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ЧИ БЕЗПЕЧНІ НАШІ ШКОЛИ?

Рішення Міносвіти

запускати школи під час
війни — багатьох обурило.
Урядовці зробили примітку:
відкриють школи там, де є
укриття. І взагалі, останнє
слово за військовими
адміністраціями та місцевою
владою
«У підвалі школи точно
безпечніше, ніж у коридорі
вдома», «Школи стануть
ціллю номер один для
російських військ» — думки
батьків щодо доцільності
навчання офлайн
кардинально розходяться
Яку ситуацію зі сховищами
маємо у вінницьких школах?
І що робити батькам, які
хочуть для своїх дітей
дистанційку?
с.4

ПЕКЕЛЬНА РОБОТА
ПРОТЯГОМ 12 ГОДИН

ВИНІС З ПОЛЯ БОЮ ДВОХ
ПОРАНЕНИХ
У 2014 році під час анексії Криму

Вони прибули у пекло на площі

Перемоги 14 липня одними з
перших та одразу ж надавали
допомогу. Про свою роботу на
місці трагедії протягом 12-ти
годин рятувальники розповіли
журналісту RIA

с. 10

Микола Лановенко не зрадив
присязі, не перейшов на службу
росії. Під час повномасштабної
війни Микола врятував командира
підрозділу і його заступника. Сам
загинув у бою
с. 9
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ПРИДУМАЛИ НОВУ БРЕХНЮ
ПРО ВІЙСЬКОВУ ТЕХНІКУ

ДУМКА
ВАДИМ
ПАВЛОВ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA

Маємо
боротися

Розвінчуємо фейк  Міноборони
рф опублікувало офіційну інформацію
про буцімто скупчення військової
техніки ЗСУ на території Вінницької
психоневрологічної лікарні. Ми побували
там та зафіксували черговий фейк росіян

Âñå ÷àñò³øå ÷óþ òàê³ ñëîâà: ßêùî ï³ñëÿ â³éíè í³÷îãî
íå çì³íèòüñÿ — òî íàâ³ùî
áóëî îöå âñå, íàâ³ùî öÿ â³éíà òîä³, íàâ³ùî ãèíóëè íàø³
áðàòè, òîä³ ïî¿äó ç êðà¿íè
òîùî.
Òàê îò. Ãîëîâíà ïðîáëåìà
â íàø³é êðà¿í³ — öå êîðóïö³ÿ. Âîíà ÿê ðàêîâà ïóõëèíà,
ÿê ìåòàñòàçè. ² ìè ìàºìî áîðîòèñÿ ç íåþ. Ñï³ëüíî. Áèòè,
ãðèçòè, íå äàâàòè æîäíîãî
øàíñó íà ³ñíóâàííÿ!
² âñ³, õòî êðàäå ãðîø³ —
ìàþòü áóòè ïîêàðàí³. Âñ³,
õòî äàº õàáàð³ — òàê ñàìî.
Ïî ñóò³, âñå öå âæå º â çàêîíîäàâñòâ³, àëå íå ïðàöþº.
Ïîòð³áí³ ÷åñí³ ñóäè. Ïîòð³áí³
÷åñí³ ÑÀÏ, ÍÀÁÓ, ïðîêóðàòóðà, ïîë³ö³ÿ. Ïîòð³áí³ ÷åñí³
ïîäàòêè. Ãîëîâíå — ïîòð³áí³
÷åñí³ ëþäè. Ìè ç âàìè!
ß â³ðþ, ùî ìè ç âàìè ïåðåìîæåìî ÐÔ. ² öå äàñòü øàíñ
ïåðåçàâàíòàæèòè êðà¿íó ³
äàòè ïîøòîâõ äî ïîçèòèâíèõ
çì³í, ÿê³ âæå â³äáóâàþòüñÿ.
ß â³ðþ, ùî ñóäè â Óêðà¿í³
çàïðàöþþòü. ß â³ðþ, ùî ìè
ç âàìè íîðìàëüíî çàæèâåìî.
Öå áóäå íå îäðàçó. Àëå ÿêùî
íå áóäå êîðóïö³¿ — çà äåñÿòü
ðîê³â âæå áóäå ð³âåíü æèòòÿ
ÿê ó ïîëÿê³â, áóäå ð³âåíü ãàðíî¿ ðîçâèíåíî¿ êðà¿íè. Çàäóìàéòåñü íàä öèì, êîëè õî÷åòå
äàòè õàáàð àáî âçÿòè/âêðàñòè
ãðîø³. Çàäóìàéòåñü, çàðàäè
ñâî¿õ ä³òåé, áàòüê³â, çàðàäè
íàøî¿ êðà¿íè, çàðàäè ñåáå.
Ñ³â ï’ÿíèì çà êåðìî — â³äïîâ³äàé.
Âçÿâ ÷è äàâ õàáàð — â³äïîâ³äàé.
Ïîðóøèâ Çàêîí — â³äïîâ³äàé.
Â³äïîâ³äàé! Â ïåðøó ÷åðãó
ïåðåä ñîáîþ. Áåç ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ íå áóäå ïðîöâ³òàííÿ! Íå áóäå í³÷îãî
íîðìàëüíîãî. Ââàæàþ, ùî
ñàìå êîðóïö³ÿ ñòàëà îäíèì
³ç ôàêòîð³â, âíàñë³äîê ÿêîãî
ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà ç ðîñ³ºþ.
Ïàì’ÿòàé ïðî êîðóïö³îíåð³â.
² ä³é âæå ñüîãîäí³. ² òîä³ ìè
çìîæåìî æèòè, à íå âèæèâàòè. Òîä³ áóäóòü ³íâåñòèö³¿ ç-çà
êîðäîíó, ìîæíà áóäå âåñòè
ïðîçîðèé á³çíåñ, îòðèìóâàòè
ÿê³ñíó áåçêîøòîâíó ìåäèöèíó, îñâ³òó òîùî. Áîð³òüñÿ!
Òîìó ùî êóïþðè ñïî÷àòêó
çàêðèþòü íàì ðîòè, à ïîò³ì
âá’þòü íàñ óñ³õ.

МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ìèíóëîãî òèæíÿ, 27 ëèïíÿ,
íà îô³ö³éíîìó
Òåëåãðàì-êàíàë³ ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè ðîñ³¿ ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî íèìè í³áèòî
ïðîäîâæóºòüñÿ ô³êñàö³ÿ ôàêò³â
çëî÷èííèõ ä³é óêðà¿íñüêî¿ âëàäè ùîäî ìèðíîãî íàñåëåííÿ.
Ìîâëÿâ, ÇÑÓ âèêîðèñòîâóþòü
ìåäè÷í³ îá’ºêòè ó â³éñüêîâèõ
ö³ëÿõ. Ïðîäîâæåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ áóëî òàêèì:
«Ó Â³ííèö³ ó ïðèì³ùåíí³ îáëàñíî¿ ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³
(âóëèöÿ Ïèðîãîâà) íåîíàöèñòè
ó äâîð³ ðîçì³ñòèëè â³éñüêîâó
òåõí³êó, ïðè öüîìó, åâàêóàö³ÿ
æèòåë³â ç áóäèíê³â íàâêîëî
íå ïðîâîäèëàñÿ».
² õî÷à êîæíà ïðèòîìíà ëþäèíà ðîçóì³º, ùî öå ÷åðãîâèé
ôåéê ðîñ³ÿí, ó äåÿêèõ â³ííè÷àí
ç’ÿâèëèñÿ ïîáîþâàííÿ, ùî òàêîþ çàÿâîþ ó êðåìë³ ìîæóòü âèïðàâäàòè ñâî¿ ïîäàëüø³ àãðåñèâí³
ä³¿ ïðîòè íàøîãî ì³ñòà, ñêàæ³ìî,
íîâèì ðàêåòíèì óäàðîì.
ТЕХНІКА ПОМІЖ ЛАВОЧОК?
Àáè äîâåñòè, ùî ïîøèðåíà
ðîñ³ÿíàìè ³íôîðìàö³ÿ º íåïðàâäèâîþ, íàø æóðíàë³ñò ïîáóâàâ
ó ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³
³ìåí³ Þùåíêà òà çàäîêóìåíòóâàâ öåé ôàêò íà êàìåðó.
Çà ñëîâàìè ðîñ³ÿí, â³éñüêîâà òåõí³êà çíàõîäèòüñÿ ó äâîð³
ë³êàðí³. Íèì ââàæàºòüñÿ òàê
çâàíèé «×åðâîíèé äâîðèê», íàçâàíèé òàê ÷åðåç õàðàêòåðíèé
êîë³ð âèêëàäåíî¿ ó íüîìó ïëèòêè. Âèãëÿäàº â³í ÿê çâè÷àéíà
àëåÿ êàøòàí³â ç ëàâî÷êàìè òà
êâ³òêîâèìè êëóìáàìè. Ç òåõí³êè
òóò õ³áà ùî òðè öèâ³ëüíèõ ëåãêîâ³ àâò³âêè.
Âîäíî÷àñ äâîðèê, ÿê ³ âñÿ
òåðèòîð³ÿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà, â³äêðèò³ äëÿ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ íå ëèøå ïàö³ºíò³â òà
ìåäïåðñîíàëó, àëå é óñ³õ îõî÷èõ.

Öå óíåìîæëèâëþº ðîçì³ùåííÿ
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ó òàê³é ëîêàö³¿.
Ìè ñôîòîãðàôóâàëè é ê³ëüêà ³íøèõ îá’ºêò³â íà òåðèòîð³¿
ë³êàðí³, äå òåîðåòè÷íî ìîæíà
áóëî á ðîçì³ñòèòè òåõí³êó. Îäíàê
ïîðÿä ³ç æîäíèì ³ç íèõ íåìàº í³
ñàìî¿ òåõí³êè, àí³ ñë³äó â³ä íå¿.
ПРОХАННЯ ДО ООН
— Ìè óñ³ ïðåêðàñíî áà÷èìî,
ùî ìèñëåííÿ, âèñëîâëþâàííÿ òà
ä³¿ ðîñ³ÿí º íåàäåêâàòíèìè. Òîìó
ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ìè
â³ä÷óëè, ä³çíàâøèñü ïðî ¿õíþ
öþ çàÿâó. Çâ³ñíî, ó íàñ ç’ÿâèâñÿ
ñòðàõ, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà Ñîô³ÿ Êó÷åðóê. — Ìè íå ðîçóì³ºìî, ÷îìó,
çà ¿õíüîþ ëîã³êîþ, ó íàñ òóò ìàº

«ßêùî ëþäèíà áà÷èòü
òå, ÷îãî íå áà÷àòü
³íø³ — öå ãàëþöèíàö³¿.
Ðîçö³íþâàòè òàê³
çàÿâè ðîñ³ÿí ìîæíà ÿê
ïñèõ³÷íèé ðîçëàä»

Директорка лікарні імені Ющенка Софія Кучерук
у дворику медзакладу. Саме тут, за інформацією росіян, ЗСУ
тримають військову техніку

áóòè ÿêàñü â³éñüêîâà òåõí³êà.
ßêáè öå áóëî òàê, òóò áè âñþäè
é ñë³äè áóëè, é ì³ñöåâ³ ïðî íå¿
çíàëè, àäæå çâóê ïî÷óëè á ó âñ³õ
ïðèëåãëèõ áóäèíêàõ.
Êåð³âíèöÿ çàêëàäó ãîâîðèòü,
ùî çâåðòàëàñÿ äî ïðåäñòàâíèöòâà ÎÎÍ ³ç ïðîõàííÿì ïðè¿õàòè òà çàô³êñóâàòè â³äñóòí³ñòü
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè.
— ÎÎÍ ìîãëè á ïîêàçàòè
âñüîìó ñâ³òîâ³, ùî òóò º ëèøå
ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè
òà ëþäè, ÿê³ ¿¿ íàäàþòü. Ìîâà
ïðî öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ, — ïðîäîâæóº Ñîô³ÿ Êó÷åðóê. — Ó íàñ
ó ïñèõ³àòð³¿ êàæóòü òàê: ÿêùî
ëþäèíà áà÷èòü òå, ÷îãî íå áà÷àòü
³íø³, òî öå í³ùî ³íøå, ÿê ãàëþöèíàö³¿. Òîìó ðîçö³íþâàòè òàê³
çàÿâè ìîæíà ëèøå, ÿê ïñèõ³÷íèé
ðîçëàä, ÿêèé, íà æàëü, çà÷åïèâ
óñþ ¿õíþ íàö³þ òà íå ï³ääàºòüñÿ
êîðåêö³¿.

Наслідки заяви росіян
Після заяви росіян, до повітряних
тривог у медзакладі почали ставитися ще серйозніше. Лікарня
має власну систему оповіщення
про небезпеку, тому одразу після
її увімкнення, персонал та пацієнти
спускаються в укриття. Так званих
бомбосховищ лікарня не має, проте чи не в кожному її корпусі обладнане найпростіше укриття. Ми
спустилися й туди. Кімнати мають
світло, місця для сидіння та ліжка.
Є запас води та сухпайків, свічок,
ліхтариків, вогнегасників.
— Повторювати двічі тут нікому
не треба: ми маємо чіткий алгоритм дій на випадок тривоги,
який знає увесь наш персонал.
У кожному відділенні знають,
куди йти, що з собою брати, куди
евакуйовувати пацієнтів, — продовжує директорка лікарні. — Заява
росіян нас насторожила, але ми
не панікуємо та працюємо у штатному режимі. Сподіваємося, що
так воно буде й надалі.
Поряд із лікарнею знаходиться густонаселений мікрорайон.

Деякі його мешканці приходять
ховатися від можливої небезпеки
до укриттів медзакладу. Однією з
таких є жителька прилеглої багатоповерхівки Ольга. Вона розповіла нам, що кілька разів спускалася
до підвалу поліклініки. Говорить,
що цивільних туди пускають без
проблем.
Про укриття лікарні розповів й
місцевий мешканець Володимир. Він говорить, що часто відпочиває у прилеглому до лікарні
парку. За його словами, у разі
тривоги він буде шукати безпечний прихисток саме у підвалах
медзакладу.
Як Ольга, так і Володимир розповіли нам, що про заяву росії
про лікарню імені Ющенка вони
знають. Обидвоє зізнаються, що
військової техніки на її території
не бачили жодного разу. Вони також вважають, що від рф не варто
очікувати нічого хорошого, тому
радять більш відповідально ставитися до повідомлень про повітряну тривогу.

Чи відпустите свою дитину в школу з 1 вересня?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ГАЛИНА ОЧЕРЕТЯНА (32),
ВЧИТЕЛЬКА:

ОЛЕНА ПЕДОС
(30), МЕДСЕСТРА:

ЛЮДМИЛА ЧОРНА (32),
У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ:

ОЛЬГА МОВЧАН (33),
ОПЕРАТОРКА НА АЗС:

ОЛЬГА ЯГОЛЬНІЦЬКА (36),
ДИЗАЙНЕРКА:

МІЛА НИКОЛАЙЧУК-САВЄЛЬЄВА
(40), СОЦПРАЦІВНИЦЯ:

— Хочеться, щоб дітки ходили
в школу, бо важко навчатися
вдома. Проте поки йде війна,
школа лише онлайн.

— Як мама першокласниці — я
за школу: дитині потрібні ази
та усвідомлення, що таке
школа. Але я й за безпеку.

— В Україні зараз немає жодного безпечного місця. При
ковіді були на дистанційному
і зараз хай сидять онлайн.

— Цього року мали б піти до
школи три дитини з нашої
сім’ї. Але поки триває війна,
школа має бути лише онлайн.

— Тільки онлайн! Навіщо
батьків баламутити цим питанням, сказали б прямим
текстом: дистанційка і все.

