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 Вінниця переживає страшне горе. Ми зібрали

 Увесь світ має знати, кого вбила росія, бачити

свідчення очевидців трагедії, тих, хто шукав своїх
рідних, тих, хто рятував людей у лікарнях, тих, хто
втратив своїх найрідніших…

їхні обличчя. З відкритих джерел наші журналісти
встановили та перевірили імена 19 жертв російського
обстрілу. Ми не повинні їх забувати
РЕКЛАМА

468084

509539
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ЗРУЙНУВАЛИ БУДИНОК
ОФІЦЕРІВ, АЛЕ НЕ ЗНИЩИЛИ

ДУМКА
ВІКТОРІЯ
СЕЛЕЗНЬОВА
ЖУРНАЛІСТ

Вінничани
вистоять

Символ незламності  Внаслідок
ракетного удару, завданого рашистами
по Вінниці, постраждав Будинок
офіцерів — пам’ятка архітектури та
містобудування. Ми згадали його історію
та запитали про його подальшу долю

Êîëèñü ìåí³ çäàâàëîñÿ,
ùî í³õòî íå ëþáèòü Â³ííèöþ òàê ì³öíî ³ ùèðî, ÿê
ëþáëþ ¿¿ ÿ. Çãîäîì çðîçóì³ëà, ùî â³ííè÷àíè — öå åêñêëþçèâíà ñï³ëüíîòà, ó ÿê³é
êîæåí ïî-ñâîºìó óí³êàëüíî,
àëå îäíàêîâî ñèëüíî ëþáèòü öå ì³ñòî. Â³ííèöÿ —
äóøà. Â³ííèöÿ — îêðåìèé
ñâ³ò, ÿêèé, óò³ì, â³äêðèòèé
äëÿ êîæíîãî, êîãî ïîòð³áíî
âò³øèòè, çàñïîêî¿òè.
Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðàøèñò³â íàøå ì³ñòî
ñòàëî ÷è íå íàéïîòóæí³øèì
âîëîíòåðñüêèì öåíòðîì
Óêðà¿íè. Äî íàñ ¿õàëè ó ïîøóêàõ ïðèõèñòêó, ñïîêîþ
òà äîïîìîãè. ² Â³ííèöÿ
îá³éìàëà… Âòèðàëà ñëüîçè
³ ïîâåðòàëà äî íîðìàëüíîãî
æèòòÿ íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè
öå ìîæëèâî.
ß âèâåçëà ä³òåé ç Óêðà¿íè
3 áåðåçíÿ. Íàéá³ëüø âàæêå
òà áîë³ñíå ð³øåííÿ ó ìîºìó
æèòò³. Çà êîðäîíîì ÿ ùîäíÿ
ñïîñòåð³ãàëà îíëàéí çà æèòòÿì â³ííèöüêèõ äðóç³â ³
äóìàëà: «ßêîãî ä³äüêà ìè
òóò ñèäèìî?» Çà òèæäåíü
äî ðàêåòíîãî îáñòð³ëó ìè
ïðè¿õàëè äîäîìó.
Äâà äí³ âàæêî áóëî ùîñü
ïèñàòè… Ãîâîðèòè. Õî÷à
é ðîçóì³ëà, ùî ïîòð³áíî
çðîáèòè öå äëÿ òîãî, àáè
ðóáåöü íà ñåðö³ çàëèøèâñÿ ÷óòëèâèì äî ðåàë³é òà
íåáåçïåê ñâ³òó íàçàâæäè.
Äëÿ òîãî, ùîá æèâîþ áóëà
íåíàâèñòü ³ æàãà ïîìñòè.
Òà ä³â÷èíà… ²ðà… Ó äèòèíñòâ³ ìè áóëè ñóñ³äêàìè.
Ïîòàéêè ôàðáóâàëè í³ãò³
ìàìèíèìè ëàêàìè, îáì³íþâàëèñÿ íàêëåéêàìè, âåëè
ï³ñåííèêè… Ìè íå ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçîê ³ íå ñï³ëêóâàëèñÿ ðîê³â 20. Àëå êîëè
ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî öå âîíà…
Ùî öå ¿¿ äîíå÷êà… Íó îò,
ÿ çíîâ íå ìîæó ä³áðàòè ñë³â.
Âîíà âèæèâå. Ãîñïîäü
äàñòü ¿é ñèëè ïåðåæèòè
öå ãîðå. ², â³ðþ, ùî óñ³ì,
õòî âòðàòèâ òàì ð³äíèõ òà
áëèçüêèõ, — òàêîæ. Ìî¿ â³ííè÷àíè íåéìîâ³ðí³, âåëèêîäóøí³, ñèëüí³ òà ñì³ëèâ³.
Â³ííè÷àíè íå çàáóäóòü. Â³ííè÷àíè âèñòîÿòü. ² êîæåí,
õòî ïðè÷åòíèé äî íàøîãî
ãîðÿ, ïîâèíåí áóòè ïîêàðàíèé. ² áóäå ïîêàðàíèé.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

²ñòîð³ÿ Áóäèíêó
îô³öåð³â ó ì³ñò³
Â³ííèö³ áåðå ñâ³é
ïî÷àòîê ç â³äêðèòòÿ 31 ãðóäíÿ 1925 âîºíà÷àëüíèêîì ßíîì Ôàáð³öèóñîì áóäèíêó
×åðâîíî¿ àðì³¿, ùî ðîçòàøîâóâàâñÿ íà âóëèö³ Êîçèöüêîãî.
Îðãàí³çóâàëè éîãî ÿê ì³ñöå äëÿ
îô³öåðñüêèõ çáîð³â òà äîçâ³ëëÿ.
Ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ Áóäèíêó
îô³öåð³â ïîñòàëî ó 1934–1935 ðîêàõ çà ïðîºêòîì âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî àðõ³òåêòîðà òà ì³ñòîáóä³âíèêà Éîñèïà Êàðàê³ñà. Öå
áóâ òèïîâèé ïðîºêò ê³íîòåàòðó
íà 1000 ãëÿäà÷³â, ñòâîðåíèé äëÿ
Â³ííèö³, ÿêèé îòðèìàâ ïåðøó
ïðåì³þ íà Âñåñîþçíîìó êîíêóðñ³.
— Áóäèíêó îô³öåð³â íà öüîìó
ì³ñö³ ìîãëî íå áóòè, — ðîçïîâ³äàº
³ñòîðèê Òåòÿíà Êàðîºâà. — Ùå
íàïðèê³íö³ 1920-õ ðîê³â íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, äå â³í ðîçòàøîâàíèé, ïëàíóâàëè çâåñòè
ãðàíä³îçíó á³áë³îòåêó-ïàì’ÿòíèê
íàøîìó çåìëÿêó, ïèñüìåííèêó
Ìèõàéëó Êîöþáèíñüêîìó. Àëå
ïðîºêò òàê ³ íå ðåàë³çóâàëè, ñåðåä
ïðè÷èí — áðàê êîøò³â, äåô³öèò
òîâàð³â òà ïð³îðèòåòí³ñòü â³äîì÷îãî â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà.
Ó 1935 ðîö³ â³ííèöüêèé Áóäèíîê ÷åðâîíî¿ àðì³¿ ðîçïî÷èíàº ñâîþ ðîáîòó ÿê ãàðí³çîííèé
â³éñüêîâèé êëóá âèñòóïàìè æ³íî÷îãî õîðîâîãî àíñàìáëþ «Æ³íõîðàíñ».
Ó ïåð³îä îêóïàö³¿ Â³ííèö³ íàöèñòàìè (1941–1944 ðîêè) áóä³âëÿ âèêîðèñòîâóâàëàñü í³ìåöüêîþ
îêóïàö³éíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.
Ï³ä ÷àñ â³äñòóïó â 1944 ðîö³ í³ìåöüê³ â³éñüêà ñïàëèëè áóä³âëþ.
Ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ òðèâàëè
ó 1946–1947 ðîêàõ.
Â 50-õ ðîêàõ äâåð³ Áóäèíêó
îô³öåð³â ó Â³ííèö³ çíîâó áóëè
â³ä÷èíåí³ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.
Òóò ìîëîäü ëþáèëà ðîçâàæàòèñÿ. Ó ò³ ðîêè îñîáëèâî ìîäíèìè áóëè òàíöìàéäàí÷èêè. ßêùî

âë³òêó âñ³ ³ç çàäîâîëåííÿì õîäèëè
íà òàíöìàéäàí÷èê á³ëÿ Ë³òíüîãî
òåàòðó, òî â õîëîäíèé ÷àñ çàëè
äëÿ òàíö³â áóëè ò³ëüêè ó Áóäèíêó
îô³öåð³â.
Äî ñåðåäèíè 1990 ðîê³â á³ëÿ
Áóäèíêó îô³öåð³â ñòîÿâ ë³òàê
²Ë-14, ÿêèé ïîò³ì ïðèáðàëè.
Çà ÷àñè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè
Áóäèíîê îô³öåð³â — íàéá³ëüøà
êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà óñòàíîâà
ì³ñòà òà îáëàñò³ — ñòàëà öåíòðîì
êóëüòóðíîãî æèòòÿ Â³ííè÷÷èíè.
Ó íüîìó ïðîâîäèëè êîíöåðòè òà
âèñòàâè. Ä³ÿâ ³íñòèòóò óêðà¿íîçíàâñòâà ³ ðîçãàëóæåíà ìåðåæà
ñòóä³é òà êóðñ³â äëÿ ìîëîä³.
Ó 1998 ðîö³ ñòèë³çîâàíèé áàðåëüºô ëåãêîãî øâèäê³ñíîãî òàíêà ÁÒ-7, çîáðàæåíèé íà ôàñàä³
áóä³âë³, áóâ ïðèêðèòèé ïëàñòèêîâîþ åìáëåìîþ ïòàõà-ñîêîëà.
Àâòîðîì òà äèçàéíåðîì åìáëå-

Íàïðèê³íö³ 1920-õ
ðîê³â íà öüîìó ì³ñö³
ïëàíóâàëè çâåñòè
ãðàíä³îçíó á³áë³îòåêóïàì’ÿòíèê Ìèõàéëó
Êîöþáèíñüêîìó
ìè ñòàâ â³éñüêîâèé Â. Ëÿõîâ,
êîòðèé íà òîé ÷àñ óæå áóâ â³äîìèì ðîçðîáíèêîì ñèìâîë³êè
ÂÏÑ ÇÑÓ. Òîãî æ ðîêó ïîðÿä ³ç
Áóäèíêîì îô³öåð³â óñòàíîâèëè
Ïàì’ÿòíèé çíàê Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèì ñèëàì Óêðà¿íè — ë³òàê
Ì³Ã-21.
Ç 2004 ðîêó áóä³âëÿ ïåðåäàíà
äî ñêëàäó ÏÑ ÇÑÓ, à ç 1 ãðóäíÿ
2007 ðîêó Áóäèíîê îô³öåð³â Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ïåðåéìåíîâàíèé ó Áóäèíîê
îô³öåð³â.
Ó 2009 ðîö³ çðîáèëè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ãëÿäàöüêî¿ çàëè òà
ñöåíè, âñòàíîâèëè íîâ³ êð³ñëà.
Ãëÿäàöüêà çàëà âì³ùóâàëà ìàéæå
1 000 ãëÿäà÷³â.
Ó êâ³òí³ 2022 ó Â³ííèö³ Áóäèíîê îô³öåð³â ïðèêðàñèëè äåñÿòüìà ïëàêàòàìè ç óêðà¿íñüêèìè ì³ñòàìè-ãåðîÿìè. Ñåðåä íèõ:

Фасад будівлі з колонами вцілів. Але далі будівля зазнала
значних пошкоджень

Таким був Будинок офіцерів у 1945 році. Під час відступу в
1944 році німецькі війська спалили будівлю
Âîëíîâàõà, Õåðñîí, Ìèêîëà¿â,
Õàðê³â, ×åðí³ã³â, Ìàð³óïîëü,
Îõòèðêà, ²ðï³íü, Ãîñòîìåëü òà
Áó÷à. Òàêèì ÷èíîì âøàíóâàëè

íàñåëåí³ ïóíêòè, ÿê³ íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëè ï³ä ÷àñ â³éíè.
Â ëèïí³ Áóäèíîê îô³öåð³â ñàì
ñòàâ òàêèì ñèìâîëîì ó Â³ííèö³.

Знесуть чи реконструюють?
Після ракетного обстрілу міська
влада оголосила, що планується
знесення будівлі Будинку офіцерів. Через кілька днів голова Вінницької обласної адміністрації
Сергій Борзов заявив, що Будинок офіцерів повністю зносити
не будуть, а лише демонтують
аварійні конструкції: «Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що
залишиться? Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий
висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова
не про знесення всього об’єкту,
а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. Будинок
офіцерів вистояв Другу світову
війну. Вистоїть і цю — він уже став
символом стійкості Вінниці».

Валентина Гавриш, керівник
танцювальної студії ШармS, яка
базується в Будинку офіцерів, теж
переконана, що будівлю потрібно
відновити.
— Чудовий фасад залишився,
а решту варто відбудувати. Будинок офіцерів — це історія нашої Вінниці, а тепер і символ незламності. Після війни відновили,
гадаю і тепер це потрібно зробити, — говорить хореограф. —
Наша танцювальна студія там
працює 13 років. Крім нашої,
є ще шість таких, які виховали
не одне покоління вінничан. Крім
того, там знаходяться різні гуртки для дітей та молоді. І єдиний
у Вінниці концертний майданчик,
який приймав чимало зірок з усіх
куточків країни і світу.

Якою, на вашу думку, має бути доля Будинку офіцерів?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

НАТАЛЬЯ ТИГИБКО

АНДРЕЙ ГАЙДАЙ

VLADIMIR SLUSARENKO

ОЛЕНКА КРИЧУН

ARTEM BUNIK

АЛЁНА КРИВЕНКО

— Будинок має свою історію.
Його спалили фашисти, але
після війни його було відновлено. Я за реконструкцію і
відновлення і після рашистів.

— Зробити реконструкцію,
музей війни, меморіал або
щось подібне. Однак точно
не концертний зал на місці
загибелі десятків людей.

— Нехай знесуть, під землею
обов’язково — бомбосховище, розраховане на кількість людей з площі, а зверху
на розсуд громади міста.

— Там має бути сквер пам’яті
жертвам російської агресії. Це
в тому випадку, якщо все ж
таки будуть зносити. Але ніяких жк/тц і чогось подібного.

— Перетворити на сучасний
комплекс, в якому буде місце
і концерт холу і гурткам для
обдарованих дітей, і місце
для відпочинку родинами.

— Лише реконструкція, ми
виросли на словах «біля дома
офіцерів»…Це наша пам’ятка
і наше місце зустрічі, яким би
болючим тепер воно не було.
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ІМЕНА ЗАГИБЛИХ ВНАСЛІДОК
ОБСТРІЛУ 14 ЛИПНЯ
Їх убила росія  Удень у велелюдне місце
російські війська ударили ракетами по Вінниці.
За офіційною інформацією, на місці загинули
23 людини, ще двоє — у лікарнях, від отриманих
травм. Але загиблі, це не тільки цифри
статистики. Ми розповідаємо історії 19 жертв
ракетного удару

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Çàãèíóëè 25 ëþäåé, ç ÿêèõ
òðîº ä³òåé — òàê³ æàõëèâ³
íàñë³äêè ìàº ïàä³ííÿ ðîñ³éñüêèõ ðàêåò ïîñåðåä á³ëîãî
äíÿ â ëþäíå ì³ñöå Â³ííèö³.
— Àëå çàãèáë³ — öå íå ñòàòèñòèêà! — êàæå
ãîëîâíèé ðåäàêòîð RIA/20minut.ua Âàäèì
Ïàâëîâ. — Êîëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé íàçèâàº óñ³õ çàãèáëèõ

íà ³ì’ÿ, âîíè ïåðåñòàþòü áóòè ïðîñòî ÷åðãîâîþ öèôðîþ ó ñïèñêàõ âòðàò. Àëå â³ííèöüêà
âëàäà äîñ³ íå íàçâàëà. ² íà ìîº ïðîõàííÿ
íàäàòè ñïèñêè — â³äìîâà.
Âàäèì Ïàâëîâ óïåâíåíèé, ùî ïîòð³áíî
ïîêàçàòè, ùî çà öèôðîþ 25 — íå ïðîñòî
25 ò³ë. Çà ö³ºþ öèôðîþ 25 ëþäåé, 25 ³ñòîð³é, 25 æèòò³â.
Óâåñü ñâ³ò ìàº áà÷èòè ¿õí³ îáëè÷÷ÿ, çíàòè,
êîãî âáèëà ðîñ³ÿ. Ç â³äêðèòèõ äæåðåë ìè
âñòàíîâèëè òà ïåðåâ³ðèëè ³ìåíà 19 æåðòâ
ðîñ³éñüêîãî îáñòð³ëó.

Єлизавета Дмитрієва, 4 роки

Тетяна Харченко, 32 роки

Разом з мамою поверталася з логопедичного заняття і потрапила під обстріл. Фото тіла маленької Лізи з перекинутим візочком стало одним із символів трагедії. Її мати Ірину
наразі рятують лікарі.

Менеджерка клініки «Нейромед», у момент вибуху вона
була на роботі. Жінка виховувала сина, любила подорожувати. Її син Матвій у вересні має йти в перший клас.

Кирило Пяхін, 8 років
Прибув з мамою до Вінниці з окупованого Херсона. На момент вибуху Кирило був у машині, припаркованій біля
ПриватБанку. Його дядька відкинуло вибуховою хвилею,
бабуся, яка була в банку, залишилася неушкодженою.

Вікторія Рекута, 35 років
та її син Максим, 7 років
Лікарка-стоматолог із сином проходили обстеження
в діагностичному центрі «Нейромед». Їх упізнали за зразками ДНК. Поховані у рідному селі Мала Мочулка Теплицького району.

Аліна Кисіль, 25 років
Дівчина працювала у відділенні ПриватБанку, розташованому в Будинку офіцерів. Днями вона відзначила свій
25 день народження. Ще три менеджерки банку та керівниця
відділення Оксана Маковей отримали поранення, перебувають у лікарнях.

Володимир Даценко, 34 роки
Вінничанин допомагав патрулювати Вінницю, був волонтером. Потім пішов добровольцем на війну. Інколи приїздив
додому. У момент обстрілу Володимир Даценко був з побратимом з «Айдара» в діагностичному центрі.

Віктор Поліщук, 37 років
Був підприємцем, займався організацією культурних подій.
Того дня готував майданчик в Royal Pub для благодійного
концерту Олега Скрипки з гуртом «ВВ». Обстріл застав його
в епіцентрі подій, за кермом авто. У загиблого залишилася
дружина і 10-річна донька.

Леся Ващук (41) та Світлана Чешківська
Подруги загинули, коли виходили з храму Георгія
Побідоносця, що за Будинком офіцерів. Там вони були
на відспівуванні матері їх колеги. Обидві працювали
у магазині «4 сезони», були веселими та життєрадісними
жінками.

Євген Коваленко, 25 років
У Будинку офіцерів мав відбутися концерт співачки Роксолани, і киянин Євген якраз налаштовував техніку. Чоловік загинув на місці. У нього залишилася кохана дівчина і батьки.

Олександра Борівська
Була неподалік Будинку офіцерів під час вибуху. Олександра навчалась на другому курсі Донецького університету
на факультеті історії та міжнародних відносин.

Оксана Тиховська
У момент обстрілу прямувала до ліцею № 8, де працювала вчителем початкових класів. «Рашисти обірвали
життя найкращої матусі, бабусі, сестри, дружини,
високопрофесійної олеги», — зазначили в спільноті ліцею.

Галина Олексів, 29 років
Жила у Львові, викладала у музичній академії. Час від часу
приїжджала до рідних у Вінницю. Записалася на прийом
в діагностичний центр, біля якого впала російська ракета.
Жінка загинула, її сина Романа рятують лікарі у Львові.

Ніна Нелегач, 56 років
Жінка отримала 85% опіків шкіри, 14 липня її доправили
до лікарні. Того ж дня вона померла. Ніна Нелегач мешкала
у Лука-Мелешківській громаді. Працювала вихователькою,
у неї залишилися чоловік та донька.

Наталія Фальштинська, 45 років
Талановита лікарка-невролог, мати трьох дітей, на момент
обстрілу працювала у «Нейромеді». З численними травмами її відвезли у військовий госпіталь. Медики боролися за її
життя, але в ніч з 18 на 19 липня жінка померла.

Катерина Суверіна, 58 років
На момент обстрілу перебувала поблизу Будинку офіцерів.
Вийшла з тролейбуса і йшла на роботу. Рідні понад добу
розшукували її. У Катерини залишилися доньки та онуки.

Катерина Гула, 24 роки
Працювала адміністраторкою діагностичного центру «Нейромед». Друзі згадують, що Катя була життєрадісною дівчиною,
доброю людиною, завжди посміхалася, ніколи не тримала
зла. Її поховали у рідному селі Жигалівка Хмільницького
району.

Костянтин Пузиренко, 40 років
З 1992 року проживав у Бердичеві, куди його батьковійськовий перевіз родину. Брав участь в АТО. Разом із дружиною та донькою, яка закінчила 3 клас, мешкав у Вінниці.
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«ЛЮДИНА З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ»
Смерть добровольця  Серед
загиблих у Вінниці після ракетного
обстрілу — волонтер та доброволець
Володимир Даценко. Друзі, які
до останнього сподівалися, що їх
«Борода» живий, діляться спогадами
про товариша, розповідають про останній
день бійця
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Âíàñë³äîê ðàêåòíîãî îáñòð³ëó
ó Â³ííèö³ çàãèíóëè 25 ëþäåé. Ñåðåä íèõ ó÷àñíèê ÃÎ «Äîðîæí³é
êîíòðîëü Â³ííèöÿ», äîáðîâîëåöü
Âîëîäèìèð Äàöåíêî, ÿêîãî äðóç³ íàçèâàëè «Áîðîäà». Â³í áóâ
íà ì³ñö³ âèáóõó. Äâà äí³ ÷îëîâ³ê
áóâ ó ñïèñêó çíèêëèõ áåçâ³ñòè.
15 ëèïíÿ ñòàëî â³äîìî, ùî Äàöåíêî çàãèíóâ.
СПОДІВАЛИСЯ
ДО ОСТАННЬОГО
Êîëè ðîçïî÷àâñÿ ïîâíîìàñøòàáíèé íàñòóï Ðîñ³¿, â³ííè÷àíèí
Âîëîäèìèð Äàöåíêî ðàçîì ³ç
ó÷àñíèêàìè îðãàí³çàö³¿ «Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» äîïîìàãàëè ïàòðóëþâàòè Â³ííèöþ, áóâ
âîëîíòåðîì. Êîëè ó ì³ñò³ ñòàëî
â³äíîñíî ñïîê³éíî, ÷îëîâ³ê ï³øîâ
äîáðîâîëüöåì íà â³éíó. ²íêîëè
ïðè¿çäèâ ó ð³äíó Â³ííèöþ.
Ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó
14 ëèïíÿ Âîëîäèìèð Äàöåíêî
çíàõîäèâñÿ â åï³öåíòð³ òðàã³÷íèõ
ïîä³é. Äîáó éîãî ââàæàëè áåçâ³ñòè çíèêëèì.
Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê çíàéøëè çãîð³ë³ äîêóìåíòè Áîðîäè
³ çàëèøêè éîãî îáãîð³ëî¿ àâò³âêè, äðóç³ âñå îäíî ñïîä³âàëèñÿ
íà äèâî.
Äîáó éîãî íå áóëî í³ â ñïèñêàõ çàãèáëèõ, í³ ñåðåä ïîðàíåíèõ.
Ïî îá³ä³ 15 ëèïíÿ íà ñòîð³íö³
ó Facebook â³ííè÷àíè íàïèñàëè
ïîâ³äîìëåííÿ, â ÿêèõ éøëîñÿ ïðî
çàãèáåëü òîâàðèøà.
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ ç áîëåì
ðîçïîâ³äàº ïðî äðóãà ³ ó÷àñíèêà
ÃÎ «Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèðà Äàöåíêî.

— Öå ì³é äðóã. Íå òå ùî äðóã,
íàâ³òü á³ëüøå, áðàò, — ãîâîðèòü
Çàòàéäóõ. — Öå ëþäèíà ç âåëèêèì
ñåðöåì, ÿêó, ùîá âè ðîçóì³ëè,
íå ïðèçèâàëè. Â³í ì³ñÿöü äîáèâàâñÿ, ùîá ï³òè çàõèùàòè íàøó
êðà¿íó. Â³í ï³øîâ äîáðîâîëüöåì.
Âîëîäèìèð íå äóìàâ ïðî ñåáå.
À çàâæäè äóìàâ ïðî êîãîñü ³íøîãî.
Ùå îäèí â³ííèöüêèé àêòèâ³ñò
³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ãîâîðèòü ïðî çàãèáëîãî
òîâàðèøà.
— Â íàø³é êîìàíä³ äðóç³â Âîëîäèìèð áóâ ºäèíèì, õòî íå ìàâ
ì³íóñ³â, âçàãàë³, — êàæå Â³òàë³é. —
Öå áóëà íàñê³ëüêè äîáðà ³ ñâ³òëà ëþäèíà, ùî òàêèõ ïîòð³áíî
ïîøóêàòè. Êîæåí éîãî â÷èíîê
áóâ ùèðèì. Çàâæäè éøîâ íà äîïîìîãó, áóâ íà ñòîðîí³ ïðàâäè.
Çà ñâî¿õ äðóç³â ñòîÿâ ãîðîþ. Âàæêî äàºòüñÿ ðîçóì³ííÿ, ùî éîãî
âæå íåìàº…
Äðóã çàãèáëîãî ãåðîÿ, ðåäàêòîð RIA/20 õâèëèí Âàäèì Ïàâëîâ
çãàäóº äåíü ïðèëüîòó ðàøèñòñüêèõ ðàêåò ³ ïîøóêè Áîðîäè.
— Ï³ñëÿ ïðèëüîò³â ÿ áóâ
íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ âæå ÷åðåç 20 õâèëèí, — ãîâîðèòü Ïàâëîâ. — Ùå
÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí ÿ ïîáà÷èâ, ÿê
âèíåñëè çàãèáëó ä³â÷èíêó. Ùå ÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí, ìåí³ ñêàçàëè…
ùî çíèê Âîâà Áîðîäà. Ùî â³í
ùå ç îäíèì ìî¿ì äðóãîì âèéøëè
ç «Íåéðîìåäà». Ï³ñëÿ ïåðøîãî
ïðèëüîòó âîíè ïîá³ãëè â ð³çí³
ñòîðîíè… Äåíèñà ïîñ³êëî îñêîëêàìè, à Áîðîäà… çíèê.
Âàäèì Ïàâëîâ âäèâëÿâñÿ â îáëè÷÷ÿ ïîðàíåíèõ, øóêàâ äðóãà
ñåðåä çàãèáëèõ. Àëå âñå ìàðíî.
Ñïîä³âàâñÿ, ùî Âîëîäèìèð âèæèâ.
— Ïîò³ì âæå ïî¿õàëè â ñóäìåäåêñïåðòèçó ³ ïèòàëè ïðàö³âíèê³â
ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè, ìåäïðàö³âíè-

Борода (праворуч) разом із кращими друзями Володимиром Затайдухом та Денисом
Клімовим (ліворуч). Останній був із загиблим перед прильотом рашистської ракети
ê³â, âñ³õ, — êàæå ðåäàêòîð âèäàííÿ. — Âñ³ âîíè ÿê îäèí êàçàëè —
éîãî íåìàº ñåðåä çàãèáëèõ… Áóëà
íàä³ÿ, ùî Áîðîäà âèæèâ, ùî äåñü
ó ë³êàðí³. Àëå âæå çà äîáó äðóç³ ¿çäèëè íà îï³çíàííÿ. Â³í çàãèíóâ…
Ìè óñ³ â ðîçïà÷³. Ìè âòðàòèëè
Ëþäèíó ³ Äðóãà. Ñïðàâæíüîãî.
Âîâà áóâ íàä³éíèì, ëþäÿíèì,
áåçêîðèñíèì, äîáðèì, ùèðèì.
Ô³ëîñîôîì ç â³äêðèòîþ äóøåþ.
Â³í çàâæäè éøîâ íà äîïîìîãó,
íàâ³òü íå ïèòàþ÷èñü. Íàì áóäå
éîãî íå âèñòà÷àòè. Âîâà çàâæäè
êàçàâ — ðàá³â äî ðàþ íå ïóñêàþòü. ß âïåâíåíèé, â³í âæå òàì.
ПРИВІВ ПОБРАТИМА
В «НЕЙРОМЕД»
Äðóç³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ó Â³ííèö³ Áîðîäà áóâàâ ð³äêî. Îñòàíí³é ðàç ì³ñÿöü òîìó. Â òîé çëîùàñíèé äåíü, 14 ëèïíÿ, Âîëî-

äèìèð Äàöåíêî ïðèâ³ç ó êë³í³êó
«Íåéðîìåä», ÿêà âèãîð³ëà âùåíò,
ïîáðàòèìà, ùî ñëóæèòü â «Àéäàð³». Òîä³ Äåíèñ Êë³ìîâ âîñòàííº
áà÷èâñÿ ç Âîëîäèìèðîì.
— Âîâà áóâ ñïðàâæí³ì, âíî÷³
ïîäçâîíèø — ïðè¿äå, îñòàííþ
ñîðî÷êó â³ääàñòü, — ðîçïîâ³äàº
Äåíèñ Êë³ìîâ. — 14 ëèïíÿ ìè
ñòîÿëè íà ïîðîç³ «Íåéðîìåäó»,
÷åêàëè á³éöÿ, â ÿêîãî ä³àãíîñòóâàëè òðîìá. ß äî íüîãî ùå êàæó:
«Õîä³ìî êàâè âèï’ºìî, ï³äåìî
â «Þâ³ëåéíèé». À â³í êàæå, ùî
í³, áî ïîáðàòèì, ÷åðåç ïðîáëåìè
³ç ñåðöåì ïîãàíî ïî÷óâàºòüñÿ ³
äóæå ïîãàíî ãîâîðèòü, ³ ÿêùî
â³í ïðèéäå íà ðåöåïö³þ, òî éîãî
íå çðîçóì³þòü, à ìîæå òðåáà áóäå
çàïîâíèòè äîêóìåíòè. ² öå ìè
ñòîÿëè. Ïîò³ì â³í ó íåá³ ïîáà÷èâ ðàêåòó ³ êðèêíóâ: «Ïðèë³ò!»
ß ïîá³ã âçäîâæ Áóäèíêó ïîáóòó,

à â çâîðîòí³é á³ê, çà «Íåéðîìåä»,
ïîá³ã Âîëîäèìèð ÿêðàç â åï³öåíòð
âèáóõó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ ïðè¿õàâ
ïîðàíåíèé ó ë³êàðíþ, âñ³õ ñâî¿õ
äðóç³â ïîïðîñèâ çíàéòè, äå â³í,
ùî ç íèì… Òîé ïîáðàòèì, ÿêèé
ïðîõîäèâ îáñòåæåííÿ, òåæ âèæèâ.
À Âîëîäèìèðà íåìàº…
Ïîõîâàëè Âîëîäèìèðà Äàöåíêà
17 ëèïíÿ â ñåë³ Áóëà¿ Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó. Ïîïðîùàòèñÿ ç âîëîíòåðîì ³ äîáðîâîëüöåì
ç’¿õàëèñÿ ëþäè ç Â³ííèö³, áóëî
íå ìåíøå ñîòí³ ìàøèí, àâòîáóñè.
Â³ääàòè øàíó çàãèáëîìó ç³éøëèñÿ
ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³. Ëþäè â ñåë³,
êóäè ïðèâåçëè ò³ëî íà ïîõîâàííÿ, çóñòð³÷àëè êîëîíó, ñòîÿ÷è
íà êîë³íàõ.
Ó Âîëîäèìèðà çàëèøèëîñÿ òðîº
ä³òåé, áàòüêè, ñåñòðà. À ùå êîõàíà, ç ÿêîþ Áîðîäà ìð³ÿâ îäðóæèòèñÿ ï³ñëÿ â³éíè.

Леся Ващук із подругою загинули від ракетного удару
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Âíàñë³äîê ðàêåòíîãî óäàðó ðàøèñòàìè ïî Â³ííèö³ çàãèíóëè
ïîäðóãè Ëåñÿ Âàùóê òà Ñâ³òëàíà ×åøê³âñüêà. Â ìîìåíò ïðèëüîòó ðàêåòè âîíè âèõîäèëè ç
õðàìó Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ, ùî
çà Áóäèíêîì îô³öåð³â. Áóëè òàì
íà â³äñï³âóâàíí³ íåá³æ÷èö³ — ìàòåð³ ¿õ êîëåãè…
Â³ííè÷àíêà Ñâ³òëàíà Áóëàíþê,
ÿêà íèí³ ìåøêàº â Àìåðèö³, ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA/20minut.
ua, ÿê âîíà ä³çíàëàñÿ ïðî çàãèáåëü ñâîº¿ æèòòºðàä³ñíî¿ ïîäðóãè,
ìàìè äâîõ ä³òåé Ëåñ³ Âàùóê.
— Êîëè â³äêðèëà ñòð³÷êó íîâèí 14 ëèïíÿ, ÿ íå ìîãëà ïîâ³ðèòè — ìîþ íàéäîðîæ÷ó Â³ííèöþ
ïîêàçóâàëè âñþäè, — ðîçïîâ³äàº
Ñâ³òëàíà. — Òåëåôîíóâàëà âñ³ì,
íàéäîðîæ÷à ìîÿ ïîäðóãà ³ êóìà

Ëåñÿ íå â³äïîâ³äàëà… Íàïèñàâøè
¿¿ äîíüö³, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî ìàìà
çíèêëà, à òàòî ïî¿õàâ ¿¿ øóêàòè.
Àëå ìàìà áóëà ÒÀÌ. Íåéìîâ³ðíà
âòðàòà äëÿ âñ³õ. Êëÿòà â³éíà çàáðàëà íàéêðàùó ìàìó, äðóæèíó,
äîíüêó, ñåñòðó, ïîäðóãó, — ïðîäîâæóº ïîäðóãà ç Àìåðèêè. —
Ñàìå òàêîþ áóëà Ëåñÿ Âàùóê.
Ç æàãîþ äî æèòòÿ, âåëè÷åçíèì
äîáðèì ñåðöåì, ùèðîþ ïîñì³øêîþ. Ðåãîòóõà, íà ÿê³é òðèìàëîñÿ âñå. Äëÿ ìåíå âîíà áóëà
íå ïðîñòî ïîäðóãà, áóëà, íà÷å
ìîÿ ñåñòðà, ìè ç íåþ ïðîéøëè
áàãàòî. ß í³êîëè íå ïåðåñòàíó
ëþáèòè ¿¿, ÿ íå ìîæó ïðèéíÿòè
¿¿ ñìåðòü. Çàãèíóëà ³ Ñâ³òëàíà,
âîíè áóëè íåðîçëó÷íèìè ïîäðóãàìè. Çàâæäè ðàçîì. Ðàçîì ³
â³äïðàâèëèñü íà íåáî. Ìîëþñü
çà âàñ, ä³â÷àòà, ìîëþñü çà âàøèõ
ä³òåé ³ ðîäèíè. Äàé, Ãîñïîäè, ¿ì

ñèëè ïåðåæèòè òàê³ âàæê³ âòðàòè.
Â³ííè÷àíêà Àííà Òêà÷óê ãîâîðèòü, ùî ïîäðóæêè ïðàöþâàëè
â ÒÖ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷
³ç ì³ñöåì óäàðó âîðîæèìè ðàêåòàìè.
— Íà æàëü. Âåëè÷åçíà á³äà.
Äâ³ âåñåë³, ìîëîä³ ä³â÷èíè. ßê
ÿ ëþáèëà ó íèõ êóïóâàòè íèæíþ
á³ëèçíó, ÿ äîñ³ ïàì’ÿòàþ óñ³ íàø³
æàðòè, — ãîâîðèòü Àííà. — Öå
áóëè íå ïîêóïêè, à íàñòð³é íà ö³ëèé äåíü. Ñüîãîäí³ ÒÖ «4 ñåçîíè» íå áóäå âæå òàêèì áåç öèõ
ä³â÷àò. Â³÷íà ïàì’ÿòü. Ñï³â÷óâàþ
ð³äíèì, îñîáëèâî áàòüêàì òà ä³òêàì.
Ïîäðóãè ââàæàëèñÿ áåçâ³ñòè
çíèêëèìè. ¯õ ò³ëà ³äåíòèô³êóâàëè çà ÄÍÊ-òåñòàìè. Ñâ³òëàíà
áóëà ñåñòðîþ Ëåñèíîãî ÷îëîâ³êà.
17 ëèïíÿ â³äáóëèñÿ äâà ïîõîðîíè
â îäí³é ðîäèí³.

