
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ВИЖИЛИ, АЛЕ ЩЕ НЕ 
ПЕРЕЖИЛИ
Одні рятувалися з вогню, інші 
надавали першу медичну 
допомогу прямо на вулиці, гасили 
пожежу та виносили потерпілих. 
Ми зібрали для вас історії тих, хто 
вижив, і тих, хто рятував людей 
біля «Ювілейного»

ЛЕГЕНДИ БУДИНКУ 
ОФІЦЕРІВ
У Будинку офіцерів у свій час 
виступав Вольф Мессінг, Nazareth 
і сотні зірок. Чому деякі з них 
набивали тут гулі, чим унікальна 
була студія звукозапису та які 
байки про цей заклад ходять серед 
артистів?с. 9-10 с. 23
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ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ НІБИТО НА ДІТЕЙ с. 4

ЧЕРГИ БІЛЯ БАНКІВ
ЯК ОТРИМАТИ ГРОШІ ВІД ООН

ЧИ Є КОМПЕНСАЦІЯ 
ЗА ЗНИЩЕНЕ АВТО? с.3

510446

БРАТИ ПІШЛИ РАЗОМ 
НА ВІЙНУ І ЗАГИНУЛИ с. 15

468084

грн

РЕКЛАМА

У Вінниці та по інших містах 
України біля відділень 
ПриватБанку та А-Банку 
впродовж кількох днів ажіотаж 

Утворився він через те, 
що містяни почали масово 
оформлювати заявки на 
виплати міжнародних 
організацій 

Тепер отримати грошову 
допомогу від Організації 
Об’єднаних Націй можуть не 
лише переселенці, а й вінничани 

Розповідаємо, хто саме може 
претендувати на грошову 
допомогу, та як оформити 
заявку, не виходячи з дому с.8
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Невивчені 
уроки історії

Äî â³éíè ÿ âîëîíòåðèëà 
ó ì³ñöåâîìó àðõ³â³.

Ïåðåôîòîãðàôîâóâàëà 
ñïðàâè ì³ñüêî¿ óïðàâè 
Â³ííèö³ ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ 
îêóïàö³¿.

Êîëè ïåðåãëÿäàëà ñïðà-
âè, âåñü ÷àñ äóìàëà, ÿê 
äîâîäèëîñü æèòè ëþäÿì, 
ÿêèõ ¿õ êðà¿íà êèíóëà íà-
ïðèçâîëÿùå? ßê ãîäóâàëà 
îá³öÿíêàìè ïðî ï³äïèñà-
íèé ç í³ìöÿìè ïàêò ïðî 
íåíàïàä, ïðî íàéêðàùó 
àðì³þ ñâ³òó ³ ñâ³òëå ìàé-
áóòíº.

À ïîò³ì çàâîäè âèâåçëè 
(ïðàö³âíèê³â çàáèðàëè, 
à ¿õ ðîäèíè çàáîðîíÿ-
ëè áðàòè ç ñîáîþ), óñÿ 
ïàðò³éíà íîìåíêëàòóðà 
âè¿õàëà òàêîæ, à çâè÷àéí³ 
ëþäè çàëèøèëèñü ñàì³, 
áåç âëàäè, áåç óïðàâë³ííÿ 
ì³ñòîì ³ áåç äîêóìåíò³â.

×è áóëè âîíè êîëàáî-
ðàíòàìè? ßê ìàëè âè-
æèâàòè â òèõ ñòðàøíèõ 
óìîâàõ? ßê ìàëè ãîäóâàòè 
ñâî¿ ðîäèíè? ßê ìàëè íà-
â³òü åëåìåíòàðíî ïåðåñó-
âàòèñü ïî ì³ñòó, íå ìàþ÷è 
äîêóìåíò³â â³ä îêóïàö³é-
íî¿ âëàäè?

Ïðèäèâëÿþ÷èñü äî ¿õ 
ôîòî, ÿ äóìàëà, ö³êàâî, 
ÿê ñêëàëàñü ¿õ äîëÿ äàë³? 
×è âèæèëè âîíè? ×è 
íå áóëè ïîò³ì â³ä³ñëàí³ 
äî Ñèá³ðó çà ñï³âïðàöþ 
ç í³ìöÿìè? ×è ìîãëè 
ïðîäîâæóâàòè æèòè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ó Â³ííèöþ çà-
éøëè ñîâºòè?

Öÿ ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ º 
ìàéæå á³ëîþ ïëÿìîþ, áî 
ãîâîðèòè ïðî îêóïàö³þ 
â ðàäÿíñüêîìó ñîþç³ ìîæ-
íà áóëî, ò³ëüêè çãàäóþ÷è 
ïðî ïàðòèçàí³â.

Ñê³ëüêè ðîê³â âëàñíî¿ 
³ñòîð³¿ ìè âòðàòèëè. Áî 
ñâ³äêè óñüîãî òîãî æàõó 
óæå í³êîëè í³÷îãî íàì 
íå ðîçêàæóòü… Áî ïðî 
òàê³ ðå÷³ äóæå íåáåçïå÷íî 
áóëî ðîçêàçóâàòè, ùîá 
íå ñòàòè âîðîãîì íàðîäó.

Çàðàç ìàºìî ìîæëèâ³ñòü 
çðîáèòè òàê, ùîá ëþäè, 
ÿê³ çàëèøèëèñü íà îêóïî-
âàíèõ òåðèòîð³ÿõ ç ð³çíèõ 
ïðè÷èí, íå ñòàëè äëÿ 
íàñ óñ³ âîðîãàìè íàðîäó 
³ çðàäíèêàìè. Áî òå, ùî 
âîíè ïåðåæèâàþòü òàì çà-
ðàç, íàâ³òü âàæêî óÿâèòè.

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

Ціна імпорту  Нацбанк України 
21 липня підвищив курс долара 
до 36,57 гривні. Банкіри прогнозують, 
це призведе до здорожчання дизелю, 
бензинів та автогазу. Бо усе пальне 
купують за кордоном, за валюту. Експерти 
більш оптимістичні: подорожчання 
долара на 25% не стане причиною 
аналогічного подорожчання палива

Як треба вшанувати жертв російського обстрілу 14 липня?

ÍÎÂÈÍÈ

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА ·

ТАЇСАТАЇСА
ГАЙДАГАЙДА

Крім зміни офіційного курсу до-
лара, НБУ оновив низку інших 
обмежень, запроваджених після 
24 лютого. Деякі з них регулятор 
послабив, а деякі посилив.
Відтак, українці як і раніше мо-
жуть знімати з гривневих платіж-
них карток за кордоном 50 тисяч 
гривень (в еквіваленті) на місяць. 
Водночас ліміт на зняття готівко-
вої валюти з гривневих платіж-
них карток за кордоном змінено 
зі щомісячного на щотижневий: 
12,5 тис. грн (в еквіваленті) 
на сім календарних днів;
А ще зменшено щомісячний лі-
міт на P2P перекази громадян 
за кордон із гривневих платіж-

них карток українських банків зі 
100 тисяч гривень (в еквіваленті) 
до 30 тисяч гривень (в еквівален-
ті);
Також Нацбанк встановив обме-
ження на розрахунки картками 
за кордоном у розмірі 100 тисяч 
(у гривневому еквіваленті) з усіх 
гривневих рахунків клієнта в од-
ному банку.
І ще НБУ дозволив банкам прода-
вати безготівкову валюту україн-
цям для розміщення на депозит, 
на термін від трьох календарних 
місяців без права дострокового 
розірвання у межах щомісячного 
ліміту 50 тисяч гривень (в екві-
валенті).

Що ще Нацбанк змінив в операціях із валютою?

ДОЛАР ЗРІС. ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ 
НА ЦІНУ ПАЛЬНОГО?

ОЛЬГА РОМАНЮК (37), 
ПРОВІЗОРКА В АПТЕЦІ:

— У пам’ять про загиблих 
нехай влада обладнає схо-
вища, щоб люди більше не 
гинули.

НАТАЛІЯ ОЛІЙНІЧЕНКО (28), 
КОПІРАЙТЕРКА:

— Потрібно встановити на 
тому місці щось значуще! Ми 
ніколи не забудемо цю дату 
та загиблих.

ДАР’Я ГОЦ (29), ПРАЦІВНИЦЯ 
«ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ МІСТ»:

— Можливо, за Будинком 
офіцерів висадити на честь 
кожного із загиблих дерева? З 
меморіальною дошкою.

ОЛЕКСАНДР БОЙКО (34), 
ПЕРЕВІЗНИК:

— Війна скінчилася чи що? 
Які каплички, які пам’ятники? 
Людей, звісно, шкода, але 
спочатку треба виграти війну!

ВАСИЛЬ КРАВЧУК (60), ПРАЦЮЄ 
В «АГЕНЦІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ»:

— Треба встановити під лі-
таком постамент загиблим 
з інформацією про трагедію.

ЛІНА БУЛЕЙКО (75), ВИКЛАДАЧКА 
В ЛІЦЕЇ № 7 ІМ. СУХОМОВСЬКОГО:

— У пам’ять про жертв обстрі-
лу можна на тому місці по-
будувати капличку. І щоб там 
постійно горіли лампадки.

À-95+ òà íà äâ³ ãðèâí³ (äî 54,99) 
çá³ëüøèëàñÿ ñåðåäíÿ ö³íà äèçåëþ 
íà ÀÇÑ Mango.

Íàòîì³ñòü âåëèê³ ìåðåæ³ ÀÇÑ, 
òàê³ ÿê WOG, ÎÊÊÎ, ÁÐÑÌ, Óê-
ðíàôòà, íàðàç³ óòðèìóþòü ö³íè 
íà ïîïåðåäíüîìó ð³âí³, çà ÿêèõ 
ö³íà áåíçèí³â 51–52 ãðí çà ë³òð, 
äèçåëþ 56–57 ãðí.

Ùîäî àâòîãàçó, òî íîâèé êóðñ 
äîëàðà ïîêè íå çóïèíèâ ïàä³ííÿ 
ö³í íà öåé ñåãìåíò ïàëèâà. Ñåðåä-
íÿ ö³íà íà ñêðàïëåíèé ãàç çà âèõ³ä-
í³ (ç 22 ïî 25 ëèïíÿ) â óêðà¿íñüêèõ 
ìåðåæàõ ÀÇÑ çíèçèëàñÿ íà 30 êî-
ï³éîê çà ë³òð — äî 30,09 ãðí/ë. Ïðî 
öå ïåðåäàº ïîðòàë «Åíåðãåòè÷íèé 
êîðåñïîíäåíò» enkorr.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ìèíóëîãî ÷åò-
âåðãà Íàöáàíê 
ï³äâèùèâ îô³ö³é-

íèé êóðñ äîëàðà àæ íà ÷âåðòü, 
äî 36,57 ãðèâí³.

«Â³éíà òðèâàº âæå ìàéæå ï’ÿòü 
ì³ñÿö³â, çà ÿê³ â³äáóëèñÿ ñóòòºâ³ 
çì³íè â íàø³é òà ñâ³òîâ³é åêîíî-
ì³ö³. Â òàêèõ óìîâàõ îô³ö³éíèé 
êóðñ ãðèâí³ íà ð³âí³ 24 ëþòîãî 
(29,25 ãðí/$, — àâò.) âæå íå â³ä-
ïîâ³äàº ðåàë³ÿì òà ïîñòóïîâî 
âòðà÷àº ðîëü ÿêîðÿ äëÿ î÷³êó-
âàíü», — ïîÿñíèâ ìîòèâàö³þ çì³í 
ãîëîâà ÍÁÓ Êèðèëî Øåâ÷åíêî.

Ó Íàöáàíêó ïåðåêîíàí³, ùî 
òàêå ï³äâèùåííÿ êóðñó âèð³øóº 
ê³ëüêà ïðîáëåì. Ïî-ïåðøå, 
çá³ëüøèòü ïðèïëèâ âàëþòíî¿ 
âèðó÷êè, áî åêñïîðòåðè òà àé-
ò³âö³ ïî÷íóòü àêòèâí³øå çàâîäèòè 
âàëþòó â Óêðà¿íó, à íå òðèìàòè ¿¿ 
íà çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ.

Ïî-äðóãå, çìåíøèòü îáñÿãè 
ñïåêóëÿö³é, ÿê³ âèíèêàëè ÷åðåç 
âåëèêó ð³çíèöþ ì³æ îô³ö³éíèì òà 
ãîò³âêîâèì êóðñàìè. Áî äî çì³-
íè îô³ö³éíîãî êóðñó, îäèí äîëàð 
êîøòóâàâ, îð³ºíòîâíî, 37 ãðí.

Ðèíîê ìèòòºâî â³äðåàãóâàâ 
íà ³í³ö³àòèâó ÍÁÓ, ï³äâèùèâ-
øè âàðò³ñòü ïðîäàæó ãîò³âêî-
âîãî äîëàðà. Íà 25 ëèïíÿ êóðñ 
ó áàíêàõ ñêëàäàâ 39,25 ãðí/$, 
à ó íåáàíê³âñüêèõ îáì³ííèêàõ — 
39,5 ãðí/$.

ЗРОСТАННЯ МОЖЕ І НЕ БУДЕ
Ï³äâèùåííÿ ðåãóëÿòîðîì îô³-

ö³éíîãî êóðñó íà ÷âåðòü ïðèçâå-
äå äî çðîñòàííÿ ö³í, çîêðåìà 
íà ïàëüíå. Àëå íå ïëþñ 25%, ÿê 
îô³ö³éíèé êóðñ äîëàðà.

«Êîðåêö³ÿ îô³ö³éíîãî êóðñó, 
íà íàøó äóìêó, çóìîâèòü äåñü 
2–3-â³äñîòêîâ³ ïóíêòè ³íôëÿ-
ö³¿, ç ÿêèõ íà ïàëüíå çóìîâèòü 
ïðèáëèçíî 0,6–0,8 â³äñîòêîâîãî 

ïóíêòó», — çàçíà÷èâ çàñòóïíèê 
ãîëîâè Íàöáàíêó Ñåðã³é Í³êî-
ëàé÷óê ï³ä ÷àñ áðèô³íãó 21 ëèï-
íÿ.

À îò äèðåêòîð «Êîíñàëòèíãîâî¿ 
ãðóïè À-95» Ñåðã³é Êóþí ñïðîã-
íîçóâàâ, ùî ð³øåííÿ ÍÁÓ âçà-
ãàë³ ìîæå íå âïëèíóòè íà ð³âåíü 
ö³í íà çàïðàâêàõ. Áî òðåéäåðè, 
ìîâëÿâ, âçàãàë³, ï³ñëÿ íàñè÷åííÿ 
ðèíêó íàôòîïðîäóêòàìè õîò³ëè 
çíèæóâàòè ö³íè, à òåïåð ïðîñòî 
íå áóäóòü öüîãî ðîáèòè, ÷åðåç 
çðîñòàííÿ êóðñó.

«Àâòîãàç çäåøåâøàâ íà çà-
ïðàâêàõ çà ì³ñÿöü íà 25–30%. 
Â îêðåìèõ ðåã³îíàõ â³í âæå 
íèæ÷å 29 ãðí/ë. Ìè î÷³êóâà-
ëè, ùî ïðîòÿãîì òèæíÿ-äâîõ 

ö³íà íà äèçïàëüíå âïàäå äî 45–
48 ãðí/ë, áåíçèí ì³ã âòðèìàòèñü 
âíàñë³äîê íåñòà÷³ â ïîñòà÷àííÿõ, 
ÿêå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é íàäàë³, — 
ïèñàâ íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³ 
Ñåðã³é Êóþí. — Ùî áóäå äàë³? 
Íà æàëü, ïðî î÷³êóâàíå çíè-
æåííÿ äîâåäåòüñÿ çàáóòè. Àëå 
ïîòî÷í³ ö³íè íà çàïðàâêàõ ìà-
þòü âñ³ øàíñè óòðèìàòèñÿ áåç 
ï³äâèùåííÿ. Öüîìó áóäå òàêîæ 
ñïðèÿòè é çíèæåííÿ ñâ³òîâèõ ö³í 
íà íàôòó é íàôòîïðîäóêòè, ÿêå 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ëèïí³».

ВАРТІСТЬ ПАЛИВА 
НА ВІННИЦЬКИХ АЗС

À ùî ìè áà÷èìî íà ïðàêòèö³? 
Ñòàíîì íà 25 ëèïíÿ, íà ÷îòèðè 
ãðèâí³ çðîñëà ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 
äèçïàëèâà íà ÀÇÑ Chipo — 
äî 57,9 ãðí çà ë³òð. Íà îäíó ãðèâ-
íþ (äî 50,99 ãðí/ë) çðîñëà ö³íà 

Ïðî î÷³êóâàíå 
çíèæåííÿ ö³í íà 
ïàëüíå ìîæíà çàáóòè. 
Àëå ïîòî÷í³ ö³ííèêè íà 
çàïðàâêàõ ìàþòü âñ³ 
øàíñè óòðèìàòèñÿ

Великі мережі АЗС поки не збільшили ціну бензинів та 
дизеля. А за минулі вихідні, 22–25 липня, автогаз продовжив 
дешевшати
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Ремонтують 
покрівлю
 Ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëè 
âèêîíàííÿ íåâ³äêëàäíèõ 
ðîá³ò ³ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó ïîêð³âë³ áóäèíêó, ÿêèé 
ïîñòðàæäàâ íàéá³ëüøå â³ä 
ðàêåòíîãî îáñòð³ëó 14 ëèï-
íÿ. Éäåòüñÿ ïðî áàãàòîêâàð-
òèðíèé æèòëîâèé áóäèíîê, 
ùî çíàõîäèòüñÿ íà Âèííè-
÷åíêà, 35. Çà ðåçóëüòàòàìè 
òåõí³÷íîãî îáñòåæåííÿ 
åêñïåðò³â, ïîêð³âëÿ íå ï³ä-
ëÿãàº ïîòî÷íîìó ðåìîí-
òó ³ ïîòðåáóº âèêîíàííÿ 
íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò. Òîìó 
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ÂÌÐ 
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó ïîêð³âë³ çà ðàõóíîê 
êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ðîìàí Ôóðìàí ðîçïîâ³â, 
ùî äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò 
çàëó÷èëè áëèçüêî 20 ïðà-
ö³âíèê³â. Íàðàç³ âîíè 
çàéìàþòüñÿ äåìîíòàæåì òà 
ðîç÷èùåííÿì ïîêð³âë³ äëÿ 
âèêîíàííÿ êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó.
— Ïëîùà ðîá³ò ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 600 ì êâ. Çðîáèìî 
óñå ìîæëèâå, àáè ÿêíàé-
øâèäøå çàâåðøèòè ðîáîòè 
òà íå äîïóñòèòè ðóéíóâàíü 
òà ï³äòîïëåííÿ êâàðòèð 
ó ðàç³ íåïîãîäè, — êàæå 
Ðîìàí Ôóðìàí.
Êîì³ñ³¿ ïðîäîâæóþòü ïðî-
âîäèòè îáñòåæåííÿ êâàðòèð 
äëÿ ô³êñàö³¿ ïîøêîäæåíü. 
Íà ÷åðç³ ùå äåê³ëüêà áóäèí-
ê³â, ÿê³ ìàþòü ñóòòºâ³ ïî-
øêîäæåííÿ òà ïîòðåáóþòü 
â³äíîâëåííÿ. Çàô³êñîâàíî 
ïîøêîäæåííÿ ó 78 áóäèí-
êàõ (49 áàãàòîïîâåðõ³âîê, 
29 áóäèíê³â ïðèâàòíîãî 
ñåêòîðó.) Çàãàëîì îð³ºí-
òîâíî 780 êâàðòèð çàçíàëè 
ðóéíóâàíü.

Ще 35 трамваїв
 Äî Â³ííèö³ ïîñòàâëÿòü ³ç 
Öþð³õà 35 òðàìâà¿â «Tram 
2000». Ïðî öå ³íôîðìóº Â³-
ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.
Öå áóäå äðóãèé åòàï ðå-
àë³çàö³¿ ïðîºêòó ç Öþ-
ð³õîì. Íàãàäàºìî, ç 
2006 ïî 2011 ð³ê ó ðàì-
êàõ ïåðøîãî åòàïó ì³ñòî 
îòðèìàëî 116 òðàìâàéíèõ 
âàãîí³â.
Ãðàô³ê äîñòàâêè ó Â³ííèöþ 
ïàðò³¿ ç 35 òðàìâà¿â «Tram 
2000» çàçíàâ çì³í ÷åðåç 
â³éíó. Ïðîòå íàðàç³ óæå çà-
âåðøåí³ ðîáîòè íàä âèãî-
òîâëåííÿì òà âèïðîáóâàí-
íÿì ñïåö³àëüíèõ òðàâåðñ³â.
— Öå îáëàäíàííÿ íåîáõ³äíå 
íàì äëÿ ïîäàëüøîãî ðîç-
âàíòàæåííÿ òðàìâàéíèõ 
âàãîí³â, ÿê³ íàì ïåðåäàäóòü 
øâåéöàðñüê³ ïàðòíåðè, — 
êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó åíåðãåòèêè, 
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Àíäð³é 
Ñîðîê³í. — Íàðàç³ ãðàô³ê 
ïîñòàâêè êîðèãóºòüñÿ ÷åðåç 
â³éñüêîâó àãðåñ³þ ðîñ³¿. 
Àëå ïîïðè âñå ï³äãîòîâêà 
äî îòðèìàííÿ íîâèõ òðàì-
âàéíèõ âàãîí³â âèêîíóºòüñÿ 
â ïîâíîìó îáñÿç³, íåçâàæàþ-
÷è íà âîºííèé ñòàí.

КОРОТКОКОРОТКО

Адвокатка Ольга Дунаєнко 
в цьому випадку радить отрима-
ти довідки про знищення майна 
від правоохоронців та екстрених 
служб.
— Питання компенсації наразі 
не врегульоване, але автовлас-
ники можуть отримати довідку 
про знищення майна у поліції та 
в ДСНС. Поки таку довідку мож-
на використати у випадку того, 
якщо автомобіль був придба-

ний у кредит, для звільнення від 
обов’язку гасити заборгованість 
за кредитом, — сказала Дунаєн-
ко. — У кого авто було придбане 
за особисті кошти, рекомендую 
брати такі довідки та додатково 
робити експертну оцінку для ви-
значення вартості збитків на ви-
падок, якщо все ж таки на зако-
нодавчому рівні буде закріплене 
відшкодування за пошкоджен-
ня/знищення рухомого майна.

Що робити, якщо авто куплене в кредит?

ïåðòèçà, â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ, º áåçêîøòîâíîþ 
äëÿ çàÿâíèêà, — çàóâàæèëà Â³-
òàë³ÿ Ñåðåáðÿíñüêà.

А ЩЕ ТРЕБА ПОСКАРЖИТИСЬ 
У СЛІДЧИЙ КОМІТЕТ РФ

Íàñòóïíèé êðîê, ÿêèé âàñ 
äåùî çäèâóº — öå çâåðíåííÿ 
äî ñë³ä÷îãî êîì³òåòó ðîñ³éñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿.

×åðåç ¿õ «Èíòåðíåò-ïðèåìíóþ» 
(sledcom.ru/reception) âè çìîæåòå 
ïîäàòè çâåðíåííÿ, â ÿêîìó çà-
çíà÷èòå, ùî «ó òàêîìó òî ì³ñö³, 
â òàêèé ÷àñ, âíàñë³äîê îáñòð³ëó 
ðîñ³éñüêîþ ôåäåðàö³ºþ áóëî 
çíèùåíå ìàéíî òà îòðèìàíà òàêà 
ñóìà çáèòê³â. Ïðîøó ïðîâåñòè 
ðîçñë³äóâàííÿ òà âèïëàòèòè êîì-
ïåíñàö³þ». Çàëèøòå àäðåñó ñâîº¿ 
åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íà ÿêó âàì 
íàä³øëþòü â³äïîâ³äü.

— Öå ôîðìàëüí³ñòü, ÿêó òðå-
áà âèêîíàòè ëþäèí³, ïåðåä òèì 
ÿê çâåðíóòèñÿ äî ì³æíàðîäíèõ 

ñóä³â, — ïîÿñíèëà Â³òàë³ÿ Ñåðå-
áðÿíñüêà. — Çîêðåìà, ìîæåòå ïî-
ò³ì çâåðíóòèñü â ªâðîïåéñüêèé 
ñóä ç ïðàâ ëþäèíè (ªÑÏË — 
àâò.), êóäè ìàºòå ïðàâî ïîäàòè 
ñêàðãó ùîäî ïîðóøåííÿ ñâî¿õ 
ìàéíîâèõ ïðàâ ³ âèìàãàòè êîì-
ïåíñàö³þ â³ä ðîñ³éñüêî¿ ôåäå-
ðàö³¿.

Àäâîêàò Âàäèì Âîëîäàðñüêèé 
äîäàâ, ùî ç ªâðîïåéñüêèì ñó-
äîì ç ïðàâ ëþäèíè ìîæå áóòè 
ïðîáëåìà: àäæå ðîñ³ÿ âèð³øèëà 
íå âèêîíóâàòè ð³øåííÿ ªÑÏË, 
âèíåñåí³ ï³ñëÿ 15 áåðåçíÿ 
2022 ðîêó, ï³ñëÿ òîãî, ÿê êðà¿-
íó-àãðåñîðêó âèêëþ÷èëè ç Ðàäè 
ªâðîïè.

— Îäíàê ôàêò ïîäàííÿ çàÿâ 
ó ì³æíàðîäí³ òà óêðà¿íñüê³ 
ñóäè — öå ñèãíàë â³ä ñóñï³ëüñòâà 
äî óêðà¿íñüêèõ îðãàí³â âëàäè, 
ùî º ïîòðåáà â ä³ºâèõ ìåõàí³ç-
ìàõ êîìïåíñàö³¿, — ï³äêðåñëèëà 
þðèñòêà ÃÎ «Ïðàâîçàõèñíà ãðó-
ïà «Ñ³÷» Â³òàë³ÿ Ñåðåáðÿíñüêà.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Âíàñë³äîê ðà-
êåòíîãî óäàðó 
ðîñ³¿ ïî öèâ³ëüíèõ 

îá’ºêòàõ Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ — 
26 çàãèáëèõ òà ïîíàä 60 ãîñï³òà-
ë³çîâàíèõ ëþäåé. Êð³ì ëþäñüêèõ 
æåðòâ, áóëè ùå é ìàòåð³àëüí³: 
55 ïîøêîäæåíèõ æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, 40 çíèùåíèõ àâòî.

Ó «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ» òà â «Ä³¿» 
â³ííè÷àíè ìîæóòü ïîäàòè çàÿâêó 
íà â³äøêîäóâàííÿ ïîøêîäæåíî-
ãî/çíèùåíîãî ìàéíà. Îò ò³ëüêè 
íþàíñ — öå ïðàâî ä³º ò³ëüêè 
íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü. Òî ÿê 
áóòè àâòîâëàñíèêàì, ÷è¿ ìàøèíè 
áóëè çíèùåí³ ðîñ³ºþ ó Â³ííèö³?

СТРАХОВА НЕ ЗАПЛАТИТЬ
Ñòðàõóâàííÿ àâòîìîá³ë³â — 

àâòîöèâ³ëêà — º îáîâ’ÿçêîâîþ 
äëÿ âîä³¿â â Óêðà¿í³. Àëå, ÿê âè-
ÿâëÿºòüñÿ, í³ ÎÑÖÏÂ, í³ íàâ³òü 
ÊÀÑÊÎ, íå ïîêðèâàº çáèòê³â, 
îòðèìàíèõ âíàñë³äîê âîºííèõ 
ä³é. Ïðî öå æóðíàë³ñòó ðîçêàçàâ 
àäâîêàò Âàäèì Âîëîäàðñüêèé.

— Àâòîöèâ³ëêà íå ïîêðèâàº òà-
êèé ðèçèê. ÊÀÑÊÎ, çàçâè÷àé, 
ì³ñòèòü ïóíêò, ùî âîºíí³ ä³¿ íå º 
ñòðàõîâèì âèïàäêîì, — êàæå Âî-
ëîäàðñüêèé. — Äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè 
ïîÿâè ìåõàí³çìó â³äøêîäóâàííÿ 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ êîøòîì 
êðà¿íè-àãðåñîðà.

²ñíóº îêðåìèé âèä äîãîâîð³â — 
ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â â³éíè, òåðî-
ðèçìó òà ãðîìàäñüêèõ çàâîðóøåíü 
(PVI), ðîçêàçàëà àäâîêàòêà Ìà-
ðèíà Ñåìåíîâà.

— Çà òàêèì äîãîâîðîì â³äøêî-
äîâóºòüñÿ ïîøêîäæåííÿ ìàéíà: 
ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî, òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, ìàéáóòíüî-
ãî âðîæàþ, âàíòàæ³â (òîâàð³â) 
ï³ä ÷àñ ïåðåâåçåííÿ, ñâ³éñüêèõ 
òâàðèí; ïåðåðâè ó âèðîáíèöòâ³ 
òîùî, — ñêàçàëà Ñåìåíîâà. — Àëå 
é äî ïî÷àòêó âîºííèõ ä³é â Óêðà-
¿í³ òàê³ äîãîâîðè óêëàäàëèñÿ ò³ëü-
êè çà êîðäîíîì. Íàðàç³ ìîæíà 

çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî 
æîäíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ íå áóäå 
ñòðàõóâàòè ìàéíî íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè â³ä âîºííèõ ðèçèê³â.

Êð³ì òîãî, íàðàç³ â Óêðà¿í³ 
íåìàº çàêîíó, ÿêèé áè ðåãóëþâàâ 
ïðîöåñ âèïëàò òà êîìïåíñàö³é 
çà çàïîä³ÿíó øêîäó êðà¿íîþ-
àãðåñîðîì. Âåðõîâíà Ðàäà ùå 
1 êâ³òíÿ ñõâàëèëà â ïåðøîìó 
÷èòàíí³ ïðîºêò çàêîíó ¹ 7198. 
Òîáòî, íàä öèì ïðîºêòîì íàð-
äåïè ïðàöþþòü äàë³, ³ êîëè â³í 
ñòàíå çàêîíîì — íåçðîçóì³ëî.

À ïðî êîìïåíñàö³þ çáèòê³â 
çà çíèùåííÿ ðóõîìîãî ìàéíà — 
àâòîìîá³ë³â, ïîáóòîâî¿ òåõí³êè, 
îñîáèñòèõ ðå÷åé òîùî — âçàãàë³ 
çàðàç íå éäå ìîâà. Òî ùî òîä³ 
ðîáèòè?

ЕКСПЕРТИЗУ МАЮТЬ ЗРОБИТИ 
БЕЗОПЛАТНО

Þðèñòêà ÃÎ «Ïðàâîçàõèñíà 
ãðóïà «Ñ³÷» Â³òàë³ÿ Ñåðåáðÿí-
ñüêà ðàäèòü çàéìàòèñü ô³êñàö³ºþ 
îòðèìàíèõ çáèòê³â.

— Òðåáà ðîáèòè ôîòî, â³äåî, 
çáèðàòè ïóáë³êàö³¿ ó ÇÌ², — êàæå 
þðèñòêà. — Äàë³ âàðòî çâåðíóòè-
ñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â — ó ïîë³-
ö³þ àáî äî ïðîêóðàòóðè — ùîá 
ïîäàòè çàÿâó ïðî â÷èíåííÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç 
áîêó ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿.

Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ, 
ëþäèíà îòðèìóº ñòàòóñ ïîòåð-
ï³ëî¿ îñîáè, ìîæå âçÿòè âèòÿã ç 
ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, 
òà çâåðíóòèñÿ äî ñë³ä÷îãî ç êëî-
ïîòàííÿì ïðîâåñòè åêñïåðòèçó.

— Òàêèì ÷èíîì, êâàë³ô³êî-
âàíèé åêñïåðò âèçíà÷èòü ñóìó 
çáèòê³â â³ä ïîøêîäæåííÿ ÷è 
çíèùåííÿ àâòîìîá³ëÿ âíàñë³äîê 
ðîñ³éñüêîãî îáñòð³ëó. ² òàêà åêñ-

ЧИ БУДЕ КОМПЕНСАЦІЯ ЗА 
ЗНИЩЕНЕ У ВІЙНУ АВТО
Збитки  Внаслідок обстрілу Вінниці 
14 липня згоріли вщент 40 автомобілів. 
Але у «Дії» та «Прозорих офісах» 
приймають заявки на компенсацію 
за пошкодження нерухомості.
Розпитали юристів про те, що робити 
людям, яким росія знищила або 
пошкодила машини під час ракетного 
удару?

ÍÎÂÈÍÈ

Êîìïåíñàö³ÿ çà 
çíèùåííÿ ìàéíà 
íå ïåðåäáà÷åíà 
çàêîíîäàâñòâîì. 
Âåðõîâíà Ðàäà 
íàïðàöüîâóº çàêîíè

Одна з ракет впала на парковку перед медцентром. Від 
вибуху зайнялася пожежа, через яку згоріли усі автомобілі
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Ми звернулися за порадами, 
як убезпечити себе від шахраїв, 
до відділу протидії кіберзлочинам 
у Вінницькій області Департамен-
ту кіберполіції.
— Якщо ви натрапили на публіка-
цію, що стосується збору грошових 
коштів на допомогу, не кваптеся 
надсилати грошові кошти, адже 
вони можуть піти не за призначен-
ням, — говорить старший інспектор 
з особливих доручень Відділу про-
тидії кіберзлочинам у Вінницькій 
області Департаменту кіберполіції 
Нацполіції Богдан Данілов.
За його словами, якщо ви 
не впевнені, що ваші грошові 
кошти підуть на благодійний 
збір, ви можете перевірити ін-
формацію на офіційному сай-
ті Департаменту кіберполіції 
у вкладці «StopFraud» за посилан-
ням «https://cyberpolice.gov.ua/
stopfraud/». Заповнивши рядок 
пошуку, де після введення номера 
банківської карти, телефону або 

посилання на веб-ресурс, буде 
показано, чи використовуються/
використовувались вказані вами 
дані шахраями.
— Поряд з цим, якщо ви стали 
жертвою шахрайства чи володі-
єте інформацією про неправомірні 
дії, повідомте про це працівників 
Департаменту кіберполіції, вико-
ристовуючи вкладку «Зворотній 
зв’язок» або сформуйте звернен-
ня та надішліть його на електронну 
пошту «callcenter@cyberpolice.gov.
ua», — продовжує Богдан Данілов.
Якщо ви хочете зв’язатися із пра-
цівниками Департаменту кіберпо-
ліції, то телефонуйте за номером 
0 800 505 170. А з працівниками 
Відділу протидії кіберзлочинам 
у Вінницькій області використо-
вуйте: (0432) 504741.
— Після ракетних обстрілів Вінни-
ці жодного звернення стосовно 
збору коштів для постраждалих 
на адресу Відділу протидії кіберз-
лочинам не надходило, — каже 

фахівець.
Як пояснює Богдан Данілов, най-
частіше збір коштів здійснюється 
благодійними фондами та органі-
заціями. Як правило, такі установи 
є юридичними особами, зареє-
строваними в Україні чи за кор-
доном та мають свої установчі і 
статутні документи.
— Для отримання грошових ко-
штів такі організації надають 
офіційні банківські реквізити, 
на своїх веб-порталах розміщу-
ють ліцензії та установчі докумен-
ти, — говорить він. — Тому під час 
переказу грошових коштів через 
веб-банкінги чи термінали гро-
мадянам надається інформація 
щодо отримувача платежу.
Також у кіберполіції створений 
телеграм-канал для інформу-
вання оперативних підрозділів 
Національної поліції про факти 
злочинів, скоєних у воєнний час, 
за цим посиланням: https://cutt.
ly/jZycRuv.

Як не потрапити на гачок таких шахраїв?

Ôîòî ç øàõðàéñüêîãî äîïèñó 
ìè çíàéøëè íà ñàéò³ «Ðàä³î Ñâî-
áîäà» ó ¿õí³é ôîòîãàëåðå¿ ïðî òå, 
ÿê â³éíà íà Äîíáàñ³ ïîçáàâëÿº 
äèòèíñòâà. Ñâ³òëèíà çðîáëåíà 
15 ñåðïíÿ 2015 ðîêó.

«Äìèòðî (7 ðîê³â) ³ Àíäð³é 
(12 ðîê³â) ó òðàâìàòîëîã³÷í³é 
ë³êàðí³ Äîíåöüêà. Õëîïö³ áóëè 
ïîðàíåí³ 7 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ï³ä 
÷àñ âèáóõó ãðàíàòè, ÿêó âîíè 
çíàéøëè íà ïîë³ãîí³ áîéîâèê³â 
óãðóïîâàííÿ «ÄÍÐ», — ÷èòàºìî 
ó ïóáë³êàö³¿ «Ðàä³î Ñâîáîäà».

ßê ìè öå çðîáèëè? Ïðîñòî çà-
âàíòàæèëè ôîòî ç äîïèñó, â³ä-
êðèëè «Google Êàðòèíêè» ³ çà-
âàíòàæèëè òóäè íàøó ñâ³òëèíó. 
Ïîøóê íàì ïîêàçàâ ïóáë³êàö³þ 
«Ðàä³î Ñâîáîäà» çà 2015-é, çâ³äòè 
øàõðà¿ é âçÿëè ôîòîãðàô³þ.

Öå îäèí ³ç íàéïðîñò³øèõ ìå-
òîä³â, ÿêèì âè ìîæåòå êîðèñòó-
âàòèñÿ, êîëè â³ä÷óâàºòå ñóìí³âè 
ùîäî ïðàâäèâîñò³ çáîðó ãðîøåé.

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Ñõåìà öèõ øàõ-
ðàéñòâ íåçì³ííà: 
ï³äá³ðêà ôîòî, âêðà-
äåíèõ â ³íòåðíåò³, 

òà âèãàäàíà ³ñòîð³ÿ ïîñòðàæäà-
ëî¿ ñ³ì’¿ ç ð³çíèìè âàð³àö³ÿìè. 
Òàêèé çá³ð ïî÷àëè ïîøèðþâàòè 
â ³íòåðíåò³ äëÿ íà÷åáòî ðîäèíè 
ç Â³ííèö³.