— Відпущу тоді, коли буде
перемога і не прилітатимуть
ракети. Вороги тільки й лупитимуть по освітніх закладах.
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П’ЯТЬ НОВИХ ПРАВИЛ, ЯКІ
ВПЛИНУТЬ НА НАШІ ПРАВА
Трудові нюанси  Верховна
Рада дозволила роботодавцям
не нараховувати середній заробіток
мобілізованим до війська працівникам.
Нардепи розширили список підстав
для звільнення, серед яких з’явилося
«припинення трудового договору через
відсутність роботи». Які ще зміни привніс
закон № 2352-ІХ?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç 19 ëèïíÿ
â Óêðà¿í³ ä³º çàêîí ¹ 2352-²Õ,
ÿêèé îòðèìàâ íåîô³ö³éíó íàçâó çàêîí «Ïðî îïòèì³çàö³þ òðóäîâèõ â³äíîñèí». Â³í âíîñèòü
çì³íè é äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ³ äî ïåðøîãî òðóäîâîãî
çàêîíó ¹ 2136, ÿêèé áóâ óõâàëåíèé íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè, ³ äî ³íøèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ó ñôåð³ ïðàö³.
— Â³äâåðòî êàæó÷è, éîãî
ïðèéíÿòòÿ áóëî î÷³êóâàíèì, —
êàæå þðèñòêà Îêñàíà Êó÷åðîâà. — Àí³ Êîäåêñ çàêîí³â ïðî
ïðàöþ, àí³ ³íø³ «ìèðí³» íîðìàòèâí³ àêòè â ö³é ñôåð³ íå áóëè
ïðèñòîñîâàí³ äî óìîâ âîºííîãî
ñòàíó. À âæå ïðèéíÿòèé âîºííîòðóäîâèé çàêîí ¹ 2136 ì³ñòèâ
ëèøå áàçîâ³ ïðàâèëà òðóäîâèõ
âçàºìîâ³äíîñèí ³ íå ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàâ óñ³ì ïîòðåáàì
íà ïðàêòèö³.
Îòîæ, ùî ñàìå çì³íèâ ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ íîâèé çàêîí?
ЗМІНИ ДЛЯ МОБІЛІЗОВАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Äîêóìåíò ñêàñîâóº îáîâ’ÿçîê
ðîáîòîäàâöÿ çáåð³ãàòè ñåðåäí³é çàðîá³òîê çà ïðàö³âíèêàìè
íà ÷àñ ¿õíüî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.
Àëå çà ìîá³ë³çîâàíèìè ïðàö³âíèêàìè ðîáîòîäàâåöü âñå ùå
ïîâèíåí çáåð³ãàòè ¿õíº ðîáî÷å
ì³ñöå òà ïîñàäó.
Äî ñëîâà, íîðìó ïðî ñêàñóâàííÿ âèïëàòè çàðîá³òêó õî÷óòü îñêàðæèòè ÷åðåç ïåòèö³þ
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
«Âèïëàòà çàðïëàòè çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè äëÿ áàãàòüîõ õëîïö³â, ÿê³ âèêîíóþòü
áîéîâ³ çàâäàííÿ òà çàõèùàþòü
íàøó êðà¿íó — öå ºäèíèé âèä
äîõîäó íà óòðèìàííÿ ¿õ ðîäèí.
Òàêîæ öå ºäèí³ êîøòè íà ³ñíóâàííÿ, áî áàãàòî ç ìîá³ë³çîâàíèõ íå îòðèìóþòü çàðïëàòó
ÿê â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÇÑÓ,
àáî îòðèìóþòü ¿¿ íå â ïîâíîìó
îáñÿç³. Ïðîøó çâåðíóòè íà öå
óâàãó», — çàçíà÷èëà àâòîðêà ïåòèö³¿ Îëüãà Øàõîâà.
Ï³äòðèìàòè ¿¿ çâåðíåííÿ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/HZhfnQ2
ПРО 6-ДЕННИЙ РОБОЧИЙ
ТИЖДЕНЬ
Çàêîíîäàâåöü óòî÷íèâ òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó: äëÿ ïðàö³âíèê³â íà îá’ºêòàõ êðèòè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè — â îáîðîíí³é
ñôåð³, ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ
æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ

òîùî — â³í ìîæå áóòè çá³ëüøåíèé äî 60 ãîäèí íà òèæäåíü.
À ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çà çàêîíîäàâñòâîì ìàþòü ïðàâî íà ñêîðî÷åíó òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó —
íå á³ëüøå 40 ãîäèí íà òèæäåíü.
Äî òîãî æ, ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ ïðàö³âíèê³â êðèòè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè íà øåñòèäåííèé
ðîáî÷èé òèæäåíü òåïåð ïðèéìàº
âèíÿòêîâî ðîáîòîäàâåöü. Ðàí³øå
íà öå ïîòð³áåí áóâ äîçâ³ë â³éñüêîâî-öèâ³ëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
НОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ
Òàê, ç ³í³ö³àòèâè ðîáîòîäàâöÿ, òåïåð ìîæíà áóäå çâ³ëüíÿòè
ïðàö³âíèêà «ó çâ’ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³â-

Ç’ÿâèëàñÿ íîâà ï³äñòàâà
äëÿ çâ³ëüíåííÿ —
â³äñóòí³ñòü ðîáîòè
äëÿ ïðàö³âíèêà. Àëå
ëþäèí³ âèïëà÷óþòü
âèõ³äíó äîïîìîãó
íèêà ðîáîòîþ, ÿêà âèçíà÷åíà
òðóäîâèì äîãîâîðîì»; «ó çâ’ÿçêó
ç³ çíèùåííÿì àáî â³äñóòí³ñòþ
âèðîáíè÷èõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà
òåõí³÷íèõ óìîâ, çàñîá³â âèðîáíèöòâà àáî ìàéíà ðîáîòîäàâöÿ
âíàñë³äîê áîéîâèõ ä³é».
— Ïðîòå òàêå çâ³ëüíåííÿ âèìàãàº äîòðèìàííÿ ïåâíî¿ ïðîöåäóðè. ² ãîëîâíå — âèïëàòè âèõ³äíî¿ äîïîìîãè ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå
ñåðåäíüîãî ì³ñÿ÷íîãî çàðîá³òêó
öüîãî ïðàö³âíèêà, — çàóâàæèëà
þðèñòêà Îêñàíà Êó÷åðîâà.
Îêð³ì òîãî, â çàêîíîäàâñòâ³
ïðîïèñàëè ùå äâ³ íîâèõ ïðè÷èíè äëÿ çâ³ëüíåííÿ:
 Çâ³ëüíåííÿ ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ íà ðîáîò³ òà ³íôîðìàö³¿
ïðî ïðè÷èíè òàêî¿ â³äñóòíîñò³
ïîíàä ÷îòèðè ì³ñÿö³ ïîñï³ëü.
 Ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ/âèçíàííÿ áåçâ³ñòè çíèêëèì/îãîëîøåííÿ ïîìåðëèì ïðàö³âíèêà.
Òàê³ æ ï³äñòàâè ä³þòü é äëÿ
ðîáîòîäàâö³â ç-ïîì³æ ÔÎÏ³â.
ВІДПУСТКА — МАКСИМУМ
24 ДНІ
Ïîïåðåäí³é âîºííî-òðóäîâèé
çàêîí ïåðåäáà÷àâ, ùî ïðàö³âíèê ìàº ïðàâî íà îïëà÷óâàíó
24-äåííó îñíîâíó â³äïóñòêó. Öÿ
íîðìà òåïåð óòî÷íåíà. Ìîâëÿâ,
ÿêùî ó ïðàö³âíèêà º á³ëüøå
äí³â íåâèêîðèñòàíî¿ â³äïóñòêè,
òî îòðèìàòè ¿õ â³í ìîæå çà ð³øåííÿì ðîáîòîäàâöÿ. À ÿêùî
ëþäèí³ â³äìîâëÿòü ó â³äïóñòö³
ïîíàä 24 êàëåíäàðíèõ äí³â,

òî íåâèêîðèñòàíà ÷àñòèíà â³äïóñòêè ïåðåíîñèòüñÿ íà ïåð³îä
ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ àáî ïðèïèíåííÿ âîºííîãî ñòàíó.
² ùå ñêàñîâàíî ïðàâî ïðàö³âíèêà ïåðåâåñòè ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ çà íåâèêîðèñòàí³ íèì
äí³ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè íà ³íøå
ï³äïðèºìñòâî, óñòàíîâó ÷è îðãàí³çàö³þ. Òîáòî, íà íîâå ì³ñöå
ðîáîòè ö³º¿ ëþäèíè.
— Òîæ ðîáîòîäàâöþ ïîòð³áíî
âèïëà÷óâàòè ïðàö³âíèêîâ³ êîìïåíñàö³þ çà íåâèêîðèñòàíó â³äïóñòêó â áóäü-ÿêîìó ðàç³. Íàâ³òü
ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ çà ïåðåâåäåííÿì, — ïðîêîìåíòóâàëà þðèñòêà
Îêñàíà Êó÷åðîâà.
Òà íàîñòàíîê â öüîìó ïóíêò³ — çì³íåíî ñòðîê âèïëàòè
â³äïóñêíèõ. Íîâà íîðìà çàêîíó
çâó÷èòü òàê: «çàðïëàòà ïðàö³âíèêàì çà âåñü ÷àñ â³äïóñòêè âèïëà÷óºòüñÿ äî ïî÷àòêó â³äïóñòêè, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî
òðóäîâèì àáî êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì».
Ðàí³øå çàêîíîäàâñòâîì áóëî
âñòàíîâëåíî, ùî âèïëàòà â³äïóñêíèõ â³äáóâàºòüñÿ çà òðè
äí³ äî ïî÷àòêó îïëà÷óâàíî¿ â³äïóñòêè.

УТОЧНИЛИ ПОРЯДОК
ПРИЗУПИНЕННЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРУ
Ç âîºííèì ñòàíîì ó çàêîíîäàâñòâ³ ç’ÿâèëàñÿ íîðìà «ïðèçóïèíåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí».
Öå íå º çâ³ëüíåííÿì ç ðîáîòè,
à òèì÷àñîâèì ïðèçóïèíåííÿì âèêîíàííÿ ö³º¿ ðîáîòè ïðàö³âíèêîì
çà äîìîâëåí³ñòþ ç ðîáîòîäàâöåì.
Íîâèé çàêîí óòî÷íèâ ïðàâèëà ïðèçóïèíåííÿ ä³¿ òðóäîâîãî
äîãîâîðó: çîêðåìà, âñòàíîâëåíî
îáîâ’ÿçîê ïîâ³äîìëÿòè ïðàö³âíèêà ïðî ñêàñóâàííÿ ä³¿ ïðèçóïèíåííÿ çà äåñÿòü êàëåíäàðíèõ
äí³â, àáè ëþäèíà ï³ñëÿ öüîãî
ñòðîêó ïðèñòóïèëà äî âèêîíàííÿ ðîáîòè. ² ùå âñòàíîâëåíî
âèìîãè äî íàêàçó ïðî ïðèçóïèíåííÿ, ÿêå íå ìîæå áóòè ïðèõîâàíèì ïîêàðàííÿì. Òà òàêîæ
ïåðåäáà÷åíî ïðàâî ïðàö³âíèêà
îñêàðæèòè òàêèé íàêàç äî Äåðæïðàö³.
À îò äð³áíèõ çì³í, ÿê³ âíîñèòü
çàêîí ó òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî, º
ùå á³ëüøå. Áî äîêóìåíò çàéìàº
14 ñòîð³íîê äðóêîâàíîãî òåêñòó.
Ç ïîâíèì òåêñòîì ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ñàéò³ «Ãîëîñó Óêðà¿íè»: cutt.ly/5ZhfJ84

Профспілки просять президента ветувати закон
Після набуття чинності нового трудового закону, Федерація профспілок України опублікувала заяву
до парламенту, що такі зміни у законах про працю — «це підступний
удар в спину трудящим».
«Наслідки такого парламентського рішення не складно спрогнозувати: масове порушення прав
працівників, їх безконтрольні
звільнення, зростальне безробіття та вимушений від’їзд
найбільш кваліфікованих і економічно активних працівників з

України. Під загрозою опиняться
кадрове забезпечення реформ,
розвиток економіки і подальші
євроінтеграційні кроки української держави. Буде підірвано
спроможність набуття членства
України в ЄС», — спрогнозували
у Федерації профспілок.
У цій організації закликають Президента України Володимира Зеленського накласти вето на прийнятий закон № 2352-ІХ, аби
захистити конституційні права
на працю громадян.

КОРОТКО
З Баварії
передали
рентген-апарат
 Ó ëèïí³ äî Â³ííèö³
ïðèáóâ ç Áàâàð³¿ ðåíòãåí³âñüêèé ìîá³ëüíèé àïàðàò
òèïó Ñ-àðêà ç åëåêòðîííîîïòè÷íèì ïåðåòâîðþâà÷åì.
Íàðàç³ â³í âæå âñòàíîâëåíèé â îïåðàö³éí³é ÌÊË
ØÌÄ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
õ³ðóðãàìè.
Éîãî îñîáëèâ³ñòü ó òîìó,
ùî àïàðàò äîïîìàãàº ï³ä
÷àñ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü
â³çóàë³çîâóâàòè ðîçòàøóâàííÿ ê³ñòêîâèõ óëàìê³â
òà çíàõîäèòè ³ âèäàëÿòè
îñêîëêè. Àïàðàò âæå âèêîðèñòîâóâàâñÿ ï³ä ÷àñ
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì âíàñë³äîê
ðàêåòíîãî óäàðó ïî Â³ííèö³
14 ëèïíÿ.
Ðåíòãåí³âñüêå îáëàäíàííÿ
ïåðåäàëè Â³ííèö³ ìåøêàíö³
÷îòèðüîõ ãðîìàä Í³ìå÷÷èíè: Ïîëë³íã, Áåðíð³ä,
Ïåëü, Ðîòòåíáóðã.
Ðàí³øå, ó êâ³òí³ 2022 ðîêó,
î÷³ëüíèêè òðüîõ ³ç öèõ
ì³ñòå÷îê — Ìàðêóñ Áàäåð, Âåðíåð Ãðþíáàóåð òà
Ãåîðã Ìàëòåðåð — îñîáèñòî ïðè¿çäèëè äî Â³ííèö³,
ùîá íàëàãîäèòè åôåêòèâíó
ðîáîòó â ãóìàí³òàðíîìó
íàïðÿì³ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Òîä³ í³ìåöüê³ ïàðòíåðè
ïðèâåçëè ³ç ñîáîþ àâòîáóñ,
íàïîâíåíèé ïðîäóêòàìè
õàð÷óâàííÿ òðèâàëîãî çáåð³ãàííÿ òà ìåäèêàìåíòàìè,
ó òîìó ÷èñë³ äåô³öèòíèìè
êðîâîçàì³ííèêàìè.

Отруїлася
грибами
 Äíÿìè íà Â³ííè÷÷èí³ çàô³êñóâàëè ïåðøèé ó öüîìó
ðîö³ âèïàäîê îòðóºííÿ
ãðèáàìè. Ïîòåðï³ëà —
ïåðåñåëåíêà, ìåøêàíêà
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.
Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â
ÃÓ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â îòðóºíü ãðèáàìè â öüîìó ðîö³
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ áóäå
çá³ëüøóâàòèñÿ.
Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ òèì÷àñîâî ïðîæèâàº çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü ïåðåñåëåíö³â ç
îáëàñòåé, äå â³äñóòí³ ë³ñîâ³
íàñàäæåííÿ. Â³äòàê íàñåëåííÿ ïîãàíî îð³ºíòóºòüñÿ
â äèêîðîñëèõ ãðèáàõ.
À â ðîçïàë ãðèáíîãî ñåçîíó ÿê ì³ñöåâå íàñåëåííÿ,
òàê ³ ïåðåì³ùåí³ îñîáè
ìàñîâî çáèðàòèìóòü ãðèáè
â ë³ñàõ òà ë³ñîïîñàäêàõ.
Öüîìó ñïðèÿþòü ³ ïîãîäí³
óìîâè.
Â³äòàê, â ÃÓ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ çâåðòàþòüñÿ äî æèòåë³â òà ãîñòåé îáëàñò³ ç
ïðîõàííÿì ùå ðàç ïîäóìàòè ïåðåä òèì, ÿê ïðèéíÿòè
ñóìí³âíå ð³øåííÿ ïðî çá³ð
òà âæèâàííÿ äèêîðîñëèõ
ãðèá³â. Ùå é òîìó, ùî ¿ñò³âí³ ãðèáè ìàþòü îòðóéíèõ
«äâ³éíèê³â».

4 ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ
RIA, Ñåðåäà, 3 ñåðïíÿ 2022

ЩО ВІДОМО ПРО ГОТОВНІСТЬ
УКРИТТІВ У ВІННИЦЬКИХ ШКОЛАХ
Повернення за парти  Рішення
Міносвіти запускати школи під час
війни — багатьох обурило. Урядовці
зробили примітку: відкриють школи
там, де є укриття. І взагалі, останнє
слово за військовими адміністраціями
та місцевою владою. Яку ситуацію зі
сховищами маємо у вінницьких школах?
І що робити батькам, які хочуть для своїх
дітей дистанційку?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

²ç 1 âåðåñíÿ íàâ÷àííÿ ìàº ðîçïî÷àòèñÿ îôëàéí.
Ó÷í³, ñòóäåíòè ìàþòü ï³òè
äî øê³ë, óí³âåðñèòåò³â òà êîëåäæ³â. À íàâ÷àëüí³ çàêëàäè — ïðèãîòóâàòè äëÿ çäîáóâà÷³â îñâ³òè
óêðèòòÿ ³ ñõîâèùà.
Òàêå ð³øåííÿ Ì³íîñâ³òè ñïðîâîêóâàëî áóðõëèâ³ äèñêóñ³¿ ñåðåä
â³ííè÷àí:
«Ó ï³äâàë³ øêîëè òî÷íî áåçïå÷í³øå, í³æ ó êîðèäîð³ âäîìà»,
«Øêîëè ñòàíóòü ö³ëëþ íîìåð
îäèí äëÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê» —
äóìêè áàòüê³â ùîäî äîö³ëüíîñò³
íàâ÷àííÿ îôëàéí êàðäèíàëüíî
ðîçõîäÿòüñÿ. Àëå óñ³õ òóðáóº ïèòàííÿ: ÷è íîðìàëüí³ ó øêîëàõ
óêðèòòÿ?
ДЛЯ ЧОГО ЗАПУСКАТИ
ШКОЛИ, ПОКИ ТРИВАЄ ВІЙНА
Çàïóñêàòè øêîëè ç 1 âåðåñíÿ
÷è í³? Ì³ñÿöü òîìó óðÿä ñâî¿ì
ð³øåííÿì ¹ 711 ïîñòàâèâ êðàïêó
â öüîìó ïèòàíí³. Íàâ÷àëüíèé ð³ê
ñòàðòóº 1 âåðåñíÿ 2022 ðîêó ³ òðèâàòèìå äî 30 ÷åðâíÿ 2023 ðîêó.
Çàëåæíî â³ä áåçïåêîâî¿ ñèòóàö³¿,
â³éñüêîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ ðàçîì ³ç
ì³ñöåâîþ âëàäîþ âèçíà÷àþòü
ôîðìàò íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ.
Äëÿ îôëàéí-îñâ³òè — ïîâíîö³ííîãî çàíÿòòÿ â êëàñàõ ç ó÷èòåëÿìè — ó çàêëàä³ ìàº áóòè îðãàí³çîâàíå óêðèòòÿ. Ïðîòå íàâ³ùî
çàïóñêàòè î÷íå íàâ÷àííÿ ï³ä ÷àñ
â³éíè? Â³äïîâ³äü äàâ íà÷àëüíèê
ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çàãàëüíî¿,
ñåðåäíüî¿ òà äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè
Ì³íîñâ³òè Þð³é Êîíîíåíêî
— Ìè — ñóñï³ëüñòâî, áàòüêè
òà â÷èòåë³, ä³òè — äóæå õîò³ëè á
íîðìàëüíî â÷èòèñü ó çâè÷íîìó
ðåæèì³. Çàðàç ðîáèòüñÿ âñå ìîæëèâå, ùîá 1 âåðåñíÿ øêîëè ðîçïî÷àëè ðîáîòó î÷íî, — ñêàçàâ â³í
â ³íòåðâ’þ liga.net. — ßêùî áåçïåêîâèõ óìîâ íå áóäå, äèñòàíö³éíà
ðîáîòà àáî ðîáîòà â çì³øàíîìó
ðåæèì³ íå â³äêèäàºòüñÿ. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðèéìàòèìóòü
íà ì³ñöÿõ — â³éñüêîâ³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè.
ДУМКИ «ЗА» І «ПРОТИ»
ОФЛАЙН-НАВЧАННЯ
Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ
ó ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Íîâèíè
Â³ííèö³ íà 20õâèëèí» á³ëüø³ñòü
â³ííè÷àí âèñëîâèëèñÿ ïðîòè
î÷íîãî íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ. Ëèøå
ê³ëüêà ëþäåé — «çà».
Ïðîòèâíèêè îôëàéí-íàâ÷àííÿ ïèñàëè, ùî øêîëè ç âåëèêèì