Жінки загинули, коли виходили з храму Георгія
Побідоносця. Він знаходиться за Будинком офіцерів. Там вони
були на похороні
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«БУЛА ЗОЛОТОЮ ДІВЧИНКОЮ».
ЯК ПРОЩАЛИСЯ ІЗ 4-РІЧНОЮ ЛІЗОЮ
Трагедія  Батько плакав і не вимовив
ані слова. А бабуся говорила до своєї
онуки: «Скільки тобі квітів принесли,
скільки іграшок. А ти всього цього
не бачиш». Вкрита квіточками, маленька
дівчинка була наче сплячою. Її тіло лежало
в крихітній труні. Лізу Дмитрієву, яка
загинула 14 липня, відспівали у СпасоПреображенському соборі
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Óñì³õíåíà æ³íêà éäå ñîíÿ÷íîþ
âóëèöåþ Â³ííèö³.
Ïîðÿä ç íåþ ¿¿ äîíüêà çàâçÿòî
øòîâõàº â³çî÷îê, ïîò³ì ï³ä³éìàº
ãîëîâó, ùîá â³äïîâ³ñòè ñâî¿é ìàì³
íà ïèòàííÿ:
— Êóäè ìè éäåìî, çàé÷åíÿ? —
ïèòàº â äîíüêè.
— Ó ïàëê! — â³äïîâ³äàº ä³â÷èíêà, ÿêó çâàòè Ë³çà.
— Äî Àëëè? — ïåðåïèòóº ùå ðàç
ìàòè, íà ùî ¿¿ äîíüêà, ïî-äèòÿ÷îìó
íåçãðàáíî, õèòàº ãîëîâîþ.
Öå â³äåî ²ðèíà Äìèòð³ºâà ðîçì³ñòèëà ó ñîöìåðåæ³ 14 ëèïíÿ
î 9.38. Âæå çà ïàðó ãîäèí ðÿòóâàëüíèêè îïóáë³êóâàëè ôîòî,
íà ÿêîìó â³çî÷îê ³ çàêðèâàâëåí³
í³æêè ä³â÷èíêè: ïîñåðåä äíÿ,
ó âåëåëþäíå ì³ñöå, âïàëè ðîñ³éñüê³ ðàêåòè.
Ìàòè òà ä³â÷èíêà ÿêðàç òîä³
ïîâåðòàëèñÿ ç ëîãîïåäè÷íîãî çàíÿòòÿ. ×îòèðèð³÷íà Ë³çà çàãèíóëà
íà ì³ñö³, æ³íêà ç âàæêèìè òðàâìàìè ó ë³êàðí³. Ç ¿¿ ìàëåíüêèì
ÿíãîëîì 17 ëèïíÿ ïðîùàëèñÿ
ó Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³.
ОСОБЛИВА. ГАРНА.
РОЗУМАШКА
Ïðèéøëè çàâ÷àñíî ³ ùå çàñòàëè íåä³ëüíó ñëóæáó. Ïîì³æ
â³ðÿí ïîì³òèëè é ëþäåé, ùî
áóëè â ÷îðíèõ õóñòêàõ, òðèìàëè
ó ðóêàõ êâ³òè. Âîíè ïðèéøëè ïîïðîùàòèñÿ ç Ë³çîþ, ï³äòðèìàòè
¿¿ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. ¯ì äóæå
âàæêî ãîâîðèòè êð³çü ñëüîçè, àëå
é ìîâ÷àòè âîíè íå ìîæóòü.
— Öå õîðîø³ äðóç³ íàøî¿ ðîäèíè. Ìè ïðèéøëè ¿õ ï³äòðèìàòè. Ë³çî÷êà áóëà òàêîþ ðîçóìàøêîþ, òàêîþ ãàðíîþ äèòèíîþ.
Öå íàäçâè÷àéíî âåëèêà âòðàòà, —

ñêàçàëà ïîäðóãà ðîäèíè ²ðèíà.
— Âîíà áóëà çîëîòîþ äèòèíêîþ. ¯¿ ìàìà ðîáèëà âñå äëÿ
íå¿. Âîíà æèëà äëÿ íå¿, ²ðî÷êà
íàøà, — ñêàçàëà ïîäðóãà ðîäèíè
Ñîô³ÿ.
Æ³íêà, êîâòàþ÷è ñëüîçè, ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè ïðî ìàëåíüêó
â³ííè÷àíêó. ¯é íåéìîâ³ðíî âàæêî
äàºòüñÿ êîæíå ñëîâî.
— Ë³çî÷êà áóëà âåñåëîþ. Óñå
ðîçóì³ëà. Âîíà áóëà õîðîøîþ
äèòèíêîþ. Òå, ùî ç íåþ òðàïèëîñÿ — öå æàõëèâà òðàãåä³ÿ, —
êàæå Ñîô³ÿ.
Íåä³ëüíà ñëóæáà çàê³í÷èëàñü.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëü êàæå, ùî
çàðàç áóäóòü â³äñï³âóâàòè ªëèçàâåòó ³ ïðîñèòü ëþäåé ïîêèíóòè

Óñÿ Â³ííèöÿ ðîçä³ëÿº
á³ëü ðîäèí, â ÿêèõ º
ïîñòðàæäàë³ òà çàãèáë³
âíàñë³äîê ðîñ³éñüêîãî
îáñòð³ëó. Ïðèéì³òü
íàø³ ùèð³ ñï³â÷óòòÿ…
çàëó, àáè ìîãëè çàíåñòè òðóíó ç
äèòèíêîþ.
БАТЬКО НЕ СПУСКАВ З ДИТИНИ
ЗАПЛАКАНИХ ОЧЕЙ
Ï³ä’¿õàëà ìàøèíà ðèòóàëüíî¿
ñëóæáè. ²ç ñàëîíó àâòî ñïî÷àòêó
âèéøëè çàïëàêàí³ ðîäè÷³. À ïîò³ì
âèíåñëè õðåñò, äå âêàçàíà äàòà íàðîäæåííÿ — 6 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ³
äàòà ñìåðò³ — 14 ëèïíÿ 2022 ðîêó.
Äèòèíêà ïîìåðëà ó ÷îòèðèð³÷íîìó
â³ö³. Çà òàêèé êîðîòêèé ñòðîê âîíà
íàâ³òü æèòòÿ íå â³ä÷óëà.
À äàë³ âèíåñëè ìàëåíüêó òðóíó:
ó í³é ëåæèòü ä³â÷èíêà, íà÷å ñïëÿ÷à, óñÿ ó êâ³òàõ. Ðîäè÷³ òà áëèçüê³
ï³øëè ó ñîáîð òà ñ³ëè ïîðÿä ³ç
çàãèáëîþ äèòèíîþ.
Áàòüêî Àðòåì íå âèìîâèâ àí³
ñëîâà òà íå ñïóñêàâ î÷³ ç³ ñâîº¿
äîíüêè. Éîãî ï³äòðèìóâàëè, îáí³-

У пам’ять про Сонячну Квіточку
Загиблій Єлизаветі Дмітрієвій
у березні цього року виповнилося чотири роки. Вона «сонячна»
дитина — мала синдром Дауна.
Була омріяною дитиною для батьків Артема й Ірини, про що жінка
поділилася у своєму інстаграмі.
«Ми пообіцяли, що у неї буде найщасливіше життя, — писала жінка
в одному зі своїх дописів в інстаграм. — Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям
та карими очима. Мій улюблений
колір очей. Моя Єлизавета».
У центрі «ЛогоКлуб», куди Ірина
водила доньку Лізу, поділилися
своїми спогадами про дівчинку.

«Ми називали Лізочку Сонячною
Квіточкою. Дитина з яскравими
оченятами, завжди весела, вона
радісно бігла на заняття, — йдеться
в дописі. — Наша розумниця. Наша
радість. Наша гордість. Лізочка,
сьогодні ти стала Промінчиком
Сонця. Пам’ятай: ти назавжди залишишся в наших серцях. М’яких
хмаринок тобі, янголятко».
У пам’ять про Лізу та інших загиблих дітей вінничани приносили
на площу Перемоги м’які іграшки
та квіти. Уся Вінниця розділяє біль
родин, в яких є постраждалі та загиблі внаслідок обстрілу. Прийміть
наші щирі співчуття.

Іра вклала у Лізу всю свою душу, згадують близькі. Вона була омріяною дитиною для своїх
батьків
ìàëè, òåðëè ðóêè, ãîâîðèëè ç íèì,
ùîá ðîçä³ëèòè á³ëü â³ä âòðàòè. Àáè
÷îëîâ³êîâ³ áóëî õî÷ òðîõè ëåãøå
â öåé òðàã³÷íèé ÷àñ.
À áàáóñÿ Ëàðèñà, íå çóïèíÿþ÷èñü, ïëàêàëà òà ñï³ëêóâàëàñÿ ç
Ë³çîþ:
— Òîá³ ñò³ëüêè êâ³ò³â ïðèíåñëè,
ñò³ëüêè ³ãðàøîê. À òè âñüîãî öüîãî
íå áà÷èø, — çâåðòàëàñÿ äî çàãèáëî¿ îíó÷êè Ëàðèñà.
Óæå çà äâåðèìà õðàìó ñï³ëêóºìîñÿ ç Ãåëåíîþ Ñèäîðåíêî. Âîíà
ïðåäñòàâëÿºòüñÿ êîëåãîþ áàáóñ³
Ëàðèñè. Êàæå, ùî áàãàòî ñï³ëêóâàëèñÿ ç íåþ ïðî Ë³çó, êîëè òà
áóëà æèâà.
— Ó Ëàðèñè ÷åòâåðî ä³òåé, ùå
äâîº îíóê³â, àëå Ë³çà çàâæäè áóëà
îñîáëèâîþ, — êàæå Ãåëåíà. — Ðîçïîâ³äàëà ìåí³ ïðî òå, ÿê Ë³çî÷êà ¿¿
áóäèëà. Âîíà çàâæäè ïðîêèäàëàñÿ
ðàíî, ï³äõîäèëà äî áàáóñ³, â³äêðèâàëà ¿é î÷³ òà ãîâîðèëà «Íå ñïèø!»
À Ëàðèñà óäàâàëà, ùî ïðîäîâæóº
ñïàòè, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî é Ë³çà
ùå òðîõè ïîñïèòü.
Ãåëåíà Ñèäîðåíêî âèñëîâèëà
ñïîä³âàííÿ, ùî ìàòè Ë³çè ²ðèíà
âèäóæàº ³ çìîæå çíàéòè ó ñîá³
ñèëè, ùîá æèòè äàë³.
— Áî ²ðà ñèëüíà, ²ðà ìóæíÿ, —
ï³äêðåñëèëà Ãåëåíà.

Прощання було неймовірно важким для рідних. У її смерть
не вірилося, дівчинка виглядала наче сплячою

Підтримки потребують всі, хто втратив близьких 14 липня
Депутатка міськради, волонтерка
Олена Верлан-Кульшенко — одна
з багатьох людей, хто підтримує
родини постраждалих і загиблих.
Вона супроводжувала на похоронах батька Лізи Артема Дмитрієва, з яким від самого початку
цієї трагедії.
— Чоловік приїхав з Києва, ми
разом з ним пройшли шлях
від спілкування з головним лікарем Олександром Фоміним,
спілкувалися з Ірою, коли вона
прийшла до тями й до сьогоднішнього дня, — сказала ВерланКульшенко.
16 липня, за словами волон-

терки, Артему дозволили проговорити з Ірою близько години.
Жінці інформацію дають дуже дозовано. Адже їй потрібні зараз усі
сили для одужання.
Депутатка додала, що російський теракт у Вінниці приніс
всім людям багато болю. Водночас ця трагічна подія й надала
ще ненависті до ворога нашим
воякам:
— Наші хлопці на фронті на певних ракетах вже пишуть «За Лізу!
За Вінницю!». Тобто, цим обстрілом росіяни тільки збільшили
нашу лють та міць, — сказала
Олена. — А я як депутатка, як

волонтерка і як мати буду продовжувати допомагати родині
Лізи та іншим, які втратили своїх
дітей, близьких після трагічної
події 14 липня.
Російський обстріл у Вінниці забрав загалом 25 життів, серед
яких були три дитини. Крім маленької Лізи, 14 липня загинув
з мамою 7-річний син Максим
Жарій. Вони були в клініці «Нейромед». Їх поховали в рідному
селі Мала Мочулка.
Росія вбила 8-річного Кирила
П’яхіна. Хлопчик був у авто, яке
зайнялося від вибуху. Його поховали у Никифорівці, 18 липня.
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ЯК ТАНЯ ШУКАЛА ЧОЛОВІКА
ПІСЛЯ РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ
Жахіття  Вітя Поліщук та Віталій
Каблучко або, як його у Вінниці знають, —
Vitalij VinRock їхали на залізничний вокзал,
зустрічати Олега Скрипку. Вони взяли
в Будинку офіцерів апаратуру, але забули
якийсь клятий столик, повернулись
на п’ять хвилин, припаркувались біля
«Ювілейного», не встигли навіть з авто
вийти, як прилетіло
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ñïî÷àòêó áóâ
ñèëüíèé øóì, ïîò³ì äóæå ãàðÿ÷å,
ïîò³ì íåéìîâ³ðíà òèøà. ß âèáèâ
ñêëî íîãàìè, âèë³ç ç àâò³âêè, â³ä÷èíèâ âîä³éñüê³ äâåð³ ³ ïðîáóâàâ
âèòÿãíóòè Â³òþ. Äóæå êðè÷àâ:
«Äîïîìîæ³òü, áóäü ëàñêà, äîïîìîæ³òü», àëå ìåíå í³õòî íå ÷óâ,
í³õòî íå ðåàãóâàâ. ß òÿãíóâ éîãî,
â³í áóâ âåñü ó êðîâ³, àëå äèõàâ.
Ïîò³ì ï³äá³ã ïîë³öåéñüêèé, ïîò³ì
ÿ í³÷îãî íå ïàì’ÿòàþ…
Öå øìàòêè ñïîãàä³â, ÿêèìè
ìóçèêàíò òà îðãàí³çàòîð êîíöåðò³â Â³òàë³é Êàáëó÷êî ä³ëèâñÿ ç
äðóæèíîþ Òåòÿíîþ â ðåàí³ìàö³¿.
Ó Â³òàë³êà ÷èñëåíí³ ðâàí³ òà
îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ, â³í ïåðåí³ñ
ê³ëüêà îïåðàö³é, ñòàí âàæêèé, àëå
ñòàá³ëüíèé. Â³òþ Ïîë³ùóêà ïîõîâàëè â ñóáîòó, 16 ëèïíÿ.
ЧОРНИЙ ПАКЕТ, ЧЕРВОНІ
КРОСІВКИ
Òàíþ Äðîáîòóí, äðóæèíó Â³òàë³êà Êàáëó÷êà, ÿ âïåðøå ïîáà÷èëà á³ëÿ ñò³éêè ðåºñòðàòóðè
â ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. Âîíà
øóêàëà ðå÷³ ñâîãî ÷îëîâ³êà. ¯é
ðàäèëè çâåðíóòèñü äî îïåðàö³éíèõ ñàí³òàðîê. Çãîäîì æ³íêà
çàéøëà äî ïðèéìàëüíîãî â³ää³ëåííÿ ç ÷îðíèì ïàêåòîì äëÿ ñì³òòÿ, â ÿêîìó âèäíî áóëî ÷åðâîí³
÷îëîâ³÷³ êðîñ³âêè, îäÿã. Âîíà ç
êèìîñü ðîçìîâëÿëà, êàçàëà, ùî
â êèøåíÿõ íàâ³òü çàïàëüíè÷êà çàëèøèëàñü, âñå º: ³ êàðòêè, ³ ãðîø³,
³ äîêóìåíòè.
Ïîò³ì, êîëè ìè ïîçíàéîìèëèñü, ïîãîâîðèëè, Òàíÿ öåé ïàêåò
ï³øëà âèêèäàòè é ³ðîí³÷íî òàê,
êð³çü ã³ðêèé ñì³õ òà ñëüîçè çàïðîïîíóâàëà: «Õî÷åòå ïîäèâèòèñü, ÿê
âèãëÿäàº îäÿã ëþäèíè, ùî íåõòóº
ïîâ³òðÿíîþ òðèâîãîþ?»
Á³ëÿ ñì³òíèêà íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ Òàíÿ ðîçâ’ÿçàëà ïàêåò ³ ïî÷àëà ä³ñòàâàòè ïðîñî÷åí³ êðîâ’þ
øòàíè, ñïîðòèâíó êîôòó. Âåñü
îäÿã íà÷å ëàõì³òòÿ, áóâ ìîêðèé,
â ÷àñòèíêàõ ïëîò³, áðóäíèé, ì³ñöÿìè ïîïëàâëåíèé â³ä âîãíþ.
Êîëè Òàíÿ âñå öå ñêëàäàëà
íàçàä ó ïàêåò, ïîâç ïðîõîäèëà
æ³íî÷êà, ñêîð³øå çà âñå ìåäïðà-

ö³âíèê, ³ ñêàçàëà: «Êóäè öå âè
áóäåòå âñå öå âèêèäàòè, ñì³òíèê
íå äëÿ öèõ ö³ëåé». Òàíÿ ó â³äïîâ³äü: «ß â ïàêåò âñå ñêëàäó ³
àêóðàòíî çàâ’ÿæó, òóò êðîâ ìîãî
÷îëîâ³êà, ³, íà ùàñòÿ, æèâà êðîâ».
ВОНИ ПРОСТО НЕ ЧУЮТЬ
ДЗВІНОК
Ïàì’ÿòàºòå ôîòî, ÿêå ï³ñëÿ ðàêåòíîãî óäàðó 14 ëèïíÿ îáëåò³ëî
âñ³ ñîöìåðåæ³? Íà ôîí³ ÷îðíîãî
äèìó, óëàìê³â, ñêåëåòó çàë³çíîãî
ë³òàêà, «Þâ³ëåéíîãî»…, àâò³âêà,
ç ÿêî¿ ïðîçîðèìè ñèëóåòàìè â³äë³òàþòü ëþäñüê³ äóø³. Îò ó ö³é
àâò³âö³, ùî ðàí³øå áóëà á³ëèì
«Ìåðñåäåñîì», çíàõîäèâñÿ ÷îëîâ³ê Òàí³, Â³òàë³é ðàçîì ³ç äâîìà
äðóçÿìè.
Â³òàë³é Êàáëó÷êî, àáî ÿê
éîãî ó Â³ííèö³ çíàþòü —
Vitalij VinRock ñèä³â íà ïåðåäíüîìó ïàñàæèðñüêîìó ñèä³íí³.
Íà çàäíüîìó ñèä³íí³ çíàõîäèâñÿ
çâóêîðåæèñåð Àíäð³é Âåðíèêîâñüêèé, éîãî â³ä ñìåðòåëüíîãî óäàðó âðÿòóâàëè êîëîíêè òà ñàáâóôåð. Çà êåðìîì Â³òÿ Ïîë³ùóê.
— ß âèéøëà ç ö³º¿ àâò³âêè
íà 15 õâèëèí ðàí³øå, — ðîçïîâ³äàº Òàíÿ. — Â öåíòð³ íà Ñîáîðí³é á³ëÿ Ìàêäîíàëüäñó, áî
çàáóëà êëþ÷³ äëÿ äîìîôîíó çàìîâèòè. Õëîïö³ ïî¿õàëè äàë³,
ÿ ñ³ëà íà ëàâêó, ðîçìîâëÿëà
ïî òåëåôîíó ç ò³òêîþ ïðî òå,
ùî äîùó íåìàº, ïðî òå, ÿê âîíî
áóäå ç óðîæàºì, ïðî â³éíó, ïðî
æèòòÿ. Ðàïòîì ïî÷óëà ãóðê³ò, ï³äíÿëà ãîëîâó, â íåá³ ëåò³ëî ùîñü
÷îðíî-çåëåíå, ÿ â ñëóõàâêó ò³òö³
êàæó: «Î, ë³òà÷îê». Áî ñïðàâä³ ³
ïî çâóêó, ³ ïî âèãëÿäó áóëî íà÷å
ë³òàê. Ïîò³ì âèáóõ, ïàäàþ íà çåìëþ, êðè÷ó ó ñëóõàâêó: «Â íàñ
âèáóõè, àëå ÿ æèâà». Ñêèäàþ
äçâ³íîê, íàáèðàþ ä³òåé, êðè÷ó
äîíüö³: «Íåãàéíî â áîìáîñõîâèùå». ×óþ, ÿê ïîðó÷ ìîëîäü
ì³æ ñîáîþ ãîâîðèòü: «Áóäèíîê
îô³öåð³â, «Þâ³ëåéíèé». À òàì
Â³òàë³ê, ÷îëîâ³ê. ß éîìó òåëåôîíóþ — ó â³äïîâ³äü òèøà.
Íà Ñîáîðí³é ïðîáêà, Òàíÿ
çàõîäèòü ïðÿìî â öþ ïðîáêó ³
øàðïàº äâåð³ ïåðøî¿ ë³ïøî¿ ìàøèíè. ×óº êëàöàííÿ äâåðíîãî
çàìêà, â³ä÷èíÿº, ïàäàº íà ñèä³ííÿ, ³ êàæå âîä³ºâ³, ùîá çàâ³ç
¿¿ äî Áóäèíêó îô³öåð³â.

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 220121

Hàêëàä 17 900

— Âñþ äîðîãó ÿ äçâîíèëà äî Â³òàë³êà, âîä³é âñþ äîðîãó äçâîíèâ
äî ñâîº¿ äðóæèíè, íàì íå â³äïîâ³äàëè, — çãàäóº Òàíÿ. — Â ïåðåðâàõ
ì³æ äîäçâîíàìè ìè çàñïîêîþâàëè
îäíå îäíîãî, ùî âñå ãàðàçä, ùî
ñêîð³øå çà âñå íàø³ ð³äí³ ëþäè
ïðîñòî íå ÷óþòü äçâ³íîê. Íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî áóëî ÷îðíî, ñòðàøíî, ëþäíî. ß íå çíàëà,
äå øóêàòè Â³òàë³êà, êóäè á³ãòè,
ïðîñòî ïîñò³éíî íàáèðàëà íîìåð.
Ðàïòîì íà ì³é äçâ³íîê â³äïîâ³äü,
êðè÷ó â ñëóõàâêó: «Â³òàë³êó, ÿê
òè?» àëå ÷óþ, ùî ãîëîñ íå ÷îëîâ³êà: «ß ë³êàð, âàø ÷îëîâ³ê òÿæêî
ïîðàíåíèé, ìè ¿äåìî â ë³êàðíþ,
íà Êè¿âñüêó». Âïàëà íà êîë³íà íàâïðîòè Ðîÿë Ïàáó, ïî÷àëà ïëàêàòè. Çíÿëàñü íà íîãè ³ ï³øëà
çíîâó â êîëîíó ìàøèí, ùî ñòîÿëè
íà äîðîç³. Çíîâó øàðïíóëà ðó÷êó,
çíîâó âïàëà íà ñèä³ííÿ, ³ êàæó:
«Íà Êè¿âñüêó â ë³êàðíþ».
КРУГАМИ ПО ЛІКАРНІ
— Íà Êè¿âñüê³é ëþäåé áóëî
ì³ñèâî, ë³êàð³ ðåàí³ìóâàëè áåç-

«Íà âèïàäîê, ðàïòîì
õòîñü áè øóêàâ ñâî¿õ,
çàïèòóâàëà â ë³êàð³â,
ÿê çâóòü òèõ, êîãî
âèâîçèëè, ³ çàïèñóâàëà
íîìåðè íà íîãàõ»
ïåðåðâíî, áà÷èëà, ÿê âîíè ïîñò³éíî ðîáèëè ìàñàæ ñåðöÿ,
øòó÷íå äèõàííÿ, — ðîçïîâ³äàº
Òàíÿ. — ß îáá³ãàëà âñþäè, äîâãî íå ìîãëà çíàéòè Â³òàë³êà. Ïîò³ì çãàäàëà, ùî çà êåðìîì Â³òÿ
ñèä³â, çàòåëåôîíóâàëà íàøîìó
ñï³ëüíîìó äðóãó, ñêàçàëà, ùîá
ïðè¿õàâ. Ìè ç íèì â³äêðèëè
íà òåëåôîí³ ôîòî, ÿ ÷îëîâ³êîâå, äðóã — ôîòî Â³ò³. Òàê õîäèëè
³ç çàâ³ðåíèìè â³ä æàõó î÷èìà, ç
á³ëèì â³ä øîêó îáëè÷÷ÿì ³ ñåðåä
öüîãî õàîñó çàïèòóâàëè âñ³õ ïðî
ñâî¿õ. Ðàïòîì äî ìåíå ï³ä³éøëà
ìåäñåñòðè÷êà, ÷è ìîæå òî áóëà
ë³êàðêà, íå ïàì’ÿòàþ, ³ êàæå:
«Öåé ÷îðíåíüêèé áîðîäàòèé º,
³äè íà âï³çíàííÿ».
Ñëîâî «âï³çíàííÿ» ÿ ñïðèéìàþ
ÿê — âñå ê³íåöü. Êàæó: «ßê âï³çíàííÿ, â³í æèâèé». Ìåí³ ñåñòðè÷êà: «Íå ïåðåæèâàé, âï³çíàííÿ,
áî äóæå çàáèòèé, çàáðèçêàíèé
êðîâ’þ». Ïðèéøëà, äèâëþñü,
ëåæèòü ïëàñòèíà ç áèíò³â, ïðî-

Музикант і організатор концертів Віталій Каблучко. Його
знають всі українські зірки і бажають йому найшвидшого
одужання

Важке очікування в лікарні. Біля ніг дружини Віталія Тетяни
чорний пакет з речами чоловіка
ñî÷åíà âæå ñâ³æîþ êðîâ’þ, ðîçäÿãíåíèé, âåñü â îñêîëêàõ, âåñü
÷åðâîíèé, âåñü îáãîð³ëèé, àëå
äèõàº. Çàïèòóþ: «Ëåãåí³ ÿê, â³í
ñàì äèõàº ÷è íà àïàðàò³?», êàæóòü:
«Ñàì».
— Êîëè ÷îëîâ³ê ïðèéøîâ

äî òÿìè, ïåðøå ùî ñïèòàâ: «Äå
Â³òÿ?» — ðîçïîâ³äàº Òàíÿ. —
ß éîìó íå îäðàçó ç³çíàëàñü, âæå
íàñòóïíîãî äíÿ ñêàçàëà, ùî Â³ò³
íå ñòàëî. Â³í äóæå ïëàêàâ ³ âñå
ïðèìîâëÿâ, ùî äèõàííÿ ÷óâ, ùî
æèâèé áóâ, êîëè òÿãíóâ éîãî…

«Всім, всім, всім — дякую»
В лікарні, коли Таня трохи оговталась, зрозуміла, що потрібно
щось робити. Взяла блокнот,
ручку і почала записувати імена
та номери людей, яких вивозили
з операційних.
— На випадок, раптом хтось би
шукав своїх, — розповідає жінка. —
Запитувала в лікарів, як звуть тих,
кого вивозили на каталках, і за-

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

писувала номери на ногах. В мого
чоловіка теж всі ноги пописані
маркером у номерах. Це щось
суто лікарняне, вони фіксували
щось тим самим.
Коли ми з Танею розмовляли, жінка на той час була добу на ногах,
без сну, але з надією, і ще із величезною вдячністю до лікарів, які
врятували життя Віталіка. До не-

знайомого водія джипа, який
привіз її скривавленого чоловіка
в лікарню. До водія автівки, який
заспокоював її, і віз у напрямку Будинку офіцерів. До водія автівки,
який заспокоював її, і віз на Київську в лікарню. Таня не знає і
не пам’ятає облич цих людей,
не пам’ятає, який вигляд мали
авто, але дуже вдячна.
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«НАЙБІЛЬШЕ Я БОЯЛАСЯ, ЩО НЕ
ЗМОЖУ ВІДКРИТИ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ»
В епіцентрі  Через російський обстріл
Вінниці постраждало понад пів сотні
будинків. Зруйновано чимало квартир.
Ми поговорили з кількома містянами,
які живуть у безпосередній близькості
від місця влучання ракет. Вони показали,
на що перетворилося їхнє житло
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Êîëè î 10.13 â³ííè÷àí ñïîâ³ñòèëè
ïðî ïîâ³òðÿíó òðèâîãó, æèòòÿ ó ì³ñò³
çì³íèëîñÿ ìàëî: ëþäè ïðîäîâæóâàëè ãóëÿòè, ¿õàòè â òðàíñïîðò³,
ïèòè êàâó, çàéìàòèñÿ âëàñíèìè
ñïðàâàìè. Îäðàçó ï³ñëÿ ïðèëüîòó
ïî÷àëàñÿ ïàí³êà. Ì³ñòÿíè ïîâèá³ãàëè íà âóëèöþ, íå çíàþ÷è, ùî
¿ì ðîáèòè äàë³.
Ò³, õòî ïðèáóâ íà ì³ñöå ïîä³¿ îäðàçó, ïàì’ÿòàþòü, ùî âñå íàâêðóãè
íàãàäóâàëî êàäðè ç ãîëë³âóäñüêèõ
ô³ëüì³â-êàòàñòðîô: ïîñ³÷åí³ â³òðèíè ìàãàçèí³â òà àïòåê, âêðèò³
òîâñòèì øàðîì ðîçáèòîãî ñêëà
òðîòóàðè, ïîáèòèé ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò, ìàøèíè òà áóäèíêè
ó âîãí³, øîê òà ïàí³êà òà îáëè÷÷ÿõ ïåðåõîæèõ. Äî öüîãî äîäàòè
áåçïåðåðâí³ çâóêè ñèðåí ç àâò³âîê
ñïåöòðàíñïîðòó, ùî ç ð³çíèõ ñòîð³í
ïðîðèâàëèñÿ äî åï³öåíòðó òðàãåä³¿.
Ç íàñë³äêàìè öüîãî ðàêåòíîãî
îáñòð³ëó ìè âñ³ ïðåêðàñíî çíàéîì³: 25 çàãèáëèõ, ìàéæå äâ³ñò³
ëþäåé îòðèìàëè ïîðàíåííÿ ð³çíîãî ñòóïåíþ. Ìåíø ïðèêðèì,
àëå íå ìàëîâàæëèâèì íàñë³äêîì
ðîñ³éñüêîãî îáñòð³ëó º ïîøêîäæåííÿ 55 áóäèíê³â. Á³ëüø³ñòü —
÷åðåç âèáóõîâó õâèëþ.
— Êîëè ÿ ïî÷óëà âèáóõè, òî ïîäóìàëà, ùî ïîìðó. Ä³ì òàê çàòðóñèâñÿ, ùî ÿ áîÿëàñÿ, ùî çàêëèíèòü
çàìîê íà âõ³äíèõ äâåðÿõ, ³ ìåíå àáî

çàâàëèòü, àáî ä³ñòàíå ðàêåòîþ, —
ðîçïîâ³äàº Íàòàëÿ, ÿêà æèâå â îäí³é ³ç áàãàòîïîâåðõ³âîê íà Çàìîñòÿíñüê³é. Êâàðòèðà ä³â÷èíè, ÿê ³
âîíà ñàìà, íå ïîñòðàæäàëè.
РОЗГРІБАТИ ЗАВАЛИ
ДОПОМАГАЛИ ВОЛОНТЕРИ
Ïðîòèëåæíà ñèòóàö³ÿ â ïàí³
Ëåñ³, ÷èé áóäèíîê çíàõîäèòüñÿ
çà ÿêèõîñü 50 ìåòð³â â³ä áóäèíêó
ïîáóòó «Þâ³ëåéíèé». Âèáóõîâîþ
õâèëåþ âñå â ¿¿ êâàðòèð³ ïåðåâåðíóëî äîãîðè äðè´îì. Âõ³äí³
äâåð³ âèëåò³ëè ç ïåòåëü, à â³êíà
âèíåñëî ðàçîì ³ç ðàìàìè. Æ³íêà

«Âèñêî÷èëà â ñàìèõ
øêàðïåòêàõ. Á³ãëà ïî
ñêëó. Ó ïîâ³òð³ âæå
ñòîÿâ ñòðàøíèé ÷îðíèé
ñòîâï äèìó. Íà äîðîç³
ëåæàëè ïîðàíåí³ ëþäè»
ìåøêàº îäíà, òîìó ðîçãð³áàòè çàâàëè ¿é äîïîìàãàëè âîëîíòåðè.
Â³ííè÷àíö³ ïîùàñòèëî, îñê³ëüêè íà ìîìåíò âèáóõó ¿¿ íå áóëî
âäîìà.
— Êîëè ïî Â³ííèö³ âäàðèëè
ðàêåòàìè, ó ëþäåé çóïèíèëèñÿ
ãîäèííèêè, — òàê ïðî íàñë³äêè
îáñòð³ëó ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà
Òåòÿíà Ê³ÿøêî. Ï³ñëÿ âèáóõ³â
âîíà áóëà îäí³ºþ ç òèõ, õòî äîëó÷èâñÿ äî äîïîìîãè ì³ñòÿíàì, ÷è¿
äîì³âêè ïîñòðàæäàëè â³ä âèáóõ³â.
Òåòÿíà ãîâîðèòü, ùî ïî¿õàëà

Волонтери допомагають вінничанці заклеювати вікна. Від ракетного обстрілу
постраждало понад п’ятдесят будинків
äî áóäèíê³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ
çà «Þâ³ëåéíèì». Øîêîâàí³ ìåøêàíö³ òà ìàéæå âñ³ êâàðòèðè ç
ïîáèòèìè â³êíàìè, — öå ïåðøå,
ùî âïàäàëî â î÷³.
— Ñóñ³äè ïîðàäèëè äîïîìîãòè
çàêëå¿òè ïë³âêîþ â³êíà ïàí³ Ëåñ³.
Òà êîëè ÿ çàéøëà äî ¿¿ êâàðòèðè, òî ïî÷àëà ç ïðèáèðàííÿ
ê³ìíàò â³ä ñêëà, ÿêå áóëî ïîâñþäè, — ïðîäîâæóº Òåòÿíà Ê³ÿøêî. — Ñàìà æ³íêà áóëà ñèëüíî
øîêîâàíîþ. Âîíà íå çíàëà, ùî
ðîáèòè. Ìîãëà ëèøå â³äïîâ³äàòè íà äçâ³íêè ð³äíèõ, ÿê³ ñèëüíî
çà íå¿ òóðáóâàëèñÿ.
«НІБИ ЩОСЬ ПІДХОПИЛО І
ПОНЕСЛО»
Ó ïåðø³ ï³ñëÿ âèáóõ³â äí³
ó á³ëüøîñò³ äâîð³â â ðàä³óñ³
ê³ëüêîõ ñîòåíü ìåòð³â â³ä ì³ñöÿ

âëó÷åííÿ, ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
êóïè ïîáèòîãî ñêëà. Çà ñëîâàìè
ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ
Ìîðãóíîâà, çà äîïîìîãîþ ó â³äíîâëåíí³ êâàðòèð çâåðíóëîñÿ
áëèçüêî 40 ìåøêàíö³â.
Ñåðåä íèõ ³ æèòåëüêà áóäèíêó
íà Â³ííè÷åíêà, 35 Òàìàðà Äÿ÷åê. Öÿ ÷îòèðèïîâåðõ³âêà çíàõîäèòüñÿ ÿêðàç çà áóäèíêîì ïîáóòó. Çà ñëîâàìè ïîñòðàæäàëî¿,
âñå ñòàëîñÿ ìèòòºâî.
— ß òåëåôîíóâàëà áðàòîâ³,
ñ³ëà ãîâîðèòè íàâïðîòè â³êíà.
Àæ òóò ÿ â³ä÷óâàþ, ùî ùîñü ç³
ìíîþ ïî÷èíàº ðîáèòèñÿ. Í³áè
ùîñü ï³äõîïèëî ³ ïîíåñëî. ß ìàþ
äîâãèé êîðèäîð, òî â³ä â³êíà é
àæ äî ñàìèõ äâåðåé ìåíå íèì
ïðîíåñëî, — ïðèãàäóº ïàí³ Òàìàðà. — Íàéá³ëüøå ÿ áîÿëàñÿ,
ùî íå çìîæó â³äêðèòè âõ³äíèõ

äâåðåé. Àëå âèéøëî. Âèñêî÷èëà â ñàìèõ øêàðïåòêàõ. Á³ãëà
ïî ñêëó. Ó ïîâ³òð³ âæå ñòîÿâ
ñòðàøíèé ÷îðíèé ñòîâï äèìó.
Íà äîðîç³ ëåæàëè ïîðàíåí³ ëþäè.
Ïàì’ÿòàþ æ³íêó â êðîâ³. Âñ³ õîò³ëè á³ãòè, àëå í³õòî íå çíàâ, êóäè.
Êâàðòèðà Òàìàðè, ÿê ³ áàãàòî
ñóñ³äí³õ, ïåðåòâîðèëàñÿ íà ðó¿íè:
â³ä³ðâàí³ äâåð³, ïîí³âå÷åí³ ìåáë³,
ïîòðîùåí³ â³êíà. Ñàìà æ³íêà â³äáóëàñÿ ïåðåëÿêîì òà íåçíà÷íèì
ïîðàíåííÿì í³ã.
— ß ëþäèíà òîãî ïîêîë³ííÿ,
ÿêå ëþáèëî âñ³ì çàïàñàòèñÿ òà
ñêëàäàòè ó ñåðâàíò³. Ï³ñëÿ âèáóõó
òî âñå ïîïàäàëî òà ïîáèëîñÿ, —
ïðîäîâæóº Òàìàðà Äÿ÷åê. — Îäðàçó ï³ñëÿ âèáóõó ÿ ïðîùàëàñÿ
ç æèòòÿì. Áóâ òàêèé çâóê, ùî
ïîäóìàëà áóäèíîê âàëèòüñÿ. Öå
äóæå ñòðàøíî.

Як поводитися під час ракетних обстрілів.
Інструкція для всіх вінничан
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Æàõëèâà òðàãåä³ÿ 14 ëèïíÿ ïîêàçàëà, ùî ìè íå çâåðòàºìî óâàãó
íà ïîâ³òðÿíó òðèâîãó. Áà á³ëüøå,
ç âëàñíèõ ñïîñòåðåæåíü ïîáà÷èâ,
ùî ìè íå çíàºìî, ÿê ä³ÿòè ï³ä ÷àñ
ðàêåòíèõ îáñòð³ë³â òà ï³ñëÿ òîãî,
ÿê â³äáóëèñÿ âèáóõè.
10.13 — çâó÷èòü ñèãíàë ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè â äîäàòêó, à ïîò³ì
ïî÷èíàþòü âîëàòè ñèðåíè ó ì³ñò³. Íà öå í³õòî íå çâåðòàº óâàãè.
Ïðîäîâæóºìî çàéìàòèñü ñâî¿ìè
ñïðàâàìè.
10.45 — íà Çàìîñòÿíñüê³é, á³ëÿ
ÐÀÖÑó, ïî÷óâ ñâèñò íàä ãîëîâîþ ³ ïîò³ì ãó÷í³ çâóêè âèáóõ³â.
Ïàäàþ íà çåìëþ. Ïåðøà äóìêà —
òðåáà âòåêòè ó áåçïå÷íå ì³ñöå.
Îçèðàþñü íàâêîëî, à ó íàòîâïó íà÷å ïîâí³ñòþ çíèê ³íñòèíêò
ñàìîçáåðåæåííÿ: ëþäè, ÿê³ â³ä³éøëè â³ä ïåðøîãî øîêó ³ íå áóëè
çàëó÷åí³ â ðÿòóâàëüíèõ ðîáîòàõ,

ïðîäîâæóâàëè ñòîÿòè íà âóëèö³.
Íàìàãàëèñü ðîçäèâèòèñü, êóäè
ïîòðàïèëà ðàêåòà, îáãîâîðþâàëè
ïîä³þ ç áëèçüêèìè òà çíàéîìèìè, ôîòîãðàôóâàëè ñòîâï äèìó
â³ä ïîæåæ³ íà ñâî¿ òåëåôîíè.
Çàìîñòÿíñüêà áóëà çàïîâíåíà
ëþäüìè âùåíò. Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî òóò îò-îò ïî÷íóòü
ñâÿòêóâàòè Äåíü ì³ñòà.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ïîñ³áíèêà
Äîâ³äêà. info ìè âñ³ â÷èíèëè
ïîìèëêó. ßêáè ðîñ³ÿíè çàâäàëè
ïîâòîðíèé óäàð, òî öÿ ïîìèëêà
êîøòóâàëà á íàì æèòò³â.
ЯКЩО ОБСТРІЛ ЗАСТАВ
НА ВУЛИЦІ
Îòæå, íàéãîëîâí³øå, ïðèïèí³òü
³ãíîðóâàòè ñèãíàëè ïîâ³òðÿíî¿
òðèâîãè! ßêùî ïîðó÷ º áîìáîñõîâèùå, óêðèòòÿ, òî êîëè âè ïî÷óëè ñèðåíó — òåðì³íîâî òóäè
ñïóñêàéòåñü, à íå ïðîäîâæóéòå
ñòîÿòè íà âóëèö³.