НАЧЕБТО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 
ВИБУХУ

«ÁËÀÃÀÞ ÏÐÎ ÐÅÏÎÑÒ!! 
Ùîá ÿê á³ëüøå ëþäåé ïîáà÷èëî 
öåé æàõ! ßêèé ñòàâñÿ ó Â³ííè-
ö³! Áëàãàþ äîïîìîãòè ö³é ðî-
äèí³, áàòüêè çàãèíóëè çàëèøè-
ëàñü ò³ëüêè òðè õëîï÷èêà, îäèí 
â äóæå âàæêîìó ñòàí³. Áàáóñÿ òåæ 
â äóæå âàæêîìó ïñèõîëîã³÷íîìó 
ñòàí³. Ó ñòàðøîãî õëîï÷èêà â³-
ä³ðâàëî ðó÷êó. Äóæå ïðîøó óñ³õ 
íå áàéäóæèõ ïðî äîïîìîãó. ÁËÀ-
ÃÀÞ!! 5375411504916086. PayPal. 
Gerajar@ukr.net. Çáîðîì êîøò³â 
çàéìàºòüñÿ, Þð³é Âàñèëüîâè÷ 
Ãóñàê òà éîãî äðóæèíà Ìàð³ÿ. 
Çà ïîðÿòóíîê âñ³ì âåëèêå äÿ-
êóþ. Ñëàâà Óêðà¿í³!!!», — éäåòüñÿ 
ó øàõðàéñüêîìó äîïèñ³.

Ïðî íüîãî íàì íàïèñàëà ÷è-
òà÷êà Íàòàë³ÿ ç ïðîõàííÿì ðîç³-
áðàòèñÿ, ÷è ñïðàâä³ ï³ä ÷àñ îá-
ñòð³ë³â Â³ííèö³ ïîñòðàæäàëè öèõ 
òðè õëîï÷èêè.

«Âèïàäêîâî â ³íòåðíåò³ ìåí³ 
âèäàëî íîâèíè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 

òðàãåä³¿, ùî ñòàëàñü ó íàøîìó 
ì³ñò³… Ðàí³øå í³õòî ïî îô³ö³éíèõ 
äàíèõ íå ïèñàâ ïðî öèõ õëîï÷è-
ê³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè á³ëÿ äîìó 
îô³öåð³â, ³ ïðî òå, ùî çàãèíóëè 
¿õ áàòüêè… Ìîæëèâî, âàì â³äîìî 
ÿêóñü ³íôîðìàö³þ ïðî íèõ?» — 
íàïèñàëà Íàòàë³ÿ íàøîìó ãîëîâ-
íîìó ðåäàêòîðó.

² íå ëèøå Íàòàë³ÿ íàòðàïëÿëà 
íà öåé äîïèñ. Ùå îäíà â³ííè-
÷àíêà Îêñàíà ðîçïîâ³äàº íàì, 
ùî âæå ðàí³øå áà÷èëà öåé äî-
ïèñ â ñîöìåðåæàõ ³ íå çíàëà, ÷è 
öå ïðàâäà.

Âèùåçãàäàíó ³íôîðìàö³þ çà-
ðàç àêòèâíî ïóáë³êóº òàê çâàíèé 
Ðîìàí Ïàíüê³â ó ð³çíèõ ãðóïàõ, 
íàïðèêëàä, «ÐÀÁÎÒÀ Â ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ 2022 Àêòóàëüíûå âàêàíñèè» 
÷è «Óêðà¿íö³ Goleniów». Çà÷àñòó 
öå ãðóïè, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³àñïîð 
óêðà¿íö³â çà êîðäîíîì.

ПЕРЕВІРИЛИ АККАУНТ І ФОТО
Ñòîð³íêà ó öüîãî Ðîìàíà â³ä-

âåðòî ôåéêîâà, íà í³é íåìàº æîä-
íèõ äîïèñ³â, îñîáèñòî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ òà äðóç³â. À âñ³ ñâ³òëèíè — ç 
³íòåðíåòó.

Îòîæ, ïðîô³ëü ëþäèíè, ÿêà 
ïðîñèòü ïðî äîïîìîãó — öå íàé-
ïåðøå, ùî ìàº âàñ íàñòîðîæèòè, 
êîëè âè ïîáà÷èòå çá³ð â ³íòåðíåò³.

Ùîäî ñàìîãî äîïèñó. Â³í íàïè-
ñàíèé åìîö³éíî òà áåçãðàìîòíî. 
À õëîïö³, ùî íà÷åáòî ïîñòðàæ-
äàëè â³ä ðàêåòíîãî îáñòð³ëó Â³-
ííèö³, íàñïðàâä³ ñôîòîãðàôîâàí³ 
ï³ñëÿ îáñòð³ëó Äîíåöüêà.

ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ 
НІБИТО ПОСТРАЖДАЛИ У ВІННИЦІ
Інтернет-шахраї  Після ракетних 
обстрілів Вінниці в соцмережах 
почало з’являтися чимало зборів для 
постраждалих людей. Однак не всі з 
них були правдиві. Знайшлися ті, хто 
вирішив нажитися на чужому горі. Шахраї 
публікують вигадані історії з вкраденими 
в інтернеті фото, і просять надсилати їм 
гроші. Розповідаємо, як убезпечити себе 
від подібних шахрайських схем

Такий допис про начебто постраждалих хлопчиків у 
Вінниці активно публікують у багатьох групах в Facebook. 
Це шахрайська схема

Фото, що використовують шахраї, зроблене у Донецьку. На ньому діти, що постраждали 
від вибуху гранати у 2015 році
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Âíàñë³äîê ðàêåòíîãî îáñòð³ëó 
ðîñ³ÿí ïî Â³ííèö³ ïîñòðàæäàëî 
ïîíàä 50 áóä³âåëü. Ñåðåä íèõ áó-
äèíîê â³ííè÷àíêè Äàð’¿ Ñòåíþ-
êîâî¿. Ó çðóéíîâàíèõ ê³ìíàòàõ 
ð³äíî¿ äîì³âêè ä³â÷èíà ïðîâåëà 
ñâîþ âåñ³ëüíó ôîòîñåñ³þ. Êàäðè 
ç íå¿ îáëåò³ëè âñþ ìåðåæó.

Âåñ³ëëÿ Äàð’¿ áóëî çàïëàíîâàíå 
íà 15 ëèïíÿ. Î 10.00 âîíè ç íà-
ðå÷åíèì ìàëè éòè äî ÐÀÖÑó, ï³ñ-
ëÿ — ñâÿòêóâàòè ç áëèçüêèìè òà 
ð³äíèìè. Ïëàíè çì³íèâ îáñòð³ë 
Â³ííèö³, ÿêèé ðîñ³ÿíè ïðîâåëè 
14 ëèïíÿ.

Êîëè ïî ì³ñòó âäàðèëè ðàêåòè, 
Äàð’ÿ çíàõîäèëàñÿ ó íàðå÷åíîãî. 
Â³í æèâå ïðèáëèçíî â äåñÿòè õâè-
ëèíàõ ï³øêè â³ä ì³ñöÿ âëó÷àííÿ. 
Ïàðà íå ïîñòðàæäàëà. Îäíàê, êîëè 
çðîçóì³ëè, ùî ïîö³ëèëè ó Áóäè-
íîê îô³öåð³â òà «Þâ³ëåéíèé», ïî-
÷àëè òåëåôîíóâàòè ïåðåñåëåíöÿì 
³ç Õàðêîâà, ÿê³ æèëè ó áóäèíêó 

ä³â÷èíè íà âóëèö³ Â³ííè÷åíêà. 
Í³õòî íå çí³ìàâ ñëóõàâêó.

— Ç ìîìåíòó âèáóõ³â ìèíóëî 
õâèëèí 30–40, êîëè ìè ïðèá³-
ãëè äî ìåíå äîäîìó. Ìè çíàéøëè 
ëþäåé, ÿê³ òàì æèëè, íà ùàñòÿ, 
âîíè íå ïîñòðàæäàëè, — ðîçïî-
â³äàº Äàð’ÿ. — Ïîòð³áíî áóëî ¿ì 
ÿêîñü äîïîìàãàòè, áî âîíè áóëè 
øîêîâàíèìè, íå çíàëè, ùî ðîáè-
òè. Òà é ìè, ÿêùî ÷åñíî, íå äóæå 
ðîçóì³ëè, ÿê ä³ÿòè, àëå ÿêîñü âïî-
ðàëèñÿ. Ïåðåñåëåíö³â ìè ïåðå-
âåçëè òà ïîñåëèëè â ³íøå ì³ñöå.

Áóäèíîê, ùî â íüîìó âèðîñëà 
òà äîíåäàâíà æèëà Äàð’ÿ, ñèëüíî 
ïîøêîäèëî âèáóõîâîþ õâèëåþ: 
âèáèò³ â³êíà, îáâàëåíà ñòåëÿ, ä³-
ðÿâèé äàõ, ïîòð³ñêàí³ ñò³íè, ïî-
øêîäæåí³ ìåáë³…

Âåñ³ëëÿ âèð³øèëè íå ñêàñî-
âóâàòè. ÐÀÖÑ, ÷åðåç áëèçüê³ñòü 
äî ì³ñöÿ âëó÷àííÿ, íå ïðàöþâàâ, 
àëå âäàëîñÿ äîìîâèòèñÿ ïðî ðîç-
ïèñ ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³. Ñâÿòêó-
âàííÿ ïåðåíåñëè íà ³íøèé äåíü.

Âåñ³ëüíó ôîòîñåñ³þ â³ä ïî÷àòêó 

ïëàíóâàëè ðîáèòè ó ð³çíèõ ëî-
êàö³ÿõ Â³ííèö³. Áóäèíêó, òèì 
á³ëüøå çðóéíîâàíîãî, ó ïëàíàõ 
íå áóëî. Òà ôîòîãðàô ñïîíòàííî 
çàïðîïîíóâàâ çðîáèòè ó íüîìó 
ê³ëüêà çí³ìê³â.

Äàð’ÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî âîíè 
íå çíàëè, ÿêèìè ñàìå âèéäóòü 
ñâ³òëèíè ç ò³º¿ ôîòîñåñ³¿. ̄ é í³õòî 
íå êàçàâ, ÿê òðåáà ïîçóâàòè ³ ùî 
ðîáèòè. Âñå âèõîäèëî ñàìî ñî-
áîþ: ä³â÷èíà ïðîñòî õîäèëà çðóé-
íîâàíèìè ê³ìíàòàìè, à ôîòîãðàô 
ïðîñèâ çóïèíèòèñÿ, êóäèñü ïî-
äèâèòèñÿ, ïîâåðíóòèñÿ.

— Ó öüîìó áóäèíêó ïðîéøëî óñå 
ìîº æèòòÿ. Â³í íàäçâè÷àéíî äî-
ðîãèé ìîºìó ñåðöþ, — ïðîäîâæóº 
Äàð’ÿ. — Íàøîþ ôîòîñåñ³ºþ ìè 
õîò³ëè ïîêàçàòè ñâ³òîâ³, ùî òàêå 
â³éíà. Ó òåáå ìîæå áóòè ñê³ëüêè 
çàâãîäíî ïëàí³â òà ìð³é, àëå âîíè 
óñ³ ìîæóòü áóòè îäíîìîìåíòíî 
çíèùåíèìè. Òè äóìàºø, ùî çà-
âòðà ñâÿòêóâàòèìåø âåñ³ëëÿ, àëå 
éîãî ñêàñîâóþòü. Òè äóìàºø, ùî 
ó òåáå º ä³ì, àëå éîãî ðóéíóþòü.

Вінничанка провела весільну фотосесію 
у зруйнованому ракетою будинку

ÍÎÂÈÍÈ

â óêðà¿íñüêîìó âáðàíí³. ² ìåíå 
âîíà çà÷åïèëà. ß çàõîò³ëà çðîáèòè 
ñõîæå: âçÿëà ñîíÿõ òà âîëîøêè, 
âèéøëè ñèíüî-æîâò³ êîëüîðè, ÿê 
ïðàïîð Óêðà¿íè, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàðèíà Êàðïåíêî. — Íàøå ñüî-
ãîäí³øíº ä³éñòâî ñì³ëèâî ìîæíà 
íàçâàòè àðòòåðàï³ºþ, ùî íèí³ º 
äóæå âàæëèâîþ ð³÷÷þ äëÿ êîæ-
íîãî ç íàñ. Öå çàíÿòòÿ íå ëèøå 
îá’ºäíóº ëþäåé, àëå é â³äíîâëþº 
òà íàäèõàº.

Êð³ì ñîíÿõ³â òà âîëîøîê, 
íà ñò³íàõ ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìà-
ëî ð³çíîìàí³òíèõ ñë³â, ùî â íèõ 
ï³äêðåñëåíî áóêâè «×Å» — â³ä 
íàçâè ï³öåð³¿. Ìàðèíà ãîâîðèòü, 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Âíàñë³äîê ðà-
êåòíîãî îáñòð³ëó 
ðîñ³ÿíàìè Â³ííèö³ 
ïîñòðàæäàëî ïîíàä 

ï³â ñîòí³ áóä³âåëü. Ñåðåä íèõ é 
ï³öåð³ÿ «×åëåíòàíî», ùî çíàõî-
äèòüñÿ ëèøå çà ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìåòð³â â³ä Áóäèíêó îô³öåð³â. 
Óäàðíîþ õâèëåþ ó çàêëàä³ ðîç-
òðîùèëî ñ³ì âåëèêèõ â³êîí, ÷è-
ìàëî ðóéíóâàíü é âñåðåäèí³ ñàìî¿ 
ï³öåð³¿. Íà ùàñòÿ, í³õòî ç ïðè-
ñóòí³õ íà ìîìåíò âèáóõ³â ãîñòåé 
òà ïåðñîíàëó íå ïîñòðàæäàâ.

Äíÿìè ïðàâîîõîðîíö³ çíÿëè 
á³ëüøó ÷àñòèíó îòî÷åííÿ òåðèòî-
ð³¿ íàâêîëî ì³ñöü âëó÷àííÿ. Ï³ä-
ïðèºìöÿì äîçâîëèëè â³äíîâëþ-
âàòè ðîáîòó. Íîâèõ â³êîí ó ïðè-
ì³ùåíí³ ï³öåð³¿ ïîêè ùî íåìàº. 
Íåâ³äîìî íàâ³òü, êîëè çà íèí³ø-
í³õ óìîâ âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ, òîìó 
êåð³âíèöòâî âèð³øèëî òèì÷àñîâî 
âñòàíîâèòè çàì³ñòü íèõ ÎÑÏ-
ïëèòè.

Âèãëÿäàº öå ïðàêòè÷íî, àëå àæ 
í³ÿê íå åñòåòè÷íî. Òèì ïà÷å, ùî 
÷åðåç ÷àñòêîâ³ ðóéíóâàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ, ãîñòÿì ïðîïîíóþòü â³ä-
ïî÷èâàòè íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷è-
êó, íàâïðîòè ÿêîãî é çíàõîäÿòüñÿ 
íîâ³ «â³êíà».

— ßê â³äîìî, íåìàº í³÷îãî 
á³ëüø ïîñò³éíîãî, í³æ òèì÷àñîâå, 

òîìó ìè é âèð³øèëè ïðèêðàñèòè 
ÎÑÏ-ïëèòè ìàëþíêàìè, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîðêà ï³öåð³¿ Îëå-
íà. — Òåïåð íàø³ ãîñò³ çìîæóòü 
â³äïî÷èâàòè, äèâëÿ÷èñü íà êðàñó, 
ÿêó âïðîäîâæ ö³ëîãî äíÿ ñòâîðþ-
âàëè ä³â÷àòà.

Íàïåðåäîäí³ ó çàêëàä³ îïóáë³-
êóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ ³ç çàêëèêîì 
äîëó÷èòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè ç ðîç-
ìàëüîâóâàííÿ îíîâëåíîãî ôàñàäó. 
Íà ïðîõàííÿ â³äãóêíóëîñÿ 13 â³-
ííè÷àíîê. Ìàëþâàòè ïðèéøëè 
íå ëèøå ïðîôåñ³éí³ õóäîæíèö³, 
àëå é ä³â÷àòà, ÿê³ ïðîñòî õîò³ëè 

äîëó÷èòèñÿ äî äîáðî¿ ñïðàâè.

СОНЯХИ ТА ВОЛОШКИ
Åñê³çè ìàëþíê³â ñòâîðþâàëà 

õóäîæíèöÿ Ìàðèíà Êàðïåíêî. 
Ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ï³ä ÷àñ 
öüîãî íàäèõàëàñÿ ðîáîòàìè â³äî-
ìî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìèñòêèí³ Ìàðèíè 
Ïðèìà÷åíêî, ÿêà ïðàöþâàëà 
ó æàíð³ «íà¿âíîãî ìèñòåöòâà»

— ß ïîáà÷èëà ¿¿ ðîáîòó ³ç çî-
áðàæåííÿì ñîíÿõó òà æ³íêè 

«Ìè âèãàäàëè ñîá³, ùî 
êîæåí íàìàëüîâàíèé 
ñîíÿõ ñèìâîë³çóº 
çíèùåíèé êîìàíäíèé 
ïóíêò ðîñ³ÿí. Òàê 
ìàëþâàòè âåñåë³øå»

ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ ВІДНОВЛЮЮТЬ 
ПРОСПЕКТ КОЦЮБИНСЬКОГО
Арттерапія  Один із постраждалих 
закладів відновлюють за допомогою 
розмальовування дерев’яних плит, 
які встановили замість потрощених 
вибуховою хвилею вікон. Вінничанки, 
які долучилися до ініціативи, розповіли, 
навіщо вони це роблять

ùî â êîæíå ç³ ñë³â çàêëàäåí³ åìî-
ö³¿, ÿê³ ï³ä ÷àñ â³éíè àñîö³þþòü-
ñÿ ó íàñ ³ç ÷èìîñü ïîçèòèâíèì: 
×Åðâîíà êàëèíà, äî×Åêàºìîñü, 
ñï³âó×Å, êâ³òó×Å, ä³âî×Å, ×Åñòü, 
áëèæ×Å òîùî.

ВІДРАДА
— Ìè âèãàäàëè ñîá³, ùî êîæåí 

íàìàëüîâàíèé ñîíÿõ ñèìâîë³çóº 
çíèùåíèé êîìàíäíèé ïóíêò ðî-
ñ³ÿí. À êîæåí ëèñòî÷îê, à ¿õ òóò 
äóæå áàãàòî, öå ïîëåãëèé íà íà-
ø³é çåìë³ îðê. Òàê, çíàºòå, ìàëþ-
âàòè ñïðàâä³ âåñåë³øå, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè ó÷àñíèöÿ ³í³ö³àòèâè 
Êàòåðèíà Êàëàøí³êîâà.

²íøà ó÷àñíèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî 
äîëó÷èëàñÿ äî ³í³ö³àòèâè, òîìó 
ùî õîò³ëà äîïîìîãòè. Íà ¿¿ äóìêó, 
öåé íåâåëèêèé ïðîºêò äîïîìàãàº 
ëþäÿì ëåãøå ïåðåæèâàòè ïîä³¿ 
îñòàíí³õ òèæí³â.

— ß â³äêëàëà ñâî¿ ñïðàâè òà 
ïðèéøëà ìàëþâàòè. Çàðàç íå òàê 
áàãàòî ìîæëèâîñòåé ñòàòè ÷àñ-
òèíêîþ ìèñòåöòâà, — ðîçïîâ³äàº 
ó÷àñíèöÿ ²ííà Ëóæåöüêà. — Çà-
ïåâíÿþ, ùî âñ³ ïðèñóòí³ îòðè-
ìàëè çàäîâîëåííÿ â³ä òàêî¿ 
àðòòåðàï³¿. Ö³ «â³êíà» íàñò³ëüêè 
íàïîâíåí³ óñ³ì õîðîøèì, ùî â³ä 
íèõ ìîæíà áóäå çàðÿäæàòèñÿ ïî-
çèòèâíîþ åíåðã³ºþ.

Через ударну хвилю в піцерії повилітали вікна. Реанімувати заклад прийшли вінничанки з 
пензлями та фарбами
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Ä³â÷èíà ç³çíàºòüñÿ, ùî ¿¿ ñèëü-
íî âðàçèëà ðåàêö³ÿ ëþäåé. Â³ííè-
÷àíêà íå î÷³êóâàëà, ùî ñâ³òëèíè 
òàê ðîçëåòÿòüñÿ ñîöìåðåæàìè òà 

ñòîð³íêàìè ÇÌ². Íå äóìàëà é ïðî 
òå, ùî òàê áàãàòî ëþäåé íàïè-
øóòü ¿é ñëîâà ï³äòðèìêè, ïðè-
â³òàíü òà ðîçä³ëÿòü ³ç íåþ ¿¿ á³ëü.

Будинок, у якому виросла та донедавна жила Дар’я, 
сильно пошкоджений. Цією фотосесією дівчина хотіла 
показати світові, що таке війна
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó «Ïðîçîðèõ 
îô³ñàõ» ïî÷àëè 
ïðèéîì äîêóìåí-

ò³â íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè âíàñë³äîê ðàêåòíèõ 
óäàð³â ðîñ³¿ ïî Â³ííèö³, ÿê³ â³ä-
áóëèñÿ 14 ëèïíÿ.

СКІЛЬКИ ДАЮТЬ ГРОШЕЙ
Ç áþäæåòó Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè 

ïî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü âèïëàòÿòü 
ðîäèí³ öèâ³ëüíèõ îñ³á, ÿê³ çàãè-
íóëè/ïîìåðëè — çà êîæíîãî çà-
ãèáëîãî/ïîìåðëîãî. Ïî 25 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü — ðîäèí³ öèâ³ëüíèõ îñ³á, 
ùî îòðèìàëè ïîðàíåííÿ òà/àáî 
òðàâìóâàííÿ âíàñë³äîê ðàêåòíèõ 
óäàð³â.

— Ä³þ÷èì ïîðÿäêîì ìàòåð³àëü-
íà äîïîìîãà ïåðåäáà÷åíà ò³ëüêè 
íà ãðîìàäÿí, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ 
ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³, — çàçíà÷èëà äèðåê-
òîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Â³í íàðàç³ 
íå ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà ïåðåñå-
ëåíö³â. Àëå ïîðÿäîê áóäå äîïðà-
öüîâóâàòèñü.

Âîéòêîâà äîäàëà, ùî ïîñòðàæ-
äàë³ òà çàãèáë³ ëþäè, ÿê³ íå ïðî-
ïèñàí³ ó Â³ííèöüê³é òåðãðîìàä³, 
ìàëè îòðèìóâàòè ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó â³ä Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ¯¿ ðîçì³ð 
òàêîæ ñêëàäàº 50 ³ 25 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü.
— Àëå ëþäè, ÿê³ îòðèìàëè ìà-

òåð³àëüíó äîïîìîãó â³ä îáëàñò³, 
âæå íå ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ íà ãðî-
øîâó äîïîìîãó â³ä ì³ñòà, — ï³ä-
êðåñëèëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåí-
òó ñîöïîë³òèêè.

ЯКІ ТРЕБА ПОДАТИ 
ДОКУМЕНТИ

Îòæå, ÿê³ ïîòð³áíî ç³áðàòè äî-
êóìåíòè íà îòðèìàííÿ ãðîøåé 
â³ä ì³ñòà?

Ðîäèíàì çàãèáëèõ ïîòð³áíî ïî-
äàòè ïàêåò äîêóìåíò³â:

1.Çàÿâà íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
òà çãîäà íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ. Öå çàïîâíþºòüñÿ íà ì³ñö³, 
ó «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ». Òàêîæ òàì 
ìîæóòü çðîáèòè êñåðîêîï³¿ âñ³õ 
äîêóìåíò³â ç³ ñïèñêó.

2. Êîï³ÿ ïàñïîðòà çàÿâíèêà (1, 
2 ñòîð³íêè, à òàêîæ ñòîð³íêà ç 
ïðîïèñêîþ).

3. Êîï³ÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íî-
ìåðà çàÿâíèêà, ÿêùî òàêèé áóâ 
ïðèçíà÷åíèé.

4. Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü 
çàãèáëîãî ÷ëåíà ðîäèíè.

5. Êîï³ÿ ë³êàðñüêîãî ñâ³äîöòâà 
ïðî ñìåðòü.

6. Êîï³ÿ âèïèñêè ç ìåäêàðòè 
àìáóëàòîðíîãî (ñòàö³îíàðíîãî) 
õâîðîãî — ôîðìà 027/0 — â ðàç³ 
ñìåðò³ öèâ³ëüíî¿ îñîáè âíàñë³-
äîê ïîðàíåíü òà/àáî òðàâìóâàíü, 
íåñóì³ñíèõ ³ç æèòòÿì äî/àáî ï³ä 
÷àñ îòðèìàííÿ íèìè ìåääîïî-
ìîãè.

7. Äîâ³äêè ç ðåºñòðó Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ òåðãðîìàäè ïðî çíÿò-
òÿ ç ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çàãèáëî¿ 
(ïîìåðëî¿) ëþäèíè. Ðîáëÿòü 
ó «Ïðîçîðîìó îô³ñ³».

8. Êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ðîäèííèé çâ’ÿçîê. 
Öå, íàïðèêëàä, ñâ³äîöòâî ïðî 
øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ 
òîùî.

9. Êîï³¿ äîâ³äêè ïðî â³äêðèò-
òÿ ðàõóíêó â áàíêó, êóäè áóäå 
íàðàõîâóâàòèñÿ ìàòåð³àëüíà 
äîïîìîãà. Äëÿ öüîãî ï³äõîäÿòü 
äåðæáàíêè — «Îùàäáàíê», 
«ÏðèâàòÁàíê», «Óêðãàçáàíê», 
«Óêðåêñ³ìáàíê».

Ùîäî âèïëàò 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ðîäèíàì ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³-
äîê ðàêåòíîãî îáñòð³ëó 14 ëèïíÿ, 
òî ãðîø³ äàâàòèìóòü òèì ãðîìà-

ÍÎÂÈÍÈ

25 òèñÿ÷ âèïëàòÿòü 
òèì ïîñòðàæäàëèì, 
ÿê³ º ïðîïèñàí³ 
ó Â³ííèöüê³é ãðîìàä³ 
é áóëè ãîñï³òàë³çîâàí³ 
ó ë³êàðí³

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ô³í³øóâàëà ²V Âñåóêðà¿í-
ñüêà îë³ìï³àäà êðåàòèâíîñò³ 
«Destination Imagination». Öüîãî 
ðàçó âîíà ïðîõîäèëà â îíëàéí-
ôîðìàò³. Â³ííè÷÷èíó óñï³øíî 
ïðåäñòàâèëè âèõîâàíö³ îáëàñíî¿ 
ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, êîìàí-
äà «Vin Fun Team».

Ó ñåçîí³ 2021/2022 ðîê³â íàä 
âèêëèêàìè ïðàöþâàëè 49 êî-

ìàíä ³ç 16 îáëàñòåé Óêðà¿íè 
òà Êèºâà — òàêî¿ ìàñîâîñò³ 
ùå íå áóëî. Çà ñëîâàìè îðãà-
í³çàòîð³â, ó÷àñíèêè ïðîãðàìè 
«Destination Imagination» ñïðèé-
ìàþòü òðóäíîù³ ÿê âèêëèêè òà 
âèêîðèñòîâóþòü ¿õ äëÿ ðîçâèòêó. 
À âçàãàë³ öÿ ïðîãðàìà îõîïëþº 
42 êðà¿íè íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ. 
Öå ïîíàä 200 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â, 
38 òèñÿ÷ âîëîíòåð³â ³ 1,5 ì³ëü-
éîíà âèïóñêíèê³â. 

Êîæíà êîìàíäà ïðîòÿãîì ðîêó 
ïðàöþâàëà íàä îäíèì ³ç øåñòè 
âèêëèê³â (òåõí³÷íèé, ³íæåíåð-
íèé, íàóêîâèé, ³ìïðîâ³çàö³éíèé, 
õóäîæí³é àáî ñóñï³ëüíèé) ³ ï³ä-
ãîòóâàëà êðåàòèâíå âèð³øåííÿ 
çàâäàííÿ, ÿêå áóëî ïðåäñòàâëåíå 
ó âèãëÿä³ â³äåîïðåçåíòàö³é. Îö³-
íþâàííÿ îë³ìï³àäè â³äáóâàëîñÿ 
êîìàíäîþ ïðîôåñ³éíèõ åêñïåðò³â 
³ç ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. 

Äî êîìàíäè «Vin Fun Team» 

Вінничани стали лауреатами Всеукраїнської 
олімпіади креативності «Destination Imagination»

Аналогічний вид допомоги: 
50/25 тисяч гривень родинам 
загиблих і поранених, які були 
госпіталізовані, виплачували 
у Вінницькій обласній військовій 
адміністрації.
Начальник ОВА Сергій Борзов 
розповів, що кошти на допомогу 

родичам — 3 млн грн — пожерт-
вував благодійний фонд Юрія 
Косюка «МХП-Громаді».
У пресслужбі обласної адміністра-
ції журналісту сказали, що кошти 
виплачують напряму: родичі за-
гиблих/постраждалих повідомлені 
та отримали матеріальну допомогу.

А обласна влада вже виплатила допомогу

äÿíàì, ÿê³ îòðèìàëè ïîðàíåííÿ 
òà/àáî òðàâìè é áóëè ãîñï³òàë³-
çîâàí³ íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ 
äî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ðîäèíàì ïîñòðàæäàëèõ äëÿ 
îòðèìàííÿ äîïîìîãè ïîòð³áíî 
ïîäàòè ñõîæèé ïàêåò äîêóìåí-
ò³â. Öå:

1. Çàÿâà íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëî-
âè òà çãîäà íà îáðîáêó ïåðñî-
íàëüíèõ äàíèõ;

2. Êîï³¿ ïàñïîðòà çàÿâíèêà 
(ñòîð³íêè 1 ³ 2, à òàêîæ ñòîð³í-
êè ç â³äì³òêîþ ïðî ðåºñòðàö³þ 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) òà Äîâ³äêè ç 
ðåºñòðó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïðî ì³ñöå 
ðåºñòðàö³¿ ïîòåðï³ëî¿ öèâ³ëüíî¿ 
îñîáè.

3. Êîï³¿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íî-
ìåðà çàÿâíèêà.

4. Êîï³ÿ âèïèñêè ç ìåäêàðòè 
àìáóëàòîðíîãî (ñòàö³îíàðíîãî) 
õâîðîãî — ôîðìà 027/0.

5. Êîï³¿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ðîäèííèé çâ’ÿçîê.

6. Êîï³¿ äîâ³äêè ïðî â³äêðèò-
òÿ ðàõóíêó â áàíêó, êóäè áóäå 
íàðàõîâóâàòèñÿ ìàòåð³àëüíà 
äîïîìîãà. Äëÿ öüîãî ï³äõîäÿòü 
äåðæáàíêè — «Îùàäáàíê», 

«ÏðèâàòÁàíê», «Óêðãàçáàíê», 
«Óêðåêñ³ìáàíê».

ДЕ МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВКУ
Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðè-

éìàþòü ïðàö³âíèêè ñîöçàõèñòó 
ó äâîõ «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ» Â³-
ííèö³: íà Êîñìîíàâò³â, 30 ³ Çà-
ìîñòÿíñüê³é, 7. Âîíè çíàõîäÿòü-
ñÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ îáîõ öèõ 
áóä³âåëü.

Ô à õ ³ â ö ³  ï ð à ö þ þ ò ü  ç 
8.30 äî 16.00, êð³ì âèõ³äíèõ. Ä³-
çíàòèñÿ äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà çà íîìåðàìè:

093–190–83–93 — óïðàâë³ííÿ 
ñîöçàõèñòó «Ïðàâîáåðåæíå»

097–101–58–40 — óïðàâë³ííÿ 
ñîöçàõèñòó «Ë³âîáåðåæíå»

КОЛИ БУДУТЬ ВИПЛАТИ
Ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íàðà-

õóþòü ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äàòè 
ïîäàííÿ çàÿâè, êàæå äèðåêòîðêà 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³-
òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

— Ô³íàíñóâàííÿ ó áþäæåò³ ïå-
ðåäáà÷åíå, àëå ïîêè æîäíà ëþäè-
íà (ñòàíîì íà 20 ëèïíÿ — àâò.) 
íå ïîäàëà çàÿâó íà îòðèìàííÿ 
äîïîìîãè, — ñêàçàëà Âîéòêîâà.

Процедура  50 тисяч гривень родинам 
загиблих, 25 тисяч постраждалим — такі 
гроші виплачує міська влада людям, які 
опинилися під російським обстрілом 
площі Перемоги. Для отримання 
допомоги треба подати пакет документів. 
Щоправда, є свої нюанси, адже кошти 
можуть отримати не всі люди

ЯК ЖЕРТВАМ ОБСТРІЛУ ВІННИЦІ 
ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ВІД МІСТА?

Подати заявку можна в «Прозорих офісах». Там же допоможуть отримати частину 
документів та зробити їх ксерокопію

âõîäèëè ªëèçàâåòà Æèòíèê 
(êàï³òàí), Ïîë³íà Äìèòðèøèíà, 
Îëåíà Äîë³ííà, Ìàðãàðèòà Íà-
óåð, Ñåðã³é Ñòðàøåâñüêèé, Ñî-
ô³ÿ Äìèòðèøèíà. ̄ õ ï³äãîòóâàëè 
êåð³âíèêè Þð³é Ñòðàøåâñüêèé ³ 
Ñåðã³é Ðåêøåíþê.

Íàøà êîìàíäà îòðèìàëà â³ä 
æóð³ òðåòþ ïîñï³ëü â³äçíàêó 
«Ì³ñöå ³ííîâàö³é òà êðåàòèâíîñ-
ò³» çà ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ³ííîâà-
ö³¿, êðåàòèâíîñò³ òà íåñòàíäàðò-

íîãî ìèñëåííÿ. À òàêîæ çäîáóëà 
ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ «Äæîêåðè 
äîáðà, çà ñâ³òë³ ³äå¿ òà â³ðó â ïå-
ðåìîãó Óêðà¿íè!» 

— Íàø³ âèõîâàíö³ îòðèìàëè 
íåéìîâ³ðí³ âðàæåííÿ, ïîçíàéî-
ìèëèñÿ ç êðåàòèâíèìè ³ äðàéâî-
âèìè îäíîë³òêàìè. ² ãîëîâíå — 
ó êîæíîãî ç íèõ ç’ÿâèëîñÿ áåçë³÷ 
íîâèõ êðåàòèâíèõ ³äåé ùîäî ó÷àñ-
ò³ â îë³ìï³àä³ íàñòóïíîãî ðîêó, — 
ðîçïîâ³â Þð³é Ñòðàøåâñüêèé. 
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Â³òàë³é, ìåíøèé ³ç áðàò³â, 
ïîñòðàæäàâ íàéá³ëüøå. Éîìó 
ïðîâåëè îïåðàö³þ ç âèëó÷åííÿ 
îñêîëêà ç ëåãåí³. Íàêëàëè ÷è-
ñåëüí³ øâè íà ð³çíèõ ä³ëÿíêàõ 
ò³ëà. Õëîïåöü ìàº çàêðèòó ÷åðåï-
íî-ìîçêîâó òðàâìó òà òðàâìó îêà. 
Ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ, Â³òàë³þ 
çàì³íÿòü êðèøòàëèê îêà.

— ßêáè ñòàðøèé ñèí íå ïî÷àâ 
âèâîäèòè ìåíå, òî ÿ, ìàáóòü, çà-
ãèíóëà á òàì. ß ñèä³ëà ³ äóìàëà, 
ùî ìàþ íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì òðàâ-
ìè, à âèÿâèëîñÿ, ùî äëÿ ìåíå 
âñå íå òàê ñòðàøíî, — ãîâîðèòü 
Þë³ÿ. — Ãîâîðèëè, ùî îäíà ç 

ðàêåò âïàëà ïåðåä ñõîäàìè ìåä-
öåíòðó. Ìè ñèä³ëè ïðÿìî á³ëÿ 
íèõ. Íàì ïîùàñòèëî, áî ïîðÿä 
áóëà äóæå ì³öíà ñò³íà ³ íàñ íåþ 
íå ïðèòèñëî. Íà ëþäåé, ÿê³ áóëè 
ïîñåðåäèí³ êë³í³êè, ïî÷àëà ïàäà-
òè ñòåëÿ ³ âîíè, ãàäàþ, çãîð³ëè.

Æ³íêà êàæå, ùî ïðèéøîâøè 
äî òÿìè, ìîëîäøèé ñèí ðîçïîâ³â 
¿é, ùî â³ä âèáóõó ¿õíþ ìàøèíó 
ïåðåêèíóëî. Íà ùàñòÿ, éîìó âäà-
ëîñÿ âèáðàòèñÿ ç íå¿ äî òîãî, ÿê 
ñòàëîñÿ çàéìàííÿ. Ïîðàíåíèì â³í 
ïðîïîâç ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â, äå 
éîãî çíàéøëè ð³äí³. Çàðàç éîãî 
æèòòþ í³÷îãî íå çàãðîæóº.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Òèæäåíü òîìó ðî-
ñ³éñüê³ â³éñüêà âè-
ïóñòèëè ïî íàøîìó 
ì³ñòó ðàêåòè. Òðè ç 

íèõ äîñÿãëè ìåòè òà ðîç³ðâàëèñÿ 
íà Çàìîñò³. Âíàñë³äîê òåðàêòó çà-
ãèíóëî 26 ëþäåé, ùå ïîíàä äâ³ñò³ 
îòðèìàëè ïîøêîäæåííÿ ð³çíîãî 
ñòóïåíþ.