ñêóï÷åííÿì ëþäåé ñòàíóòü ì³øåííþ äëÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê.
Òîìó, ïîêè íå çàê³í÷èòüñÿ â³éíà,
äîïóñêàþòü ò³ëüêè äèñòàíö³éêó.
Ïðèõèëüíèêè íàâ÷àííÿ çà ïàðòàìè àðãóìåíòóâàëè öå òèì, ùî
ÿêðàç ó øê³ëüíîìó óêðèòò³ áåçïå÷í³øå, í³æ «â êîðèäîð³». Íàâîäèìî ê³ëüêà â³äïîâ³äåé ç íàøîãî
îïèòóâàííÿ:
«ßê áóâ êîâ³ä, âñ³ ñèä³ëè âäîìà,
íà îíëàéí³. À ÿê â³éíà — òðåáà
éòè â øêîëó. Öå íàâ³òü â ãîëîâó
íå ë³çå. ß ïðîòè. Êðàùå, ùîá ìîÿ
äèòèíà áóëà á³ëÿ ìåíå. À íå êîæíó òðèâîãó ðâàòè íà ñîá³ êîñè
òà äóìàòè, äå ìîÿ äèòèíà ³ ÷è
âñå äîáðå ç íåþ», — ïèøå Ä³àíà
Ñêàë³é.
«Ó íàø³é øêîë³ º ïîâíîö³ííå
áîìáîñõîâèùå, ³ ó íàñ òàì õîâàþòüñÿ ëþäè ç ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, —
íàïèñàëà ìàòè 10-êëàñíèêà Îêñàíà Áîíäàð÷óê. — Òîìó ÿ çà òå, ùîá
äèòèíà õîäèëà â øêîëó. Òàì óñ³õ
îðãàí³çîâàíî çàâåäóòü â óêðèòòÿ,
òàê áåçïå÷í³øå, ÿ ââàæàþ».
«Ñê³ëüêè ìîæíà òîëî÷èòè âîäó
â ñòóï³? ßêå íàâ÷àííÿ â øêîë³?!
Ëèøå äèñòàíö³éíå, òèì á³ëüøå,

«Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ
ùîäî øê³ë, â ÿêèõ
ìîæíà áóäå
íàâ÷àòèñü, áóäå ï³ä
ê³íåöü ñåðïíÿ», —
äåïàðòàìåíò îñâ³òè
ùî äî íüîãî çâèêëè, — ïèøå
Àëüîíà Âîâê. — ßêùî êåð³âíèöòâî øêîëè íàïîëÿãàòèìå
íà î÷íîìó íàâ÷àíí³, ÿ ãîòîâà íàâ³òü çàáðàòè äîêóìåíòè ç³ øêîëè».
«ß ÿê ìàìà, ÿêà ïðàöþº,
íå ìîæó ñîá³ óÿâèòè, ÿê ìîÿ
øåñòèð³÷íà äèòèíà áóäå íàâ÷àòèñÿ âäîìà ñàìîñò³éíî. Çà óìîâè íàÿâíîñò³ áîìáîñõîâèùà,
ÿ çà òå, ùîá ïåðø³ êëàñè â÷èëèñÿ îôëàéí: ïîçíàéîìèëèñü ç
â÷èòåëÿìè, ç îäíîêëàñíèêàìè òà
øê³ëüíîþ îñâ³òîþ», — íàïèñàëà
ìàòè ìàéáóòíüî¿ ïåðøîêëàñíèö³
Â³êòîð³ÿ Á³ëîêóð.
«РОБОТИ ЩЕ ТРИВАЮТЬ»
Ó Â³ííèö³ çàãàëîì 105 äèòñàäê³â òà øê³ë. Ùîá ï³äãîòóâàòè
óêðèòòÿ â çàêëàäàõ, â³ííèöüêà
âëàäà â³äìîâèëàñÿ â³ä ïðîâåäåííÿ
òðàäèö³éíèõ ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â. ² ñê³ëüêè øê³ë âæå ãîòîâ³
äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó?
— ß çàðàç âàì íå ìîæó ñêàçàòè ïðî ê³ëüê³ñòü øê³ë, ÿê³ ãîòîâ³
íà 100% äî î÷íîãî íàâ÷àííÿ.
Ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè óêðèòò³â ùå
â ïðîöåñ³: áóëè îáñòåæåííÿ, ãî-

У Вінниці загалом 105 шкіл та дитсадків. І щоб запустити очне навчання, вінницька влада
має створити укриття там, де це можливо
òóâàëàñÿ òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ,
çà ïåâíîþ ÷åðãîâ³ñòþ âèêîíóþòüñÿ êàï³òàëüí³ òà ïîòî÷í³ ðåìîíòè.
Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî øê³ë,
â ÿêèõ ìîæíà áóäå íàâ÷àòèñü,
ïðèéìàòèìåòüñÿ ï³ä ê³íåöü ñåðïíÿ, — êàæå çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðàäè
²ðèíà Áîæîê.
— À ó íàñ º òàê³ øêîëè, ÿê³
òî÷íî íå áóäóòü ïðàöþâàòè ç
1 âåðåñíÿ, áî òàì íåìàº óêðèòòÿ
³ íåìàº ìîæëèâîñò³ éîãî çðîáèòè? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.
— Ó íàñ º øêîëè, â ÿêèõ íåìàº
óêðèòòÿ. Àëå ìè øóêàºìî ñõîâèùà íàâêîëî çàêëàäó. Òîìó øóêàºìî ìîæëèâ³ñòü äëÿ âñ³õ. À ÿê
áóäå — âæå çìîæåìî ÷³òêî ñêàçà-

òè íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Êð³ì òîãî, öÿ ðîáîòà º òðèâàëîþ,
òîìó, éìîâ³ðíî, ê³ëüê³ñòü øê³ë,
ùî ïðàöþþòü, áóäå ïîïîâíþâàòèñü ïðîòÿãîì âñ³º¿ îñåí³, — â³äïîâ³ëà ²ðèíà Áîæîê.
Íà ìîìåíò âèïóñêó ãàçåòè,
äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó çàëèøèëîñÿ 29 äí³â.
ЯК ПЕРЕЙТИ НА ДИСТАНЦІЙКУ
² ÿê ïîêàçàëî íàøå îïèòóâàííÿ, äåÿê³ áàòüêè çà æîäíèõ îáñòàâèí íå ïóñòÿòü ñâîþ äèòèíó
â øêîëó, ïîêè òðèâàòèìå â³éíà.
Òî ùî ¿ì ðîáèòè?
— ª ìîæëèâ³ñòü åêñòåðíàòíîãî
íàâ÷àííÿ òà ñ³ìåéíîãî íàâ÷àííÿ.
Òàêîæ áóäå äèñòàíö³éíà îñâ³òà,

ÿêùî âäàñòüñÿ íàáðàòè ãðóïè ä³òåé ó êëàñè. Òîáòî, çà âàð³àíòó
äèñòàíö³éêè, ó äèòèíè áóäóòü
³íø³ â÷èòåë³ — àäæå ÿêùî øêîëà ïåðåéäå ïîâí³ñòþ â ðåæèì
îôëàéí-íàâ÷àííÿ, òî ïðîñòî
íå âèñòà÷èòü ðåñóðñ³â íà ùå äèñòàíö³éíèé ôîðìàò îñâ³òè, — êàæå
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ²ðèíà Áîæîê.
Ì³ñüêà âëàäà âèçíà÷èëà, ùî
íà áàç³ øêîëè ¹ 5 ä³ÿòèìå ïî÷àòêîâà îñâ³òà îíëàéí. Íà áàç³
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ë³öåþ
¹ 17 — äèñòàíö³éíà ñåðåäíÿ
³ ñòàðøà øêîëà. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ íàäàäóòü â äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðàäè: (0432)
65–10–12.

Яким має бути сховище в закладі освіти
У ДСНС розробили рекомендації щодо організації укриттів для
закладів освіти, повідомляють
в Міносвіти.
Відтак, укриттям може бути підвальне (підземне) приміщення,
на цокольному чи на першому
поверсі (за умови забезпечення
огороджувальними будівельними
конструкціями). Якщо сховище
знаходиться за межами основного приміщення, то відстань
до закладу освіти має складати
до 100 метрів.
Товщина стін — 2–2,5 цеглини
або цільні залізобетонні конструкції (блоки, панелі) товщиною від
56 сантиметрів. У разі, якщо будівельні конструкції мають меншу
товщину, їх можна обкласти мішками з ґрунтом чи піском.
Площа приміщення — не менше
0,6 метра на людину. Висота —
не менше 1,8 метра. Кількість
виходів — не менше двох. Двері
до укриття мають бути виконані з

негорючих матеріалів: метал, або
дерево оббите залізом. Також має
бути забезпечена можливість евакуації до укриття людей з інвалідністю, які пересуваються на візках
(якщо така категорія осіб є серед
учнів школи — прим.)
Укриття повинно мати рівну підлогу, придатну для встановлення
місць для сидіння та лежання; перебувати в задовільному санітарному та протипожежному стані;
обладнане системою вентиляції
(примусовою або природною —
прим.), освітленням, з водогоном
та каналізацією. За відсутності
систем водопостачання і водовідведення потрібно встановити
виносні баки в окремих приміщеннях.
Заборонено розміщення в укритті
або біля нього легкозаймистих,
горючих, вибухонебезпечних
речовин.
Обладнання укриттів розраховується на безперервне перебуван-

ня впродовж не менше 48 годин,
тож необхідно забезпечити:
місця для сидіння (лежання).
Можна використовувати наявні
в закладах стільці, лавки чи ліжка,
спортивні мати, каремати;
ємності з питною водою (одна
особа/2 л на добу);
контейнери для харчів;
виносні баки для нечистот, що
щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд);
резервне штучне освітлення
(електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо) та електроживлення;
вогнегасники;
засоби надання медичної допомоги;
засоби зв’язку та оповіщення
(телефон, радіоприймач, доступ в Інтернет, рекомендовано
встановлення Wi-Fi пристроїв);
шанцеві інструменти — лопати
штикові та совкові, ломи, сокири,
пилки, ножівки тощо.
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БЕЗПЕЧНЕ СХОВИЩЕ У ШКОЛІ.
ДОСВІД ВІННИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ
Змогли  З початку повномасштабної
війни росіяни пошкодили
1939 навчальних закладів, 184 —
зруйнували повністю. З першого вересня
відкриються лише ті заклади, які
розміщені на більш безпечній території та
мають укриття. Таких шкіл на початку літа
було лише 8%, тепер 11%. У цей список
потрапляє вінницький ліцей, хоча роботи
з облаштування сховища ще тривають.
Подробицями поділився директор
закладу
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, RIA, (067)7857674

Øêîëè î÷íèé íàâ÷àëüíèé
ïðîöåñ çìîæóòü ðîçïî÷àòè ëèøå
çà óìîâè íàÿâíîñò³ óêðèòòÿ ÷è çàõèñíî¿ ñïîðóäè, ÿêà ìîæå ãàðàíòóâàòè áåçïåêó ä³òÿì. Äîñâ³äîì
îáëàøòóâàííÿ ÿê³ñíîãî óêðèòòÿ
ïîä³ëèâñÿ äèðåêòîð â³ííèöüêîãî
ë³öåþ, éîãî ðîçïîâ³äü ÷èòàºìî
íà ñàéò³ «Îñâ³òîð³ÿ» (îðèã³íàëüíà
ñòàòòÿ òóò https://bit.ly/3oGjdZw).
— Â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ñòàí çàõèñíèõ ñïîðóä öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ íåñå áàëàíñîóòðèìóâà÷ áóä³âë³, ó íàøîìó
âèïàäêó — äèðåêòîð çàêëàäó. ßê
³ çà ï³äòðèìàííÿ óêðèòòÿ â íàëåæíîìó ñòàí³. Ó êîìóíàëüíîìó
çàêëàä³ º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ,
ÿêå ìîæíà êëàñèô³êóâàòè ÿê íàéïðîñò³øå óêðèòòÿ. ª 4 âõîäè ó ï³äâàë òà 5 âõîä³â-âèõîä³â äî çàêëàäó,
ïðèñóòíº âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ÷àñòêîâî îñâ³òëåííÿ
³ âåíòèëÿö³ÿ, ïðàöþº îäèí ñàíâóçîë, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð. —
Ó ë³öå¿ âæå ïîáóâàëà ñïåö³àëüíà
ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ, ÿêà îáñòåæóâàëà
ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ. Ïðåäñòàâíèêàì äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ÿ ïåðåäàâ êîï³þ òåõí³÷íîãî ïàñïîðòà
òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ïðî ïåðñïåêòèâè
äîîáëàøòóâàííÿ ñõîâèùà — áàãàòî ÷îãî ùå áðàêóº. Ñïîä³âàþñÿ,
íàø ë³öåé áóäå â ñïèñêó çàêëàä³â,
ÿê³ ïðîô³íàíñóþòü äëÿ ÿê³ñíîãî
îáëàøòóâàííÿ óêðèòòÿ.
Äàíèé ë³öåé çáóäóâàëè
ó 1982 ðîö³. Öå òðèïîâåðõîâà
ïàíåëüíà áóä³âëÿ ³ç ï³äâàëüíèìè
ïðèì³ùåííÿìè ïëîùåþ 1732 êâàäðàòíèõ ìåòðè. Ðàí³øå ó íàéá³ëüøîìó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³

ôóíêö³îíóâàâ ñòð³ëåöüêèé òèð,
ïîò³ì ïðèì³ùåííÿ ñëóãóâàëî
ñêëàäîì.
— Îäíîãî ðàçó ó÷í³ ïîáóâàëè
òàì ðàçîì ç³ ìíîþ ï³ä ÷àñ ³ìïðîâ³çîâàíî¿ «åêñêóðñ³¿» — áóëè
âðàæåí³ éîãî ðîçì³ðàìè: «À ìîæíà ïðîâîäèòè â öüîìó âåëèêîìó ï³äâàë³ àêòèâíîñò³?» Òàê ³
ç’ÿâèëàñü ³äåÿ îñâ³òíüîãî ïðîºêòó — ñòâîðåííÿ â ï³äâàë³ â³éñüêîâîãî-ñïîðòèâíîãî êëóáó, — ïðîäîâæóº î÷³ëüíèê çàêëàäó. — Ä³òè
ïîäàëè ³äåþ íà ì³ñüêèé êîíêóðñ
«Áþäæåò øê³ëüíèõ ïðîåêò³â»
ó ðàìêàõ Áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òå-

Äî ë³öåþ õîäèòü 1600
ó÷í³â ó äâ³ çì³íè.
Óêðèòòÿ ìîæå âì³ñòèòè
850-900 ä³òåé. Òîìó
íà ÷àñ òðèâîãè ì³ñöÿ
âèñòà÷èòü óñ³ì
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ³ âèãðàëè
300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Çà ö³ êîøòè øêîëà çðîáèëà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ï³äëîãè, ñò³í,
ñòåë³ ³ îñâ³òëåííÿ. Äëÿ îñâ³òëåííÿ
òà âåíòèëÿö³¿ øóêàëè äîäàòêîâ³
êîøòè. ¯õ âèä³ëèëè ìåöåíàòè ³
öå ïîíàä 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äàë³
îñâ³òÿíè ïðàöþâàëè ñâî¿ìè ñèëàìè òà îáëàøòîâóâàëè ïðèì³ùåííÿ.
Íèí³ ó îíîâëåíîìó ïðèì³ùåíí³ ï³ä ÷àñ òðèâîãè ìîæå ðîçì³ñòèòèñÿ ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé, º
ñàíâóçîë.
Ó ñõîâèù³ º òàêîæ ô³ëüòðîâàíà
âîäà, º îïàëåííÿ. Ó ï³äâàë³ ñóõî
òà íå õîëîäíî.
Îáëàøòóâàííÿ ùå òðèâàº. Äè-