Â óêðèòò³ òðåáà çàëèøàòèñÿ
ùå ì³í³ìóì 10 õâèëèí ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îáñòð³ëó, àäæå ³ñíóº
çàãðîçà éîãî â³äíîâëåííÿ.
ßêùî ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó âè íà âóëèö³, òî íåãàéíî
(2–3 ñåêóíäè) ä³éòå òàê:
Ïàäàéòå íà çåìëþ. Çàêðèéòå
ðóêàìè àáî ïðåäìåòàìè ãîëîâó.
Çàêðèâàé òå äîëîíÿìè âóõà òà
â³äêðèâàéòå ðîò: öå âðÿòóº â³ä
êîíòóç³¿. Ïåðå÷åêàéòå ïåðøèé
îáñòð³ë ëåæà÷è, à äàë³ õîâàéòåñÿ â áåçïå÷íîìó çàãëèáëåíîìó
ïðèì³ùåíí³.
Íå çàëèøàéòåñÿ ó ï³ä’¿çäàõ ï³ä
àðêàìè òà ó ï³äâàëàõ ïàíåëüíèõ
áóäèíê³â àáî ï³ä ñò³íàìè áóäèíê³â ³ç ëåãêèõ êîíñòðóêö³é.
Ó æîäíîìó ðàç³ íå õîâàéòåñü á³ëÿ
âñüîãî, ùî ìîæå âèáóõíóòè ÷è
âïàñòè íà âàñ.
Äëÿ óêðèòòÿ ï³ä³éäóòü ï³äçåìí³ ïåðåõîäè, óêðèòòÿ, òðàíøåÿ,
ÿìà, øèðîêà òðóáà âîäîñòîêó

ï³ä äîðîãîþ, âèñîêèé áîðäþð,
êàíàë³çàö³é íèé ëþê, òðàíøåÿ
÷è êàíàâà (ïîä³áíà äî îêîïó)
çàâãëèáøêè 1–2 ìåòðè.
ЯКЩО ВИ У ТРАНСПОРТІ
ßêùî îáñòð³ë çàñòàâ âàñ
ó ìàðøðóòö³, òðîëåéáóñ³ àáî
òðàìâà¿, ìàøèí³ — ñë³ä íåãàéíî
çóïèíèòè òðàíñïîðò, â³äá³ãòè â³ä
äîðîãè â íàïðÿìêó «â³ä áóä³âåëü
òà ñïîðóä» ³ çàëÿãòè íà çåìëþ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îáñòð³ëó
íå ïîñï³øàéòå ïîêèäàòè óêðèòòÿ.
Ìîæëèâ³ ïîîäèíîê³ ïîñòð³ëè. Çàëèøàþ÷è ì³ñöå ïðèòóëêó, íå ïîñï³øàéòå ðîçñëàáëÿòèñÿ.
Äîáèðàþ÷èñü äî áåçïå÷íîãî ì³ñöÿ, îáîâ’ÿçêîâî äèâ³òüñÿ
ï³ä íîãè. Íå ìîæíà ï³äí³ìàòè ³ç
çåìë³ æîäíèõ íåçíàéîìèõ âàì
ïðåäìåò³â.
Ó æîäíîìó ðàç³ íå ïðèñòóïàéòå
äî ðîçáîðó çàâàë³â â³ä ðàêåò
ñàìîñò³éíî, ÷åêàéòå ôàõ³âö³â ç

àâàð³é íî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè,
òåëåôîíóéòå 102.
ЯКЩО ПІД ЧАС ОБСТРІЛУ ВИ
ВДОМА
Çàâ÷àñíî, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷óëè
ñèãíàë ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè:
Âèáèðàéòå ì³ñöå â êóòêó òà
íåäàëåêî â³ä âèõîäó äëÿ òîãî,
ùîá ìèòòºâî çàëèøèòè áóäèíîê
ó âèïàäêó ïîïàäàííÿ ñíàðÿäà.
Õîâàéòåñü ó ï³äâàë³ àáî ³íøîìó
çàãëèáëåíîìó óêðèòò³, ì³æ îïîðíèìè ñò³íàìè.
Ïàì’ÿòàéòå ïðàâèëî «äâîõ
ñò³í». Â³ä íåáåçïåêè âàñ ìàº
â³ää³ëÿòè ùîíàéìåíøå äâ³ ñò³íè,
áî îäíà, éìîâ³ðíî, çðóéíóºòüñÿ
â³ä óäàðó, à äðóãà â³çüìå íà ñåáå
óëàìêè ñò³íè, â³êîííîãî ñêëà
òîùî. Òîìó õîâàòèñÿ áåçïå÷íî
ó ì³ñö³, ÿêå ðîçòàøîâàíå çà äðóãîþ â³ä ôàñàäó îïîðíîþ ñò³íîþ.
Çàçâè÷àé öå òàìáóð, êîðèäîð àáî
ïåðåäïîê³é.
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«НІКОГО НЕ КЛИКАВ, ПОЧУЛИ
ПРО ВИБУХ — І ВСІ БУЛИ ТУТ»
Рятували людей  Одразу після
вибуху, медики зі всіх медзакладів міста
з’їхалися в лікарню швидкої допомоги.
Їх ніхто не кликав. 14 липня 180 медиків
Вінниці працювали, як один єдиний
організм. У лікарні варилося пекло з
людських тіл, сліз, горя, промінчиків надії…
Зараз тут тихо
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
Îëåêñàíäðà Ôîì³íà, 14 ëèïíÿ
â ë³êàðíþ ï³ñëÿ
âèáóõó çâåðíóëîñÿ 117 ëþäåé.
Ãîñï³òàë³çóâàëè — 56, óñ³ ³íø³
îòðèìàëè íåîáõ³äíó äîïîìîãó ³
ï³øëè äîäîìó.
— ²ç öèõ 56-òè ãîñï³òàë³çîâàíèõ ïàö³ºíò³â, 18 — ÿêèì ìè
âïðàâèëè ïåðåëîì ï³ä íàðêîçîì,
ïî÷åêàëè äîáó, çðîáèëè êîíòðîëüíèé çí³ìîê, ³ ëþäè ï³øëè
äîäîìó, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé
ë³êàð. — Çàëèøèëèñÿ â ìåäçàêëàä³ ïîñòðàæäàë³, ÿê³ ìàþòü
ïðîíèêàþ÷³ ïîðàíåííÿ, ò³, ÿêèõ
ïðîîïåðóâàëè. Çàðàç (ñòàíîì
íà 15 ëèïíÿ — àâò.) ìàºìî ñ³ì
ïàö³ºíò³â — âàæêèõ, ÷åòâåðî ç
íèõ — êðèòè÷í³. Ç³ â÷îðàøíüîãî
äíÿ íà ñòàö³îíàð³ 39 ëþäåé.
ПОТРЕБ ЛІКАРНЯ НЕ МАЄ
Âñ³ îïåðàö³¿, âñå ë³êóâàííÿ
ëþäè îòðèìóþòü áåçêîøòîâíî.
Ïîòðåá ó ìåäèêàìåíòàõ ÷è â ãðîøàõ ë³êàðíÿ íå ìàº.
— ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî é äî ö³º¿
òðàãåä³¿ â ë³êàðí³ áóëî âñå íåîáõ³äíå, ÿêùî ùîñü íå ñïðàöüîâóâàëî ç ÍÑÇÓ, º ì³ñüêà ðàäà,
ÿêà çàâæäè ïåðåêðèâàº âñå íåîáõ³äíå, — ãîâîðèòü Ôîì³í.
Â³í, äî ðå÷³, äóæå íåãàòèâíî
ïîñòàâèâñÿ äî ãðîøîâèõ çáîð³â,
ÿê³ ï³ñëÿ òðàãåä³¿ îãîëîøóâàëè
â ñîöìåðåæàõ.
— Â÷îðà àìïóòóâàëè æ³íö³
íîãó, çà ê³ëüêà õâèëèí ó ñîöìåðåæ³ ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
çá³ð êîøò³â, äëÿ íå¿, — ãîâîðèòü ë³êàð. — ×åðåç äâ³ ãîäèíè
ç’ÿâëÿºòüñÿ ùå äâ³ íîâèíè: ëþäè
ïèøóòü, ùî ¿ì òåæ àìïóòóâàëè
ê³íö³âêè, îñü êàðòêà — ñêèäàéòå ãðîø³, îñü êàðòêà — ñêèäàéòå
íà ìåäèêàìåíòè. ß ââàæàþ, öå

îãèäíî. Öÿ áðåõíÿ, ìàí³ïóëÿö³¿
íà ëþäñüêîìó ãîð³. Âè çàðàç ïåðåâ³ðòå ö³ êàðòêè, ÷è¿ âîíè, ïåðåâ³ðòå, ÷è ï³øëè êîøòè òóäè, êóäè
ìàëè á ï³òè.
Îëåêñàíäð Ôîì³í ïîïðîñèâ
ãîâîðèòè ïðî öå, ïåðåâ³ðÿòè
³íôîðìàö³þ, ³, íàïåâíå, öå ðîáîòà ïîë³ö³¿. Òîìó ùî ë³êàðÿì
âèñòà÷àº ðîáîòè ç ïàö³ºíòàìè ³
ðîäè÷àìè ïîòåðï³ëèõ.
— Íàì ñüîãîäí³ íå òàê âàæêî ç
òðàâìàìè òà ë³êóâàííÿì, ñê³ëüêè
ç ëþäñüêèì ôàêòîðîì, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó ùî º «äîáð³
ëþäè», ÿê³ òóò õîäÿòü ï³äíà÷óþòü
ðîäè÷³â, ìîâëÿâ, òóò íå òàê óñå,
òðåáà ðîáèòè ïî-³íøîìó, òðåáà
ïåðåâîäèòè â ³íø³ ë³êàðí³.
À º ùå áîëþ÷à òåìà ç ìàìîþ
çàãèáëî¿ Ë³çè, ç ²ðèíîþ Äì³òð³-

Â ë³êàðí³ øâèäêî¿
äîïîìîãè ç æåðòâàìè
âèáóõó ïðàöþâàëè
ìåäèêè ç³ âñüîãî
ì³ñòà. Íå îá³éøëîñÿ
áåç êóïè ãëÿäà÷³â
ºâîþ. (Ïðî öå ãîâîðèâ ãîëîâíèé
ë³êàð 15 ëèïíÿ, íà ìîìåíò, êîëè
ìàìà Ë³çè íå çíàëà ïðî ñìåðòü
äèòèíè, — àâò.)
— Áàáóñÿ õî÷å, ùîá ìàì³ ñêàçàëè çà Ë³çó, ùîá òà ¿¿ ïîõîðîíèëà, — ãîâîðèòü Ôîì³í. — ß êàæó
¿é: «ßêùî çàðàç ñêàæó ïðî ïîõîðîíè, âè ñïî÷àòêó ïîõîâàºòå îíóêó, à ÷åðåç 15 õâèëèí — äîíüêó».
ß áðåøó ìàì³, òàê. ßêùî â ìåíå ç
íåþ ïîò³ì áóäóòü ïðîáëåìè, ÿ ïîÿñíþ âñå. Àëå íå çàðàç.
Òîìó ãîëîâíèé ë³êàð çàáîðîíèâ
òåëåôîíè â ðåàí³ìàö³¿. Óñ³ì, ³ ïàö³ºíòàì, ³ ë³êàðÿì ³ç ìåäñåñòðàìè, âñ³ì çàõîäèòè â ðåàí³ìàö³þ
ç òåëåôîíîì çàáîðîíåíî.
— Ñïî÷àòêó ²ðèíà ïðîñèëà òåëåôîí, à ïîò³ì ÿ ïðèéøîâ ³ êàæó:
«ßêùî ÿ äî âàñ ãàðíî ñòàâëþñÿ,

— Нині у нас тихо. А тоді тільки на подвір’ї лікарні перед приймальним відділенням працювали
близько ста медиків, — розповідає головний лікар. — Це і лікарі, які разом з іншими витягували
потерпілих із громадських автівок, і медсестри, і санітари
öå íå îçíà÷àº, ùî âè òóò áóäåòå
êîìàíäóâàòè. Â íàø³é ðåàí³ìàö³¿
òåëåôîíè, ôåéñáóêè — óñå çàáîðîíåíî», — ãîâîðèòü Ôîì³í. —
Âàæêî çàðàç ó öüîìó áëîö³. Íàïåâíå, âîíà çäîãàäóºòüñÿ ïðî âñå,
àëå ìè ñòî¿ìî íà ñâîºìó. Áàáóñþ
ñüîãîäí³ âìîâëÿëè, âîíà ìåí³
ñëîâî äàëà.

ðîáîòè, äðóãèé ðàç ñêàçàâ. Àæ
ïîêè íå çàãíóâ: «Òà **á òâîþ
ìàòü, ï³***ðàñè…», òîä³ ëèøåíü
ïî÷àëè ðîçõîäèòèñü. Êðè÷ó:
«Êóäè æ âè, ïîñò³éòå, ìîæå ï³ä³éøëè á êðîâ çàïðîïîíóâàëè —
áà÷èëè æ êàëþæ³». Ï³ñëÿ öüîãî
ãëÿäà÷³ ðîçñìîêòàëèñü, ùå é ³ç
äóæå íåçàäîâîëåíèì âèãëÿäîì.

ГЛЯДАЧІ ЗІБРАЛИСЬ…
— Òóò 14 ëèïíÿ ïåêëî áóëî,
ïåðøèõ ïîñòðàæäàëèõ ïîë³öåéñüê³ ïðèâîçèëè, ïîò³ì çâè÷àéí³
â³ííè÷àíè, ïîò³ì øâèäê³ ï³øëè,
³ âñ³ ñïðàöþâàëè ïðîñòî ÷óäîâî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Çàïîâíèëè âñå ïîäâ³ð’ÿ àæ äî àïòåêè, ÿêà
íà â’¿çä³ äî ë³êàðí³…
² íå îá³éøëîñÿ áåç êóïè ãëÿäà÷³â, ÿê³ ïðîñòî ñòîÿëè é ðîçäèâëÿëèñÿ ëþäñüêå ãîðå, êàæå ë³êàð.
— ß îäèí ðàç ñêàçàâ ðîç³éòèñü,
íó ì³ñöÿ åëåìåíòàðíî íåìàº äëÿ

СИЛА МЕДИЧНА
Çàãàëîì, â÷îðà â ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè ç æåðòâàìè âèáóõó
ïðàöþâàëî äåñü 180 ìåäèê³â.
— Âñ³ ë³êàðí³ ç’¿õàëèñÿ. Õòî
íå ÷åðãîâèé, âñ³ ïðè¿õàëè: ë³êàð³,
ìåäñåñòðè, ñàí³òàðêè, — ãîâîðèòü
Ôîì³í. — Í³õòî í³êîãî íå êëèêàâ,
âîíè ïî÷óëè ïðî âèáóõ ³ âñ³ áóëè
òóò. ² ïðàöþâàëè, ÿê îäèí ºäèíèé
îðãàí³çì.
Äåñü áëèçüêî äåñÿòî¿ âå÷îðà,
ìîæå ï³â íà îäèíàäöÿòó ïî÷àëî
óñå çàñïîêîþâàòèñü. Òîæ àêòèâ

ë³êàðí³ ç³áðàëè âñ³õ ë³êàð³â, çàâ³äóâà÷³â ³ çàëèøèëèñü âñ³ íà í³÷.
Îêð³ì ÷åðãîâî¿ çì³íè (75 ëþäåé),
çàëèøèëîñü ùå 50, àäì³í³ñòðàòîð
òàêîæ çàëèøèâñÿ. Ïåðåæèëè í³÷.
— Ò³ëüêè íà ïîäâ³ð’¿ ë³êàðí³ ïåðåä ïðèéìàëüíèì â³ää³ëåííÿì ïðàöþâàëè áëèçüêî ñòà
ìåäèê³â, öå ³ ë³êàð³, ÿê³ ðàçîì ç
³íøèìè âèòÿãóâàëè ïîòåðï³ëèõ
³ç ãðîìàäñüêèõ àâò³âîê, ³ ìåäñåñòðè, ³ ñàí³òàðè, — ðîçïîâ³äàº
Ôîì³í. — Ìè çà 40 õâèëèí ðîçãîðíóëè 12 îïåðàö³éíèõ, ïðîâåëè 41 îïåðàö³þ. Ðîçõîäèëèñü
áëèçüêî ï³âíî÷³, äåÿêèõ ìåäèê³â
ÿ ïðîñòî âèãàíÿâ. Áî âîíè ìåí³
êàçàëè: «Ìè ç âàìè çàëèøèìîñü».
Ãîâîðþ ¿ì: «ß çàëèøàþñü òóò, ÿê
àäì³í³ñòðàòîð, ³ä³òü â³äïî÷èíüòå».
À îï³â íà ï’ÿòó ðàíêó âèõîäæó
íà âóëèöþ ïîêóðèòè — ñòîÿòü
çàñðàíö³ êóðÿòü. Àæ ïëàêàòè õî÷åòüñÿ.

РЕКЛАМА

509816

510069

509548

505184
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ЧИ СТАЛИ УКРИТТЯ НАШОГО МІСТА
БІЛЬШ БЕЗПЕЧНИМИ?
Безпека  Більшість містян не знають, де
знаходиться найближче до них надійне
укриття. Ба більше, на його місці може
бути інший об’єкт, наприклад, приватний
будинок. Спускатися у підвал також
готові не всі. Не лише через сморід та
затоплення, але й через небезпеку обвалу
конструкції у разі влучання. За понад сто
днів великої війни містяни так і не стали
більш захищеними. Чи змінив це ракетний
обстріл Вінниці?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ï³ñëÿ ðàêåòíîãî
îáñòð³ëó íàøîãî
ì³ñòà, ïèòàííÿ áåçïåêè äëÿ â³ííè÷àí
çíîâó ñòàëî ïð³îðèòåòíèì. Îäíàê äëÿ á³ëüøîñò³ ïåðåáóâàííÿ
ó ï³äâàëàõ òà áîìáîñõîâèùàõ º
âêðàé ìàëîïðèºìíèì çàéíÿòòÿì.
Ì³ñòÿíè ñêàðæàòüñÿ, ùî ìàéæå çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â â³éíè âëàäà
íå ñïðîìîãëàñÿ çðîáèòè àí³÷îã³ñ³íüêî äëÿ ¿õ îáëàøòóâàííÿ.
Ñìîð³ä, ñèð³ñòü òà çàòîïëåííÿ —
òèïîâà êàðòèíà äëÿ áàãàòüîõ òàê
çâàíèõ óêðèòò³â.
«Ì³ñöåâà âëàäà â³äïîâ³äàëüíà
çà ñòàí ïðèì³ùåíü, äå ëþäè ìîæóòü óêðèòèñÿ ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ
ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè. Ëþäè ìàþòü
çíàòè, äå ïåðå÷åêàòè íåáåçïåêó.
²ùå ðàç: ñòàí ³ íàÿâí³ñòü óêðèòò³â — öå çàâäàííÿ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè», — ïðî öå ï³ä ÷àñ
ñâîãî â³çèòó äî Â³ííèö³ 15 ëèïíÿ ðîçïîâ³â çàñòóïíèê êåð³âíèêà Îô³ñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Êèðèëî Òèìîøåíêî. Â³í òàêîæ
äîäàâ, ùî äåÿê³ ç â³ííèöüêèõ
óêðèòò³â, ùî ¿õ â³í ïîáà÷èâ,
çíàõîäÿòüñÿ ó æàõëèâîìó ñòàí³.
СВОЇМИ СИЛАМИ
Íàì â³äîìî íàïåâíî, ùî äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ç Òèìîøåíêîì,
ó ñêëàä³ ÿêî¿ áóâ î÷³ëüíèê îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ñåðã³é Áîðçîâ, â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ òà
áàãàòî ³íøèõ âèñîêîïîñòàâëåíèõ
÷èíîâíèê³â ì³ñòà òà îáëàñò³ â³äâ³äàëè óêðèòòÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ê³ëüêàñòàõ ìåòðàõ â³ä ì³ñöÿ
âëó÷àííÿ ðîñ³éñüêèõ ðàêåò. Îäðàçó ï³ñëÿ òåðàêòó ðîñ³ÿí âîíî
ñòàëî ïðèõèñòêîì äëÿ ñîòåíü
â³ííè÷àí.
Öå óêðèòòÿ áóäóâàëîñÿ ÿê
ïðîòèðàä³àö³éíå. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ âîíî ìàëî
âåíòèëÿö³éí³ òà êàíàë³çàö³éí³
ñèñòåìè, çàïàñè ïðîòèãàç³â òà
³íäèâ³äóàëüíèõ àïòå÷îê, çàõèñíî-ãåðìåòè÷í³ äâåð³ òîùî.
Íèí³ í³÷îãî ç ïåðåë³÷åíîãî
íå çáåðåãëîñÿ. Ïðî êîëèñü çàõèñíó ñïîðóäó íàãàäóþòü ëèøå
òîâñò³ ñò³íè é ç³ãíèë³ ÿùèêè ç
äàâíî íåïðèäàòíèìè äî âèêîðèñòàííÿ ïðîòèãàçàìè òà àïòå÷êàìè.
Âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â öå
áîìáîñõîâèùå ñòîÿëî çàòîïëåíèì. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ äî ì³ñüêî¿
âëàäè, çîêðåìà ïåðåä âåëèêîþ

â³éíîþ, ç ïðîõàííÿì â³äêà÷àòè
âîäó òà äîïîìîãòè ¿ì ç ïðèâåäåííÿì óêðèòòÿ äî á³ëüø-ìåíø
â³äïîâ³äíîãî ñòàíó. Íà ùî îòðèìóâàëè â³äïîâ³äü, ùî ñõîâèùå
çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ Ôîíäó
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè, îòæå
ì³ñüêà ðàäà íå ìîæå í³÷èì çàðàäèòè.
Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³
ñàìîñò³éíî âèêà÷àëè âîäó, ïðîâåëè âñåðåäèíó ñâ³òëî òà ³íòåðíåò, îáëàäíàëè ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó, îáëàøòóâàëè âáèðàëüí³,
âèâåçëè ÷èìàëî ñì³òòÿ òîùî.
Ïðè öüîìó ìîæëèâîñò³ ïîçáóòèñÿ íåïðèºìíèõ çàïàõ³â
â³ä çãíèëèõ ïðèñòðî¿â çàõèñòó
îðãàí³â äèõàííÿ, ìåäèêàìåíò³â
òà ³íøîãî, âîíè íå ìîæóòü. Ñò³íè òà ñòåëþ áîìáîñõîâèùà íèí³
âêðèâàº ãðèáîê, à ïîâ³òðÿ ïðîñÿêíóòå ñèð³ñòþ. Ó ïåðø³ òèæí³
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ
ë³òí³ ëþäè òà ìàìè ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè âèìóøåí³ áóëè íî÷óâàòè â òàêèõ óìîâàõ.
ЧИНОВНИКИ ЗАВОРУШИЛИСЯ
Ï³ñëÿ ³íñïåêö³¿ âèñîêîïîñòàâëåíèõ ÷èíîâíèê³â ç Êèºâà, âëàäà
ì³ñòà áóëà çìóøåíà âæèâàòè çàõîä³â, à òîìó ïîîá³öÿëà ñïðèÿòè
ïîë³ïøåííþ óìîâ ïåðåáóâàííÿ
ëþäåé ó áîìáîñõîâèù³. Ùî
ñàìå ðîáèòèìóòü, äîñòåìåííî
íåâ³äîìî, ïðîòå ó ì³ñüê³é ðàä³
çàâîðóøèëèñÿ âæå. Ó â³âòîðîê,
18 ëèïíÿ, ó ñõîâèùå ïðè¿õàëî
ê³ëüêà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ñëóæá òà âàíòàæíà ìàøèíà.
Âîíè âèâåçëè ÷àñòèíó ñì³òòÿ ³ç
óêðèòòÿ.
Ïèòàííÿ ïðî ïðèâåäåííÿ
äî ëàäó ³íøèõ íàÿâíèõ ó ì³ñò³
óêðèòò³â íàðàç³ çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì. Îô³ö³éíèõ êîìåíòàð³â
ñòîñîâíî öüîãî ïîêè ùî í³õòî
íå äàâàâ. Îäíàê íàãàäàºìî, ùî
ïîäåêóäè ñòàí áîìáîñõîâèù
ó Â³ííèö³ çàëèøàºòüñÿ êðèòè÷íèì. Ó íàøîìó ìàòåð³àë³
íàïåðåäîäí³ ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ìè ðîçïîâ³äàëè,
ùî îïóáë³êîâàíà âëàäîþ ìàïà
óêðèòò³â íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³.
² ùî ÷àñòèíè ç âêàçàíèõ íà í³é
áîìáîñõîâèù àáî íå ³ñíóº, àáî
âîíè çàòîïëåí³, àáî ïåðåäàí³
â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü.
Ó êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÂÌÐ çà òðè äí³
äî ïî÷àòêó âåëèêî¿ â³éíè íàì
ïîâ³äîìèëè, ùî ñâîþ ðîáîòó
âîíè âèêîíóþòü, îäíàê, ùî
ñàìå ðîáëÿòü, êîíêðåòèçóâàòè
íå ñòàëè, ìîâëÿâ, ³íôîðìàö³ÿ

çàêðèòà. Ç ðåçóëüòàòàìè ¿õíüî¿
ðîáîòè â³ííè÷àí íå îçíàéîìèëè
é äîíèí³.
НА МІСЦІ УКРИТТЯ —
БУДИНОК
«Êîëè ó ì³ñò³ òðèâîãà ³ ãîëîñ
òåëåôîíà ïðîñèòü «çàéíÿòè
íàéáëèæ÷å óêðèòòÿ», õî÷åòüñÿ
ñïèòàòè âëàäó ì³ñòà òà îáëàñò³:
«Ïðî ÿê³ óêðèòòÿ éäå ìîâà?»
Çäàâàëîñÿ á âëàäà, ðîçóì³þ÷è,
ùî â³äâåðòî ³ãíîðóâàëà ìîæëèâ³ñòü ðàêåòíî¿ íåáåçïåêè äî ïî÷àòêó äðóãî¿ ôàçè â³éíè ³ ïîâèííà áóëà á çà ÷îòèðè ì³ñÿö³
àêòèâíî áóäóâàòè òà ðåìîíòóâàòè ö³ óêðèòòÿ! Àëå í³! Í³õòî
íàâ³òü ïàëüöåì íå ïîâîðóõíóâ.
Òîìó ó íàñ ïðîñòî í³÷îãî çàéìàòè! Í³ íàéáëèæ÷îãî, í³ íàéäàëüøîãî!» — ùå çà ê³ëüêà äí³â
äî ðàêåòíîãî óäàðó ïî Â³ííèö³

«Âëàäà ïîâèííà áóëà á
àêòèâíî áóäóâàòè
òà ðåìîíòóâàòè
óêðèòòÿ! Àëå í³õòî
íàâ³òü ïàëüöåì
íå ïîâîðóõíóâ»
íàïèñàâ â³ííèöüêèé òåàòðàëüíèé ðåæèñåð Ãðèãîð³é Ñèðîòþê.
Íå äèâíî, ùî ïî÷èíàþ÷è â³ä
14 ëèïíÿ, ïèòàííÿ óêðèòò³â, çîêðåìà íàéïðîñò³øèõ, àêòóàë³çóâàëîñÿ ç íîâîþ ñèëîþ. Ó ìåðåæ³
ìîæíà äîñ³ áà÷èòè ÷èìàëî äèñêóñ³é íà öþ òåìó òà çâèíóâà÷åííÿ âëàäè â íåäáàëîñò³. Íàøà
ðåäàêö³ÿ òàêîæ îòðèìàëà ÷èìàëî
ñêàðã â³ä â³ííè÷àí.
Ì³ñòÿíè æàë³þòüñÿ, ùî
íå çíàþòü, êóäè á³ãòè ó ðàç³
ïîâòîðåííÿ îáñòð³ë³â. Íà ¿õíþ
äóìêó, ó âèïàäêó âëó÷àííÿ ñíàðÿäà â áóäèíîê, ï³äâàë ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæå ñòàòè
áðàòñüêîþ ìîãèëîþ. À ä³ñòàòèñÿ íàä³éíîãî óêðèòòÿ âîíè
íå ìîæóòü, îñê³ëüêè íå ìàþòü
àêòóàëüíî¿ ìàïè òà äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ âêàç³âíèê³â.
Â³ííè÷àíêà Þë³ÿ ðîçïîâ³ëà

Сотні містян ховалися у затопленому укритті. Влада
Вінниці проігнорувала їхні заклики про допомогу, тому люди
самостійно взялися облаштовувати бомбосховище
íàì, ùî çã³äíî ç îïóáë³êîâàíîþ âëàäîþ ìàïîþ, íàéáëèæ÷å
äî íå¿ óêðèòòÿ ìàº çíàõîäèòèñÿ
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Àíòîíîâè÷à,
1. Îäíàê íàòîì³ñòü òàì âæå áàãàòî ðîê³â çíàõîäèòüñÿ ïðèâàòíèé
áóäèíîê. Ðàí³øå ìè ç’ÿñóâàëè,
ùî àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç òàê
çâàíèì ñõîâèùåì íà Áàòîçüê³é — òàì ðîçòàøóâàâñÿ «Åï³öåíòð». Âóëèöåþ 600-ð³÷÷ÿ, äå
íà ì³ñö³ óêðèòòÿ ïîáóäóâàëè
áàãàòîïîâåðõ³âêó òîùî.
ЩО З ПІДВАЛАМИ?
Ï³ä îäíèì ³ç íåùîäàâí³õ äîïèñ³â ïðî â³ííèöüê³ óêðèòòÿ,
ì³ñòÿíè ïðîäîâæóþòü æàë³òèñÿ
é íà ñòàí íàéïðîñò³øèõ óêðèòò³â, ñåáòî ï³äâàë³â. Äî ïðèêëàäó,
â³ííè÷àíêà Ñâ³òëàíà Ãóìåíþê
ðîçïîâ³äàº, ùî ïåðåõîâóâàòèñÿ
ó ï³äâàë³ ¿¿ áóäèíêó íà âóëèö³
Ïåðâîçâàííîãî äîñ³ íåìîæëèâî:
«Òàì ïîñò³éíî âîëîãî ³ ñìåðäèòü! Â ñóñ³äíüîìó áóäèíêó
ï³äâàë íà çàìêó. Êëþ÷ ó ÿêî¿ñü

æèòåëüêè áóäèíêó. Êóäè á³ãòè?» — îáóðþºòüñÿ â³ííè÷àíêà.
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Àñîö³àö³¿
«ÎÑÁÁ Â³ííè÷÷èíè» Åëüâ³ðà
Ìðÿñîâà òàêîæ ïðîêîìåíòóâàëà ñèòóàö³þ ç íàéïðîñò³øèìè
óêðèòòÿìè.
— Ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ — öå
ôàêòè÷íî òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ
ç êîìóí³êàö³ÿìè. Âîíè ïðèçíà÷åí³ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó. Âîíè íå ïðèçíà÷åí³ äëÿ
óêðèòòÿ â³ä ðàêåòíîãî óäàðó,
à ò³ëüêè ìîæóòü áóòè íàéïðîñò³øèì óêðèòòÿì ïðè âóëè÷íèõ
áîÿõ! — ïîÿñíþº Åëüâ³ðà Ìðÿñîâà. — Â ³íøîìó ðàç³, ï³äâàëè
ìîæóòü ñòàòè áðàòñüêèìè ìîãèëàìè. Òèì ïà÷å â áóäèíêàõ,
âèùå 5-ãî ïîâåðõó. Ïîäèâ³òüñÿ
íà ñóìíó ïðàêòèêó ³íøèõ ì³ñò,
ïîñï³ëêóéòåñü ÷è õî÷à á ïî÷èòàéòå ëþäåé, ÿê³ ïðîéøëè â³éíó
³ ðîçóì³þòüñÿ íà öüîìó. Íàéêðàùå ä³º ïðàâèëî äâîõ ñò³í é
òî, ÿêùî âîíè îïîðí³.

Що говорить влада?
За роз’ясненнями про стан укриттів Вінниці та виконану роботу з
їхнього облаштування ми зверталися до керівництва відділу з
питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міської ради.
Керівник відділу Олег Парфілов
пояснив, що до початку повномасштабної війни, їхній підрозділ надіслав усім власникам
придатних для використання
як укриттів приміщень листи з
рекомендаціями навести у них
порядок, а також розмістити покажчики. За його словами, не всі
виконали прописані у листі вимоги.
У міській раді нам також повідомили, що наразі триває позачергова перевірка на предмет
наявності вказівників, що ведуть
до укриттів. У місцях, де покажчики відсутні, за словами чиновників, вони мають з’явитися.
— Тепер на фасадах будинків
має з’явитись більше написів, які

вказують на маршрут до укриття, — розповідає Олег Парфілов. — Ми посилюємо роботу із
відповідальними за утримання
в належному стані укриттів.
Наразі в місті налічується
2076 багатоквартирних будинків, з яких 1202 будинки обслуговуються управлінськими
компаніями, з них 838 — багатоквартирні будинки мають підвали. За наданою нам департаментом цивільного захисту ВМР
інформацією, з них 567 очищені, освітлені та мають напис про
найпростіше укриття.
— Якщо це ОСББ — воно й має
забезпечити порядок і все необхідне в підвалах. Якщо будинок
на обслуговуванні в управляючих компаній, то люди (головний
по будинку) мають замовити
послугу прибирання підвалу і,
відповідно, включити вартість
цих послуг у квартплату, — продовжує Олег Парфілов. — Інший
варіант — зібратись усім разом і
прибрати самостійно. Як перших,

так і других випадків у Вінниці є
безліч. Кому з мешканців було
не байдуже, діяли й привели свої
укриття до ладу. В деяких вже
навіть є туалети.
Нагадаємо, що згідно з протоколом міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій № 3 від
9 лютого 2022 року, організувати приведення до ладу укриття
мають: керівники підприємств,
установ, організацій; керівні компанії; управителі, незалежно від
форми власності та підпорядкування та голови правлінь ОСББ
за погодженням зі співвласниками багатоквартирних житлових
будинків (крім балансоутримувачів (власників) сховищ, протирадіаційних та найпростіших
укриттів, які мають забезпечувати належні умови для укриття
постійно). Тому можна вимагати
відповідних дій від них. У приватних будинках питання комфорту та безпеки на власниках
таких домоволодінь.
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РОМА БАЧИВ, ЯК ЙОГО МАМУ
ПРИТИСЛО УЛАМКАМИ
Трагедія  Вінничанка Галина Олексів
загинула під час ракетного обстрілу
Вінниці, а її син Рома зараз у важкому
стані в лікарні. У 8-річного хлопчика
обгоріле обличчя, тіло та дихальні шляхи.
Він у комі. Крім опіків, у Роми чисельні
травми та переломи
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Ãàëèíà Îëåêñ³â
ðîäîì ³ç Â³ííèö³,
àëå ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì æèëà ó Ëüâîâ³. Òàì ïàðà âèõîâóâàëà ñèíà
Ðîìó. Ïîäðóææÿ íà âñ³õ ñâ³òëèíàõ óñì³õíåí³ òà êðàñèâ³, âîíè
îáèäâîº òàëàíîâèò³ ìóçèêàíòè.
Îäíàê ùàñëèâå æèòòÿ Ãàëèíè
îá³ðâàëà òåðîðèñòè÷íà ðîñ³éñüêà
ðàêåòà. ¯é áóëî ëèøå 29 ðîê³â…
Ó Ãàëèíè áóëè òåïë³ ñòîñóíêè
ç áàòüêàìè, òîæ âîíà ÷àñ â³ä ÷àñó
ïðè¿æäæàëà â ãîñò³ ó Â³ííèöþ. Öå
áóâ îäèí ³ç òàêèõ ðàç³â. Ãàëèíà
çíàéøëà òóò õîðîøîãî ë³êàðÿ, ³
çàïèñàëàñÿ ç ñèíîì íà ïðèéîì
ó êë³í³êó íà 11.00. À âæå áëèçüêî
11.20 òóäè âëó÷èëà âîðîæà ðàêåòà… Æ³íêà çàãèíóëà, à ¿¿ ñèíà
Ðîìàíà ñèëüíî â³äêèíóëî óäàðíîþ õâèëåþ. Ñàìå öå, éìîâ³ðíî,
âðÿòóâàëî éîãî æèòòÿ. Ïðî öå âñå
íàì ðîçïîâ³ëà ïîäðóãà äèòèíñòâà
Ãàëèíè.
— Íàø³ áàòüêè äðóæèëè ç ¿õíüî¿ ìîëîäîñò³, ³ ìè òåæ ç äèòèíñòâà ç Ãàëåþ ðàçîì. Ó íèõ
âäîìà çàâæäè áóëî äóæå çàòèøíî òà äóøåâíî. Ãàëÿ áóëà äóæå
äîáðîþ ëþäèíîþ, òóðáîòëèâîþ,
àêóðàòíîþ, — ðîçïîâ³äàº ïîäðóãà
Àííà Áóòðîâñüêà. — Ãàëÿ çàâæäè
ñë³äêóâàëà, ùîá âîíà òà ¿¿ õëîïö³
îõàéíî âèãëÿäàëè. Ãàëèíêà áóëà
äóæå êðàñèâîþ, ìàëà äîâãó êîñó

òà íàäçâè÷àéíó ïðèðîäíó êðàñó…
Æ³íêà áóëà ìóçèêàíòêîþ, âèêëàäàëà ó âèø³. Âîíà áóëà âñå
æèòòÿ ïîâ’ÿçàíà ç ìóçèêîþ. Ãàëèíà ç äèòèíñòâà ñï³âàëà, ãðàëà
íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. Áóëà
òâîð÷îþ îñîáèñò³ñòþ.
— Ìåí³ íå õî÷åòüñÿ â³ðèòè,
ùî öå ñòàëîñÿ. Âñå, ÿê ñòðàøíèé
ñîí,— êàæå Àííà.— Ñêîð³ø çà âñå,
Ðîì÷èê âèæèâ, áî â³í ìàëåíüêèé ³
éîãî ñèëüíî óäàðíîþ õâèëåþ âèêèíóëî. Â íüîãî íàâ³òü âçóòòÿ ç í³ã
ç³ðâàëî. ª â³äåî ç ì³ñöÿ ïîä³é, ³ òàì
âèäíî, ÿê éîãî âèíîñÿòü. Ó Ðîìè
íà öüîìó â³äåî âæå îïóõëå ³ òåìíå
îáëè÷÷ÿ ç îäíîãî áîêó.
Õëîï÷èê çàðàç ó êîì³. Íà ùàñòÿ, éîãî ñòàí âäàëîñÿ ñòàá³ë³çóâàòè. Ó 8-ð³÷íîãî Ðîìàíà ìíîæèíí³ òðàâìè (â³äêðèòèé ïåðåëîì
ïëå÷îâî¿ ê³ñòêè, ÷åðåïíî-ìîçêîâà
òðàâìà) òà îï³êè ò³ëà, îáëè÷÷ÿ.
— Ç³ ñë³â áàáóñ³ õëîï÷èêà,
ó íüîãî ïîâí³ñòþ îáïå÷åíå îáëè÷÷ÿ. Òàêîæ îáïå÷åí³ ðó÷êè,
íîãè, ñïèíà, äèõàëüí³ øëÿõè.
Ðå÷³ ïëàâèëèñÿ íà íüîìó, ³ ãîð³ëà øê³ðà, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. —
Áàáóñÿ õëîï÷èêà ìåí³ ðîçïîâ³ëà,
ùî êîëè Ðîìó çíàéøëè íà ì³ñö³
òðàãåä³¿, òî â³í ùå áóâ ïðè òÿì³.
Ñêàçàâ, õòî â³í, çâ³äêè òà ñê³ëüêè
éîìó ðîê³â. À ùå ñêàçàâ, ùî ç
íèì áóëà ìàìà ³ â³í áà÷èâ, ÿê ¿¿
ïðèòèñëî óëàìêàìè áóä³âë³.
Ðîìó ç ì³ñöÿ òðàãåä³¿ ïðèâåçëè ó Â³ííèöüêó îáëàñíó ë³êàðíþ.
Òàì éîãî ñòàí òð³øêè ñòàá³ë³çóâà-

Щасливе життя Галини Олексів обірвала терористична російська ракета. Їй було лише
29 років. Її син Рома зараз у важкому стані в лікарні. Хлопчик у комі
ëè ³ òðàíñïîðòóâàëè ó Ëüâ³âñüêèé
îï³êîâèé öåíòð.
— Éîãî ïëàíóâàëè ïåðåâåçòè íàñòóïíîãî äíÿ îäðàçó æ
äî Ïîëüù³. Àëå ë³êàð³ êàæóòü, ùî
Ðîì³ ïîòð³áåí â³äïî÷èíîê ï³ñëÿ
òðàíñïîðòóâàííÿ ó Ëüâ³â. À âæå
çãîäîì, çàëåæíî â³ä ñòàíó Ðîìè,

íà ð³âí³ ì³í³ñòåðñòâ äâîõ êðà¿í
áóäå âèð³øåíå ïèòàííÿ ïðî éîãî
òðàíñïîðòóâàííÿ, — êàæå ïîäðóãà
çàãèáëî¿ ìàòåð³ Ðîìè.
Çà ñëîâàìè æ³íêè, Ðîìó ö³ëåíàïðàâëåíî íå âèâîäÿòü ç êîìè,
îñê³ëüêè ó íüîãî áàãàòî âíóòð³øí³õ òðàâì, ïåðåëîì³â.