Â³äîìî, ùî ÷è íå íàéá³ëüøå 
ïîñòðàæäàëà áóä³âëÿ ìåäè÷íîãî 
öåíòðó «Íåéðîìåä». Ï³ä ÷àñ ðà-
êåòíîãî îáñòð³ëó ó ïðèì³ùåíí³ 
ìåäöåíòðó çíàõîäèëîñÿ âîñüìå-
ðî ëþäåé. Âèæèëè íå âñ³. Ñåðåä 
òèõ, êîìó ïîòàëàíèëî âèáðàòèñÿ 
ç îõîïëåíî¿ âîãíåì áóä³âë³, áóëà 
é ðîäèíà Ïîïîâèõ.

Æèâóòü âîíè ó ñåë³ Ãèáàë³âêà 
Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó. Äî Â³-
ííèö³ ïðè¿õàëè ó ñïðàâàõ: ìî-
ëîäøîìó ñèíîâ³ Â³òàë³þ ïîòð³áíî 
áóëî âçÿòè äîâ³äêó ïðî íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåò³, ñòàðøîìó Âîëîäè-
ìèðó ïðîéòè ÌÐÒ. Ç íèìè òàêîæ 
ïî¿õàëà ¿õíÿ ìàìà Þë³ÿ.

Êîëè ìàìà ç³ ñòàðøèì î÷³-
êóâàëè ñâîº¿ ÷åðãè ó ìåäöåí-
òð³, ìîëîäøèé âæå âïîðàâñÿ ç³ 
ñïðàâàìè, òîæ ÷åêàâ íà ¿õíº ïî-
âåðíåííÿ ó ïðèïàðêîâàí³é ïåðåä 
«Íåéðîìåä» àâò³âö³.

— Ðàïòîì âñå íàâêîëî ïî÷àëî 
ñèïàòèñÿ, ïàäàòè, äèì³òè òà ãî-
ð³òè. ß ïîäóìàëà, ùî öå ê³íåöü, 
ùî çàðàç ÿ çãîðþ æèâöåì. Õîò³ëà 

òåëåôîíóâàòè êîìóñü ³ç ð³äíèõ, 
ñêàçàòè, ùî âîíè ìåíå á³ëüøå 
íå ïîáà÷àòü æèâîþ. Îñü òàê³ áóëè 
äóìêè îäðàçó ï³ñëÿ âèáóõó, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ Ïîïîâà. — Ìîº îá-
ëè÷÷ÿ çàëèëî êðîâ’þ, çäàâàëîñÿ, 
ùî ïðîáèëî ãîëîâó ³ ïîøêîäèëî 
ìîçîê. ß ïðîñòî ñèä³ëà ³ äèâèëà-
ñÿ, ÿê âñå íàâêîëî ëèøå ñèëüí³øå 
ïî÷èíàº ãîð³òè.

Â³ä ïåðøîãî øîêó âäàëîñÿ 
îãîâòàòèñÿ çàâäÿêè Âîëîäèìè-
ðó, ÿêèé âçÿâ Þë³þ çà ðóêó òà 
ïî÷àâ êóäèñü âåñòè. Æ³íêà ãîâî-
ðèòü, ùî é íàäàë³ äóìàëà ïðî ñâ³é 
íåìèíó÷èé ê³íåöü, àëå âîäíî÷àñ 
ïðîäîâæóâàëà ñë³äóâàòè çà ñèíîì. 
Îáèäâîº ïðîáèðàëèñÿ êð³çü óëàì-
êè òîãî, ùî ùå ê³ëüêà õâèëèí 
òîìó áóëî ìåäçàêëàäîì. Äîðîãîþ 
âîíè íàøòîâõóâàëèñÿ íà ð³çíî-
ìàí³òí³ ãîñòð³ òà ðîçïå÷åí³ ðå÷³, 
ùî ðàíèëè òà îáï³êàëè ¿õí³ ò³ëà. 
Ùå çà ê³ëüêà ìèòåé ìàò³ð ³ç ñè-
íîì çìîãëè âèáðàòèñÿ íà âóëèöþ.

Íàçîâí³ áóëî íå êðàùå: óñå 
íàâêîëî ãîð³ëî òà âèáóõàëî, 
êðè÷àëè ëþäè, çâ³äóñ³ëü ëóíàëè 
ñèðåíè. Ïîïðè ïîáà÷åíå, æ³íêó 
õâèëþâàëî ³íøå:

— ß äóìàëà ïðî Â³òàë³ÿ. Ïî-
äèâèëàñÿ â á³ê ìàøèíè, àëå âîíà 
âæå ãîð³ëà… Ìåí³ ïîòð³áíà áóëà 
ìîÿ äèòèíà, ³ ÿ ïî÷àëà ¿¿ øóêà-
òè. Ïîáà÷èëè, ùî â³í ëåæèòü 
íà ïðîòèëåæíîìó êðàþ äîðîãè, 
âåñü ó êðîâ³. ß ïî÷àëà êðè÷àòè, 
ùîá õòîñü âèêëèêàâ øâèäêó, — 
ïðîäîâæóº Þë³ÿ. — Ìåíå äîñ³ 

ЮЛІЯ ПОПОВА : «Я ПОДУМАЛА, 
ЩО ЗАРАЗ Я ЗГОРЮ ЖИВЦЕМ»
Пережите  Юлія з двома синами 
опинилася в епіцентрі влучання російських 
ракет. На щастя, вони всі вижили. Та кожен 
з них отримав численні травми. Що вони 
розповідають про той день?

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,  (097)1448132

Â³ííè÷àíèí Ñåðã³é ßêóáà ï³ä 
÷àñ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó Â³ííè-
ö³ çíàõîäèâñÿ ó âëàñí³é àâò³âö³ 
íà ñòîÿíö³ á³ëÿ ìåäè÷íîãî öåí-
òðó «Íåéðîìåä». Çàðàç ÷îëîâ³êà 
ðÿòóþòü ë³êàð³. Ó íüîãî îáãîð³ëå 
îáëè÷÷ÿ, ðóêè, ïëå÷³. Êð³ì òîãî, 
º ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç³ ñëóõîì òà 
çîðîì. Ñåðã³ÿ áóäóòü ïåðåâîçèòè 
íà ë³êóâàííÿ ó Ïîëüùó.

Â³ííè÷àíèíó Ñåðã³þ ßêóá³ 
46 ðîê³â, â³í ïðàöþº êóð’ºðîì 
íà âëàñí³é ìàøèí³. Ó ö³é æå 
ìàøèí³ ÷îëîâ³ê ³ ïîòðàïèâ ï³ä 
ðàêåòíèé îáñòð³ë.

— Ñåðã³é çíàõîäèâñÿ íà ñòîÿí-
ö³ á³ëÿ «Íåéðîìåäó». Â³í ïîâèíåí 
áóâ çóñòð³òèñÿ ç³ çíàéîìèì, ìàëè 
ùîñü îáãîâîðèòè ïðî êàíàë³çàö³þ 
ó Ñåðã³ºâ³é êâàðòèð³. Öåé ÷îëîâ³ê 
ò³ëüêè ï³ä³éøîâ, ³ ìàéæå îäðà-
çó â³äáóâñÿ âèáóõ, — ðîçïîâ³äàº 
áðàò Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäð. — Áðàò 
ãîâîðèâ, ùî öå ïðèëåò³ëî ïðÿìî 
â éîãî ìàøèíó. Òàêèé øîê ó íüî-
ãî áóâ. Íàñïðàâä³ æ, òàì ðàêåòà 
âïàëà çà 4–5 ìåòð³â â³ä íèõ.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, éîãî 
áðàòó ïîùàñòèëî, ùî â³í íå çíå-
ïðèòîìí³â ï³ä ÷àñ âèáóõ³â.

— Ñåðã³é ðîçïîâ³äàâ, ùî âñå 
íàâêîëî îäðàçó ï³ñëÿ âèáóõ³â 
áóëî ó âîãí³. Â³í á³ã, ïåðå÷åïèâñÿ 
çà ùîñü ïî äîðîç³ ³ âïàâ, ïîò³ì 
äàë³ ïðîäîâæóâàâ á³ãòè. Ïðîòå 
çà ê³ëüêà õâèëèí âòðàòèâ ç³ð, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — Áðàò 
ïðèãàäóâàâ, ùî ÿêèéñü ÷îëîâ³ê 
éîãî ï³äíÿâ, ïîñàäèâ ó ìàøèíó ³ 
çàâ³ç â ë³êàðíþ íà Êè¿âñüê³é. Ï³ñ-
ëÿ âèáóõó Ñåðã³é í³÷îãî íå áà÷èâ, 
çàðàç ïîòðîõè ïî÷èíàº áà÷èòè.

Ó ë³êàðí³ ìåäèêè ïîäçâîíèëè 
äî áðàòà Ñåðã³ÿ, ñàìå éîãî íî-
ìåð ïîñòðàæäàëèé ïðîäèêòóâàâ 
íàïàì’ÿòü.

— Ó áðàòà øîê äíÿ äâà áóâ. 
Â³í íå ì³ã äî ê³íöÿ çðîçóì³òè, 
ùî âñå öå â³äáóëîñÿ, — êàæå 
Îëåêñàíäð. — Çàðàç â³í ïðè 
òÿì³. Ó íüîãî áëèçüêî 35% îï³-
ê³â ò³ëà. Ë³êàð³ êàæóòü, ùî æèòè 
áóäå. Àëå, íó, ñàì³ ðîçóì³ºòå, ùî 
ïîïåðåäó âàæêå ë³êóâàííÿ. Íàé-
ã³ðøå ó íüîãî îáãîð³ëè äîëîí³, 
ðóêè, îáëè÷÷ÿ, ïëå÷³. Ó íüîãî ùå 

âåëèêà ïðîáëåìà ç³ ñëóõîì, ìàº 
êîíòóç³þ.

Ñåðã³ÿ ïåðåâåçëè â îï³êîâ³é 
öåíòð ó Ëüâîâ³. Òàì éîìó çðî-
áèëè âàæêó îïåðàö³þ ç ïåðåñàäêè 
øê³ðè.

— Ìè çàðàç ó Ëüâîâ³ ÷åêàº-
ìî íà äîâ³äêó íà âè¿çä, áî éîãî 
âñ³ äîêóìåíòè çãîð³ëè. Íàì çà-
ïðîïîíóâàëè ïî¿õàòè â Ïîëüùó 
íà ðåàá³ë³òàö³þ, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — ¯õàòè ç íèì áóäó ÿ. Ìè 
ç Ñåðã³ºì äâ³éíÿòà. 26 ëèïíÿ äåíü 
íàðîäæåííÿ áóäå, öüîãîð³÷ òàêå 
ñêëàäíå…

Äðóæèíà òà ä³òè ïîñòðàæäàëîãî 
â³ííè÷àíèíà çàðàç çà êîðäîíîì, 
âè¿õàëè, êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà. 
Ó íüîãî äâîº ä³òåé, ìîëîäøîìó 
ñèíîâ³ ÷îòèðè ðîêè.

Ïîïåðåäó íà Ñåðã³ÿ ÷åêàº äîâ-
ãîòðèâàëà òà âàæêà ðåàá³ë³òàö³ÿ, 
òîæ ð³äí³ ïðîñÿòü äîïîìîãòè ¿ì 
ô³íàíñîâî.

ßêùî âè õî÷åòå ï³äòðèìàòè 
Ñåðã³ÿ, òî ìîæåòå íàäñèëàòè 
êîøòè çà öèìè ðåêâ³çèòàìè:

Êàðòà áðàòà ßêóáè Îëåêñàíäðà 
Þð³éîâè÷à: 5168 7573 9409 2912.

Пам’ятає, як все було у вогні. А потім він втратив зір. 
Історія Сергія, який потрапив під обстріл

íàéá³ëüøå ìó÷èòü òå, ùî â³í 
ïîñòðàæäàâ íàéá³ëüøå, òîìó ùî 
÷åêàâ íà íàñ.

Þë³þ ç Âîëîäèìèðîì â³éñüêîâ³ 
â³äâåçëè äî ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè, à Â³òàë³ÿ êàðå-
òîþ øâèäêî¿ çàáðàëè äî ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ïèðîãîâà. Óñ³ òðîº ïî öåé 
÷àñ ë³êóþòüñÿ ó ñòàö³îíàðàõ öèõ 
ìåäçàêëàä³â.

Ó Þë³¿ òà Âîëîäèìèðà êîíòó-
ç³ÿ, ùî ïðèçâåëà äî ïîøêîäæåí-
íÿ áàðàáàííî¿ ïåðåòèíêè. Â îáîõ 
çàá³é ì’ÿêèõ òêàíèí ãîëîâè òà 
ïëå÷åé. Ë³êàð³ íàêëàëè ¿ì øâè 
íà ðóêè òà íîãè.

Юля з синами дивом вижили 14 липня. Під час російської ракетної атаки жінка з 
Володимиром була в «Нейромеді». Віталій чекав їх в автівці на парковці перед медцентром

Після Вінниці Сергія перевезли в опіковій центр у Львові. 
Там йому зробили важку операцію з пересадки шкіри

Попереду на Сергія чекає довготривала та важка 
реабілітація. Тож рідні просять допомогти їм фінансово
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Ось як оформити заявку на допо-
могу, не йдучи в банк:
Перейти на https://aid.edopomoga.
gov.ua;
Обрати «Заповнити заявку на до-
помогу»;
Обрати соціальний статус, напри-
клад, «пенсіонер»;
Вказати персональні дані;
Внести номер вашого IBAN (номер 
банківського рахунку).
У ПриватБанку нам пояснили, що 
якщо реквізити IBAN-рахунку картки 

зазначено правильно, переказ буде 
автоматично зараховано на карт-
ку. Чіткої дати, коли це відбудеться 
після оформлення заявки, немає.
Як пояснюють у ПриватБанку якщо 
у ваших батьків-пенсіонерів немає 
фізичної банківської картки, то ви 
можете оформити їм віртуальну. 
А згодом вже її номер вказати у за-
явці для оформлення допомоги.
Зробити це можна безоплатно та-
ким чином:
Авторизуйтесь у додатку Приват24.

У меню «Гаманець» натисніть «До-
дати» та виберіть «Digital картку».
Виберіть тип картки («Кредитну» 
чи «Дебетову»), платіжну систему 
та валюту. Нову картку ви побачите 
в гаманці впродовж 10 хвилин.
За словами Наталії Макаренко, 
ПриватБанк уже виплатив укра-
їнцям понад 1,5 млн переказів із 
допомогою від міжнародних ор-
ганізацій — на 6,5 млрд гривень. З 
них 90% переказів було отримано 
онлайн в мобільному Приват24.

Інструкція для вінничан

510069

РЕКЛАМА

505184509548509816

áåçïåêó òà áåçïåêó ñâî¿õ áëèçü-
êèõ, ëèøàþ÷èñü ó áåçïå÷íîìó 
ì³ñö³. Ïîäàòè çàÿâêó íà îòðè-
ìàííÿ äîïîìîãè â³ä ì³æíàðîäíèõ 
îðãàí³çàö³é ìîæíà äèñòàíö³éíî, 
áåç â³äâ³äóâàííÿ â³ää³ëåíü áàí-
êó, — êàæå Íàòàë³ÿ Ìàêàðåíêî. — 
Âèïëàòó ìîæíà îôîðìèòè, íàâ³òü 
ÿêùî êàðòêè íåìàº. ßêáè îíóêè, 
ä³òè ÷è ïðîñòî ñóñ³äè äîïîìîãëè 
ïåíñ³îíåðàì öå çðîáèòè — áóëî á 
÷óäîâî. ² í³õòî á íå ñòîÿâ ï³ä 
â³ää³ëåííÿìè ó ÷åðãàõ.

Â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ ðîçïîâ³äàº 
íàì, ùî îôîðìèëà çàÿâêó íà ô³-
íàíñîâó äîïîìîãó ñâî¿é ìàì³-
ïåíñ³îíåðö³ áóêâàëüíî çà ê³ëüêà 
õâèëèí, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó.

— ß ïðîñòî çàéøëà íà ïëàò-
ôîðìó «ºÄîïîìîãà» òà çàïîâíèëà 
çàÿâêó: âêàçàëà Ï²Á, ³íäèâ³äó-
àëüíèé ïîäàòêîâèé íîìåð, ïàñ-
ïîðòí³ äàí³, àäðåñó. Ó ìîº¿ ìàìè 
íåìàº áàíê³âñüêî¿ êàðòêè, òîæ 
ÿ ïðîñòî âèáðàëà ïóíêò «â³äñóò-
íÿ êàðòêà», — ðîçïîâ³äàº â³ííè-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Ïåíñ³îíåðêà Îëå-
ñÿ, ÿêó ìè çóñòð³ëè 
á³ëÿ îäíîãî ç áàíê³â 
ó öåíòð³, êàæå, ùî 

ïî÷óëà â³ä ñóñ³äêè ïðî äîïîìî-
ãó â³ä ÎÎÍ. Âèð³øèëà ïðèéòè 
â áàíê ³ ñîá³ îôîðìèòè. Íà íàøå 
çàïèòàííÿ: «×è íå äóìàëè çðî-
áèòè öå â îíëàéí³?» — â³äïîâ³äü 
êàòåãîðè÷íå í³.

Á³ëüø³ñòü ëþäåé ó ÷åðãàõ ñàìå 
ïåíñ³îíåðè. Á³ëÿ â³ää³ëåííÿ 
À-Áàíêó, ùî íà Çàìîñòÿíñüê³é, 
âæå äðóãèé äåíü ïîñï³ëü ÷åðãà ç 
ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè ëþäåé. Òà-
êîæ âåëèêó ÷åðãó 26 ëèïíÿ ìè 
ïîì³òèëè á³ëÿ â³ää³ëåííÿ íà Ïè-
ðîãîâà.

— Ìåí³ çíàéîìèé ñêàçàâ, ùî 
ïðî÷èòàâ â ³íòåðíåò³ ïðî âèäà÷ó 
äîïîìîãè ç-çà êîðäîíó, îò ÿ é 
ïðèéøîâ, — ñêàçàâ ì³ñòÿíèí 

Ìèêîëà, ùî ñòîÿâ ó ÷åðç³.
Ïîÿñíèìî, ùî îòðèìàòè äîïî-

ìîãó â³ä ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é 
òåïåð ìîæóòü:
 îñîáà ç ³íâàë³äí³ñòþ;
 ïåíñ³îíåð;
 îäèíîêà ìàòè àáî áàòüêî;
 áàãàòîä³òíà ñ³ì’ÿ;
 îäåðæóâà÷ äîïîìîãè ìàëî-

çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì;
 âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè.
Ðîçì³ð äîïîìîãè â³ä ÎÎÍ — 

2 220 ãðèâåíü â ì³ñÿöü íà îñîáó, 
àëå íå á³ëüøå í³æ 6 660 ãðèâåíü 
íà ðîäèíó. Äîïîìîãà âèïëà÷ó-
ºòüñÿ âïðîäîâæ 3 ì³ñÿö³â.

ВСЕ МОЖНА ЗРОБИТИ БЕЗ 
ДОВГИХ ЧЕРГ

ßê ïîÿñíèëà íàì ïðåññåêðåòàð-
êà ÏðèâàòÁàíêó Íàòàë³ÿ Ìàêà-
ðåíêî, äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè 
äîïîìîãó, íå îáîâ’ÿçêîâî ñòîÿòè 
ó ÷åðãàõ.

— Ïîòóðáóéòåñÿ ïðî âëàñíó 

ÍÎÂÈÍÈ

БІЛЯ БАНКІВ ЧЕРГИ, БО ВІННИЧАНИ 
ХОЧУТЬ ДОПОМОГУ ВІД ООН
Грошова допомога  У Вінниці біля 
відділень двох банків ПриватБанк та 
А-Банк впродовж кількох днів ажіотаж. 
Утворився він через те, що містяни почали 
масово оформлювати заявки на виплати 
міжнародних організацій. Тепер отримати 
грошову допомогу від ООН можуть 
не лише переселенці, а й вінничани. 
Розповідаємо, хто саме, скільки, та як 
оформити заявку, не виходячи з дому

÷àíêà. — Íàïðèê³íö³ ìåí³ âèäàëî 
òàêó ³íôîðìàö³þ: «Âàøà çàÿâêà 
ïðèéíÿòà. Î÷³êóéòå íà ðåçóëüòàò 
îáðîáêè».

Íàòàë³ÿ Ìàêàðåíêî ç Ïðèâàò-

Áàíêó äîäàº, ùî ð³øåííÿ ùîäî 
íàäàííÿ äîïîìîãè â³äïîâ³äí³é 
êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ òà ùîäî ñóìè 
âèïëàò ïðèéìàþòü ñàìå ì³æíà-
ðîäí³ îðãàí³çàö³¿, à íå áàíê.

За два дні діти на посту зібрали 1100 гривень. Водії 
автомобілів, які проїжджають вулицею, роблять пожертви 
за власним бажанням

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ä³òè íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ îðãàí³-
çóâàëè «áëîêïîñò», ùîá çáèðàòè 
áëàãîä³éí³ âíåñêè íà ÇÑÓ. Ïðî 
öå æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëà Â³îëåòòà 
Ïàëàìàð÷óê, ìàòè îäíîãî ç ä³òåé.

— Íåùîäàâíî ó íèõ âèíèêëà 
³äåÿ, ÿê äîïîìîãòè íàøèì çàõèñ-
íèêàì: ñòâîðèòè «áëîêïîñò», äå 
ïðîïîíóþòü âîä³ÿì çðîáèòè áëà-
ãîä³éí³ âíåñêè íà àðì³þ. Çà äâà 
äí³ âæå ç³áðàëè 1100 ãðèâåíü! — 
êàæå Â³îëåòòà.

Ä³òè ñàì³ ñêëàëè øèíè, çðîáè-
ëè øëàãáàóì, ïîñòàâèëè óêðà¿í-

ñüêèé ñòÿã òà «îçáðî¿ëèñÿ» ³ãðàø-
êîâèìè àâòîìàòàìè.

Óñ³ì ó÷àñíèêàì öüîãî ïóíêòó 
ïðîïóñêó äî 10 ðîê³â, íàéìîëîä-
ø³é äèòèí³ — 7. 

— Î 9.30 áëîêïîñò ïî÷èíàº 
ïðàöþâàòè, — ðîçïîâ³ëà Â³îëåòòà 
Ïàëàìàð÷óê. — Ä³òè â³òàþòüñÿ ç 
âîä³ÿìè «Ñëàâà Óêðà¿í³! Äîáðî-
ãî äíÿ!» ³ êàæóòü, ùî «çáèðàþòü 
íà ÇÑÓ, ïî âàøîìó áàæàííþ». 
Õòî 5 ãðèâåíü êèäàº â áàíêó, 
õòî 50. À íàâ³òü ÿêùî íåìàº, 
òî íà íàñòóïíèé äåíü ïðè¿æäæà-
þòü ³ äàþòü ä³òÿì êîøòè.

Áàòüêè ä³òåé çàäîâîëåí³ òàêîþ 
³í³ö³àòèâîþ: áî ä³òè ïîñò³éíî 

íà ì³ñö³, íå ñèäÿòü ó ãàäæåòàõ òà 
í³êóäè íå ðîçá³ãàþòüñÿ. 

— Òà é ä³òè ðîçóìí³. Çàïèñóþòü 
íîìåðè àâòî, ÿê³ çðîáèëè âíåñêè. 
ßêùî ö³ ìàøèíè ÷àñòî ¿çäÿòü âó-
ëèöåþ, òî ¿õ âæå íå çóïèíÿþòü, — 
ñêàçàëà â³ííè÷àíêà.

Êîíêðåòíî¿ ìåòè òà ñóìè, ÿêó 
ïëàíóþòü ç³áðàòè, íåìàº. Â³îëåòòà 
Ïàëàìàð÷óê ñêàçàëà, ùî óñ³ ç³-
áðàí³ êîøòè ïåðåðàõóþòü íà ðà-
õóíîê äëÿ äîïîìîãè ÇÑÓ â «Ä³¿».

— ² áàíî÷êó, â ÿêó ä³òè ñêëà-
äàëè ïåðøó òèñÿ÷ó, ïðîäîâæóþòü 
òðàìáóâàòè. Ñïîä³âàþñü, ùî ìîÿ 
ðîçïîâ³äü íàäèõíå ³íøèõ ëþäåé 
íà äîïîìîãó íàøèì çàõèñíèêàì. 

Діти створили «блокпост»,  щоб збирати кошти на ЗСУ

Вінничани, здебільшого пенсіонери, стоять у чергах біля 
відділень банків. Вони хочуть отримати грошову допомогу 
від ООН. Проте оформити заявку можна й онлайн
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Íà âèãëÿä éîìó áóëî ðîê³â 40–45. 
Âèíåñëè íà íîøàõ.

ßê óòî÷íèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
âîíè ä³ñòàëè ùå ÷îòèðüîõ çà-
ãèáëèõ ëþäåé. Ïî òðüîõ ³ç íèõ 
íå ìîãëè óï³çíàòè ñòàòü — ÷îëîâ³ê 
òî, ÷è æ³íêà. ¯õí³ ò³ëà áóëè ïî-
âí³ñòþ îáâóãëåí³. Íàéñòðàøí³øå 
áóëî áà÷èòè ëþäèíó, ðîç³ðâàíó 
íàâï³ë.

Äâîº çàãèáëèõ ëåæàëè ó òîìó 
ì³ñö³, äå âèáèëî ïåðåãîðîäêó 
ì³æ êë³í³êîþ ³ áóäèíêîì ïîáóòó 
«Þâ³ëåéíèé». Ìàáóòü, ëþäåé ³ç 
êë³í³êè â³äêèíóëî òóäè âèáóõîâîþ 
õâèëåþ.

Ó «Þâ³ëåéíèé» ðÿòóâàëüíèêè 
çàéøëè ÷åðåç îòâ³ð ó ñò³í³, ï³ñëÿ 
îáñòåæåííÿ «Íåéðîìåäó».

Ñåðã³é Ìóäðèê äîðó÷èâ ï³ä-
ëåãëèì îáñòåæèòè âñ³ ïîâåðõè. 
Çãîäîì éîìó äîïîâ³ëè, ùî í³êî-
ãî ç ëþäåé — í³ æèâèõ, í³ çàãè-
áëèõ — ðÿòóâàëüíèêè íå âèÿâèëè. 
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ íà ñò³í³ áà÷èëè 
ñë³äè êðîâ³ ç â³äáèòêàìè äîëîí³. 
«Ìîæëèâî, ïîðàíåí³ òðèìàëèñÿ, 
êîëè éøëè ñõîäàìè», — ãîâîðèòü 
ñï³âðîçìîâíèê.

Ñõîæå, á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿê³ 
áóëè ó ïðèì³ùåíí³, ï³ñëÿ îãî-
ëîøåííÿ ñèãíàëó òðèâîãè, çà-
ëèøèëè éîãî.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ï³ñëÿ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó Â³-
ííèö³, îäí³ºþ ç íàéá³ëüø îáãî-
âîðþâàíèõ òåì áóëà òà çàëèøàºòüñÿ 
íàÿâí³ñòü óêðèòò³â. Öå ñòîñóºòüñÿ 
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàí-
íÿ, êë³í³ê, äèòÿ÷èõ ãóðòê³â òîùî. 
Ó ì³ñüê³é ðàä³ âæå ïîâ³äîìèëè, ùî 
ñóòòºâî çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü ïîêàæ-
÷èê³â ðóõó äî íàéáëèæ÷èõ óêðèòò³â.

Ñâîºþ ÷åðãîþ áàãàòî â³ííè÷àí 
òà ãîñòåé ì³ñòà íå çíàþòü, â ÿêèõ 
ñàìå çàêëàäàõ º ñõîâêè. Íà îô³-
ö³éí³é òóðèñòè÷í³é ñòîð³íö³ íàøî-
ãî ì³ñòà Visit Vinnytsia îïóáë³êóâà-
ëè äîá³ðêó óñòàíîâ òà çàêëàä³â, ùî 
ìîæóòü ôóíêö³îíóâàòè, çîêðåìà, 
ÿê íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ äëÿ ñâî¿õ 

â³äâ³äóâà÷³â, àáî æ ìàþòü áåçïå÷íå 
ì³ñöå ïîáëèçó.

Çàêëàäè/óñòàíîâè, äå º ï³äâàëü-
í³ ïðèì³ùåííÿ ÷è óêðèòòÿ:

— Íàö³îíàëüíèé ìóçåé-ñàäèáà 
Ì. ². Ïèðîãîâà (âóë. Ïèðîãîâà, 
155).

— Â³ííèöüêèé îáëàñíèé õó-
äîæí³é ìóçåé (âóë. Ñîáîðíà, 21).

— Ìóçåé â³ííèöüêîãî òðàìâàÿ 
(Õìåëüíèöüêå øîñå, 29).

— Â³ííèöüêèé ïëàíåòàð³é òà 
Ì³í³-Â³ííèöÿ (âóë. Ìàã³ñòðàò-
ñüêà, 73).

— Ïîä³ëüñüêèé çîîïàðê (âóë. 
Çóë³íñüêîãî, 9).

— Â³ííèöüêèé àêàäåì³÷íèé 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð 
³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî (âóë. Òåà-
òðàëüíà, 13).

— Öåíòð ðåìåñåë «Äóíñòàí» 
(ñ. Ñòàäíèöÿ, âóë. Ìîëîä³æ-
íà, 45).

Çàêëàäè/óñòàíîâè, ó ÿêèõ íåìàº 
âëàñíîãî óêðèòòÿ, àëå âîíè º ïî-
áëèçó:

— Â³ííèöüêèé îáëàñíèé êðà-
ºçíàâ÷èé ìóçåé (âóë. Ñîáîð-
íà,19).

— Ìóçåé-êàâ’ÿðíÿ «Ïàí Çàâàð-
ê³í òà Ñèí» (âóë. Ñîëîâéîâà, 3).

— Ìóçåé ìîäåëåé òðàíñïîðòó 
(âóë. Ñîáîðíà, 64).

— Îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ (Õìåëü-
íèöüêå øîñå, 7).

Ïîçà òèì, íà ñàéò³ Visit Vinnytsia 
îïóáë³êóâàëè ïåðåë³ê êàôå ³ ðåñ-
òîðàí³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â ï³ä-
âàëüíèõ ³ öîêîëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ.
 Ñåðåäì ³ñ òÿ :  ðåñòîðà-

ö³ÿ Vltava (âóë. Âèçâîëåííÿ 8), 
ðåñòîðàí «×àí Ìîíàõà» (âóë. 
Ñîáîðíà, 35), ïàá CHILLING 
(âóë. Ñîáîðíà, 22), ðåñòîðàí 
Mont Blanc (âóë. Ñîáîðíà, 34), 
ôàñò-ôóä ULYCH (âóë. Îëåê-
ñàíäðà Ñîëîâéîâà, 3), êàâ’ÿðíÿ 
«Ñèí³é Êàêòóñ» (Ñîáîðíà, 44), 
ðåñòîðàí PID NEBOM (âóëèöÿ 
Ìèêîëè Îâîäîâà, 21–17), ðåñòî-
ðàí Happy Monkey (âóë. Ì. Îâî-
äîâà, 24 à), ðåñòîðàí «Òèôë³ñ» 
(âóë. Òåàòðàëüíà, 20), ïàá «Ë³ãà 
áàð» (âóë. Òåàòðàëüíà, 7), ïàá 
Hungry Duck (âóë. Ïèðîãîâà, 2), 
í³÷íèé êëóá Cursal (Õìåëüíèöüêå 
øîñå, 7).
 Óðîæàé ³ Ïîä³ëëÿ: ðåñòîðàí 

«Ëåçãèíêà» (âóë. Ïèðîãîâà, 27), 
òàâåðíà Van Beeren (âóë. Ãåðî¿â 

ïîë³ö³¿, 26 à), Feride Plaza (âóë. 
Ïèðîãîâà, 23-Á), àðò ïàá Beef 
Eater (âóë. Ïèðîãîâà, 47 à), ïàá 
«Êàðàáàñ» (âóë. Çîä÷èõ, 16), 
òðàòîð³ÿ Terra Mare (âóë. Çîä-
÷èõ, 34).
 Âèøåíüêà ³ Êîðåÿ: ïàá 

Beer&Blues (âóë. 600-ð³÷÷ÿ, 60), 
òðàòîð³ÿ Terra Mare (âóë. Êå-
ëåöüêà, 61 à), ñòóä³ÿ-áàð «Ñ²Ò²» 
(Õìåëüíèöüêå øîñå, 85), ðåñ-
òîðàö³ÿ «Ãîñòèííèé ïàí» (âóë. 
Ãåíåðàëà Àðàáåÿ, 3 à).
 Çàìîñòÿ: ðåñòîðàí Georgian 

Factory (âóë. Ãðèáîºäîâà, 3 à), 
ðåñòîðàí Debi (ïð-ò Êîöþáèí-
ñüêîãî, 43), ðåñòîðàí «Àïðåëü» 
(âóë. Ïðèâîêçàëüíà, 19 à), ðåñ-
òîðàí «Ãåòüìàí» (âóë. Áðàöëàâ-
ñüêà, 35).

Сховатися можна в музеях та закладах громадського 
харчування: де у Вінниці знайти найближче укриття?

Ïðàöþâàòè äîâåëîñÿ 
íà òðè ôðîíòè — 
ðîçãð³áàòè çàâàëè, 
øóêàòè ëþäåé, ãàñèòè 
àâòîìîá³ë³ ³ áóä³âëþ 
Áóäèíêó îô³öåð³â

ÍÎÂÈÍÈ

Рятувальники першого загону 
також брали участь у гасінні 
пожежі у приміщенні Будинку 
офіцерів.
Як каже Сергій Мудрик, пра-
цювати довелося на три фрон-
ти — розгрібати завали і шука-
ти людей, гасити автомобілі 
і будівлю Будинку офіцерів. 
У цьому приміщенні стеля під-

бита дерев’яними планками, 
у народі це називають «дран-
ка», і це посилювало пожежу, 
а ще вітер роздмухував полум’я.
Тільки розгорнули пожежні ру-
кави, прозвучав сигнал тривоги.
— Нам надійшла команда зупи-
нити роботу і йти в найближче 
укриття, — говорить Сергій Му-
дрик. — Змушені були викону-

вати вказівку.
Після сигналу «відбій триво-
ги» знову продовжили роботу. 
Зрозуміло, що така ситуація за-
шкодила гасінню пожежі. Але 
на першому плані — безпека 
людей. Ніхто не знав, які ще 
«сюрпризи» могли приготувати 
у той трагічний день російські 
агресори.

Тільки розгорнули пожежні рукави, пролунав сигнал тривоги

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ñåðã³é Ìóäðèê, 
çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà ïåðøîãî Äåð-
æàâíîãî ïîæåæíî-

ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó, ðàçîì ç³ ñâî-
¿ìè ï³äëåãëèìè áðàâ áåçïîñåðåä-
íþ ó÷àñòü ó ïîðÿòóíêó ëþäåé ³ç 
ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè «Íåéðîìåä».

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ìóäðèêà, 
ó «Íåéðîìåä³» ò³ëüêè äèâîì 
ìîæíà áóëî çàëèøèòèñÿ æèâèì. 
Ðàêåòà íå ò³ëüêè âñå çðóéíóâàëà, 
à é ñïàëèëà.

Ñêëàäíî óÿâèòè, ÿê ó òàêèõ 
óìîâàõ âèæèëà æ³íêà, ÿêó ä³ñ-
òàëè ç-ï³ä çàâàë³â.

— Ìè ¿¿ íå áà÷èëè, ò³ëüêè ðóêà 
âèãëÿäàëà ç-ï³ä ïëèòè ï³íîáëî-
êó, — êàæå Ñåðã³é Ìóäðèê. — 
Î÷åâèäíî, öå áóâ õòîñü ³ç ìåäïðà-
ö³âíèê³â, áî íà ðóö³ ìàëà ìåäè÷íó 
ðóêàâè÷êó. Ùîá ï³äíÿòè ïëèòè, 
çàñòîñóâàëè ïîâ³òðÿíó ïîäóøêó. 
Ìåíø³ óëàìêè çíÿëè ðóêàìè. Îá-
ëè÷÷ÿ ³ ðóêè æ³íêè áóëè ïîñ³÷åí³ 
äî êðîâ³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 

âîíà ëåæàëà íà ï³äëîç³ ó êóòêó 
ïðèì³ùåííÿ ïî ë³âó ðóêó â³ä 
âõîäó. Êîëè ¿¿ ïîêëàëè íà íîø³, 
îäðàçó çíåïðèòîìí³ëà. Ïîñòðàæ-
äàëó ïåðåäàëè áðèãàä³ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè.

Öåãëà, ìåòàë, ñêëî, ì³íåðàëüíà 
âàòà, øìàòêè ìîí³òîð³â òà ³íøî¿ 
òåõí³êè — âñå öå óïåðåì³øêó íà-
ïîâíþâàëî ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè. 
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ òë³ëè çãàðèùà.

— Ïåðåä òèì, ÿê ïðîíèêíóòè 
ó «Íåéðîìåä», äîâåëîñÿ çàãàñè-
òè àâòîìîá³ë³, ùî çíàõîäèëèñÿ 
ïîðó÷ íà àâòîñòîÿíö³, — ïðîäî-
âæóº Ìóäðèê. — Íà òîé ÷àñ ãîð³ëî 
ïðèáëèçíî 20 ìàøèí. Ñêàæó, ùî 
ìè ïðè¿õàëè íå ïåðø³. Íà ì³ñö³ 
óæå ïðàöþâàëè õëîïö³ ç äðóãî¿ 
³ òðåòüî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ 
÷àñòèíè, à â «Þâ³ëåéíîìó» áóëè 
á³éö³ ßêóøèíåöüêîãî ðÿòóâàëüíî-
ãî çàãîíó. Áóëè òàêîæ â³éñüêîâ³ 
Íàöãâàðä³¿, ïîë³ö³ÿ.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çíàéøëè 
æèâîþ æ³íêó, ïðîäîâæèëè äàë³ 
ðîçãð³áàòè çàâàëè, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Ìóäðèê. — Ïðèáëèçíî 
çà 1,5–2 ìåòðè â³ä íå¿ ëåæàëî 
ò³ëî ÷îëîâ³êà áåç îçíàê æèòòÿ. 