СХОВИЩЕ В ТИПОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сховище в ліцеї. Усі підвали навчального закладу займають 1732 квадратних метри. Раніше
тут був стрілецький тир, потім приміщення слугувало складом
ЯК ПРАВИЛЬНО ПОЗНАЧИТИ СХОВИЩЕ?
Місце розташування захисної споруди позначається за допомогою таблички (напису) та покажчиків руху до неї, —
вказано на офіційному сайті освітнього омбудсмена. Біля вхідних дверей до захисної споруди слід встановити
табличку розміром 60 х 50 см із написом «Місце для укриття». Там же зазначити:
 номер споруди;
 її власника або юридичної особи, яка утримує захисну споруду на балансі;
 місце зберігання ключів;
 особу, відповідальну за утримання та експлуатацію сховища в мирний час, її місце перебування і номер телефону.
ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СХОВИЩЕ ЗА СТАНДАРТАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ?
У захисній споруді в закладі освіти обов’язково мають бути:
 засоби пожежогасіння;
 системи внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики та сигналізації;
 позначені й освітлювані місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної
споруди.
ЩО ВРАХУВАТИ ПІД ЧАС ОБЛАШТУВАННЯ СПАЛЬНИХ МІСЦЬ У СХОВИЩІ?
Під час виготовлення спальних місць та іншого обладнання захисної споруди заборонено використовувати
легкозаймисті синтетичні матеріали. Як і не можна використовувати синтетичні матеріали та інші види матеріалів,
що виділяють під час нагрівання чи експлуатації небезпечні хімічні речовини. Це стосується і оздоблення внутрішніх
приміщень сховища.
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО КОШТІВ НА ЯКІСНЕ ОБЛАШТУВАННЯ? ДЕ ЇХ ВЗЯТИ?
Приклад ліцею: 1/3 робіт із якісного його облаштування зроблена завдяки спільним зусиллям працівників, учнів,
батьків та за підтримки місцевої влади. Скільки ще коштів потрібно залучити для завершення облаштування сховища? Приблизно 2 мільйони гривень. Навчальний заклад сподівається на допомогу з міського бюджету.
ðåêòîð â³äçíà÷àº, ùî äî 1 âåðåñíÿ
âîíè çóñòð³íóòü øêîëÿð³â ç áåçïå÷íèì òà êîìôîðòíèì óêðèòòÿì.
Äëÿ ïîâíî¿ ãîòîâíîñò³ ùå íåîáõ³äíî ïðèáëèçíî äâà ì³ëüéîíè
ãðèâåíü.
Â³äçíà÷èìî, ùî äî ë³öåþ õîäèòü 1600 ó÷í³â. Â³äâ³äóþòü çàêëàä
âîíè ó äâ³ çì³íè. Óêðèòòÿ ìîæå
âì³ñòèòè 850–900 ä³òåé. Òîìó
íà ÷àñ òðèâîãè ì³ñöÿ âèñòà÷èòü
óñ³ì: ³ øêîëÿðàì, ³ â÷èòåëÿì.
Òà ÷è ãîòîâ³ áàòüêè â³äïóñêàòè

ä³òåé äî øêîëè?
— ß ñï³ëêóâàâñÿ ç áàòüêàìè
â îíëàéí-ðåæèì³ ï³ä ÷àñ çâ³òíî¿
êîíôåðåíö³¿, íàìàãàâñÿ â³ä÷óòè
¿õí³ íàñòðî¿, — ïðîäîâæóº äèðåêòîð ë³öåþ. — Çàãàëîì — îïòèì³ñòè÷í³. Çàïðîïîíóâàâ ³íòåðàêòèâíå
ãîëîñóâàííÿ: «Ó ðàç³ íàÿâíîñò³
îáëàøòîâàíîãî çà âñ³ìà ñòàíäàðòàìè óêðèòòÿ, ÷è ãîòîâ³ âè ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ ä³òåé îôëàéí?»
Óñ³ ïðèñóòí³ áàòüêè òà ïðàö³âíèêè ïðîãîëîñóâàëè «çà». Ãîëîñ³â

«ïðîòè» ÷è «óòðèìàëîñü» íå áóëî.
Íà ñüîãîäí³ ÿ òàêîæ íàëàøòîâàíèé îïòèì³ñòè÷íî. Çà òîé ÷àñ,
êîëè ìè âäàâàëèñü äî çàëó÷åííÿ
äèñòàíö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, âèñíàæèëèñü ³ ïåäàãîã³÷í³
ïðàö³âíèêè, é ó÷í³, ³ áàòüêè. Òîæ
â³äíîâëåííÿ íàâ÷àííÿ â ñò³íàõ
íàøîãî ë³öåþ — ìð³ÿ áàãàòüîõ,
äî ÿêî¿ ìè éäåìî. À ðîçïî÷íåìî
íàâ÷àëüíèé ð³ê ³ç ïðîäîâæåííÿ
ñîö³àë³çàö³¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè íàøèõ ä³òåé.

Проєкт «Вільна українська» вчергове об’єднав
близько двох сотень слухачів
ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ äðóãèé
ïîò³ê áåçêîøòîâíèõ îôëàéíêóðñ³â ðîçìîâíî¿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. Ó ñêëàä³ 10 ãðóï ìàéæå
200 ó÷àñíèê³â ç-ïîì³æ â³ííè÷àí
òà âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á
äîëó÷èëèñÿ äî ïðîºêòó «Â³ëüíà óêðà¿íñüêà». Ñåðåä ¿õ ÷èñëà
25 ï³äë³òê³â.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà
ì³ñüêà ðàäà.
Çàáåçïå÷óþòü âèêëàäàííÿ êóðñ³â, ÿê ³ ðàí³øå, â÷èòåë³-ô³ëîëîãè â³ííèöüêèõ øê³ë. Öüîãî ðàçó
çóñòð³÷³ â³äáóâàþòüñÿ íà áàç³
6 êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.
Ó÷àñíèêè çìîæóòü óäîñêîíàëþâàòè ñâîº ìîâëåííÿ ïðîòÿãîì
24 çàíÿòü.
Äëÿ âïðîâàäæåííÿ êóðñ³â äî-

ñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³ ï³äãîòóâàëè çì³ñòîâíèé øåñòèòèæíåâèé ³íòåíñèâ.
Ïðîãðàìà êóðñ³â «Â³ëüíà óêðà¿íñüêà» âêëþ÷àº ìîâëåííºâèé
ïðàêòèêóì, ñèòóàòèâíå ä³àëîãóâàííÿ, âèðàçíå ÷èòàííÿ, àðòèêóëÿö³éí³ âïðàâè, ë³íãâ³ñòè÷í³ ³ãðè
òà áàãàòî ³íøèõ ïðàêòèê.
Îêð³ì òîãî, íà êóðñàõ ìîæíà
äîâ³äàòèñü ïðî ö³êàâ³ áåçêîøòîâí³ ìåä³àðåñóðñè, ÿê³ ñòàíóòü êî-

ðèñíèìè ïðè ñàìîñò³éíîìó âèâ÷åíí³ óêðà¿íñüêî¿.
«Ñüîãîäí³ ìè º ñâ³äêàìè òîãî,
ç ÿêèì ïðîãðåñîì çðîñòàº ïðàãíåííÿ íàøèõ ãðîìàäÿí ³äåíòèô³êóâàòè ñåáå ³ñòèííèìè óêðà¿íöÿìè — íîñ³ÿìè ñàìîáóòíüî¿ ìîâè
òà àâòåíòè÷íî¿ êóëüòóðè. Ìè ðàä³,
ùî ïîä³áíèìè ïðîºêòàìè, ÿê
îò «Â³ëüíà óêðà¿íñüêà», ìè ìîæåìî çàáåçïå÷èòè òàê³ çàïèòè ó ñà-

ìîâäîñêîíàëåíí³», — êîìåíòóº
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
ì³ñüêî¿ ðàäè Îêñàíà ßöåíêî.
Äîºäíàòèñÿ äî ãðóï ïðîïîíóþòü
óñ³ì îõî÷èì ï³äë³òêàì (12–17 ðîê³â) òà äîðîñëèì ç-ïîì³æ â³ííè÷àí
òà ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ íàðàç³ ïðîæèâàþòü ó Â³ííèöüê³é ãðîìàä³.
Ðåºñòðàö³ÿ çà ïîñèëàííÿì:
http://surl.li/coweg. Ê³ëüê³ñòü
ì³ñöü îáìåæåíà.
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В АГРАРНОМУ ВЖЕ ВІДНОВИЛИ
НАВЧАННЯ В АУДИТОРІЯХ
Виші в умовах війни  Першого
серпня студенти аграрного сіли за парти
в аудиторіях. Як подбали про безпеку
учасників освітнього процесу? Скільки
часу триватиме очне навчання і чи
планують дистанційну форму?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Äî çàíÿòü â àóäèòîð³ÿõ ïîâåðíóëèñÿ
ñòóäåíòè äðóãîãî ³
ñòàðøèõ êóðñ³â.
Ó âåðåñí³ äî íèõ ïðèºäíàþòüñÿ
ïåðøîêóðñíèêè, à òàêîæ ìàã³ñòðè
ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà RIA ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ òà
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê Ñâ³òëàíà Ëóòêîâñüêà.
НА ВЕРХНІХ ПОВЕРХАХ
ЗАНЯТЬ НЕ БУДЕ
Çà ñèãíàëîì òðèâîãè çàíÿòòÿ
ïðèïèíÿòèìóòü, âèêëàäà÷³ ³ ñòóäåíòè îðãàí³çîâàíî ïåðåõîäèòèìóòü â óêðèòòÿ.
— Ó íàñ äîñòàòíüî çàõèñíèõ
ñïîðóä, àáè ðîçì³ñòèòè â íèõ
óñ³õ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, — çàçíà÷àº Ñâ³òëàíà Ëóòêîâñüêà. — Âñ³ ñïîðóäè íàä³éí³, ç
ìåòàëó é áåòîíó. Ó íèõ ìè ñòâîðèëè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïåðå-

áóâàííÿ ëþäåé. Êð³ì ñòóäåíò³â
³ âèêëàäà÷³â, òóò ìîæóòü çíàéòè
ïðèõèñòîê ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ ç
íàìè æèòëîâèõ áóäèíê³â.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
êîæíå ç óêðèòò³â â³äïîâ³äàº âèìîãàì, ùî ïðîïèñàí³ ó äîêóìåíòàõ Ì³íîñâ³òè, ³íøèõ äåðæàâíèõ
ñòðóêòóð, çîêðåìà, ÄÑÍÑ, Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè.
Çàõèñí³ ñïîðóäè ìàþòü ïî äâà
çàïàñí³ âèõîäè. Îáëàäíàí³ âåíòèëÿö³ºþ. Ï³äâåäåíà âîäà — äëÿ
ïèòòÿ ³ òåõí³÷íà. ª çàñîáè äëÿ ïîæåæîãàñ³ííÿ. Âñòàíîâèëè ñò³ëüö³
äëÿ ñèä³ííÿ.
— Ìè ïðèäáàëè îñâ³òëþâàëüí³
ëàìïè, ÿê³ íàâ³òü ï³ñëÿ âèìêíåííÿ åëåêòðèêè äàþòü ñâ³òëî ùå
ïðîòÿãîì âîñüìè ãîäèí, — êàæå
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ââàæàºìî,
òàêå ïðèäáàííÿ êîðèñíå, îñîáëèâî â óìîâàõ íèí³øíüîãî ÷àñó.
Íà ïåðøèõ ëåêö³ÿõ ñòóäåíò³â
äåòàëüíî îçíàéîìëþþòü ç óìîâàìè åâàêóàö³¿. Ùîá ï³ñëÿ ñèãíàëó «Òðèâîãà!» âîíè çàëèøàëè
àóäèòîð³¿ øâèäêî é îðãàí³çîâàíî.

Понад 82% другокурсників ВНАУ сіли за парти 1 серпня. Перший навчальний день
аудиторних занять в аграрному минув без сигналу тривоги
Àóäèòîðíèé ïðîöåñ íàâ÷àííÿ
ïåðåäáà÷åíî ó ÂÍÀÓ äî 1 ãðóäíÿ íèí³øíüîãî ðîêó, óòî÷íèëà
ïðîðåêòîð âèøó Ñâ³òëàíà Ëóòêîâñüêà. Ïåð³îä íèí³øíüî¿ çèìè,
çà ïðîãíîçàìè, áóäå îñîáëèâî
ñêëàäíèì.
Òîìó äèñòàíö³éíà ôîðìà íàâ÷àííÿ â òàêèé ÷àñ âèïðàâäàº
ñåáå.
ОДИН КОРПУС ПЕРЕДАЛИ
ЕВАКУЙОВАНОМУ ВИШУ
Â îäíîìó ç íàâ÷àëüíèõ êîð-

Є п’ять запасних виходів
В укритті педагогічного університету можна розмістити загалом приблизно 800 людей. Таку цифру назвала Наталія Лазаренко. У ньому
є п’ять запасних виходів.
— Укриттям нашого університету користуються також мешканці
сусідніх будинків, — каже співрозмовниця. — Черговий щоразу
відчиняє двері під час сигналу
тривоги. Прийти сюди можна
у будь-яку пору доби. Навіть встановили стіл для гри в настільний

теніс, аби трохи відволіктися від
реалій нинішнього часу. На початку
війни, коли тут збиралося багато
людей, організували чергування
викладачів.
За словами ректора, в університеті ще не визначилися остаточно з
датою початку нового навчального року. Обговорюють два числа
–15 серпня і 1 вересня.
Рішення ухвалять, виходячи із ситуації, яка складеться на визначений
період часу.

Зроблять це на Вченій раді університету. Тоді ж оберуть форму навчання. Можливо, поєднають аудиторні заняття із дистанційними.
У національному медичному
університеті імені Пирогова, національному технічному та торговельно-економічному інституті пообіцяли пізніше повідомити про те,
як розпочнуть новий навчальний
рік і наскільки підготовлені укриття.
Не вдалося поспілкуватися тільки
з адміністрацією ДонНУ.

ïóñ³â ÂÍÀÓ íèí³ íàâ÷àþòüñÿ
ñòóäåíòè åâàêóéîâàíîãî âèøó ç
Õàðêîâà.
— Ìè íàäàëè õàðê³âñüêîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäó íå ò³ëüêè àóäèòîð³¿, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Ëóòêîâñüêà. — Ðàí³øå â òîìó êîðïóñ³
ðîçì³ùóâàëèñÿ íàø³ äâà ôàêóëüòåòè. Ïåðåäàëè ¿ì òàêîæ îäèí ³ç
ãóðòîæèòê³â, ¿äàëüíþ, ÿêà â íàñ
îáëàäíàíà íàéêðàùèì ÷èíîì.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî
â óí³âåðñèòåò³ ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Á³äà çãóðòîâóº ëþäåé.
Ñïîä³âàþòüñÿ, ï³ñëÿ â³éíè, êîëè
õàðê³âñüêèé çàêëàä ïîâåðíåòüñÿ
ó ñâîº ì³ñòî, é íàäàë³ ï³äòðèìóâàòèìóòü êîíòàêòè.
ЧЕРЕЗ ГУРТОЖИТКИ «ПЕДУ»
ПРОЙШЛО 5000 БІЖЕНЦІВ
Ó ãóðòîæèòêàõ ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî ïðîäîâæóþòü ïðîæèâàòè
âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³. Íèí³ ¿õ
çíà÷íî ìåíøå, í³æ öå áóëî íà ïî÷àòêó â³éíè, àëå âîíè âñå îäíî
çàëèøàþòüñÿ.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà ðåêòîð âèøó
Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî.

— Íå ìàºìî íàì³ðó âèñåëÿòè
öèõ ëþäåé, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ç ïî÷àòêó â³éíè ó íàøèõ
ãóðòîæèòêàõ çíàõîäèëè òèì÷àñîâèé äàõ íàä ãîëîâîþ ïðèáëèçíî
ï’ÿòü òèñÿ÷ âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Íàø êîëåêòèâ ïåðåéìàâñÿ äîëåþ êîæíîãî ç íèõ. Áóëè
ëþäè, ÿê³ ò³êàëè â³ä â³éíè õ³áà
ùî ò³ëüêè ç äîêóìåíòàìè. Äîïîìàãàëè òàêèì óñ³ì, ÷èì ìîãëè.
Íàø³ âèêëàäà÷³ çáèðàëè îäÿã, îðãàí³çîâóâàëè õàð÷óâàííÿ, ïðàëè
³ ïðàñóâàëè ïîñò³ëüíó á³ëèçíó.
Ó ÷åðâí³-ëèïí³ îðãàí³çóâàëè
äëÿ ä³òåé ïåðåñåëåíö³â ë³òí³é òàá³ð. Â³í ä³ÿâ íà òåðèòîð³¿ óí³âåðñèòåòó. Íàø³ âèêëàäà÷³ ïðîâåëè
äâ³ çì³íè. Îäíàê ï³ñëÿ 14 ëèïíÿ,
êîëè ðîñ³éñüê³ àãðåñîðè îáñòð³ëÿëè ì³ñòî ðàêåòàìè ³ çàãèíóëè
ëþäè, ðîáîòó òàáîðó ïðèïèíèëè.
Íèí³ ó çàõèñí³é ñïîðóä³ ïåäóí³âåðñèòåòó ïðîâîäÿòü ðîáîòè ç
ðîçøèðåííÿ ïëîù³, òî÷í³øå, ç ¿¿
îáëàøòóâàííÿ.
×àñòèíó ï³äãîòóâàëè ðàí³øå,
íà ïî÷àòêó â³éíè. Çàáåçïå÷èëè
âîäîþ, ïðîâåëè îñâ³òëåííÿ, âñòàíîâèëè ñò³ëüö³. Òåïåð îáëàøòîâóþòü âáèðàëüíþ, íàâîäÿòü ëàä.