— Öå òàêèé á³ëü, ùî éîãî
íå ìîæíà îïèñàòè ñëîâàìè.
ßðîñëàâ (áàòüêî Ðîìè òà ÷îëîâ³ê Ãàëèíè, — àâò.) òðèìàºòüñÿ,
â³í ìîëîäåöü. Áàáóñÿ Ðîì÷èêà
ãîâîðèòü, ùî ùàñëèâà, ùî â ¿¿
âíóêà çàëèøèâñÿ òàêèé òóðáîòëèâèé òàòî, — êàæå Àííà.

Збирають кошти для допомоги Ромі
Друзі мами хлопчика оголосили збір коштів на реабілітацію Романа.
— Зараз держава Ромі допомагає, але в майбутньому на нього чекає не одна операція. І вони будуть
за кордоном, скоріш за все. Зараз дійсно забезпечують пацієнтів усім необхідним, але Ромі потрібна
тривала реабілітація, — пояснює подруга загиблої
Галини. — Для дитини ця реабілітація буде ще важча,
бо малеча росте, і шкіра розтягується. А після опіків
шкіра не еластична, тому потрібно буде робити пе-

ресадки шкіри та косметичні операції.
Якщо ви хочете допомогти родині, то можете надсилати кошти за цими реквізитами:
Картка Ярослава (чоловіка Галини):
4149 4993 9447 6442 (євро);
jaoleksiv@ukr.net (PayPal).
Картка Лідії (мами Галини):
86102030880000820201208842 (польська).
Картка батька Галини:
5168 7574 0048 0150 (ПриватБанк).

$15 000 за ліквідацію. Оголосили полювання
на командира, що спрямував ракети на Вінницю
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA, (067)7857674

Òðè êðèëàò³ ðàêåòè «Êàë³áð»
äî íàñ ïðèëåò³ëè ³ç Ñåâàñòîïîëÿ.
² çàðàç ó Êðèìó íà÷åáòî ðîçïî÷àëè «ïîëþâàííÿ» íà ðîñ³éñüêîãî
êîìàíäèðà, ÿêèé íàêàçàâ áîìáèòè Â³ííèöþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
72-à îêðåìà ìåõàí³çîâàíà áðèãàäà
(ÎÌÁð) ³ìåí³ ×îðíèõ Çàïîðîæö³â. ²íôîðìàö³þ ç îãîëîøåííÿì
ïîøèðèëè ùå ðÿä òåëåãðàì-êàíàë³â ³ âèäàíü.
²íôîðìóþòü, ùî íà òåðèòîð³¿
òèì÷àñîâî îêóïîâàíîãî Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà ðîçøóêóþòü
êîìàíäèðà îêðåìîãî äèâ³ç³îíó ï³äâîäíèõ ÷îâí³â ôëîòó ÐÔ
Àíàòîë³ÿ Âàðî÷ê³íà, ÿê òàêîãî,
ùî íàêàçàâ îáñòð³ëÿòè Â³ííèöþ
êðèëàòèìè ðàêåòàìè. Çà ãîëîâó
öüîãî ðîñ³ÿíèíà íàðîäí³ ìåñíèêè
ãîòîâ³ çàïëàòèòè 15 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Òàêîæ ðàäíèê ì³í³ñòðà ÌÂÑ
Àíòîí Ãåðàùåíêî îïóáë³êóâàâ

³ì’ÿ ðîñ³éñüêîãî çëî÷èíöÿ, çà íàêàçîì ÿêîãî çä³éñíèëè ïóñêè ðàêåò 14 ëèïíÿ ïî Â³ííèö³.
«Öå âáèâöÿ 4-ð³÷íî¿ Ë³çè ç Â³ííèö³ òà ùå á³ëüø í³æ 20-òè â³ííè÷àí — êîìàíäèð îêðåìîãî
êîíñòàíöñüêîãî îðäåíó óøàêîâà
² ñòóïåíÿ äèâ³ç³îíó ï³äâîäíèõ ÷îâí³â ÷îðíîìîðñüêîãî ôëîòó, êàï³òàí
1 ðàíãó àíàòîë³é âàðî÷ê³í. Ñàìå
â³í êîìàíäóº ï³äâîäíèì ÷îâíîì, ç
ÿêîãî çàã³í ïóò³íñüêèõ óáèâöü âèïóñòèâ ðàêåòè ïî ìèðíèõ æèòåëÿõ
Â³ííèö³», — íàïèñàâ Ãåðàùåíêî.
Äî ðå÷³, ãåíäèðåêòîð ðîñ³éñüêîãî ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêà
ðàêåò «Êàë³áð», ÿêèìè âäàðèëè
ïî Â³ííèö³, äîñ³ íå ï³ä ñàíêö³ÿìè.
Òàêèõ âèðîáíèê³â, ÿê ïîâ³äîìèëî
Íàö³îíàëüíå àãåíòñòâî ç ïèòàíü
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ùå ÷îòèðè.
Äâà äåñÿòêè ëþäåé, ùî ìîæóòü
áóòè íàâ³äíèêàìè, çàòðèìàëè â³ííèöüê³ ïðàâîîõîðîíö³ îäðàçó
ï³ñëÿ òðàãåä³¿, ùîá ïåðåâ³ðèòè ³

îïèòàòè. Çãîäîì ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåâ³ðêó òðüîõ ñîòåíü
éìîâ³ðíèõ ïðè÷åòíèõ äî êîðèãóâàííÿ îáñòð³ëó.
À àíàë³çóþ÷è íîâèíè â ìåðåæ³,
áà÷èìî, ùî ðîñ³éñüê³ ïðåäñòàâíèêè òðè÷³ çì³íþâàëè âåðñ³þ ïðî
íàñë³äêè ñâîãî ðàêåòíîãî óäàðó
ïî Â³ííèö³. Îäðàçó æ ï³ñëÿ âèáóõ³â ïðîïàãàíäèñòè çàÿâèëè ïðî
çíèùåííÿ ãðóïè íàö³îíàë³ñò³â
ó Áóäèíêó îô³öåð³â. Çãîäîì áóëà
çàÿâà ïðî çíèùåíèé òàì ñêëàä
áîºïðèïàñ³â. À 16 ëèïíÿ ì³íîáîðîíè êðà¿íè-îêóïàíòà çàÿâèëî
ïðî çíèùåííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë…
«×îãî âàðò³ çàÿâè àãðåñîðà,
ìè áà÷èìî ó ¿õí³é ñòàòèñòèö³,
äå âîíè ãîâîðÿòü ïðî âòðàòè
óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Âîíè óæå
«çíèùèëè», ÿê ì³í³ìóì òðè óêðà¿íñüêèõ àðì³¿», — öèòóºìî ðå÷íèêà Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë
Þð³ÿ ²ãíàòà.

Це — анатолій варочкін, вбивця вінничан. За голову цього
росіянина народні месники готові заплатити 15 тисяч доларів

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-íî ê³ìí.êâ., Ñò.ì³ñòî, 30êâ.ì, 1/5/ö, ðåìîíò, ÀÃÂ, ïë.â³êíà,
ìåáë³. Ö.30000ó.î - - - - - (096) 691-81-70

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
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2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ

2-õ ê³ìí.êâàðòèðà íà áë.Çàìîñò³, äîáðå ïëàíóâàííÿ, àáî îáì³í
íà áóäèíîê - - - - - (097) 299-11-69

486215

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-íî ê³ìí.êâàðòèðà, Öåíòð, äëÿ ä³â÷èíè, ñ³ì’¿, áåç âëàñíèêà. Ö³íà
1100ãðí. - - - - - (063) 788-03-48
2-ê³ìí. êâàðòèðà çäàºòüñÿ â îðåíäó, ð-í Öåíòð. ðèíêó, ìîæëèâî
ïîòèæíåâî. Ö³íà äîã. - - - - - (097) 299-11-69
2-õ ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
ïîòèæíåâî - - - - - (097) 234-07-04

2-x ê³ìí.êâàðòèðà ó ÆÊ Ë³ñîïàðêîâèé, 56/-/12, 8/16, íîâîáóä,
ïåðåóñòóïêà, âëàñíà - - - - - (096) 458-97-54
2-Õ ÊІÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÒßÆÈËІÂ, ÏËÎÙÀ 71 ÊÂ.Ì., ÏÎÂÅÐÕ
1/5/Ö. ÊÎÌÅÐÖІß. - - - - - (067) 441-01-86
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2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
1-íî ê³ìí. ÷/á, 3aìîñòÿ, 12 êâ.ì., çà äîïîìîãó ïî äîìó, â/çð.
Áåçêîøòîâíî! - - - - - (067) 291-55-99
3/-, ñ.Àãðîíîì³÷íå, ïëîùà 57/44/7,1/ö, ìåáë³, òåõí³êà, áåç çðó÷í.,
òîðã, 3100ãð. - - - - - (067) 606-38-03

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ

4/-, 2ïð.Ñâÿòîøèí., ïëîùà 120/-/17, 2/ö, 5ñ, âñ³/çð, ÷èñòîâà,
îãîðîæà, 120000ó.î - - - - - (067)713-52-09, 06312261-40

3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

4/-, ñ.Ãîðîäèùå, 65êâ.ì, 1/ö, ãàç, öåíòð, æèòë.ñòàí, 40ñ, ñàä.
Ö³íà 10000ó.î. - - - - - (068) 019-63-08
5/-, C.ÁË.3ÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 2/Ö, ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,
Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 70000Ó.Î - - - - - (093) 917-09-07
5/-,Ð-Í AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì, 2/Ö, ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î - - - - - (093) 917-09-07
7-ê³ì.áóä. ì.Â³ííèöÿ, 2/ö, 200/142/23, íà 2âõ., ìîæë.íà 2 ñ³ì’¿,
15ñ, êîìóí³ê. 75000ó.î - - - - - (098) 290-29-18

1.7 ÄІËßÍÊÈ
c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê - - - - - (067)
263-28-82

1-2 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÓÏËÞ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í - - - - (067) 255-13-06
3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÓÏËÞ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. - - - - - (067) 255-13-06
Êóïëþ 1-íî ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó Âàø³ ïðîïîçèö³¿ - - - - (098921-7721, (093518-62-57

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

Ñ.ÊÑÀÂÅÐІÂÊÀ, 14 Ñ ÇÅÌËІ, ÐІÂÍÀ, ÍÀ ÁÅÐÅÇІ ÎÇÅÐÀ - - - - (067) 375-36-06

1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìí., êâàðò., ÷/á, ãóðòîæèòîê âèíàéìó äëÿ ñåáå.
Òåðì³íîâî! - - - - - (096) 458-97-54

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

1-2 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. - - - - - (067) 255-13-06

1.8 ÃÀÐÀÆІ

1-2/-, Âèøåíüêà, îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Âèíàéìó! - - - - (098)921-7721, (093)518-62-57

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

1-2/-, Âèøåíüêà, Ñëîâ‘ÿíêà, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé - - - - (093) 471-98-36

1-3-õ ê³ìí. êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà äîâãèé òåðì³í, äëÿ ñåáå
- - - - - (096)458-97-54
1-3-õ ê³ìí.êâàðòèðà, áë.Çàìîñòÿ, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé
- - - - - (093)471-98-36, (098)100-06-74
1-3/-, Âèøåíüêà, Ñëîâ‘ÿíêà, îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ - - - - (093) 471-9836, (098)10006-74
1-3/-, Çàìîñòÿ, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé - - - - - (098)
9217721, (093) 518-62-57
3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. - - - - - (067) 255-13-06
ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. - - - - 69-25-99, (097) 280-64-21

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
5.1 ÏÐÎÄÀÌ
ÏÐÈÌІÙ.430ÊÂ.Ì, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏÎÁÓÒ.ÏÐÈÌІÙ.ÏІÄ
ÑÒÎ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÂÀÐÞÂ/ÑÒÎËßÐ ÖÅÕ ÄÎÃ. 61-26-61, (097)
462-45-44

5.3 ÐІÇÍÅ
Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí-îô³ñ, ð-í Ìóí³ö.ðèíêó, á³ëÿ äîðîãè, 50
êâ.ì, âñ³ êîìóí³ê. 9500ãðí. (067) 847-27-68
ÇÄÀÌ ÏÐÈÌ.ÏІÄ ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ, ÑÒÎÌÀÒ., ÌÅÄ.
ÊËІÍІÊÓ, ÑÏÎÐÒÇÀË,350ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓÍ ÄÎÃ. (097) 462-45-44

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

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

1-10/-, Biííèöÿ, ÷/á, áóäèíîê, êâàðòèðó, ê³ìíàòó âèíàéìó äëÿ
ñåáå - - - - - (096) 4589754

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ 15 ÒÀ 16 ÊÂ.Ì. ÏÎ ÂÓË.
ßÍÃÅËß. ÄÎÃ. (050)461-62-52, (068)316-67-36

ÁÓÄÈÍÎÊ ÀÁÎ ×ÀÑÒÈÍÓ ÁÓÄÈÍÊÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í.
ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. - - - - - (067) 255-13-06

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., ДРОВА................................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
5-30Т. ВІДС.,ПІС.,ЩЕБ.,КАМ.ДРОВА ...................................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.,äðîâà ............ íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27

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

(067) 431-88-99
БЕТОННІ ОГОРОЖІ
кольорові та сірі
zabor-vn.com
Доставка та встановлення

(067) 909-54-43

510352

Ïðîô³ëüí³ òðóáè, ìåòàëîáðóõ êóïëþ ............... äîã. ......... (067)491-43-68
Öåãëó, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ á/â êóïëþ ............... äîã. ........... (067491-4368

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ
ДОСТАВКА:пісок, відсів, щеб
камінь, глина, чорнозем,ін.
Завантаж.-розвантаж.роботи.
Вивіз будівельного сміття.

(068) 185-98-39
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
дошка, рейка, вагонка.
«Столярний світ».
Ціни виробника 6900/м.куб

(067) 433-74-63
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Àðìàòóðà áóä³âåë. ................. 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
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067)
Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067)
Áåòîíîçì³øóâà÷³, ò/â, õîëîäèëüíèê ................ äîã. ........ (067)
Áåòîíîçì³øóâà÷³, õîëîäèëüíèêè. .................... äîã. ........ (097)
Áóä³âåëüí³ ë³ñà (ðèøòóâàííÿ) ........................ äîã. ........ (067)
Ìåòàëîïðîêàò, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ................ äîã. ........ (097)

100% 1 ×ÎË. ÀÁÎ ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÀª: ÊËÀÄÊÓ, ÁÓÄÈÍÊÈ,
ÃÀÐÀÆІ, ÏÐÈÁÓÄÎÂÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ. (068) 053-44-12
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
«Aqua Life» - áóð³ííÿ àðò. òà ï³ùàíèõ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä
êëþ÷» (096) 274-74-74
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÀÐÁÅÊÞ, ÃÐÓÁÈ, ÏÅ×І, ÄÈÌÎÕÎÄÈ, ÊÀÌ’ßÍÊÈ
ÄËß ÁÀÍÜ. ÐÅÌÎÍÒ. (068) 546-73-46
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (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
«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãð. Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13

847-27-68
429-26-71
429-26-71
137-54-23
847-27-68
301-65-05

509634

1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57

1 ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ/ÃÀÇÎÍÓ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄ-ÇÂÀÐ. ÐÎÁÎÒÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß ÄІËßÍÎÊ. (099) 549-09-19

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

Këàäêà öåãëè, ï³íîáëîêó. Ïåðåñò³íêè. Äåìîíòàæí³ ðîáîòè. ×îðíîâà ñòÿæêà. (067) 439-90-65, Äåíèñ

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

PIÇÊA ÄÅÐÅÂ/ÄÐÎÂ, ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ. ÊÓËÜÒÈÂÀÖІß. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂ. ІÍØІ ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍІ ÐÎÁ. (067) 697-71-21, ÑÅÐÃІÉ

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

(067) 794-19-09

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) 555-35

(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 10:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 10:00 до 20:00
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Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02
Áyð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä êëþ÷»! Øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî,
äîñòóïí³ ö³íè. (096) 955-94-94

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß

Áàëêîíè «ï³ä êëþ÷» àðìñòðîíã, ñàéäèíã, óòåïëåííÿ, çâàðþâàííÿ
ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. (096) 828-48-34

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß, ÂÈÃÐІÁÍІ ßÌÈ.
Â ÇÐÓ×ÍÈÉ ×ÀÑ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ. (097)846-24-20,
(096)688-89-76

ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ.
ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)26350-57

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

ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑÒßÆÊÀ, ÂІÄÌÎÑÒÊÀ,
ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÒÀ ØËІÔÓÂÀÍÍß ÏІÄËÎÃÈ. (098) 092-36-08
ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊІÂ ÂÈÊÎÍÀª ÊËÀÄÊÓ ÖÅÃËÈ, ÃÀÇÎÁËÎÊÓ, ÏІÍÎÁËÎÊÓ. (067) 147-97-09

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

Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52

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

Áðèãàäà ç ä/ð, ³íñòðóìåíòîì âèêîíàº êëàäêó öåãëè, áëîê³â.
Ôóíäàìåíòè. Ïîêð³âëÿ. (063) 109-36-62

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

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

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

ÂÈÊÎÍÀÞ ÊËÀÄÊÓ ÖÅÃËÈ, ÐÀÊÓØÍßÊÀ, ÏÐÈÁÓÄÎÂÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (096) 977-20-43
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
Äåìîíòàæ öåãë.ïðèáóäîâ,â³äìîñòêà,ñòÿæêà, ñàìîâèð³âí.ï³äëîãà.
Çàâàíòàæ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІÉ,ÌÅÒ.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІÉ,ÎÃÎÐÎÆ,ÍÀÊÐÈÒÒІÂ І Ò.Ä. (068) 335-56-44
Çâàðþºìî áóäü-ÿê³ êîìóí³êàö³¿, êîíñòðóêö³¿ ³ ò.ä. Äåøåâî. (063)
138-90-55
ÊËÀÄÊÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÓ, ÖÅÃËÈ, ÇÀËÈÂÊÀ ÀÐÌÎÏÎßÑІÂ,
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ. ÊÎÏÀÍÍß ÒÐÀÍØÅÉ. (097) 659-49-13
Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86
ÊÎÏAªÌÎ ÒÐÀÍØÅ¯,ßÌÈ ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ.ÂÈÂІÇ
ÃÐÓÍÒÓ.ØÈÐ.ÒÐÀÍØ.20,30,40,50,60,80ÑÌ (097)846-24-20,
(096)688-89-76
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
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
Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. ×èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³÷íèì ìåòîäîì
áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) 779-49-42
ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ. ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁ.ÃËÈÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÍß 0-3Ì,
ÊÎÂØ 20,30,40,50,60,80,100ÑÌ (097)846-24-20, (096)68889-76
Îáð³çêà äåðåâ, êîñ³ííÿ òðàâè, áóð’ÿíó. Ï³ñëÿ íàñ ó Âàñ ÷èñòà
ä³ëÿíêà! (050) 633-05-05
Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067)
877-27-92
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (068)
215-70-87
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÏÎÌІÐÍІ ÖІÍÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ (068) 004-83-01

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ
Bíóòð³øí³ ðîáîòè: êîìïëåêñíî, ÷àñòêîâî, äåêîðè òà ³íøå. Äåòàë³
çà òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
À ÌÈ ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁ.: ÏËÈÒÊÀ,
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔІÃÓÐÍÀ ÑÒÅËß. (097)047-5559, (093)000-42-15
Àêóðàòíî âèêîíàºìî: øòóêàòóðêó, øïàêë³âêó, ìàëÿðêó. (096)35032-22, (063)191-14-52
Àêóðàòíî òà ÿê³ñíî ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ, óêëàäàííÿ
ëàì³íàòó, â³äêîñè. (096) 481-32-27
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÈ: ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ
ÒÀ ІÍØÅ. (098)515-99-77, (093)993-49-70
Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò! Ïëèòêà, øïàêë³âêà, ëàì³íàò, ôàðáóâàííÿ, ³íøå. (097) 300-56-11
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
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÏËÈÒÎ×ÍІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÍІ, ÌÀËßÐÍІ ÒÀ ІÍØІ ÐÎÁÎÒÈ.
ßÊІÑÍÎ. ÎÕÀÉÍÎ. (068) 204-59-46

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß
Åëåêòðèê. Ââ³ä â áóäèíîê, ïåðåíåñåííÿ ë³÷èëüíèê³â, çàçåìëåííÿ,
äîêóìåíòàö³ÿ, ³í. (067) 433-95-96
ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ. ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ ÐІÇÍÎ¯
ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (099) 135-28-04
509913

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ
«ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57
«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, 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
ÂÈÊÎÍÀÞ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄ. ÁІÊÐÎÑ.
ÁІÊÐÎÅËÀÑÒ. ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. (098) 271-20-96
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
ÏÎÊÐІÂ. ÐÎÁÎÒÈ Á.-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄÎÌ.
Â ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÂÑІ ÌÀÒÅÐ. ÃÀÐ.2Ð. (093) 550-63-67
ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ðèíâè, ï³ääàøêè, óòåïëåííÿ. (097) 876-37-32
ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (098) 222-26-65

ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (067)877-96-66, (063)289-32-17
Íàòÿæí³ ñòåë³ çà îäèí äåíü. (097) 889-69-22
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

509668

509401

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

Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðî¿äîì ïî áåòîíó, áëÿøö³, ðóáåðî¿äó, äîøêàõ.
Âîëîäèìèð. (067) 737-69-43

7.5 ÊÓÏËÞ

Ïîêð³âëÿ. Ìîíòàæ ïîêð³âë³ ï³ä 0. Ðóáåðî¿ä. Äåìîíòàæ ïîêð³âë³.
(098) 092-36-08

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
Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³ .................. äîã. ........ (067) 456-66-51
Âåëîñèïåä, á³íîêëü, ãèòàðà .......................... äîã. ........(096) 601-35-11
Ãàç/ïëèòó, ðîáî÷ó ....................................... äîã. ........(097) 162-18-91
Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97
Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11
Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53
Õîëîäèëüíèê, õîðîøèé, ðîáî÷èé ................... äîã. ........(068) 316-32-18

6.10 ÂÎÐÎÒÀ, ÇÀÁÎÐÈ, ÌÅÒÀËÅÂІ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ¯
ÂÈÊÎÍÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
по виготовленню воріт, огорож, сходових огорож, каркасів, сходів,гойдалок,
балк. (067) 743-25-95

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ
Áðèãàäà ôàñàäíèê³â âèêîíàº ïðîôåñ³éíå óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
(097) 889-69-22
Óòeïëeííÿ áóäèíê³â, âeëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè. Äeêîðàòèâíà
øïàòë³âêà, ìàòeð³àëè. (098) 370-51-05

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ

ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÏІÍÎÏËÀÑÒÎÌ, ÂÀÒÎÞ, «ÊÎÐÎ¯Ä»,
«ÁÀÐÀØÅÊ». ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. ßÊІÑÍÎ. (098) 132-12-31

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

Óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. Êîìïëåêñíî òà ÷àñòêîâî! Äåòàë³
çà ìîá.òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01

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

Óòåïëåííÿ êâàðòèð òà ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. (097)607-55-98,
(073)607-55-98

«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097) 674-43-61

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

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093) 060-71-99
Øàôà .................................................... íåäîð. ........ (096) 526-76-06

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ,
«ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096)809-56-22,
(093)303-76-75

509668

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

Áðèãàäà âèêîí. â³äìîñòêó,ñòÿæêó, ñàìîâèð³âíþþ÷ó ï³äëîãó. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52

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

509710

Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
Àöåòèë.ãåíåðàòîð, øëàíãè,ðåäóêòîð ............... äîã. ........ (098) 730-37-67
Áåòîíîçì³øóâà÷ á/â òà ç/÷, íîâ³ .................... äîã. ........ (067) 975-56-45
Ãàçîâà ïëèòà, ÿê íîâà .......................... 1500ãðí. ........(096) 418-19-13
Ñâåðäë.âåðñòàò íîâèé, äâèãóí 3êÂò ............... äîã. ........ (098) 621-60-94
Ñêëÿí³ áàíêè 0,5ë, 1ë, 3ë, á/â ...................... äîã. ........ (097) 212-77-20
Ò/â LG ç òðóáêîþ ........................................ äîã. ........... 097)56006-31
Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì ........................ äîã. ........ (067) 160-51-97
Ô³í³êîâà ïàëüìà, åë.ïëèòà ç äóõîâ ................ äîã. ......... (097)560-06-31
Õîë.Ì³íñüê ðîá. Âåëîñèïåä äèò.íîâ ............... äîã. ........ (098) 835-84-82
Õîëîäèëüíèê Äíåïð, ÿê íîâèé ................ 1500ãðí. ........ (068) 838-02-17

«ÀÁÀÊÀÍ» ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÜÊÀ Ç ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß, ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÌÅÁËІÂ. (067) 994-47-16
«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

Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62
À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ.
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68
Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (096) 013-96-48
Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ.
ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92, (093) 536-86-74
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)06071-99, Îëåêñ³é
ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16
Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62
Ïåðåòÿæêà. Ðåìîíò äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëüö³â, ïðóæèí íà äîìó.
(096) 753-22-89
Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂІÇÎÐІÂ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÂÈÊËÈÊ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ.
(067)262-78-99, (063)225-95-18
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ. Áåç âèõ³äíèõ. Ãàðàíò³ÿ.Ö³íà
ïðèñêóðàíòíà. 67-23-74, (097) 618-76-77
Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà
ìîäåëåé. (098) 132-14-22

«Ìàéñòåð ïî äîìó». Äð³áíèé ðåìîíò. (050) 633-05-05

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

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

Ñóïóòíèêîâå òà åô³ðíå ò/â áåç àáîíïëàòè, òþíåðè, êîíâåðòîðè,
àíòåíè. Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54

1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19

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

100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â,
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80
Aíòåíà á/â ñóïóòíèêîâà, êîìïë.êîìá³íîâ.(òàð³ëêà òà Ò2), òâáîêñ,ïðèñòàâêà IP ÒÂ. (067) 240-70-16
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839

Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)57371-28
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 17349-99

АВТО, МОТО
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8. АВТОМОБІЛІ

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
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8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

À/ì Seat-Altea, 2008ð.â, äâèãóí 1400 òóðáî, â³äì/ñòàí, òîðã. Ö³íà
6000ó.î. - - - - - - (068) 023-41-23

«Àáàêàí». Äèñïåò÷åðñüêà ç çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ ìåáë³â.
(067) 994-47-16

ÂÀÇ-2111, 2009ð.â, î.ä.1600, ïðîá.131, ñ³ðèé, â³äì.ñòàí, äâèãóí
16-êëàï. 3100ó.î - - - - - - (067) 793-68-25

Baíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2,5ò Ãàçåëü òåíò, Ô³àò Äîáëî. Âàíòàæíèêè. (050)633-05-05

Ïðè÷³ï äî ë/à Ìð³ÿ, ÅÌÇ-500, 2014 ð., ïîâíèé êîìïëåêò, äîâæèíà
2 ì. Íåäîðîãî. - - - - - - (063) 111-29-33

Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 18598-39

Ôîðä-Òðàíçèò, 2005ð.â, á³ëèé, 2400ä, âàíòàæíèé, êóçîâ 3,2 ì,
íà õîäó. 4000ó.î. - - - - - - 066 738-80-55

Docòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì,³íøå.
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. (068)185-98-39

8.3 ÊÓÏËÞ

À ìè íàäàºìî ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, â/ï äî 10 ò. Ãðàô³ê
â³ëüíèé. (093) 887-86-81

Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ - - - - - - (096) 003-06-75

Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (097) 990-77-92

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

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ

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

Kyïëþ âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ. (067) 491-43-68

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

Êóïëþ á/â åë.êîñàðêó äëÿ ãàçîí³â. (096) 823-28-10
ÊÓÏËÞ Á/Â ÖÈËІÍÄÐÈ ÒÅËÅÑÊÎÏІ×ÍІ, ÊÀÌÀÇ, ÑÎÂÎÊ
ÇІË, ÃÀÇ, ÑÀÇ, ÒÀÊÎÆ Ö/ÑÈÏÎÂІ, ÌÒÇ, ÞÂÇ, Ò-40, Ò-25,
ÊÎÌÏËÅÊÒÈ ÃÑÒ-90, ÃІÄÐÎÄÂÈÃÓÍÈ ÀÊÑІÀËÜÍÎ-ÏÎÐØÍÅÂІ
(ÁÀÍÀÍÈ). (097) 086-48-08
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

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà.
(098) 524-98-16
Âñ³ âèäè ïåðåâåçåíü êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì. (068) 837-75-77
Äîìàøí³ òà îô³ñí³ ïåðåâåçåííÿ, Îïåëü-Â³âàðî, + âàíòàæíèêè.
(068) 247-91-15
Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82

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

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

ÏÐÎÄÀÆ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÃІÄÐÀÂËІÊÈ, ÖÈËІÍÄÐÈ, ÍÀÑÎÑÈ,
ÐÎÇÏÎÄІËÜÍÈÊÈ, ÃІÄÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, À/ÏÎÐØÍÅÂІ, ÃÑÏ-90,
Ð/ÂÈÑÎÊÎÃÎ ÒÈÑÊÓ. (067) 430-56-26

Åêñêàâàòîðà ïîñëóãè. Êîïàííÿ, áóð³ííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö³é.
Ïðîäàæ ê³ëåöü. (067) 433-77-38

Ïðîäàì òðàêòîð ÌÒÇ-80, áóðîâà óñòàíîâêà,ìîæë.ïðîäàæ
îêðåìî,òðàêòîð ïîëÿ íå áà÷èâ (067)491-4-3-68
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Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57
508516

Ñ³âàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè,
ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) 651-91-92
Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà÷ ì³í.
äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) 347-78-54
Òðàêòîð ÌÒÇ, Ò-25, êîñ³ëêè ðîòîðí³ îáïðèñêóâà÷³ 200ë, 300, 400,
600, 800, 1000ë. (095) 810-17-87

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Aâòî ç/÷ êóïëþ Ç²Ë, ÃÀÇ, ÓÀÇ ....................... äîã. ........ (098) 841-72-05
Ïðîäàì êîìïðåñîð, íàñîñ ÃÓÐ ÊàìÀÇ ............ äîã. ........ (098) 976-55-54

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
Òåðì³íîâèé ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò äâèãóí³â ëåãêîâèõ à/ì. Âè¿çä
äî êë³ºíòà. (067) 415-94-89
Ôàðáóâàííÿ àâòî. Ãðóíòîâêà, øïàêë³âêà, âèäàëåííÿ ³ðæ³,
ðåñòàâðàö³ÿ. ßê³ñíî. (066) 066-36-18

РОБОТА, ПОСЛУГИ
9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ ÄÑÏ ÍÀ ÑÊËÀÄ. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ. (067) 430-32-35

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
509611

Áàðèñòà ó êàâ’ÿðíþ íà Äîâæåíêà (Öåíòð.ðèíîê) ç 7:30 äî 22:30,
4/4, ç/ï 8500ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

ÊÓÕÀÐ Â ËІÖÅÉ
Цивільного захисту, м.Вінниця, вул.
Ген.Арабея, 7. Графік: доба через три,
по 18 годин. З/п 11000 грн. на руки +
премія. Оплачувана відпустка 30 діб.
(067) 104-35-02
Êóõîííèé ïðàö³âíèê ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-20, 3/3, ç/ï
â³ä 7000 ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè (ä/ð êóõàðÿ) ó ñóïåðìàðêåò
ç âë.âèð. Êè¿âñüêà. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïåêàð-êîíäèòåð ç ä/ð ó ñóïåðìàðêåò ç âë.âèð.íà Êè¿âñüêó, 7-19,
3/3, â³ä 9000ãð. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïîì³÷íèê êóõàðÿ â êàôå â ð-í³ ÖÐ. Òåðì³íîâî! (097) 251-19-21
Ïîì³÷íèê êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï
â³ä 7500ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïðîäàâåöü-êàñèð íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 7:30-22:30, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ï³öåéîëà ó ïðîäìàã. íà Êè¿âñüêó ç 8 äî 20 àáî 10-22, 4/4, ç/ï
9000-10000ãðí. (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
ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ, ÍІ× ×ÅÐÅÇ ÄÂІ Ç 17.00-10.00 ÏÎ ÂÓË. ßÍÃÅËß.
ÒÅËÅÔÎÍÓÂÀÒÈ 9-12.00. (0432) 55-44-33, 9-12.00
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ ÏÎ Ì.ÂІÍÍÈÖß. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ. Ç/Ï Â×ÀÑÍÎ (067)430-53-76,
(093)115-78-85
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

510091

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, 11:00-21:00, 5/2, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), 10-22,
4/4, 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Øåâ÷åíêà, ç 14:30 äî 21:30,
5/2, ç/ï 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÂІÄÄІË ÑÓÂÅÍІÐІÂ Â ÏÅÒÐÎÖÅÍÒÐ. (067)
905-41-30
Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó,8-20 àáî 10-22,
3/3, 9000-10000ãð. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïðîäàâåöü íà â³ää³ë ó ïðîä.ìàã. íà Õì.Øîñå (ð-í Êíèæêè),
8-22:30, 4/4, 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000-10000
ãðí. (096)592-25-85, Íàòàë³ÿ Âàñèë.
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âàòóò³íà Ñõ.àâòîâîêç., 7:3022:00, 4/4, 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè÷åíêà, ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ñòåëüìàõà), 7:30-22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çàáîëîòíîãî, ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 8-22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êîíñòàíòèíîâè÷à, 7:30-22:00,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà, 7:30-21:00, 4/4, ç/ï
10000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïèðîãîâà, 7:30-22:30, 4/4, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Â ¿äàëüíþ ìèòè ãàçîâ³ ïëèòè, ïðèáèðàëüíèöÿ. (097) 935-65-71

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà (Êîðåÿ),
7-21, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâ.), 7:30-22:00,
4/4, 11000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õì. Øîñå (ð-í Êíèæêè), 8:00-22:30, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Òðàìâàéíó, ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï
8000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

510106

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Øèìêà, ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï 9000
ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ãîãîëÿ) ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï
9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Îâîäîâà), 7:30-22:30, 4/4,
ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà Ñòàð.ì³ñòî (Ëåîíòîâè÷à), 7:3020:30, 4/4, 8000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ
Caíòåõí³ê òîëêîâèé äëÿ ðîáîòè ïî àâàð³éíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïðî÷èñòêà
êàíàë³çàö³¿, óñóíåííÿ ïðîò³êàíü ç ä/ð. Ç/ï â³ä 10000 ãðí. Íåïîâíà
çàéíÿò³ñòü. Ìîæëèâî ïåíñ³îíåð. (098) 275-71-28
Cëþñàð-ìîíòàæíèê, çâàðþâàëüíèê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï
âèñîêà. (067)730-62-66, (0432)62-11-89
Còîëÿðè ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 15000 ãðí. (096)
716-18-46
Áóä³âåëüíèêè ïî îçäîáëåííþ (âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ, ôàñàäí³
ðîáîòè ïî óòåïëåííþ). (097)462-30-53, (063)274-40-29
Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ ñïåö³àë³ñòè:
áåòîíóâàëüíèêè, ìóëÿðè, ìîíòàæíèêè, øòóêàòóðè, ð³çíîðîáî÷³.
Ä/ð â³ä 3 ðîê³â. Ç/ï â³ä 12000 ãðí. (067)430-27-03, (098)444-04-96

ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÅËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ, ÏІÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁІÒÍÈÊ,
ÄÂІÐÍÈÊ Â ÌÊÏ «ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ ËÞÊÑ»» (067) 533-84-78

ÊÎÂÀËÜ,
зварювальник, маляр на постійну роботу. Терміново! (067) 743-25-95
ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ ÒÀ ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ.
(096) 001-55-22
Ïîì³÷íèê â ïðèâàò.ñåêòîð ç³ çíàííÿì áåòîíóâ.,îïàëóáêà, àðìóâàííÿ. Â³äïîâ³äàëüíèé (068) 015-52-52
ÐÎÁÎ×ÈÉ ÄËß ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÕ ÒÀ ÐÎÁІÒ ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÕ Ç
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍßÌ ÒÅÐÈÒÎÐІ¯ ÁÓÄÈÍÊÓ (096) 986-20-70
ÐÎÁІÒÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÑÅËÎ Ç ÏÐÎÆÈÂÀÍÍßÌ. (096) 31838-77
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ
Àäì³í³ñòðàòîð ó ïðîä.ìàã. íà Âàòóò³íà (Ñõ.Àâòîâîêçàë), 8-18, 5/2,
ç/ï 11000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78
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9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
ØÂÀ×ÊÀ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (097) 288-55-03

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ
ÎÏІÊÓÍÊÈ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ ÄÎ 60 Ð. Ç/Ï
1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-83-93

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ. ÏÀÊÓÂÀÍÍß ÊÓÐßÒÈÍÈ ÍІÄÅÐËÀÍÄÈ, Æ/×/
ÏÀÐÈ ÄÎ 50 Ð. Ç/Ï 2000ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ (096)742-55-02,
(093)012-83-93

9.22 ÐІÇÍÅ
Äîïîìàãàòè õëîïöþ àáî ä³â÷èí³ ðîçêëåþâàòè îá’ÿâè ïî ì³ñòó, íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³. (097) 935-65-71
ÇÀÁÈÂÀ× ÕÓÄÎÁÈ ÒÀ ÑÂÈÍÅÉ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ
Ì‘ßÑÎÊÎÌÁІÍÀÒ. (067) 430-03-41
Ëþäè ïîòð³áí³ äëÿ ðîçêëåþâàííÿ îãîëîøåíü ïî ì³ñòó. Áîíóñè
ï³öà,ñìàêîëèêè ùîâå÷îð (097) 935-65-71
ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ І ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. (096)
001-55-22

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
A ÿ øóêàþ â³ääàëåíó ðîáîòó íà äîìó (ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àáî
³íøå). (096)458-9-754

510364

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098)095-23-92, (093)536-86-74

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

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

14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ

ÂÈÕÎÂÀÒÅËÜ ÂÈÙÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐІ¯ Ç Ä/Ð 30+Ð. ØÓÊÀª ÐÎÁÎÒÓ
ÀÁÎ ÏІÄÐÎÁІÒÎÊ Ó Ì.ÂІÍÍÈÖß. (095) 159-49-97
Äîãëÿíó ñàìîòíþ, õâîðó ïîõèëîãî â³êó ëþäèíó. Ìàþ ä/ð.
Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) 587-39-45
Äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ä³ì, ñàä, ãîðîä, ãàçîí. Ñòîðîæ.
Îõîðîíåöü. (067) 430-71-99
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90
Øóêàþ ðîáîòó ïî ì³ñòó Ãàçåë³ 2,5ò, Ô³àò Äîáëî Ìàêñ³ 1ò.
(050)633-0505, Ñåðã³é

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

(067) 431-88-99
ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß,
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47
Ë³êóþ ñïèíè, âïðàâëÿþ äèñêè. Êîíñóëüòàö³¿. (068) 394-19-83

Øóêàþ ðîáîòó, áàæàíî ïîñò³éíó. Ìàéñòåð âíóòð³øí³õ ðîá³ò. ª
ä/ð íà âåëèêîìó áóä. (093)482-34-48, (068)210-50-57

Ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ (êîðåêö³ÿ ñïèíè). Ë³êóâàë.ìàñàæ. Íàðîäíà
ìåäèöèíà.Êîíñóëüòàö³¿ (098) 394-96-99

Øóêàþ ðîáîòó. Ìåíåäæåð. Äîñâ³ä ðîáîòè 5ð. Âèð³øó âàø³ ïèòàííÿ, çì³öíþ êîìàíäó. (050) 63305-05, Ñåðã³é

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

Øóêàºìî ðîá.ç êoïàííÿ êðèíèöü, êàíàë³çàö³é, áóð³ííÿ. Ê³ëüöÿ.
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà (067) 433-77-38,Ìèõàéëî

10. НАВЧАННЯ
10.1 ÍÀÂ×Ó
Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³.
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00
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
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌÅÖÜÊÀ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ Ç 10-Ð. Ä/Ð. ÄËß
ÄІÒÅÉ ÒÀ ÄÎÐÎÑËÈÕ. ÎÍËÀÉÍ. (067) 756-57-22
Í³ìåöüêà, àíãë³éñüêà äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ. Іíäèâ³ä. ï³äõ³ä äî
êîæíîãî. Ãðóïîâ³. (067) 756-57-22
Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ
11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ
ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99
ÏÅÐÅÃÍІÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ (ßÊІÑÍÈÉ) (067) 431-88-99

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92

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, ÷îëîâ³ê³â. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ,
2 ôîòî íà âàéáåð. (098) 773-76-93
Øëþáí³ çíàéîìñòâà äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ, 2
ôîòî â mms. (067) 722-32-74

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ

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

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

×îðíî-ðÿáó òåëèöþ, ò³ëüíó 8 ì³ñÿö³â. (067) 850-61-97

ËßËÜÊÈ, ÌÀØÈÍÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ ІÃÐÀØÊÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÈ,
ÃÐÀ «ÍÓ ÏÎÃÎÄÈ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 111-68-62

17.2 ÊÓÏËÞ

ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ ØÀÐÏ, ÑÀÍÜÉÎ, Ô/À ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ,
ÔÎÒÎÎÁ’ªÊÒÈÂÈ ÒÀ ІÍØÅ. (096) 437-03-19

ÊÓÏËÞ ÂÅËÈÊÓ ÐÎÃÀÒÓ ÕÓÄÎÁÓ: ÊÎÐÎÂÈ, ÊÎÍІ, ÁÈÊÈ,
ÒÅËßÒÀ, ÑÂÈÍІ. ÌÎÆË.ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß. (067) 280-55-32

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

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

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

Âòðà÷.äîäàòîê äî àòåñòàòà ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó
ÂÍ¹46228721 âèäàíèé 31.05.2014ð.Êàòóñüîâà Ä.Ð. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ: Çáîðîâñüêèé Іâàí Éîñèïîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

ÏÀÐÔÓÌÈ ÔÐÀÍÖІß, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç-ÏІÄ ÏÀÐÔÓÌІÂ. ÄÎÐÎÃÎ. (096) 437-03-19

Âòðà÷åíî àòåñòàò, âèäàíèé çàãàëüíî îñâ³äíüîþ øêîëîþ ¹2
ì.Â³ííèö³, 29.05.10ð. ñåð.ÂÍ 37889189 òà äîäàòîê äî àòåñòàòó
ñåð.12 ÀÑ¹354219 íà ³ì‘ÿ Øåâ÷óê Â³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, ÿêà
ïðîæèâàº çà àäð.: ì.Â³ííèöÿ, І.Áîéêà,16. Ââàæàòè íåä³éñíèì.
òåë. íå âêàçàíî

ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 75377-50

16.2 ÊÓÏËÞ
Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî.
(067)93317-24
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÐІÇÍІ, ÌÎÍÅÒÈ, ÎÐÄÅÍÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ,
ІÊÎÍÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (096) 437-03-19
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÎÐÄÅÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂÅ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂÅ ÍÀÌÈÑÒÎ ÒÀ ІÍ. (097) 111-68-62

12.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

Ò/â LG ç òðóáêîþ ........................................ äîã. ........... (097560-0631

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

ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÌÎÍÅÒÈ, ÌÅÄÀËІ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÐІÇÍІ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁÓÐØÒÈÍ.ÍÀÌÈÑÒÀ ÒÀ ІÍ. (096) 437-03-19

Âòðà÷åíî ñâ³äîòñòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó â³ä
29.01.1998ð. âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ¹ 53 â³ä 29.01.1998ð. íà ³ì’ÿ: Øåâ÷óê Â.І., Øåâ÷óê Ì.Ä.,
Øåâ÷óê Ñ.Â., Øåâ÷óê Ë.Ì., Øåâ÷óê Í.Ñ. òåë. íå âêàçàíî
çà àäðåñîþ: âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 2/1 êâ.120, 121. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

Ïðîäàì åëåêòðîñ³÷êàðíþ àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. (096) 823-28-10

DVD ðåêîðäåð Âîêñòåð, ïëåºð BBK ................ äîã. ........ (098) 524-22-36

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ

ÑÒÀÐІ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÃÐÀÌÎÒÈ, ÊÍÈÃÈ, ÆÓÐÍÀËÈ, ІÃÐÀØÊÈ
ÑÐÑÐ, ËßËÜÊÈ, ÌÀØÈÍÊÈ. (096) 437-03-19

19.2 ÊÓÏËÞ

Aíòåíà á/â ñóïóòíèêîâà, êîìïë.êîìá³íîâ.(òàð³ëêà òà Ò2), òâáîêñ,ïðèñòàâêà IP ÒÂ. (067) 240-70-16

ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ ÒÀ ÏÎÑÓÄ, ÌÅËÜÕІÎÐÎÂÈÉ ÏÎÑÓÄ,
ÌІÄÍІ ÒÀ ÁÐÎÍÇÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ. (097) 111-68-62

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

Ñóïóòíèêîâå òà åô³ðíå ò/â áåç àáîíïëàòè, òþíåðè, êîíâåðòîðè,
àíòåíè. Ñìàðò ÒÂ. (093)406-34-54

Êóïëþ ã³òàðó, áàÿí, ñêðèïêó, àêîðäåîí, ãàðìîíü, ñèíòåçàòîð,
áàðàáàí, òðóáó. (068) 174-59-71

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ
À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ

Êóïëþ ÷îâåí íàäóâíèé, á³íîêëü, âåëîñèïåä, íàìåò. (098) 370-3850

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

Ïðîäàì â äîáðîìó ñòàí³ á/â 2 ñêåéòáîðäè, ñàìîêàò, ðîë³êè.
Òåðì³íîâî. (067)393-54-74, (097)477-36-61

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

Ïðîäàì âåëîñèïåä ç äâèãóíîì, óí³âåðñàëüíèé, âåëîñèïåò áåíçèíîâèé, ïðîñòèé. (097) 147-67-91

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

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64

18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА

13. ІНШІ ПОСЛУГИ

506662

509879

16.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

12.2 ÊÓÏËÞ

509635

17. ТВАРИНИ

ÑÒÀÐІ ÄÂÅÐÍІ ÐÓ×ÊÈ ÑÐÑÐ, ÏËÀÑÒÈÊ. ÂÈÐÎÁÈ Ç ÊÎÑÒІ.
ÁІÆÓÒÅÐІß ÑÐÑÐ. (097) 111-68-62
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ,
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÔÎÐÌÓ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÂÎªÍÍÓ ÀÌÓÍІÖІÞ, ÐÀÄІÎÑÒÀÍÖІÞ,
ÁІÍÎÊËÜ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎ ІÍØÎÃÎ. (097) 111-68-62
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ,
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ ÐІÇÍІ, ÔÎÒÎÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÐÀÄІÎÏÐÈÉÌÀ×І, ІÃÐÈ «ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ» (096) 437-03-19

19.3 ÐІÇÍÅ
Дезінфекція. Дератизація.
(клопи, таракани, кліщі,
блохи, мурахи, миші, кроти,
щури, інше) (093) 536-86-74

À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71
ÁÓÐØÒÈÍÎÂÅ ÒÀ ÊÎÐÀËÎÂÅ ÍÀÌÈÑÒÎ,ÁÐÎØÊÈ ÑÐÑÐ,
ÁІÆÓÒÅÐІß, ÏÐÈÊÐÀÑÈ ІÇ ÑÐІÁËÀ ÒÀ ІÍ. (096) 437-03-19
ÂІÄÅÎÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ, ÑÒÀÐІ
ÊÎÌÏ., ÂÈÌІÐÞÂ.ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ ÒÀ ІÍ. (097) 111-68-62
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÌÅÕÀÍІ×ÍІ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÏËÀÒÈ, ÐÎÇÊËÀÄÍІ,
ÍÎÂІ, ÂІÉÑÜÊ.ÎÄßÃ. ÄÎÐÎÃÎ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ×ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË.,
ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91
ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 5730-64
ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß,
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-4664, 57-30-64

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

17.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

ÃÎÒІÂÊÀ ÂІÄ ÊÐÅÄ.ÑÏІËÊÈ «ÏÀÐÒÍÅÐ». 18 ÐÎÊІÂ
ÁÅÇÄÎÃÀÍÍÎ¯ ÐÅÏÓÒÀÖІ¯. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

Àìåðèêàíñüêèé áóëüäîã (ñòàôîðä) ñàìèöÿ äëÿ îõîðîíè ãîñïîäàðñòâà. (067) 981-70-94

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64,
57-30-64

(098) 095-23-92
Îäèíîê³é ëþäèí³ ïîòð³áíà ïîì³÷íèöÿ íà äîáðîâ³ëüí³é
âîëîíòåðñüê³é îñíîâ³. (098) 524-22-36
508516
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RIA, Ñåðåäà, 20 ëèïíÿ 2022

ЯК ЖЕРТВАМ РОСІЙСЬКОГО
ОБСТРІЛУ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ
Куди звертатися  Російські ракети
забрали 25 життів, понад двісті людей
поранені. Крім людських жертв, є
ще й матеріальні: півсотні житлових
будинків залишилися без вікон, мають
пошкодження дахів, під’їздів. Розбиралися,
яку допомогу може надати влада
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Â³ííèöÿ äîñ³
îãîâòóºòüñÿ â³ä
òðàãåä³¿, ÿêó ñïðè÷èíèëà ðîñ³ÿ
14 ëèïíÿ. Ðîäèíè îïëàêóþòü
çàãèáëèõ, ìåäèêè ðÿòóþòü òèõ,
êîìó ïîùàñòèëî âèæèòè ï³ñëÿ
ðàêåòíîãî îáñòð³ëó.
Çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ,
23 ëþäèíè çàãèíóëè íà ì³ñö³, äâ³
æ³íêè — ó ë³êàðí³ â³ä îòðèìàíèõ
òðàâì. 202 ëþäèíè çâåðíóëèñÿ
çà äîïîìîãîþ ìåäèê³â, ³ 63 íàðàç³
ãîñï³òàë³çîâàí³.
Ï³ñëÿ òðàãåä³¿ â³ííèöüêà âëàäà
çàÿâèëà, ùî ïîõîâàííÿ çàãèáëèõ
áóäå êîøòîì ãðîìàäè. ßêó äîïîìîãó ùå íàäàþòü?
ПРО 50/25 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
«Ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ òà ïîðàíåíèõ öèâ³ëüíèõ â³ííè÷àí íàäàìî
äîïîìîãó. Öå — 50 òà 25 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè ñüîãîäí³», — íàïèñàâ ó ñâîºìó
òåëåãðàì-êàíàë³ ì³ñüêèé ãîëîâà
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Öèì íàïðÿìêîì îï³êóºòüñÿ
äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. Òàì
18 ëèïíÿ æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëè,
ùî íàðàç³ âèïëàòè æåðòâàì îáñòð³ëó íå ïî÷àëè ïðîâîäèòè, àäæå
ùå íå óõâàëåíèé ïîðÿäîê.
— Ìåõàí³çì ìàþòü çàòâåðäèòè
íåçàáàðîì, — ï³äêðåñëèëè ó äåïàðòàìåíò³.
Àëå äåÿê³ ïîäðîáèö³ âæå â³äîì³. Ïîïåðåäíüî, âèïëàòè áóäóòü
äàâàòè öèâ³ëüíèì ìåøêàíöÿì
ì³ñòà, ÿê³ º ÷ëåíàìè Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà
çàãèíóëè ÷è îòðèìàëè ïîðàíåííÿ
âíàñë³äîê ðàêåòíèõ óäàð³â ðîñ³ÿí

14 ëèïíÿ 2022 ðîêó.
Òàêîæ íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè äàëè êîíòàêòè,
çà ÿêèìè ìîæíà îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî îôîðìëåííÿ äîïîìîãè: 093–190–83–93
(Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ë³âîáåðåæíå) òà
097–101–58–40 (Óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
Ïðàâîáåðåæíå).
Àáè ä³çíàòèñü ïðî ïàêåò äîêóìåíò³â, çàòåëåôîíóâàëè çà îäíèì ³ç öèõ íîìåð³â. ² òàì â³äïîâ³ëè, ùî ïîêè ò³ëüêè çáèðàþòü
³íôîðìàö³þ ïðî æåðòâ ðàêåòíèõ
îáñòð³ë³â.
— Ìè çáèðàºìî ³íôîðìàö³þ
ïðî ïîòåðï³ëèõ òà çàãèáëèõ. Âàì
ïîòð³áíî âêàçàòè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ,
ïî áàòüêîâ³, ñâîþ àäðåñó òà íîìåð
òåëåôîíà. Êîëè ìåõàí³çì âèïëà-

Îðãàíè äåðæâëàäè
íàðàç³ ðàõóþòü çáèòêè.
Íàäàë³ çâåðòàòèìóòüñÿ
äî äîíîð³â ç-çà
êîðäîíó, àáè îòðèìàòè
ô³íàíñóâàííÿ
òè êîøò³â áóäå ãîòîâèé, òî ìè
ç âàìè çâ’ÿæåìîñÿ ³ ðîçêàæåìî,
ÿêèé ïàêåò äîêóìåíò³â òðåáà ïîäàòè, — â³äïîâ³ëè â óïðàâë³íí³
ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ «Ïðàâîáåðåæíå».
Ïðèïóñêàºìî, ùî ìåõàí³çì
âèïëàò êîøò³â ñõâàëÿòü íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè
âæå íàéáëèæ÷èìè äíÿìè. Òîìó
ðàäèìî çàòåëåôîíóâàòè çà âèùåâêàçàíèìè íîìåðàìè, àáè ï³ñëÿ
îòðèìàòè âàæëèâó ³íôîðìàö³þ,
áåç çàòðèìîê ³, òàê áè ìîâèòè,
«ç ïåðøèõ óñò».

Для компенсації матеріальних збитків залучатимуть донорів з-за кордону. Щоб це
зробити ефективно, потрібно подати пакет документів у «Прозорі офіси» чи через «Дію»
Òàêó æ ³í³ö³àòèâó ïðî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ, òà
25 òèñÿ÷ — ïîñòðàæäàëèì, ï³äòðèìàëè é â îáëàñí³é âëàä³.
— Ìèðîí³âñüêèé õë³áîïðîäóêò
âèä³ëèâ òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü —
äëÿ äîïîìîãè ðîäèíàì çàãèáëèõ
òà ïîñòðàæäàëèì â³ä ðàêåòíîãî
óäàðó ïî Â³ííèö³, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Áîðçîâ. — Ñ³ì’¿
çàãèáëèõ ó òðàãåä³¿ îòðèìàþòü
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, âàæêîïîðàíåí³
(ò³, õòî áóâ ãîñï³òàë³çîâàíèé) —
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âèïëàòè áóäóòü
çä³éñíåí³ Â³ííèöüêîþ îáëàñíîþ
â³éñüêîâîþ àäì³í³ñòðàö³þ. Òðè
ì³ëüéîíè ãðèâåíü ÌÕÏ ïåðåðàõîâóº ó Áëàãîä³éíèé ôîíä «Îáëàñíèé ãóìàí³òàðíèé õàá».
ЗБИТКИ ОБРАХУЮТЬ, А КОЛИ
ВИПЛАТИ?
À ÿê áóòè ç ìàòåð³àëüíèìè
çáèòêàìè, ÿê³ îòðèìàëè ïîìåøêàííÿ â³ííè÷àí ÷åðåç îáñòð³ë?
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ÷åðåç ðàêåòíèé îáñòð³ë ðîñ³ÿí ïîøêîäæåí³
áëèçüêî 50 áàãàòîïîâåðõ³âîê.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè
Àíäð³é Î÷åðåòíèé ðîçêàçàâ, ùî
ç 18 ëèïíÿ ó «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ»
ïî÷íóòü ïðèéìàòè â³ííè÷àí, ÷èº
ìàéíî ïîñòðàæäàëî ÷åðåç ðîñ³éñüêèé îáñòð³ë ïëîù³ Ïåðåìîãè.
— Ïðèéìàòèìóòü â³ííè÷àí
òà ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ
(ÔÎÏ³â, þðèäè÷íèõ îñ³á —
àâò.), — ñêàçàâ Î÷åðåòíèé. — Ç
ñîáîþ òðåáà ìàòè äîêóìåíòè, ÿê³
ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³
àáî ïðàâî íà îðåíäó òîãî ÷è ³íøîãî îá’ºêòà, ôîòî ç ô³êñàö³ºþ
òèõ çáèòê³â, ÿê³ áóëè çàâäàí³ âíàñë³äîê òåðîðèñòè÷íîãî àêòó. Íàäàë³ öå ñòàíå êàòàë³çàòîðîì äëÿ
çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè äëÿ îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿
çà îòðèìàí³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè.
Àäðåñè «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â» ó Â³ííèö³: Êîñìîíàâò³â, 30; Çàìîñòÿíñüêà, 7; Áðàöëàâñüêà, 85.
Òàêîæ ïîäàòè çàÿâêó ïðî ïîøêîäæåíå, çðóéíîâàíå ìàéíî
ìîæíà ÷åðåç ïîðòàë «Ä²ß» (diia.
gov.ua/services/poshkodzhenemajno). Àëå, êîëè ìîæíà áóäå
îòðèìàòè âèïëàòó â öèõ âèïàäêàõ, íåçðîçóì³ëî. Àäæå íàðäåïè

Óêðà¿íè ùå íå óõâàëèëè ä³ºâèé
ìåõàí³çì âèïëàò.
Îðãàíè äåðæâëàäè íàðàç³ ðàõóþòü çáèòêè. Íàäàë³ çâåðòàòèìóòüñÿ äî äîíîð³â ç-çà êîðäîíó, àáè
îòðèìàòè ô³íàíñóâàííÿ. À ï³ñëÿ
ïåðåìîãè ó â³éí³ — ö³ ðàõóíêè
âèñòàâëÿòèìóòü ðîñ³¿, äëÿ âèïëàòè ðåïàðàö³é.
— Çà ãðîø³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè íàðàç³ â³äíîâëþþòü ì³ñöÿ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Öå â³êíà ó ï³ä’¿çäàõ,
ïîêð³âë³ òîùî, — ïîÿñíèëà æóðíàë³ñòó êåð³âíèöÿ ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ó ñïðàâàõ ÇÌ² Íàòàë³ÿ
Êîíîí÷óê. — Ïðî êîìïåíñàö³þ
çáèòê³â ëþäÿì, â ÿêèõ, äëÿ ïðèêëàäó, âèëåò³ëè â³êíà ó êâàðòèðàõ,
íàðàç³ íå éäå ìîâà.
Âò³ì, ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ãîâîðèâ, ùî «çàëó÷àòèìóòü
âñ³ ðåñóðñè äëÿ äîïîìîãè ìåøêàíöÿì ãðîìàäè». Çîêðåìà º ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü ïðî çàì³íó
150 ñêëîïàêåò³â ³ç ïðåäñòàâíèêàìè àìåðèêàíñüêî¿ áëàãîä³éíî¿
îðãàí³çàö³¿ «Global Empowerment
Mission» («GEM») BStrong.

«Таке було, коли у Вінниці вибухали маршрутки», —
розказують в опіковому відділенні Пироговки
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, RIA, (067)4333535

Îäðàçó äåâ’ÿòåðî â³ííè÷àí ³ç
÷èñëåííèìè ïîðàíåííÿìè òà îï³êàìè ð³çíî¿ âàæêîñò³ ïðèâåçëè
â îï³êîâå â³ää³ëåííÿ Ïèðîãîâêè
14 ëèïíÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ îäíà
ïàö³ºíòêà íå âïîðàëàñü, çàíàäòî
âàæê³ áóëè òðàâìè. Òðüîõ âàæêèõ â³äïðàâèëè â îï³êîâèé öåíòð
äî Ëüâîâà. Ï’ÿòåðî ïîðàíåíèõ ë³êóþòü íàñë³äêè ðàêåòíîãî óäàðó
ïî öåíòðó ì³ñòà.
— Íàéâàæ÷å òå, ùî òàê³ îï³êè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïîáóòîâèõ.
Òîìó ùî á³ëüø³ñòü òàêèõ òðàâì,
öå íå ëèøå îï³êè, òàì êîìá³íîâàíà òðàâìà, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð

Ã³ðíèê, âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè
çàâ³äóâà÷à îï³êîâîãî â³ää³ëåííÿ
ë³êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà.
Êîëè ë³êàð³ ãîâîðÿòü ïðî îï³êè
âíàñë³äîê ðàêåòíîãî óäàðó, òî ìàþòü íà óâàç³, ùî ò³ëî ëþäèíè,
ÿêó ïðèâåçëè äî ë³êàðí³, îêð³ì
îï³ê³â ìàº îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ,
ðîçñ³÷åííÿ, ðâàí³ ðàíè, ³ ñòîðîíí³ ò³ëà â öèõ ðàíàõ: ñêëî, ìåòàë,
ï³ñîê, êàì³íö³.
— Îêð³ì òîãî ïàö³ºíòè ìîæóòü
áóòè ç ïåðåëîìàìè (ïîðàíåí³ â³ä
14 ëèïíÿ áóëè áåç íèõ) ³ç çàáîÿìè, — ãîâîðèòü ë³êàð. — À ùå ç
òðàâìàìè ç áîêó ëîð-îðãàí³â. Òàê³
ìàþòü ôàêòè÷íî âñ³ ïîñòðàæäàë³.
Òðàâìè ëîð-îðãàí³â, öå êîëè

â³ä âèáóõîâî¿ õâèë³ ëîïàþòüñÿ
áàðàáàíí³ ïåðåòèíêè ó âóõàõ. ×è
â³äíîâèòüñÿ öå â ïîñòðàæäàëèõ
âíàñë³äîê ðàêåòíîãî óäàðó, ë³êàð
íå çíàº, òîìó ùî âñå çàëåæèòü â³ä
âàæêîñò³ óøêîäæåííÿ.
— ² ö³ ïèòàííÿ âæå äî ëîðà,
ÿêèé êîæåí äåíü çà ïîòðåáè íàâ³äóºòüñÿ äî ïàö³ºíò³â, — ðîçïîâ³äàº
²ãîð Ã³ðíèê. — Äî ðå÷³, êîíñóëüòóþòü ³ ë³êóþòü íàøèõ ïàö³ºíò³â
íå ëèøå ëîð-ë³êàð³, à ùå òîðàêàëüí³ õ³ðóðãè, îêóë³ñòè, íåâðîïàòîëîãè, òà âçàãàë³ âñ³ íåîáõ³äí³
ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ìàº ë³êàðíÿ.
Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ã³ðíèêà,
êîëè â ë³êàðí³ ïî÷óëè ïðî âèáóõè â öåíòð³ ì³ñòà, ïðî ëþäåé,

ÿê³ îïèíèëèñü íà ì³ñö³ òðàãåä³¿,
â îï³êîâîì³ â³ää³ëåíí³ íà ðîáîò³
áóëè âñ³ îï³êîâ³ õ³ðóðãè. Íà çì³í³ òàêîæ áóëè àíåñòåç³îëîãè òà
ðåàí³ìàòîëîãè.
— Äåÿê³ ë³êàð³, êîëè ïî÷óëè
ïðî âèáóõ, ñàìîñò³éíî ïðè¿õàëè
â ë³êàðíþ, ³ äî òîãî ÿê ïðèâåçëè ïîðàíåíèõ, âîíè âæå áóëè
íà ðîáîò³, âèêëèêàëè ñåðåäí³é
ìåäïåðñîíàë, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð.
Çà ñâîþ ë³êàðñüêó ïðàêòèêó,
ñò³ëüêè âàæêèõ ïàö³ºíò³â îäðàçó
²ãîð Ã³ðíèê ñïîñòåð³ãàâ äâàäöÿòü
ðîê³â òîìó. Ó 2002–2003 ðîêàõ,
êîëè ó Â³ííèö³ âèáóõàëè ìàðøðóòêè. Òîä³ çàãàëîì ñòàëîñÿ òðè
òåðàêòè, çàãèíóëè äâ³ æ³íêè é

á³ëüøå äâàäöÿòè â³ííè÷àí îòðèìàëè îï³êè ð³çíîãî ñòóïåíÿ.
— 14 ëèïíÿ â îï³êîâå â³ää³ëåííÿ ïðèâåçëè äåâ’ÿòü âàæêèõ
ïàö³ºíò³â ç îï³êàìè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Íàñòóïíîãî äíÿ îäíà
æ³íêà ïîìåðëà, â³ä òðàâì íåñóì³ñíèõ ³ç æèòòÿì. Íà ñüîãîäí³
â îï³êîâîìó â³ää³ëåí³ çàëèøèëîñü
ï’ÿòü ïàö³ºíò³â, òðüîõ â³äïðàâèëè
äî Ëüâîâà. Äî ðå÷³, ñåðåä ïàö³ºíò³â, ÿêèõ ïîâåçëè â îï³êîâèé
öåíòð Ëüâîâà, òàêîæ â³äîìèé ³
íàéêðàùèé äèòÿ÷èé íåâðîëîã
ìåäè÷íîãî öåíòðó «Íåéðîìåä»,
Ïàâëî Êîâàëü÷óê. Ë³êàð ï³ä ÷àñ
ðàêåòíîãî óäàðó áóâ íà ðîáîò³ é
îòðèìàâ 70% îï³ê³â.
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БУЛО ВЕСІЛЬНЕ ГІЛЬЦЕ І КОРОВАЙ.
ПРОЩАЛИСЯ З КАТЕРИНОЮ ГУЛОЮ
Трагедія  Катерина працювала
адміністраторкою у «Нейромеді». За три
дні до ракетного удару дівчині наснилося,
що вилетіли всі зуби. Про це сказала
мамі. Та відповіла, що немає їй чого
турбуватися, молода ще…
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ó ñåë³ Æèãàë³âêà Õì³ëüíèöüêîãî
ðàéîíó ó íåä³ëþ,
17 ëèïíÿ, ïîïðîùàëèñÿ ³ç 24-ð³÷íîþ Êàòåðèíîþ
Ãóëîþ. Ä³â÷èíà áóëà àäì³í³ñòðàòîðîì êë³í³êè «Íåéðîìåä».
Âðàíö³, 14 ëèïíÿ, âîíà çàñòóïèëà íà ÷åðãóâàííÿ. Î 10.45 ðîñ³ÿ
îáñòð³ëÿëà Â³ííèöþ. Êë³í³êà
çãîð³ëà âùåíò. Êàòåðèíà ï³ä
÷àñ óäàðó íàìàãàëàñÿ âèáðàòèñÿ
³ç çàâàë³â, òà ïîòðàïèëà ó âîãíÿíó ïàñòêó, ç ÿêî¿ âèáðàòèñü
íå âäàëîñÿ.
«Íå ñòàëî ìîº¿ Êàòðóñ³. ¯é
òåïåð íàçàâæäè 24… Ìîº ÿíãîëÿòêî», — òàê ïðî ñìåðòü äâîþð³äíî¿ ñåñòðè íàïèñàâ â³äîìèé
æóðíàë³ñò Þð³é Ãóëà.
Ïîïðîùàëèñÿ ³ç çàãèáëîþ Êàòåðèíîþ Ãóëîþ 17 ëèïíÿ. Ó ¿¿
ð³äíó Æèãàë³âêó ïðèéøëè ñîòí³
ëþäåé ³ç ê³ëüêîõ ñ³ë. Ç Â³ííèö³
ïðè¿õàëè ð³äí³, äðóç³, êîëåãè.
Ó çàãèáëî¿ çàëèøèëèñÿ ìàòè òà
áðàò Áîãäàí, ÿêèé íèí³ çàõèùàº
Óêðà¿íó. Áîºöü íà ê³ëüêà äí³â
ïðè¿õàâ ó â³äïóñòêó, àáè âîñòàííº ïîáóòè á³ëÿ ñåñòðè.
Êàòþ â îñòàííþ äîðîãó ïðîâîäæàëè, ÿê íàðå÷åíó: áóëî ã³ëüöå,
ïðèêðàøåíå êîëüîðîâèìè ñòð³÷êàìè, êîðîâàé, îáðàç Áîãîðîäèö³. Áóëà ùå é âåñ³ëüíà ñóêíÿ, àëå
ó çàêðèò³é òðóí³ — îï³êè ò³ëà
ä³â÷èíè ñêëàëè 98%.
Ñìåðòü ä³â÷èíè ñòàëà òðàãåä³ºþ äëÿ ¿¿ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ,
äðóç³â òà êîëåã, îäíîñåëü÷àí.
Îäíîêëàñíèö³ ðîçïîâ³ëè, ùî
Êàòÿ áóëà æèòòºðàä³ñíîþ ä³â÷èíîþ, äîáðîþ ëþäèíîþ, çàâæäè
ïîñì³õàëàñÿ, í³êîëè íå òðèìàëà
çëà, ãàðíî â÷èëàñÿ.

ДУЖЕ ВТОМИЛАСЯ, ХОТІЛА
У ВІДПУСТКУ
Äâîþð³äí³é ñåñòðè÷ö³ çàãèáëî¿,
Îëüç³ Ìîâ÷àí, æóðíàë³ñòêà RIA
çàòåëåôîíóâàëà â ñóáîòó, 16 ëèïíÿ. Ä³â÷èíà íå ìîãëà ãîâîðèòè —
ðîäèíà ãîòóâàëàñÿ äî ïîõîðîíó.
Ó ïîíåä³ëîê Îëüãà ç³ ñëüîçàìè
ðîçïîâ³ëà, ùî çàãèáëà áóëà ¿é ÿê
ð³äíà: âèðîñëè ðàçîì, Êàòÿ áóëà
ó íå¿ äðóæêîþ íà âåñ³ëë³, áàâèëà
¿¿ ìàëåíüêó äîíå÷êó Ñîíþ.
— Êàòÿ áóëà âåñåëîþ, äîáðîþ, ùèðîþ, — ãîâîðèòü ñåñòðà Îëüãà. — Ìè íàçàâæäè ¿¿
çàïàì’ÿòàºìî óñì³õíåíîþ. Äóæå
áîëèòü, äóæå…
Ä³â÷èíà ðîçêàçàëà, ùî ¿¿ ñåñòðà ð³ê òîìó âëàøòóâàëàñÿ àäì³í³ñòðàòîðîì â «Íåéðîìåä»,
çíÿëà êâàðòèðó íà Âèøåíüö³.
Êàòÿ ÷àñòî ¿çäèëà â ð³äíå ñåëî,
ï³äòðèìóâàëà ð³äíèõ, äîïîìàãàëà áàáóñ³ ³ ìàòåð³. Äîïîìàãàëà ³
áðàòó Áîãäàíó, ÿêèé íèí³ íà ïåðåäîâ³é. Îñòàíí³ì ÷àñîì âñ³ì êàçàëà, ùî äóæå âòîìèëàñÿ, ìð³º
ïðî â³äïóñòêó.
— Ïåðåä çàãèáåëëþ Êàòðóñÿ
ïîäçâîíèëà áàáö³, ñêàçàëà, ùî
ïðè¿äå íà âèõ³äíèõ, ïèòàëà, ùî ¿é
ïðèâåçòè, — ïëà÷å Îëÿ. — ßêðàç
íà öèõ âèõ³äíèõ ¿¿ ³ ïîõîâàëè…
ПЕРЕДЧУВАЛА НЕДОБРЕ
Ñåñòðà êàæå, ùî õî÷ îáîº ìåøêàþòü ó Â³ííèö³, òà îñòàíí³ì ÷àñîì íå áóëî íàãîäè çóñòð³òèñÿ.
Ðàí³øå Îëÿ ç ìàëåíüêîþ äîíå÷êîþ ÷àñòî ïðèõîäèëè äî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó, ùîá ìàëå÷à
ïîãðàëàñÿ «â äîãàíÿëêè» ç ò³òêîþ
Êàòåðèíîþ íà ïëîù³.
— Â ìåíå äèâíå ïåðåä÷óòòÿ
áóëî, íàâ³òü âàæêî ïåðåäàòè.
Íàïåâíî òîìó íå çóñòð³÷àëèñÿ ³
íàâ³òü íå äçâîíèëè îäíà îäí³é, —
ãîâîðèòü ðîäè÷êà çàãèáëî¿. — Ïå-

Катерина Гула працювала адміністраторкою в «Нейромеді». Дівчині було всього 24. Рідні
кажуть, що вона була доброю життєрадісною людиною
ðåä÷óâàëà íåäîáðå ³ ñàìà Êàòÿ.
Çà òðè äí³ äî ðàêåòíîãî óäàðó ¿é
íàñíèëîñÿ, ùî âèëåò³ëè âñ³ çóáè.
Ïðî öå ñêàçàëà ìàì³. Òà â³äïîâ³ëà, ùî íåìàº ¿é ÷îãî òóðáóâàòèñÿ,
ìîëîäà ùå…
ЗАГИНУЛА МІЖ АВТІВКАМИ
— Ìè îäðàçó ïîäçâîíèëè Êàòðóñ³, ïðîòå ¿¿ òåëåôîí âæå áóâ
ïîçà çîíîþ, — ãîâîðèòü äâîþð³äíà ñåñòðà. — Íà àâò³âö³ îäíîñåëü÷àíèíà ìè, ðàçîì ç ìàìîþ Êàò³,
ïî÷àëè ¿çäèòè ïî ë³êàðíÿõ, â íàä³¿
çíàéòè ¿¿ ïîðàíåíîþ. Êîëè âòîìèëèñÿ â³ä ïîøóê³â, âèð³øèëè
ïî¿õàòè äî Áóäèíêó ïîáóòó, ìîæå
òàì ùîñü ï³äêàæóòü. Î ãîäèí³
16–17 íàì ïîäçâîíèëè ç ìîðãó
³ ñêàçàëè, ùî ñåñòðà çãîð³ëà çàæèâî, íàìàãàþ÷èñü âèáðàòèñü ³ç
çàâàë³â êë³í³êè…
Ðîäè÷êà çàãèáëî¿ ãîâîðèòü, ùî
Êàòÿ Ãóëà ùå ç îäí³ºþ àäì³í³ñòðàòîðêîþ ï³ñëÿ óäàðó âïàëè
ï³ä ñò³ë. Ñò³íà ì³æ êë³í³êîþ ³
Áóäèíêîì ïîáóòó îáâàëèëàñÿ, ³
òó ä³â÷èíó õòîñü âèòÿãíóâ ³ç çàâàë³â. Êàòåðèíà æ, íàìàãàþ÷èñü
âèáðàòèñÿ íà âóëèöþ, çàãèíóëà

Смерть дівчини стала трагедією для її рідних та близьких.
У Каті залишилися мати та брат, який нині захищає Україну
ì³æ àâò³âêàìè, êîëè ò³ âèáóõàëè
³ ãîð³ëè. ²äåíòèô³êóâàëè ä³â÷èíó çà ÄÍÊ-òåñòîì. Ò³ëî ¿¿ òàê ³
íå ïîêàçàëè ð³äíèì.
Âíàñë³äîê ðîñ³éñüêîãî ðàêåòíîãî óäàðó ïî Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ çàãèíóëè äâ³ ñï³âðîá³òíèö³ ìåäè÷-

íîãî öåíòðó «Íåéðîìåä»: àäì³í³ñòðàòîð Êàòåðèíà Ãóëà,ìåíåäæåð
Òåòÿíà Õàð÷åíêî òà íåâðîëîã
Íàòàë³ÿ Ôàëüøòèíñüêà.
Çà æèòòÿ ïîñòðàæäàëîãî äèòÿ÷îãî íåâðîëîãà Ïàâëà Êîâàëü÷óêà
— äîñ³ áîðþòüñÿ ë³êàð³.

Ми вистоїмо їм на зло. Поради психіатра
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, RIA, (067)4333535

Çàðàç Â³ííèöÿ â æàëîá³. Ìè
ïðèãí³÷åí³, ðîçãí³âàí³, ðîçãóáëåí³. Êóäè íàïðàâèòè âñþ ëþòü â³ä
òàêèõ ïîä³é?
— Ñüîãîäí³ ìè íå ëèøå â æàëîá³, ñüîãîäí³ ìè âñ³ ïåðåæèâàºìî
êðàõ ³ëþç³é, ³ öå áîëÿ÷å, — ðîçïîâ³äàº ïñèõ³àòð Îëüãà ×àéêà. — Öå
âæå íå ïåðøèé íàø êðàõ, àëå âñå
çàáóâàºòüñÿ. Ìîæå âàðòî çãàäàòè.
Çîêðåìà çà îñòàíí³é ÷àñ ìîæíà
íàçâàòè:
Êðàõ ³ëþç³é 24 ëþòîãî — ìè
äóìàëè, ùî â³éíè íå áóäå.
Êðàõ ³ëþç³é — â³éíà çàê³í÷èòüñÿ
çà äâà-òðè òèæí³.
Êðàõ ³ëþç³é — Â³ííèöÿ — öå
áåçïå÷íå ì³ñòî
Íàñòóïíèé íàø êðàõ ìîæå áóòè

òàêèì: Íà çåìë³ âçàãàë³ íåìàº
òàêîãî ì³ñöÿ, ÿêå ìîæíà áóëî á
ââàæàòè áåçïå÷íèì.
— ²ëþç³¿ çàðàç ðóéíóþòüñÿ
íå ëèøå â íàñ, óêðà¿íö³â, âîíè
êðèøàòüñÿ ïî âñüîìó ñâ³òó, —
ãîâîðèòü ë³êàð. — Àäæå âåñü ñâ³ò
äóìàâ, ùî º ÿê³ñü ãàðàíòè áåçïåêè — ¿õ íåìàº. Ïðèéøîâ ÷àñ íàðåøò³ çðîçóì³òè, ùî òè çíàõîäèøñÿ
â êðà¿í³, äå éäå â³éíà. ² òè âèæèâåø, ÿêùî áóäåø äîòðèìóâàòèñü
ïåâíèõ ïðàâèë ö³º¿ â³éíè.
Çâ³ñíî, òàê³ ïîä³¿ íå ìîæóòü
íå â³äîáðàæàòèñü íà ëþäÿõ. Â³ííèöÿ ñòàëà çîâñ³ì ³íøà, âîíà
òðèâîæíà, íàïðóæåíà, íàëÿêàíà.
Õî÷à çà ê³ëüêà îñòàíí³õ ì³ñÿö³â
ñòàëà äîâîë³ òèõèì ³ ñïîê³éíèì
ì³ñòîì. Ì³ñòîì, äå â³éíè íà÷å
íå ³ñíóº.