«З-ПІД ПЛИТИ ВИГЛЯДАЛА РУКА». 
ВРЯТУВАЛИ З «НЕЙРОМЕДУ» ЖІНКУ
Ракетний удар  Про сліди крові 
на «Ювілейному», як діставали з-під 
завалів живу жінку та чому довелося 
тимчасово припиняти роботи, 
не закінчивши їх, розповів безпосередній 
учасник подій із врятування людей з 
клініки «Нейромед»

Сергій Мудрик разом зі своїми підлеглими витягували 
людей із «Нейромеду». Каже, там тільки дивом можна 
було залишитися живим

Ракета не тільки все зруйнувала, а й спалила. Цегла, 
метал, скло, шматки моніторів та іншої техніки — все це 
уперемішку наповнювало приміщення клініки
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ë³íà ³ äóæå êðè÷àâ, ïðîñèâ çàòå-
ëåôîíóâàòè ð³äíèì, ïîêè â³í ùå 
íå ïîìåð, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — 
Â îäíîãî ÷îëîâ³êà áóëà ïîâí³ñòþ 
ïðîáèòà ÷åðåâíà ïîðîæíèíà, â³í 
çãàñàâ íà î÷àõ, ³ ìè íå ìîãëè í³-
÷èì äîïîìîãòè. Íà ùàñòÿ, øâèäêà 
ïðè¿õàëà äóæå îïåðàòèâíî. Âîíè 
öüîãî ÷îëîâ³êà òà ³íøèõ «âàæêèõ» 
çàáðàëè ïåðøî÷åðãîâî.

Íà ì³ñö³ ôàðìàöåâòêè ðîáèëè 
âëàñíîðó÷ äæãóòè ç òèõ ìàòåð³à-
ë³â, ÿê³ áóëè. Íàòàë³ÿ êàæå, ùî 
âæå í³ ïðî ùî íå äóìàëà, îêð³ì 
òèõ ëþäåé, ÿê³ ïîðàíåí³.

— Ó ìåíå íå áóëî â³äðàçè 
äî âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êðîâ³, â ãî-
ëîâ³ áóëî ëèøå îäíå: «Ïîìèðàþòü 
ëþäè, ¿ì òðåáà äîïîìîãòè», — ãî-
âîðèòü âîíà.

Íàòàë³ÿ âæå íå âïåðøå ïîòåð-
ïàº â³ä â³éíè. Âîíà ç ðîäèíîþ 
ïåðå¿õàëà ó 2014-ìó ç Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñò³, ì³ñòà Ïåðâîìàéñüê. Ãî-
âîðèòü, òðîõè òàì äîâåëîñÿ ïî-
áà÷èòè ³ ïî÷óòè â³éíó. À Â³ííèöÿ, 
çâè÷àéíî, çäàâàëàñÿ á³ëüø áåç-
ïå÷íèì ì³ñòîì.

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Íàøå ìèðíå ì³ñòî 
ùå äîñ³ îãîâòóºòüñÿ 
â³ä ñòðàøíèõ ïîä³é 
14 ëèïíÿ. Çà äàíè-

ìè, ÿê³ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ ç îô³-
ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü òà â³äêðèòèõ 
äæåðåë, â³ä òåðîðèñòè÷íèõ ðàêåò 
ó Â³ííèö³ çàãèíóëî âæå 26 ëþäåé. 
Ùå ïîíàä 200 çâåðòàëèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî ìåäèê³â.

Ï³ä ÷àñ òàêèõ êðèòè÷íèõ ñèòóà-
ö³é íàäçâè÷àéíî âàæëèâî øâèäêî 
íàäàâàòè ïåðøó äîïîìîãó. Íà-
ïðèêëàä, çóïèíèòè êðîâîòå÷ó 
ùå äî ïðè¿çäó øâèäêî¿. Ñàìå öå 
é ðîáèëè äâ³ â³ííèöüê³ ôàðìà-
öåâòêè.

Íàòàë³ÿ òà Â³òà ï³ñëÿ ïåðøîãî 
âèáóõó âèá³ãëè íà âóëèöþ, ùîá 
äîïîìîãòè ïîòåðï³ëèì. Ä³â÷àòà 
âçÿëè â àïòåö³ âñ³ íåîáõ³äí³ ¿ì 
ïðåïàðàòè òà ìàòåð³àëè äëÿ íà-
äàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
äî ïðè¿çäó ìåäèê³â òà â³éñüêîâèõ. 
Æ³íêè ïðàöþþòü â àïòåö³, ùî 
çíàõîäèòüñÿ â ÒÖ «ÏåòðîÖåíòð». 
Öå ëèøå ó äâîõ ñîòíÿõ ìåòð³â â³ä 
ì³ñöÿ âèáóõ³â.

— Ó òîé äåíü ÿ ïðîñòî ðîáèëà 
ñâîþ ðîáîòó: âèñòàâëÿëà ïðå-
ïàðàòè, â³äïóñêàëà ëþäåé. Êîëè 
ïðîëóíàëà òðèâîãà, òî ìè çàêðèëè 
àïòåêó òà âèéøëè â óêðèòòÿ, — 
ïðèãàäóº ôàðìàöåâòêà Íàòàë³ÿ 
Âèñî÷èíà.

Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè 
ïî÷óëè äâà âèáóõè, ³ äóìàëè, 

ÿêùî áóäå òðåò³é — òî âîíè éîãî 
âæå íå ïåðåæèâóòü. Òîìó æ³íêè 
âèð³øèëè âèá³ãòè íà âóëèöþ.

— Ìè âèá³ãëè òà ïîáà÷èëè, ùî 
íà âóëèö³ ñïðàâæíº ïåêëî. Áàãàòî 
ïåðåõîæèõ áóëî ïîðàíåíî îñêîë-
êàìè. Öå ëþäè, ÿê³ ïðîñòî éøëè ç 
ðèíêó ÷è â ìàãàçèí. Ñòðàõ, ñòðåñ, 
ïàí³êà. Õòîñü êðè÷àâ, ùî â íüîãî 
òàì îíó÷êà ÷è äîíüêà ïîñòðàæ-
äàëà. Í³÷èì öèõ ëþäåé íå ìîæíà 
áóëî çàñïîêî¿òè: í³ ñëîâàìè, í³ 
ë³êàìè, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà.

Ôàðìàöåâòêè ãëÿíóëè â ñòîðî-
íó Áóäèíêó îô³öåð³â, ³ ïîáà÷èëè 
äèì. Âîíè âèð³øèëè, ùî òðåáà 
øâèäêî á³ãòè òóäè, ³ äîïîìàãàòè, 
÷èì ìîæóòü.

— Ìè ç êîëåãîþ ïîâåðíóëèñÿ 
øâèäêî â àïòåêó, âçÿëè íàéá³ëü-
øó êîðîáêó ³ ñêëàëè òóäè íåîá-
õ³äí³ ë³êè, ìàòåð³àëè. Ç öèì âñ³ì 
îäðàçó æ ïîá³ãëè äî ì³ñöÿ âëó-
÷àííÿ ðàêåòè. Öå áóëè íàéïåðø³ 
õâèëèíè ï³ñëÿ âèáóõ³â. Í³ øâèä-
êî¿, í³ ïîë³ö³¿, í³ ðÿòóâàëüíèê³â 
ùå íå áóëî íà ì³ñö³, — ãîâîðèòü 
Íàòàë³ÿ. — Íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ ìè 
íà òðàâ³ ïîñòàâèëè êîðîáêó ³ ïî-
÷àëè ãóêàòè ëþäåé. Äî íàñ ïî-
÷àëè ï³äõîäèòè ïîðàíåí³, ïî÷àëè 
ïðèíîñèòè ëþäåé.

Æ³íêà ïðèãàäóº, ùî ïîñòðàæ-
äàëèõ áóëî áàãàòî. ¯é âäàëîñÿ 
íàäàòè äîïîìîãó áëèçüêî äåñÿ-
òè ïîðàíåíèì. Êàæå, áóëè ëþäè 
ó êðèòè÷íîìó ñòàí³: óðàæåí³ 
îñêîëêàìè, îáãîð³ë³.

— Ëþäè áóëè øîêîâàí³, êðè÷à-
ëè. Áóâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé âïàâ íà êî-

НАДАВАЛИ ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ, 
КОЛИ ЩЕ НЕ БУЛО ЛІКАРІВ
Подвиг  Фармацевтки Наталія 
Височина та Віта Кобзар працюють 
в аптеці, що знаходиться за кілька хвилин 
пішки від місця влучання російських 
ракет. У момент удару вони знаходилися 
на роботі, і після першого вибуху вибігли 
на вулицю, щоб допомогти потерпілим. 
На місці ще не було ні швидкої, ні 
рятувальників, а відважні вінничанки вже 
надавали першу допомогу пораненим

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ Áà-
òîçüêî¿ áóëè ÷àñòêîâî ïðèçó-
ïèíåí³, ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿. 
Îäíàê âæå â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ 
ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ïî-
â³äîìèëè ïðî â³äíîâëåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ÂÌÐ Þð³é Êîâàëü÷óê 
ðîçïîâ³â òîä³, ùî âîíè ïëàíó-
þòü ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè çà-
ê³í÷èòè ðîáîòè ç ïåðåêëàäàííÿ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ïëàíóâàëè îäðàçó ïåðåéòè 
äî ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ ïðî-

¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà â³äíîâëåííÿ 
ðóõó òðàíñïîðòó ÷åðåç Áàòîçüêó.

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ òàì áóëè 
âæå ñôîðìîâàí³ îñíîâè ï³ä 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó òà òðàìâàé-
í³ êîë³¿. Äåùî ï³çí³øå ÷àñòêîâî 
ïîêëàëè ïëèòè, ùî íà íèõ ìàëè 
ëåæàòè ñàì³ êîë³¿. Îäíàê îñòàí-
í³ìè ì³ñÿöÿìè ðîáîòè íà âóëèö³ 
ïðàêòè÷íî íå âåëèñÿ.

Ó òðàâí³, äî ïðèêëàäó, íà ì³ñ-
ö³ ïðàöþâàëî ëèøå ê³ëüêà ðî-
á³òíèê³â. Âîíè òîä³ ðîçïîâ³ëè 
íàøîìó æóðíàë³ñòó, ùî âèêî-
íóþòü íåçíà÷í³ çàâäàííÿ, ÿê-
òî ðîçøèðåííÿ äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ. Á³ëüø îá’ºìí³ ðîáîòè, 
êàçàëè âîíè, áóäóòü âèêîíóâàòè, 
êîëè ç’ÿâèòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ 
òà ïàëüíå. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, 

çà ñïðèÿòëèâèõ åêîíîì³÷íèõ 
óìîâ, îäíî÷àñíî íà îá’ºêò³ çìî-
ãëî á ïðàöþâàòè 50–70 ëþäåé.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó íàøîãî æóðíà-
ë³ñòà ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ íà Áà-
òîçüê³é íå âåëîñÿ í³ÿêèõ ðîá³ò: 
íà áóäìàéäàí÷èêó íå áóëî í³ 
ðîá³òíèê³â, àí³ æîäíî¿ îäèíè-
ö³ ñïåöòåõí³êè, ÷îãî ðàí³øå, 
äî ñëîâà, íå òðàïëÿëîñÿ.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ì³ñÿ-
öåì, íà âóëèö³ íå ïîì³òíî æîä-
íèõ çì³í: ðóõ Áàòîçüêîþ îáìå-
æåíèé. Âîä³¿ ìîæóòü ïåðåòèíàòè 
¿¿ ëèøå îäí³ºþ ñìóãîþ òà ïî áåç-
äîð³ææþ, îñê³ëüêè àñôàëüò ùå 
íå ïîêëàäåíèé. Âçäîâæ âóëèö³ 
ïîêëàäåí³ ïëèòè ï³ä ìàéáóòí³ 
òðàìâàéí³ êîë³¿. Îäíàê çà ¿õ 
ìîíòóâàííÿ ïîêè ùî íå âçÿëèñÿ.

Ðàí³øå äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà áëàãîóñòðîþ Þð³é Ñåìåíþê 
ðîçïîâ³äàâ RIA ïðî ñêîðî÷åííÿ 
îáñÿã³â ðîáîòè.

— Öå ïîâ’ÿçàíî ç íåìîæëè-
â³ñòþ ô³íàíñóâàííÿ, òîìó ùî 
Êàçíà÷åéñòâî íå ïðîïóñêàº 
ïëàòåæ³. ²íøîþ ïðîáëåìîþ 
ñïðàâä³ º íåñòà÷à ïàëèâà. Íàðàç³ 
íà Áàòîçüê³é í³÷îãî íå çàê³í÷åíå 
íà 100%. Àêòèâíà ôàçà ðîá³ò çà-
ê³í÷èëàñÿ òàì íà äîðîæíüîìó 
ïîêðèòò³, — ãîâîðèâ Ñåìåíþê.

Â³äîìî, ùî íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ âóëèö³ çáèðàþòüñÿ âèòðà-
òèòè 175,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Çà ïëàíîì ðîáîòè ìàëè òðèâàòè 
äî 31 ëèïíÿ 2022 ðîêó. Ó äå-
ïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà íå çìîãëè â³äïîâ³ñòè 
íà ïèòàííÿ ïðî òå, íàñê³ëüêè 
âîíè â³äñòàþòü â³ä çàÿâëåíèõ 
òåðì³í³â ³ êîëè òåïåð çàê³í÷èòü-
ñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ?

Äîäàìî, ùî ó ïëàí³ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ Áàòîçüêî¿ º ïîâíà çàì³-
íà äîð³ã òà òðîòóàð³â, îñâ³òëåííÿ 
òà òðàìâàéíèõ êîë³é. Òàêîæ º 
ïóíêò ç îçåëåíåííÿ âóëèö³: 
ìàþòü ïîñòåëèòè ãàçîíè é âè-
ñàäèòè êëåíè, ñîñíè, àêàö³¿. 
Çà âèãëÿäîì öå áóäå íàãàäóâàòè 
íèí³øíþ Çàìîñòÿíñüêó.

Íàâïðîòè «Åï³öåíòðó» ç îáîõ 
ñòîð³í ç’ÿâëÿòüñÿ çóïèíêè äëÿ 
òðàìâà¿â òà àâòîáóñ³â. Áóäå çà-
êëàäåíî òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü 
äëÿ çàïóñêó òðîëåéáóñ³â ÷åðåç 
öþ âóëèöþ.

Роботи на вулиці вже не ведуться. Як змінилася 
Батозька за майже дев’ять місяців реконструкції

Фармацевтка Наталія Височина говорить, що на місці обстрілу довелося побачити 
багато людей із важкими пораненнями. Каже, в голові було лише одне: «Помирають люди, 
їм треба допомогти»

Віта Кобзар разом з колегою склали в коробку ліки і 
матеріали. Одразу ж побігли до місця влучання ракети

— Îäíå ä³ëî, êîëè âèáóõè 
â ðàéîí³ àêòèâíèõ áîéîâèõ 
ä³é, à ³íøå — êîëè ïðèë³òàº 
ó öåíòð ì³ñòà. Öå ñïðàâæí³é 
òåðàêò, — êàæå Íàòàëÿ. — Ìåí³ 

ùå íå âäàëîñÿ â³ä öüîãî âñüî-
ãî îãîâòàòèñÿ. Íà äóø³ ñóìíî 
òà ïðèêðî. Ðîçóì³ííÿ, ùî òàì 
òàê áàãàòî ëþäåé çàãèíóëî, ìåíå 
äóæå ïðèãí³÷óº.
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1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, âóë.Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâåðõ 4/5ö, íå 
êóòîâà. Ö³íà 13000ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73  

 1-ê³ìí. êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâ.1/10/ö, 37,5/18,7/10 êâ.ì, ð-í 
Ñ³ëüïî, ãàðíå ì³ñöå. 40000ó.î. (067) 930-75-40  

 1-ê³ìí. êâàðòèðà, ïðîâ.ßñíèé, 2/5/ö, 35/19/7,7 êâ.ì, ÷åñüê.ïðî-
åêò, äîáðèé ñòàí, áàëêîí. 33000ó.î (067) 930-75-40  

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 2-ê³ìí. êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâ.5/9/ï, ïë.53/29,4/8,3 êâ.ì, òîðã, 
â ãàðíîìó ñòàí³. 52000ó.î. (067) 930-75-40  

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà íà áë.Çàìîñò³, äîáðå ïëàíóâàííÿ, ïðîäàæ 
àáî îáì³í íà áóäèíîê. 43500ó.î. (097) 299-11-69  

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâåðõ 4/9ö, íîâîáóäîâà, ÀÃÂ, 
÷èñòîâèé ðåìîíò. Ö³íà 45000ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73  

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, âóë.Î.Àíòîíîâà, ïîâåðõ 4/5ö, 53 êâ.ì, õîðî-
øèé æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà 38500ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73  

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 2-ê³ìí. áóä. ñ.Ãàâðèø³âêà, ïîâ.1/öåãë., 42/30/8êâ.ì, æèòë/ñòàí, 
ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, 33ñ. 15000ó.î. (067) 930-75-40  

 3 ÊІÌÍÀÒÈ, ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ì.ÍÅÌÈÐІÂ, 64ÊÂ.Ì., ËІÒÍß ÊÓÕÍß 
73ÊÂ.Ì, ÑÀÐÀÉ 39ÊÂ.Ì., ÖÅÍÒÐ ÌІÑÒÀ. (098) 440-41-59  

 3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç, 148000 ãðí. (098) 455-76-52  

 3-ê³ìí. ÷àñòèíà áóä., ð-í ÎÆÊ, ïîâ.1/öåãë., 50/36/8êâ.ì, âñå 
îêðåìî, çðó÷íîñò³, 3ñ. Òîðã. 46000ó.î. (067) 930-75-40  

 4-ê³ìí. áóä., Ñòàðå ì³ñòî, ïîâ.1/öåãë., ïëîùà 96/58/17êâ.ì. 10ñ, 
õîð.ñòàí, çðó÷íîñò³. Ö³íà äîã. (067) 930-75-40  

 5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ, 
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093) 
917-09-07  

 5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì, 
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093) 
917-09-07  

 7-ê³ìí. áóäèíîê ì.Â³ííèöÿ, 2/öåãë., 200/142/23, íà 2 âõîäè, 
ìîæëèâî íà 2 ñ³ì’¿, 15 ñ, êîìóí³êàö³¿. (098) 290-29-18  

 Áóäèíîê ñ.Ãîñòèííå, Íåìèð³âñüêèé ð-í. Çàã.ïëîùà 73 êâ.ì. 
Ä³ëÿíêà 78 ñîòîê. (098) 210-71-74  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

 Ä³ëÿíêà 10 ñ, Ñòàðå ì³ñòî, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ãàðàæ. 25000ó.î. 
(067) 930-75-40  

 ÄІËßÍÊÀ 17Ñ, ÏÐÈÂÀÒÈÇÎÂÀÍÀ, ÖІÍÀ 3500Ó.Î, ÌÎÆËÈÂÈÉ 
ÒÎÐÃ. Ñ.ÊÎÌÀÐІÂ, ÏÅÐÅÄ ÂÎÐÎÍÎÂÈÖÅÞ. (067) 140-80-90  

 Ä³ëÿíêà 3,5ñ ïî âóë.Ïóøê³íà. Áóäèíîê, öåíòð. 35000ó.î. (067) 
930-75-40  

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

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІ-
ÀËÈ  

 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  

ПИЛОМАТЕРІАЛИ: 
дошка, рейка, вагонка. 
«Столярний світ». 
Ціни виробника 6900/м.куб

(067) 433-74-63  

 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Ãàç.êîòåë Äàíêî12 ................. äîã. ........ (067) 135-70-48  

 БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73  

 Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09  

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

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

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

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀ-
ËÈ  

 ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23  

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

 Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

486215

486215

510352

БУДІВНИЦТВО

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

Вартість публікації оголошень 

 Звичайне оголошення — 20 гривень
 Виділене оголошення — 30 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень (0432) 555-35             (098) 166-28-06          (050) 430-03-07          (093) 170-23-60

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕН-
ДУ  

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Öåíòð, äëÿ ä³â÷èíè, ñ³ì’¿, áåç âëàñíèêà. 
Ö³íà 1100ãðí. (063) 788-03-48  

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 1-ê³ìíàòíà ÷/á, 3aìîñòÿ, 12 êâ.ì., çà äîïîìîãó ïî äîìó, â/çð. 
Áåçêîøòîâíî! (067) 291-55-99  

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ  
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 1-3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Â³ííèö³, ç ðåìîíòîì àáî áåç ðåìîíòó. 
(067) 930-75-40  

 3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÓÏËÞ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ 
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06  

 Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó Âàø³ ïðîïîçèö³¿ (098921-
7721, (093518-62-57  

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

 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  

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

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  

 ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÊÀÔÅ, 
ÑÀÓÍÓ. ÄÎÃ. (063) 184-88-66  

 ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÎÐÅÍÄÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÕ ÊÀÌÅÐ Â ÐÅÆÈÌІ 
ÒÅÐÌÎÑÀ. ÄÎÃ. (063) 184-88-66  

 ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÎÐÅÍÄÀ: ÑÊËÀÄÑÜÊІ, ÂÈÐÎÁÍÈ×І, ÎÔІÑÍІ 
ÏÐÈÌІÙÅÍÍß, ÑÒÎßÍÊÀ,ÎÕÎÐÎÍÀ ÄÎÃ. (063) 184-88-66  

 ÇÄÀÌ «ÐÀÊÓØÊÓ» Â Ì’ßÑÎ-ÌÎËÎ×ÍÎÌÓ ÏÀÂІËÜÉÎÍІ ÍÀ 
ÐÈÍÊÓ «ÓÐÎÆÀÉ». ÄÎÃ. (067) 430-84-33  

 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  

 ÇÄÀÌ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß 20 ÊÂ.Ì ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÐÈÍÊÓ ( 
Ð-Í ÄÈÒß×ÈÕ ÂІÇÎ×ÊІÂ). ÄÎÃ. (067) 430-84-33  

 ÇÍІÌÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÆÈÒËÎ ×È ÏІÄ ÁІÇÍÅÑ. ÄÎÃ. 69-
25-99, (097) 280-64-21  

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

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

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

 БОЧКИ МЕТАЛЕВІ 200Л. ...........................................................ДОГ. ................(068) 640-83-38  

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

 ВОРОТА МЕТАЛ.ГАРАЖНІ Б/В АБО НОВІ .........................ДОГ. ................(068) 640-83-38  

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

 Ïðîô³ëüí³ òðóáè, ìåòàëîáðóõ êóïëþ ............... äîã. ......... (067)491-43-68  

 Öåãëó, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ á/â êóïëþ ............... äîã. ........... (067491-4368  

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

 «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 (096) 754-10-46  

 0áð³çêà äåðåâ, êîñ³ííÿ òðàâè, áóð’ÿíó. Ï³ñëÿ íàñ ó Âàñ ÷èñòà 
ä³ëÿíêà! (050) 633-05-05  

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

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

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

 3âàðþâàëüí³, áåòîíí³, çåìëÿí³ ðîáîòè, øïàêë³âêà. Ìîíòàæ, äå-
ìîíòàæ, ï³äñîáí³ ðîá. (050) 633-05-05  

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

 Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâ. Іíø³ 
ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîá. (067) 697-71-21, Ñåðã³é  

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

(067) 794-19-09  

Міні-екскаватор Боб-Кат: 
ями, котловани, траншеї. 
Вивезення сміття. 
Планування ділянок.

(097) 971-05-01  

 ÀÊÓÐÀÒÍÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ ÒÀ 
ІÍØІ ÁÓÄ.ÐÎÁÎÒÈ. (097) 903-34-57  

 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  

 ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ. 
ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)263-
50-57  

 Áåòîíí³ ðîáîòè, äåìîíòàæ, êëàäêà öåãëè, îçäîáëåííÿ. 
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. (067)969-04-03, (068)271-49-74  

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

 ÁÐÈÃÀÄÀ ÌÀÉÑÒÐІÂ Ç ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ ÒÀ 
ÁÐÓÊІÂÊÈ. (097) 747-00-76  

 Áðèãàäà ìàéñòð³â ïî âñòàíîâëåííþ çàáîð³â ç ãàá³îíó. (097) 747-
00-76  

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

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

 ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÒßÆÊÀ, 
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÊÎÏÀÍÍß. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. (097) 331-73-11  

 Âèêîíóþ öåãëÿíó êëàäêó. Äîñâ³ä ðîáîòè. (068) 998-43-57  

 Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì 
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32  

 Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà 
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86  

 Êëàäêà öåãëè, êàìåíþ, òðîòóàðíà ïëèòêà. Áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 
118-84-07  

 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 ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13  

 ÊÎÏÀªÌÎ ÒÀ ×ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊІËÅÖÜ. (097) 449-94-70  

 ÊÎÏÀªÌÎ ÒÐÀÍØÅ¯, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯. ÁÅÒÎÍÍІ 
ÐÎÁÎÒÈ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß (097) 331-73-11  

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

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

 ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 
215-70-87  

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

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

 «Ï³ä êëþ÷» ßê³ñíî,íåäîðîãî øïàëåðè, ëàì³íàò, ïë³íòóñè, 
ôàðáóâàííÿ,øïàêë³âêà,ò.³. (098) 240-85-15  

 Bíóòð³øí³ ðîáîòè: êîìïëåêñíî, ÷àñòêîâî, äåêîðè òà ³íøå. Äåòàë³ 
çà òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 À ÌÈ ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑ І ÐÅÌÎÍÒÍ І ÐÎÁ.: ÏËÈÒÊÀ, 
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔІÃÓÐÍÀ ÑÒÅËß. (097)047-55-
59, (093)000-42-15  

 Àêóðàòíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, 
ã³ïñîêàðòîí. Íåäîðîãî. (067) 710-53-63  

 ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÒßÆÊÀ, 
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÊÎÏÀÍÍß. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. (097) 331-73-11  

 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÅÌÎÍÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, 
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ. (097) 581-50-58  

 ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ, ÏËÈÒÊÀ, 
ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (098)898-55-95, (097)581-50-58  

 ÄÅØÅÂÎ, ÍÀÄІÉÍÎ, ßÊІÑÍÎ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀ-
ËÅÐÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ. (098)898-55-95, (097)581-
50-58  

 ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐ-
ÁÓÂÀÍÍß, 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  

 ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (097) 
345-78-49  

 ÐÅÌÎÍÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, 
ËÀÌІÍÀÒ. (098) 898-55-95  

 Øïàòë³âêà, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè. Íåäîðîãî. (067) 589-61-05, 
Ãàëÿ  

 Øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ. (098) 118-84-07  

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

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

 ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06  

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

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

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

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

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

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

(067)684-35-41  

 Caíòåõí³êà, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. (050) 633-05-05  

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

 Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâëåí-
íÿ äóø, âàí,óí³òàç³â (098) 118-84-07  

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

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

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

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

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

 Åëåêòðèê. Ââ³ä â áóäèíîê, ïåðåíåñåííÿ ë³÷èëüíèê³â, çàçåìëåííÿ, 
äîêóìåíòàö³ÿ, ³í. (067) 433-95-96  

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

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

 Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò: øèôåð, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 
óòåïëåííÿ, ï³ääàø. (063) 202-01-62  

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

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

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

 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. ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

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

 Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðî¿äîì ïî áåòîíó, áëÿøö³, ðóáåðî¿äó, äîøêàõ. 
Âîëîäèìèð. (063) 710-45-77  

6.10 ÂÎÐÎÒÀ, ÇÀÁÎÐÈ, ÌÅÒÀËÅÂІ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ¯  

ÂÈÊÎÍÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
по виготовленню воріт, огорож, сходо-
вих 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  

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

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

 Óòåïëåííÿ áóä³âåëü. Áðèãàäà. Ï³íîïëàñòîì àáî âàòîþ. Ðèøòó-
âàííÿ. Äîñâ³ä. Áàæàííÿ (097)462-30-53, (063)274-40-29  

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

 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ ÇІ ÑÂÎ¯ÌÈ ÌÀÒÅÐІÀËÀÌÈ ÒÀ ÐÈØ-
ÒÓÂÀÍÍßÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (097) 282-00-21  

6.14 ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÒÀ ІÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÉ ÀÏÀÐÀÒ 220Â, 4ÊÂÒ, «ÏÎÑÒÎßÍÊÀ». ÌÀ-
ßÒÍÈÊÎÂÀ ÒÐÓÁÎÐІÇÊÀ 220/380Â. (068) 210-46-38  

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ 
ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

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

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

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

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

 Àöåòèë.ãåíåðàòîð, øëàíãè,ðåäóêòîð ............... äîã. ........ (098) 730-37-67  

 Ãàç.ïëèòó, ïðàë.ìàøèíêó, âàííó ............... äåøåâî ........ (067) 838-83-98  

 Ãàçîâà ïëèòà, ÿê íîâà .......................... 1500ãðí. ........(096) 418-19-13  

 Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17  

 Ï³àí³íî, êîìï’þòåðíèé ñò³ë .......................... äîã. ........(067) 912-99-11  

 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  

 Óìèâàëüíèê Òþëüïàí, ò/â Ô³ë³ïñ .................... äîã. ........ (097) 524-12-57  

 Ô³í³êîâà ïàëüìà, åë.ïëèòà ç äóõîâ ................ äîã. ......... (097)560-06-31  

 Õîëîä. 2-êàì. Liebherr No Frost .................... äîã. ........ (067) 390-97-28  

 Õîëîäèëüíèê á/â Nord ................................. äîã. ........ (096) 655-71-06  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

7.5 ÊÓÏËÞ  

 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  

 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  

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäî-
ðîãî. 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  

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

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

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

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

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

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

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

 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  

 ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÌÅÁËІÂ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ Ç ÄÑÏ І 
ÍÀÒÓÐ. ÄÅÐÅÂÀ. ÄÈÇÀÉÍ. (097)335-10-02, (050)461-30-01  

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

 ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓ-
ÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ. 
ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ 
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)060-
71-99, Îëåêñ³é  

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

 ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀ-
ÍÈÍÈ. 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 ÁÅÇÊÎØÒÎÂ-
ÍÈÉ. (067)262-78-99, (063)225-95-18  

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

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

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

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

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

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

 ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ 
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 Ò Å Ð Ì І Í Î Â È É  Ð Å Ì Î Í Ò : Õ Î Ë Î Ä È Ë Ü Í È Ê І Â , 
ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 
977-49-99, (067) 173-49-99  
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8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

 ÂÀÇ-2109, 1992ð.â., ÷åðâîíà, î.ä.1300, åêñïîðòíà, íà õîäó, 
1100ó.î. (098) 702-72-37  

 ÂÀÇ-2111, 2009 ð.â, ñ³ðèé, äâèãóí 1600, ïðîá³ã 131òèñ.êì. Ö³íà 
3100ó.î. (067) 793-68-25  

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

8.3 ÊÓÏËÞ  

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

 Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76  

 Àâòîâèêóï ÂÀÇ, Ëàäà, ³íîìàðêè, øâèäêî. (096) 003-62-75  

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

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

 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  

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

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

 Ïðîäàì òðàêòîð ÌÒÇ-80, áóðîâà óñòàíîâêà,ìîæë.ïðîäàæ 
îêðåìî,òðàêòîð ïîëÿ íå áà÷èâ (067)491-4-3-68  

 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  

 Ôàðáóâàííÿ àâòî. Ãðóíòîâêà, øïàêë³âêà, âèäàëåííÿ ³ðæ³, 
ðåñòàâðàö³ÿ. ßê³ñíî. (066) 066-36-18  

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

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

 ÂÎÄІ¯ ÊÀÒ. Ñ+Å ÏÎ ÇÀÕ. ªÂÐÎÏІ. Ç/Ï 80 ªÂÐÎ/ÄÅÍÜ. ×ÎË. 
ÄÎ 70 Ð., Ä/Ð ÂІÄ 1Ð. ÊÎÍÑ (093)012-83-93, (096)742-55-02  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

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

 Êóõîííèé ïðàö³âíèê ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-20, 3/3, ç/ï 
â³ä 7000 ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà  

 Ïåêàð ³ ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â ïåêàðíþ. (097) 
308-70-04  

 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  

 Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ïîðèêà) ç 8 äî 22:30, 4/4,  
ç/ï 9000. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 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  

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

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

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

 Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Õì.øîñå (ð-í Êíèæêè), 
8-22:30, 4/4, 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

 Âàíòàæíî-ïàñàæèð. ïåðåâåçåííÿ äî 5 ò, à/ì Ìåðñåäåñ-Âàð³î 
àáî WV-T5. Ë³ö. 227250. (067) 970-00-39  

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

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

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Ìåðñåäåñ-
Ñïðèíòåð 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  

 Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82  

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

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

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

 

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, 
5/2, 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Åëåêòðîìåðåæó (Ïèðîãîâà), 
8-18, 5/2, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Òðàìâàéíó, ç 10 äî 19, 5/2, 
ç/ï 8000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 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 ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), ç 8 äî 22, 3/3, 
ç/ï 10000 ãðí. (096)592-25-85, Íàòàë³ÿ Âàñèë.  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Ñòàí³ñëàñüêîãî), ç 8 äî 22, 
3/3, ç/ï 9000ãðí. (096)592-25-85, Íàòàë³ÿ Âàñèë.  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, 8:00-22:30, 3/3, ç/ï 
9000 ãðí. (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 Êè¿âñüêó (2 ë³êàðíÿ), 7:30-22:30, 
4/4, 9000ãðí. (097)931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 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 Ïèðîãîâà, 7:30-22:30, 4/4, ç/ï 
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ä.Íå÷àÿ), 8-21, 
7/7, ç/ï 9000 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 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. íà ßíãåëÿ (ð-í ÁÊ Çîðÿ), 7-21, 4/4, 
ç/ï 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), 7-22, 4/4, 
ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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), 7:30-
20:30, 4/4, 8000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, ÁÓÄІÂÅËÜ-
ÍÈÊÈ  

 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  

СТРОПАЛЬНИК на металобазу. 
вул. Зулінського, 24. 
 

(067) 642-73-80  

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

 ÅËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ, ÏІÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁІÒÍÈÊ, 
ÄÂІÐÍÈÊ Â ÌÊÏ «ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ ËÞÊÑ»» (067) 533-84-78  

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÍÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÁÐÎÍÜÎÂÀÍÈÕ ÄÂÅ-
ÐÅÉ. (096) 495-80-83  

 ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ ÒÀ ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. 
(096) 001-55-22  
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 ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097) 
494-48-32  

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎ-
ÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

 ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ-
ÂÀËÜÍÈÊÈ  

 ÌÀÉÑÒÅÐ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ ÂÇÓÒÒß. ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ. Ç/Ï ÄÎ 
16000 ÃÐÍ. ÍÀÂ×ÈÌÎ ÔÀÐÁÓÂÀÒÈ. (098) 717-05-17  

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  

 Xyäîæíèê-îôîðìëþâà÷ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. Äåòàë³ 
ïî òåëåôîíó: (067)730-62-66, (0432)62-11-89  

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

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

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

 ÄÎÃËßÍÓ ËÞÄÈÍÓ! ÕÂÎÐÓ, ËÅÆÀ×Ó ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ. 
ÖІËÎÄÎÁÎÂÎ. ÌÎÆËÈÂÎ Ç ÐÀÉÎÍÓ. (068) 307-98-56  

 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  

 Æ³íêà 60ð. øóêàº ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó 
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (098) 995-01-64  

 Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîí-
íèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90  

 Øóêàþ ðîáîòó ïî ì³ñòó Ãàçåë³ 2,5ò, Ô³àò Äîáëî Ìàêñ³ 1ò. 
(050)633-0505, Ñåðã³é  

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

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

 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) 130-
80-89  

 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)433-29-54  

 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  

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІ-
ДЕО ТЕХНІКА  
12.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 

ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

 ÃÎÒ ІÂÊÀ Â ІÄ ÊÐÅÄ.ÑÏ ІËÊÈ «ÏÀÐÒÍÅÐ». 18 ÐÎÊ ІÂ 
ÁÅÇÄÎÃÀÍÍÎ¯ ÐÅÏÓÒÀÖІ¯. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72, 
(096)901-79-48  

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

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

 Ë³êóþ ñïèíè, âïðàâëÿþ äèñêè. Êîíñóëüòàö³¿. (068) 394-19-83  

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

 ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ 
ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)130-
80-89  

 ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54  

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) 935-65-71  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè, 
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17  

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ  

 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äëÿ äðóæáè ³ ñ³ì’¿. Ìåí³ 60, áåç øê³äëèâèõ 
çâè÷îê, ð³ñò 182ñì, âàãà 100êã, ñïîðòèâíî¿ ô³ãóðè. Æèòëîì, àâòî, 
ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíèé. Â³ííèöÿ-21027, ä/ç ÀÀІ 957678  

 Ïîðÿäíèé, ïðàöþþ÷èé ÷îëîâ³ê 47/171/80 âèãëÿäàþ ìîëîäøå, 
äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì‘¿ ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ. Â³ííèöÿ-21029, à/ñ 
2935  

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

 «Ñåðöå äâîõ» äëÿ æ³íîê, ÷îëîâ³ê³â. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ, 
2 ôîòî íà âàéáåð. (096) 854-20-28  

 Øëþáí³ çíàéîìñòâà äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ, 2 
ôîòî â mms. (067) 722-32-74  

 Øëþáí³ çíàéîìñòâà. Âàì äîïîìîæóòü çíàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó. 
(097) 099-04-74  

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

16.2 ÊÓÏËÞ  

 Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. 
(067)93317-24  

 Äîðîãî ãîäèííèêè: íàðó÷í³, êàðìàí³, áóñè (ÿíòàðí³, êîðàëîâ³). 
Ïðè¿äó çàáåðó. (067) 901-51-14  

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

 Êóïëþ äîðîãî çíàêè, ìåäàë³, îðäåíè. Ïðè¿äó â çðó÷íå äëÿ Âàñ 
ì³ñöå. (067) 901-51-14  

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

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

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

 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  

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

 Ïðîäàì ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä «Ä³ñêàâåð³». Â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà (067) 776-04-27  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà Â16 ¹044819 òà äîäàòîê äî íüîãî 
¹738678 â³ä 24.06.2016ð. âèäàíèé Â³ííèöüêèì íàö³îíàëüíèì 
àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì íà ³ì‘ÿ Ë³ñîâèé Àðòåì Ìèõàéëîâè÷. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äîêóìåíòè òà ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì‘ÿ Ëîáîäþê 
Þð³é Іãîðîâè÷. Ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. (096) 181-81-69  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÌÂ ¹033941 
âèäàíå ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ â³ä 25.06.2015 ðîêó 
íà ³ì’ÿ Іëü¿íà Â³òàë³ÿ Â³òàë³éîâè÷à. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå 
âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ìàøèíè ÀÑ 199082 â³ä 
04.05.2012ð. íà ì³í³ òðàêòîð Mahindra Fengshov Mfs 244, 2001ð. 
çàâîäñüêèé ¹BVK 11104, ðåºñòàðö³éíèé ¹ 19707ÀÂ, âëàñíèêîì 
ÿêîãî º Îë³éíèê Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. 
íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ â³éñüêîâîçîáîâ‘ÿçàíîãî ¹2103 
ÌÂ 005293 íà ³ì‘ÿ Ïîòóðíàê Ä.Ð. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå 
âêàçàíî  

Âòðà÷åíî äèïëîì ÂÍ ¹34110460, â³ííèöüêèì òåõí³÷íèì êîëåä-
æåì, äèïëîì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ô³íàíñè» 
íà ³ì‘ÿ Ãðóöü Â.І. Ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíî äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Ëîáîäþê Þð³é, ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè, ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ, âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, äîçâ³ë 
íà ïðàâî êåðóâàííÿ ñïåö. àâòîìîá³ëÿìè. Ââàæàòè íåä³éñíèìè. 
òåë.íå âêàçàíî

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

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

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

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

19.3 ÐІÇÍÅ  

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

(098) 095-23-92  

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

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

Вартість публікації оголошень 

 Звичайне оголошення — 20 гривень
 Виділене оголошення — 30 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень (0432) 555-35             (098) 166-28-06          (050) 430-03-07          (093) 170-23-60

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

508516

510651
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Пам’ятаємо  У травні загинув 
молодший брат Олег Войтович, тепер 
від ракетного обстрілу обірвалося життя 
середульшого — Анатолія. Є ще старший 
брат Василь. До війни чоловіки мали 
мирні професії: один працював у лісгоспі, 
другий — на будівництві, а ще допомагав 
синові вирощувати хліб… У перший день 
агресії обидва пішли у військкомат

У ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ БРАТИ 
ПРИЙШЛИ У ВІЙСЬККОМАТ

Âàñèëü. Â³í îäèí çàëèøèâñÿ ç 
áðàò³â.