ПТУ мають працювати офлайн. Важлива практика
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè
íàäàëè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
â çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.
ÌÎÍ ïðîïîíóº çàêëàäàì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ïî÷àòè ïåðøèé ñåìåñòð íàâ÷àëüíîãî ðîêó 1 âåðåñíÿ
òà çàâåðøèòè 1 ãðóäíÿ 2022 ðîêó,
äðóãèé ïî÷àòè 15 ëþòîãî ³ çàâåðøèòè 30 ÷åðâíÿ 2023 ðîêó.
Âñòóïíó êàìïàí³þ â ïðîôòåõó÷èëèùàõ ðåêîìåíäîâàíî ïðîäîâæèòè äî 1 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó.
Ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³
ÏÒÎ ìàþòü ïðàöþâàòè â î÷íîìó ôîðìàò³ — äëÿ òàêîãî òèïó
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â öå íåîáõ³äíî, àäæå âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº
ïðàêòèêà.
— Ðîáî÷³ ïðîôåñ³¿ º ö³ííèìè
äëÿ Óêðà¿íè, — çàÿâèëà ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð äèðåêòîðàòó ïðî-

ôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÌÎÍ ²ðèíà Øóì³ê. — Åôåêòèâíå íàâ÷àííÿ ñòàº
ìîæëèâèì çà óìîâè ïîºäíàííÿ
òðèâàëî¿ ïðàêòèêè ³ òåîð³¿. Ñàìå
òîìó ìè ðåêîìåíäóºìî ïðîôòåõàì ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ â î÷íîìó
ôîðìàò³. Ìè âæå íàïðàöþâàëè
ïåðåë³ê çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ
áåçïåêè âñ³õ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó. Çîêðåìà, çàêëàäàì
äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó íåîáõ³äíî îáëàäíàòè óêðèòòÿ
òà ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè åâàêóàö³éí³ øëÿõè.
Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç äèðåêòîðàìè
ó÷èëèù Â³ííèö³, ÿê³ ðàçîì ç êîëåêòèâîì òà ïåäðàäîþ ïðèéìàþòü
ð³øåííÿ, â ÿêîìó ôîðìàò³ âåñòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ â óìîâàõ
â³éíè, ìè ïî÷óëè äâ³ äóìêè.
Îäí³ êàòåãîðè÷íî ïðîòè êëàñíî-óðî÷íî¿ ñèñòåìè, îñê³ëüêè
íå ìîæóòü íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà áåçïåêó ó÷í³â. Äî òîãî æ, ñòàí

íàÿâíèõ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü
äàëåêèé äî óìîâ, ÿê³ ðîçïèñàëè
â Ì³íîñâ³ò³. Íàâ³òü, ùîá íàëåæíî
¿õ îáëàäíàòè — äî ïî÷àòêó íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó íå âèñòà÷àº í³
÷àñó, àí³ êîøò³â.
²íø³ êåð³âíèêè çàêëàä³â ïðîôòåõîñâ³òè íàâïàêè êàòåãîðè÷íî
ïðîòè íàâ÷àííÿ îíëàéí. Àäæå
âîíè ãîòóþòü ôàõ³âö³â, ÿê³ áåç
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü íå ñòàíóòü
ñïðàâæí³ìè ïðîôåñ³îíàëàìè.
Â òàêèõ çàêëàäàõ óêðèòòÿ ìàéæå
ãîòîâ³ äî åêñïëóàòàö³¿.
Äèðåêòîð Öåíòðó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ¹ 1 Âàëåð³é
Äÿê³â — çà íàâ÷àííÿ â î÷íîìó
ôîðìàò³ ³ çà çì³øàíîþ ôîðìîþ,
ç ïðàêòè÷íèìè çàíÿòòÿìè â ó÷èëèù³ ³ íà ï³äïðèºìñòâàõ.
— Ìè ðàçîì ç êîëåêòèâîì òà
ïåäàãîã³÷íîþ ðàäîþ âèð³øèëè,
ùî â íàøîìó çàêëàä³ â³äáóâàòèìåòüñÿ íàâ÷àííÿ îôëàéí ³

çà çì³øàíîþ ôîðìîþ, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é Äÿê³â. — Êîâ³äíèé
ïåð³îä ïîêàçàâ, ùî ð³âåíü çíàíü
ïîã³ðøèâñÿ ó ñòóäåíò³â, òîìó ìè
ãîòóºìî çàêëàä äî áåçïå÷íîãî
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó.
Ãîëîâíå, ÿê êàæå äèðåêòîð
öåíòðó ÏÒÎ, äîòðèìóâàòèñÿ
áåçïåêîâèõ óìîâ òà ³íñòðóêö³é
³ç öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. À óêðèòòÿ
ìîæíà ñòâîðèòè ³ ç ï³äâàëüíèõ
ïðèì³ùåíü. Ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè æ
îíëàéí çäîáóòè íåìîæëèâî.
— Íàø³ âèïóñêíèêè ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ êðèòè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ï³äïðèºìñòâà
îáîðîííî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òîìó
ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè äëÿ íèõ âàæëèâ³, — ãîâîðèòü êåð³âíèê çàêëàäó. — Äèñòàíö³éíà îñâ³òà öüîãî
íå äàñòü. Íàâ³òü ðîáîòó êóõàð³â
ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ
ìàº îö³íèòè ìàéñòåð, äèñòàíö³éíî
öå âàæêî çðîáèòè. À â íàøîìó

öåíòð³ ïðîôòåõîñâ³òè, êð³ì êóõàð³â-êîíäèòåð³â, òàêîæ ãîòóþòü
áóä³âåëüíèê³â, âåðñòàòíèê³â, ñëþñàð³â, åëåêòðîìîíòåð³â, þâåë³ð³â.
Òîáòî òàêèé ñïåêòð ïðîôåñ³é,
ÿêèé íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèé
ó íàø³ ÷àñè. Àëå âîíè ïîòðåáóþòü
çíà÷íîãî ïðàêòè÷íîãî çàñâîºííÿ.
À äëÿ öüîãî ó íàñ º âèñîêîïðîôåñ³éíå êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ,
ïîòóæíà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà
áàçà, â³äïîâ³äí³ âèðîáíè÷³ ìàéñòåðí³ ³ ëàáîðàòîð³¿, óìîâè ÿêèõ
ìàêñèìàëüíî íàáëèæåí³ äî óìîâ
ðåàëüíîãî âèðîáíèöòâà.
Àâòîðêà ö³º¿ ñòàòò³ òàêîæ
çâ’ÿçóâàëàñÿ ç ê³ëüêîìà äèðåêòîðàìè ³íøèõ ó÷èëèù Â³ííèö³.
Âò³ì, òàìòåøí³ êåð³âíèêè â³äìîâèëèñÿ êîìåíòóâàòè íà çàãàë
îðãàí³çàö³þ áåçïåêè ñâî¿õ ó÷í³â,
ïîáîþþ÷èñü ðîçãîëîøóâàòè òàê³
äàí³ áåç äîçâîëó Â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
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ГОТУВАЛАСЯ ЩОДНЯ І
СКЛАЛА МУЛЬТИТЕСТ НА 200
Успіх  З 18 липня в Україні складають
національний мультипредметний тест
(НМТ), який цьогоріч запровадили
замість звичного ЗНО. Перші 200 балів
в області отримала випускниця ЛукаМелешківського ліцею Руслана Богачук.
Вона здала на відмінно тестування з
математики. Поговорили з дівчиною про
підготовку, складнощі та мотивацію
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097) 1448132

Öüîãîð³÷ çàê³í÷åííÿ øêîëè áóëî
çîâñ³ì íå òàêèì,
ÿê î÷³êóâàëîñÿ. ×åðåç øèðîêîìàñøòàáíèé íàñòóï
íåìîæëèâî ïðîâåñòè òðàäèö³éí³
ÇÍÎ, ªÂ² òà ªÔÂÂ, òîæ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè Óêðà¿íè çàïðîâàäèëè
ìóëüòèïðåäìåòíèé òåñò (ÍÌÒ).
²íøèìè ñëîâàìè — ñïðîùåíèé
àíàëîã ÇÍÎ.
ÍÌÒ îõîïëþº îäíî÷àñíî òðè
îñíîâíèõ ïðåäìåòè: óêðà¿íñüêó
ìîâó, ìàòåìàòèêó òà ³ñòîð³þ Óêðà¿íè. Öå êîìï’þòåðíèé îíëàéí-òåñò,
³ ñàìå éîãî ðåçóëüòàòè ïîòð³áí³ äëÿ
âñòóïó ó âèø³.
Îñíîâíà ñåñ³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ
18 ëèïíÿ, ³ äåÿêèì âèïóñêíèêàì
âæå â³äîì³ ¿õí³ ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ. Ïåðøîþ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³, õòî çäàëà «íîâ³òíº ÇÍÎ»
íà 200 áàë³â ñòàëà Ðóñëàíà Áîãà÷óê.
Ä³â÷èí³ 17 ðîê³â, âîíà âèïóñêíèöÿ
Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêîãî ë³öåþ.
Ïðî â³äì³ííèé ðåçóëüòàò ïåðø³ ïîâ³äîìèëè íà ñòîð³íö³ â³ää³ëó
îñâ³òè òà êóëüòóðè Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêî¿ ÎÒÃ.
«Ç ðàä³ñòþ â³òàºìî ç áëèñêó÷èìè
äîñÿãíåííÿìè âèïóñêíèöþ ËóêàÌåëåøê³âñüêîãî ë³öåþ Ðóñëàíó
Áîãà÷óê ç 200-ìà áàëàìè ÍÌÒ ç
ìàòåìàòèêè. Âèñëîâëþºìî ùèðó
âäÿ÷í³ñòü ¿¿ ïåäàãîãó, Þð÷åíêî
Âàëåíòèí³ Âàñèë³âí³, çà âèñîêó
ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü, òâîð÷³ñòü âì³ííþ íàâ÷àòè ó÷í³â òà
ôîðìóâàòè óñï³øí³ îñîáèñòîñò³.
Ìè ïèøàºìîñÿ Âàìè», — éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ ÎÒÃ.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç Ðóñëàíîþ
ïðî òå, ÿê åôåêòèâíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî íîâîãî àíàëîãó çîâí³øíüîãî
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ òà ïî-

ãîâîðèëè, ÷è ìîæíà âïîðàòèñü
³ç çàâäàííÿìè áåç â³äâ³äóâàííÿ
ðåïåòèòîð³â.
«У ПІДГОТОВЦІ ВАЖЛИВА
СИСТЕМАТИЧНІСТЬ»
Ðóñëàíà Áîãà÷óê ïî÷àëà ãîòóâàòèñÿ äî ÇÍÎ, ÿêå ìàëà ñêëàäàòè,
ç ïî÷àòêó äåñÿòîãî êëàñó. Ä³â÷èíà
îáðàëà äëÿ çäà÷³ òàê³ ïðåäìåòè:
á³îëîã³þ, ìàòåìàòèêó, ³ñòîð³þ òà
óêðà¿íñüêó ìîâó.
— Ìàòåìàòèêó ÿ äîáðå â÷èëà
ç ïåðøîãî êëàñó, äóæå ëþáëþ
öåé ïðåäìåò. À äî òåñòóâàííÿ ç
³íøèõ ïðåäìåò³â ïî÷àëà àêòèâíî
ãîòóâàòèñÿ çà äâà ðîêè äî çäà÷³, —
ðîçïîâ³äàº âèïóñêíèöÿ. — Òîä³
ÿ êóïèëà êíèæêó ç ï³äãîòîâêè

Ðóñëàíà ðàäèòü
ìàéáóòí³ì âèïóñêíèêàì
íå â³äòÿãóâàòè ç
ï³äãîòîâêîþ äî
òåñòóâàííÿ, ó ÿêîìó
ôîðìàò³ âîíî á íå áóëî
äî ÇÍÎ ³ ïî÷àëà âèêîíóâàòè òåñòè, ÷èòàëà ìàòåð³àë, ïîâòîðþâàëà
³íôîðìàö³þ ç êíèæîê ìèíóëèõ
ðîê³â. ß äóæå áàãàòî ðîáèëà òåñò³â
ìèíóëèõ ðîê³â ç ð³çíèõ ïîñ³áíèê³â. Ãîòóâàëàñÿ äî ³ñïèò³â ñàìà,
ðåïåòèòîð³â íå íàéìàëè.
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíè, á³ëüø³ñòü
âèïóñêíèê³â íàéìàþòü ðåïåòèòîð³â. Íàïðèêëàä, ñåðåä ¿¿ çíàéîìèõ
íå øóêàëè ðåïåòèòîð³â ëèøå ò³,
õòî ïîñò³éíî áðàâ ó÷àñòü â îë³ìï³àäàõ òà çíàëè, ùî ó íèõ âèñîêèé
ð³âåíü çíàíü. Ðóñëàíà áóëà îäí³ºþ ç òàêèõ ó÷í³â. Ä³â÷èíà çíàëà,
ùî çìîæå ñàìà ñåáå çìîòèâóâàòè
âèâ÷èòè ïîòð³áíèé ìàòåð³àë.
— Ó ìåíå áóâ ãðàô³ê ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ. Ïðîòå, ÿêùî ÷åñíî,

Ще можна зареєструватися на тестування
У основній сесії мультитесту підтвердили свою участь понад 200
тисяч осіб. З них понад 9 тисяч
вступників зареєструвалися на
національний мультипредметний тест на Вінниччині.
Для всіх випускників, хто прийшов на основну сесію, зараз
хвилюючий час — очікування
на результати. Інформацію про
результати основної сесії НМТ
за шкалою 100-200 балів буде
розміщено на інформаційних
сторінках учасників тестування
до 12 серпня 2022 року.
Ті, хто не прийшов на основну
сесію — ще мають шанс. Впродовж 1-10 серпня триватиме
другий етап підтвердження

участі в додатковій сесії НМТ.
Цей етап також мають пройти
учасники основної сесії, які не
з’явилися для проходження тестування.
Протягом 1-10 серпня на інформаційній сторінці учасника
у спеціальній формі потрібно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, де
зручніше буде пройти тестування
у період проведення додаткової
сесії.
Також ще є спеціальна сесія тестування. Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в
тестуванні в основний і додатковий періоди, матимуть змогу це
зробити 12-15 серпня.

КОРОТКО
Знайшли
підземелля
 Íà Ñîáîðí³é, íàâïðîòè
Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó, ðîá³òíèêè êîïàëè òðàíøåþ,
àáè ïðîêëàñòè ï³ä çåìëåþ
êàáåëü. Ï³ä ÷àñ ðîá³ò âîíè
íàòðàïèëè íà ðåøòêè ï³äçåìíèõ ñïîðóä. Ï³äçåìíó
àðî÷íó êîíñòðóêö³þ âèÿâèëè
29 ëèïíÿ. Ïðî öå íà ñâî¿é
ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ïîâ³äîìèâ
â³ííè÷àíèí Âëàäèñëàâ Ñóøèíñüêèé.
«Ìî¿ êîëåãè ³ñòîðèêè-äîñë³äíèêè ç³ ñï³ëüíîòè äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ â³ííèöüêèõ ï³äçåìåëü «Ò³í³.Â³ííèöÿ» ³ äðóç³
ïîâ³äîìèëè, ùî ó Â³ííèö³
çíàéøëè ï³äçåìíó àðî÷íó
êîíñòðóêö³þ», — íàïèñàâ
Ñóøèíñüêèé òà äîäàâ ôîòî
ç ì³ñöÿ ïîä³¿.
Ñêëåï³ííÿ öåãëÿí³, âîíè
ñïðÿìîâàí³ ó á³ê Ñîáîðíî¿
íàâïðîòè Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó ÏÖÓ. Íèí³ âõ³ä äî ï³äçåìåëëÿ çàêðèëè äîøêàìè.

Чи буде взимку
газ?

Руслана Богачук перед написанням мультитесту трішки
хвилювалася. Але була майже впевнена, що з математики
здобуде 200 балів. Так їй і вдалося
çàçâè÷àé ÿ ñòàâèëà ñîá³ çàíàäòî
áàãàòî çàäà÷ íà äåíü, òîìó ìàéæå
í³êîëè íå âêëàäàëàñÿ ó ãðàô³ê, —
ãîâîðèòü Ðóñëàíà. — Áóâàëî òàêå,
ùî ðîáèëà òåñòè, äîêè íå çàñèíàëà íàä êíèæêîþ.
Íàñïðàâä³ ê³ëüêà ãîäèí ïðîâåñòè íàä êíèæêàìè — öå áàãàòî
ñèë çàéìàº ³ äóæå âòîìëþº.
Íàéâàæ÷å øêîëÿðö³ áóëî âèâ÷àòè ³ñòîð³þ. Êàæå, ó ï³äãîòîâö³
¿é äîïîìîãëà ñèñòåìàòè÷í³ñòü.
— Êîæíîãî äíÿ ÿ â÷èëà ìàòåð³àë, ïîâòîðþâàëà ïðîéäåíèé,
ðîáèëà òåñòè. Êîëè ðîáèëà òåñòè,
òî ÿ ïîì³÷àëà ïðîãàëèíè ó âèâ÷åíîìó. ² òàê ùîäíÿ, — ïðèãàäóº
ä³â÷èíà.
ßê ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà, êîëè
âîíà ä³çíàëàñÿ, ùî çâè÷íîãî ÇÍÎ
íå áóäå, òî îñîáëèâî é íå çäèâóâàëàñÿ. Êàæå, çäîãàäóâàëàñÿ, ùî
ìîæóòü çì³íèòè ïðîãðàìó.
— Öüîãîð³÷ ïðîãðàìà ìóëüòèïðåäìåòíîãî òåñòó áóëà äîñèòü
ñõîæà äî äåìîíñòðàö³éíîãî âàð³àíòó, — ãîâîðèòü âèïóñêíèöÿ. —
ªäèíå, ùî çì³íèëîñÿ â ìî¿é
ï³äãîòîâö³ äî ³ñïèò³â, ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî áóäå ³íøèé
òåñò — ÿ ïðèïèíèëà ãîòóâàòèñÿ äî á³îëîã³¿. Íàòîì³ñòü ïî÷àëà
àêòèâíî ä³çíàâàòèñÿ, ÿê ÍÌÒ
áóäå ïðîõîäèòè. Õâèëþâàëàñÿ,
÷è âäàñòüñÿ ìåí³ âêëàñòèñÿ â ÷àñ.
Ïðîõîäèëà ð³çí³ òðåíóâàëüí³ òåñòè, ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è âñòèãàþ
íàïèñàòè âñå.
«НЕ ТРЕБА ЗАЦИКЛЮВАТИСЯ
НА РЕЗУЛЬТАТІ»
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíè, ïåðåä íàïèñàííÿì âîíà òð³øêè õâèëþâàëàñÿ, àëå ç ìàòåìàòèêè áóëà
ìàéæå âïåâíåíà, ùî çäîáóäå
200 áàë³â. Îñê³ëüêè äåìîíñòðàö³éí³ âàð³àíòè òà òðåíóâàëüí³
ÍÌÒ-òåñòè âîíà ïèñàëà íà â³äì³ííèé ïîêàçíèê.

