жили і працювали в Херсоні — митці разом із громадськими активістами
розробляли і проводили акції для громади і разом
із громадою. Мурали, фестивалі, перформанси…
А після 24-го все замовкло.
З 24 лютого Херсонщину були вимушені покинути
більше 500 тисяч мешканців. Херсонське творче
ком’юніті розділилося на тих, хто залишився в окупованому місті, і тих, кому вдалося виїхати. Зараз
херсонські митці знаходяться по всьому світу. Проте
також і в Херсоні.
Ми, як і всі українці, віримо, що Херсон буде деокуповано. Але яким він буде? Чи
перетвориться на культурну пустелю, чи навпаки —
магнітом потягне нас додому?
Ми почали збиратися в онлайні — спочатку лише ті,
хто у безпеці. Потім ті, хто в Херсоні, знайшли спосіб долучатися — знаходили інтернет там, де його
роздавали попри заборони окупантів. І ми почали
говорити. Говорили про те, що взяли с собою з Херсона. Про те, чим живемо і чим хочемо поділитися.
Поступово приходили слова, образи і сенси, з яких
ми зібрали цю виставку.
Херсон зсередини/зовні — це роботи, створені в окупації і в еміграції. Еміграція — це не
привілей, це вимушеність і невпевненість. Окупація — це не вирок, це простір опору і
необхідність зберегти себе і свою творчу індивідуальність.
Херсон зсередини/зовні — це діалог, який ми ведемо,
стоячі на кордоні між вільною Україною і окупованою
землею, між зрозумілим висловлюванням і нервовим
зривом, між мистецтвом і спробами його знищити.
Виставку можна побачити до 6 жовтня. Тел. для довідок (063)1646494.

Я працюю на кладовищі
Драма
21.09, поч. о 18.00
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Інопланетянка
Анімація. 21.09, поч. о 12.00
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Запрошення
Трилер. 21.09, поч. о 15.50
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Снайпер: Білий ворон
Бойовик. 21.09, поч. о 16.45
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Вишка
Драма. 21.09, поч. о 14.00, 20.00
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

Швидкісний поїзд
Екшн. 21.09, поч. о 12.15, 14.10, 14.45, 17.15,
19.15, 19.45
З 22.09 довідка за тел. 0800308111

МУЗЕЙ
Моделей транспорту
В центрі міста (вул. Соборна, 64) працює
унікальний музей моделей транспорту, який налічує близько 5037 експонатів. Аналогів музею
немає ні в Україні, ні в Європі.
В музеї ви зможете побачити такі моделі транспорту: автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги,
військовий автотранспорт, справжні двигуни.
Колекція постійно поповнюється. Приходьте
всією родиною побачити цю красу наживо.
Час роботи музею: з 12.00 до 19.00, без вихідних.
Вартість квитків:
для дітей — 20 гривень,
для дорослих — 40 грн,
діткам до 7 років — безкоштовно.

Концерт
#СЛУХАЙСВОЄ
У п’ятницю, 23 вересня,
о 19.30 у Royal pub не пропустіть концерт #СЛУХАЙСВОЄ за участю Хас,
Чакір, Romaro і Travinskiy!
Приходьте прокачатись від якісної української
музики та допомогти ЗСУ! #СЛУХАЙСВОЄ — новий
спільний концерт трьох артистів з Вінниці, які вкотре
представлять унікальний формат виступу. До хлопців приєднається репер Хас, відомий на всю Україну
власною чіткою позицією і великою кількістю хітів.
Енергія запальних і мотивуючих пісень та атмосфера
ліричних композицій про сьогодення скорить всіх!
Квитки — 250 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua,
у Royal pub та у касах міста. Безкоштовна доставка
квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

КОНЦЕРТИ

Сергій Асафатов
7 листопада
Його оксамитовий голос
заворожує, а творчість
є дивовижною магічною
сумішшю — лірикою,
що стосується кожного! Надзвичайний Сергій Асафатов 7 листопада о 19.00 у театрі ім. Садовського з великим
сольним концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ!
«Море», «Люди ідуть від людей», «Дякую за світанки», «Туман» — будуть всі улюблені хіти та багато
нових прем’єр, виняткова атмосфера та незабутній
вечір, повний сюрпризів і якісної української музики! Приходьте за особливими емоціями! Квитки
від 270 до 440 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua
та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків:
(093)101–00–63.