— Öå ãîñòðà ðåàêö³ÿ íà ñòðåñ —
ïðîéäå. Çäàâàëîñÿ á, ÿêà ùå ìîæå
áóòè ðåàêö³ÿ, öå âæå áóëî 24 ëþòîãî. Àëå âñå çàáóâàºòüñÿ. Ïîä³ÿ ñòàëàñÿ, ìè ìàºìî åìîö³éíî
íà íå¿ â³äðåàãóâàòè, — ãîâîðèòü
Îëüãà ×àéêà. — Çàðàç ó ñòðàõó
íå ëèøå Â³ííèöÿ, íå ëèøå â³ííè÷àíè, ÿê³ ââàæàëè ñâîº ì³ñòî
áåçïå÷íèì, ó ñòðàõó âñÿ Óêðà¿íà,
òîìó ùî çðîçóì³ëè — áåçïå÷íîãî
ì³ñòà íå ³ñíóº.
Çà ñëîâàìè ïñèõ³àòðà, çàðàç
íå âàðòî ÷³ïàòè ëþäåé, ÿê³ âòðàòèëè ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Âîíè
íå ñïðèéìàþòü íå òå ùî ïñèõîòåðàï³þ, íàâ³òü ñëîâà âò³õè. Òîìó
ïðîñòî áóäüòå ïîðó÷, ìîâ÷êè.
— Áóäü-ÿê³ ñëîâà, ÿê³ ìîæóòü
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïî â³äíîøåííþ äî áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè, ÿêà

çëÿêàëàñÿ, çàïàí³êóâàëà, ëþòóº,..
íå áóäóòü ïðàöþâàòè ç òèìè, õòî
âòðàòèâ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó
³ º öåðêîâíå ïîíÿòòÿ 9 òà 40 äí³â.
Öå ñàêðàëüí³ äí³, ³ öå íàâ³òü
íå ïîâ’ÿçàíî ç ðåë³ã³éíèìè ìîòèâàìè. Öå ÷àñ, êîëè ëþäèíà ìàº
óñâ³äîìèòè âòðàòó, ïðèéíÿòè ¿¿ ³
ïðèâ÷àºòüñÿ æèòè ç íåþ.
Íàé³ìîâ³ðí³øå, ï³ñëÿ ïîä³é
14 ëèïíÿ áàãàòî õòî âèð³øèòü ïàêóâàòè âàë³çè é ïîêèíóòè ì³ñòî,
Óêðà¿íó. Ïîòð³áíî çàñïîêî¿òèñÿ.
ßêùî ó âàñ òóò ðîáîòà, âè ÿêèìîñü
÷èíîì ìîæåòå áóòè òóò êîðèñíèìè, çàëèøàéòåñü. Íå âàðòî ïðèéìàòè òàêèõ ïîñï³øíèõ ð³øåíü.
Ð³øåííÿ ïðèéíÿò³ â ñòðåñ³, òðèâîç³, í³ äî ÷îãî äîáðîãî íå äîâåäóòü.
Ùî ðîáèòè ç³ ñòðàõîì, òðèâîãîþ, ëþòòþ? ßêùî õî÷åòü-

ñÿ ïëàêàòè — ïëà÷òå. Õî÷åòüñÿ
êðè÷àòè — êðè÷³òü. Õî÷åòüñÿ â³ä
ëþò³ âñå íàâêðóãè ëàìàòè, àáî
âèïóñòèòè íà êîãîñü íàêîïè÷åíó
àãðåñ³þ — ïðèáåð³òü ó äîì³âêàõ,
íà âóëèö³, çàéì³òüñÿ ÿêèìîñü ô³çè÷íèì òðóäîì.
Êóäè íàïðàâèòè ëþòü â³ä òàêèõ
ïîä³é? Â³ííèöüêèé ïñèõîëîã Âàëåð³é Àíäðîñîâ, îñîáèñòî äëÿ ñåáå
çíàéøîâ íàñòóïí³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, êóäè íàïðàâèòè ëþòü:
Äîíàòèòè íà ÇÑÓ. ßêîìîãà á³ëüøå. ¯ì íà çëî.
Âîëîíòåðèòè òà äîïîìàãàòè
âñ³ì, êîìó ìîæó. ¯ì íà çëî.
Æèòè: âåñåëèòèñü, ãóëÿòè, çàéìàòèñü ñåêñîì. ¯ì íà çëî.
Ïðàöþâàòè òà çàðîáëÿòè ãðîø³.
Ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè ïåðø³ òðè ïóíêòè. ² âñå öå ¿ì íà çëî.
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«ДО МУРАХ ПО ШКІРІ».
ЩО ТАКЕ ASMR-ВІДЕО?
Антистрес  У нинішні непрості часи
будь-який спосіб розслабитися, відновити
сили, побороти хронічний стрес — вкрай
необхідний ресурс, переконані психологи.
Що таке ASMR-відео та навіщо їх
дивляться? Чи справді ці відео працюють
як антистрес? Запитали у фахівця
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267352

Íàâ³òü äî â³éíè
ôàõ³âö³ ñòâåðäæóâàëè, ùî ëþäè
â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
ïîòåðïàþòü â³ä õðîí³÷íîãî ñòðåñó çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ïîïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ. Ùî é êàçàòè ïðî
îñòàíí³ ì³ñÿö³. Ïåâíî òîìó ñó÷àñí³ ä³òè ïîëþáëÿþòü áàâèòèñÿ
ç àíòèñòåðñ-³ãðàøêàìè, äîðîñë³
äèâèòèñÿ ASMR-â³äåî — ëåãêèé
ñïîñ³á ðîçñëàáèòèñÿ â äîìàøí³õ
óìîâàõ.
ЗАСПОКОЮЄ, ТАМУЄ БІЛЬ
Ïåðø³ òàê çâàí³ ASMR-â³äåî
ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà YouTube
áëèçüêî äåñÿòè ðîê³â òîìó, à íèí³
¿õ òàì — ïîíàä 13 ì³ëüéîí³â.
Ùî æ öå òàêå? ASMR ïåðåêëàäàºòüñÿ, ÿê àâòîíîìíà ñåíñîðíà
ìåðèä³àííà ðåàêö³ÿ, ïîâ³äîìëÿþòü ïñèõîëîãè.
Àäæå á³ëüø³ñòü ãëÿäà÷³â öèõ
â³äåî îòðèìóþòü êîíêðåòíèé
ô³çè÷íèé åôåêò, ÿêèé ìè çâåìî «ìóðàõàìè ïî øê³ð³». Äîñë³äæåííÿ äîâåëè: öå íå ëèøå

ïåâí³ â³ä÷óòòÿ, à é ñïîñ³á çíÿòè
ïñèõîëîã³÷íó íàïðóãó.
Äîñë³äæåííÿ áðèòàíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Ñîóíñ³ âèÿâèëî,
ùî ASMR-â³äåî:
98% êîðèñòóâà÷³â ââàæàþòü ¿õ
òàêèìè, ùî ðîçñëàáëÿþòü;
82% âìèêàþòü ¿õ, ùîá çàñíóòè;
70% õî÷óòü ïîçáóòèñÿ ñòðåñó
çàâäÿêè ïåðåãëÿäó öèõ â³äåî;
38% íàìàãàþòüñÿ ïîëåãøèòè
á³ëü.
Íàóêîâö³ äîâåëè, ùî â ëþäåé,
ÿê³ ñòðàæäàþòü íà äåïðåñ³þ,
ASMR-â³äåî çàáåçïå÷óº òèì÷àñîâå ïîêðàùåííÿ íàñòðîþ. Òàêîæ
äîïîìàãàþòü òàê³ â³äåî òèì, õòî
ñòðàæäàº â³ä ñèìïòîì³â õðîí³÷íîãî áîëþ: çíèæóþòü äèñêîìôîðò,
ïîêðàùóþòü íàñòð³é ³ äàþòü çìîãó çàñíóòè.
ЯК МАМИНА КОЛИСКОВА
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, â òèõ, íà êîãî
âïëèâàº åôåêò ASMR, ï³ä ÷àñ
ïåðåãëÿäó òàêîãî â³äåî çíà÷íî
çíèæóºòüñÿ ÷àñòîòà ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü. À öå âïëèâàº íà ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿç³â, íåçíà÷íå çíèæåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Âïëèâ
ïîä³áíèé äî òîãî, ùî â³ä÷óâàþòü

Українська блогерка Валерія допомагає розслабитися і заснути. Вона тихесенько шепоче та
використовує різні предмети, які видають заспокійливі звуки
ëþäè, ñëóõàþ÷è ïðèºìíó ìóçèêó
àáî ïðàêòèêóþ÷è éîãó.
Íàéïîïóëÿðí³øà ã³ïîòåçà: ïî÷óòòÿ ðîçñëàáëåííÿ òà êîìôîðòó
âèíèêàº ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ
ãîðìîíó îêñèòîöèíó, ãîðìîíó
ëþáîâ³.
Ð³âåíü îêñèòîöèíó çàâæäè

çðîñòàº, êîëè ï³äâèùóºòüñÿ äîâ³ðà, áåçïåêà, ï³ä ÷àñ äîãëÿäó òà
äáàéëèâî¿ ïîâåä³íêè, ïðèâàòíîãî
äóøåâíîãî ñï³ëêóâàííÿ. Öå â³äãîì³í íàøèõ ðàíí³õ ñïîãàä³â ïðî
êîëèñêîâ³, øåï³ò êàçêè íà í³÷,
ëàñêàâå âêëàäàííÿ ñïàòè, êîëè
ìè áóëè ùå ìàëþêàìè.

Çâóêè äèõàííÿ, íàïðèêëàä, —
ñïîãàäè ïðî ñîí ìàìè ïîðó÷. Òàê³
çâóêè çàêàðáóâàëèñÿ íà ï³äñâ³äîìîñò³, ÿê çíàêè áåçïåêè, òîãî, ùî
íàñ çàõèùàþòü ³ ïðî íàñ äáàþòü.
Òîìó ò³, íà êîãî ä³º ASMR, íåñâ³äîìî øâèäêî ðîçñëàáëÿþòüñÿ,
ïåðåêîíóþòü ôàõ³âö³.

Правильний підбір звукових комбінацій
НАТАЛІЯ КОЗАК,
ПСИХОЛОГ

— АСМР-відео —
це відео, що спричиняють автономну сенсорну меридіональну реакцію тіла на певні
звукові та візуальні підбірки, що
можуть викликати різні відчуття
емоційного та тактильного характеру, аж до «мурах по шкірі».
Наша психіка влаштована таким
чином, що ми свідомо і несвідомо

запам’ятовуємо не лише позитивні
чи негативні події нашого життя,
приємні та лякаючі емоції, а й усі
звуки, запахи та візуальні картинки, пов’язані з цими ситуаціями.
Вони стають для нас тригерами, і,
при зіткненні з ними, ми можемо
переживати ті самі емоції, навіть
за відсутності реальних подій.
Тобто ми починаємо автоматично
відчувати спокій, коли, наприклад, чуємо тихий ритмічний
звук, що нагадує нам серцебиття
у лоні матері, затишок, коли чує-

мо шум дощу, розслаблення при
прослуховуванні певного тембру голосу, що нагадує близьку
людину чи, навпаки, відчувати
тривогу, коли чуємо різкий звук
чи скрип коліс, якщо у минулому
був досвід аварії чи нещасного
випадку, підстрибувати від звуку
салюта, думаючи, що це вибухи,
чи сирени пожежної автівки, що
може нагадувати сирени тривоги.
АСМР-відео побудовані таким
чином, що ви можете підібрати саме ті звуки, які тригерують

у вас позитивні та спокійні емоції,
і це може бути чудовим засобом
самозаспокоєння у стресовій
ситуації, в якій ми всі зараз знаходимося, чи врятувати вас від
безсоння або просто допомогти
розслабитися.
В умовах війни відчуття спокою та
безпеки — є найнеобхіднішими,
тому це може бути приємний ніжний шепіт, звук дощу або води,
потріскування дров та картинки
багаття. Від стресу рятує звук ритмічного спокійного дихання іншої

людини поруч, що дає відчуття
безпеки.
Головною умовою є правильний
підбір звукових комбінацій, тому
що ті звуки, які вводять одну людину в стан релаксу, можуть спровокувати іншу на роздратування та
тривогу. Адже кожен з нас має свій
індивідуальний досвід та проживає лише своє життя. Тому будьте
чуйні до себе, прислухайтеся, що
вам імпонує, поекспериментуйте
і, можливо, ви відкриєте для себе
щось нове.

РЕКЛАМА
509812

509634
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КОРОТКО
Тікав від
призову
 Ïðèçîâíèê çà äâ³ òèñÿ÷³
äîëàð³â õîò³â «äîìîâèòèñÿ»
ç ïðèêîðäîííèêàìè. Íå âèéøëî.
Ç Óêðà¿íè íèí³ ìîæóòü âè¿õàòè íå âñ³ ÷îëîâ³êè. Ïðèçîâíèê³â íå âèïóñêàþòü,
³ âîíè ÷àñòî íàìàãàþòüñÿ
çíàéòè øëÿõè, ùîá îìèíóòè öþ çàáîðîíó. Òàê ñòàëîñÿ íà Â³ííè÷÷èí³. 14 ëèïíÿ
â ïóíêò³ ïðîïóñêó «Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé — Îòà÷».
— Ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó êîðäîíó ÷îëîâ³ê íå çì³ã íàäàòè
äîêóìåíòè, ÿê³ á äîçâîëèëè
éîìó ïîêèíóòè ìåæ³ Óêðà¿íè. Äëÿ òîãî, ùîá ïðèêîðäîííèêè ïîñïðèÿëè éîìó
âè¿õàòè, çëîâìèñíèê çàïðîïîíóâàâ ïðàâîîõîðîíöÿì
ãðîø³, — ïîâ³äîìëÿº Ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. —
Íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ
ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ çëîâìèñíèêó ïðî ï³äîçðó.
Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî çëîâìèñíèê ç Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Éîìó 27 ðîê³â. Ïðèêîðäîííèêàì â³í
ïðîïîíóâàâ 2000 äîëàð³â.
Ãðîøîâ³ êîøòè âèëó÷åí³.
Çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
×îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº äî ÷îòèðüîõ ðîê³â òþðìè.

Підпалив
квартиру
 Ïîñåðåä íî÷³ ãîð³ëà êâàðòèðà, ÿêó ï³äïàëèëè — êèíóëè ó ïîìåøêàííÿ ºìí³ñòü
³ç ëåãêîçàéìèñòîþ ðå÷îâèíîþ. Ãîñïîäàð³ íå ïîñòðàæäàëè òà ñàìîñò³éíî çàãàñèëè âîãîíü. Ïîìåøêàííÿ
îáãîð³ëî. Ïðàâîîõîðîíö³
ïî êàìåðàõ ñïîñòåðåæåííÿ
âèéøëè íà ñë³ä çëîâìèñíèêà. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, éîãî
äîáðå çíàº ïîòåðï³ëà.
²íöèäåíò òðàïèâñÿ âíî÷³
12 ëèïíÿ ó öåíòð³ ì³ñòà.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëè ó â³ää³ë³
êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Äî ïîë³ö³¿ íà ðàíîê çâåðíóâñÿ 33-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí,
ÿêèé ðîçïîâ³â ïðî ïîä³þ.
Â îñåë³ â³í ïðîæèâàº ç³
ñâîºþ ñï³âìåøêàíêîþ. Ïîòåðï³ëèé çàçíà÷èâ, ùî ¿ì
ó â³êíî êèíóëè ºìí³ñòü ³ç
ëåãêîçàéìèñòîþ ðå÷îâèíîþ.
Âíàñë³äîê çàãîðàííÿ ïîøêîäæåíî çîâí³øíº òà âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ ïîìåøêàííÿ.
Êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ
çàô³ëüìóâàëè ÷îëîâ³êà ç
ïëÿøêîþ, ÿêèé ïðèêðèâàâñÿ ïîêðèâàëîì. Íèì
âèÿâèâñÿ 45-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí — êîëèøí³é ïîòåðï³ëî¿. Çëîâìèñíèê ðàí³øå
íå ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
— Çàòðèìàëè éîãî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. ×îëîâ³ê
ðîçïîâ³â, ùî ï³äïàë êâàðòèðè â³í â÷èíèâ íà ´ðóíò³
ðåâíîù³â, — çàçíà÷àþòü
ó ïîë³ö³¿. — Ñë³äñòâîì ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³
194 ÊÊÓ (óìèñíå çíèùåííÿ
àáî ïîøêîäæåííÿ ìàéíà).

ÊÐÈÌ²ÍÀË

RIA, Ñåðåäà, 20 ëèïíÿ 2022

ЗА СМЕРТЬ ХЛОПЧИКА
ЛІКАРКА ВІДСИДИТЬ РІК
Суд вирішив  Віталій Житник помер
від завороту кишок. Дитина скаржилася
на біль у животі й нудоту. У лікарні малого
напоїли «Боржомі», викликали блювання,
дали спазмолітик і відпустили додому.
За кілька годин дитини не стало. Справа
в суді була чотири роки, суд першої
інстанції призначив лікарю рік в’язниці,
апеляція — підтвердила вирок
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Îäèí
ð³ê
ó â’ÿçíèö³, äâà
ðîêè íå çàéìàòèñÿ
ë³êàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ é îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü êîìïåíñàö³¿ — òàêèé
âèðîê ïðèçíà÷èâ ñóä ë³êàðþ Îëåí³ Íåòå÷èíñüê³é çà ïðîôåñ³éíó
íåäáàë³ñòü, âíàñë³äîê ÿêî¿ ïîìåðëà ï’ÿòèð³÷íà äèòèíà.
Ïðîêóðîð íàïîëÿãàâ íà ñóâîð³øîìó ïîêàðàíí³ ë³êàðêè: òðè
ðîêè ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà ïîçáàâëåííÿ ïðàâà çàéìàòèñÿ ë³êàðñüêîþ ïðàêòèêîþ óïðîäîâæ
òàêîãî æ ñòðîêó.
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà ßðîñëàâà
Ìàðòèíþêà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ
ñòîðîíó ïîòåðï³ëèõ, öåé âèðîê
ë³êàðêà îñêàðæóâàëà â àïåëÿö³éíîìó ñóä³. ² Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ áåç çì³í
âèðîê Íåìèð³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó: âèçíàâ ¿¿ âèíóâàòîþ
ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ — íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â
ÿê ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà.
— Òîáòî ë³êàðêà Íåòå÷èíñüêà
â³äñèäèòü ð³ê ó â’ÿçíèö³, — ãîâîðèòü àäâîêàò ïîòåðï³ëèõ ßðîñëàâ
Ìàðòèíþê. — Çâ³ñíî, âîíà ìîæå
íàïèñàòè êàñàö³éíó ñêàðãó. Àëå
ïîêè Âåðõîâíèé ñóä áóäå ðîçãëÿäàòè ñïðàâó, â³í íå ìîæå â³äì³íèòè ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî
ñóäó. Òîáòî ç 15 ëèïíÿ ð³øåííÿ
ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ìàº âèêîíóâàòèñü, ³ âîíà ìàº â³äáóâàòè
ïîêàðàííÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî
áóäå ðîçãëÿäàòè êàñàö³éíèé ñóä
¿¿ ñïðàâó ÷è í³.
А ЯК З МІЛЬЙОНОМ
КОМПЕНСАЦІЇ?
Ìè çàïèòàëè ó àäâîêàòà ïðî
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â ïîòåðï³ëèì. Ñóìà ÷èìàëà. Éäåòüñÿ ïðî
ì³ëüéîí ãðèâåíü, â ÿêèé îö³íèëè
ìîðàëüí³ òà ìàòåð³àëüí³ âòðàòè
áàòüê³â.
— ×è îòðèìàþòü áàòüêè â³äøêîäóâàííÿ ïî öèâ³ëüíîìó ïîçîâó — ãàðíå ïèòàííÿ, — ãîâîðèòü
àäâîêàò. — ×è áóäå Íåòå÷èíñüêà
â³äøêîäîâóâàòè — íàâðÿä, àëå
ìîæëèâî ìè çâåðíåìîñü ó äåðæàâíó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, ³ õàé
ç íå¿ ñòÿãóþòü. Õî÷à òóò âàæêî,
àäæå âîíà íàñïðàâä³ ìîæå íå ïëàòèòè â³äøêîäóâàííÿ, äîêè º ÷àñ
íà çâåðíåííÿ äî êàñàö³éíîãî ñóäó
(à öå òðè ì³ñÿö³), ïîò³ì ìîæå
íå ïëàòèòè, áî ÷åêàº íà ð³øåííÿ êàñàö³éíîãî ñóäó. Òèì ïà÷å,
êîëè ë³êàðêà ïèñàëà àïåëÿö³éíó
ñêàðãó, òî ïðîñèëà âçàãàë³ êðèì³íàëüíó ñïðàâó çàêðèòè, ³ ãîâîðèëà
ñóäó, ùî â ¿¿ ä³ÿõ íåìàº ñêëàäó

çëî÷èíó, ùî âîíà íå âèííà.
ЯК СТАЛАСЯ ТРАГЕДІЯ?
Ó ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ Îðàò³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 29 ñ³÷íÿ
2018 ðîêó î 18.45 çâåðíóëàñü ìàòè
ç õëîï÷èêîì Â³òàë³ºì Æèòíèêîì.
Äèòèíà ñêàðæèëàñÿ íà á³ëü ó æèâîò³. Ï³ñëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè ìàòè ç äèòèíîþ ïîêèíóëè â³ää³ëåííÿ. Î 4.30 ðàíêó,
30 ñ³÷íÿ, áàòüêè ñàìîñò³éíî ïðè-

«×è áóäå ë³êàðêà
â³äøêîäîâóâàòè ì³ëüéîí
êîìïåíñàö³¿ — íàâðÿä,
àëå ìîæëèâî ìè
çâåðíåìîñÿ â äåðæàâíó
âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, ³ õàé
ç íå¿ ñòÿãóþòü»
âåçëè äî ë³êàðí³ ìåðòâó äèòèíó.
Ïðè÷èíà ñìåðò³ — çàâîðîò ïåòë³
òîíêî¿ êèøêè ³ç çàùåìëåííÿì òà
íåêðîçîì. Ìàñèâíà êðîâîâòðàòà.
Ó ñìåðò³ ñèíà áàòüêè çâèíóâà÷óâàëè ÷åðãîâîãî ë³êàðÿ â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
Îðàò³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ Îëåíó Íåòå÷èíñüêó.
Ùîá îö³íèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ
ìåääîïîìîãè ë³êàðåì, ó áåðåçí³
2018 ðîêó â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ
êë³í³êî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
Ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿ ïðîô³ëüí³ ë³êàð³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³, ïðåäñòàâíèêè äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñóäîâî-ìåäè÷í³ åêñïåðòè, ïàòîëîãîàíàòîìè…
ЯК НАДАВАЛАСЯ МЕДИЧНА
ДОПОМОГА?
Çà ñëîâàìè ìàìè ïîìåðëîãî
õëîï÷èêà Òåòÿíè Æèòíèê, öå
áóâ ïîíåä³ëîê, 29 ñ³÷íÿ. Äèòèíà
ïðèéøëà ³ç ñàäî÷êà âåñåëà òà àêòèâíà, ïîò³ì ïî÷àëà ñêàðæèòèñÿ
íà á³ëü ó æèâîòèêó. Òîæ áàòüêè
âèð³øèëè íå ÷åêàòè íî÷³, ¿õàòè
â ë³êàðíþ.
Ìàìà Â³òàë³êà çãàäóº, ùî ïåðåä
äâåðèìà ë³êàðí³ äèòèíó çíóäèëî.
² êîëè ë³êàðêà â ïðèéìàëüíîìó
ïîêî¿ çàïèòàëà ïðî ñêàðãè, òî ³
ïðî á³ëü, ³ ïðî áëþâàííÿ íà ïîðîç³ ë³êàðí³ — ïîâ³äîìèëè.
— Ë³êàðêà Îëåíà Íåòè÷èíñüêà
ïðè ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà ó â³ää³ëåííÿ, ñêàçàëà, ùî ïîñòóïèëà
äèòèíà ç îòðóºííÿì, — ðîçïîâ³äàº ìàìà õëîï÷èêà. — ¯é êàæóòü,
ùî áåç îãëÿäó òà âèñíîâêó ë³êàðÿ
ó â³ää³ëåííÿ íå ïîêëàäóòü. À âîíà
êàæå: «ß ùî, íå ë³êàð? Ùî ÿ äèòèíó íå ïðîìèþ?» ²íøèõ ë³êàð³â
âîíà íå âèêëèêàëà, íà ãîñï³òàë³çàö³¿ íå íàïîëÿãàëà.
ßê ðîçïîâ³äàëà Òåòÿíà Æèòíèê,

Лікарка може написати касаційну скаргу. Але поки
Верховний суд буде розглядати справу, він не може відмінити
рішення апеляційного суду
ë³êàð ïî¿ëà ¿¿ ñèíà âîäîþ «Áîðæîì³», à ìàìó ïðîñèëà ñóíóòè
ïàëüö³ äèòèí³ â ãîðëÿíêó, ùîá
âèêëèêàòè áëþâàííÿ.
— Â³òàñèê ïëàêàâ, êàçàâ: «Îé,
ìåíå áîëèòü æèâîòèê», — ãîâîðèòü ìàìà õëîï÷èêà. — À ë³êàðêà
éîìó: «Õî÷åø äî äîìó?» Ìàëèé
êàæå: «Õî÷ó». «Òî ïèé ³ áëþé,
áóäå áëþâîòà ÷èñòåíüêà — ï³äåø
äîäîìó». Â³òàñèê íå õîò³â ïèòè,
à ë³êàð éîìó: «Áà÷èø îñü öþ
øëàíãó, çàðàç áóäåìî çà äîïîìîãîþ íå¿ òîá³ ÷èñòèòè øëóíîê,
ÿêùî ïèòè íå áóäåø».
Ó ðåºñòðàö³éíîìó æóðíàë³ º äîïèñ Îëåíè Íåòè÷èíñüêî¿ ïðî òå,
ùî â äèòèíè — àöåòîíåì³÷íèé
ñèíäðîì. Ïðî ìàí³ïóëÿö³¿, ÿê³
ïðîâîäèëèñü äèòèí³ â ë³êàðí³,
òåæ º äîïèñè: õëîï÷èêó ââåëè
âíóòð³øíüîì’ÿçîâî ðîç÷èí ïàïàâåðèíó òà ïëàòèô³ë³íó (ùîá
çíÿòè ñïàçìè). Ïðîìèëè øëóíîê
áëèçüêî 750 ìë âîäè «Áîðæîì³».
Äàëè ïàêåòèê Àòîêñ³ëó. Òåòÿíà
Æèòíèê, ìàìà ïîìåðëîãî õëîï÷èêà, êàæå, ùî íà ãîñï³òàë³çàö³¿
ë³êàðêà íå íàïîëÿãàëà
ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА?
Ó ïîâí³é ñòåíîãðàì³ çàñ³äàííÿ êë³í³êî-åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿,
íà ÿê³é áóëà ïðèñóòíÿ ë³êàðêà
Îëåíà Íåòè÷èíñüêà, ë³êàð³ òà
ñïåö³àë³ñòè ïîñò³éíî ï³äí³ìàëè
íàñòóïí³ ïèòàííÿ: ÷îìó íà îãëÿä
íå âèêëèêàëè õ³ðóðãà (ïðè áîëÿõ æèâîòà ìàëåíüêî¿ äèòèíè
öå îáîâ’ÿçêîâî), ÷îìó íå çðîáèëè àíàë³çè ñå÷³ òà êðîâ³, íà ÿêèõ
ï³äñòàâàõ äèòèí³ äàâàëè ñïàçìîë³òèêè ïàïàâåðèí òà ïëàòèô³ë³í,
÷îìó äèòèí³ ïðîìèâàëè øëóíîê
ãàçîâàíîþ «Áîðæîì³», êîëè

çà ïðîòîêîëîì òàêó ìàí³ïóëÿö³þ
ïîòð³áíî ïðîâîäèòè çîíäîì òà
â óìîâàõ ñòàö³îíàðó…
ßêùî áðàòè äî óâàãè âèñíîâêè
ë³êàð³â (ìàéæå îäíîãîëîñí³), âèìàëüîâóâàëàñÿ òàêà êàðòèíà: Êîðîòêî÷àñíå ïåðåáóâàííÿ äèòèíè
â ë³êàðí³ (áëèçüêî 45 õâèëèí)
íå äàëî çìîãó ë³êàðþ çàï³äîçðèòè ãîñòðó õ³ðóðã³÷íó ïàòîëîã³þ.
Òàêòèêà ë³êóâàííÿ íå â³äïîâ³äàëà
óí³ô³êîâàíîìó êë³í³÷íîìó ïðîòîêîëó ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì
³ç ôóíêö³îíàëüíèìè ãàñòðî³íòåñòèíàëüíèìè ðîçëàäàìè, çàòâåðäæåíèìè íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè
¹ 59 â³ä 29.01. 2013.
² âèñíîâîê, ÿêèé êîì³ñ³ÿ çðîáèëà ç³ ñë³â Íåòå÷èíñüêî¿: «Ë³êàðñüêà ïîìèëêà — íå çàïðîøåííÿ íà êîíñóëüòàö³þ õ³ðóðãà.
Ïîìèëêà áàòüê³â — â³äìîâà â³ä
ãîñï³òàë³çàö³¿».
Ñïðàâà ñëóõàëàñÿ çà ÷àñòèíîþ
äðóãîþ ñòàòò³ 140 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè «Íåâèêîíàííÿ
÷è íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ìåäè÷íèì àáî ôàðìàöåâòè÷íèì
ïðàö³âíèêîì ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ
îáîâ’ÿçê³â óíàñë³äîê íåäáàëîãî ÷è
íåñóìë³ííîãî äî íèõ ñòàâëåííÿ,
ÿêùî öå ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè äëÿ õâîðîãî». Íåäáàë³ñòü,
ÿêà ñïðè÷èíèëà òÿæê³ íàñë³äêè
íåïîâíîë³òíüîìó, êàðàºòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî ï’ÿòè
ðîê³â àáî ïîçáàâëåííÿì âîë³
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â (³ç çàáîðîíîþ îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè
÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â).
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà ïîòåðï³ëî¿
ñòîðîíè ßðîñëàâà Ìàðòèíþêà,
çà ö³ºþ ñòàòòåþ ë³êàðþ ïðèñóäèëè ïî ì³í³ìóìó.
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ГРОЮ В ШАХИ ЗБИРАЄ
ГРОШІ НА БРОНЕЖИЛЕТИ
Шахи  У Вінниці провели незвичний
спортивний захід. П’ятирічний шаховий
вундеркінд Артем Кучер, абсолютний
переможець нещодавнього меморіалу
Олексія Бутовського, грав проти всіх
охочих вінничан просто неба. Хлопчик
таким чином збирав гроші для ЗСУ
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Çìàãàííÿ ïðîéøëî íà ïëîù³
³ì. Êîñòÿíòèíà Ìîãèëêà (á³ëÿ
«ë³òàêà», â ðàéîí³ çóïèíêè Ë³ñîïàðê). Íà øàõîâ³ áàòàë³¿ çàïðîøóâàëèñÿ ä³òè ³ äîðîñë³. Ñïàðèíãè
ìàëè áëàãîä³éíèé õàðàêòåð. Âñ³
ç³áðàí³ êîøòè áóäóòü ïåðåðàõîâàí³ íà ïîòðåáè Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü óñ³ ñóïåðíèêè
Àðòåìà Êó÷åðà îòðèìóâàëè ïîäàðóíîê íà çãàäêó â³ä øàõîâîãî
êëóáó «Ðîìàíòèê», ùî º ô³ë³ºþ
ì³ñüêî¿ øàõîâî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6.
ШАХИ ЦІКАВІШЕ ІГРАШОК
Ñõîæ³ áëàãîä³éí³ çàõîäè ðàí³øå ïðîõîäèëè â ³íøèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè, à îñü äëÿ Â³ííèö³ öå
áóëî âïåðøå.
— Àðòåì äóæå ïîëþáëÿº ãðàòè ó øàõè, íåçàëåæíî â³ä óìîâ
çìàãàííÿ. Òîìó ìè âèð³øèëè
òàêèì ÷èíîì ïðîâåñòè ñâ³é ÷àñ
³ äîïîìîãòè Çáðîéíèì ñèëàì
Óêðà¿íè, — ñêàçàëà ìàòè þíîãî
«ãðîñìåéñòåðà» Îëüãà Êó÷åð.
Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî îñòàíí³ì

÷àñîì Àðòåì íàâ³òü çàêèíóâ âñ³
ñâî¿ ³ãðàøêè ³ ñêàçàâ, ùî íå óÿâëÿº æîäíîãî äíÿ áåç øàõ³â. Ïîñò³éíî ðîçâ’ÿçóº çàäà÷³, ãðàº
â «æèâèõ» ³ îíëàéí-çìàãàííÿõ òà
âèâ÷àº øàõîâó òåîð³þ. Íåäàðìà
äîøêîëÿðèê âæå âèêîíàâ äðóãèé
äîðîñëèé ðîçðÿä ³ ç ïåðåì³ííèì
óñï³õîì çìàãàºòüñÿ ó ì³ñöåâèõ
÷îëîâ³÷èõ òóðí³ðàõ.
— Â³í äîñ³ ãðàº â øàõè ³ç íàìè,
áàòüêàìè. Ðàí³øå öå áóëî ö³êàâî.
À íèí³ ³íòðèãà çíèêëà. Áî Àðòåì ³
ìåíå, ³ ÷îëîâ³êà ëåãêî ïåðåìàãàº.
Ïîäåêóäè äàº íàì ñåàíñ îäíî÷àñíî¿ ãðè íà äâîõ øàõ³âíèöÿõ, —
ïðîäîâæóº Îëüãà Êó÷åð.
Âîíà äîäàëà, ùî äèòèíà çàéìàºòüñÿ íå ëèøå ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü
ó øàõîâ³é øêîë³, àëå é âäîìà.
— Ùîäíÿ Àðòåì ðîçâ’ÿçóº
øàõîâ³ çàäà÷³. Ïîò³ì äèâèòüñÿ
íåâåëè÷êå íàâ÷àëüíå â³äåî. ßêùî
ÿ ìàþ ÷àñ, ìè ðàçîì òðîõè çàéìàºìîñÿ çà ï³äðó÷íèêàìè. ßêùî
ï³ñëÿ öüîãî ùå çàëèøàþòüñÿ
ñèëè, Àðòåì ãðàº îäíó-äâ³ ïàðò³¿
íà øàõîâîìó ñàéò³, — ðîçïîâ³ëà
Îëüãà Êó÷åð.

Для першого разу непогано. Шаховий вундеркінд за дві
години гри зібрав 1578 гривень для потреб військових

КОРОТКО
М’ячі
у подарунок
 Íà ñòàä³îí³ «Êîëîñ» Ìóðîâàíèõ Êóðèë³âö³â â³äáóâñÿ
îáëàñíèé áëàãîä³éíèé òóðí³ð
ç ôóòáîëó ñåðåä þíàê³â
2010 ð. í. òà ìîëîäøèõ.
Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü
êîìàíäè «Òèðàñ» (Íîâîäí³ñòðîâñüê), ÄÞÑØ «Íèâà»
(Â³ííèöÿ), ÌÄÞÑØ
(Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé),
ÊÄÞÑØ (Øàðãîðîä),
ÄÞÑØ (ßìï³ëü) ³ ãîñïîäàð³
ïîëÿ. Âñ³ ãðàâö³ ³ òðåíåðè
îòðèìàëè ïîäÿêè, à âñ³ êîìàíäè — ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³.

Світова бронза
екстремала
Із Артемом Кучером залюбки грали як діти, так і дорослі.
Кілька партій досвідченим шахістам Артем програв, у решті
здобув перемогу
СЕКРЕТИ НЕ ВІДКРИВАЄ
Àðòåì Êó÷åð ðîçïîâ³â, ùî ìàº
óëþáëåí³ òà ï³äãîòîâëåí³ øàõîâ³
äåáþòè (ïî÷àòêè ïàðò³é).
— ¯õ ÿ äîáðå çíàþ. Àëå ñóïåðíèêàì ñâî¿ ñåêðåòè íå â³äêðèâàþ!
Äî áëàãîä³éíîãî çìàãàííÿ ãîòóâàâñÿ çà äîïîìîãîþ ìàìè. Íàëàøòîâóâàâñÿ íà áàãàòî ïàðò³é
ïîñï³ëü ïðîòè ð³çíèõ îïîíåíò³â, —
ïîâ³äîìèâ â³í.
Çà äîïîìîãîþ áëàãîä³éíèõ
ïîºäèíê³â øàõîâèé âóíäåðê³íä
ïëàíóº íàçáèðàòè êîøòè, ùîá

ïðèäáàòè äëÿ íàøèõ â³éñüêîâèõ
áðîíåæèëåòè ³ íàâ³òü òàíê.
Àðòåì Êó÷åð — âèõîâàíåöü â³ííèöüêîãî øàõîâîãî êëóáó «Ðîìàíòèê». Øàõàìè çàéìàºòüñÿ
ëèøå äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â. Óëþáëåíèé
øàõ³ñò õëîï÷èêà — ÷åìï³îí ñâ³òó
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â Ìàãíóñ Êàðëñåí
(Íîðâåã³ÿ). Àðòåì Êó÷åð ìð³º
ñòàòè ÷åìï³îíîì ïëàíåòè ñåðåä
ä³òåé. Âæå ìàº ïàðòíåðà íà ñâîºìó ñïîðòèâíîìó øëÿõó (ìàãàçèí
äèòÿ÷îãî îäÿãó «SLANG» ó ÒÐÖ
«Ìåãàìîëë»).

Благодійні шахові заходи триватимуть
Змагання викликало цікавість
у вінничан. Проти вундеркінда
змагалися вінничани різного віку,
переважно дорослі. Кілька партій
досвідченим шахістам Артем програв, у решті здобув перемогу.
Жодних фіксованих внесків
за участь у змаганні не було. Гравці кидали до скриньки стільки,
скільки бажали. Деякі цього взагалі не робили. Натомість низка
глядачів і вболівальників вирішили зробити благодійний внесок.
І таким чином підтримати юного
шахіста та в першу чергу ЗСУ.
Отже, п’ятирічний шаховий
вундеркінд Артем Кучер за дві

години гри в шахи з усіма охочими зібрав 1578 гривень для
потреб військових. Для першого
разу непогано.
Аналогічні заходи шахові «романтики» планують організовувати й надалі. До них збирається
долучитися чинний віце-чемпіон
України зі швидких шахів серед
дітей до восьми років Юра Перепелиця та інші місцеві вундеркінди у сфері «королівської» гри.
Коли назбирають більш суттєву
суму, планують за допомогою волонтерської організації придбати необхідні речі для військових
на передовій.

 Â ³òàë³éñüêîìó ì³ñò³ ²âðåà
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó
ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó.
Ïðåäñòàâíèê â³ííèöüêî¿
îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Äèíàìî» Ñåðã³é Ñîâêî âèáîðîâ
áðîíçó ó çìàãàííÿõ áàéäàðî÷íèê³â ³ç åêñòðåìàëüíîãî
ñëàëîìó ñåðåä þí³îð³â.
Öå ïåðøà ìåäàëü â åêñòðåìàëüíîìó ñëàëîì³ íà áàéäàðêàõ äëÿ Óêðà¿íè ³ òðåòÿ
çà ³ñòîð³þ ó÷àñò³ â ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³ òà
þí³îð³â.

Другі у стрільбі

 Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè ïîñ³ëà
äðóãå ì³ñöå íà äîìàøíüîìó
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ñåðåä ñïîðòñìåí³â 2002 ð. í. òà ìîëîäøèõ.
Â³ííè÷àíè âèáîðîëè çîëîòó, 11 ñð³áíèõ ³ áðîíçîâó
íàãîðîäè. Ò³ëüêè êîìàíäà
Îäåñüêî¿ îáëàñò³ ïîêàçàëà
âèù³ ðåçóëüòàòè.