— ß ç ïåðøîãî êëàñó â÷èëà ìàòåìàòèêó, àëå, äóìàþ, ÿêùî ìàòè
áàæàííÿ òà ïðèêëàäàòè áàãàòî
ñèë, ìîæíà íàçäîãíàòè âñ³ ðîêè
â øêîë³ çà 10–11 êëàñ, — êàæå
Ðóñëàíà. — Ïðîòå âàðòî ðîçóì³òè, ùî ìîâó ëåãøå íàçäîãíàòè,
à â ìàòåìàòèö³ ïðîãàëèíè çà ïîïåðåäí³ ðîêè áóäóòü ñèëüíî äàâàòèñÿ âçíàêè.
Ùîäî ìîðàëüíîãî íàëàøòóâàííÿ, òî Ðóñëàíà ïåðåêîíóâàëà
ñåáå, ùî âñå áóäå äîáðå ³ íå çàöèêëþâàëàñÿ íà ðåçóëüòàò³.
— Çâ³ñíî, 200 áàëàì ç ìàòåìàòèêè ÿ äóæå çðàä³ëà. Áàòüêè
ïèøàþòüñÿ ìíîþ, — êàæå âèïóñêíèöÿ. — Ó òåñò³ ç ³ñòîð³¿ ó ìåíå
ê³ëüêà ïîìèëîê º, à ç ìîâè —
îäíà.
Ðóñëàíà çáèðàºòüñÿ âñòóïàòè ó Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé
òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò íà ôàêóëüòåò «²íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é».
Ó ìàéáóòíüîìó áóäå — àéò³-ñïåö³àë³ñòêîþ.
— Ñôåðà IT çàðàç äóæå ïîøèðåíà, ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ïðàöþâàòè ç êîìï’þòåðîì. Êð³ì òîãî,
ÿ ïðîáóâàëà ð³çí³ êóðñè ïðîõîäèòè, îë³ìï³àäó ïèñàëà. Òàê ³ çðîçóì³ëà, ùî öå ìåí³ äî äóø³, — êàæå
âîíà.
Ðóñëàíà Áîãà÷óê ðàäèòü ìàéáóòí³ì âèïóñêíèêàì äëÿ óñï³øíî¿
çäà÷³ òåñòóâàííÿ, ó ÿêîìó ôîðìàò³
âîíî á íå áóëî, íå â³äòÿãóâàòè
ï³äãîòîâêó.
— ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, âñ³ì
ó÷íÿì, ÿê³ â³äêëàäàþòü íà ïîò³ì,
äóæå ñêëàäíî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
âñå âñòèãíóòè. ß á ïîðàäèëà ç
ïî÷àòêó äåñÿòîãî êëàñó ðîçïî÷àòè ãîòóâàòèñÿ, — ãîâîðèòü
âèïóñêíèöÿ. — Ðåêîìåíäóþ
ðîçïîä³ëèòè ÷àñ, ùîá ñèëüíî
ñåáå íå íàâàíòàæóâàòè, ³ íàâ³òü
íå îáîâ’ÿçêîâî âèòðà÷àòè ãðîø³
íà ðåïåòèòîð³â.

 Ì³í³ñòð ðîçâèòêó ãðîìàä
³ òåðèòîð³é Óêðà¿íè Îëåêñ³é ×åðíèøîâ 30 ëèïíÿ ç
ðîáî÷îþ ïî¿çäêîþ â³äâ³äàâ
Â³ííèöþ. Ïðîâ³â íàðàäó ç
ì³ñöåâîþ âëàäîþ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ íà òåìó òåõí³÷íî¿ òà
åêîíîì³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ï³äïðèºìñòâ äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó.
«Íà íàðàä³ ðîçïîâ³â ïðî
ïàêåò ð³øåíü, ÿêèé óõâàëèëà
âëàäà äëÿ ï³äãîòîâêè äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, — ïîâ³äîìèâ Îëåêñ³é ×åðíèøîâ. —
Çàñëóõàâ ïðî êîíêðåòí³ ä³¿
íà ì³ñöÿõ. ×àñó — îáìàëü,
ì³ñòà ìàþòü áóòè ãîòîâ³
äî áóäü-ÿêèõ ñèòóàö³é».
Ó ï³äñóìêó ×åðíèøîâ çàçíà÷èâ, ùî îïàëþâàëüíèé
ñåçîí ó ì³ñò³ ðîçïî÷íåòüñÿ
â÷àñíî — òàê, ÿê ïëàíóâàëîñü.
«Òå, ùî ñòîñóºòüñÿ îáñÿã³â
ïðèðîäíîãî ãàçó — âîíè âæå
ãàðàíòîâàí³ Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà Â³ííèö³. Ö³íè âèçíà÷åí³ òàêîæ äëÿ îáñÿã³â, — çàçíà÷èâ ì³í³ñòð. — Îáñÿã äëÿ
íàñåëåííÿ áóäå â³äáóâàòèñü
çà ö³íîþ 7420 ãðí çà 1000 êóáîìåòð³â, ÿêèé º ôàêòè÷íî
áåçïðåöåäåíòíèì äëÿ òîãî,
ùîá çáåðåãòè òàðèôè ³ ¿õ
íå çá³ëüøóâàòè. ² òåïëî
â îñåëÿõ â³ííè÷àí áóäå».
×åðíèøîâ ï³äêðåñëèâ, ùî
öåé îïàëþâàëüíèé ñåçîí áóäå
íàéñêëàäí³øèì çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ðîñ³ÿ
âèêîðèñòîâóº ãàç ÿê çáðîþ.
«Çâåðòàþñÿ äî â³ííè÷àí
ç ïðîõàííÿì ï³äãîòóâàòè â
êîæí³é îñåë³ ïîáóòîâó òåðìîìîäåðí³çàö³þ. Òàì, äå
ìîæëèâî, ïðîâåñòè îñîáèñòî
ïîáóòîâ³ ðîáèòè ïî óòåïëåííþ â³êîí, äâåðåé, äàõ³â òîùî,
– çàÿâèâ ì³í³ñòð. – Òîìó ùî
äëÿ íàñ âàæëèâà êîæíà ã³ãàêàëîð³ÿ, êîæåí òåìïåðàòóðíèé ïîêàçíèê. Ìè íå ïëàíóºìî çìåíøóâàòè íîðìàòèâí³
ïîêàçíèêè òåìïåðàòóðè â
îñåëÿõ. Ì³í³ìàëüíà òåìïåðàòóðà, ÿêà ìàº áóòè çàáåçïå÷åíà, ñêëàäàº +18 ãðàäóñ³â»
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

За вікном маршрутки дівчина з милицями. У неї
одна нога. Поруч пані з дівчинкою на колінах.
Мала здригається, коли хтось гупає дверима.
Пані наче вибачається — «ми з Миколаєва».

АТ «Вінницягаз» звертає увагу споживачів
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çâåðòàº
óâàãó ñïîæèâà÷³â, ùî îïëàòà ðîçïîä³ëó
ãàçó òà ïåðåäà÷à ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà çä³éñíþºòüñÿ çà òèì ñàìèì îñîáîâèì ðàõóíêîì, ÿêèì âè êîðèñòóâàëèñÿ äî 1 òðàâíÿ
ïîòî÷íîãî ðîêó.
Öåé îñîáîâèé ðàõóíîê âè ìîæåòå çíàéòè íà ðàõóíêàõ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó, à òàêîæ â åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñàõ 104.ua.
Ñàìå éîãî ïîòð³áíî âêàçóâàòè ïðè
îïëàò³ ðîçïîä³ëó ãàçó äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿
ïëàòåæó.
Ç 1 òðàâíÿ ñïîæèâà÷³ ìàþòü ùå îäèí
îñîáîâèé ðàõóíîê ó áàç³ íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó. Îäíàê, â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ ëèøå â êîìóí³êàö³¿ ç ïîñòà÷àëüíèêîì ãàçó, íàïðèêëàä, äëÿ îïëàòè
ñïîæèòîãî ãàçó.
Çàóâàæèìî, ùî ç³ çì³íîþ âàøîãî ïî-

ñòà÷àëüíèêà ãàçó ïîðÿäîê îïëàòè ïîñëóã
ðîçïîä³ëó (äîñòàâêè) ãàçó íå çì³íèâñÿ.
Ðîçì³ð, ñïîñîáè òà ñòðîêè îïëàòè çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.
Îïëàòó ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó, ÿê ³
ðàí³øå, ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó îòðèìóºòå ïîñëóãó.
Òîáòî çà ëèïåíü äî 20 ëèïíÿ.
Ð³âíèìè ïëàòåæàìè ùîì³ñÿöÿ çà òèì
ñàìèì îñîáîâèì ðàõóíêîì òà ðåêâ³çèòàìè ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».
Ñïîñîáè îïëàòè:
 Îñîáèñòèé êàá³íåò íà ñàéò³ 104.ua
https://ok.104.ua/ua/
 ×àò-áîò «7104ua» ó Viber https://bit.
ly/3G3Omxh
 Ìîá³ëüíèé äîäàòîê 104.ua:
— iOS — http://surl.li/bcptr
— Android — http://surl.li/bcptv
— ÷àò-áîò 7104ua â Òåëåãðàì https://t.
me/ua7104_bot
 ñèñòåìà ³íòåðíåò-ïëàòåæ³â Portmone.
com

 ñåðâ³ñ îíëàéí-ïëàòåæ³â iPay.ua
 ïëàò³æíà ñèñòåìà Öåíòðó ìóí³öèïàëüíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ https://www.
pay.vn.ua/
 ²íòåðíåò-ïîñëóãè «Îùàä 24», «ÏðèâàòÁàíê» (îïëàòà ç êàðòè áóäü-ÿêîãî
áàíêó)
 ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ «Óêðïîøòè»
 ÷åðåç â³ää³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó
 ÷åðåç òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ
Äåòàëüíî ïîðÿäîê îïëàòè ðîçïîä³ëó
ãàçó çà ïîñèëàííÿì:
https://bit.ly/3ubLOc3
Ïîñëóãà ðîçïîä³ëó âêëþ÷àº îáë³ê ñïîæèòîãî ãàçó, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò òà
ìîäåðí³çàö³þ ãàçîïðîâîä³â, çàì³íó çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ, ïîâ³ðêó, ðåìîíò òà çàì³íó
ãàçîâèõ ë³÷èëüíèê³â, ä³ÿëüí³ñòü àâàð³éíîäèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè òà ³íøèõ ñëóæá,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñòàá³ëüíó òà áåçïåðåá³éíó
äîñòàâêó ãàçó äî êîæíîãî ñïîæèâà÷à.
Êîìïàí³ÿ âäÿ÷íà êë³ºíòàì, ÿê³ â÷àñíî
ðîçðàõîâóþòüñÿ çà äîñòàâêó ãàçó.

Öå äàº çìîãó çàáåçïå÷èòè íàëåæíó ðîáîòó ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè, ñòàá³ëüíó
òà áåçàâàð³éíó äîñòàâêó ãàçó äî êîæíîãî
ñïîæèâà÷à.
510854

Чи можна не сплачувати аліменти під час війни?
БЛОГ
ТЕТЯНА КРАВЧЕНКО,
АДВОКАТ

Ïèòàííÿ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ ä³òåé º ïð³îðèòåòíèì äëÿ íàøî¿
êðà¿íè íå ëèøå ó ìèðíèé ÷àñ, à é ï³ä
÷àñ âîºííîãî ñòàíó.
Îáîâ’ÿçîê ç³ ñïëàòè àë³ìåíò³â ïåðåäáà÷åíèé Ñ³ìåéíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè
(ãëàâà XV).
Ðàçîì ç òèì, òèì÷àñîâî íà ïåð³îä ä³¿
âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³ ïðèïèíÿºòüñÿ
çâåðíåííÿ ùîäî ñòÿãíåííÿ íà çàðîá³òíó
ïëàòó òà ³íøèé äîõ³ä áîðæíèêà. Òîáòî
ñòÿãóâàòè êîøòè ç äîõîäó áîðæíèêà
íà ÷àñ ä³¿ âîºííîãî ñòàíó íå ìîæíà.
Îäíàê äàíå ïîëîæåííÿ íå ïîøèðþºòüñÿ íà ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, ñòÿãóâàòèñÿ
àë³ìåíòè ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó áóäóòü.

Àëå æ ÷îìó òîä³ íà ïî÷àòêó ä³¿ âîºííîãî ñòàíó ìàéæå íåìîæëèâî áóëî
îòðèìàòè àë³ìåíòè?
Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî áóëè òèì÷àñîâî çàáëîêîâàí³ äåðæàâí³ ðåºñòðè, ùî
ìàëî ñâî¿ì íàñë³äêîì ôàêòè÷íå ïðèçóïèíåííÿ âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â. Ïðîòå íå ïðèçóïèíèëî îáîâ’ÿçîê ç³ ñïëàòè
àë³ìåíò³â ÿê òàêèé.
Íàðàç³ äîñòóï äî ðåºñòð³â â³äíîâëåíî,
à âèêîíàâ÷³ ïðîâàäæåííÿ ùîäî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â âèêîíóþòüñÿ.
Âàæëèâèì º é òå, ùî ÿê ó ìèðíèé ÷àñ,
òàê ³ ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó áîðæíèê
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîñòðî÷åííÿ
ñïëàòè àë³ìåíò³â. Òàê, ó ðàç³ âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèíè îñîáè, ÿêà
çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷óâàòè àë³ìåíòè çà ð³øåííÿì ñóäó àáî çà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ

áàòüêàìè, îäåðæóâà÷ àë³ìåíò³â ìàº ïðàâî
íà ñòÿãíåííÿ íåóñòîéêè (ïåí³) ó ðîçì³ð³ îäíîãî â³äñîòêà ñóìè íåñïëà÷åíèõ
àë³ìåíò³â çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ
â³ä äíÿ ïðîñòðî÷åííÿ ñïëàòè àë³ìåíò³â
äî äíÿ ¿õ ïîâíîãî ïîãàøåííÿ àáî äî äíÿ
óõâàëåííÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ
ïåí³, àëå íå á³ëüøå 100 â³äñîòê³â çàáîðãîâàíîñò³ (÷. 1 ñò. 196 Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè).
Çàáîðãîâàí³ñòü çà àë³ìåíòàìè ïëàòíèêà
àë³ìåíò³â, ÿêèé íå ïðàöþâàâ íà ÷àñ âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ àáî º ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ï³äïðèºìöåì ³ ïåðåáóâàº
íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ,
àáî º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ÿêèé îäåðæóº çàðîá³òîê (äîõ³ä) ó äåðæàâ³, ç ÿêîþ
Óêðà¿íà íå ìàº äîãîâîðó ïðî ïðàâîâó
äîïîìîãó, âèçíà÷àºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ³ç ñå-

ðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêà äëÿ
äàíî¿ ì³ñöåâîñò³ (÷. 2 ñò. 195 Ñ³ìåéíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè).
Çàóâàæó, ùî ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó â Óêðà¿í³
çðîñòàþòü ³ çàëåæí³ â³ä öüîãî ïîêàçíèêà
ñîö³àëüí³ äîïîìîãè òà âèïëàòè. Ì³í³ìàëüíèé ãàðàíòîâàíèé ðîçì³ð àë³ìåíò³â
íà îäíó äèòèíó íå ìîæå áóòè ìåíøèì
çà 50% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ äèòèíè â³äïîâ³äíîãî â³êó (÷. 8 ñò. 181).
Òàêèì ÷èíîì, ç 01.07.2022 ðîêó ì³í³ìàëüíèé ãàðàíòîâàíèé ðîçì³ð àë³ìåíò³â íà îäíó äèòèíó ñòàíîâèòü: äëÿ ä³òåé
â³êîì äî 6 ðîê³â — 1 100 ãðí 50 êîï.
òà äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â —
1 372 ãðí 00 êîï.
Ïðè÷îìó ïðîöåñ çì³íè ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü â³äáóâàºòüñÿ àâòîìàòè÷íî.

РЕКЛАМА

510864

505183

510069

509548

505184
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«ЯКБИ НЕ ЛАНОВЕНКО, МЕНЕ
НЕ БУЛО Б СЕРЕД ЖИВИХ»
Пам’ятаємо  У 2014 році під час анексії
Криму Микола Лановенко не зрадив
присязі, не перейшов на службу росії.
Так само зробив його рідний брат,
хоча їм обіцяли золоті гори. Під час
повномасштабної війни майстер-сержант
Микола Лановенко з в/ч 3008 врятував
командира підрозділу і його заступника.
Сам загинув у бою
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Áðàòè Ëàíîâåíêè, Ìèêîëà ³
Þð³é, ó 2014-ìó
ñëóæèëè â Êðèìó.
Ï³ñëÿ àíåêñ³¿ ï³âîñòðîâà ðîñ³ºþ
â³äìîâèëèñÿ ïåðåéòè íà ñòîðîíó
îêóïàíò³â, õî÷à ¿ì áàãàòî ÷îãî îá³öÿëè, àëå íàø³ çåìëÿêè íå çðàäèëè ïðèñÿç³.
Êîìàíäóâàííÿ ¿õíüî¿ ÷àñòèíè
ïîâí³ñòþ ïåðåéøëî íà á³ê ðîñ³¿.
Òàê ñàìî çðîáèëè 260 â³éñüêîâèõ. Ò³ëüêè ñåìåðî ïîâåðíóëèñÿ
íà ìàòåðèê, ùîá äàë³ ñëóæèòè
Óêðà¿í³. Ñåðåä íèõ áóëè áðàòè
Ëàíîâåíêè.
Îáèäâà ðîäîì ç Â³ííè÷÷èíè.
Ï³ñëÿ øêîëè íàâ÷àëèñÿ ó Áðàöëàâñüêîìó àãðîåêîíîì³÷íîìó êîëåäæ³. Ñëóæèëè ó Êðèìó ó â/÷
3058. Ï³ñëÿ àíåêñ³¿ Êðèìó ïðîäîâæèëè ñëóæáó ó â/÷ 3008 Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿íè.
Â³äòîä³ ó íèõ çà ïëå÷èìà áóëî
ïîíàä äåñÿòü ðîòàö³é ó ðàéîí³
ÀÒÎ/ÎÎÑ. Þð³é òîð³ê çâ³ëüíèâñÿ ç â³éñüêà, ó íüîãî çàê³í÷èâñÿ
êîíòðàêò. Ìèêîëà ïðîäîâæóâàâ
ñëóæèòè. Ìð³ÿâ ñòàòè îô³öåðîì.
Ïðî òå, ÿê çàãèíóâ ãâàðä³ºöü
Ëàíîâåíêî, æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³ëà ïðåñîô³öåð ÷àñòèíè Àííà
Ëàçóðåíêî.