Îëåã çàãèíóâ 3 òðàâíÿ. Òîä³ 
Àíàòîë³ÿ â³äïóñòèëè íà ïîõîðîí 
ç ôðîíòó.

Ïàí³ ²ðèíà êàæå, çâåðíóëà 
óâàãó íà éîãî òðàâìîâàíó íîãó. 
Ïðîñèëà, ùîá ñõîäèâ ó ë³êàðíþ, 
òðîõè ï³äë³êóâàâñÿ.

— Òàì õëîïö³ ÷åêàþòü, ÿê 
ÿ ìîæó ¿õ çàëèøèòè, — ïî÷óëà 
ó â³äïîâ³äü.

Á³ëüøå âîíè íå áà÷èëèñÿ. 
À 17 ëèïíÿ çàãèíóâ Àíàòîë³é. 
Ñòàëîñÿ öå ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî 
îáñòð³ëó ï³ä Ìèêîëàºâîì.

ВСТИГ ПОТРИМАТИ НА РУКАХ 
ВНУЧКУ, А ВНУК НЕ ЗНАТИМЕ 
ДІДА

Âîéòîâè÷³ æèâóòü â ñåë³ Îëåê-
ñàíäð³âêà Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó.

Â Àíàòîë³ÿ çàëèøèâñÿ ñèí ³ 
äâîº âíóê³â, òàê ñàìî ³ â Îëåãà.

Ïàí³ ²ðèíà êàæå, ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê 

ùå âñòèã íàò³øèòèñÿ âíó÷êîþ. 
Âîíà ñòàðøà â³ä áðàòèêà, ÿêèé 
íàðîäèâñÿ óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ä³äà 
íå ñòàëî. Ó òðàâí³ ä³äà âáèëè, 
à âíóê ó òîìó æ ì³ñÿö³ ç’ÿâèâñÿ 
íà ñâ³ò.

Æ³íêà çãàäóº, ùî áðàòè áóëè 
äóæå ùèð³ ó ñòàâëåíí³ äî ³íøèõ 
ëþäåé.

— Êîëè õòîñü ³ç íèõ éøîâ ñå-
ëîì, çàâæäè çíàõîäèâ ÷àñ îçâà-
òèñÿ ³ äî äîðîñëèõ, ³ äî ä³òåé, — 
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — Çäàâàëîñÿ, 
ùî â öüîìó îñîáëèâîãî. Àëå æ 
íå âñ³ òàê ðîáëÿòü. ßê êàæå îäíà 
áàáóñÿ, âñ³ êóäèñü ñï³øàòü-á³-
æàòü, íåìà ¿ì ä³ëà äî áàáè, ìàëî 
õòî çóïèíèòüñÿ, ñëîâî ñêàæå. 
Ó Âîéòîâè÷³â íà öå çíàõîäèâñÿ 
÷àñ. Ùîñü çàïèòàþòü, óñì³õíóòü-
ñÿ, ï³äáàäüîðÿòü.

Ñàì³ áóëè âåñåëèìè ³ ëþäÿì 
äàðóâàëè ðàä³ñòü. À ÿê³ òðóäÿãè!

Îëåã çàê³í÷èâ ó÷èëèùå, îòðè-
ìàâ ñïåö³àëüí³ñòü áóä³âåëüíèêà. 

Ïðàöþâàâ íà áóä³âíèöòâ³. Íàâ÷èâ 
ñèíà âèðîùóâàòè ñàäè. Ðàçîì ³ç 
íèì âèñàäæóâàâ ¿õ. Âçÿëè â îðåí-
äó â ëþäåé òðîõè çåìåëüíèõ ïà¿â, 
ñ³ÿëè ïøåíèöþ, ³íø³ êóëüòóðè. 
Ïîáóäóâàâ ä³òÿì õàòó.

Áðàòè æèëè â ïðàö³, â ëþáîâ³ 
äî çåìë³ ³ ëþäåé. ² íàäàë³ ðî-
áèëè á òå ñàìå, ÿêáè íå êëÿò³ 
ìîñêàë³.

— Êîëè áà÷ó íà ìîãèë³ ÷î-
ëîâ³êà ñâ³æ³ êâ³òè, óæå â³ä òîãî 
ñëüîçè âèñòóïàþòü íà î÷àõ, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ ²ðèíà, äðóæèíà 
Îëåãà. — ×óæ³ ëþäè øàíóâàëè 
éîãî ïðè æèòò³, ðîáëÿòü öå ³ 
ï³ñëÿ ñìåðò³. Çíàþ, ùî òàê ñàìî 
áóäå ³ ç ïàì’ÿòòþ ïðî éîãî áðàòà 
Àíàòîë³ÿ.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ð³äíèì ³ áëèçüêèì â³äâàæíîãî çà-
õèñíèêà êðà¿íè, ïàòð³îòà ð³äíî¿ 
çåìë³ Àíàòîë³ÿ Âîéòîâè÷à ³ éîãî 
ð³äíîãî áðàòà Îëåãà.

Â³÷íà ïàì’ÿòü Ãåðîÿì!

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ðîçïîâ³ñòè ïðî 
Àíàòîë³ÿ Âîéòîâè-
÷à ïîïðîñèëè éîãî 
êîëåãè ç ï³äïðèºì-

ñòâà «Æìåðèíñüêèé ë³ñãîñï».
— Öå òîé ÷îëîâ³ê, ÿêèé 

ó 2014 ðîö³ ðàçîì ³ç ïîáðàòèìàìè 
òàíê ï³äáèâ, — êàæå ïðàö³âíèê 
ë³ñãîñïó Â³òàë³é. — Âàø ñàéò ³ ãà-
çåòà ïèñàëè òîä³ ïðî öå. Çíèùèëè 
ðîñ³éñüêèé òàíê íîâî¿ ìîäèô³êà-
ö³¿ Ò-72. Òîëÿ íå çëÿêàâñÿ, êîëè 
íà íèõ âèéøëà öÿ ìàøèíà. Âèá³ã 
³ç çàñ³äêè, ïîñï³øèâ ó ðîçòàøó-
âàííÿ ðîòè ³ ïðèí³ñ ãðàíàòîìåò 
«Ìóõà». Âñòèã! Ïðèãàäóþ, ÷èòàâ, 
ùî õëîïö³ ñòð³ëÿëè ïî òàíêó 
çáëèçüêà, âëó÷èëè ó áàøòó.

Âîéòîâè÷ ïðàöþâàâ ó ë³ñãîñï³ 
âîä³ºì ë³ñîâîçà-íàâàíòàæóâà÷à. 
Íå êîæåí âîä³é çìîæå êåðóâàòè 
òàêîþ ìàøèíîþ â ë³ñ³. Íà öå 
çâåðíóâ óâàãó ùå îäèí ñï³âðîç-
ìîâíèê æóðíàë³ñòà — ãîëîâíèé 
ìåõàí³ê Æìåðèíñüêîãî ë³ñãîñïó 
Âîëîäèìèð Çàïîðîæåöü.

Êàæå, Àíàòîë³é ëþáèâ ñâîþ 
ðîáîòó. Ë³ñ ëþáèâ, ð³äíó çåìëþ 
ëþáèâ, ëþäåé. Áóâ ñïðàâæí³ì ïà-
òð³îòîì, ùèðèì, äðóæåëþáíèì. 
Çàâæäè ñèïàâ æàðòàìè.

Êîëè ó 2014 ðîö³ ðîñ³ÿíè 
ïðèéøëè íà Äîíáàñ, Âîéòîâè÷ 
ñêàçàâ, ùî íå ìîæå çàëèøàòèñÿ 
âäîìà.

Íà òîé ÷àñ éîìó áóëî 49 ðî-
ê³â. Ñëóæèòè ï³øîâ ó äåâ’ÿòèé 
Â³ííèöüêèé áàòàëüéîí. Ðàçîì 
³ç äâîìà ïîáðàòèìàìè çíèùèëè 
ðîñ³éñüêèé òàíê. ×åðåç äåê³ëüêà 
ðîê³â ç ÀÒÎ ïîâåðíóâñÿ ³ çíîâó 
ñòàâ ïðàöþâàòè, ÿê ³ ðàí³øå, âî-
ä³ºì ë³ñîâîçà.

Ó 55 ÷îëîâ³ê âèéøîâ íà ïåí-
ñ³þ. Â³í ìàâ ìîðàëüíå ïðàâî çà-
ëèøàòèñÿ âäîìà ³ òåïåð. Àäæå 
çà ïëå÷èìà óæå 57 ïðîæèòèõ 
ðîê³â.

24 ëþòîãî óäâîõ ³ç ìîëîäøèì 
áðàòîì Îëåãîì Àíàòîë³é ïðèé-
øîâ ó â³éñüêêîìàò. Òîä³ âîíè 
íå çíàëè, ùî áà÷àòüñÿ âîñòàííº. 
Îñü ÿê ðîçïîâ³äàº ïðî öå äðóæè-
íà Îëåãà ïàí³ ²ðèíà.

«МИ З АНАТОЛІЄМ УЖЕ ПРО 
ВСЕ ДОМОВИЛИСЯ»

— 24 ëþòîãî, ÿê çàâæäè âðàíö³, 
ÿ çáèðàëàñÿ íà ðîáîòó â øêîëó, — 
êàæå ïàí³ ²ðèíà. — Ðàïòîì ïî÷ó-
ëà ïî ðàä³î, ùî â³éíà. Äèâëþñÿ 
íà Îëåãà, à â³í ñèäèòü çàäóìà-

íèé, íå ïîâîðóõíåòüñÿ. Âèéøëà 
íà âóëèöþ, ïîäçâîíèëà äèðåêòîðó 
øêîëè, çàïèòàëà, ÷è ïîïåðåäæó-
âàòè ä³òåé, ùîá çàëèøàëèñÿ âäî-
ìà. Ïîâåðíóëàñÿ â õàòó, à Îëåã 
óæå ç³áðàâñÿ. Êàæå, ¿äó ó â³éñü-
êêîìàò. Ç áðàòîì Àíàòîë³ºì ïðî 
âñå äîìîâèëèñÿ ïî òåëåôîíó, â³í 
òåæ ¿äå ç³ ìíîþ. Çíàëà, ùî â³í 
íå çðîáèòü ïî-³íøîìó. Îáèäâà 
áðàòè äóæå ëþáèëè Óêðà¿íó, 
÷èòàëè ðîçïîâ³ä³ ïðî ¿¿ ³ñòîð³þ, 
ö³êàâèëèñÿ êîçàöòâîì…

Îëåã íàéìîëîäøèé ç òðüîõ áðà-
ò³â Âîéòîâè÷³â, â³í ç 1971 ðîêó. 
Àíàòîë³é ñåðåäóëüøèé, íà ø³ñòü 
ðîê³â ñòàðøèé. ª ùå íàéñòàðøèé 

24 ëþòîãî Âîéòîâè÷³ 
ïðèéøëè ó â³éñüêêîìàò. 
Òîä³ âîíè íå çíàëè, 
ùî áà÷àòüñÿ âîñòàííº. 
Îëåã çàãèíóâ 3 òðàâíÿ, 
Àíàòîë³é — 17 ëèïíÿ

У кожного з братів Войтовичів залишилися внук і внучка. Ліворуч Анатолій Войтович з 
внучкою. Праворуч — останнє фото перед від’їздом на фронт Олега
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(068)0060772

Ç ìîìåíòó ïî-
âíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ðî-
ñ³¿ äî Óêðà¿íè, 

Íàòàë³ÿ Øòîãðèí âèêîíóâàëà 
îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî ìîëîä³æíîãî öåíòðó 
«Êâàäðàò». Òîä³ äîâåëîñÿ íåëåã-
êî. Ìð³¿, çàäóìè â. î. ìîëîä³æíî-
ãî öåíòðó ïðèéøëîñÿ ïîñòàâèòè 
íà ïàóçó.

— Çâ³ñòêó ïðî â³éíó çóñòð³ëà, 
ÿê óñ³ ìàìè… Â ïåðøó ÷åðãó, ³ ÿê 
ìàìà â³éñüêîâîãî, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Âíî÷³ íàì ñïîâ³ñòèëè, 
ùî â³äáóâñÿ íàïàä íà Êè¿â. Íàø 
ñèí áóâ òàì ³ ¿õ îäðàçó äîñòàâèëè 
íà îäèí ³ç ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ 
îá’ºêò³â. À âäîìà ùå äâîº ìåíøèõ 
³ ïîäàëüø³ ä³¿ âîðîãà íåâ³äîì³. 
Ñèðåíè íå âòèõàþòü, íà òåëåôîí³ 
â äîäàòêó îïîâ³ùåííÿ ïðî òðèâîãó 
ùå «Êè¿â». Ñòðàõ, ëþòü, ðîçãó-
áëåí³ñòü,.. î÷³êóâàííÿ çâ’ÿçêó ³ç 
ñèíîì — õî÷à á «+» â ÑÌÑ. Ïî-
ñò³éíà ìîëèòâà.

 ДО «КВАДРАТА» НЕСЛИ ВСЕ
Äî â³éíè Íàòàëÿ âîëîíòåðñüêîþ 

ä³ÿëüí³ñòþ í³êîëè íå çàéìàëàñü, 
àëå äîâåëîñÿ âêëþ÷èòèñÿ.

— ²íêîëè íàäñèëàëà êîøòè, 
ðå÷³ òà ïðîäóêòè ïîòðåáóþ÷èì, — 
ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà. — Â «Êâà-
äðàò³» îðãàí³çîâóâàëè çóñòð³÷³ äëÿ 
ìîëîä³ ç âîëîíòåðàìè, ³íø³ çàõî-
äè äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà ñïðèÿííÿ 

âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³. À îñü 
â³éíà ñïîíóêàëà áóòè îñåðåäêîì 
òà ìàéäàí÷èêîì äëÿ âîëîíòåð³â 
ð³çíèõ íàïðÿìê³â. Ó ïåðøèé äåíü, 
êîëè ùå ó Â³ííèö³ âñ³ áóëè ðîç-
ãóáëåí³, íàëÿêàí³ òà â ïàí³ö³, ç 
³íøèõ ì³ñò óæå ò³êàëè ç-ï³ä âîã-
íþ. Ó âñåóêðà¿íñüêîìó ÷àò³ ìîëî-
ä³æíèõ öåíòð³â ïî÷àëè çàïèòóâàòè 
ïðî ïîñåëåííÿ äëÿ ìîëîä³. Òóò ÿ ³ 
âêëþ÷èëàñü. Òóò ³ âèíèêëî: «Ìè 
ìîæåìî äîïîìàãàòè!» 

Îïðèëþäíèâøè ïîòðåáè òà 
ì³ñöå çáîðó, âèêîíóþ÷à îáîâÿç-
êè êåð³âíèêà ìîëîä³æíîãî öåí-
òðó áóëà ïðèãîëîìøåíà — òàêå 
âðàæåííÿ, ùî âñ³ ëþäè ÷åêàëè 
öüîãî çàêëèêó.

— Äî «Êâàäðàòà» íåñëè âñå, 
ïðîñòî âñå, — ðîçïîâ³äàº Íàòà-
ë³ÿ. — Îäÿã, êîâäðè, ïîäóøêè, 
ïðîäóêòè, äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, 
ìåäèêàìåíòè, çàñîáè ã³ã³ºíè, êà-
ðåìàòè, â³éñüêîâèé îäÿã, íàâ³òü 
àðìàòóðó äëÿ ¿æàê³â òà ï³íîïëàñò 
³ç ïëÿøêàìè äëÿ êîêòåéë³â. Ìè 
çàéìàëè ïåðøèé ïîâåðõ òåëå-
ðàä³îêîìïàí³¿ òà ñõîäè, õîë òå-
àòðó. Âñ³ éøëè íàì íàçóñòð³÷ òà 
ñïðèÿëè. Ïîòð³áíî áóëî òåðì³íî-
âî ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ä³çíàòèñÿ 
ïðî ïîòðåáè, çáèðàòè ïîòðåáè òà 
íàäñèëàòè ¿õ. Âñÿ ïëîùà âîä³¿â, 
ãîòîâèõ ¿õàòè âæå ³ êóäè ïîòð³áíî 
(à öå ³ â ìåæàõ îáëàñò³, ³ òóäè, 
äå äóæå ñòðàøíî). Âñ³ ñì³ëèâ³, 
â³äâàæí³, íåâòîìí³. Âñ³ îá’ºäíàí³ 
îäí³ºþ ìåòîþ. Âñ³, õòî ùîñü ïðè-
íîñèâ ó «Êâàäðàò», õîò³ëè â íüîìó 
çàëèøèòèñü ³ äîïîìàãàòè. Öå òàê 

«ВСІ ХОТІЛИ ЗАЛИШИТИСЯ І 
ДОПОМАГАТИ. ЦЕ НАДИХАЛО» 
Наші волонтери  На початку 
широкомасштабного вторгнення росії 
до України «Квадрат» став волонтерским 
центром. У цей непростий період його 
очолювала Наталія Штогрин. Активістка 
розповідає, як довелося гуртувати біля 
себе людей, допомагати бійцям та 
переселенцям. Причому раніше Наталія 
волонтерством не займалася

ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ

З серпня минулого року Наталія 
Штогрин була керівником Ві-
нницького обласного молодіж-
ного центру «Квадрат» та разом 
із командою реалізували безліч 
проєктів та заходів для молоді Ві-
нниччини. Найбільшою гордістю 
для команди стали заходи до Між-
народного дня студентів 2021, де 
вдалося об’єднати близько 5 тисяч 
студентів всієї області на Євро-
пейській площі. Це і масштабний 
флешмоб, і концерт гурту «Пуль-
сар», і виступи творчих колективів 
вишів, і онлайн-марафон вико-
нання Гімну студентів «Гаудеамус», 
який підхопили студенти й інших 
країн, дискотека, конкурси, призи 
та подарунки від партнерів. 
— Які ми були щасливі, що все вда-
лось. Це був виклик і для колек-
тиву, і для мене. Оскільки вперше 
маленький «Квадрат» об’єднав усі 
виші області. І як добре, що ми це 
все ж організували! — розповідає 
Наталія. — Студентська молодь 
мала змогу під час тривалого 

онлайн-навчання проявити свій 
креатив та творчість, вони висту-
пали, відпочивали та вболівали. І 
це було неперевершено!
Тоді в «Квадраті» з’явилося нове 
дихання. Здобутки мотивува-
ли не зупинятися на досягнуто-
му, а будувати грандіозні плани 
на роки. У центрі планували 
об’єднувати молодь територіаль-
них громад Вінниччини.
— Ми створили Стратегію розвитку 
закладу на три роки, де абсолютно 
змінено вектор діяльності закладу. 
Крім організації заходів для моло-
дих вінничан локально, молодіжні 
центри обласного значення мають 
вести роботу з молодіжними пра-
цівниками області, таким чином 
охоплюючи ще більше молоді 
задля розбудови молодіжної 
політики, — ділиться думками 
Штогрин. — Найоб’ємнішим став 
проєкт «63 квадрати» — розбудова 
мережі молодіжних центрів/про-
сторів у кожній територіальній гро-
маді Вінниччини (63 громади — 

автор). Ми проводили зустрічі, 
підписували меморандуми про 
співпрацю з головами ТГ, створи-
ли покроковий Порадник щодо 
створення молодіжного простору 
в громаді. 
Під час війни молодіжні центри 
всієї України показали свою ді-
євість та значимість, — говорить 
активістка. Це ще раз підкреслює 
необхідність їх створення в гро-
мадах.
До війни встигли створити відділ 
проектного менеджменту та кому-
нікації задля написання проєктів та 
навчання молоді залучати гранти. 
Також працювали над розроб-
кою сайту та його наповненням. 
Було знайдено приміщення для 
працівників закладу, щоб задіяти 
максимально простір «Квадрата» 
для реалізації та самовираження 
молоді.
— Робота приносила задоволення. 
Ідеї лились вулканом, — говорить 
Наталія. — Дякуючи команді, вда-
валось все і навіть більше.

Ідеї лились вулканом

íàäèõàëî. 
Ó ïåðøèé äåíü â³éíè â «Êâà-

äðàò³» ðîçãîðíóëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü 
«Â³ííèöüê³ ïàâó÷êè».

— Îõî÷èõ äîºäíàòèñü ïëåñòè 
ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè áóëî áåçë³÷. 
Ìè øóêàëè òêàíèíó, ñ³òêè, íèòêè 
äëÿ ïëåò³ííÿ îñíîâ, — ãîâîðèòü 
Øòîãðèí. — Â ïåðø³ äí³ ïðèéøëè 
500 ëþäåé, ïîò³ì ùå 200: â³ííè-
÷àíè òà ïåðåñåëåíö³, äîðîñë³ òà 
ä³òè. Öå áóâ ìóðàøíèê. Áåç âè-
õ³äíèõ! Êîæåí ó íüîìó çíàõîäèâ 
ñåáå. Âèãîòîâëÿëè ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè, ñîðòóâàëè îäÿã, ïðîäóêòè, 
ìåäèêàìåíòè òà çàñîáè ã³ã³ºíè, 
çáèðàëè ïîòðåáè òà ôîðìóâàëè 
ìàøèíè íà â³äïðàâêó. Äîìîâëÿ-
ëèñÿ ïðî õàð÷óâàííÿ âîëîíòåð³â. 
Óñå áóëî ñèñòåìíî, çëàãîäæåíî 
òà êîìôîðòíî. Ç ï³äíåñåííÿì òà 
ïàòð³îòèçìîì. 

«МАМ, А ЧОМУ МИ ОДНІ?»
Ï³ä ÷àñ â³éíè áåç âàæêèõ äí³â 

íå îáõîäèòüñÿ. Òîìó ³ â ðîáîò³ 
îïòèì³ñòè÷íî íàëàøòîâàíèõ âî-
ëîíòåð³â áóëè òàê³ ìîìåíòè, êîëè 
îïóñêàëèñÿ ðóêè.

— Áóëè òàê³ ìîìåíòè â òîé ÷àñ, 
êîëè ïîòðåáè ñòàëè äëÿ íàñ íåäî-
ñÿæíèìè, ùî ñòîñóºòüñÿ âåëèêî¿ 
ê³ëüêîñò³ â³éñüêîâî¿ àìóí³ö³¿ òà 
ïðèëàä³â. Àëå âçàºìîäîïîìîãà 

òà ï³äòðèìêà ³íøèõ çàêëàä³â, 
îðãàí³çàö³é, áëàãîä³éíèõ ôîíä³â 
òà ÃÎ íå äàâàëà âïàäàòè ó â³ä-
÷àé. Ìè êîìóí³êóâàëè ç óñ³ìà, 
ñï³âïðàöþâàëè òà ìàêñèìàëüíî 
íàäàâàëè äîïîìîãó óñ³ì, õòî çâåð-
òàâñÿ, â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³é 
òà ìîæëèâîñòåé.

 Âîëîíòåðè â «Êâàäðàò³» ãóðòó-
âàëèñÿ âäåíü ³ âíî÷³. Íå áóëî ÷àñó 
í³ íà â³äïî÷èíîê, í³ íà ðîäèíó.

— Íà æàëü, íà ñ³ì’þ ÷àñó 
íå áóëî. Àëå âîíè ìåíå çàâæäè 
ðîçóì³ëè ³ ï³äòðèìóâàëè. ×îëî-
â³ê òåæ ïîñò³éíî ïðàöþâàâ. Ä³òè 
çàëèøàëèñü ñàì³. Ïîäèâëÿëàñü 
çà íèìè ñåñòðà òà ñóñ³äè. Ðîçó-
ì³ëè ³ ï³äòðèìóâàëè âñ³. ²íêîëè 
íàâ³òü ñóñ³äè âå÷åðÿòè çàáèðàëè, 
ðîçóì³þ÷è, ÿê âàæêî. ßêîñü ìî-
ëîäøèé ñèí çàïèòàâ: «Ìàì, çàðàç 
â³éíà, à ÷îìó ìè îäí³?» 

Áóëî ÷èìàëî ³ñòîð³é, ÿê³ âðà-
æàëè ñâî¿ì ïîçèòèâîì. Áóëè ³ 
íåãàòèâí³ ìîìåíòè.

— Ïîçèòèâíî âðàæàëè òà íàäè-
õàëè â³éñüêîâ³, ÿê³ ã³äíî òðèìàëè 
îáîðîíó, ëþäè, ÿê³ íåâòîìíî ïðà-
öþâàëè òà â³ääàâàëè îñòàííº çà-
äëÿ òîãî, ùîá øâèäøå ïåðåìîãòè, 
ëþäè, ÿê³ â³äâàæíî ñòâîðþâàëè 
ê³ëîìåòðîâ³ ÷åðãè äî â³éñüêêîìà-
ò³â. Íåãàòèâíî âðàæàëè íàñë³ä-
êè â³éíè… Ïåðø³ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çàõâîð³ëèõ â³éñüêîâèõ, áî 
íå âèñòà÷èëî êîâäð. À ïîò³ì ³ 
ïðî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîðàíåíèõ. 
Íîâèíè ïðî çàìó÷åíèõ ëþäåé, 
ä³òåé. Öå æàõ…

Я ВЖЕ НЕ МОЖУ ІНАКШЕ
Â³ä ïî÷àòêó øèðîêîìàñøòàá-

íîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ äî Óêðà¿íè 
ìîëîä³æíèé öåíòð «Êâàäðàò» âí³ñ 
ïåâí³ êîðåêòèâè äî ñâîº¿ ðîáîòè. 

ßê ³ â æèòòÿ Íàòàë³¿ Øòîãðèí.
— Ùîäíÿ «Ïàâó÷êè» òà âå-

ëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ¿õ ïîì³÷íèê³â 
ïëåëè ïî äåñÿòü ìàñêóâàëüíèõ ñ³-
òîê ó äåíü. ²íòåðíàìè òà ñòóäåí-
òàìè ôîðìóâàëèñü ³íäèâ³äóàëüí³ 
â³éñüêîâ³ àïòå÷êè çà íàò³âñüêèì 
ñòàíäàðòîì. Ôîðìóâàëèñü äåíí³ 
ïðîäóêòîâ³ íàáîðè äëÿ â³éñüêî-
âèõ, ÿê³ íà ïåðåäîâ³é òà äî íèõ 
íåìàº çìîãè äîñòàâëÿòè ¿æó. 
Â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè òà çàêëàäè, 
äå ðîçì³ùóâàëèñü á³æåíö³. Çà-
áåçïå÷óâàëè îäÿãîì, ïðîäóêòà-
ìè õàð÷óâàííÿ òà ìåäèêàìåíòàìè 
ÂÏÎ, ä³òåé ³ç öóêðîâèì ä³àáåòîì 
íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ. Ïàðà-
ëåëüíî ìè âëàøòîâóâàëè çàõîäè 
äëÿ ìîëîä³, ÂÏÎ òà ä³òîê ç ÷èñëà 
ÂÏÎ. 

Â³äçíà÷èëè Äåíü ïîäÿêè âîëîí-
òåðàì, ùî ùå á³ëüøå çáëèçèëî 
òà çäðóæèëî. Âëàøòóâàëè Äåíü 
çàõèñòó ä³òåé ç êîíêóðñàìè òà 
ïîäàðóíêàìè. Íàäõîäèëè ïî-
òðåáè ³ ìè ìàêñèìàëüíî øóêàëè 
ñïîñ³á ¿õ çàêðèòè. ×åðåç äîâ³ðó, 
êîìóí³êàö³þ, âçàºìîäîïîìîãó òà 
ï³äòðèìêó. ² ÿ íàäçâè÷àéíî âäÿ÷-
íà Áîãó çà âñ³õ ëþäåé, ÿê³ ìåí³ 
ïîäàðóâàâ ïåð³îä ìîº¿ ä³ÿëüíîñò³ 
â «Êâàäðàò³».

Òåïåð, êîëè ïîâåðíóëàñÿ 
äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèê 
ìîëîä³æíîãî öåíòðó «Êâàäðàòà» 
Àíàñòàñ³ÿ Ìîëäîâàí, Íàòàë³¿ 
Øòîãðèí äîâåëîñÿ ç íèì ïî-
ïðîùàòèñÿ.

— Íå ïðàöþþ÷è â «Êâàäðàò³», 
ÿ âñå îäíî îòðèìóþ äçâ³íêè òà 
ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîõàííÿì äî-
ïîìîãòè, — êàæå íà çàâåðøåííÿ 
ðîçìîâè Íàòàë³ÿ. — Çíàþ÷è, ùî 
äå ä³ñòàòè — ïðîäîâæóþ äîïî-
ìàãàòè. ß âæå íå ìîæó ³íàêøå.

Наталія Штогрин з командою «Квадрата». Активістка розповідає, що до війни 
волонтерською діяльністю ніколи не займалася

Волонтери в «Квадраті» гуртувалися вдень і вночі. Не було 
часу ні на відпочинок, ні на родину
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Другий бустер 
проти COVID
Äðóãó áóñòåðíó äîçó ìîæóòü 
îòðèìàòè äåÿê³ êàòåãîð³¿ 
ãðîìàäÿí, ñåðåä ÿêèõ ëþäè, 
ñòàðø³ 60-òè ðîê³â ³ ïîâíî-
ë³òí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ìàþòü 
õðîí³÷í³ õâîðîáè.
Äëÿ ðåâàêöèíàö³¿ ðå-
êîìåíäóºòüñÿ ââîäèòè 
ìÐÍÊ-âàêöèíó (ó Â³ííè-
ö³ öå Pfizer). Äîäàòêîâå 
ùåïëåííÿ ìîæíà îòðèìàòè 
÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ ïåðøî¿ áóñòåð-
íî¿ äîçè. Ïðî öå ³íôîðìóº 
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.
Ðåêîìåíäîâàíå ââåäåííÿ 
äðóãî¿ áóñòåðíî¿ äîçè íà-
ñòóïíèì êàòåãîð³ÿì ãðîìà-
äÿí:
 ëþäè â³êîì â³ä 60 ðîê³â;
 ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
â óñòàíîâàõ ç äîãëÿäó çà 
ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó;
 ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ;
 ëþäè ç ³ìóíîñóïðåñ³ºþ;
 ëþäè â³êîì 18–59 ðîê³â 
³ç ìåäè÷íèìè ñòàíàìè, ÿê³ 
ï³äâèùóþòü ðèçèê âàæêîãî 
ïåðåá³ãó COVID-19 (ïåðå-
ë³ê ñòàí³â);
 ëþäè â³êîì 18–59 ðîê³â 
³ç ÷èñëåííèìè õðîí³÷íèìè 
çàõâîðþâàííÿìè.
Ïåðåë³÷åíí³ ïîêàçàííÿ 
íå º âè÷åðïíèìè, ³ ë³êàð³ 
ìîæóòü âêëþ÷àòè îñ³á ³ç çà-
õâîðþâàííÿìè, ïîä³áíèìè 
äî ïåðåë³÷åíèõ â òàáëèö³, 
íà îñíîâ³ êë³í³÷íèõ ì³ðêó-
âàíü.
— ×åðåç â³éñüêîâó àãðåñ³þ 
ðîñ³¿ ãðîìàäÿíè ìàéæå íå 
äîòðèìóþòüñÿ ïðîòèåï³-
äåì³÷íèõ çàõîä³â, — êàæå 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Øèø. — 
Ñàìå òîìó ãðîìàäÿíàì, 
òèì á³ëüøå âðàçëèâèì 
êàòåãîð³ÿì, âàæëèâî çàðàç 
ïîäáàòè ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ 
òà âàêöèíóâàòèñÿ.
Îòðèìàòè ùåïëåííÿ ìîæíà 
â Öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäè-
êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çà 
àäðåñàìè: âóë. Ì.Çåðîâà, 
13, âóë. Ìàã³ñòðàòñüêà, 44, 
Õìåëüíèöüêå øîñå, 96, âóë. 
Çàìîñòÿíñüêà, 18, âóë. Çà-
ìîñòÿíñüêà, 49.
Âàêöèíàö³ÿ áåçîïëàòíà äëÿ 
âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ë³òî â ðîçïàë³ ³ 
ñîíöå äîøêóëÿº 
íå ò³ëüêè äîðîñ-
ëèì, àëå é ìàëþ-

êàì. Òîìó âàðòî ïîï³êëóâàòèñÿ 
ïðî ¿õ çàõèñò.

— Íàéêðàùèé çàõèñò â³ä 
ñîíöÿ — ñîíöåçàõèñíèé êðåì, 
êàïåëþõ ³ç ïîëÿìè òà îêóëÿðè 
â³ä ñîíöÿ, íàâ³òü äëÿ íåìîâ-
ëÿò, — ãîâîðèòü ïåä³àòð Àíäð³é 
Øèìàíñüêèé. — ² ÿêùî êðåì òà 
êàïåëþõè — òî ïðîñòî, îêóëÿðè 
ìàþòü áóòè ïåðø çà âñå çðó÷-
íèìè.

Âîíè ìàþòü ãàðíî òðèìàòèñÿ 
òà íå çàâàæàòè ìàëþêó, òîìó çà-
âæäè áåð³òü îêóëÿðè ïî ðîçì³ðó.

— ×àñò³øå ë³í³éêè îêóëÿð³â 
ïî÷èíàþòüñÿ ç 2–3 ðîê³â. Àëå º 
é îêóëÿðè äëÿ ä³òåé ³ç 6 ì³ñÿö³â 
(çîêðåìà, â Óêðà¿í³ âæå º ìàðêà 
béaba, äå ïðåäñòàâëåíà ë³í³éêà 
äèòÿ÷èõ îêóëÿð³â â³ä 0 äî 9 ì³-
ñÿö³â), — ãîâîðèòü ë³êàð. — Ìà-
òåð³àë ìàº áóòè ïðàêòè÷íèé òà 
ãíó÷êèé. Îêóëÿðè òî÷íî áóäóòü 
ïàäàòè é íå îäèí ðàç. Òîæ êðà-

ùå îáèðàòè ïëàñòèê, àáî ìåòàë 
áåç í³êåëÿ. Äóæêè ìàþòü áóòè 
ãíó÷ê³.

ЛІНЗИ — ЦЕ НАЙВАЖЛИВІШИЙ 
МОМЕНТ

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ë³íçè êðàùå 
îáèðàòè ç ì³öíîãî ïîë³êàðáîíàòó, 
à íå ñêëà. Íó é ãîëîâíå — öå 
ô³ëüòð â³ä óëüòðàô³îëåòó. Öå òå, 
íà ùî â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî 
çâåðòàòè óâàãó.

— Ë³íçè ìàþòü çàõèùàòè 
íà 100% â³ä UVA, ð³âåíü çàõèñ-
òó â³ä UVB ìàº áóòè íå íèæ÷å 
400nm. Ïðî ùî ìàº áóòè â³äïî-
â³äíå ìàðêóâàííÿ, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é Øèìàíñüêèé. — Ë³íçè 
ìîæóòü áóòè ïîëÿðèçîâàí³ — 
öå ãàðíà äîäàòêîâà îïö³ÿ, àëå 
íå îáîâ’ÿçêîâà.

² íå îáèðàéòå äóæå òåìí³ ë³íçè. 
Ìîæå çäàòèñÿ, ùî ÷èì òåìí³øà 
ë³íçà — òèì âîíà êðàùå çàõè-
ùàº, àëå í³. Çàõèùàþòü ô³ëüòðè, 
à íå êîë³ð. Âàðòî íàäàâàòè ïåðå-
âàãó ñâ³òëèì ë³íçàì. Çâ³ñíî, îêó-
ëÿðè êðàùå îáèðàòè ç ìàëþêîì, 
éîìó ìàº áóòè â íèõ çðó÷íî, âîíè 
ìàþòü ãàðíî ñèä³òè é äîáðå, ÿêùî 
ìàëþê ¿õ îáåðå ñàì.