Бронза Антона
Комаровського
 Ó Ëóöüêó ïðîéøëè âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ³ç ëåãêî¿
àòëåòèêè. Â³ííè÷àíèí Àíòîí Êîìàðîâñüêèé ïîäîëàâ äèñòàíö³þ 1500 ìåòð³â
çà 4.16 õâèëèíè ³ ïîñ³â òðåòº
ì³ñöå.
Випуск №19 (1215)

Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат.

Переїхали до Вінниці і продовжують
грати у шахи
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â îñòàíí³ ì³ñÿö³ äî â³ííèöüêî¿
øàõîâî¿ øêîëè ìàñîâî çàïèñóþòüñÿ þí³ âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³. Ìàëåíüê³ øàõ³ñòè ç Õàðêîâà,
Õåðñîíà, Ìàð³óïîëÿ, Ñêàäîâñüêà
òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè çàëþáêè
îïàíîâóþòü ïðåìóäðîñò³ «êîðîë³âñüêî¿» ãðè ó øàõîâî-øàøêîâ³é ñïîðòøêîë³ ¹ 6 ³ ãðàþòü
ó ì³ñöåâèõ çìàãàííÿõ.
Âë³òêó ï³ä ÷àñ â³éíè òðåíåðè øàõîâî¿ øêîëè éäóòü ó â³äïóñòêó íå îäíî÷àñíî, à äâîìà
âåëèêèìè ãðóïàìè. Ïðè÷îìó
ðåãóëÿðíî òðèâàþòü òðåíóâàííÿ ÿê äëÿ ïî÷àòê³âö³â, òàê ³ äëÿ
ðîçðÿäíèê³â. Òîìó ä³òè ìîæóòü

áåçïåðåðâíî çàéìàòèñÿ óëþáëåíîþ ³íòåëåêòóàëüíîþ ãðîþ. Ñåðåä íèõ ÷èìàëî ïåðåñåëåíö³â,
ÿê³ ðîçïîâ³ëè ñâî¿ ³ñòîð³¿.
Äåñÿòèð³÷íèé Ïëàòîí Ìîðâàíþê ðàí³øå çàéìàâñÿ øàõàìè
ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ Õàðêîâà ³ì. Áîéêà. Öå áóâ ùîòèæíåâèé óðîê.
— ²ç òîãî ÷àñó ÿ áåðó ó÷àñòü
â îíëàéí-Øê³ëüí³é ë³ç³ Óêðà¿íè.
Ðåãóëÿðíî ïîñ³äàâ ó çìàãàííÿõ
ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. Ó Â³ííèö³ ãðàòè
òðîõè ñêëàäí³øå, àäæå ÿ òåïåð
òðåíóþñÿ â ñïåö³àë³çîâàí³é
ñïîðòèâí³é øêîë³, — ïîÿñíèâ
õëîïåöü.
Ïëàòîí Ìîðâàíþê ó íàøîìó
ì³ñò³ ïåðåáóâàº áëèçüêî ÷î-

òèðüîõ ì³ñÿö³â. Äðóç³ ïîðàäèëè éîãî áàòüêàì ïåðåáðàòèñÿ
äî íàøîãî ì³ñòà, àáè óíèêíóòè
ìàñîâàíèõ îáñòð³ë³â.
— ßêùî çàëèøóñÿ ó Â³ííèö³
äî ê³íöÿ ðîêó, çàëþáêè ïðîäîâæó âèâ÷àòè øàõè. Òàêîæ âæå
ø³ñòü ðîê³â çàéìàþñÿ ôóòáîëîì, ó âàøîìó ì³ñò³ òðåíóþñÿ
â øêîë³ «Äæóí³îð». Îáèäâà âèäè
ñïîðòó ïîäîáàþòüñÿ ìåí³ îäíàêîâî, — äîäàâ â³í.
Â³êòîð³ÿ Êóëÿê³íà, äåâ’ÿòü
ðîê³â, ïðè¿õàëà äî Â³ííèö³
ó êâ³òí³. Âè¿õàëà ³ç îêóïîâàíîãî
Õåðñîíà ðàçîì ³ç ìàìîþ. Òàòî
ä³â÷èíêè çàðàç ó ìîð³, öå éîãî
ðîáîòà.
— ß íå õî÷ó ãîäèíàìè ãðàòè

âäîìà íà òåëåôîí³, ÿê äåÿê³ ³íø³
ä³òè. Íàòîì³ñòü ëþáëþ øàõè,
ìàëþâàííÿ, òàíö³ òîùî. Òàêîæ
ö³êàâëþñÿ é ³íøèìè ³íòåëåêòóàëüíèìè ³ãðàìè — ïðèì³ðîì,
íàðäàìè ³ øàøêàìè. Îáîæíþþ
ïåðåìàãàòè! — ðîçïîâ³ëà Â³êòîð³ÿ Êóëÿê³íà.
Þíà ñïîðòñìåíêà çàóâàæèëà, ùî â îêóïîâàíîìó Õåðñîí³
íåìîæëèâî áóëî íàâ³òü íîðìàëüíî âèéòè ïðîãóëÿòèñÿ,
äåñü â³äïî÷èòè. Òîìó ðîäèíà é
ïåðåáðàëàñÿ äî ì³ñòà íàä Áóãîì.
— Ó Â³ííèö³ º òðàìâàéí³ øëÿõè, à îñü ó Õåðñîí³ — í³. Òîìó
çàëþáêè êàòàþñÿ íà â³ííèöüêèõ òðàìâàÿõ, — äîäàëà Â³êòîð³ÿ
Êóëÿê³íà.

Задача №2849-2852
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №28 від 13 липня 2022 року
Задача №2845
I. 1. Kpa8! Kpc7 2. a5 T:a5x;
II. 1. Cc5! Kpc5 2. Ca7 Td8x.
Задача №2846
А) 1. Cg5! T:g7 2. Ce7 Tg8x;
Б) 1. Cg8! Te6 2. Cf7 Kd7x.
Задача №2847
I. 1. Kpa3! Kpc2 2. Cb4 Ta1x;
II. 1. Cb4! C:b5 2. Kpc3 Td3x;
III. 1. Kpa2! Cc4x 2. Kpa1 Kpc2x.
Задача №2848
I. 1. Kpg3! Te3+ 2. Kph8 Th3x;
II. 1. T:g4! Kpf2 2. Kph3 Th1x.

М. Пархоменко
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ЯК НА ВИШЕНЬЦІ ПРАЦЮЄ ПУНКТ
ВИДАЧІ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Підтримка 
Гуманітарний пункт від
ГО «Полум’я надії» функціонує з березня.
Переселенцям видають продуктові
набори, засоби гігієни, одяг та взуття. І
близько половини від усіх волонтерів, що
працюють у центрі — це переселенці, які
раніше зверталися сюди за допомогою
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (063)7758334

Ïîíàä 26 òèñÿ÷ ïåðåñåëåíö³â
ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè îòðèìàëè äîïîìîãó â ãóìàí³òàðíîìó
ïóíêò³ ó ÒÐÖ «Ìåãàìîëë». Öåíòð
ãóìàí³òàðêè çàïóñòèëè âîëîíòåðè
ç ÃÎ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿».
«ВІДЧУВАЮ ТУТ БОЖУ
БЛАГОДАТЬ»
— ß ñàìà ç ²ðïåíÿ. Âàæêî âè¿æäæàëà ç ì³ñòà, ï³ä îáñòð³ëàìè
ðîñ³ÿí, — çãàäóº Íàòàë³ÿ Îëåêñ³ºíêî. Òóò æ³íêà äîïîìàãàº
ïåðåñåëåíöÿì ç âèáîðîì ðå÷åé,
à òàêîæ ðîçìîâëÿº ç íèìè, àáè
íàäàòè é ïåâíó ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó.
— Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ì³ñòà â³ä
ðîñ³ÿí ìåí³ º êóäè ïîâåðòàòèñü,
ìîÿ äîì³âêà âö³ë³ëà. Àëå ÿ â³ä÷óâàþ, ùî ïîòð³áíà ñàìå òóò,
ó Â³ííèö³; â³ä÷óâàþ â öüîìó
öåíòð³ Áîæó áëàãîäàòü, — ñêàçàëà æ³íêà. — ² ó êîæíî¿ ëþäèíè
ñâîÿ ³ñòîð³ÿ, ãîðå, ÿêå çìóñèëî
ïîêèíóòè ð³äíó äîì³âêó. Òîìó ìè
òóò íå ò³ëüêè ðå÷³ ï³äáèðàºìî, à é
âò³øàºìî òà ï³äòðèìóºìî ïåðåñåëåíö³â.
¯¿ êîëåãà, âîëîíòåðêà Ëþáîâ
Ìàêàðîâà, ïåðå¿õàëà äî Â³ííèö³
ç Àâä³¿âêè. Êàæå, ùî íà â³äì³íó
â³ä ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè, ó íèõ â³éíà òðèâàº îñòàíí³ â³ñ³ì ðîê³â.
— Ó ì³ñò³ íèí³ íåìàº í³ÿêèõ
êîìóí³êàö³é, âñå ðîçáèòå. Ëþäè
æèâóòü ïî ï³äâàëàõ òà áîìáîñõîâèùàõ. À ÿ âè¿õàëà, áî äîíüêà

çìóñèëà, — ðîçêàçàëà Ëþáîâ.
Ïåðå¿õàëè äî Â³ííèö³ ç Àâä³¿âêè âñ³ºþ ðîäèíîþ. ² ïðè ñîá³
ìàëè ò³ëüêè îäíó òîðáèíêó, çãàäóº Ëþáîâ Ìàêàðîâà. Òîìó ï³ñëÿ
âàæêîãî ïåðå¿çäó, ÿêèé òðèâàâ
òðè äîáè, ïîòðåáóâàëè õî÷à á
ì³í³ìàëüíîãî íàáîðó ïðîäóêò³â.
Îòðèìàëè õàð÷³ â ãóìàí³òàðíîìó
ïóíêò³ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿».
— Âèð³øèëà çàëèøèòèñü òóò
ïðàöþâàòè. Áî â³ä÷óëà, ùî äîïîìîãà ³íøèì äëÿ ìåíå ñòàëà

«Ó êîæíî¿ ëþäèíè
ñâîÿ ³ñòîð³ÿ, ãîðå.
Òîìó ìè òóò íå ò³ëüêè
ðå÷³ ï³äáèðàºìî,
à é ï³äòðèìóºìî
ïåðåñåëåíö³â»
íåàáèÿêîþ ðîçðàäîþ. Çàðàç ÿ âñÿ
â ðîáîò³, ìåí³ íåìàº êîëè æóðèòèñü òà ïåðåãëÿäàòè íîâèíè, ³
íàéãîëîâí³øå, ùî òóò ÿ â³ä÷óâàþ
ñåáå êîðèñíîþ, — ñêàçàëà Ëþáîâ.
ДОПОМОГЛИ ПОНАД
26 ТИСЯЧ РАЗІВ
Ñï³âçàñíîâíèê ïóíêòó ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Àíäð³é Æóðà
ðîçêàçàâ, ùî ¿õí³é öåíòð ïî÷àâ
ïðàöþâàòè íà 20-é äåíü ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè. Áî âèð³øèëè
ðîáèòè á³ëüøå, àí³æ òå, ùî ðîáèëè. Äî öüîãî «Ïîëóì’ÿ íàä³¿»
íàäàâàëè ì³ñöå äëÿ í³÷ë³ãó òà
ãîäóâàëè ïåðåñåëåíö³â.
— Çàâäÿêè Àíäð³þ Àíäðººâó,

З речами та харчами допомагають благодійники. Це місцевий бізнес, партнери з Європи
та небайдужі вінничани
ÿêèé íàäàâ íàì ïðèì³ùåííÿ
â «Ìåãàìîëë³», ìè çìîãëè â³äêðèòè ãóìàí³òàðíèé öåíòð. Ñïî÷àòêó
ìàëè íåáàãàòî ðå÷åé ³ ïðîäóêò³â,
à íèí³ öèõ ðåñóðñ³â âäîñòàëü, ùîá
ùîäíÿ ïðèéìàòè 200–300 ïåðåñåëåíö³â, — ñêàçàâ Àíäð³é Æóðà.
Ðå÷³, çàñîáè ã³ã³ºíè òà ïðîäóêòè îòðèìóþòü â³ä ì³ñöåâîãî
á³çíåñó, ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿». À òàêîæ
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó îòðèìóþòü ç êðà¿í ªâðîïè. Æóðà êàæå,

ùî çà óâåñü ÷àñ âèäàëè äåñÿòêè,
à ìîæëèâî é ñîòí³ òîíí äîïîìîãè.
— Ó íàñ ëþäè âèõîäÿòü çâ³äñè ç ïàêåòîì ðå÷åé, âàãîþ â³ä
5 äî 10 ê³ëîãðàì³â, — ñêàçàâ Àíäð³é. — Óñ³ âèäè ðå÷åé º: ³ äëÿ
÷îëîâ³ê³â, ³ äëÿ æ³íîê, ³ äèòÿ÷èé
îäÿã. Á³ëÿ ïîëèöü ñòîÿòü íàø³
âîëîíòåðè, ÿê³ äîïîìàãàþòü âèáðàòè, ùî òðåáà. Òàê ñàìî ³ç çàñîáàìè ã³ã³ºíè òà õàð÷àìè. Àëå
ðå÷îâó äîïîìîãó ïåðåñåëåíåöü

ìîæå îòðèìàòè îäèí ðàç íà äâà
òèæí³, à ïðîäóêòîâ³ íàáîðè âèäàºìî îäèí ðàç.
Îñê³ëüêè äàí³ ïðî êîðèñòóâà÷³â
ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè âîëîíòåðè
âíîñÿòü ó ñâîþ áàçó, òî ìàþòü
³ ÷³òêó ñòàòèñòèêó: ç ïî÷àòêó
ðîáîòè ïóíêòó âèäàëè 26 òèñÿ÷ 315 äîïîìîã (äàí³ ñòàíîì
íà 12 ëèïíÿ). À ÿêùî ãîâîðèòè
ïðî ëþäåé, ÿê³ îòðèìóâàëè òóò
äîïîìîãó âïåðøå, òî òàêèõ íàðàõóâàëè ïîíàä 16 òèñÿ÷.

Де знайти пункт гуманітарної допомоги
Адреса центру гуманітарної
допомоги: мікрорайон Вишенька, ТРЦ «Мегамолл», 600-річчя,
17; перший поверх. Його легко
знайти, якщо заходите з входу,
що біля ресторану KFC — просто

йдіть прямо, і за другим ескалатором побачите центр гуманітарної
допомоги.
Для отримання гуманітарної допомоги у вас при собі має бути
довідка переселенця.

Графік роботи: з понеділка
по п’ятницю з 10.00 до 16.00.
Якщо ви хочете допомогти — то можете у ці години приносити до центру одяг та взуття. Але є вимога: все
має бути випраним та сезонним.

Для тих, хто хоче позбутися російських книжок.
Де у Вінниці приймають макулатуру?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ óêðà¿íö³ ïî÷àëè
ìàñîâî ïîçáóâàòèñÿ âñüîãî ðîñ³éñüêîãî. Öå, çîêðåìà, ñòîñóºòüñÿ,
êíèæîê ðîñ³éñüêîãî òà ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ó ìåðåæ³
íåð³äêî ìîæíà íàòðàïèòè íà îáãîâîðåííÿ äîë³ òàêî¿ ë³òåðàòóðè
òà æàðòè íà êøòàëò: «Áóäå ÷èì
ãðóáó âçèìêó ðîçïàëþâàòè».
Ó Ì³íêóëüò³, íàãàäàºìî, ðàí³øå
ïîâ³äîìëÿëè, ùî ç óêðà¿íñüêèõ
á³áë³îòåê âèëó÷àòü ïðîïàãàíäèñòñüêó ðîñ³éñüêó ë³òåðàòóðó. ¯¿ îá³öÿþòü çàì³íèòè ÿê³ñíîþ óêðà¿íîìîâíîþ ë³òåðàòóðîþ é êíèãàìè
óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ.
Äîäàìî, ùî ðîñ³éñüê³ òà á³ëîðóñüê³ àâòîðè ìàþòü çíèêíóòè ç³
øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè. Îòæå, ä³òè

òåïåð íå âèâ÷àòèìóòü Ïóøê³íà,
Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî, Äîñòîºâñüêîãî, Ìàÿêîâñüêîãî òà ³íøèõ.
Òàêîæ ó ÂÐ ïðèéíÿëè çàêîí,
ÿêèé ïåðåäáà÷àº çàáîðîíó ïðîäàæó â Óêðà¿í³ ðîñ³éñüêèõ òà á³ëîðóñüêèõ êíèæîê, çîêðåìà é òèõ,
ùî áóëè ââåçåí³ ðàí³øå. Íàðàç³
çàêîí î÷³êóº ï³äïèñó ïðåçèäåíòà.
Íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ íàøîãî
âèäàííÿ ìè çàïèòàëè, ùî â³ííè÷àíè ðîáëÿòü ç ðîñ³éñüêèìè òà ðàäÿíñüêèìè êíèæêàìè. Á³ëüø³ñòü
÷èòà÷³â ñõèëüí³ ïîçáàâëÿòèñÿ òàêî¿ ë³òåðàòóðè.
«Â³äíåñëà íà ñì³òíèê. Äèòÿ÷ó ë³òåðàòóðó çîêðåìà», — ïèøå
Îêñàíà Ïàðøåíêî.
«Äàâíî â³ääàëè â øêîëó íà ìàêóëàòóðó», — ïèøå Òåòÿíà Âàêóëü÷óê.
«Äèâíî ùîñü òðèìàòè «¿õíº» —
âîíè íàì âëàøòóâàëè ãåíîöèä,

à ìè áóäåìî ïðîäîâæóâàòè òðèìàòè «¿õíº ñì³òòÿ»? Ìåí³ íàâ³òü
îãèäíî ÷óòè ðîñ³éñüêó», — ââàæàº
Ëàðèñà Ñîá÷óê.
ßêùî âè «Çà» àíàëîã³÷íå ìàéáóòíº äëÿ êíèæîê ðîñ³éñüêèõ

àâòîð³â, ðàäèìî â³äíåñòè êíèãè
íà ìàêóëàòóðó. Ç ÷àñîì ¿õ ïåðåòâîðÿòü íà áàãàòî êîðèñíèõ ðå÷åé.
Ìè çíàéøëè ê³ëüêà â³ííèöüêèõ
ï³äïðèºìñòâ, ùî ç ðàä³ñòþ ïðèéìóòü âàø³ êíèæêè. Á³ëüø³ñòü

³ç íàâåäåíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàº
ïóíêòè ïðèéìàííÿ ìàêóëàòóðè
ó ð³çíèõ òî÷êàõ ì³ñòà. Òîìó ïåðåä
çäà÷åþ ðàäèìî óòî÷íþâàòè àäðåñè íàéáëèæ÷èõ äî âàñ ïóíêò³â òà
àêòóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè.

Пункти приймання макулатури
ТОВ «ВТОРМАВІННИЦЯ МАКУЛАТУРА»
За кілограм книжок платять
5,5 гривні.
Адреса підприємства: вулиця Айвазовського, 4 в
Телефон: (096)646–80–25
Сайт: https://vtorvin.com.ua/
«Еко Поділля»
За кілограм книжок платять
2,5 гривні.
Адреса підприємства: вулиця Чехова, 31 а

Телефони: (093)556–27–41;
(096)597–85–21
Сайт: http://surl.li/clvns
ФОП «Клемешов»
За кілограм книжок платять від
1,2 до 3,4 гривні.
Адреса підприємства: вулиця Чехова, 31 б
Телефон: (098)697–46–73
Сайт: http://surl.li/clvnv
ТОВ «Подільська Січ»
За кілограм книжок платять
2 гривні.

Адреса: вулиця Левка Лук’яненка,
19 (колишня Ватутіна)
Телефони: (0432)578–958;
(098)565–69–04; (096)846–
45–01; (093)037–87–39
Сайт: http://surl.li/clvny
ФОП Ткаченко К. М.
За кілограм книжок платять
±4 гривні.
Адреса: вулиця Цимлянська,
2 а (в районі Хутора Шевченка)
Телефони: (067)430–43–07;
(073)423–07–70
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СТУДЕНТ ПЕРЕДАВ ВІЙСЬКОВИМ
ВЛАСНУ ТУРИСТИЧНУ КОЛЕКЦІЮ
Благодійність  На всю стипендію
купив продуктів для військових
16-річний студент Лука з Ладижина.
У посилку поклав колекцію туристичного
спорядження. Тепер під час канікул
заробляє кошти, щоб знову допомогти
захисникам.
Кому дісталася гуманітарка від юнака?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Ëóêà íàâ÷àºòüñÿ
â Ëàäèæèíñüêîìó
ôàõîâîìó êîëåäæ³
ÂÍÀÓ, îïàíîâóº
ñïåö³àëüí³ñòü ìåõàí³êà. Ïåðåéøîâ íà äðóãèé êóðñ. Ï³ñëÿ
êîëåäæó ïëàíóº ïðîäîâæóâàòè
íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ íà àãðî³íæåíåðà.
Äîïîìîãó â³éñüêîâèì ïåðåäàâ
îñîáèñòî. Éîìó ïîòàëàíèëî. Â³í
ïðèéøîâ ó ãóìàí³òàðíèé øòàá
ñâîãî ì³ñòà Ëàäèæèí íàïåðåäîäí³ ïðè¿çäó á³éö³â 110-¿ îêðåìî¿
áðèãàäè Òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè.
Ïðàö³âíèêè øòàáó ñêàçàëè, ùî
çìîæå îñîáèñòî, ç ðóê ó ðóêè,
ïåðåäàòè ç³áðàíó äîïîìîãó. Äëÿ
öüîãî òðåáà áóäå ïðèéòè ùå ðàç
íàñòóïíîãî äíÿ, êîëè çàâàíòàæóâàòèìóòü àâòîìîá³ëü.
— Õëîïåöü ñêðîìíèé,
ñîðîì’ÿçëèâèé, — ðîçïîâ³ëà

æóðíàë³ñòó RIA/20minut.ua ïðàö³âíèöÿ øòàáó Ìàð’ÿíà Íàðîæíà. — Ïî÷àâ ãîâîðèòè, ùî éîãî
ìîæóòü íåïðàâèëüíî çðîçóì³òè.
Àëå ìè ãàðíî ïîïðîñèëè Ëóêó ³
â³í òàêè ïðèéøîâ äî íàñ ùå ðàç.
Ïîçíàéîìèâñÿ ç â³éñüêîâèìè ³

Õëîïåöü êàæå, ùî íà
ñòèïåíä³þ ç äîïîìîãîþ
íå ðîçæåíåøñÿ.
Òîìó âèð³øèâ
ïðàöþâàòè ï³ä ÷àñ
êàí³êóë
îñîáèñòî ïåðåäàâ ¿ì ç³áðàí³ ðå÷³.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìàð’ÿíè,
ñòóäåíò ïîîá³öÿâ, êîëè îòðèìàº
ñòèïåíä³þ, çíîâó âèòðàòèòü ¿¿ äëÿ
â³éñüêîâèõ 110-¿ áðèãàäè, ç ÿêèìè
íàëàãîäèâ ñòîñóíêè, îáì³íÿâñÿ
íîìåðàìè òåëåôîí³â.
Éîìó ðîçïîâ³ëè, ùî öå êàäðîâå
ôîðìóâàííÿ ÇÑÓ ó Çàïîð³çüê³é

На всю стипендію Лука купив продукти для військових. Також передав їм свою колекцію
туристичного спорядження: штик-ножі, компаси, ліхтарик, розкладну лопатку, інші речі
îáëàñò³, ïåðåáóâàº ó ñêëàä³ ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ «Ñõ³ä».
Íèí³ á³éö³ áðèãàäè ïåðåáóâàþòü
íà Äîíå÷÷èí³. Ðàçîì ç ³íøèìè

Під час канікул заробляє гроші для фронту
Журналіст RIA поспілкувався зі студентом Лукою, запитав, що він ще
планує купити для військових? Поцікавився, яка в нього стипендія?
В коледжі платять 1510 гривень.
Хлопець каже, що за такі гроші з
допомогою не розженешся. Він вирішив працювати під час канікул,
щоб підзаробити коштів.
Розповів, що працює у лісництві.
За компанію з товаришем, який також навчається у їхньому коледжі.

— Зараз ми сапаємо молоді насадження дерев, в основному це
дуби, знищуємо бур’яни в міжряддях, — розповідає Лука. — За один
оброблений рядок обіцяють платити 350 гривень. За день більше одного рядка не вдається просапати.
Хлопець каже, що дізнався від
військових, що продуктів їм нині
вистачає. Тому вже не буде їх купувати.
— Є така класна штука — брас-

лети для виживання, — говорить
Лука. — Це такий комплект, який
раніше виготовляли для американських солдатів. Туди входить
ніж, компас, кресало, дуже міцна
волосінь, а з матерії в комплекті
можна зробити мотузку, яку навіть ножем складно перерізати.
Планую закупити такі браслети.
Думаю, вони не будуть зайвими
у польових умовах, де нині знаходяться наші захисники.

ï³äðîçä³ëàìè ñòðèìóþòü ðîñ³éñüêîãî àãðåñîðà.
Öüîãî ðàçó Ëóêà êóïèâ íà ñòèïåíä³þ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ —
êðóïè, ìàêàðîíè, êîíñåðâè…
Çäèâóâàííÿ âèêëèêàëà êîëåêö³ÿ, ùî ¿¿ çàïðîïîíóâàâ õëîïåöü
äëÿ â³éñüêîâèõ.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî çáèðàº ð³çíîìàí³òíå òóðèñòè÷íå ñïîðÿäæåííÿ.
Ïîêàçàâ ïðèíåñåí³ øòèê-íîæ³,
êîìïàñè, ë³õòàðèê, ðîçêëàäíó ëîïàòêó, ³íø³ ðå÷³. Ñêàçàâ, ùî âñå
öå ìîæå çíàäîáèòèñÿ â³éñüêîâèì.
Çà éîãî ñëîâàìè, âäîìà çàëèøèâ
ç êîëåêö³¿ ò³ëüêè òðè åêçåìïëÿðè.
Âîíè íå ïðèäàòí³ äëÿ ðîáîòè â ïîëüîâèõ óìîâàõ. Çàòå ìàþòü ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Òîìó çáåð³ãàº ¿õ ó ñåáå.
Â³éñüêîâ³ óâàæíî ðîçãëÿäàëè

êîæíó ð³÷, ñêàçàëè, ùî âîíè
ñïðàâä³ ïîòð³áí³ ³ êîðèñí³.
Õëîïöÿ çàïèòàëè, ÷è íå øêîäà
éîìó â³ääàâàòè òå, íà ùî âèòðàòèâ âëàñí³ êîøòè? Òà é ö³íí³ñòü
êîëåêö³¿ âèì³ðþºòüñÿ íå ò³ëüêè
ãð³øìè…
— ß ñîá³ ùå íàçáèðàþ, à íà â³éí³ ö³ ðå÷³, ìîæëèâî, êîìóñü âðÿòóþòü æèòòÿ, — â³äïîâ³â ñòóäåíò.
Öèìè ñëîâàìè ùå ðàç çäèâóâàâ
³ ïðàö³âíèê³â ãóìàí³òàðíîãî øòàáó, ³ â³éñüêîâèõ. Âîíè ïîÿñíèëè
ïàòð³îòó-áëàãîä³éíèêó, ùî íà â³éí³ íå áóâàº áàãàòî äîïîìîãè, âñå
çãîäèòüñÿ. Ïåðåäà÷³ ç äîìó ìàþòü
ùå îäíó ö³íí³ñòü: âîíè äîäàþòü
ñèë, áî íàãàäóþòü, ùî â³éñüêîâ³
çàõèùàþòü áàòüê³â, ä³òåé, äðóæèí, ð³äíó çåìëþ.

Тренери волонтерять у таборі «Я-Маріуполь»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

×åðãîâó ñïîðòèâíó ïðîãðàìó âëàøòóâàëè ïðåäñòàâíèêè
â³ííèöüêèõ ì³ñüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ó îçäîðîâ÷îìó öåíòð³
«ß-Ìàð³óïîëü». Öåé òàá³ð â³äïî÷èíêó çíàõîäèòüñÿ ï³ä Â³ííèöåþ.
Çàïðîøóþòü äî íüîãî âèìóøåíèõ
ïåðåñåëåíö³â (ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â) ³ç Ìàð³óïîëÿ, ÿê³ åâàêóþâàëèñÿ íå ëèøå äî ì³ñòà íàä Áóãîì,
àëå é äî ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Òðåíåð âèùî¿ êàòåãîð³¿ ñïîðòøêîëè ¹ 1 ³ç ëåãêî¿ àòëåòèêè
Àíäð³é Ìîñêâ³í ïðîâ³â äëÿ ä³òåé «Âåñåë³ ñòàðòè» ³ ð³çíîìàí³òí³ çàõîïëþþ÷³ åñòàôåòè. Ñåðåä
ó÷àñíèê³â áóëè íå ëèøå øêîëÿð³,
àëå é äîøêîëÿðèêè. Çìàãàííÿ
âèÿâèëîñÿ äóæå åìîö³éíèì, áî
óñ³ òðè êîìàíäè ïðàãíóëè ñòàòè
ïåðøèìè.
Â ï³äñóìêó âñ³ ó÷àñíèêè îòðè-

ìàëè ãðàìîòè ³ ôóòáîëüí³ ãåòðè
ó ïîäàðóíîê.
Îäèí ³ç çàá³ã³â â îñîáèñòîìó
çàë³êó âèãðàëà 13-ð³÷íà Òà¿ñ³ÿ
Îñ³ïîâà. Ìåøêàº â îçäîðîâ÷îìó
öåíòð³ ³ç ìàìîþ ³ áðàòîì. Êàæå,
ùî òóò ¿é âñå ïîäîáàºòüñÿ. Þíà
ìàð³óïîëü÷àíêà ðàí³øå í³êîëè
íå çàéìàëàñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ,
âîäíî÷àñ ìàº äîáðó ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó.
— Â øêîë³ ÿ ìàëà óñï³õè
íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè, òàêîæ
çàéìàëàñÿ òàíöÿìè. Çàðàç íàëàøòóâàëàñÿ íà ïåðåìîãó, òîìó
øâèäêî é ïðîá³ãëà. Ó òàáîð³
«ß-Ìàð³óïîëü» ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, ãðàºìî
ó ð³çí³ ³ãðè. Çîêðåìà, ï³îíåðáîë,
ôóòáîë, âîëåéáîë òîùî. Ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð íàäàþòü. Òàêîæ
ïðèºìíî, êîëè íàì îðãàí³çîâóþòü
ö³êàâó ïðîãðàìó òðåíåðè ³ç Â³ííèö³, — ðîçïîâ³ëà Òà¿ñ³ÿ Îñ³ïîâà.

Ï³ñëÿ çàá³ã³â ïðèéøëà ÷åðãà òóðí³ð³â ³ç øàõ³â òà øàøîê,
à òàêîæ êîíêóðñ³â âëó÷íèõ áàñêåòáîë³ñò³â. Çðîçóì³ëî, òàêîæ
íå îá³éøëîñÿ áåç ïðèç³â.
²íñòðóêòîðó-ìåòîäèñòó ñïîðòøêîëè ç áàñêåòáîëó Êð³ñò³í³ Ñîðî÷åíêî äîïîìàãàëè ïðîâîäèòè
êîíêóðñ êèäê³â ïðîâ³äí³ âèõîâàíö³ ö³º¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè.
— ßðîñëàâ Õà¿ðîâ ³ Äìèòðî
Êîðæåíêî íåîäíîðàçîâî âèñòóïàëè íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ñåðåä
þíàê³â 2009 ð. í. Íà æàëü, öüîãî
çìàãàííÿ íå áóëî çàâåðøåíî, —
ðîçïîâ³äàº Êð³ñò³íà Ñîðî÷åíêî.
Ó îçäîðîâ÷îìó öåíòð³
«ß-Ìàð³óïîëü» ïðåäñòàâíèêè
ÌÑÄÞÑØÎÐ ç áàñêåòáîëó
âèñòóïàþòü ðåãóëÿðíî, ï³ä ÷àñ
êîæíî¿ çì³íè. Îõî÷èõ ïîò³ì çàïðîøóþòü íà íàâ÷àííÿ.
— Ï³ñëÿ ïåðøî¿ çì³íè äåÿê³
þí³ ìàð³óïîëüö³, ÿê³ ìåøêàþòü

ó Â³ííèö³, çàö³êàâèëèñÿ áàñêåòáîëîì ³ çàïèñàëèñÿ äî íàøî¿
ñïîðòèâíî¿ øêîëè, — ïîâ³äîìèëà
Êð³ñò³íà Ñîðî÷åíêî.
Áàòüêè áóëè ãëÿäà÷àìè ³ âáîë³âàëüíèêàìè íà ñïîðòèâíîìó ñâÿò³. Âîíè âèñëîâëþâàëè
âäÿ÷í³ñòü çà âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ñïîðòèâíèì îðãàí³çàòîðàì
³ç Â³ííèö³, à òàêîæ çàäîâîëåííÿ
ìîæëèâ³ñòþ â³äïî÷èâàòè ó îçäîðîâ÷îìó öåíòð³.
ªâãåí³ÿ Öèãåëü ó ñòîëè÷íîìó
õàá³ «ß-Ìàð³óïîëü» ä³çíàëàñÿ ïðî
ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè, ô³çè÷íî ³
ìîðàëüíî â³äíîâèòèñÿ ó â³ííèöüêîìó òàáîð³. Âîíà ìåøêàº ó îçäîðîâ÷îìó òàáîð³ ðàçîì ³ç øåñòèð³÷íèì ñèíîì Òèìîô³ºì, à âçàãàë³
ðîäèíà åâàêóþâàëàñÿ äî Êèºâà.
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî ñèí çàâæäè áåðå ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ
êîíêóðñàõ ³ çìàãàííÿõ. Îñîáëèâî
Òèìîô³þ ïîäîáàºòüñÿ âèãðàâàòè.