ПОРЯД У ДВОРАХ
ЗНАХОДИЛАСЯ ВОРОЖА ДРГ
— Êîëè ÿ çàïèòàëà êîìàíäèðà
ï³äðîçä³ëó, â ÿêîìó ñëóæèâ Ëàíîâåíêî, êîãî á â³í õîò³â áà÷èòè
ïîðÿä ³ç ñîáîþ, â³í â³äïîâ³â, ùî
ò³º¿ ëþäèíè, íà æàëü, óæå íåìà, —
ðîçïîâ³äàº ïðåñîô³öåð.
Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ ó òîé ÷àñ,
êîëè êîìàíäèð ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ
âàæêîãî ïîðàíåííÿ. Ðàçîì ç íèì
ó øïèòàë³ ïåðåáóâàâ éîãî çàñòóïíèê. Îáîõ ¿õ íå îáìèíóëè îñêîë-

Êîëè êîìàíäèð
âïàâ, ïåðåäàëè,
ùî ó ï³äðîçä³ë³
«äâîõñîòèé». Àëå
Ëàíîâåíêî êèíóâñÿ
äî êîìàíäèðà
êè ñíàðÿä³â ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó.
— ßêáè íå Ìèêîëà Ëàíîâåíêî,
ìåíå á óæå íå áóëî ñåðåä æèâèõ, — ïðîäîâæèâ êîìàíäèð. —
Êîëè ÿ ëåæàâ ïîðàíåíèé, ñò³êàâ êðîâ’þ, íåäàëåêî ó äâîðàõ
çíàõîäèëàñÿ âîðîæà ÄÐÃ. Ïðîäîâæóâàâñÿ á³é. Ì³é ï³äëåãëèé
Ëàíîâåíêî íå çëÿêàâñÿ. Â³í óñâ³äîìëþâàâ, ùî ðèçèêóº æèòòÿì.
Âèí³ñ íå ò³ëüêè ìåíå, à é ìîãî
çàñòóïíèêà. Ïåðåäàâ ìåäèêàì,
à ñàì âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè êî-

Микола Лановенко дуже хотів стати офіцером. Мріяв після війни йти вчитися в Національну
академію Національної гвардії України
ìàíäèðà ³ ïðîäîâæèâ âèêîíóâàòè
áîéîâå çàâäàííÿ.
Ó÷àñíèêè òîãî áîþ äîïîâíèëè êàðòèíó ùå îäíèì æàõëèâèì
øòðèõîì. Êîëè ¿õí³é êîìàíäèð
âïàâ, âîíè ââàæàëè, ùî â³í çàãèíóâ. Òîìó ïåðåäàëè, ùî ó ï³äðîçä³ë³ «äâîõñîòèé». Íåçâàæàþ÷è
íà öå, Ëàíîâåíêî êèíóâñÿ äî êîìàíäèðà.
— Ùå á òðîõè ÷àñó, ³ ÿ á ñò³ê
êðîâ’þ, ³íøîãî íå ñòàëîñÿ á,
çóïèíèòè êðîâîòå÷ó ñàìîòóæêè
íå ìàâ æîäíî¿ ìîæëèâîñò³, — ïðîäîâæóº çãàäóâàòè ò³ òðàã³÷í³ õâèëè êîìàíäèð. — Òîìó é êàæó, ùî
õîò³â áè, ùîá ïîðó÷ ç³ ìíîþ áóëà
ñàìå öÿ ëþäèíà. Íàñ â³í âðÿòóâàâ,
àëå ñàì, íà æàëü, çàãèíóâ.
Ñâî¿ì æèòòÿì çîáîâ’ÿçàíèé
ïîáðàòèìó Ëàíîâåíêó òàêîæ çà-

Що згадували гвардійці про Крим?
Прес-офіцер частини Анна Лазуренко пригадує своє спілкування з братами Лановенками. Зокрема, про те, як вони розповідали
про події у Криму у 2014 році.
Служили у частині 3058. Командування
частини одразу перейшло на бік росіян. —
Спершу пропонували посади, високу зарплату, агітували прийняти російське громадянство, — згадували брати Лановенки. —

ñòóïíèê êîìàíäèðà ï³äðîçä³ëó.
— Â³í âðÿòóâàâ ìåíå íà ïîë³
áîþ, çíàþ, ùî ó òîé ìîìåíò ÿ áóâ
ëåäü æèâèé, ÿêáè íå äîïîìîãà,
ìè á çàðàç ç âàìè íå ðîçìîâëÿëè, — êàæå â³éñüêîâèé.
ВОРОГ ПЕРЕВАЖАВ НАС
У П’ЯТЬ РАЗІВ
Êîìàíäèðà îäíîãî ç ï³äðîçä³ë³â â/÷ 3008 ³ éîãî çàñòóïíèêà
ïîðàíèëè â áîþ íà Äîíå÷÷èí³.
¯õí³é ï³äðîçä³ë, çàìàñêóâàâøèñü, î÷³êóâàâ íà ïîÿâó âîðîãà.
Ðîçâ³äêà ïîâ³äîìèëà, ùî â ¿õíüîìó íàïðÿìêó ìàþòü ï³ä³éòè
ñèëè îêóïàíò³â ÷èñåëüí³ñòü îäíîãî âçâîäó. Äëÿ ÷èòà÷³â óòî÷íèìî,
ùî âçâîä íàðàõîâóº 30 îñ³á.
Íàñïðàâä³ ó íàïðÿìêó ãâàðä³éö³â âèñóíóëîñÿ ø³ñòü îäèíèöü

áðîíåòåõí³êè, ñåðåä ÿêèõ áóëî
äâ³ îäèíèö³ ÑÀÓ òà ñò³ëüêè æ
ðåàêòèâíèõ ñèñòåì çàëïîâîãî
âîãíþ «Ãðàä». À ÷èñåëüí³ñòü îñîáîâîãî ñêëàäó âîðîãà ñòàíîâèëà
äâ³ ðîòè.
Ãâàðä³éö³ âèñòîÿëè â òîìó
áîþ çàâäÿêè ï³äòðèìö³ íàøî¿
àðòèëåð³¿. Íàâ³òü ïåðåéøëè â íàñòóï. Îäíàê ïîðàíåííÿ ä³ñòàëè
êîìàíäèð ï³äðîçä³ëó ³ éîãî çàñòóïíèê, ÿêèõ âèí³ñ ç ïîëÿ áîþ
ìàéñòåð-ñåðæàíò Ìèêîëà Ëàíîâåíêî. Ïðèáëèçíî ÷åðåç òèæäåíü
âîãíåâå ç³òêíåííÿ ïîâòîðèëîñÿ.
Âîðîã çíîâó çàñòîñóâàâ àðòèëåð³þ ³ ì³íîìåòè. Îäíà ç ì³í âèáóõíóëà íåäàëåêî â³ä Ëàíîâåíêà. Á³ëüø³ñòü îñêîëê³â âëó÷èëè
ó éîãî ò³ëî. Ãâàðä³ºöü ïîìåð â³ä
âàæêèõ ïîðàíåíü.

Мовчазний, але дуже відповідальний

Коли зрозуміли, що все одно не погоджуємося, стали залякувати, погрожувати. Але
це теж на нас не вплинуло. Ми говорили,
що присягу військовий складає один раз.
За їхніми словами, вірність присязі тоді
зберегли тільки семеро військових з їхньої частини, саме стільки повернулися
на материкову Україну, щоб продовжити
службу в Україні.

— Я знала Колю ще зі студентських років, — розповідає Тетяна Довженко. — Він
разом зі своїм братом Юрою навчався
в Брацлавському агроекономічному коледжі. Там саме вчився мій син. Вони
товаришували. Тому знайома з Лановенками. Коля виділявся тим, що був
мовчазний, зате дуже відповідальний,
у всьому. Гарний товариш, добрий у став-

ленні до інших. Таким я його запам’ятала.
Боляче від того, що так рано обірвалося
його життя.
За проявлений героїзм у захисті територіальної цілісності і незалежності держави,
відданість присязі майстер-сержант Микола Лановенко нагороджений орденом
«За мужність III ступеня» (посмертно).
Йому було тільки 35 років.

Герой України «Шаман» розповів про війну
МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè îïóáë³êóâàâ â³äåî³íòåðâ’þ ç
íàøèì çåìëÿêîì, Êîìàíäèðîì
äåñàíòíî-øòóðìîâîãî ï³äðîçä³ëó
95-¿ îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿
áðèãàäè ÇÑÓ ªâãåíîì Øàìàòàëþêîì ç ïîçèâíèì «Øàìàí».
Â³éñüêîâèé ðîçïîâ³äàº, ùî á³éö³ âåäóòü íåð³âí³ áî¿, êîëè âîðîã
ïåðåâàæàº. Ïîïðè öå äàþòü äîñòîéíó â³äñ³÷.
— Áóëè âèïàäêè, êîëè çàëèøàëèñÿ íà ïîçèö³¿. Ñåðæàíò áåç

ðóêè, áåç íîãè. Â³äïîâ³äíî ïðîñòî
óæå… äàâàâ êîîðäèíàòè, äëÿ ñâî¿õ âèêëèêàâ àðòèëåð³þ. Êîëè â³í
óæå íå ì³ã åâàêóéîâóâàòèñÿ, ñêàçàâ, ÿ òóò çàëèøàþñÿ, — ïðèãàäóº
«Øàìàí» ïîäâèã ïîáðàòèìà.
«Øàìàí» êàæå, ùî óæå çíèùèëè áàãàòî ïðîòèâíèê³â.
— Íåùîäàâíî áóâ á³é äóæå-äóæå çàïåêëèé. Êîëè ïðîòèâíèêè
ñòÿãíóëè íå ëèøå âñ³õ ç³ ñâîãî
ïîëêó, à é çðîáèëè ïîñèëåíó
ðîòó. ¯ì ñêàçàëè çàéíÿòè ïåðøó
âóëèöþ, âîíè îäðàçó ïîá³ãëè. ¯ì
ïîîá³öÿëè, ùî ï³ñëÿ áîþ ¿õ çì³-

íÿòü òà â³äïðàâëÿòü äîäîìó. Ìè
¿õ çàïóñòèëè íà ïåðøó âóëèöþ ³
äàë³ ìàéæå âñ³õ çíèùèëè, — ðîçïîâ³äàº â³éñüêîâèé. — Çâ³äòè âèéøëî çî 20% â³äñîòê³â òåõí³êè òà
ìàéæå 30–34%, öå ïåðøà ïàðò³ÿ,
ÿêó âîíè çìîãëè âèâåçòè 300-òèõ.
Ò³, õòî çàëèøèëèñÿ — íå âèæèëè.
Òîä³ ó áîþ òàêîæ áóëè âçÿò³ ïîëîíåí³. Áàãàòî äîêóìåíò³â.
Ïîëîíåí³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî
ó íèõ íàêàç. ¯ì ãîâîðÿòü: â³çüìåòå
öåé íàñåëåíèé ïóíêò ³ òîä³ äîäîìó. Ëþäè òàì äåìîðàë³çîâàí³. Öå
äëÿ íèõ ìîòèâàö³ÿ éòè â àòàêó,

ùîá ïîâåðíóòèñÿ íà ðîñ³þ.
«Øàìàí» êàæå, ùî ïîñò³éíî
íàìàãàþòüñÿ åâàêóéîâóâàòè ëþäåé. Àëå äåÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ,
÷åêàþòü äî îñòàííüîãî.
— Ìè áà÷èëè, ÿê ðîñ³ÿíè ñòàâëÿòüñÿ äî öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ.
Ïàì’ÿòàþ, ÿê íà îäí³é ñòîðîí³
ñåëà áóëè íàø³ ï³äðîçä³ëè, íà ³íø³é ñòîðîí³ ï³äðîçä³ëè ïðîòèâíèêà. ×åðåç ð³÷êó âîþâàëè. ²
ïðàâîðó÷ â³ä íàñ äîðîãà, ïî ÿê³é
åâàêóþâàëèñÿ ëþäè ç ²çþìà.
Ëþäè ¿õàëè àâòîáóñàìè, öèâ³ëüíèìè ìàøèíàìè. Ïðîòèâíèê ¿õ

ïîñò³éíî îáñòð³ëþâàâ. Ïî âñ³õ.
Áóëè ñâ³äêàìè, ÿê òàíê ðîçñòð³ëÿâ
àâòîáóñ ç öèâ³ëüíèìè ëþäüìè.
Öå íå ïåðåäàòè ñëîâàìè, êîëè
áà÷èø æ³íîê, ä³òåé, ë³òí³õ ëþäåé,
ÿê³ ïðîñòî õî÷óòü âðÿòóâàòèñÿ â³ä
â³éíè. ßêèì òðåáà áóòè, ùîá òàê
ðîçñòð³ëþâàòè ìèðíèõ ëþäåé.
Ëèøå çà îäèí äåíü ï³äðîçä³ë
ªâãåíà Øàìàòàëþêà çíèùèâ
90 îäèíèöü âîðîæî¿ òåõí³êè.
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
âî¿íó ïðèñâî¿ëè çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè òà íàãîðîäèëè îðäåíîì
«Çîëîòà Ç³ðêà».

10

ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ

RIA, Ñåðåäà, 3 ñåðïíÿ 2022

«МЕНІ СОН ПРИСНИВСЯ, ЩО
ВІННИЦЮ ОБСТРІЛЯЛИ РАКЕТАМИ»
Пекельна робота  На місце вибуху
ракет на площі Перемоги 14 липня
першими прибули рятувальники
Державної пожежно-рятувальної частини
№ 2 (ДПРЧ). Коли побачили перекинутий
дитячий візок, ще не знали, що під ним
дитина. Неподалік лежала жінка, яка
кричала від болю. Про те, як надали
допомогу, про роботу на місці трагедії
протягом 12-ти годин, рятувальники
розповіли журналісту RIA
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Î âîñüì³é ðàíêó
14 ëèïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ðÿòóâàëüíèêè ïåðøîãî
â³ää³ëåííÿ ÄÏÐ× ¹ 2 çàñòóïèëè íà ÷åðãóâàííÿ. Õëîïö³ ðîçìîâëÿëè ì³æ ñîáîþ. ¯õ âðàçèëà
ðîçïîâ³äü ñòàðøîãî ïîæåæíîãî
Âëàäèñëàâà Âåíãåð÷óêà.
— Ìåí³ ñîí ïðèñíèâñÿ, ùî Â³ííèöþ îáñòð³ëÿëè ðàêåòàìè, —
ñêàçàâ Âåíãåð÷óê.
— Öå áóëî ñêàçàíî äåñü î ï³â
íà äåâ’ÿòó ðàíêó, à î 10.45 ñîí
Âëàäèñëàâà ñòàâ ä³éñí³ñòþ, — ãîâîðèòü, íà÷àëüíèê êàðàóëó Âëàäèñëàâ Ãðîì.
Êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ Àíäð³é
Ëåùåíêî äîäàº: «Ï³ñëÿ òîãî, ùî
ñòàëîñÿ, ìè ïî÷àëè ðîçïèòóâàòè
íàøîãî êîëåãó, ÷è, áóâà, íå ïðèõîâóº â³í çä³áíîñò³ â³ùóíà, ïðîâèäöÿ?»
¯õíÿ ÷àñòèíà ðîçòàøîâàíà
íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ òðàãåä³¿. Äåõòî ç íèõ íå ò³ëüêè ÷óâ âèáóõ, à é
áà÷èâ ïîë³ò ðàêåò. Ïîïåðåäèâ ³íøèõ âèãóêîì: «Ëÿãàéòå íà çåìëþ!
Ðàêåòè!»
Ç³çíàþòüñÿ, ùî ñòðàøí³øîãî
çâóêó í³êîëè íå ÷óëè ðàí³øå. Â³í
íàãàäóâàâ ãóë ë³òàêà ç ðåàêòèâíèì
äâèãóíîì, ùî ëåòèòü íàä ãîëîâîþ
ç ñóïðîâîäîì ñòðàøíîãî ñâèñòó.
Ñï³âðîçìîâíèêè êàæóòü, ùî
÷óëè òðè âèáóõè. Ì³æ äâîìà
ïåðøèìè ïðîìèíóëè ë³÷åí³ ñåêóíäè. Òðåò³é áóâ íàéïîòóæí³øèé. Çäàâàëîñÿ, çåìëÿ äâèãò³ëà
ï³ä íîãàìè.
Íà ïëîùó Ïåðåìîãè âîíè ïðèáóëè çà ë³÷åí³ õâèëèíè.
ДО ДИТЯЧОГО ВІЗКА
ПІДІЙШОВ ВОДІЙ І…
— Ïåðøå, ùî ìè ïîáà÷èëè, öå
ïåðåêèíóòèé äèòÿ÷èé â³çî÷îê, —
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Ëåùåíêî. —
Â³í ëåæàâ íåäàëåêî â³ä ë³òàêà.
Äî íüîãî ï³ä³éøîâ íàø âîä³é ïîæåæíî¿ ìàøèíè. Õîò³â ïðèáðàòè
ç äîðîãè. Ï³äíÿâ — ³ ðàïòîâî â³äñàõíóâñÿ. Ñêàçàâ, ùî òàì çàãèáëà äèòèíà. Ïåðøà øâèäêà, ÿêà
ïðèáóëà íà ïëîùó, çàáðàëà ò³ëî.
Íåäàëåêî â³ä òîãî ì³ñöÿ ëåæàëà
æ³íêà, âîíà êðè÷àëà â³ä áîëþ.
Äî íå¿ ï³äá³ã íà÷àëüíèê êàðàóëó
Âëàäèñëàâ Ãðîì.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî æ³íêà ëåæàëà
ãîð³ëèöü. Áóëî âèäíî ïîðàíåííÿ ó æèâ³ò ç ïðàâîãî áîêó. Òðåáà
áóëî çóïèíÿòè êðîâîòå÷ó.
Ãðîì âçÿâ â àâòîìîá³ë³ àïòå÷êó.
Â öåé ÷àñ ïîðó÷ ç íèì çóïèíèâñÿ