ПРО СОНЦЕЗАХИСНІ 
ОКУЛЯРИ ДЛЯ МАЛЮКІВ
На часі  Сьогодні є дуже крутий, але 
небезпечний тренд — сонцезахисні 
окуляри для найменших. Насправді тренд 
правильний. Ультрафіолет, який проникає 
в око, має негативний вплив на сітківку 
та зір. Як вибрати окуляри від сонця для 
малюків — радить педіатр

Зовсім уникати сонця не варто, 
адже вітамін D виробляється під 
впливом його променів. А це га-
рантія міцних кісток і розвиненого 
скелета. До того ж, сонячна енер-
гія зміцнює імунітет і підвищує на-
стрій. Але спека може нашкодити 
дитині. Тому для прогулянок варто 
обирати час з 7–8-ої до 11 го-
дини дня і після 16–17 години. 
Цей час вважається безпечним. 
Якщо ж уникнути прогулянки 
на сонці в час з 11 до 16 години 
з певних причин не можна, нама-

гайтеся обрати тіньову сторону ву-
лиці, частіше сідати відпочивати.
Одяг для дітей необхідно вико-
ристовувати лише з натуральних 
тканин — бавовни або льону, без 
вмісту синтетики. Пелюшки, со-
рочечки, головні убори, все має 
бути зшите із тканини, що добре 
«дихає».
У спеку діти їдять значно менше, 
ніж у холодну пору року, і це нор-
мально. Не варто примушувати 
дитину їсти важкі м’ясні страви 
або наваристі супи тільки тому, 

що «так треба».
Спробуйте годувати її часто і не-
великими порціями, а для меню 
обирайте легкі страви, які не по-
требують тривалого перетравлен-
ня. Це можуть бути фрукти, овочі, 
нежирні супи, окрошка, молочні 
продукти, м’ясо птиці та нежирна 
риба. І, звичайно, давайте дитині 
пити більше чистої води. У примі-
щенні і в машині використовуйте 
кондиціонер.
Якщо ви гуляєте і дитина ста-
ла явно демонструвати ознаки 

перегріву (млявість, блювота, 
підвищення температури тіла, 
порушення пульсу, дихання, за-
паморочення, червона, суха, 
дуже гаряча шкіра (при цьому 
припиняється виділення поту) — 
не соромтесь, зайдіть у банк, су-
пермаркет, ресторан, готель — і 
трохи потримайте дитину в при-
міщенні з кондиціонером, щоб 
її теплообмін прийшов в норму. 
Варто також часто купати дітей — 
це чудовий спосіб скинути зайве 
тепло і уникнути перегріву.

Як допомогти дитині пережити спеку

ТО В ЧОМУ Ж ПРОБЛЕМА?
— Á³ëüø³ñòü ä³òîê, ÿêèõ ÿ áà-

÷èâ îñòàíí³ì ÷àñîì, íîñèëè çâè-
÷àéí³ îêóëÿðè ç ìàñ ìàðêåòó, — 
ãîâîðèòü ïåä³àòð. — ¯õ ìîæíà 
ëåãêî ïðèäáàòè çà 50–200 ãðí, 
âîíè ãàðí³, àëå âîíè ÷àñîì íå ìà-
þòü ô³ëüòð³â â³ä óëüòðàô³îëåòó. 
² âèõîäèòü, ùî ç³íèöÿ â òåìíîò³ 
ðîçøèðþºòüñÿ, à óëüòðàô³îëåò 
÷óäîâî ïîòðàïëÿº â îêî.

Õî÷à º âèïàäêè, êîëè ìàòó-
ñ³ êóïëÿëè ñâî¿ì ä³òÿì îêóëÿ-
ðè â ìàñ ìàðêåò³, çàíîñèëè ¿õ 
â îïòèêó, ùîá ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü 
ë³íç. ² áóëè ïðèºìíî âðàæåí³ 
òèì, ùî ë³íçè îêóëÿð³â ìàëè çà-
õèñò â³ä óëüòðàô³îëåòîâèõ ïðîìå-
í³â. Õî÷à çâ³ñíî íå âàðòî æàë³òè 
ãðîøåé ³ êóïèòè êðàùå ÿê³ñí³ 
îêóëÿðè, òîìó ùî îöÿ ëîòåðåÿ 
íå âàðòà òîãî.

РЕКЛАМА

Лінзи в сонцезахисних окулярах не обов’язково мають 
бути темні. Захищають фільтри, а не колір. Варто надавати 
перевагу світлим лінзам
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НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Çàðàç êîæåí ç 
óêðà¿íö³â ïåðåæèâàº 
ñêëàäí³ ÷àñè, ³ ä³òè 
â òîìó ÷èñë³. Ïîïðè 

òå, ùî ÷åðåç â³ê ìàëå÷à ìîæå 
íå äî ê³íöÿ âñå óñâ³äîìëþâàòè, 
àëå ä³òè â³ä÷óâàþòü çàãàëüíó òðè-
âîæí³ñòü íàâêîëî. Ó ñêëàäíèé ÷àñ 
äèòèíà øóêàº ï³äòðèìêè òà ðîçó-
ì³ííÿ â³ä íàéáëèæ÷èõ — áàòüê³â. 
À êîëè îäèí ³ç áàòüê³â ìàº áåç-
ïîñåðåäí³é ñòîñóíîê äî â³éíè, 
òî ñï³ëêóâàííÿ ç äèòèíîþ ïî-
òðåáóº ùå á³ëüø îñîáëèâî¿ òà 
òðåïåòíî¿ óâàãè.

Êîðèñí³ ïîðàäè ïðî ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ä³òüìè, ÷è¿ áàòüêè íà ôðîíò³, 
íàì ðîçïîâ³ëà ïñèõîëîãèíÿ îá-
ëàñíîãî äèòÿ÷îãî öåíòðó ïñè-
õ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ ÊÍÏ ³ì. àêàä. 
Þùåíêà Àë³íà Õðàí³òåëü.

ßê ñêàçàòè äèòèí³, ùî áàòü-
êî/ìàòè çáèðàºòüñÿ íà â³éíó?

— ×åðåç ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó 
òà çàãàëüíó ìîá³ë³çàö³þ â Óêðà¿í³ 
òèñÿ÷³ ÷îëîâ³ê³â/æ³íîê çàëèøè-
ëè ñâî¿ ñ³ì’¿ òà ï³øëè çàõèùàòè 
Áàòüê³âùèíó. Âñ³ì ð³äíèì âàæ-
êî ïåðåæèâàòè òàêó ðîçëóêó, àëå 
íàéâàæ÷å äîâîäèòüñÿ ä³òÿì.

Ñèòóàö³þ, êîëè áàòüêî/ìàòè 
çáèðàºòüñÿ íà â³éíó, íå ñë³ä 
çàìîâ÷óâàòè ÷è ñïîòâîðþâàòè, 
à íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè ó ôîð-
ìàò³, â³äïîâ³äíîìó äî â³êó äè-
òèíè. Ä³òÿì äî øåñòè-ñåìè ðîê³â 
íå ìîæíà äåòàë³çóâàòè íåáåçïåêó 
ïîä³¿, áî äèòÿ÷à ïñèõ³êà ìîæå ç 
öèì íå âïîðàòèñÿ. ßê íàñë³äîê, 
ìîæóòü ñïîñòåð³ãàòèñü ð³çíîìà-
í³òí³ íåâðîòè÷í³ ïðîÿâè: íåòðè-
ìàííÿ ñå÷³, òèêè, çà¿êàííÿ òîùî. 
Â³äïîâ³äàòè íà óòî÷íþþ÷³ äèòÿ÷³ 
ïèòàííÿ âàðòî êîðîòêî, áåç ïî-
äðîáèöü, íå ï³äí³ìàþ÷è òèõ ïè-
òàíü, ïðî ÿê³ äèòèíà íå çàïèòóº.

Âàðòî ó äèòèíè ñôîðìóâàòè 
âïåâíåí³ñòü ó òîìó, ùî äîðîñëèé, 
ÿêèé çáèðàºòüñÿ íà â³éíó — ãå-
ðîé, ñèëüíèé, ìóæí³é, ñì³ëèâèé ³ 
ìàº áàãàòî çíàíü, ùîá äîïîìîãòè 
íàø³é êðà¿í³ ïåðåìîãòè!

Çðîçóì³ëî, ùî ï³äë³òêó âæå 
íå ïîòð³áíî ïîÿñíþâàòè âñå, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ, ³ çàðàäè ÷îãî 
éîãî ð³äí³ éäóòü íà â³éíó. Ïðîòå 
òðèâîãà òà ñòðàõ çà æèòòÿ áàòü-
êà/ìàòåð³ áóäóòü ïðèñóòí³ìè, ïî-
ïðè óñâ³äîìëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ. 

Öå ïðèðîäí³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿ 
íà ìîæëèâó íåáåçïåêó æèòòÿ 
ð³äíî¿ ëþäèíè. Âàæëèâî, ùîá 
ï³äë³òîê ìàâ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïðî-
ãîâîðèòè ³ áóòè ïî÷óòèì.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ð³äíèì ñë³ä 
áóòè ãîòîâèìè äî áóäü-ÿêèõ åìî-
ö³é äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ â³êó. 
Öå ìîæå áóòè: ñòðàõ, òðèâîãà, ³ñ-
òåðèêà, êðèê, áëàãàííÿ íå éòè. 
Íå âàðòî íåõòóâàòè, çíåö³íþâà-
òè åìîö³¿ äèòèíè. Ñë³ä ðåàãóâàòè 
íà íèõ, íå çàëèøàþ÷è ¿¿ íàîäèíö³ 
ç³ ñâ³òîì. Äèòèíà ìàº ðîçóì³òè òà 
â³ä÷óâàòè, ùî âîíà íå ñàìîòíÿ 
ó ñâî¿õ ïåðåæèâàííÿõ.

ßê ï³äòðèìàòè äèòèíó, ÿêà õâè-
ëþºòüñÿ çà áàòüêà/ìàìó íà ôðîí-
ò³? ßê çàñïîêîþâàòè?

— Ïåðø çà âñå ñë³ä äîòðèìó-
âàòèñü ³íôîðìàö³éíî¿ ã³ã³ºíè, 
ïèëüíóâàòè çà òèì, ùî äèòèíà 
áà÷èòü ó íîâèíàõ, ùî øóêàº â ³í-
òåðíåò³. Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî òå, 
÷îãî ìè áî¿ìîñü — ó íàñ âèêëè-
êàº ³íòåðåñ. Äèòèíà, çàäîâîëüíÿ-

þ÷è âëàñíèé ³íòåðåñ, ìàº ïðàâî 
çíàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà â³éí³, 
àëå ¿é âàæëèâî êîìåíòóâàòè, ïî-
ÿñíþâàòè.

Ñë³ä äîçóâàòè íîâèíè ïðî âî-
ºíí³ ä³¿, âòðàòè. Äèòèíà íå ìàº 
áóòè ïåðåîáòÿæåíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî â³éíó òà ìàòè äîñòóï 
äî êîíòåíòó, ùî º íå äëÿ äèòÿ÷î¿ 
ïñèõ³êè.

Òðèâîãà, ñìóòîê, ñòðàõ — 
åìîö³¿, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàòèìóòü 
óñþ ðîäèíó äî ïîâåðíåííÿ ìà-
òåð³/áàòüêà ³ç çîíè áîéîâèõ ä³é.

Ö³ ïî÷óòòÿ ïðèðîäí³, òîæ âàæ-
ëèâî ¿õ ðîçä³ëÿòè ðàçîì: «Ìè òåæ 
ñóìóºìî, ùî òàòî/ìàìà çàðàç íå ç 
íàìè. Ìè òåæ óñ³ òðèâîæèìîñü». 
Âîäíî÷àñ ñë³ä äàâàòè äèòèí³ íà-
ä³þ: «Ìè â³ðèìî â íàøó ïåðåìîãó 
³ ÷åêàºìî âñ³õ ç â³éíè».

Íàéêðàùèé ñïîñ³á äîëàòè òðè-
âîãó, çàëó÷àòè äèòèíó äî áóäü-
ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ìîæå áóòè 
çâè÷àéíà äîïîìîãà âäîìà ÷è 
âîëîíòåðñòâî.

Íàéêðàùèé ñïîñ³á 
äîëàòè òðèâîãó, 
çàëó÷àòè äèòèíó äî 
áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Öå ìîæå áóòè äîïîìîãà 
âäîìà ÷è âîëîíòåðñòâî 

Â²ÉÍÀ

«А ТАТО МОЖЕ ЗАГИНУТИ?». ЯК 
ВІДПОВІДАТИ НА ПИТАННЯ ДІТЕЙ
Корисні поради  Повітряні тривоги, 
прямування у бомбосховища, вибухи, 
розмови про війну та тривожні настрої 
всіх навколо — все це лякає дітей, та 
може травмувати їхню психіку. А коли 
ще й хтось із батьків дитини на війні — це 
величезне випробування для малечі. Ми 
поговорили з дитячою психологинею про 
те, як підтримати дитину в такій ситуації

íà ìàéáóòíº: «À ùî òè áóäåø 
ðîáèòè ï³ñëÿ íàøî¿ ðîçìîâè?»

Âàæëèâî, àáè òîé, õòî ñëóæèòü, 
íå êðèòèêóâàâ äèòèíó çà ïîãàíó 
ïîâåä³íêó. Íàâïàêè — ïîòð³áíî 
êàçàòè: «ß â òåáå â³ðþ, çàðàç òè 
ïîðó÷ á³ëÿ ð³äíèõ, äîïîìàãàé ¿ì». 
Âîäíî÷àñ íå ìîæíà, ùîá äèòèíà 
ïîâí³ñòþ ïåðåéìàëà íà ñåáå ðîëü 
äîðîñëîãî.

Ùî ðîáèòè, êîëè âè ïîì³÷àºòå, 
ùî äèòèíó òåìà â³éíè ïðèãí³÷óº, 
íàïðèêëàä, âîíà ìàëþº âñå â òåì-
íèõ òîíàõ?

— Ìàëþíêè â òåìíèõ òîíàõ — 
öå íå çàâæäè ïðî ïåâíèé íåãà-
òèâíèé ñòàí ïñèõ³êè äèòèíè. Íà-
ïðèêëàä, ä³òè äîøê³ëüíîãî â³êó 
÷àñòåíüêî ïîëþáëÿþòü ìàëþâàòè 
òåìíèìè êîëüîðàìè, îñê³ëüêè 
âîíè ñòâîðþþòü êîíòðàñò ç á³-
ëèì ïàïåðîì. Âàðòî ïðèä³ëÿòè 
á³ëüøå óâàãè çì³ñòó ìàëþíêà. 
Ïðîòå ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü â³éíó, ïåðåáóâà-
þòü â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ 
âèáóõ³â, çàãèáåë³â, òîìó ìàþòü 
â³äòâîðþâàòè âëàñí³ åìîö³¿ õî÷à á 
÷åðåç òâîð÷³ñòü, îñê³ëüêè íå çà-
âæäè ìîæóòü òà âì³þòü öå çðî-
áèòè âåðáàëüíî.

«À ìàìà/òàòî ìîæå çàãèíóòè 
íà â³éí³?» — ÿê â³äïîâ³ñòè íà òàêå 
ïèòàííÿ?

— Íå ïîòð³áíî çíåö³íþâàòè 
íåáåçïåêó, ãîâîðèòè äèòèí³, ùî 
áàòüêî/ìàò³ð íå ìîæå áóòè ïî-
ðàíåíèì ÷è çàãèíóòè, àëå âàðòî 
äîïîìàãàòè äèòèí³ æèòè ç öèì. 
Òðåáà âñåëÿòè â³ðó òà íàä³þ 
íà êðàùå: «Íà â³éí³ òàê áóâàº, 
ùî õòîñü ãèíå ÷è îòðèìóº ïî-
ðàíåííÿ. Ìè òåæ ïåðåæèâàºìî 
çà òàòà/ìàò³ð òà ïîáðàòèì³â, àëå 
â³ðèìî, ùî âñå áóäå äîáðå».

Ðåñóðñíèìè äëÿ âñ³õ áóäóòü 
òàêîæ ñï³ëüí³ ìð³¿ ïðî ïåðåìîãó 
òà ïëàíè íà ìàéáóòíº. Âàðòî ñà-
ìèì äîðîñëèì çðîçóì³òè òà äîïî-
ìîãòè óñâ³äîìèòè äèòèí³, ùî ìè 
íå ìîæåìî çì³íèòè ìèíóëå, ïðîòå 
ñòîâ³äñîòêîâî ìîæåìî çì³íþâàòè 
òåïåð³øíº òà ìàéáóòíº.

ßê ñêàçàòè äèòèí³, ùî áàòü-
êî/ìàòè çàãèíóâ/ëà íà â³éí³?

Ðîçïîâ³ñòè äèòèí³ ïðî ñìåðòü 
îäíîãî ç áàòüê³â íà â³éí³ ìàº 
áëèçüêà ëþäèíà. Ïîâ³äîìëÿòè 
òðàâìàòè÷íó íîâèíó ïîòð³áíî 
âðàíö³, ùîá äèòèíà ìàëà ÷àñ 
ïåðåæèòè åìîö³éíó ðåàêö³þ.

Âàæëèâî ñêàçàòè ïðè÷èíó ñìåð-
ò³, ÿê öå ñòàëîñÿ, íå âäàþ÷èñü 
ó äåòàë³ òà ìîæëèâ³ ìîòîðîøí³ 
ïîäðîáèö³. Íå âàðòî âèãàäóâàòè 
³ñòîð³¿ ïðî äàëåêå â³äðÿäæåííÿ 
àáî ïîë³ò ó êîñìîñ.

Ñë³ä ñêàçàòè ïðàâäó. Ôàêò 
ñìåðò³ ð³äíî¿ ëþäèíè áóäå âàæ÷å 
ïåðåíåñòè, ÿêùî äèòèíà ç ÷àñîì 
ä³çíàºòüñÿ, ùî ¿é áðåõàëè; âîíà 
âòðàòèòü äîâ³ðó äî îòî÷óþ÷èõ. 
Âàðòî ðîçóì³òè, ùî îáåð³ãàþ÷è 
äèòèíó áðåõíåþ, âè íå çí³ìåòå 
åìîö³éíå íàïðóæåííÿ ó ðîäèí³, 
ÿêå äèòèíà ìîæå ïðîòðàêòóâàòè 
ïî-ñâîºìó.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ó ä³òåé, ÿê 
ïðàâèëî, ç’ÿâëÿºòüñÿ äîäàòêîâèé 
ñòðàõ çà òîãî ç áàòüê³â, õòî çàëè-
øèâñÿ æèâèé. Âòðàòèâøè òàòà, 
äèòèíà áóäå ïåðåæèâàòè çà ìàìó. 
Òîìó ð³äíèì òðåáà ñòâîðèòè â³ä-
÷óòòÿ, ùî âñå áóäå äîáðå. ß á ðà-
äèëà îäðàçó ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
çâ³ñòêè çâåðòàòèñÿ ç äèòèíîþ 
äî ïñèõîëîãà, ùîá ñòàá³ë³çóâàòè 
¿¿ ñòàí. Êîæíîìó ÷ëåíó ðîäèíè 
òðåáà äàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîæèòè 
öþ âòðàòó.

ßêùî åìîö³¿ äèòèíè íàäì³ðí³ 
òà çàâàæàþòü ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñ-
ò³ (âïëèâàþòü íà ñîí, àïåòèò), 
âàðòî íå çâîë³êàòè ç³ çâåðíåííÿì 
äî ïñèõîëîãà.

Êîíñóëüòàö³þ ïñèõîëîãà ìîæ-
íà îòðèìàòè ó ÊÍÏ «Â³ííèöüêà 
îáëàñíà êë³í³÷íà ïñèõîíåâðîëî-
ã³÷íà ë³êàðíÿ ³ì. àêàä. Þùåí-
êà», îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó öåíòð³ 
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, â³ää³ëåííÿ 
¹ 16; òåëåôîí ðåºñòðàòóðè: (068) 
4744517, (0432) 507937.

×è âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè 
êîíòàêò ç áàòüêîì/ìàìîþ, ÿêà 
íà ôðîíò³? ßêùî òàê, òî ÷îìó?

— Äèòèí³ áóäü-ÿêîãî â³êó 
âàæëèâà ðåãóëÿðí³ñòü êîíòàêòó 
ç ð³äíèì, ÿêèé ïåðåáóâàº â çîí³ 
áîéîâèõ ä³é. Ðåãóëÿðí³ñòü — öå 
ïðî íàä³éí³ñòü, âïåâíåí³ñòü òà 
â³ä÷óòòÿ ïåâíî¿ áåçïåêè. ßêùî 
º ìîæëèâ³ñòü — òåëåôîíóéòå 
ð³äíèì íà ôðîíò, äàâàéòå äè-
òèí³ ìîæëèâ³ñòü ïîãîâîðèòè ç 
áàòüêàìè.

ßêùî öå íåìîæëèâî, òåðïëÿ-
÷å ïîÿñíþéòå, ùî ð³äí³ â ïåâ-
í³ äí³ ìîæóòü íå ìàòè äîñòóïó 
äî çâ’ÿçêó, çàïèòóéòå, ïðî ùî 
äèòèíà õîò³ëà ðîçïîâ³ñòè òàòî-
â³/ìàòåð³? Ïðåêðàñíà ³äåÿ äëÿ 
äîøê³ëüíÿò òà ìîëîäøèõ øêî-
ëÿð³â — çàïèñàòè êîðîòê³ â³äå-
îïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³ ìîæëèâî 
ïîêàçóâàòè äèòèí³, ÿêùî íåìàº 
çâ’ÿçêó. ×è ùîá òàòî/ìàòè çà-
ïèñàâ/ëà àóä³îêàçêó, ÿêó ìîæíà 
ñëóõàòè.

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç äèòèíîþ ð³ä-
íèì, ÿê³ íà â³éí³, ñë³ä ïðîÿâëÿòè 
ï³äòðèìêó òà ðîçóì³ííÿ ïî÷óòò³â 
äèòèíè: «ß òåæ òàê ñóìóþ, ìåí³ 
òàê ñêëàäíî ïðîùàòèñü ³ç òîáîþ». 
Íàìàãàòèñü ïåðåìêíóòè ¿¿ óâàãó 

Дитині будь-якого віку важлива регулярність контакту з рідним, який перебуває в зоні 
бойових дій. Регулярність — це про надійність, впевненість та відчуття певної безпеки

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

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.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 220123
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Випуск №19 (1216)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
 
Задача №2853-2856

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №29 від 20 липня 2022 року 

Задача №2849
1… Фh8  2. de6: Фd4x;
Cf6! Kpb6  2. Ce5 Ф:d7x.

Задача №2850
1… Te6+  2. Kph7 Th6x;
Kph7! Ch8!!  2.Kp:h8 Th5x. 

Задача №2851
1… Kpc2  2. a3 Cc3x — правильний мат.
Kpb2! Kpc4  2. Kpg3 Cc1x — ідеальний мат.

Задача №2852
1… Th4  2. Kpf1 Th1x;
Kpf1! T:e2  2. Kpg1 Te1x — ідеальний мат.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Á³ðì³íãåì³ (ÑØÀ) ô³í³øóâà-
ëè ïðåñòèæí³ Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Öå 
ôàêòè÷íî àíàëîã Îë³ìï³àäè äëÿ 
ïðåäñòàâíèê³â íåîë³ìï³éñüêèõ 
âèä³â ñïîðòó, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
ëèøå ðàç ó ÷îòèðè ðîêè. Â àê-
òèâ³ â³ííè÷àí — òðè íàãîðîäè, 
³ âñ³ çîëîò³!

45 ìåäàëåé (16 çîëîòèõ, 12 ñð³á-
íèõ ³ 17 áðîíçîâèõ) — òàêèé çäî-
áóòîê çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ó Á³ðì³í-
ãåì³. Â çàêëþ÷íèé äåíü çìàãàíü 
óêðà¿íö³ âèáîðîëè ø³ñòü íàãî-
ðîä. Òàêèì ÷èíîì íàøà êîìàíäà 
ï³äíÿëàñÿ íà âèñîêå òðåòº ì³ñöå 
â çàãàëüíîìó çàë³êó — öå íàé-
êðàùèé ðåçóëüòàò â ³ñòîð³¿! Âèùå 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè îïèíèëèñÿ ëèøå 
Í³ìå÷÷èíà ³ ÑØÀ.

Çíà÷íèé äîðîáîê äî ñêàðáíè÷-

êè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ çðîáèëè 
ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè. Ñïî-
÷àòêó ÷åìï³îíîì ñòàâ ñóìî¿ñò 
Âàäà Äà³àóð³-ìîëîäøèé. Éîãî 
äîñÿãíåííÿ ïîâòîðèëè â³ííèöü-
ê³ àñè ñïîðòèâíî¿ àêðîáàòèêè 
Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ³ Äàíèëî 
Ñòåöþê. Âîíè ñòàëè ÷åìï³îíàìè 
Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ñåðåä ñïîðòèâíèõ 
ïàð. Öåé ðåçóëüòàò íå º âèïàä-
êîâèì. Àäæå íåùîäàâíî Áîãäàí 
Ïîãðàíè÷íèé ³ Äàíèëî Ñòåöþê 
îòðèìàëè çîëîòî ó Êóáêó ñâ³òó 
ç³ ñïîðòèâíî¿ àêðîáàòèêè, ÿêèé 
ïðîõîäèâ ó ïîëüñüêîìó ì³ñò³ 
Æåøóâ.

×åìï³îíè Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ïðåä-
ñòàâëÿþòü Â³ííèöüêó îáëàñíó äè-
òÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêîëó 
ç³ ñêëàäíî-êîîðäèíàö³éíèõ âèä³â 
ñïîðòó. ̄ õ òðåíóþòü Þð³é Ãîëÿê 
³ Ãàëèíà Êîâàëü÷óê.

Знову маємо золото Всесвітніх ігор

Нагороди Кубка 
світу
 Àñ êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåê-
ñ³é Äåíèñþê ïîòóæíî ðîçïî-
÷àâ íîâèé ñåçîí ï³ñëÿ áðîí-
çè íà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ 
ó Òîê³î. Íà Êóáêó ñâ³òó ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â ³ç âàäàìè îïîðíî-
ðóõîâîãî àïàðàòó â³í ó ñêëàä³ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè çàâîþâàâ ïî 
äâ³ çîëîòèõ ³ áðîíçîâèõ íàãî-
ðîäè òà îäíå ñð³áëî â ð³çíèõ 
âèäàõ ïðîãðàìè.
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëî ó Ìþí-
õåí³. Âîíî ìàëî ñòàòóñ â³äáî-
ðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó, ÿêèé 
â³äáóäåòüñÿ ó ëèñòîïàä³ öüîãî 
ðîêó ó ì³ñò³ Àëü-Àéí (ÎÀÅ). 
Òàì ðîç³ãðóâàòèìóòüñÿ ïóò³âêè 
íà Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè-2024.

Легенди проти 
зірок
 Íåçâè÷íèé ôóòáîëüíèé 
ìàò÷ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ ïðîéäå 
30 ëèïíÿ ó Â³ííèö³, íà ñòàä³-
îí³ ÑÊ «Íèâà» (åêñ-«Õ³ì³ê»). 
Ïî÷àòîê — î 17.00.
Ó ñêëàä³ êîëåêòèâó ôóòáîëü-
íèõ ëåãåíä ãðàòèìóòü âîëîäàð 
«Çîëîòîãî ì’ÿ÷à» êðàùîãî ôóò-
áîë³ñòà ªâðîïè 1986 ðîêó ²ãîð 
Áºëàíîâ, Â³òàë³é Êîñîâñüêèé, 
Àíàòîë³é Äåì’ÿíåíêî, Âîëî-
äèìèð Áåññîíîâ, Ñåðã³é Íà-
ãîðíÿê òà ³íø³ êîëèøí³ ãðàâö³ 
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿. Ñåðåä ç³-
ðîê øîó-á³çíåñó íà ïîë³ áóäóòü 
êîì³ê ²ãîð Ëàñòî÷ê³í, ñï³âàê 
²âàí Íàâ³, âåäó÷èé Îëåêñàíäð 
Ïåäàí.

«Берсерки» 
тепер у Вінниці
 ×îëîâ³÷à êîìàíäà «Áåðñåð-
êè» â çâ’ÿçêó ç â³éíîþ ïåðå-
áàçóâàëàñÿ ³ç Õàðêîâà äî Â³-
ííèö³. Âîíà âæå ï³äïèñàëà 
ïåðøîãî ãðàâöÿ íà íàñòóïíèé 
ñåçîí ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Íèì ñòàâ 21-ð³÷íèé íàïàäíèê 
ªâãåí Àáàäæÿí. Õîêå¿ñò âæå 
ïðèáóâ íà íîâå ì³ñöå äèñëî-
êàö³¿ «Áåðñåðê³â», äî Â³ííèö³.
Â ñåçîí³ 2021/2022 ðîê³â 
ªâãåí Àáàäæÿí ïðîâ³â çà 
«Áåðñåðê³â» 22 ãðè, çàêèíóâ 
÷îòèðè øàéáè òà â³äçíà÷èâ-
ñÿ òðüîìà àñèñòàìè.

КОРОТКОКОРОТКО

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Îëåêñ³é Òîìàøåâñüêèé — 
ºäèíèé ãàíäáîë³ñò Â³ííè÷÷èíè, 
ÿêèé íàðàç³ âõîäèòü äî ÷îëîâ³÷î¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Äíÿìè â ñêëàä³ 
íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè 19-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí ñòàâ áðîíçîâèì ïðè-
çåðîì Championship-2022 ç ïëÿæ-
íîãî ãàíäáîëó, ÿêèé çàâåðøèâñÿ 
â Ïðàç³ (×åõ³ÿ). Öåé òóðí³ð áóâ 
â³äáîðîì äî ªâðî-2023. Òàêèì ÷è-
íîì óêðà¿íñüêà êîìàíäà âèéøëà 
äî ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè êîíòèíåí-
òàëüíî¿ ïåðøîñò³.

ВИРІШАЛЬНИЙ МАТЧ ІЗ 
ТУРКАМИ

Îëåêñ³é Òîìàøåâñüêèé çàéìà-
ºòüñÿ ñïîðòîì ïðîôåñ³éíî. Ñàìå 
ãàíäáîëîì çàðîáëÿº íà æèòòÿ, ³ 
âäàºòüñÿ äîâîë³ íåïîãàíî. Íåäàð-
ìà Îëåêñ³é Òîìàøåâñüêèé âæå äâà 
ðîêè âõîäèòü äî íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Òîð³ê â³í äåáþ-
òóâàâ íà ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ç 
êëàñè÷íîãî ³ ïëÿæíîãî ãàíäáîëó. 
Òîìó éîãî ó÷àñòü íà íèí³øíüîìó 
ºâðîïåéñüêîìó â³äáîð³ â ñêëàä³ 
íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè íå º âè-
ïàäêîâ³ñòþ.

— Íà ãðóïîâîìó åòàï³ ìè ïå-
ðåìîãëè Øâåéöàð³þ, Ôðàíö³þ 
òà ²òàë³þ, ïðîãðàëè Óãîðùèí³ ³ 
Í³äåðëàíäàì (ïî áóë³òàõ, ãàíä-
áîëüíèì ïåíàëüò³). Çàâäÿêè êðà-
ùîìó ñï³ââ³äíîøåííþ çàáèòèõ ³ 
ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â ïîñ³ëè äðóãå 
ì³ñöå ó ãðóï³ ³ âèéøëè äî «ô³íà-
ëó ÷îòèðüîõ», — ðîçïîâ³â Îëåêñ³é 
Òîìàøåâñüêèé.

Ó ï³âô³íàë³ óêðà¿íö³ ïðîãðàëè 
í³ìöÿì — 1:2 çà òàéìàìè (21:17, 
12:17, 6:9). À â ïîºäèíêó çà áðîíçó 
ç àíàëîã³÷íèì ðàõóíêîì çäîëàëè 
òóðê³â (14:17, 22:20, 5:2).

Ô³íàëüíà ÷àñòèíà ÷åìï³îíà-
òó ªâðîïè ç ïëÿæíîãî ãàíäáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, êóäè îòðèìàëè 

ïóò³âêó óêðà¿íö³, ïðîéäå â Ïîð-
òóãàë³¿ â 2023 ðîö³. À ïîêè ùî 
Îëåêñ³é Òîìàøåâñüêèé ïåðåáóâàº 
ç íàö³îíàëüíîþ çá³ðíîþ Óêðà¿íè 
ñåðåä ìîëîä³ äî 20 ðîê³â, äî ñêëà-
äó ÿêî¿ òàêîæ âõîäèòü.

ПОЧАВ У СЬОМОМУ КЛАСІ
Îëåêñ³é Òîìàøåâñüêèé º âè-

õîâàíöåì â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 3, ùî ìàº â³ää³ëåííÿ ãàíäáîëó. 
Éîãî ïåðøèì òðåíåðîì áóâ Þð³é 
×óðáàêîâ, ÿêîãî âèçíàâàëè êðà-
ùèì þíàöüêèì íàñòàâíèêîì ðîêó 
íà Â³ííè÷÷èí³.

— Òðåíåð ïîì³òèâ ì³é âèñî-
êèé çð³ñò. Ìîâëÿâ, ìàþ âñ³ äàí³ 
äëÿ çàíÿòü ãàíäáîëîì. ß ïî÷àâ 
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ó ñüîìîìó 

êëàñ³. Çðó÷íî, ùî òðåíóâàííÿ 
â³äáóâàëèñÿ â ìî¿é øêîë³. Çãî-
äîì ï³äâèùèâ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü 
³ âèñòóïàâ çà ÷îëîâ³÷ó ãàíäáîëüíó 
êîìàíäó «ÂÄÏÓ» (Â³ííèöÿ), ÿêà 
ãðàëà â ïåðø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñ³é 
Òîìàøåâñüêèé.

ßê ðîçïîâ³â ïåðøèé òðåíåð 
Îëåêñ³ÿ Þð³é ×óðáàêîâ, õëîïåöü 
àêòèâíî çàéìàâñÿ ó ñïîðòèâí³é 
øêîë³, ïîñò³éíî ¿çäèâ íà çìàãàííÿ 
òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çáîðè.

Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà, íà-
ðàç³ Îëåêñ³é ïåðåéøîâ ó ðîçðÿä 
ïðîôåñ³éíèõ ñïîðòñìåí³â. Òîìó 
â³ííèöüê³ ãàíäáîë³ñòè òà âáîë³-
âàëüíèêè ïèøàþòüñÿ éîãî äî-
ñÿãíåííÿìè.

Êëóá áàçóºòüñÿ ó Í³ìå÷÷èí³

ЄВРОПЕЙСЬКА ВЕРШИНА 
ОЛЕКСІЯ ТОМАШЕВСЬКОГО
Знай наших!  Вінничанин у Чехії 
став призером міжнародних змагань з 
пляжного гандболу в складі національної 
збірної. Тепер у Німеччині готується 
до виступів у Лізі чемпіонів

Îäíîãî ðàçó ó ìàò÷³ Êóáêà 
Óêðà¿íè «ÂÄÏÓ» ì³ðÿâñÿ ñèëàìè 
³ç «Ìîòîðîì-Ïîë³òåõí³êîþ» (Çà-
ïîð³ææÿ). Éîãî íàñòàâíèê — òðå-
íåð íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ Óêðà¿íè 
Ðîñòèñëàâ Ëàíåâè÷. Ï³ä ÷àñ ìàò÷ó 
â³í çâåðíóâ óâàãó íà ñïîðòèâíèé 
ïîòåíö³àë Îëåêñ³ÿ Òîìàøåâ-
ñüêîãî. Çàïðîñèâ äî ñâîãî êëóáó, 
à çãîäîì ³ äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿. 
Öå äîïîìîãëî â³ííè÷àíèíó âè-
éòè íà íîâèé, âæå ì³æíàðîäíèé 
ð³âåíü.

— Ó ñêëàä³ çàïîð³çüêîãî êëó-
áó «Ìîòîð» òîð³ê âèãðàâ Êóáîê 
Óêðà¿íè. Öüîãî ðîêó ìè áðàëè 
ó÷àñòü â ªâðîêóáêó ÅÃÔ, ñòàëè 

÷åìï³îíàìè ªâðîòóðó ³ç ïëÿæíî-
ãî ãàíäáîëó, — ðîçïîâ³â Îëåêñ³é 
Òîìàøåâñüêèé.

Îëåêñ³é ï³ä ÷àñ â³éíè ïîñò³éíî 
ïåðåáóâàº çà êîðäîíîì. Â³í áåðå 
ó÷àñòü ó òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ ³ 
çìàãàííÿõ â ñêëàä³ çá³ðíî¿ ³ êëóáó.

— Ì³é êëóá «Ìîòîð» íàðàç³ 
òèì÷àñîâî áàçóºòüñÿ ó Äþññåëü-
äîðô³ (Í³ìå÷÷èíà). Ïî÷èíàþ÷è 
ç 2007 ðîêó, â³í º íåçì³ííèì 
ó÷àñíèêîì Ë³ãè ºâðîïåéñüêèõ 
÷åìï³îí³â, áàãàòîðàçîâèì ÷åì-
ï³îíîì Óêðà¿íè. Â öüîìó ðîö³ 
ìè çíîâó áóäåìî ãðàòè â ªâðî-
ïåéñüê³é ë³ç³, — ñêàçàâ Îëåêñ³é 
Òîìàøåâñüêèé..