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Цікаве дозвілля у Подільському
зоопарку
Ivan Navi з концертом у Вінниці
22 вересня, у ресторані Mont Blanc відбудеться
сольний концерт Ivan Navi в рамках туру «Пишу
тобі листа».
Ivan Navi — український поп-артист, багаторазовий
номінант українських музичних премій. Практично
всі його пісні ставали радіохітами, а в 2019 та
2020 роках саме його музика найчастіше звучала
на радіостанціях серед українських та закордонних виконавців. Його називають українським
Джастіном Тімберлейком.
22 вересня Ivan Navi вирушає в тур, в рамках
якого презентує ліричний та по-особливому
інтимний для нього альбом «Пишу тобі листа», однойменний сингл з якого за літо став улюбленим
для сотні тисяч українців. Ви першими почуєте
пісні з нового альбому і, звичайно ж, добре знані
вам хіти: «Такі молоді», «Тимчасовий релакс», «Це
вона (Зірка)», «Холодна ніч», «Коли нема тебе» та
інші.
Також у рамках цього туру запрошую вас долучитись до крутої та потрібної зараз справи —
допоможемо нашим Героям із ЗСУ отримати
найнеобхідніше, щоб швидше викурити з України
російську нечисть, яка зазіхнула на нашу Незалежність. Донатьте на ЗСУ, слухайте українську
музику та приходьте на концерти українських
артистів.
Початок концерту о 19.00. Квитки: 300–600 грн.

Подільський зоопарк у Вінниці — це не просто місце,
де можна подивитись на тварин та птахів різних видів, а й приємно провести час, адже тут на території
є й дитячі ігрові майданчики, зелені куточки, тут сучасна інфраструктура, з відтворенням фрагментів
природного середовища, у якому мешкають звірі та
птахи. А також всю територію прикрашають скульптурні зображення, які чудово вписуються у світлини
відвідувачів.
У Подільському зоопарку мешкає понад 220 тварин,
всіх не перелічити: ягуар Джекі і тигриця Ліза, ведмеді
бурі та гімалайські, мавпи, дикобрази, вовки і лисиці,
зубри, верблюди, зебра, антилопи, олені благородні
і плямисті, а ще різновиди птахів: пелікани, орли,
беркути, білоголові сипи, фазани, страуси, павичі,
цесарки, рідкісні породи голубів, качки мандаринки,
лебеді білі та чорні.
Адреса Подільського зоопарку у Вінниці: вул. Сергія
Зулінського, 9.
Графік роботи зоопарку: з 9.00 до 19.00, без вихідних.
Вартість квитків:
для дорослих — 100 грн,
для школярів та студентів (за наявності учнівського
та студентського квитка) — 50 грн,
для дітей від 3 до 6 років — 20 грн,
для дітей до 3 років — вхід безкоштовний.
Телефони для довідок: (0432)61–92–55;
(097)4048919.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

Василю, ти чому, зі своєю дівчиною
розлучився?
— Та… У неї сміх якийсь противний.
— Треба ж, не помічав.
— Ну ти ж при ній не роздягався!..

***

Очі побачили груди п’ятого
розміру, голова закрутилася,
серце закалатало, в штанях стало
тісно… І тільки гаманець від страху
затремтів і зачаївся…

***

Дівчина з інтелігентної сім’ї їде
в інше місто і вступає в інститут.
Через місяць їй дзвонить мама:
— Донечко, як ти там? Кажуть,
у вас там студенти п’ють, палять,
вживають наркотики, займаються
сексом, вступають в релігійні
секти…
Донька здивовано:
— У релігійні секти?

***

Не хочу хвалитися, але я дуже
бажана скрізь особа. Куди
не піду, всі кажуть: Тільки тебе тут
не вистачало!

***

Чоловіки як миші: окремо
дивишся — зворушливе звірятко,
а як заведеться вдома — хочеться
отруїти.

***

— У нас дві секретарки-блондинки
поставили друкувати 100 порожніх
сторінок. Як думаєш, навіщо?
— Хотіли нагодувати принтер?
— Ні.
— Думали, що друкують
невидимим чорнилом?
— Нєа.
— Гаразд, здаюся. Навіщо?
— Їм сказали відрахувати сотню
листів, а руками стало ліньки. І хто
з нас блондинки після цього?

***

Лікар:
— Ви курите?
Пацієнт:
— Ні.
— П’єте?
— Ні.
Лікар:
— Не треба так по-дурному
посміхатися, я все одно що-небудь
знайду!

***

Кажуть, якщо падає зірка,
треба загадувати бажання. Так
от за статистикою 99% бажань
звучить приблизно так: Ух ти…
трясця…

***

Собака любить м’ясо. Ворона
любить сир. А я люблю бавовну, з
доставкою у Крим.

ОВЕН

***

Помирає старий бандерівець і
кличе до себе священника, щоб
висповідатися:
— Хтів би, святий отче,
висповідатися перед тим як помру…
— То кажіть, чим прогнівили
Господа Бога нашого?
— Та, вбив 26 москалів,
24 комуністи, підірвав…
— Зачекайте, ви спочатку
висповідайтеся, а про добрі справи
пізніше поговоримо!

***

По масовій втечі з Криму можна
робити висновок: росіяни вірять
у ЗСУ.

***

Погода в Криму: — помірна
хімарність.