— Ó òàáîð³ «ß-Ìàð³óïîëü» äóæå
ö³êàâî. Òóò áàãàòî äèòÿ÷èõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. ×åðåç öå ñèí
ïîñò³éíî ïåðåáóâàº ïðîñòî íåáà,
çàéìàºòüñÿ ðóõîâîþ àêòèâí³ñòþ.
Çàëþáêè ãðàº ó ôóòáîë òà ³íø³
âèäè ñïîðòó. Íàðåøò³ ÿ â³ä³ðâàëà
Òèìîô³ÿ â³ä òåëåôîíó ³ òåëåâ³çîðà! Ó òàáîð³ ñèí çíàéøîâ áàãàòî
äðóç³â, â³í ç óñ³ìà ñï³ëêóºòüñÿ, —
ïðîêîìåíòóâàëà ªâãåí³ÿ Öèãåëü.
Ðîäèíà Öèãåë³â âè¿õàëà ³ç Ìàð³óïîëÿ 15 áåðåçíÿ.
— Öå áóëî äóæå ñêëàäíî. Âè¿æäæàëè ³ç Ìàð³óïîëÿ ï³ä îáñòð³ëàìè. Ïåðåä öèì òèæäåíü ìåøêàëè
³ç äèòèíîþ ó ï³äâàë³. Ïåðåæèëè
îáñòð³ë íàøîãî áóäèíêó (÷îòèðè
«ïðèëüîòè»), à òàêîæ âçàãàë³ óñ³õ
ðàéîí³â ì³ñòà. Áî ìè ïîñò³éíî
ïåðåì³ùóâàëèñÿ ³ç îäíîãî ðàéîíó äî ³íøîãî, øóêàþ÷è áåçïå÷íå
ì³ñöå. Àëå ïîâñþäè «ïðèë³òàëî», — çãàäóº ªâãåí³ÿ Öèãåëü.
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У ДИТИНСТВІ ТІКАВ ВІД ФАШИСТІВ,
ТЕПЕР — ВІД РАШИСТІВ
Переселенці  Найстарішому біженцю,
який з початком війни перебрався
до Вінниці, 92 роки. Він із Харкова. Чотири
дні добирався із сім’єю до нашого міста.
За кермом машини була дружина, їй уже
за 70. Після обстрілу Вінниці син сказав
батькам: «Не хвилюйтеся, Вінницю більше
не будуть обстрілювати». Звідки у нього
така упевненість? Що ще розповідають
переселенці?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Äîêòîð ô³ëîñîô³¿
Àðòóð ßðåùåíêî,
ÿêîìó ó áåðåçí³ âèïîâíèëîñÿ 92 ðîêè,
ïðàöþâàâ äåêàíîì Õàðê³âñüêîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
Ñêîâîðîäè, âèêëàäà÷åì Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Êàðàç³íà. Ïåðøîãî
áåðåçíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ðàçîì
³ç ñ³ì’ºþ ïðè¿õàâ äî íàøî¿ îáëàñò³. Ñïî÷àòêó çóïèíèëèñÿ â ñåë³
ó Íåìèð³âñüê³é ãðîìàä³. Çãîäîì
ïåðåáðàëèñÿ äî Â³ííèö³.
×îëîâ³êîâ³ âäðóãå ó æèòò³ äîâåëîñÿ ò³êàòè â³ä â³éíè. Äèòèíîþ
ðàçîì ³ç áàòüêàìè â³í âèáèðàâñÿ ç îêóïîâàíîãî Õàðêîâà, ùîá
âòåêòè â³ä ôàøèñò³â. Òåïåð çíîâó
çàëèøèâ ð³äíå ì³ñòî, ò³êàþ÷è â³ä
îáñòð³ë³â ðàøèñò³â.
У ТУ ВІЙНУ ВОРОГ НЕ БУВ
ТАКИЙ ЖОРСТОКИЙ, ЯК НИНІ
Êîëè ó 1941 ðîö³ ïî÷àëàñÿ í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêà â³éíà, Àðòóðó
ßðåùåíêó âèïîâíèëîñÿ 11 ðîê³â. Ó òàêîìó â³ö³ ä³òè áàãàòî
÷îãî ðîçóì³þòü. Ìàëèé Àðòóð
áóâ óïåâíåíèé, ùî äî ¿õíüîãî
ì³ñòà îêóïàíòè íå ä³éäóòü. Äèòèí³ ÷îìóñü çäàâàëîñÿ, ùî òàíêè
òàê äàëåêî íå çìîæóòü äî¿õàòè.
×îòèðè ì³ñÿö³ â³ä ïî÷àòêó â³éíè
éîãî äèòÿ÷à òåîð³ÿ ñïðàöüîâóâàëà. Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ äèòÿ÷³ ³ëþç³¿ çì³íèëèñÿ æîðñòîêîþ
ðåàëüí³ñòþ: ã³òëåð³âö³ óâ³éøëè
ó Õàðê³â. ¯õíÿ ñ³ì’ÿ îïèíèëàñÿ
â îêóïàö³¿. À äàë³ áóëî ùå ñòðàøí³øå. Âòåêòè ç îêóïîâàíîãî ì³ñòà
¿ì íå âäàëîñÿ. Çãîäîì íåïîâíîë³òíüîãî õëîïöÿ âèâåçëè â Í³-

ìå÷÷èíó. Â³í îïèíèâñÿ â îäíîìó ç í³ìåöüêèõ êîíöåíòðàö³éíèõ
òàáîð³â.
Êàæå, ó êîæíî¿ ëþäèíè ñâîÿ
äîëÿ. Éîìó âîíà äàðóâàëà ïîðÿòóíîê.
— Óæå çàê³í÷óâàëàñÿ â³éíà, —
ðîçïîâ³äàº ïàí Àðòóð. — Íàñ
ãíàëè äîðîãîþ íà Áåðíàó, öå
ì³ñòî ó í³ìåöüê³é çåìë³ Áðàíäåáóðã. Çíåñèëåí³, ãîëîäí³ â’ÿçí³
çàëåäâå íîãè ïåðåñòàâëÿëè. Õòî
ïàäàâ, òîé îòðèìóâàâ êóëþ, ³ çàëèøàâñÿ íà äîðîç³. Ó ìåíå òîä³
áóëà îäíà äóìêà: íå âïàñòè,
òðèìàòèñÿ íà íîãàõ. Àëå æ ñèëè
íå áåçìåæí³…

«Ó òó â³éíó íàø³ âîðîãè
áóëè íå òàê³ æîðñòîê³,
ÿê íèí³øí³. Îðêè
ã³ðø³ â³ä ôàøèñò³â»,
— ãîâîðèòü Àðòóð
ßðåùåíêî
Óòðèìàòèñÿ éîìó íå âäàëîñÿ.
Âèñíàæåíèé ï³äë³òîê âòðàòèâ
ñâ³äîì³ñòü ³ çâàëèâñÿ ç í³ã.
— Êîëè îïðèòîìí³â, ïîáà÷èâ íàä ñîáîþ ëþäèíó ó á³ëîìó
õàëàò³, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
ßðåùåíêî. — Ìåí³ ðîçïîâ³ëè, ùî
ÿ â ìåäñàíáàò³. Íà äîðîç³ ìåíå
ï³ä³áðàëè ðàäÿíñüê³ òàíê³ñòè.
Âîíè éøëè íàçóñòð³÷ ã³òëåð³âöÿì, ÿê³ ãíàëè â’ÿçí³â êîíöòàáîðó. Òàêèì ÷èíîì äîëÿ äàðóâàëà
ìåí³ ìîæëèâ³ñòü âðÿòóâàòèñÿ.
Ñòàëîñÿ öå ó êâ³òí³ 1945-ãî.
Éîãî ï³äë³êóâàëè, â³äãîäóâàëè.
Îäíîãî ðàçó ó ìåäçàêëàä ïðèáóâ
êîìàíäèð ï³äðîçä³ëó. Ãîëîâë³êàð
ï³ä³éøîâ ç íèì äî âðÿòîâàíîãî
â’ÿçíÿ êîíöòàáîðó ³ ïîïðîñèâ

Чотири дні подружжя Ярещенків добиралося у перші дні війни до Вінниці. «Раніше далі,
як на дачу, автомобілем не їздили, а тепер за кермом проїхала понад 700 кілометрів», — каже
переселенка з Харкова пані Людмила
â³éñüêîâîãî ïðèëàøòóâàòè õëîïöÿ ó ñâîºìó ïîëêó.
— Ìîº ïîäàëüøå æèòòÿ ïðîõîäèëî ðàçîì ³ç â³éñüêîâèìè, —
êàæå ïàí Àðòóð. — Ç íèìè çóñòð³÷àâ Ïåðåìîãó. Íå õîò³â ¿õàòè
íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ã³òëåð³âö³
êàï³òóëþâàëè. Ùå äâà ðîêè çàëèøàâñÿ â Í³ìå÷÷èí³ ç â³éñüêîâèìè.
Ó 1947-ìó â³í ïîâåðíóâñÿ
äî ð³äíîãî Õàðêîâà. Çàê³í÷èâ
øêîëó. Âñòóïèâ â óí³âåðñèòåò…
— Ó òó â³éíó íàø³ âîðîãè áóëè
íå òàê³ æîðñòîê³, ÿê íèí³øí³, —
ãîâîðèòü âåòåðàí. — Îðêè ã³ðø³
â³ä ôàøèñò³â. Òîìó ÿ íàçèâàþ ¿õ
ðàøèñòàìè.
Íàä çâ³ðñòâàìè ôàøèñò³â ³ ðàøèñò³â ÷îëîâ³ê ðîçäóìóâàâ, êîëè
íàïðèê³íö³ ëþòîãî íèí³øíüîãî
ðîêó íà ìàøèí³ âèáèðàâñÿ ç
Õàðêîâà, ò³êàþ÷è â³ä îáñòð³ë³â
ðîñ³éñüêèõ àãðåñîð³â.
— Ïðî ùî ùå äóìàëîñÿ? —
ïåðåïèòóº â³í. — Ïðî êðè÷óùó
íåñïðàâåäëèâ³ñòü. ßêà íåñïðàâåäëèâ³ñòü, áîæå ì³é!.. Ò³, õòî íàçèâàâ íàñ «áðàòàìè», òåïåð áåçæàëüíî âáèâàþòü ä³òåé, ñòàðèõ ëþäåé,
÷îëîâ³ê³â, æ³íîê. Çà ùî? Çà òå,
ùî ñàì³ õàð÷óâàëèñÿ ç íàøèõ ðóê,
à íàì «äàðóâàëè» Ãîëîäîìîðè ³
ðåïðåñ³¿? Âñÿ ìîÿ ðîäèíà áóëà
ðåïðåñîâàíà. Òîìó ÿ çíàþ, ïðî

Зіграв на революційному піаніно
З Артуром Ярещенком журналіст
RIA/20minut.ua зустрівся в обласному
краєзнавчому музеї. Працівники закладу дізналися, що до міста приїхала
відома у наукових колах людина і запросили науковця на зустріч. Організовувала її працівниця музею Лариса Семенко. Саме від неї журналіст дізнався
про найстарішого у місті переселенця.
Попри свої роки, пан Артур залишається енергійною людиною. У нього
гарна пам’ять. Виступаючи перед працівниками музею, він цитував поетичні і прозові рядки класиків української
літератури.
За фахом він український філолог й
історик. Каже, у їхній родині панував
культ української мови.
— У нас родина україністів, — каже
він. — Мама читала українську, тітка

теж, ще одна тітка так само навчала
дітей української мови. Мабуть, у мене
це на генетичному рівні.
Гість подарував музею декілька своїх
книг. Одна з них має назву «Український
фенікс». Написана у перший рік нашої
незалежності, у 1991-му. Як тоді, так і
тепер, її автор вірить у світле майбутнє
оновленої рідної держави.
Після закінчення зустрічі гість побачив
у залі піаніно. Запитав, чи можна зіграти? «У мене батько закінчив Московську
консерваторію, тому я не міг не навчитися грати», — сказав він. Зала наповнилася звуками класичної музики. Їх було
приємно слухати навіть на ненастроєному інструменті. Це було те піаніно,
яке під час Революції 2014-го стояло
на Майдані Незалежності, а його звуки
додавали віри у перемогу.

ùî ãîâîðþ. Òàê ñàìî çíàþ, õòî
óæå ï’ÿòèé ì³ñÿöü ïåðåòâîðþº
ìîº ì³ñòî íà ðó¿íè.
«ГОСПОДИ, ПРИБЕРИ ЦЬОГО
ВБИВЦЮ»
Ãîëîâíîãî êðåìë³âñüêîãî çëî÷èíöÿ ñï³âðîçìîâíèê íàçèâàº
âáèâöåþ, ñòðàøíîþ ëþäèíîþ,
â ÿêî¿ íåìàº í³÷îãî ëþäñüêîãî.
— Íå ìîæå íîðìàëüíà ëþäèíà,
ÿêà æèâå ó 21-ìó ñòîë³òò³, ðîáèòè òå, ùî â³í ðîáèòü ç ³íøèìè
ëþäüìè, — êàæå ßðåùåíêî. —
Öå äèê³ñòü! Öå ñàòàí³çì! Ïóò³í
íå â ñîá³. Òîìó éîãî íå æàëü í³êîìó. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî â³í
ñêîðî ï³äå íà íåáåñà. Öå õâîðà
ëþäèíà. Â³í äîâãî íå ïðîæèâå.
Îñü òàê³ ìî¿ äóìêè.
Àðòóð ßðåùåíêî, ëþäèíà ç áàãàòîð³÷íèì íàóêîâèì ³ æèòòºâèì
äîñâ³äîì, íåîäíîðàçîâî àíàë³çóâàâ äëÿ ñåáå ïðèðîäó òèõ ëþäåé,
ÿê³ äî â³éíè êðè÷àëè: «Ïóò³í, ïîìîã³! Ïóò³í ââºä³ âîéñêà!» Êàæå,
òàê ³ íå âäàëîñÿ «ïðî÷èòàòè», ùî
â òèõ ëþäåé ó ãîëîâ³
— ßêèé â³í ñïàñèòåëü? Êîãî
â³í ñïàñ íà öüîìó ñâ³ò³? — çàïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — Öå óáèâöÿ, íåëþä. Çãàäàéìî òðàã³÷íèé
âèïàäîê ç àòîìíèì ï³äâîäíèì
÷îâíîì «Êóðñüê». Éîãî ïðîñèëè ï³äíÿòè ñóáìàðèíó íà ïîâåðõ-

íþ, áî æ òàì çàëèøèëèñÿ ëþäè.
Ïðîñèëè ïî-ëþäñüêè ïîõîâàòè
¿õ. Ïóò³í íå çðîáèâ öüîãî. «Îí³
óòîíóë³». Ïðèáëèçíî òàêîþ áóëà
éîãî â³äïîâ³äü ð³äíèì çàãèáëèõ
ìîðÿê³â-ï³äâîäíèê³â. Òèì ñàìèì
ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîº ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. Ëþäè äëÿ íüîãî —
í³ùî.
Âåòåðàí-íàóêîâåöü âïåâíåíèé ó ïåðåìîç³ Óêðà¿íè. Êàæå,
ùî çëî, ÿêèì áè âåëèêèì âîíî
íå áóëî, ä³ñòàº ïîêàðàííÿ. Øêîäà
ëèøå, ùî äàºòüñÿ öå ö³íîþ æåðòâ
íåâèííèõ ëþäåé.
— Çíèùèòè Ðîñ³þ íåîáõ³äíî, — ââàæàº ñï³âðîçìîâíèê. —
Ïîáóäóâàòè ³íøó êðà¿íó, ç ³íøîþ
ñèñòåìîþ, ç ³íøèì â³ä÷óòòÿì ñâ³òó. ×è öå ðåàëüíî? Ïîòèõåíüêó,
ïîñòóïîâî âñå çðîáèòüñÿ. Êîëèñü, ïðèãàäóºòå, ââàæàëè, ùî
íåðåàëüíî ïîâàëèòè êîìïàðò³éíó
ñèñòåìó, ÿêà ñòðèìóâàëà Ñîþç.
Ãîâîðèëè, ó íèõ àðì³ÿ, ì³ë³ö³ÿ,
ÊÄÁ… Â îäèí ìîìåíò âñå ðîçâàëèëîñÿ, ÿê êàðòêîâèé áóäèíîê.
Äîñèòü áóäå òîãî, ùîá çàïóñòèâñÿ
ïðîöåñ, íàäàë³ âñå ï³äå, ÿê öå ñòàëîñÿ ç ðîçâàëîì Ñîþçó. Ïîêè ùî
âîíè ñòðàõàþòüñÿ Ïóò³íà. Ó ñòðàõó íå ìîæíà ïîñò³éíî æèòè. Ç
÷àñîì ñòðàõ ìèíàº. ²íêîëè êàæó
ñàì äî ñåáå: «Ãîñïîäè, òà ïðèáåðè æ òè öüîãî âáèâöþ!»

Уперше проїхала за кермом понад 700 кілометрів
Разом із чоловіком на зустріч у музей прийшла
його дружина — пані Людмила. Артур Ярещенко каже, що це щасливий білет його долі.
«52 роки живемо разом і дотепер розуміємо
одне одного з пів слова», — розповідає він.
Всю дорогу з Вінниці до Харкова за кермом автомобіля «Шкода» перебувала пані Людмила,
якій уже за 70. Жінка зізнається, що раніше далі
як на дачу не виїжджала. Сама собі дивується,
як вдалося здолати таку відстань.
— Там міст розбомбили, польовими дорогами
об’їжджали, а сніг, а дощ, це ж кінець лютого, —
згадує пані Людмила. — Чотири дні добиралися
до Вінниці. Потік транспорту був такий великий, що зупинитися неможливо було навіть
на хвилину. Хвилювалася, аби тільки колеса
витримали.
Жінка каже, що їм поталанило в тому, що їхали
компанією на чотирьох автомобілях. Серед них
був харківський таксист на ім’я Євген. Він пока-

зував дорогу. Без такого провожатого було б ще
важче здолати відстань у понад 700 кілометрів.
Ярещенки з великою вдячністю відгукуються
про вінничан. Спершу вони зупинилися у селі
Кароліна Немирівської громади. Десятьом переселенцям виділили будинок. Люди одразу
принесли все, що могли,— харчі, одяг, постільну
білизну. Така увага розчулила до сліз.
Згодом Ярещенки перебралися до Вінниці. З
болем сприйняли загибель людей від ракетного обстрілу.
— Син сказав нам нікуди з Вінниці не виїжджати, бо місто більше не будуть обстрілювати, —
розповідає пані Людмила. — Запитала його,
звідки така впевненість? Каже, надто великий
резонанс у світі отримала трагедія. Навряд чи
рашисти знову наважаться направити ракети
на місто, що далеко від району бойових дій.
Тому ми й надалі залишаємося у Вінниці. Місто
нам дуже сподобалася, тут дуже щирі люди…
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«Êîëè ïî÷àëàñÿ
ïîâíîìàñøòàáíà
â³éíà, Â³ííèöüêèé
òåàòð ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî ïîïðè
âñå òâîðèâ ³ çàëèøèâñÿ ³ç ãëÿäà÷àìè», — êîëèñü áóäóòü ÷èòàòè
ó àðõ³âàõ òà â÷èòè íà óðîêàõ ³ñòîð³¿ íàø³ íàùàäêè.
Äëÿ ñàäîâö³â 88-é òåàòðàëüíèé
ñåçîí ñòàâ îäíèì ³ç íàéñêëàäí³øèõ. ²ç âòðàòàìè ëåãåíä òåàòðó ³
ì³ñÿöÿìè âèìóøåíèõ ïåðåðâ, òà
âîäíî÷àñ — ³ç îñîáëèâîþ ºäí³ñòþ
òà ñèëîþ, ÿêà äîïîìîãëà âèñòîÿòè ³ ïîïðè âñå ïðîäîâæóâàòè òâîðèòè, ó íàéâàæ÷èé ÷àñ íàäèõàþ÷è
ãëÿäà÷³â òà çàõèñíèê³â.
Ðàçîì ³ç ãîëîâíîþ ðåæèñåðêîþ
òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî, íàðîäíîþ àðòèñòêîþ Óêðà¿íè Òà¿ñîþ
Ñëàâ³íñüêîþ ïðèãàäóºìî ãîëîâí³
ïîä³¿, ÿêèìè çàïàì’ÿòàâñÿ 88-é
ñåçîí.
П’ЯТЬ ПРЕМ’ЄР І НЕСКІНЧЕННІ
ВИПРОБУВАННЯ
— Â³éíà, êîâ³ä — íà æàëü,
ìàëî ÷èì äîáðèì äëÿ íàñ, äåðæàâè ³ óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà
â³äçíà÷åíèé öåé ÷àñ. Ìè íàâ³òü
íå çìîãëè ïî-ëþäñüêè çàêðèòè
öåé ñåçîí. Îðêè, ÿê³ áóäóòü ïðîêëÿò³ íà â³êè â³÷í³, îáñòð³ëÿëè
íàøó ð³äíó Â³ííèöþ, à ÿ ìàëà ùå
é îñîáèñòó òðàãåä³þ — ñàìå ó öåé
äåíü, 14 ëèïíÿ, õîâàëà ìàìî÷êó…
×åðåç çàãàëüíó æàëîáó ô³íàëüíó
âèñòàâó, ÿêó ìàëè ãðàòè 15 ëèïíÿ,
ìè ïåðåíåñëè íà îñ³íü, — ãîâîðèòü Òà¿ñà Ñëàâ³íñüêà. — Íà ôîí³
âñüîãî áîëþ òà âèïðîáóâàíü, ÿê³
ïåðåæèâàºìî íèí³, òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ äåùî ñòèðàþòüñÿ. Æèòòÿ
ðîçä³ëåíå íà «äî» ³ «ï³ñëÿ» òà
ïåðåïîâíþº â³ä÷óòòÿ, ùî ó ñòàí³
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ìè æèâåìî íå ì³ñÿö³, à á³ëüøå ðîêó…

Òà âñå æ, ÿêùî ï³äáèâàòè ï³äñóìêè, öåé ñåçîí ó íàøîìó òåàòð³,
íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, âèÿâèñÿ
äóæå ïë³äíèì — ìè ïðåäñòàâèëè
ï’ÿòü ïðåì’ºð.
Â³äêðèâàëè ñåçîí 9 âåðåñíÿ
òåàòðàë³çîâàíîþ ïîñòàíîâêîþ
«Terra Incognita» ðàçîì ³ç íàøèìè äðóçÿìè-ç³ðêàìè: ñîë³ñòàìè
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè,
äèâîâèæíèì òåíîðîì Àíäð³ºì
Ðîìàíåíêîì ³ áàðèòîíîì Îëåêñàíäðîì Ìåëüíè÷óêîì, â³äîìèì
àêòîðîì òåàòðó òà ê³íî Âàëåð³ºì
Àñòàõîâèì, àêòîðàìè Â³ííèöüêîãî òåàòðó ëÿëüîê òà ñîë³ñòàìè
Â³ííèöüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ ²ðèíîþ
Øâåöü ³ Ãåðàðäîì Êàðïåíêîì.
Äî çàïðîâàäæåííÿ æîðñòêèõ
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü òàêîæ
âñòèãëè ïðåçåíòóâàòè ÿñêðàâ³
ïðåì’ºðè: ìàñøòàáíèé ìþçèêë
«Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà» ïîñòàâèâ Òàðàñ Ìàçóð, à âèñòàâó ïðî ñ³ìåéíå
æèòòÿ «ØvË» — Ãðèãîð³é Ñèðîòþê. Íàñòóïí³ äâ³ ïðåì’ºðè ìàëè
â³äáóòèñÿ 24 ëþòîãî ³ ó Ì³æíàðîäíèé äåíü òåàòðó, àëå, çâ³ñíî,
÷åðåç ïî÷àòîê ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè âñå ïåðåíåñëè.
Ïîñòóïîâî ïîíîâëþâàòè ðîáîòó
ìè ïî÷àëè ó êâ³òí³. Ñïåðøó ³ç
áåçêîøòîâíèìè áëàãîä³éíèìè
âèñòàâàìè äëÿ ïåðåñåëåíö³â òà
â³ííè÷àí âèñòóïàëè ìàéæå ó áîìáîñõîâèù³ — áåçïå÷íîìó ïðîñòîð³ ìîëîä³æíîãî öåíòðó «Êâàäðàò».
À êîëè â³äíîâèëè ðîáîòó ìàëî¿ òà
âåëèêî¿ ñöåíè, ïîðàäóâàëè ãëÿäà÷³â ïðåì’ºðàìè êîìåä³¿ «×àé ç
ì’ÿòîþ ÷è ç ëèìîíîì?» Ãðèãîð³ÿ
Ñèðîòþêà ³ òðàã³ôàðñó ó ñòèë³
òàíãî «Öå ³ º ëþáîâ?!» Îêñàíè
Áàíäóðè.
Êð³ì öüîãî, âçÿëè ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ «Âåðåñíåâ³ ñàìîöâ³òè»
ó Êðîïèâíèöüêîìó òà îíëàéíïîêàçîì âèñòàâè «KVITKA» ï³äòðèìàëè òèì÷àñîâî îêóïîâàíèé
Õåðñîí ³ ôåñòèâàëü «Ìåëüïîìåíà
Òàâð³¿», à òàêîæ ñï³ëüíî ç Õàðê³â-

ФОТО ДМИТРА ДАНКЕВИЧА

Це не забудеться  Головна
режисерка театру імені Садовського Таїса
Славінська про акторів балету, які пішли
на фронт, волонтерство і маскувальні
сітки, які у підвалі театру плели майже
всією трупою, благодійні вистави
у бомбосховищі та виступи у військових
частинах, прем’єри, які відбулися
попри карантин і війну, та ставку на все
українське у новому сезоні

Головна режисерка театру ім. Садовського Таїса Славінська дякує всім глядачам, разом із
якими вдалося пережити непростий сезон: «Ми щиро вдячні вінничанам, які не здавали квитки
і терпляче чекали нашого повернення на сцену»
ñüêèì òåàòðîì ³ìåí³ Øåâ÷åíêà òà
â³ííèöüêèìè ëÿëüêàðÿìè ïðåçåíòóâàëè äðàìó «Õë³áíå ïåðåìèð’ÿ»
Îëåêñàíäðà Êîâøóíà.
Ìè ùèðî âäÿ÷í³ â³ííèöüêèì
ãëÿäà÷àì, ÿê³ íå çäàâàëè êâèòêè
³ òåðïëÿ÷å ÷åêàëè íàøîãî ïîâåðíåííÿ íà ñöåíó. Öå äóæå ö³ííî äëÿ
íàñ! Ìè ùàñëèâ³, ùî ó íàñ º òàê³
â³ääàí³ øàíóâàëüíèêè ó Â³ííèö³, à òàêîæ áàãàòî íîâèõ äðóç³â,
ÿêèìè ñòàëè âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³. Äóæå ïàì’ÿòíèì ³ ùåìëèâèì

«²ìïåð³ÿ õàé ñîá³
çàäèõàºòüñÿ ó
ñâîºìó áîëîò³, à ìè
áóäåìî äîâîäèòè, ùî
óêðà¿íñüêà êëàñèêà
íàáàãàòî êðàùà!»
îñîáèñòî äëÿ ìåíå áóâ ìîìåíò,
êîëè ìè ãðàëè âèñòàâó «KVITKA»
ó «Êâàäðàò³». ²ç á³æåíöÿìè ³ç Ìàð³óïîëÿ é Õàðêîâà, ÿê³ âòðàòèëè
äàõ íàä ãîëîâîþ, ìè òîä³ ïðîñòî
ñòàëè êðóæå÷êîì, îá³éìàëèñÿ ³
ïëàêàëè… Íàñò³ëüêè ñèëüíèì áóëî
â³ä÷óòòÿ ö³º¿ ºäíîñò³, íåïåðåìîæíîãî óêðà¿íñüêîãî äóõó!
ПРО ПЕРЕДЧУТТЯ ВІЙНИ І
ЛЕГЕНД ТЕАТРУ
— Íåñïîê³é íà äóø³ ÷åðåç çàãðîçó â³éíè ÿ íàñïðàâä³ â³ä÷óëà

Актори балету пішли на фронт, а всі інші стали до волонтерства
— У трупі театру імені Садовського маємо героїв-захисників,
які нині боронять незалежність
України у лавах ЗСУ. Найпершим
на фронт пішов артист балету Руслан Гудзенко. Як тільки почався
повномасштабний наступ, він
сказав: «Я не боюся! Піду і буду
захищати». Одразу записався добровольцем. Руслан завжди був
бійцем і насправді ще у 2014 році
рвався на схід. Ми тоді ледве вмовили його залишитися, оскільки
він був зайнятий у дуже багатьох
постановках. А цього разу він і

слухати не став би, — розповідає Таїса Славінська. — У лавах
Збройних сил зараз служать також Василь Зборовський та Ілля
Токарєв — актори балету і драми.
Всі інші садовці теж продовжують працювати для наближення
спільної перемоги: займаються
волонтерством, плетуть маскувальні сітки, проводять благодійні вистави і з творчими зустрічами виступають у військових
частинах.
— Війна згуртувала всіх! Із найперших днів ми протягом півтора

місяця плели маскувальні сітки
у підвалі нашого театру. Приходили актори, режисери, всі працівники закулісся, долучалися наші
друзі. Це щемливі спогади на все
життя, — говорить Таїса Славінська. — Зараз активно продовжують займатися волонтерством
Тарас Мазур, Ольга Буга, Марія
Левченко, Олена Пархоменко,
Григорій Сиротюк, Діана Калакай та багато-багато інших — всіх
і не перерахувати. Ми всі віримо і
з нетерпінням чекаємо перемоги
України!

ùå âçèìêó, êîëè ï³ä ÷àñ íåâåëè÷êî¿ â³äïóñòêè ìè ç äî÷êîþ
ïî¿õàëè ó Ïàðèæ ïîãîñòþâàòè
ó äðóç³â òà ïîõîäèòè ïî ìóçåÿõ,
êîëè íåìàº âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
òóðèñò³â. Âæå òîä³ íàø³ çíàéîì³ çà êîðäîíîì êàçàëè, ÷îìó
ò³êàþòü äèïëîìàòè, â³äêëèêàþòü ïîñë³â ³ Øòàòè, ³ Âåëèêîáðèòàí³ÿ — çâåðòàëè óâàãó, ùî
ãîòóþòüñÿ äî â³éíè. Òîä³ ñåðöå
éîêíóëî, ùî ÿ íå â Óêðà¿í³,
äàëåêî — â³ä÷óòòÿ íåáåçïåêè
ä³éñíî áóëî. Òà äî îñòàííüîãî
íå â³ðèëîñü, ùî ö³ ìàâïè ç ãðàíàòàìè îãîëîñÿòü òàêó æîðñòîêó
ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó öèâ³ëüíîìó íàñåëåííþ, ä³òÿì, æ³íêàì,
ñòàðèì ëþäÿì… Âîíè êàæóòü
ùî «ñëîâ’ÿíè — îäèí íàðîä».
Òà áðåõíÿ öå! Âîíè — îðäà! ²
íåìàº í³ÿêèõ «ðóñêèõ» ó ïðèðîä³. Òåïåð âæå âñ³ äîñòåìåííî
ðîçóì³þòü, õòî âîíè íàñïðàâä³…
Íàïåðåäîäí³ íàñòóïó ìîñêîâ³¿
ó íàøîìó òåàòð³ áóâ àíøëàã. Ìè
ãðàëè âèñòàâó «²ä³îò» ó ïàì’ÿòü
ïðî íàðîäíó àðòèñòêó Óêðà¿íè
Ë³ä³þ Áºëîçüîðîâó — 23 ëþòîãî
ñàìå áóëî 9 äí³â ï³ñëÿ ¿¿ çàãèáåë³.
Öå áóëà îñòàííÿ âèñòàâà, ó ÿê³é
âîíà âèõîäèëà íà ñöåíó, òîæ
ìè âèð³øèëè ç³ãðàòè íà ¿¿ ÷åñòü.
Ïðè¿õàëè ñèí ³ç ðîäèíîþ, âñ³
äðóç³ ³ç Êèºâà òà ³íøèõ ì³ñò, ÿê³
ëþáèëè ³ øàíóâàëè ¿¿. À íà ðàíîê ïî÷àëèñÿ ìàñîâ³ îáñòð³ëè…
²íêîëè çäàºòüñÿ, ùî, ìîæëèâî,
³ äîáðå, ùî íàø³ êîðèôå¿, ÿê³
ïàì’ÿòàëè æàõè òà íàñë³äêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, íå çàñòàëè ñòðàøíèõ
äí³â íîâî¿ â³éíè…
Ï³ä ÷àñ öüîãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíó íå ñòàëî ùå äâîõ ëåãåíä íàøîãî òåàòðó. Êîâ³ä çàáðàâ æèòòÿ
çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè ÊàáàðäèíîÁàëêàð³¿ òà Óêðà¿íè Âàëåíòèíè
Õðåùåíþê — òàëàíîâèòî¿ àêòîðêè, ÿêà ïðåäñòàâëÿëà ùå òó
ñòàðó ãâàðä³þ — Âåðåùàã³íñüêó.
Áóëà ëþäèíîþ, â³ääàíîþ òåàòðó
äî îñòàííüî¿ êë³òèíêè ³ ïîäèõó.
Òèì âç³ðöåì, íà ÿêèé òðåáà ð³âíÿòèñÿ ìîëîäèì.
Ï³øîâ ³ç æèòòÿ òàêîæ Îëåã
Äçþáà — ãîëîâíèé ìàøèí³ñò

ñöåíè, ÿêèé 37 ðîê³â ïðîñëóæèâ
ó íàøîìó òåàòð³ ³ ÿêîãî çíàëà òà
ëþáèëà âñÿ îáëàñòü. Íà íüîìó
áóëà âñÿ åê³ï³ðîâêà, â³í â³äïîâ³äàâ çà âñþ ìàøèíåð³þ, äåêîðàö³¿
³ çàâæäè ì³ã ï³äêàçàòè, ÿê³ êóë³ñè ÷è çàäíèê êðàùå ïî÷åïèòè.
Ö³ííèìè ïîðàäàìè äîïîìàãàâ
óñ³ì, õòî á äî íüîãî íå çâåðòàâñÿ.
Ó òåàòð³ âñ³ çíàþòü àêòîð³â ³ ðåæèñåð³â, òà ïðàö³âíèêè, ÿê³ òâîðÿòü òåàòð çà êëóñàìè — íå ìåíø
âàãîì³.
«БУДЕМО РОЗВИВАТИ СВОЄ,
УКРАЇНСЬКЕ»
— Êîëè ïî÷àëàñÿ ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, íàø òåàòð â³äìîâèâñÿ â³ä ðîñ³éñüêî¿ êëàñèêè òà
çàáðàâ ³ç ðåïåðòóàðó âñ³ âèñòàâè
ðîñ³éñüêèõ àâòîð³â. Öå ïðèíöèïîâî! Öüîãî ³ìïåðñüêîãî äóõó,
ÿêèé íàì âåñü ÷àñ íàâ’ÿçóâàëè,
ðîçêàçóþ÷è, ùî í³÷îãî êðàùîãî
áóòè íå ìîæå, òðåáà ïîçáóòèñÿ
ðàç ³ íàçàâæäè. ²ìïåð³ÿ õàé ñîá³
çàäèõàºòüñÿ ó ñâîºìó áîëîò³, à ìè
áóäåìî äîâîäèòè, ùî óêðà¿íñüêà
êëàñèêà íå ëèøå íå ã³ðøà, à —
íàáàãàòî ³ êðàùà, ³ ïîïóëÿðí³øà!
Çâåðí³òü óâàãó, êîëè çàáîðîíèëè
ìîñêàëüñüêèõ åñòðàäíèõ ñï³âàê³â, ÿê ïî÷àëà ðîçâèâàòèñÿ íàøà
åñòðàäà, ÿê³ íîâ³ ³ìåíà, ïðåêðàñí³
ï³ñí³ ç’ÿâèëèñÿ! Òàê áóäå ³ â òåàòð³.
Ï³ñëÿ íåâåëè÷êî¿ â³äïóñòêè
íàøà òðóïà ïî÷íå ãîòóâàòèñÿ
äî â³äêðèòòÿ 89-ãî ñåçîíó, ÿêèé
ìè ÿêðàç ðîçïî÷íåìî óêðà¿íñüêèì áëîêîì. Ïîêàæåìî âñå
íàéêðàùå óêðà¿íñüêå, ùî ìàºìî ó ðåïåðòóàð³: «Ë³ñîâà ï³ñíÿ»,
«Á³ëà âîðîíà», «Ó íåä³ëþ ðàíî
ç³ëëÿ êîïàëà», «Íàçàð Ñòîäîëÿ», «ß á òîá³ íåáî ïðèõèëèâ»,
«Ìàðóñÿ ×óðàé» ³, çâ³ñíî, áóäåìî
ãîòóâàòè íîâ³ ñþðïðèçè.
Ãîëîâíå çàðàç — óñ³ì òðèìàòèñÿ! Äàé Áîæå çäîðîâ’ÿ ³ ñèë
íàøîìó Çàëóæíîìó, íàøèì
õëîïöÿì ³ ä³â÷àòàì, ÿê³ ñòðèìóþòü öþ îðäó. Âñå áóäå Óêðà¿íà ³
ìè ïåðåìîæåìî îäíîçíà÷íî! Òà
ìàºìî íàáðàòèñÿ âñ³ òåðï³ííÿ ³
òðèìàòèñÿ.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

***

Вчені довели, що найбільш
балакуча баба — це п’яний чоловік!

Перша половина тижня може
виявитися дуже напруженою. Бажано не приймати
важливих рішень та не давати
остаточних відповідей. Друга
половина тижня буде сприятлива для творчих планів та
задумів.

***

***

Поплавський надав свої пісні для
допиту полонених.

***

— З метою покращення якості
послуг наша розмова може бути
записана.
— Я, мабуть, в інший раз прийду
сповідатися…

БЛИЗНЮКИ
У вас вдалий період. Чітко
сформулюйте, чого ви хочете,
і спокійно пливіть за течією,
все поступово влаштується
саме так, як вам потрібно.
На вас чекають інтелектуальні
заняття, важливі переговори,
цікаві візити та поїздки.

***

Російські війська від’ємно
захопили острів Зміїний. Вони
продовжують негативно його
контролювати.

Дружина запитує у чоловіка:
— А, хто тобі порадив одружитися
на мені?
— Не пам’ятаю, у мене багато
ворогів!

***

В Білорусі тільки картопля зберегла
честь мундиру.

***

Галя живе без нервових зривів!..
бо Галя живе так, що нервові
зриви у інших!

***

Є дві новини: погана і добра.
Погана — росіяни дохнуть
на асфальті і не удобрюють наші
чорноземи, а хороша — ми ж
можемо їх туди перетягнути!

РАК

***

Тверезий розум і інтуїція
допоможуть вам блискуче
впоратися із ситуацією, що
склалася. Цікава робота дозволить вам уникнути різких
перепадів настрою.

Якщо воно має вигляд людини,
ходить, як людина, і розмовляє,
як людина — не факт, що воно
насправді людина: це може бути
галіма русня.

***

ЛЕВ

***

Спрямуйте ваші сили на збереження вашого становища
на роботі та в сім’ї, бережіть
свою репутацію. Не відмовляйтеся від можливостей
професійного зростання, але
й не прагніть стати начальником, пройшовши по головах.

***

ДІВА

— А що ви одягнете в день смерті
путіна?!?
— Сподіваюсь, ще шорти…

***

Дівчина на сповіді в храмі:
— Батюшко, грішна я: об’їдалася,
пиячила, чинила розпусту…
— Знаю, донько моя.
— Звідки?
— Підписаний на твій «Інстаграм».

***

— Щось ви маєте поганий вигляд,
синці під очима, ви що, випиваєте?
— Ні-і-і, я вишиваю!

***

— А я вам так скажу: чоловік, який
не має автомобіля і дружини,
практично беззахисний перед
алкоголем.

***

— Миколко, виповниться тобi три
рочки, на той час мама з татом
назбирають грошей i куплять тобi
сестричку.
— Навiщо нам грошi тратити?
Мама у нас ще молода, вона i
народити може!

***

Орки, прочитавши: Жінка сварила
чоловіка — знову звинувачують нас
у людожерстві...
— Я ж казав попереджувальний
постріл! Ти влучив йому в мордяку!
— Це і був попереджувальний
постріл… Зате інші тепер цілком
попереджені:)

Цього тижня у вас з’явиться
шанс значно просунутися
вперед, потрібно лише
правильно вибрати напрямок і не пасувати перед
перешкодами. У роботі буде
дуже сильний дух суперництва. Уникайте надмірних
навантажень.

***

Зайшов сьогодні в магазин
біля дому, щоб купити кавун.
Сказали: Не беріть цей імпортний,
почекайте пару тижнів — завезуть
Херсонські… Почекаю!

ТЕРЕЗИ
Сприятливий час для втілення
навіть найбільш оригінальних і фантастичних ідей. Вас
зрозуміють і допоможуть.
Згадайте про обіцянку, дану
деякий час тому, настав час її
виконувати.

***

Коли Україна розірвала
дипвідносини з КНДР, ми всі
дізналися, що в Україні були
дипвідносини з КНДР.

СКОРПІОН

***

Постарайтеся не квапити події
та приймати їх такими, якими
вони є насправді, намагаючись не надто прикрашати
картину як рожевими, так і
чорними тонами. Головне —
не метушитися і спокійно
вирішувати всі проблеми.

Знаєте, який гурт слухали російські
солдати на складі в Новій
Каховці за півхвилини до смерті?
30 seconds to Himars…

***

— Ти куди так поспішаєш?
— Маю вечерю зварити…
— А дружина на роботі?
— Вдома.
— Хвора?
— Ні. Голодна!

Слідкую за ситуацією з Джонсоном
і думаю, що якби у відставку подав,
скажімо, Шмигаль, українці б так
не переймались…

СТРІЛЕЦЬ
Ви зможете блиснути своєю
ерудицією, показати приклад
працездатності. Начальство
оцінить ваші заслуги, можете
розраховувати на премію.
Можливе зміцнення професійного та фінансового стану.

***

— Ми розглянули ваше резюме, і
в загальному ми не вражені…
— А ваш офіс теж, так собі…
вікнами не виходить на Волл —
стріт…

***

Чоловік спитав:
— Що на вечерю?
Відповідаю:
— Класне кавказьке блюдо —
жеришодали…

ПОГОДА У ВІННИЦІ

КОЗЕРІГ

***

Сьогодні місцями дощ. Ну, а як
не буде — значить, ви були не в тих
місцях!

***

ТЕЛЕЦЬ

***

— Як вам мій тортик? Правда,
смачно?
— Смачний, смачний… Для тих, хто
смачного не куштував!

***

Моя промова буває блискучою.
А буває — з матовим покриттям.

Налаштовуйтесь на те, що
вам доведеться вислуховувати та виконувати докладні
рекомендації начальства чи
старших родичів. У середині
тижня не виключено безліч
непорозумінь, незручностей і
навіть конфліктних ситуацій.

Сьогодні сідає до мене інструктор
по водінню в машину, а я йому:
— З рідними попрощалися?
Він аж покурити виліз…

За численними зверненнями
користувачів, у Фейсбуці може
з’явитися функція: Додати
у вороги.

***

ОВЕН

***

Альпініст впав у прірву. Друзі
по рації:
— Ти живий?
— Живий!
— Руки цілі?
— Цілі!
— Ноги цілі?
— Цілі!
— Тоді піднімайся!
— Не можу, я ще не долетів…

Дзвінок у лікарню:
— У в мого чоловіка — 38,5 …
— Нічого собі!.. А скільки
в ширину?

***

І в гостях добре. І вдома
добре. Скрізь добре. Тільки б
не на роботі…

РЕКЛАМА

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
20.07

+30
+14

+27
+14

+28
+12

ЧЕТВЕР
21.07

+28
+12

+26
+15

+27
+14

П’ЯТНИЦЯ
22.07

+31
+16

+28
+15

+29
+16

СУБОТА
23.07

+37
+19

+30
+17

+30
+17

НЕДІЛЯ
24.07

+37
+19

+27
+16

+31
+17

ПОНЕДІЛОК
25.07

+26
+16

+26
+16

+27
+15

ВІВТОРОК
26.07

+22
+15

+27
+16

+33
+20

510107

Цього тижня ви маєте ризик
дізнатися, що таке обман
і зрада. Успіх на роботі базуватиметься на вашій
пунктуальності та сумлінності.
Не дозволяйте людям маніпулювати вами.

ВОДОЛІЙ
Не ходіть по колу. Пора підняти свою професійну планку,
зробіть щось для себе та
свого майбутнього. Ділові зустрічі з партнерами у першій
половині тижня виявляться
дуже успішними. У середині
тижня краще не потрапляти
на очі начальству, щоб уникнути конфлікту.

РИБИ
Справи можуть піти не зовсім
так, як ви очікували, ваші
перспективи будуть досить
туманні. Якщо ви не впевнені
у своїх діях, краще не поспішати, це дозволить уникнути
багатьох проблем надалі.
Не заощаджуйте час на сні,
щоб до інших факторів не додалася ще й неуважність.