Пляжний гандбол (біч-гандбол) — 
командна гра з м’ячем, що про-
водиться на піщаних пляжах. 
Змагання з пляжного гандболу 
організовуються для чоловічих, 
жіночих і змішаних команд.
Пляжний гандбол з’явився на по-
чатку 90-х років XX століття в Іта-
лії, де і були розроблені прави-
ла гри. Напевно, цей вид спорту 
з’явився, як і класичний гандбол, 
на уроках фізкультури. Нині пляж-
ний гандбол розвивається більш, 
ніж у 40 країнах.
Гра складається з двох періодів, 
рахунок в яких ведеться розділь-

но. Кожний період триває 10 хви-
лин. Перерва між ними — 5 хви-
лин. Якщо наприкінці періоду 
рахунок залишається нічийним, 
використовується правило «золо-
того гола». Переможцю кожного 
періоду присуджується одне очко.
Якщо обидва періоди виграні 
однією командою, вона оголо-
шується переможцем з рахунком 
2:0. Якщо кожна з команд виграє 
по періоду, то результат буде ні-
чийним. Так як завжди має бути 
переможець, тоді застосовується 
серія булітів (один гравець проти 
воротаря).

Довідка RIA

Аси спортивної акробатики Богдан Пограничний і Данило 
Стецюк. Радісні переможці разом із тренером Юрієм Голяком

Олексій Томашевський другий рік виступає за національну 
збірну. Також він грає у найкращому гандбольному клубі 
України «Мотор»

Îëåêñ³é ïåðåéøîâ 
ó ðîçðÿä ïðîôåñ³éíèõ 
ñïîðòñìåí³â. Â³ííèöüê³ 
âáîë³âàëüíèêè 
ïèøàþòüñÿ éîãî 
äîñÿãíåííÿìè
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ñ³â äëÿ ðàä³îðîçâ³äêè òîùî. Îñü 
çà öèì ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/PZtuSP2 âè ìîæåòå ïåðåãëÿíó-
òè âñ³ çâ³òè áëàãîä³éíîãî ôîíäó.

«Ìè ôîêóñóºìîñÿ íà íàäàíí³ 
ïðÿìî¿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè ñàìå 
òèì á³éöÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
íà ïåðåäí³é ë³í³¿ ôðîíòó», — 
éäåòüñÿ íà ñàéò³ îðãàí³çàö³¿.

Çàãàëüíà êàðòêà ÏðèâàòÁàíêó:
5168 7456 0652 5191 (îòðèìóâà÷: 

Oleksii Savchenko).

KOLO
Öå íå íàäòî âåëèêà îðãàí³çàö³ÿ, 

àëå âîíè âóçüêîñïåö³àë³çîâàí³ òà 
ç³áðàëè âæå ïîíàä 145 ì³ëüéîí³â. 
KOLO çîñåðåäæåí³ íà òåõí³÷íîìó 
îáëàäíàíí³: äðîíàõ, òåïëîâ³çîðàõ, 
ðàö³ÿõ, áðîíåæèëåòàõ.

«Ìè øâèäêî äîñòàâëÿºìî íåîá-
õ³äíå îáëàäíàííÿ íàøèì âî¿íàì 
â ïåêåëüíèõ òî÷êàõ. Çàáåçïå÷óº-
ìî ïàðò³¿ ñåðåäíüîãî ðîçì³ðó, ùî 
íå ïîòÿãíóòü îêðåì³ âîëîíòåðè, 

îäíàê íåö³êàâ³ âåëèêèì ôîí-
äàì», — êàæóòü çàñíîâíèêè.

ßê ÷èòàºìî íà ¿õíüîìó ñàéò³, 
â KOLO ïðàöþº ìàéæå 100 ëþ-
äåé. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ç ²Ò-³íäóñòð³¿ 
òà ìàþòü ñòàá³ëüíèé ïðèáóòîê. 
Ñàìå òîìó âñ³ ó ôîíä³ ïðàöþþòü 
áåçïëàòíî, â³äïðàâëÿþ÷è 100% 
âàøèõ ãðîøåé íà àðì³þ.

Âñ³ çâ³òè ïóáë³êóþòü íà ñàéò³ òà 
â ¿õí³õ ñîöìåðåæàõ. Äî ïðèêëàäó, 
â îñòàííüîìó çâ³ò³ âîíè ðîçïîâ³ëè 
ïðî 16 äðîí³â, ÿê³ óñï³øíî ä³ñ-
òàëèñÿ ñõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè.

Ð åêâ ³ çè òè  ó  ã ðèâíÿõ : 
UA793515330000026002052224691. 
Ðåêâ³çèòè â ³íøèõ âàëþòàõ ìî-
æåòå çíàéòè çà öèì ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/UZtuJmJ.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР 
«ШАХІНА»

Îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ âîëîíòåð-
ñüêèõ øòàá³â Â³ííèö³ â³äêðèëà 
íà áàç³ ñâîãî öåíòðó ðîçâèòêó 

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,  
(097)1448132

Òðèâàº ï’ÿòèé ì³-
ñÿöü øèðîêîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè, ÿêó 
ðîçâ’ÿçàëà ðîñ³ÿ. 

Êðà¿íà-àãðåñîð ùîäíÿ îáñòð³ëþº 
ìèðí³ ì³ñòà Óêðà¿íè, à íàø³ â³é-
ñüêîâ³ ã³äíî òà â³äâàæíî çàõèùà-
þòü íàøó Áàòüê³âùèíó. Ïðîòå âî-
¿íàì íå âïîðàòèñÿ áåç ï³äòðèìêè 
â òèëó. Íàì óñ³ì ïîòð³áíî âñ³ëÿêî 
äîïîìàãàòè â³éñüêó ïåðåìàãàòè 
âîðîæó àðì³þ.

Îäèí ³ç ñïîñîá³â ï³äòðèìêè — 
ïåðåðàõîâóâàòè ãðîø³ íà ïîòðåáè 
â³éñüêîâèõ. Â Óêðà¿í³ ç 2014 ðîêó 
º ÷èìàëî âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ äîïîìîãîþ 
óêðà¿íñüê³é àðì³¿. Ùå á³ëüøå ¿õ 
ç’ÿâèëîñÿ ï³ñëÿ 24 ëþòîãî. Ìè 
ç³áðàëèñÿ äëÿ âàñ äîá³ðêó ç íà-
ä³éíèìè âîëîíòåðàìè.

Õî÷åìî íàãîëîñèòè, ùî çâè÷àé-
íî âîëîíòåð³â, ÿê³ ðîáëÿòü õîðîø³ 
ñïðàâè òà äîïîìàãàþòü íàø³é àð-
ì³¿, º çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ó íàø³é 
äîá³ðö³. Ìè æ ñêëàëè íàø ïåðåë³ê 
³ç ï’ÿò³ðêè âñåóêðà¿íñüêèõ îðãà-
í³çàö³é òà ï’ÿò³ðêè â³ííèöüêèõ 
âîëîíòåðñüêèõ öåíòð³â.

ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ
Öå îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ôîí-

ä³â äîïîìîãè óêðà¿íñüêîìó â³é-
ñüêó. Â³í ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó 
ó â³éñüêîâîìó âîëîíòåðñòâ³ ùå 
ó 2014 ðîö³. Îðãàí³çàö³ÿ ïîçèö³-
îíóº ñåáå ôîíäîì êîìïåòåíòíî¿ 
äîïîìîãè àðì³¿.

Ç ïî÷àòêó øèðîêîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè «Ïîâåðíèñü æèâèì» âè-
îêðåìèâ 7 ïð³îðèòåò³â äëÿ çà-
êóï³âåëü:

1) Òåïëîâ³ç³éíà òà í³÷íà îïòèêà;
2) Òåõí³÷í³ çàñîáè ðîçâ³äêè ³ 

îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ (çîêðåìà, 
êâàäðîêîïòåðè é á³íîêë³);

3) Çàñîáè çâ‘ÿçêó;
4) Òðàíñïîðò;
5) Êîìàíäí³ ïóíêòè óïðàâë³ííÿ 

(îñíàùåííÿ ó âèãëÿä³, íàïðèêëàä, 
ìîí³òîð³â òà íîóòáóê³â);

6) Ñíàéïåðñüêå ñïîðÿäæåííÿ 
(ÿê-òî îïòè÷í³ ïðèö³ëè);

7) Çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çà-
õèñòó — áðîíåæèëåòè, áðîíåïëè-
òè ³ øîëîìè.

Êîæíó ïîæåðòâó òà çàêóï³âëþ 
ìîæíà â³äñòåæóâàòè çà ïîñèëàí-
íÿì: https://cutt.ly/RZtumOt.

Ðàõóíîê Ôîíäó äëÿ ïå-
ð å ê à ç ó  ï î  Ó ê ð à ¿ í ³ : 
UA383052990000026005015017860. 
Óñ³ ³íø³ ðåêâ³çèòè äëÿ ïåðåêàç³â 
ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/nZtuWBT.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СЕРГІЯ 
ПРИТУЛИ

Ó 2020 ðîö³ ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿ 
êîðîíàâ³ðóñó Ñåðã³é Ïðèòóëà 

ñòâîðèâ Áëàãîä³éíèé Ôîíä äëÿ 
äîïîìîãè çà íåâ³éñüêîâèìè íà-
ïðÿìêàìè. Ôîíä çàéìàâñÿ çàêó-
ï³âëåþ çàñîá³â çàõèñòó, ØÂË³â, 
ë³ê³â äëÿ óêðà¿íñüêèõ øïèòàë³â.

À ç ëþòîãî 2022 ÷åðåç ïîâíî-
ìàñøòàáíèé íàñòóï ðîñ³¿ Ñåðã³é 
Ïðèòóëà çàëó÷èâ äëÿ äîïîìîãè 
â³éñüêîâèì ðåñóðñè ñâîãî Ôîíäó.

ßê éäåòüñÿ íà îô³ö³éí³é ñòî-
ð³íö³, çàðàç Ôîíä çàêóïîâóº åê³-
ï³ðóâàííÿ, îáëàäíàííÿ, ìåäè÷í³ 
çàñîáè ³ òðàíñïîðò äëÿ â³éñüêî-
âèõ. Ùå îäèí íàïðÿìîê ðîáî-
òè — ãóìàí³òàðíà äîïîìîãà.

«Ìè äîïîìàãàºìî áîéîâèì 
ï³äðîçä³ëàì (ÇÑÓ, ÍÃÓ, ÄÏÑÓ, 
ÒðÎ) â³äïîâ³äíî äî ïð³îðèòåò-
íîñò³ òà íàøèõ ìîæëèâîñòåé. 
Ïð³îðèòåò ìè â³ääàºìî òèì 
ôîðìóâàííÿì, õòî âæå âèêîíóº 
áîéîâ³ çàâäàííÿ ó ãàðÿ÷èõ òî÷-
êàõ», — ÷èòàºìî íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ôîíäó.

Ïåðåêàçè â ãðèâíÿõ ìîæíà 
çä³éñíþâàòè çà öèì ðàõóíêîì: 
47 305299 00000 26005026707459. 
Ðåêâ³çèòè äëÿ âñ³õ ³íøèõ ïåðå-
êàç³â ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà ïîñè-
ëàííÿì: https://cutt.ly/bZtuYp6.

ПІДТРИМКА АРМІЇ (ЄДИНИЙ 
РАХУНОК)

Ó áåðåçí³ Íàö³îíàëüíèé áàíê 
Óêðà¿íè óõâàëèâ ð³øåííÿ â³äêðè-
òè ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê äëÿ çáîðó 
êîøò³â íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. Öåé 
ðàõóíîê ìóëüòèâàëþòíèé, ïåðå-
ðàõîâóâàòè ìîæíà ìàéæå ó áóäü-
ÿê³é ³íîçåìí³é âàëþò³.

Íàö³îíàëüíèé áàíê ðàç íà òèæ-
äåíü ïîâ³äîìëÿº ïðî ê³ëüê³ñòü 
íàäõîäæåííÿ òà âèòðàò ç ºäèíîãî 
ðàõóíêó.

ßê ÷èòàºìî â îô³ö³éí³é ³í-
ôîðìàö³¿, ñòàíîì íà 18 ëèï-
íÿ 2022 ðîêó çàëèøîê êîøò³â 
íà ñïåöðàõóíêó ñòàíîâèòü 
1,98 ìëðä ãðí. Çà ìèíóëèé òèæ-
äåíü íà ñïåöðàõóíîê íàä³éøëî 
ïîíàä 86 ìëí ãðí. Êðàéí³é çâ³ò 
ìîæåòå ïðî÷èòàòè çà ïîñèëàí-
íÿì: https://cutt.ly/KZtuOOv.

Ð å ê â ³ ç è ò è  î ô ³ ö ³ é í î -
ãî ñïåö³àëüíîãî ðàõóíêó: 
UA843000010000000047330992708.

АРМІЯ SOS
Öå âîëîíòåðñüêà îðãàí³çàö³ÿ, 

ÿêà çàéìàºòüñÿ äîïîìîãîþ íà-
øèì á³éöÿì ùå ç 2014 ðîêó. ßê 
÷èòàºìî íà ¿õí³é ñòîð³íö³, ï³ä-
ðîçä³ëè ÀÐÌ²ß SOS çàéìàþòüñÿ 
âèãîòîâëåííÿì ÁÏËÀ, àâ³àðîç-
â³äêîþ íà ôðîíò³, ðîçðîáêîþ òà 
âïðîâàäæåííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ 
àâòîìàòèçàö³¿ òà êîðèãóâàííÿ 
àðòèëåð³éñüêîãî âîãíþ, ñïåö³-
àë³çîâàíîãî êàðòîãðàô³÷íîãî 
òà íàâ³ãàö³éíîãî ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ìîíòàæåì ñïåö³-
àë³çîâàíèõ ñèñòåì òà êîìïëåê-

МАЛЕНЬКИХ ВНЕСКІВ НЕ БУВАЄ. 
ВОЛОНТЕРИ, ЯКИМ ДОВІРЯЄМО
Донати  Найпростіший спосіб 
допомогти українській армії — це 
передати кошти у благодійні фонди 
чи перевіреним волонтерам, які 
займаються закупкою медикаментів, авто, 
спорядження, харчів тощо. Зібрали для 
вас десятку волонтерських центрів, яким 
можна вірити

ì³ñòÿíêà Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê. Çà-
âäÿêè ðîáîò³ øòàáó ùîäíÿ ê³ëüêà 
óêîìïëåêòîâàíèõ àâòî âèðóøàº 
íà ïåðåäîâó, ïîíàä ñòî ïåðå-
ñåëåíö³â íå çàëèøàþòüñÿ ãîëî-
äíèìè, à ì³ñòà, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
â³ä ðîñ³¿, îòðèìóþòü ãóìàí³òàðíó 
äîïîìîãó.

Íàøå ³íòåðâ’þ ç³ ñï³âçàñíîâíè-
öåþ âîëîíòåðñüêîãî öåíòðó ìî-
æåòå ïðî÷èòàòè çà ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/CZtuZEm.

Íèí³ îñíîâí³ íàïðÿìêè öåíòðó: 
ÇÑÓ, ì³ñòà/ñåëà, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
â³ä ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿, ïåðåñåëåí-
ö³, â³éñüêîâî-ìåäè÷íà ñôåðà òà 
³íø³. Âñ³ çâ³òè ùîòèæíÿ Ä³àíà 
îïóáë³êóº íà ñâî¿é ñòîð³íö³.

Ðåêâ³çèòè: 5375414119074531 
(Ïîäîëÿí÷óê Ä³àíà Ñòàí³ñëàâ³âíà).

ЗАГАРТОВАНІ СЕРЦЯ
Öå êîìàíäà ëþäåé, ÿêà ³ç 

2014 ðîêó äîïîìàãàº â³éñüêîâèì 
ï³äðîçä³ëàì, ÿê³ áîðþòüñÿ ³ç ðî-
ñ³éñüêîþ íàâàëîþ. Âîíè íàäàþòü 
àäðåñíó äîïîìîãó áåçïîñåðåäíüî 
ï³äðîçä³ëàì ÇÑÓ, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ: òåõí³÷íèì 
ñïîðÿäæåííÿì, åê³ï³ðóâàííÿì, 
ë³êàìè, õàð÷àìè òîùî.

«Íàøà êîìàíäà öå ïåðø çà âñå 
ëþäè, ÿê³ âåñü ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ 
ïðèä³ëÿþòü ïîøóêàì íåîáõ³äíî-
ãî, âëàøòóâàííÿì ëîã³ñòèêè òà 
âèð³øóþòü áàãàòî-áàãàòî êâåñò³â 
ïî äð³áíèöÿõ, ùîá çàäîâîëüíèòè 
çàÿâêè, ùî äî íàñ íàäõîäÿòü», — 
éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ ôîíäó.

Ïðî÷èòàòè íàø ðåïîðòàæ ç 
âîëîíòåðñüêîãî øòàáó ìîæå-
òå çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/DZtuBE8.

Ä î ï î ì î ã ò è  ì î æ -
íà çà ðåêâ³ çèòàìè IBAN: 
UA373026890000026005055373702 
(îòðèìóâà÷: ÃÎ «Çàãàðòîâàí³ ñåð-
öÿ»). Óñ³ ³íø³ ðåêâ³çèòè ìîæåòå ä³-
çíàòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/tZtu0oM.

ПОДІЛЬСЬКА ГРОМАДА
Öå ôîíä ãðîìàäè ì³ñòà Â³-

ííèö³. Âîíè ùîòèæíÿ ìàþòü 
ìàðøðóòè â ãàðÿ÷³ òî÷êè, áî 
ïîòðåáè íàøèõ çàõèñíèê³â ³ çà-
õèñíèöü — öå îêðåìà êàòåãîð³ÿ 
äîïîìîãè â³ä Ôîíäó. Ïåðåäàþòü 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, àâò³âêè, 
àìóí³ö³þ. Çâ³òè ìîæíà ïåðåãëÿ-

íóòè çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/3Ztu38V.

«Çà ïåð³îä ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ìè îòðèìàëè, îïðà-
öþâàëè ³ çàêðèëè ìàéæå 1300 çà-
ïèò³â â³ä ãðîìàäñüêèõ, áëàãîä³é-
íèõ, ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí òà îðãàí³â ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Àëå äîñ³ 
íå ïðèïèíÿºìî äèâóâàòèñÿ òîìó, 
ÿê ëþäè ïðîäîâæóþòü ñàìîîðãà-
í³çîâóâàòèñÿ, ïîïðè îáñòàâèíè ³ 
âèêëèêè», — ÷èòàºìî íà ñòîð³íö³ 
«Ïîä³ëüñüêî¿ ãðîìàäè».

Ðåêâ³çèòè Ôîíäó: UA 2032047
80000002600303188653 â ÀÁ «Óê-
ðãàçáàíê».

COMBAT BEES
Öÿ â³ííèöüêà âîëîíòåðñüêà 

ãðóïà «Áîéîâ³ áäæ³ëêè» äîïîìà-
ãàº ôðîíòó ç ïåðøîãî äíÿ â³éíè 
ó 2014. Êîîðäèíàòîðêîþ ãðóïè 
º â³ííè÷àíêà Ëàðèñà Ïîëóëÿõ.

Íèí³ äîïîìàãàþòü á³éöÿì: àâ-
ò³âêàìè, ìåäè÷íèìè çàñîáàìè, 
òàêòè÷íèì òà òåõíîëîã³÷íèì ñïî-
ðÿäæåííÿì.

Çâ³òè ìîæåòå ä³çíàâàòèñÿ 
íà ñòîð³íö³ âîëîíòåð³â ó Facebook 
çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/tZtu6jw.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ïåðåðàõóíêó êî-
øò³â ó ãðèâíÿõ: 5168742722978362. 
Óñ³ ³íø³ àêòèâí³ ðåêâ³çèòè ìîæå-
òå ä³çíàòèñÿ çà öèì ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/tZtieP7 (ó çàêð³ïëå-
íîìó äîïèñ³).

MOLFAR PROJECT
Î÷îëþº âîëîíòåðñüêó îðãàí³-

çàö³þ Þë³ÿ Âîò÷åð. Âîëîíòåðè 
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ ç 2014 çàéìàþòüñÿ 
äîïîìîãîþ àðì³¿. Çàðàç â³äïðàâ-
ëÿþòü íà ôðîíò âñå íåîáõ³äíå 
á³éöÿì: àâò³âêè, àìóí³ö³þ, õàð÷³.

Êðàéíþ ïî¿çäêó íà ñõ³ä Þë³ÿ 
Âîò÷åð îïèñóº íà ñâî¿é ñòîð³íö³: 
«Âñå, ÿê çàâæäè: ìàøèíè, îïòè-
êà, áóäìàòåð³àëè, êóðè-êîâáàñè. 
Îáîâ’ÿçêîâî îñîáèñò³ ïåðåäà÷³… 
Ìàðøðóò íå çì³ííèé: Â³ííèöÿ-
Êè¿â-Ñõ³ä».

Ð å ê â ³ ç è ò è  ä ë ÿ  ï å -
ð å ð à õ ó í ê ó  â  ã ð è â í ÿ õ : 
UA503026890000026008055321568, 
êîä ªÄÐÏÎÓ — 39209271. Óñ³ 
³íø³ ðåêâ³çèòè ìîæåòå çíàéòè 
íà ñòîð³íö³ îðãàí³çàö³¿ çà ïîñè-
ëàííÿì: https://cutt.ly/pZtioCQ.

Çâè÷àéíî, âîëîíòåð³â, 
ÿê³ ðîáëÿòü 
õîðîø³ ñïðàâè òà 
äîïîìàãàþòü àðì³¿, º 
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ó 
íàø³é äîá³ðö³

Вінницька волонтерка Діана Подолянчук курує одним із найбільших волонтерських 
центрів у Вінниці. Волонтери говорять, бо бійці постійно потребують підтримки в тилу
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Ó Â³ííèö³ íà Ñîáîðí³é â³ä-
êðèëàñü Veterano Pizza, öå ÷àñ-
òèíà âñåóêðà¿íñüêî¿ ìåðåæ³, ùî 
îá’ºäíóº ï³äïðèºìö³â — âåòå-
ðàí³â ÀÒÎ. Âëàñíèê ¿¿ — áîºöü 
Ëåîí³ä Îñòàëüöåâ, áîºöü ³ç ïî-
çèâíèì «Îäóâàí÷èê» — âåòåðàí 
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè, 
ÿêèé ³ íèí³ íà ïåðåäîâ³é.

Âïåðøå Ëåîí³ä Îñòàëüöåâ äà-
âàâ ïðèñÿãó â 13 ðîê³â ó Êè¿â-
ñüêîìó ñóâîðîâñüêîìó â³éñüêî-
âîìó ó÷èëèù³ (çàðàç Êè¿âñüêèé 
â³éñüêîâèé ë³öåé ³ìåí³ ²âàíà 
Áîãóíà).

Â 2014 ðîö³ Îñòàëüöåâ ï³øîâ 
äîáðîâîëüöåì íà ñõ³ä. Ï³ñëÿ äå-
ìîá³ë³çàö³¿ â 2016 ðîö³ â³í â³ä-
êðèâ âëàñíèé á³çíåñ, ìàþ÷è, ÿê 
â³í êàæå, ëèøå 50 äîëàð³â ó êè-
øåí³ òà âåëèêå áàæàííÿ ùîñü 
ðîáèòè é íå ñòîÿòè íà ì³ñö³.

Òîä³, ïîâåðíóâøèñü ç ôðîíòó, 
Ëåîí³ä çðîçóì³â, ùî âåòåðàíàì 
âàæêî âëàøòóâàòèñü íà ðîáîòó. 
Äî â³éíè ÷îëîâ³ê áóâ ï³öåéîëîþ, 

òîæ â³äêðèâ ñàìå ï³öåð³þ. Òàê 
âåòåðàíè îòðèìàëè íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ, é ìîæëèâ³ñòü â³äêðèâàòè 
âëàñíó ñïðàâó òà ðîçâèâàòè ï³ä-
ïðèºìíèöòâî.

Çàðàç Ëåîí³ä Îñòàëüöåâ º çà-
ñíîâíèêîì Veterano Group, ³ 
ï³öåð³ÿ — ëèøå îäèí ç ¿¿ ñòðóê-
òóðíèõ åëåìåíò³â: äî ïðîåêòó 
âõîäÿòü Veterano Pizza, Veterano 
Brownie, Veterano Coffee, Veterano 
Point, Veterano Guard. Á³çíåñ 
ïðàöþº çà ïðèíöèïîì ôðàíøè-
çè: âåòåðàíè â³éíè ìîæóòü â³ä-
êðèòè ï³ä áðåíäîì âëàñíó ñïðàâó.

Ó Â³ííèö³ Pizza Veterano â³ä-
êðèëè äâà àòîâö³, ÿê³ íèí³ âî-
þþòü íà ïåðåäîâ³é: ëüâ³â’ÿíèí 
Ìèêîëà Íîâ³êîâ òà â³ííè÷àíèí 
Îëåêñàíäð Ãðîì.

— Ì³é â³ò÷èì Ìèêîëà Íîâ³êîâ 
ñïî÷àòêó â³äêðèâ ï³öåð³þ â Äðî-
ãîáè÷³, Ñòðèþ ³ Ëüâîâ³, òåïåð 
ç Ãðîìîì 8 ëèïíÿ â³äêðèëè é 
ó Â³ííèö³, — ãîâîðèòü äèðåêòîð 
çàêëàäó Ðîìàí Âåêëþê. — ×àñ-
òèíó âèðó÷åíèõ êîøò³â ìè ïå-
ðåðàõîâóºìî íà äîïîìîãó ÇÑÓ.

Ï³öåð³ÿ ïðàöþº òàêîæ ÿê ñî-
ö³àëüíèé ïðîåêò: òóò ìîæíà 
«ï³äâ³ñèòè» ï³öó (çàïëàòèòè, àëå 
íå çàáðàòè). Çãîäîì ï³öó, àáî ¿¿ 
ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò â³äïðàâëÿ-
þòü ó â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü. À ùå 
òóò ä³þòü 25% çíèæêè íà ï³öè 
äëÿ âåòåðàí³â ÀÒÎ òà ÎÎÑ. Çà-
âæäè ðàä³ âîëîíòåðàì.

Pizza Veterano áëèæ÷à äî íåà-
ïîë³òàíñüêî¿ (òîíêå ò³ñòî, ìàéæå 
³äåàëüíà êðóãëà ôîðìà, áàãàòî 
ìîöàðåëè). Â ìåíþ â³ííèöüêî¿ 
ï³öåð³¿, ùî íà Ñîáîðí³é, 53 à, º 
ïîíàä 20 âèä³â ï³öè çà ö³íîþ â³ä 
200 ãðèâåíü. ª ï³öà «Îäóâàí÷èê», 
áî â Ëåîí³äà Îñòàëüöåâà òàêèé 
ïîçèâíèé íà ôðîíò³, ³ ï³öà «Äëÿ 
Áóñëàºâà» — ïðèñâÿ÷åíà éîãî áî-
éîâîìó ïîáðàòèìó, ÿêèé çàãèíóâ.

— ª òóò ³ âåãåòàð³àíñüêà ï³öà, 
ó ÿê³é íåìàº ÿºöü ÷è ïðîäóêò³â 
òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîð. — ª ³ äåñåðòíà 
ï³öà. Ùî íàé ö³êàâ³øå — êë³ºí-
òè ìîæóòü ïîºäíàòè äâà ñìàêè 
â îäí³é , àáî æ äîäàòè íîâ³ ³íãðå-
ä³ºíòè. Òàêîæ ó ìåíþ º ñàëàòè, 

Піца «Одуванчик» і «Для Буслаєва». 
Як працює Veterano Pizza у Вінниці?

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Äèðåêòîð ó÷-
áîâî-âèðîáíè÷î-
ãî ï³äïðèºìñòâà 
ÓÒÎÑ Êîñòÿíòèí 

²ëüíèöüêèé ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA ïðî òå, ùî ¿õí³é êîëåêòèâ 
â³äíîâèâ ðîáîòó ï³ñëÿ òèì÷àñîâî¿ 
çóïèíêè ó çâ’ÿçêó ç ðîñ³éñüêîþ 
àãðåñ³ºþ.

Çà éîãî ñëîâàìè, çíîâó âèðî-
áëÿþòü òó ñàìó ïðîäóêö³þ, ùî ³ 
äî â³éíè. Ùîïðàâäà, òåïåð âè-
íèêàþòü ïðîáëåìè ³ç ñèðîâèíîþ.

Êîñòÿíòèí ²ëüíèöüêèé ïîä³-
ëèâñÿ ïëàíàìè ìîæëèâî¿ ñï³âï-
ðàö³ ç îäíèì ³ç ïðîìèñëîâèõ ã³-
ãàíò³â — çàâîäîì õîëîäèëüíîãî 
îáëàäíàííÿ êîìïàí³¿ UBC Group. 
ßê â³äîìî, öåé çàâîä åâàêóþâàâ 
âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ äî Â³ííèö³ 
ç Õàðêîâà, ÿêèé äîòåïåð îáñòð³-
ëþþòü ðîñ³éñüê³ àãðåñîðè.

Îáèäâà ï³äïðèºìñòâà âõîäÿòü 
äî êëàñòåðó ïðèëàäîáóäóâàííÿ. 
Ó ðàìêàõ òàêîãî îá’ºäíàííÿ íà-
ëàãîäæóþòü ñï³âïðàöþ.

— Äî íàñ íà ï³äïðèºìñòâî 
óæå òðè ðàçè ïðè¿æäæàëè ïðåä-
ñòàâíèêè çàâîäó õîëîäèëüíîãî 
îáëàäíàííÿ, — ðîçïîâ³äàº ²ëü-
íèöüêèé. — Ñïî÷àòêó ôàõ³âö³, 
à ï³ñëÿ íèõ — äèðåêòîð çàâîäó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
êà, âîíè âèâ÷àëè ìîæëèâîñò³ 
îá’ºäíàííÿ çóñèëü ³ç íàøèì êî-
ëåêòèâîì. Ìîâà éäå ïðî òå, ùî 
ÓÒÎÑ ìîæå íàäàòè ñâî¿ âèðîá-
íè÷³ ïëîù³ äëÿ UBC Group ³ çà-
ëó÷èòè ðîá³òíèê³â äî âèêîíàííÿ 
îêðåìèõ âèðîáíè÷èõ îïåðàö³é.

— Ìè äåòàëüíî îáãîâîðþâàëè 
ìîæëèâîñò³ ðîçøèðåííÿ âèðîá-
íèöòâà ó íàøèõ öåõàõ, — ãîâîðèòü 
²ëüíèöüêèé. — Íàñê³ëüêè ÿ çðî-
çóì³â, ïðåäñòàâíèê³â UBC Group 
çàö³êàâèâ òàêèé âàð³àíò ñï³âïðàö³. 
Îäíàê ïîêè ùî ïèòàííÿ ó ñòàä³¿ 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Òîìó íå çíàþ, 
ÿê âîíî âèð³øèòüñÿ. Â³ä÷óâàþ, 
ùî ïîçèòèâíî, àëå íå áóäåìî ïî-
ñï³øàòè ç âèñíîâêàìè, ÿê êàæóòü, 
ïîæèâåìî — ïîáà÷èìî.

Ñï³âðîçìîâíèê çàçíà÷èâ, ùî 
òàêà ñï³âïðàöÿ ï³øëà á íà êî-
ðèñòü îáîì ï³äïðèºìñòâàì. ÓÒÎÑ 
ìàëî á íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à çà-
âîä õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ — 
ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè âèïóñê 
ïðîäóêö³¿.

Íèí³ ó ðàìêàõ êëàñòåðó ïðè-
ëàäîáóäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâî 
ÓÒÎÑ óæå ñï³âïðàöþº ç ÒÎÂ 
«Ïðîìàâòîìàòèêà». Íàëàãîäèëè 
ïîøèòòÿ ÷îõë³â äëÿ ï³äçàðÿäíîãî 
ïðèñòðîþ ï³ä íàçâîþ «Bandera 
Power», éîãî ðîçðîáèëè ³ âèãî-
òîâëÿþòü íà «Ïðîìàâòîìàòèö³».

UBC GROUP ПЛАНУЄ СПІВПРАЦЮ
З ПІДПРИЄМСТВОМ УТОС
Перспектива  Два підприємства — UBC 
Group і УТОС — мають намір налагодити 
співпрацю у рамках приладобудівного 
кластеру. Якщо це станеться, вигоду 
отримають обидва підприємства: одні 
отримають додаткові виробничі площі, 
а «утосівці» матимуть нові робочі місця. 
На якому етапі вирішення питання?

Більшість людей уже повернулися в колектив. У швейному цеху підприємства УТОС 
налагодили виготовлення розгрузок та чохлів для підзарядних пристроїв «Bandera Power»

Основним видом продукції підприємства УТОС, як і 
до війни, залишається вібраційний водяний насос. 
Його виготовляють кількох типів. Раніше протягом мі-
сяця робили їх 10 тисяч штук. Тепер — у три рази мен-
ше. Пропонують споживачам також кип’ятильники, 
маяки для орієнтації незрячих.
З початком бойових дій налагодили виробництво 
розгрузок для військових. Тепер у швейному цеху 
шиють ще чохли для підзарядного пристрою під на-
звою «Bandera Power».
— Більшість людей уже повернулися в колектив, — 
каже директор підприємства. — Частина ще залиша-
ється за кордоном або в інших областях держави. Але 
вони телефонують, просять не звільняти, обіцяють 

повернутися, бо хочуть знову ставати до роботи.
Оновлення потребує виробнича база. Ільницький 
неодноразово звертав на це увагу навіть на най-
вищому рівні держави, зокрема, Мінсоцполітики, 
Верховної Ради і Президента країни. Каже, йдеться 
не тільки про наше підприємство. Переоснащувати 
необхідно аналогічні виробництва в інших регіонах 
держави.
Співрозмовник зазначає, що підприємства УТОС 
можуть виготовляти якісну продукцію народного 
вжитку конкурентну на ринку. У першу чергу тому, 
що держава визначила пільги для тих виробництв, 
де трудяться незрячі. Але без належної виробничої 
бази важко досягти високої якості виробів.

Виробів зменшили у три рази

У Вінниці на Соборній відкрилась Veterano Pizza. Заклад 
відкритий для всіх, хто любить смачну піцу, але зокрема тих, 
хто хоче ще й підтримати малий бізнес та ветеранів

íàïî¿ ³ äåñåðòè. Ìîæíà çàìîâèòè 
äîñòàâêó.

Çàêëàä â³äêðèòèé äëÿ âñ³õ, õòî 
ëþáèòü ñìà÷íó ï³öó, àëå çîêðåìà 

òèõ, õòî õî÷å ùå é ï³äòðèìàòè 
ìàëèé á³çíåñ òà âåòåðàí³â. Ìîæíà 
ïðèõîäèòè ³ ç ä³òüìè. Çàêëàä º 
äðóæí³é äî òâàðèí.
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²íôîðìàö³þ ïðî 
«Þâ³ëåéíèé» òà 
ïëîùó Ïåðåìî-
ãè îïóáë³êóâàëè 

íà ñòîð³íö³ «Ìóçåþ Â³ííèö³». 
Êîìàíäà Ìóçåþ ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïëîùà Ïåðåìîãè — öå òåðèòî-
ð³ÿ íà ïåðåòèí³ âóëèö³ Çàìîñ-
òÿíñüêî¿, âóëèö³ Âèííè÷åíêà 
òà ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. 
Â³äîìî, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ òóò ä³ÿëà 2-ãà ïîë³öåéñüêà 
÷àñòèíà Â³ííèö³.

Òîä³ ì³ñòî ä³ëèëîñÿ íà äâ³ ïî-
ë³öåéñüê³ ä³ëüíèö³: ïåðøà ðîçòà-
øîâóâàëàñü ó ñåðåäì³ñò³, à äðóãà 
íà Çàìîñò³. Â óìîâàõ á³ëüøî-
âèöüêî¿ îêóïàö³¿, à çãîäîì ³ íà-
öèñòñüêî¿, òàêèé ïðèíöèï îðãà-
í³çàö³¿ çáåð³ãñÿ. Íàé³ìîâ³ðí³øå, 
â³äîì÷³ ñòðóêòóðè êîðèñòóâàëèñÿ 
òèì ñàìèì ïðèì³ùåííÿì, ÿêå 
³ñíóâàëî ùå ç ³ìïåðñüêèõ ÷àñ³â.

«ßê ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð ïëî-
ùà ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ ó 1930-õ 
ðîêàõ, ï³ñëÿ ñïîðóäæåííÿ Áó-
äèíêó îô³öåð³â. Òîä³ æ áóêâàëü-
íî íàâïðîòè ïîáóäóâàëè áóäè-
íîê ë³êàð³â — æèòëîâèé áóäèíîê 
çà àäðåñîþ ïðîñïåêò Êîöþáèí-
ñüêîãî, 39. Ç ³íøîãî áîêó ïëîù³ 
ðîçòàøîâóâàëàñü Âîçíåñåíñüêà 
öåðêâà. Ó 1929 ðîö³ ¿¿ çàêðèëè 
â ðàìêàõ àíòèðåë³ã³éíî¿ êàìïàí³¿ 
³ ïåðåîáëàäíàëè ï³ä ê³íîòåàòð. 
Áóä³âëþ áóëî çðóéíîâàíî ï³ä ÷àñ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, íà ¿¿ ì³ñö³ 
ïîáóäóâàëè æèòëîâèé áóäèíîê 
óïðàâë³ííÿ çàë³çíèö³ (áóäèíîê 

çàë³çíè÷íèê³â)», — éäåòüñÿ ó äî-
ïèñ³.

ßê ÷èòàºìî, ó 1960-õ ïî-
ðó÷ çâåëè ïåðøó ó Â³ííèö³ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêó ç áåòîíó òà 
ñêëà — áóäèíîê ïîáóòó «Þâ³-
ëåéíèé». À â 1965 ðîö³ öå ì³ñöå 
îô³ö³éíî íàçâàëè ïëîùåþ Ïåðå-
ìîãè íà ÷åñòü ïåðåìîãè ó Äðóã³é 
ñâ³òîâ³é â³éí³.

ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ВЕЛИ 
ДВА БУЛЬВАРИ

«Äëÿ ìàðêóâàííÿ ïðîñòîðó ³ 
äîïîâíåííÿ êîíòåêñòó «Ïåðå-
ìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é» 
ó 1968 ðîö³ íà ïëîù³ âñòàíîâèëè 
òèïîâèé ïàì’ÿòíèê ðàäÿíñüêî-
ìó âî¿íó-ïåðåìîæöþ. Ó ï³äíÿò³é 
ðóö³ â³í òðèìàâ ï³ñòîëåò-êóëåìåò 
Øïàã³íà (ÏÏØ), à ³íøîþ ðó-
êîþ îá³éìàâ ìàëåíüêó ä³â÷èí-
êó. Çà ñâ³ä÷åííÿìè â³ííè÷àí, 
ïàì’ÿòíèê âèÿâèâñÿ íå íàäòî 
ì³öíèì, îñê³ëüêè ó 1977 ðîö³ 
ï³ä ÷àñ íåâåëèêîãî çåìëåòðóñó 
â³í áóâ ïîøêîäæåíèé, à çãîäîì 
éîãî âçàãàë³ äåìîíòóâàëè», — êà-
æóòü ó Ìóçå¿.

Äî ñåðåäèíè 1970-õ ðîê³â 
â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè âåëè äâà 
áóëüâàðè. Ïåðøèé ³ñíóº é 
ñüîãîäí³ — öå ï³øîõ³äíà çîíà 
âóëèö³ Çàìîñòÿíñüêî¿. Äðóãèé 
áóëüâàð ïðîëÿãàâ ïî ïðîñïåê-
òó Êîöþáèíñüêîãî ³ áóâ ïîä³-
áíèì äî ïåðøîãî: ï³øîõ³äíà 
çîíà, îòî÷åíà òðàìâàéíèìè 
êîë³ÿìè òà äîðîæí³ì ïîëîòíîì. 
Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó 
ó 1977 ðîö³ áóëüâàðó íå ñòàëî, 
à òðàìâà¿ äî âîêçàëó ³ íàçàä ïî-

ІСТОРІЯ «ЮВІЛЕЙНОГО» 
ТА ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ
Знищена історія  Внаслідок 
російського ракетного обстрілу минулого 
тижня руйнувань зазнали в тому числі й 
«Ювілейний», площа Перемоги та десятки 
будівель довкола. Вінницькі історики 
розповідають їхню історію та додають 
старі фото цих місць, знаних кожним 
вінничанином

Вид на площу Перемоги з бульвару на проспекті 
Коцюбинського у 1969 році. До середини 1970-х років від 
площі Перемоги вели два бульвари

Пам’ятний знак воїну-переможцю в Другій світовій війні 
стояв на площі Перемоги

Такий вигляд мав будинок побуту «Ювілейний» у 1982 році. 
Зараз будівля зруйнована внаслідок ракетного обстрілу

СВ
ІТ

ЛИ
НА

 З
І С

ПІ
ЛЬ

НО
ТИ

 С
ТА

РІ
 Ф

ОТ
О

 В
ІН

НИ
ЦІ

Ф
ОТ

О
 З

І С
ПІ

ЛЬ
НО

ТИ
 ІС

ТО
РІ

Я 
ВІ

НН
ИЦ

І

÷àëè ¿çäèòè çâè÷íèì äëÿ íàñ óñ³õ 
ìàðøðóòîì — â îá’¿çä ïî Çàìîñ-
òÿíñüê³é.

«Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 1970-õ ïî-
çàäó «Þâ³ëåéíîãî» ïîáóäóâàëè 
Áóäèíîê óðî÷èñòèõ ïîä³é (ñó-
÷àñíèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ). Ïëîùà 
Ïåðåìîãè âñå á³ëüøå íàáóâàëà 
ñó÷àñíîãî âèãëÿäó», — ãîâîðÿòü 
ôàõ³âö³.

ßê ä³çíàºìîñÿ ç äîïèñó, 
ó 1998 ðîö³ íà ì³ñö³ ðàäÿíñüêîãî 
«âî¿íà-ïåðåìîæöÿ» âñòàíîâèëè 
ïàì’ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü ñòâî-
ðåííÿ Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë Óêðà¿íè. Öå êîìïîçèö³ÿ âè-
íèùóâà÷à Ì³Ã-21 íà ïîñòàìåíò³ 
ó âèãëÿä³ ñòèë³çîâàíîãî ïðèö³ëó.

«Ö³êàâî, ùî ïåðåä âñòàíîâëåí-
íÿì öå áóâ ö³ëêîì áîºçäàòíèé 
ë³òàê. Çà ñïîãàäàìè Âàëåð³ÿ Ëÿ-
õîâà, äî Â³ííèö³ ìàéáóòí³é åêñ-

ïîíàò ïðèëåò³â ñâî¿ì õîäîì — 
êåðîñèí çëèâàëè íà ëåòîâèù³ 
â Ãàâðèø³âö³ ï³ñëÿ ïðèçåìëåí-
íÿ», — äîäàþòü ³ñòîðèêè.

Ó íàø ÷àñ ïëîùà Ïåðåìîãè 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïåðåâàæíî äëÿ 
òðàíçèòó. Öå îäèí ³ç âàæëèâèõ 
òðàíñïîðòíèõ âóçë³â ì³ñòà. Âî-
ñåíè 2019 ðîêó Àãåíö³ÿ ïðîñòî-
ðîâîãî ðîçâèòêó ïîâ³äîìëÿëà, 
ùî ÷åðåç ïëîùó ùîäåííî ïðî-
õîäÿòü 25–30 òèñÿ÷ ëþäåé.

«Þâ³ëåéíèé» ³ç ðàäÿíñüêîãî 
áóäèíêó ïîáóòó ïåðåòâîðèâñÿ 
íà îô³ñíèé öåíòð, íå âòðà÷àþ-
÷è ñâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â. Ì³Ã-21 íà ïîñòàìåíò³ 
÷óäîâî âïèñàâñÿ â ïðîñò³ð ³ ñòàâ 
éîãî íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ. Ðà-
çîì ³ç Áóäèíêîì îô³öåð³â óñå öå 
º ñåðöåì Çàìîñòÿ», — ãîâîðÿòü 
êðàºçíàâö³.

Змінили рух
 Íàïðÿìêè ðóõó íà âóëèö³ 
Ìàã³ñòðàòñüê³é â ñòîðîíó 
âóëèö³ Àðòèíîâà, à òàêîæ 
íàïðÿìîê â³ä Êè¿âñüêîãî 
ìîñòó â ñòîðîíó âóëèö³ 
Ñîáîðíî¿ º íàéá³ëüø çà-
âàíòàæåíèìè âïðîäîâæ 
äíÿ. Çàäëÿ çìåíøåííÿ 
òðàíñïîðòíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ öèõ ä³ëÿíîê äîðîãè áóëî 
âèð³øèëè çì³íèòè îðãàí³çà-
ö³þ äîðîæíüîãî ðóõó.
Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè çàáî-
ðîíÿºòüñÿ ìàíåâð ïîâîðîòó 
íàë³âî ç âóë. Ìàã³ñòðàòñüêî¿ 
íà âóë. Òåàòðàëüíó. Öå äî-
çâîëèòü ñóòòºâî çá³ëüøèòè 
ïðîïóñêíó ñïðîìîæí³ñòü 
ïåðåõðåñòÿ íà âóë. Ìàã³-
ñòðàòñüê³é â íàïðÿìêó âóë. 
Àðòèíîâà. Ïðè öüîìó âè¿çä 
íà âóë. Òåàòðàëüíó íåîá-
õ³äíî áóäå ðîáèòè ç âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî.
Òàêîæ çàáîðîíÿºòüñÿ ðóõ 
íàïðàâî ç âóë. Òåàòðàëüíî¿ 
íà âóë. Ìàã³ñòðàòñüêó. Öå 
çàáåçïå÷èòü áåçïåðåøêîä-
íèé ðóõ ïðÿìî, ÿê ì³í³ìóì 
ç îäí³º¿ ñìóãè ðóõó, ùî 
çíà÷íî çá³ëüøèòü ïðîïóñ-
êíó ñïðîìîæí³ñòü íàïðÿìêó 
íà âóë. Òåàòðàëüí³é â³ä âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî.
— Çì³íè ìàþòü íà ìåò³ 
ñòâîðèòè áåçêîíôë³êòíèé 
ðîç’¿çä òðàíñïîðòíèõ ïî-
òîê³â íà ïåðåõðåñò³ âóë. 
Òåàòðàëüí³é òà Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é, òèì ñàìèì âèð³-
øèâøè ïðîáëåìó ë³âèõ 
ïîâîðîò³â, à òàêîæ ó âèä³-
ëåíí³ îêðåìèì íàïðÿìêîì 
ðóõ ïðÿìî íà âóë. Ìàã³-
ñòðàòñüê³é äî âóë. Àðòè-
íîâà, — êàæå çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó òà 
çâ’ÿçêó Àíäð³é Ñîðîê³í. — 
Öå äîçâîëèòü çá³ëüøèòè 
òðèâàë³ñòü çåëåíîãî ñèãíàëó 
ïî äàíîìó íàïðÿìêó. Äëÿ 
öüîãî íà âóë. Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é ïåðåä ïåðåõðåñòÿì ç 
âóë. Òåàòðàëüíîþ çä³éñíåíî 
ìîäåðí³çàö³þ ñâ³òëîôîðíîãî 
îá’ºêòà ç³ âñòàíîâëåííÿì 
äîäàòêîâî¿ ñåêö³¿.

Переїхали з 
Сєвєродонецька
 Ï³äïðèºìñòâà ç ì³ñò, äå 
òî÷àòüñÿ àêòèâí³ áîéîâ³ ä³¿, 
ïðîäîâæóþòü ðåëîêàö³þ 
ó Â³ííèöþ. Íèí³ ìàºìî âæå 
105 ïåðåñåëåíèõ ñóá’ºêò³â 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Íåùîäàâíî «çàéøëà» ô³ð-
ìà, ÿêà çàéìàºòüñÿ íàôòî-
ïðîäóêòàìè — ç Ñºâºðîäî-
íåöüêà. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³ííèö³ Àíäð³é Î÷åðåòíèé:
«Íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³ 
ïðàöþâàëè áëèçüêî 30 ëþ-
äåé, ÷àñòèíà ç íèõ ïåðå¿õàëà 
ó Â³ííèöþ. Âæå ³ç ñåðïíÿ 
âîíè ìàþòü çàïóñòèòèñÿ 
â ðîáîòó. Àëãîðèòì ä³é ïðî-
ñòèé — çàêóï³âëÿ ïàëüíîãî 
â ªâðîï³, à çáóò — òóò. 
Îñíîâíèé àêöåíò — íà çà-
áåçïå÷åíí³ àãðàð³¿â. Ì³ñüêà 
ðàäà äîïîìîæå íàëàãîäèòè 
êîíòàêòè ç ì³ñöåâèìè ñ³ëü-
ãîñï³äïðèºìñòâàìè».
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á³ëîðóñ³, Þãîñëàâ³¿, Ãðóç³¿, Ëàòâ³¿, 
Ïîëüù³, Ìîëäîâè, ÿê³ ïðè¿æäæàëè 
ç ãàñòðîëÿìè ó Â³ííèöþ.

Ñâ³òîâ³ ðîê-ëåãåíäè Nazareth, 
Àëëà Ïóãà÷îâà ³ Ñîô³ÿ Ðîòàðó, 
Âàõòàíã Ê³êàá³äçå ³ Íàö³îíàëüíèé 
áàëåò Ãðóç³¿ «Ñóõ³øâ³ë³», Ìóñë³ì 
Ìàãîìàºâ ³ Ëåîí³ä Óòüîñîâ, Ëàé-
ìà Âàéêóëå ³ Òàìàðà Ãâåðäöèòåë³, 
Â²À «Ï³ñíÿðè», «Âåñ¸ëûå ðåáÿòà» 
³ «Ñÿáðè», Òàðàïóíüêà ³ Øòåïñåëü 
òà Êëàâä³ÿ Øóëüæåíêî, Àíàòîë³é 
Ïàïàíîâ ³ ªâãåí³é Ëåîíîâ, Áîðèñ 
Ãðåáåíùèêîâ ³ ãðóïà «Àêâàð³óì», 
Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ³ «Ìàøèíà 
÷àñó», «Ëÿï³ñ Òðóáåöüêîé»…

Ñïèñîê àðòèñò³â, ÿê³ âèñòóïàëè 
ó â³ííèöüêîìó Áóäèíêó îô³öåð³â 
ìîæíà ïðîäîâæóâàòè íåñê³í÷åí-
íî! Âñ³ âîíè íà âëàñí³ î÷³ áà÷èëè, 

ùî ïîïðè ñâîþ ³ñòîðè÷íó íàçâó 
Áóäèíîê îô³öåð³â íàñàìïåðåä áóâ 
çàêëàäîì êóëüòóðè, à íå ñòðàòå-
ã³÷íèì â³éñüêîâèì îá’ºêòîì, ÿê 
íèí³ ïîäàº ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà.

Òîé ñàìèé ìèêîëà áàñêîâ, ÿêî-
ìó íèí³ ðàçîì ³ç ðîçóìîì â³äð³çà-
ëî é ïàì’ÿòü, ó ñâîºìó ³íòåðâ’þ 
RIA ó 2004 ðîö³ ï³ñëÿ êîíöåðòó 
ó Áóäèíêó îô³öåð³â ðîçñèïàâñÿ 
ó êîìïë³ìåíòàõ íàøîìó ì³ñòó.

— ß ëþáëþ Óêðà¿íó, à Â³ííè-
öþ — îñîáëèâî, — âèñï³âóâàâ òîä³ 
áàñêîâ. — Ìîÿ ìàìà ÷àñòî ïðè¿ç-
äèëà ñþäè äî ñâîº¿ ïîäðóãè, ÿêà 
ïîò³ì âèéøëà çàì³æ çà ãðóçèíà ³ 
âè¿õàëà â Òá³ë³ñ³.

ОСОБЛИВА СТЕЛЯ
²ç ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 

íà ñöåí³ â³ííèöüêîãî Áóäèíêó 

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155

²ç Áóäèíêîì îô³-
öåð³â ïîâ’ÿçàí³ âëàñ-
í³ íåçàáóòí³ ñïîãàäè 
êîæíîãî â³ííè÷àíè-

íà. Õòîñü òóò õîäèâ íà ïåðøèé 
íîâîð³÷íèé ðàíîê, õòîñü ó 70–
80-õ çàïàëþâàâ íà äèñêîòåö³, 
õòîñü ó 90-õ ãðàâ ó á³ëüÿðä, õòîñü 
ùå ó ëþòîìó âîäèâ äèòèíó íà òàí-
öþâàëüíèé ³ ñïîðòèâíèé ãóðòîê 
òà íàñîëîäæóâàâñÿ êîíöåðòàìè 
óëþáëåíèõ ç³ðîê…

Äëÿ â³ííè÷àí öå áóëà íå ïðî-
ñòî ñïîðóäà, à — ÿñêðàâà ÷àñòèíà 
æèòòÿ. ² íàñïðàâä³ íå ëèøå äëÿ 
â³ííè÷àí, à é äëÿ ç³ðîê ç³ âñüîãî 
ñâ³òó.

П’ЯТЬ ДНІВ ГОСТЮВАВ ВОЛЬФ 
МЕССІНГ

Ð³âíî ï³âñòîë³òòÿ òîìó, 
ó 1972 ðîö³, ó â³ííèöüêîìó Áóäèí-
êó îô³öåð³â ï’ÿòèäåííó çóñòð³÷ ç 
ì³ñòÿíàìè ïðîâîäèâ ëåãåíäàðíèé 
åêñòðàñåíñ Âîëüô Ìåññ³íã. Òîé 
ñàìèé, ÿêèé ïåðåäáà÷èâ ïî÷àòîê 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, ïîðàçêó Òðåòüîãî 
Ðåéõó ³ ñìåðòü ñòàë³íà…

— Êîëè Ìåññ³íã ïðè¿æäæàâ 
äî íàñ, â³í áóâ óæå ó â³ö³, çâåðòàâ-

ñÿ äî âñ³õ «ìèëî÷êà», «äðóæî÷îê». 
Ìåí³ ïîùàñòèëî ç íèì ïîãîâîðè-
òè. Öå íåéìîâ³ðíî òåïëà ³ äîáðà 
ëþäèíà. Â³í ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ 
çóñòð³÷³ ç³ ñòàë³íèì, áåð³ºþ, ïðî 
òå, ÿê ïåðåäáà÷èâ ïîðàçêó ã³òëå-
ðà, ïðî òå, ùî ã³òëåð çàðàõóâàâ 
éîãî ó ñïèñîê ñâî¿õ îñîáèñòèõ 
âîðîã³â, — ùå ó 2013 ðîö³ ðîçïî-
â³äàâ ó ³íòåðâ’þ RIA Âîëîäèìèð 
Ðóõëÿäà, ÿêèé òðèâàëèé ÷àñ áóâ 
õóäîæí³ì êåð³âíèêîì Áóäèíêó 
îô³öåð³â. — Ïàì’ÿòàþ, éøëè ìè 
ïî ñõîäàõ, íà Âîëüôó Ìåññ³íãó 
áóëî ìàíòî, ï³äáèòå õóòðîì, øàï-
êà-áîÿðêà íà ãîëîâ³, à â ðóêàõ ñàê-
âîÿæ, ÿêèé êîëèñü íîñèëè çåìñüê³ 
ë³êàð³, â³í éîãî í³êîìó íå äîâ³ðÿâ. 
À òóò ñõîäè, â³í ñï³òêíóâñÿ, ÿ éîãî 
çà ðóêó ñõîïèâ ³ ïîäóìàâ: «Ò³ëüêè á 
öåé ñòàðèé çàðàç íå âïàâ, à òî ïî-
ò³ì íåïðèºìíîñòåé íå îáåðåøñÿ». 
Ìåññ³íã ïîâåðòàºòüñÿ äî ìåíå é 
ãîâîðèòü: «Íå ïåðåæèâàé, äðóæî-
÷îê, ñòàðèé íå âïàäå…»

ВСІ АРТИСТИ РОСІЇ БАЧИЛИ, 
ЩО ЦЕ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

Îñê³ëüêè ó Áóäèíêó îô³öåð³â 
áóëà íàéá³ëüøà êîíöåðòíà çàëà 
ó Â³ííèö³, ùî âì³ùàëà 940 ãëÿ-
äà÷³â, ñàìå òóò çàâæäè âèñòóïàëè 
ç³ðêè ðàäÿíñüêîãî ñîþçó, ðîñ³¿, 

ТУТ ВИСТУПАВ ВОЛЬФ МЕССІНГ, 
NAZARETH І СОТНІ ЗІРОК
Наша історія  Будинок офіцерів 
був культовою частиною культурного 
життя Вінниці. Із радянських часів тут 
влаштовували новорічні бали, дискотеки 
та виступали майже всі зірки, які з 
гастролями приїжджали в Україну. 
А в унікальній студії звукозапису, слава 
про яку рознеслася по всьому світу, 
записувалися «Океан Ельзи», «ТІК», ані 
лорак, вітас і багато інших відомих артистів

îô³öåð³â âèñòóïàëè âñ³ íàéâ³äîì³-
ø³ ñï³âàêè, ãóðòè, ÊÂÍ-êîìàíäè 
òà àêòîðè êðà¿íè.

— Ìè ïðîâåëè òóò ñîòí³ êîí-
öåðò³â. Âëàñíå, ñàìå ç êîíöåðòó 
1 ñ³÷íÿ ðîçïî÷èíàâñÿ öåé ð³ê ó Áó-
äèíêó îô³öåð³â, — ðîçïîâ³äàþòü 
îðãàí³çàòîðè êëþ÷îâèõ êîíöåðò³â 
ó ì³ñò³ — êîìïàí³ÿ «Â²ÍÍÈÖß-
ÊÎÍÖÅÐÒ». — Áóâ àáñîëþòíèé 
àíøëàã! Ìîëîä³ ïàðè, ì³ñòÿíè 
ïîâàæíîãî â³êó, ñ³ì’¿ ç ä³òêàìè — 
ï³ñëÿ ñâÿòêóâàííÿ íîâîð³÷íî¿ íî÷³ 
³ çàãàäóâàííÿ çàïîâ³òíèõ áàæàíü 
íà 2022 ð³ê âñ³ ïðèéøëè íà êîí-
öåðò óëþáëåíèõ «âàð’ÿò³â» — «Òå-
ÑàìåØîó». Öå áóëà íàøà ô³ðìîâà 
â³ííèöüêà òðàäèö³ÿ — ñ³ì ðîê³â 
ïîñï³ëü ìè ïðîâîäèëè êîíöåðò 
«âàð’ÿò³â» ñàìå ó ïåðøèé äåíü 
Íîâîãî ðîêó, àáè çàðÿäèòèñÿ ñì³-
õîì òà ðàä³ñòþ íà âåñü ð³ê. Ïîò³ì 
ó ñ³÷í³ íà Âîäîõðåùå ùå âñòèãëè 
ïîêàçàòè äèâîâèæíó âèñòàâó «Í³÷ 
ïåðåä Ð³çäâîì» îäíîãî ç íàéñòàð³-
øèõ òåàòð³â Óêðà¿íè — ñëàâåòíîãî 
×åðí³ã³âñüêîãî òåàòðó ³ìåí³ Øåâ-
÷åíêà, à íàïåðåäîäí³ Äíÿ ñâÿòîãî 
Âàëåíòèíà, 13 ëþòîãî, ó îñîáëèâ³é 
äóøåâí³é àòìîñôåð³ òóò ïðîéøîâ 
âåëèêèé ñîëüíèé êîíöåðò àðòèñòà-
ëåãåíäè ²âî Áîáóëà.

²ç ðîêó â ð³ê, ïðè¿æäæàþ÷è ó Â³-
ííèöþ, àðòèñòè ç³çíàâàëèñü îðãà-
í³çàòîðàì, ùî Áóäèíîê îô³öåð³â 
ñòàâ äëÿ íèõ ð³äíèì. Â³í õî÷ ³ áóâ 
ïîáóäîâàíèé çà çðàçêîì ³íøèõ áó-
äèíê³â îô³öåð³â, ñâîþ îñîáëèâ³ñòü 
âñå-òàêè ìàâ.

— Ó ïðîëüîò³, ùî â³â â³ä ñöåíè 
äî ãðèìåðîê, áóëà äóæå íèçüêà 
ñòåëÿ, äå ñîòí³ àðòèñò³â íàáèëè 
ñîá³ øèøêè, — ä³ëÿòüñÿ òàºìíè-
öÿìè çàêóë³ññÿ ó «Â²ÍÍÈÖß-
ÊÎÍÖÅÐÒ». — ² õî÷ ìè ïîñò³éíî 
â³øàëè âåëèêèé íàäïèñ: «Îáåðåæ-
íî! Íèçüêà ñòåëÿ», — âèõîäÿ÷è 
íà åìîö³ÿõ ³ç êîíöåðòó, àðòèñòè 
âñå îäíî âäàðÿëèñÿ. ² íå ðàç æàð-
òóâàëè: «ßê öå ìîæå áóòè Áóäèíîê 
îô³öåð³â? Òàêó íèçüêó ñòåëþ äëÿ 
îô³öåð³â ÿêîãî çðîñòó áóäóâàëè?!»

ЗІРКОВІ БАЙКИ І ЗНАМЕНИТА 
СТУДІЯ

— À â³ä âóçüêèõ êîðèäîð³â òà 
÷èìàëî¿ ê³ëüêîñò³ ñõîä³â, ïî ÿêèõ 
íà äðóãèé ïîâåðõ äîâîäèëîñü 
íåñòè âñ³ âàæê³ ñó÷àñí³ òåõí³÷í³ 
êîíñòðóêö³¿, áóðêîò³ëè âñ³ çâó-
êîðåæèñåðè ³ ïðàö³âíèêè ñöåíè. 

Íå îäèí òàì ñïèíó ç³ðâàâ! — äî-
äàº ë³äåð ãóðòó «Ò²Ê» Â³êòîð Áðî-
íþê. — Âåñåëèõ çàêàäðîâèõ ³ñòî-
ð³é, áàéîê ³ ëåãåíä, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 
â³ííèöüêèì Áóäèíêîì îô³öåð³â 
áàãàòî ó âñ³õ àðòèñò³â òà îðãàí³-
çàòîð³â. Çîêðåìà, îäíà ³ç áàéîê 
ïðî âèñòóï ïºâ³öè âàëåð³¿. Âîíà 
òîä³ ò³ëüêè ïî÷àëà æèòè ç ïðè-
ãîæèíèì, ÿêèé îäðàçó ïðîïèñàâ 
äóæå æîðñòê³ óìîâè ðàéäåðó. ² 
ïðÿìî ïåðåä âèñòóïîì çàáàæàâ, 
ùîá ñöåíó ó öåíòð³ çàñòåëèëè 
êèëèìîì, áî âàëåð³ÿ íà âèñîêèõ 
øïèëüêàõ ³ âñ³ øïàðèíè ó ñöåí³ 
òðåáà çàêðèòè, áî âæå êîëèñü âîíà 
ç³ ñâî¿õ ï³äáîð³â ìàëî íå âïàëà. Äå 
òîé êèëèì òðåáà áóëî ó îñòàíí³é 
ìîìåíò øóêàòè îðãàí³çàòîðàì?! 
Òîæ âèêðóòèëèñÿ òàê: â³ä³ðâàëè 
êèëèì ç ò³º¿ ê³ìíàòè, äå ó ðàç³ çà-
ãèáåë³ êîãîñü ³ç îô³öåð³â ñòàâèëè 
íåá³æ÷èê³â, ³ ïîñòåëèëè íà ñöåí³. 
Çðåøòîþ ³ñòåðè÷íà âàëåð³ÿ òàê ³ 
íå ä³çíàëàñü, íà ÷îìó íàñïðàâä³ 
âèñòóïàëà.

Äëÿ ñàìîãî Â³êòîðà Áðîíþêà 
òà ìóçèêàíò³â éîãî ãóðòó «Ò²Ê» 
êîíöåðòè ó Áóäèíêó îô³öåð³â çà-
âæäè áóëè îñîáëèâèìè.

— Öå íàø³ ð³äí³ ñò³íè, äå ìè 
äàëè á³ëüøå 10 êîíöåðò³â. Ó çàë³ 
çàâæäè áóëî äóæå áàãàòî çíàéîìèõ 
³ ð³äíèõ îáëè÷, òîæ êîæíèé âè-
ñòóï òóò çàëèøèâ ó ñåðö³ íåçàáóòí³ 
åìîö³¿ òà âðàæåííÿ. À íà çíàìå-
íèò³é ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó ç óí³-
êàëüíîþ ãðàí³òíîþ ê³ìíàòîþ, ÿêó 
ó 1996 ðîö³ ó Áóäèíêó îô³öåð³â 
íàø³ çâóêîðåæèñåðè ïîáóäóâàëè 
ðàçîì ³ç ëåãåíäàðíèì áðèòàí-
ñüêèì ïðîäþñåðîì ³ àêóñòèê-
äèçàéíåðîì Ô³ëîì Íüþåëëîì, 
ìè ç âîêàëüíèì àíñàìáëåì ìîãî 
ð³äíîãî ñåëà Ñîêîëîâà çàïèñó-
âàëè ï³ñíþ «Òèõó» («Îé, ï³äó 
ÿ íà ãîðó êðóòóþ»), — ðîçïîâ³-
äàº Â³êòîð Áðîíþê. — Áóäèíîê 
îô³öåð³â áóâ êóëüòîâèì ì³ñöåì, 
äå çàâæäè â³äáóâàëèñÿ çíàêîâ³ 
êóëüòóðí³ ïîä³¿ Â³ííèö³, äå áàãà-
òî ïîêîë³íü â³ííè÷àí ïðîéøëè 
÷åðåç ð³çí³ òâîð÷³ ãóðòêè. Êîæíèé 
òóò ìàº òåïë³ ñïîãàäè. Òîìó, ÿê 
íà ìåíå, ïðàâèëüíèì º ð³øåííÿ 
êîì³ñ³¿ çàëèøèòè âö³ë³ëó ï³ñëÿ 
òåðàêòó 14 ëèïíÿ ôàñàäíó ñò³íó, 
ÿê ñèìâîë íàøî¿ íåçëàìíîñò³, ùî 
ìè âñå â³äáóäóºìî òà ïðîäîâæèìî 
òóò æèòè é òâîðèòè. ² í³ÿê³ ìîñ-
êàë³ íàñ íå çëàìàþòü!

Ó ïðîëüîò³, 
ùî â³â â³ä ñöåíè 
äî ãðèìåðîê, áóëà 
äóæå íèçüêà ñòåëÿ, äå 
ñîòí³ àðòèñò³â íàáèëè 
ñîá³ øèøêè

Найцікавішими фактами з істо-
рії Будинку офіцерів поділились 
у Музеї Вінниці.
1. Приміщення Будинку Черво-
ної Армії звели протягом 1934–
35 років за проєктом видатного 
українського архітектора Йосипа 
Каракіса. Це був типовий проєкт 
кінотеатру на 1000 глядачів, ство-
рений для Вінниці, Кривого Рогу 
і Харкова, який отримав першу 
премію на Всесоюзному конкурсі.
2. Спершу на тому місці планували 
створити грандіозну бібліотеку-
пам’ятник Михайлу Коцюбин-
ському. Але коштів на це не ви-
стачало, та й відомче військове 
будівництво вважалося тоді більш 
пріоритетним.
3. Донедавна вважалося, ніби 
будівництво завершили аж 
у 1940 році. Проте завдяки ма-
теріалам дослідниці Наталії Кушки 
відомо, що вже у 1935 році у тому 
приміщенні відбувалися висту-
пи жіночого хорового ансамб-
лю «Жінхоранс» під керуванням 
В. Верховинця (17–18 березня) 
та «Східного ансамблю» Е. Сара-
гуні (15 квітня). Із цих концертів 
розпочалася культурно-масова 
робота Будинку Червоної Армії.
4. Під час нацистської окупації Ві-

нниці (1941–44 роки) Будинок 
офіцерів певний час використо-
вувався як фронтовий збірний 
пункт Вермахту № 7 (колишній 
G). Там здійснювали цільовий 
розподіл солдатів до військових 
підрозділів. На багатьох німець-
ких листівках того часу об’єкт по-
милково підписували як військову 
або танкову академію. Ймовірно, 
через барельєф на фасаді будівлі, 
центральним елементом якого був 
радянський танк БТ-7.
5. Із доповідної записки на ім’я 
начальника культурного відділу 
Вінницького самоврядування Кре-
щука дізнаємося, що у листопаді 
1941 року тут хотіли заснувати 
Український національний драма-
тичний театр. Автором звернення 
був Маліч (артист музично-дра-
матичного театру).
6. Діяч ОУН та перекладач комі-
сії з дослідження злочинів НКВС 
у 1943 році Михайло Селешко 
у своїх спогадах називав Буди-
нок Червоної Армії єдиною спо-
рудою на Замості, яка «виглядала 
по-європейськи».
7. У березні 1944 року будів-
ля серйозно постраждала, всі 
дерев’яні конструкції згоріли. 
Відновлення тривало протягом 

1946–47 років і з 25 вересня 
1947-го заклад почав діяти як 
«Вінницький Гарнізонний Буди-
нок офіцерів Радянської Армії». 
Упродовж другої половини ХХ сто-
ліття він був важливим центром 
дозвілля для жителів Замостя. Тут 
займалися художньою самодіяль-
ністю, влаштовували танцювальні 
вечори та новорічні бали, демон-
струвалися кінострічки, діяли кур-
си крою та шиття, дитяча музична 
студія тощо.
8. Розпорядженням Вінниць-
кої ОДА № 248 від 25 липня 
1997 року Будинок офіцерів 
внесений до переліку пам’яток 
архітектури і містобудування (міс-
цевого значення).
9. У 1998 році на фасаді будівлі 
встановили нову емблему у ви-
гляді сокола. Нею прикрили баре-
льєф із зображенням танка БТ-7. 
Дизайн розробив Валерій Ляхов, 
який на той час вже був автором 
символіки українських ВПС.
10. Найновіший період історії 
Будинку офіцерів переважно сто-
сується різноманітних культурних 
подій. Після капітального ремонту 
у 2009 році місце продовжувало 
бути найбільшим у області кон-
цертним майданчиком.

10 фактів з історії Будинку офіцерів

Гурт Nazareth виступав у Будинку офіцерів у 2008 році. 
Тоді Дену МакКафферті подарували хрест, який відлили на 
заводі «Кристал», герб Вінниці та горілку з написом «Nazareth»
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***
Спробував стерти пляму з 
екрана телефону… Заблокував 
247 контактів і купив трактор…

***
Чисто не там, де прибирають, 
а там, де не смітять. Тому 
прибиральник викинув віник і 
купив рушницю.

***
— Милий, перед нашим весіллям 
я хочу зізнатися тобі у своїх гріхах.
— Але ж ти лише тиждень тому 
зізнавалась!
— Є свіжі новини…

***
— Ти де був?
— На дні народження.
— А де воно, дно народження?

***
— Ви навіщо побили свого 
чоловіка?!
— Я його не била. Я намагалася до 
нього достукатися!

***
Якщо вас поливають гі*ном, 
значить ви змусили когось 
обі*ратися...

***
— Зважте нам кіло кісточок для 
собачки.
— Люба, в нас немає собачки.
— Стій і не гавкай...

***
В Тихому океані зіштовхнувся з 
айсбергом і затонув російський 
корабель. Екіпажу Айсберга 
оголошено подяку.

***
— Лiкарю! Вашi пiгулки просто 
чудо! Чотири днi поспiль вiн робив 
це вранцi i увечерi. А вчора зумiв 
навiть три рази! І раптом… помер…

***
Питаєте, чому у мене таке холодне 
ставлення до москалів? Ну ось 
подобаються мені холодні москалі, 
чим вони холодніші, тим краще…

***
Після того, як путін пригрозив, що 
всі москалі після смерті попадуть в 
Рай, в Раю прийняли рішення про 
вступ в НАТО.

***
— Вчора ліг спати о 22.00.
— І що?
— Від щастя не зміг заснути ще 4 
години.

***
Сьогодні побачив ціну на чорницю. 
Зір покращився сам собою.

***
Розмовляють два куми:
— Ось якби схрестити мою корову 
з жирафом!
— Навіщо це тобі, Іване?
— А щоб вдома доїлась, а паслась 

у сусіда.

***
Хвороба — це такий стан організму, 
коли не хочеться їсти навіть те, що 
заборонив лікар …

***
— Галю, ти мені зрадила?! Як ти 
могла, Галю?!
— Василю, ти мій хлопець, а не 
чоловік. Поки ми не взяли шлюб, 
то не зрада, а кастинг…

***
Українець в американській бані 
помилково сів на гарячий камінь. 
Крик, мати. До нього підходить 
американець:
— Speak English?
— Та нє, спік сраку!

***
Чоловік у паніці забігає у 
відділення поліції:
— Заарештуйте мене! Я кинув 
каструлею у свою дружину!
— Вона померла?
— Ні, вона біжить за мною!

***
Коли Галя сказала: Скажи мені, 
тільки чесно! Іван готувався 
брехати як ніколи.

***
Живеш без чоловіка — вирішуєш 
свої проблеми сама. Живеш з 
чоловіком — далі вирішуєш свої 
проблеми сама, але ще готуєш 
щось пожерти.

***
Лікар запитує пацієнта:
— А ви знаєте, в яких органах 
найбільше паразитів?
— Знаю! В державних!

***
— Я сьогодні сам малого з дитсадка 
забрав!
— Чудово! Як назвемо? Бо наш вже 
в третьому класі вчиться!

***
Лікар пацієнтові:
— Прийміть дві пігулки, а завтра, 
якщо прокинетеся, ще дві.

***
Кнопка Очистити історію в 
інтернет-браузерах врятувала 
більше сімей, ніж сімейні 
психологи!

***
В ресторані:
— Ви долари приймаєте?
— Так!
— А кредитні картки приймаєте?
— Приймаємо.
— А пляшки?

***
— Чого така сумна?
— На чоловіка образилася!
— А чому?
— Так забула через що, тому й 
сумна!

АНЕКДОТИ ГОРОСКОП
ОВЕН 
Цього тижня важливо ви-
значити пріоритетні завдан-
ня, і ви досягнете бажаної 
мети. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Середина тижня — чудовий 
момент для спілкування з 
друзями, якщо ви знайдете 
час посидіти у літньому кафе. 

БЛИЗНЮКИ 
Дуже сприятливий період. Є 
всі шанси досягти душевної 
гармонії, потрібно лише віри-
ти у краще. У професійній та 
особистій сфері все складеть-
ся саме так, як ви мріяли.

РАК 
Що б ви не робили — за-
няття ваше буде плідним 
і принесе задоволення, 
моральне — неодмінно, 
можливо, що й матеріальне. 

ЛЕВ 
Цього тижня ви зможете 
організувати принциповий 
захід, укласти вигідний 
контракт. 

ДІВА 
Важливо не тільки генеру-
вати ідеї, які здаються вам 
геніальними, а й шукати 
шляхи їхньої реалізації.

ТЕРЕЗИ 
Прислухайтеся до вну-
трішнього голосу, під його 
керівництвом ви зможете 
діяти значно гнучкіше та 
ефективніше, враховуючи 
зміни обставин. 

СКОРПІОН 
Не слід тиснути в собі потяг 
до прекрасного, до якогось 
із мистецтв долучитися слід 
обов’язково. У середині 
тижня ймовірні деякі вну-
трішньосімейні тертя.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо завдання, що стоїть 
перед вами, здається за-
надто важким, поділіть його 
на дрібні частини, і все вийде. 

КОЗЕРІГ 
На роботі не виключені 
зміни та складності. Раптове 
знайомство серед тижня 
може стати початком плідної 
співпраці.
 
ВОДОЛІЙ 
Приділіть більше уваги 
близьким, їм потрібна ваша 
підтримка.

РИБИ 
Однією з найнапруженіших 
проблем тижня можуть 
стати стосунки в сім’ї. Вам 
варто враховувати інтереси 
близьких, а не виявляти 
егоїзм та зарозумілість.
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