***

Мама (пошепки):
— Івасю, твій дідусь дуже хворий,
скажи йому щось підбадьорливе.
Івась:
— Дідусю, ти хотів би, щоб на твоїх
похоронах грав військовий
оркестр?

***

Коли починають свербіти кулаки,
то це прояв перших симптомів
дуже небезпечної хвороби. Від
неї потім все тіло покривається
синцями та саднами.

***

Приходить жінка до чоловіка
у в’язницю:
— Слухай, діти вже починають
питати…
— Що — де тато?
— Ні — куди награбоване заникав…

***

Була сьогодні у Львові. З’їла піцу,
випила кави… Чоловікові скажу, що
мене обікрали.

***

Ліс. Тварини зібралися
на галявині на суд. Всі самки —
вагітні. Судять їжачка. Ведмідьсуддя запитує:
— Ну, підсудний, що ви можете
сказати на своє виправдання?
— Не винен я. Розвантажував
товар, носив на спині, все як
завжди. Звідки ж я знав, що це
презервативи прибули?

***

Весілля без бійки — не весілля! —
подумала наречена… і вальнула
свекрусі по морді.

SINOPTIK

ТЕЛЕЦЬ
Для творчості вам потрібна фантазія та відсутність
обмежень. Захищайте та
відстоюйте свої інтереси,
але враховуйте й чужі. Про
нові ідеї краще поки нікому
не розповідати.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня ви можете з
головою поринути у здійснення найважливішої для
вас мрії. Саме зараз для вас
відкриються шляхи до успіху. У вихідні вам потрібні
відпочинок, подорожі,
спілкування.

РАК
Можуть ускладнитися стосунки на роботі. Можливо,
вам доведеться шукати
компроміс між сімейними та
професійними обов’язками.
У середині тижня ситуація
на роботі стане більш творчою та конструктивною.

ЛЕВ
Менше суєти та стресу. Вам
важливо відчути, що події,
що відбуваються з вами,
розвиваються у потрібному
напрямку. Життя піднесе
цього тижня безліч подарунків у вигляді приємних
контактів, різноманітних
зустрічей та цікавих поїздок.

ДІВА

***

Вночі в парку. Розмова на лавочці:
— Сашо, зніми окуляри, ти рвеш
мені колготки…
Через кілька хвилин…
— Сашо, одягни окуляри, ти
займаєшся цим з лавкою…

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

Тиждень може виявитися
дуже напруженим, зате й
багатообіцяючим. Виявіть
активність, якщо хочете
вийти на новий рівень. Постарайтеся не лише висловлюватись, а й прислухатися
до співрозмовників.

METEO.UA

СЕРЕДА
21.09

+12
+7

+10
+7

+11
+8

ЧЕТВЕР
22.09

+13
+7

+13
+6

+14
+7

П’ЯТНИЦЯ
23.09

+13
+8

+12
+7

+11
+7

СУБОТА
24.09

+12
+7

+13
+7

+14
+6

НЕДІЛЯ
25.09

+15
+6

+14
+6

+16
+6

ПОНЕДІЛОК
26.09

+16
+7

+16
+8

+19
+8

ВІВТОРОК
27.09

+20
+12

+18
+8

+20
+11

Бажано стримати ваш бійцівський запал і уважніше
поставитися до ділових
проєктів. Якихось непередбачених проблем тиждень
не обіцяє. Реалізація намічених планів має відбутися
на хорошому рівні.

ТЕРЕЗИ
Вдалий тиждень для нових
знайомств. На вас чекає
любовний роман і багато
романтики. Не намагайтеся осягнути неосяжне,
об’єктивно розраховуйте
сили.

СКОРПІОН
Тиждень загалом сприяє
розміреному веденню справ,
руху вперед у професійній
сфері, зміцненню своїх позицій. Особисте життя теж
важливе. Варто запланувати
любовне побачення, подорож удвох. На вас чекає успіх
і великий прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Професійні інтереси та особисте життя будуть тісно переплітатися, у ділових проєктах
можуть брати участь ваші друзі чи родичі. Будьте обережні,
спілкуючись із сторонніми,
контролюйте не лише дії та
слова, а й думки.

КОЗЕРІГ
У ділових стосунках уникайте непродуманих дій, ілюзій
та привабливих пропозицій.
Вдалими можуть виявитися поїздки, спілкування
та переговори з новими
партнерами.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня краще не робити ризикованих дій, оскільки
для здійснення честолюбних
кар’єрних задумів необхідно
мати надійний тил. У сімейних проблемах виявіть
терпіння та витримку.

РИБИ
Цього тижня ви ризикуєте
втратити щось важливе.
Не виключені розрив і
розлучення. Втім, якщо
стосунки давно втратили
свою цінність, навіщо ви
за них чіпляєтесь? Відпустіть,
і на вас чекають нові цікаві
знайомства. Ви зможете
проявити себе у багатьох
сферах.