÷îëîâ³ê, ñêàçàâ, ùî â³í ïàðàìåäèê, äîïîì³ã ç ïåðåâ’ÿçêîþ ðàíè.
Æ³íêà íå ïåðåñòàâàëà êðè÷àòè ³
ñòîãíàòè â³ä áîëþ.
— ß ñïðàâèâñÿ ç ïåðåâ’ÿçêîþ
òàê øâèäêî, ÿê í³êîëè, — ãîâîðèòü Âëàäèñëàâ Ãðîì. — Âñå
ðîáèâ íà íàâè÷êàõ. Äîáðå, ùî
ìàºìî ñó÷àñí³ àïòå÷êè. Ó íèõ
ãåìîñòàòèê äëÿ çãóùåííÿ êðîâ³,
åêñêëþçèâíà ïîâ’ÿçêà, ìåäè÷í³
áèíòè, ïëàñòåðè, òóðí³êåòè.
Öå ç ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
²íäèâ³äóàëüíèì ïàêåòîì, ÿêèì
êîðèñòóâàëèñÿ ðàí³øå, íå äîïîì³ã
áè íàñò³ëüêè øâèäêî é åôåêòèâíî.
Ïðèáëèçíî 40 ñåêóíä âèòðàòèâ
íà íàêëàäåííÿ ïîâ’ÿçêè. Êðîâîòå÷ó âäàëîñÿ ïðèçóïèíèòè, à âæå
äàë³ ïîñòðàæäàëó çàáðàëà øâèäêà.
Äèòÿ÷èé â³çîê çàëèøàâñÿ
íà ïëîù³ ïðèáëèçíî äî 16-¿
ãîäèíè, ïîêè éîãî íå çàáðàëà
ïîë³ö³ÿ. Äî òîãî ÷àñó ó õëîïö³â
õîëîä ïðîá³ãàâ ïî ñïèí³, êîëè
äîâîäèëîñÿ ïðîõîäèòè ïîðó÷.
«Êîæåí ç íàñ ïàì’ÿòàâ, ùî òàì
ëåæàëà ìåðòâà äèòèíà, ³ ïñèõ³êà
ðåàãóâàëà íà öå â³äïîâ³äíî…» —
êàæóòü ñï³âðîçìîâíèêè.

Âèâåñòè æ³íîê ³ç
ï³äâàëó «Íåéðîìåäó»
÷åðåç ãîëîâíèé âõ³ä
áóëî íåìîæëèâî.
Äîâåëîñÿ ïðîêîïàòè
ùå îäèí âèõ³ä
Ï³çí³øå âîíè ä³çíàëèñÿ, ùî
ðîñ³éñüêà ðàêåòà âáèëà 4-ð³÷íó
ä³â÷èíêó, ÿêó çâàëè Ë³çà. Ó ìîìåíò îáñòð³ëó âîíà éøëà ðàçîì
ç ìàìîþ, òðèìàëàñÿ çà â³çî÷îê,
à ìàìà çàô³êñóâàëà öåé ìîìåíò
íà â³äåî.
— Ó íàñ º òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê âèð³øàëüíèé íàïðÿìîê, — ðîçïîâ³äàº Âëàäèñëàâ Ãðîì. — ßêùî º
çàãðîçà æèòòþ ÷è çäîðîâ’þ ëþäèíè, ó ïåðøó ÷åðãó òðåáà ðÿòóâàòè ëþäèíó. Ñàìå òàê çðîáèëè,
äîïîìîãëè ç ïåðåâ’ÿçêîþ ðàíè
ëåæà÷³é æ³íö³.
ПРОКОПАЛИ ЩЕ ОДИН ВИХІД
Íà ïëîù³ ãîð³ëè àâòîìîá³ë³,
ñòîÿâ äèì â³ä ïàëåíèõ øèí, ïëàñòèêó, âèáóõàëè áàêè ç ïàëüíèì —
áåíçèíîì, äèçïàëèâîì, ãàçîâ³ áàëîíè. Äèìîì çàòÿãíóëî ðó¿íè â³ä
ïðèì³ùåííÿ êë³í³êè «Íåéðîìåä».
Ðÿòóâàëüíèêè ðîçïîâ³äàþòü, ùî
ãàñèëè ïîëóì’ÿ, ïîò³ì â³äòÿãóâàëè âðó÷íó çàëèøêè ñïàëåíèõ
àâò³âîê, ùîá çðîáèòè «êîðèäîð»
äîñòóïó äî ñõîä³â êë³í³êè.

— Під час повітряної тривоги рятувальники відпочивали. У центрі, — начальник караулу
Владислав Гром
Êîëè çàõîäèëè ó ïðèì³ùåííÿ
«Íåéðîìåäó», ¿õ ïîïåðåäèëè, ùî
òàì ìîæóòü áóòè ëþäè.
Âñåðåäèí³ ïðîëèâàëè âîäîþ ³
ðîçáèðàëè êîíñòðóêö³¿.
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ðàïòîì ïî÷óëè
ãîëîñè. Âîíè ëóíàëè ç ï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ. Ãðîì ³ Ëåùåíêî
ñïóñòèëèñÿ ïî ñõîäàõ, ïåðåä òèì
ðîç³áðàëè çàâàëè ç ìåòàëó, ñêëà,
ï³íîáëîê³â.
— Âíèçó ìè ïîáà÷èëè äâîõ
æ³íîê ç ïåðåëÿêàíèìè îáëè÷÷ÿìè, — êàæå Âëàäèñëàâ Ãðîì. —
Ùî âîíè ðîáèëè? Ñèä³ëè íàâïî÷³ïêè. Ó òàêîìó ïîëîæåíí³ ìè ¿õ
çàñòàëè. Ó ñàìîìó ïðèì³ùåíí³
áóëî ïîì³òíî íåçíà÷í³ ïîøêîäæåííÿ. Âèâåñòè íà âóëèöþ æ³íîê ÷åðåç ãîëîâíèé âõ³ä íå áóëî
ìîæëèâîñò³. Ìè ïðàöþâàëè ó çàõèñíèõ êîñòþìàõ, òîìó ïî÷óâàëèñÿ çàõèùåíèìè, âîíè á áåç
çàõèñòó íå ïðîéøëè. Äîâåëîñÿ
êîïàòè çàïàñíèé âèõ³ä.
ßê ïîÿñíèâ ïàí Âëàäèñëàâ,
êîëè ðÿòóâàëüíèêè âè¿æäæàþòü

íà âåëèêèé îá’ºêò, ìàþòü ³ç ñîáîþ ïëàí ³ ñõåìó áóä³âë³. Íà ñõåì³ áóäèíêó ïîáóòó «Þâ³ëåéíèé»,
äî ÿêîãî ïðèëÿãàº «Íåéðîìåä»,
ðîçäèâèëèñÿ, äå êðàùå ïðîêîïàòè
çàïàñíèé âèõ³ä.
Êîïàòè äîâåëîñÿ âðó÷íó. Ïîÿñíþþòü, ùî òåõí³êà ó òàê³é ñèòóàö³¿ íå êðàùèé ïîì³÷íèê. Àäæå
ï³ä çðóéíîâàíèìè êîíñòðóêö³ÿìè
ìîãëè áóòè ëþäè.
Òàêèì ÷èíîì â³ää³ëåííÿ Àíäð³ÿ Ëåùåíêà âðÿòóâàëî òðüîõ
æ³íîê — ïîðàíåíó íà ïëîù³ ³
äâîõ ó «Íåéðîìåä³».
Íà æàëü, ¿ì äîâåëîñÿ òàêîæ
áà÷èòè ò³ëà çàãèáëèõ. Âèíîñèëè
ç êë³í³êè, îäíå ëåæàëî íà ñõîäàõ,
ùå îäíå — íà ïëîù³. Êàæóòü,
íåìîæëèâî áóëî çðîçóì³òè ñòàòü
öèõ ëþäåé, íàñò³ëüêè îáãîð³ëè
¿õí³ ò³ëà.
ОБСТЕЖИЛИ ВСІ ПОВЕРХИ
«ЮВІЛЕЙНОГО»
Âëàäèñëàâ Ãðîì ³ Àíäð³é Ëåùåíêî, îäÿãíóâøè àïàðàòè çàõèñ-

òó îðãàí³â äèõàííÿ, îáñòåæèëè óñ³
äåâ’ÿòü ïîâåðõ³â áóäèíêó ïîáóòó
«Þâ³ëåéíèé». Îäðàçó çàóâàæóþòü, ùî í³êîãî ç ïîñòðàæäàëèõ
íå áà÷èëè. Ïðèïóñêàþòü, ùî
ï³ñëÿ ñèãíàëó òðèâîãè, ëþäè âèéøëè ç áóä³âë³. Ìîæëèâî, äåõòî
ñïóñòèâñÿ ó ï³äâàë. Âõ³ä òóäè º
ïî ïðàâó ³ ïî ë³âó ñòîðîíó â³ä
öåíòðàëüíîãî âõîäó. Çàïàñíèé
âèõ³ä âèâîäèòü ó äâ³ð ïîçàäó
çà «Þâ³ëåéíèì».
Âñ³ â³êíà ó áóä³âë³ áóëè âèáèò³, çíèùåíî âñ³ ïåðåãîðîäêè, ùî
íå áóëè êàï³òàëüí³, ç ïåòåëü çëåò³ëà ÷àñòèíà äâåðåé. Íàéá³ëüøå
ïîøêîäæåíü áà÷èëè íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³.
Ñòåëÿ îáñèïàíà. Êðóãîì ñêëî.
Äåñü äð³ò âèñ³â, äåñü òðóáè âîäîïîñòà÷àííÿ ïðîðâàëî.
— Äóìàºìî, õòî ñõîâàâñÿ
ó ï³äâàë³, òîé óö³ë³â, — êàæóòü
ñï³âðîçìîâíèêè. — Àëå í³êîãî ç
ëþäåé òàì ìè íå áà÷èëè. Ìîæëèâî, ï³ñëÿ âèáóõó âîíè âèáðàëèñÿ
çâ³äòè.

Рятували від вибухів Калинівку
Їхнє відділення працювало
до 11-ї вечора. Весь цей час
замість них у частині чергував
резервний караул. Коли рятувальники повернулися у частину, резервний караул змінив їх
на ліквідації наслідків ракетного
удару. Вони ж залишилися чергувати до кінця зміни, тобто до наступного ранку.
Співрозмовники звернули увагу
на ще одну обставину. Кажуть,
приємно були вражені допомогою, яку надавали тим, хто
працював на місці трагедії. Заклади харчування привезли їжу,

вдосталь було води.
— Варто було тільки голову повернути, як тебе уже запитували,
що тобі потрібно, — каже Владислав Гром. — Мені два рази ставало зле. Медики одразу подавали
необхідні пігулки. Вміють наші
люди організовуватися, коли настає біда…
Рятувальники декілька разів
звертали увагу журналіста на те,
що вони не одні працювали. Що
людей було багато: представники Нацгвардії, поліції, медики,
Червоний Хрест, інші структури
Їхнє відділення виїжджало ра-

зом із першим відділенням їхньої
частини, де командиром Роман
Рильський.
До речі, Андрій Лещенко і Роман
Рильський брали участь у ліквідації пожежі на складах у Калинівці у 2017 році. Кажуть, нинішня
трагедія страшніша. Щоправда,
тоді рятувальники більше ризикували. Працювати доводилося
під вибухами снарядів. На щастя, ніхто не загинув. Ні серед
військових, ні серед цивільних.
14 липня 2022-го ракетний обстріл Вінниці забрав життя 26 людей, серед яких троє — діти.

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ:
ПРОДАМ АБО ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

RIA ¹ 31 â³ä 3 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
1.8 ÃÀÐÀÆІ

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

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

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

5.1 ÏÐÎÄÀÌ

Ãàðàæ, ÃÁÊ-9, 2,5õ2,07ì, âè¿çí³ âîðîòà, ï³äâàë 3 ê³ìíàòè, âàãîíêà
íà ñò³íàõ. Ö³íà äîã. (098) 003-58-43

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

2-ÊІÌÍÀÒÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÒßÆÈËІÂ, ÏËÎÙÀ 71 ÊÂ.Ì., ÏÎÂÅÐÕ 1/5/Ö. ÊÎÌÅÐÖІß. ÄÎÃ. (067) 441-01-86

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

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ:
ЗДАМ В ОРЕНДУ

1-íî ê³ìíàòíà êâàðòèðà, ñ.Êîðäåë³âêà, ïîâåðõ 1/1/ö, Êàëèí³âñüêèé
ð-í. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (098) 439-61-81

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
2-ê³ìí.êâ., ì.Ãí³âàíü, ïîâåðõ 5/5/ö, 50 êâ.ì., ñòóä³ÿ, ìåáë³ ïî
äîìîâëåíîñò³. 30000ó.î., òîðã. (097) 438-31-24

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1 ÷è 2-ê³ìí.êâ., «Óðîæàé», ð-í ÖÐ, çäàì â îðåíäó. (097) 299-11-69

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

2 ê³ìíàòè áåç ãîñïîäàðÿ äëÿ 2-3õ îñ³á, Ï‘ÿòíè÷àíè. (067) 98170-94

3 ÎÊÐ.ÊІÌÍ.ÊÂ., ÁÐÀÖËÀÂÑÜÊÀ, ÏÎÂ.2/5/-, 56/42/6 ÊÂ.Ì.
ÂІÄ ÀÍ, ІÍÄ.ÎÏÀË., ÍÎÂ.ÐÅÌ.,ÌÅÁ. 61000Ó.Î,ÒÎÐÃ (097)
030-33-20

2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
ïîòèæíåâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (097) 234-07-04

1.4 ÁÀÃÀÒÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
4-ÊІÌÍ.ÊÂ., ÑËÎÂ’ßÍÊÀ, 5/9/Ö, 73/43/9, ×ÎÐÍÎÂÀ, Ë/Ç,
ÖÅÍÒÐÀË.ÎÏÀË., ÏІÄÂÀË, ÂËÀÑÍÈÊ. 52000Ó.Î. (068) 73258-02

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ

2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Ïîä³ëëÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, òåõí³êà,
âëàñíèê (097) 019-31-90
2-õ ê³ìíàòíà êâ., Ï³êóñà, 4/5/ö, âëàñíèê, îðåíäà íà 1 ì³ñÿöü. (097)
234-07-04

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ

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

3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

6-òü ê³ìí.áóä., âóë.Ãîíòè, ïîâåðõ 2/ö, 220 êâ.ì. Ö³íà 75000ó.î,
íà 2 âõîäè, 15 ñ, êîìóí³êàö³¿ (067) 970-25-10

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

7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 200/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15 ñ, êîìóí³êàö³¿.76000ó.î. (098) 290-29-18

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

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

Kyïëþ êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Òåðì³íîâî! Çíàéäó øâèäêî Âàì
ïîêóïö³â! (09645-89-754

1-2/-, Âèøåíüêà, Ñëîâ‘ÿíêà, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé
(093471-98-36, (098100-06-74

ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÇÄÀÌ «ÐÀÊÓØÊÓ», ÖÅÍÒÐ.ÐÈÍÎÊ, ÏÐÎÌÈÑËÎÂÈÉ ÐßÄ, Â ËÞÄÍÎÌÓ ÌІÑÖІ. ÄÎÃ. (067)795-08-55,
(093)740-96-65

1-3-õ ê³ìí. êâàðòèðó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà äîâãèé òåðì³í, äëÿ ñåáå
(096)458-97-54

5.3 ÐІÇÍÅ

1-3-õ ê³ìí.êâàðòèðà, áë.Çàìîñòÿ, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé
(093)471-98-36, (098)100-06-74

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

1-3/-, Âèøåíüêà, Ñëîâ‘ÿíêà, îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ (093)
471-9836, (098)10006-74

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

1-3/-, Çàìîñòÿ, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé (098) 9217721,
(093) 518-62-57

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

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

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

ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í, ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ ÂІÄ ÂËÀÑÍÈÊÀ. (097) 03033-20

ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÔІÑÍÅ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß, ÂÓË. ØÈÌÊÀ,
13. ÄÎÃ. (096) 013-00-25

ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 6925-99, (097) 280-64-21

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

ÎÐÅÍÄÀ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÕ ÒÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ ÍÀ ËÅÁÅÄÈÍÑÜÊÎÃÎ, 34. ÄÎÃ. (050) 313-80-36

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

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ 15 ÒÀ 40 ÊÂ.Ì. ÏÎ ÂÓË.
ßÍÃÅËß. ÄÎÃ. (050)461-62-52, (068)316-67-36

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

ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß, ª ÎÏÀËÅÍÍß, Ð-Í ÏÅÒÐÎÖÅÍÒÐ,
70 ÊÂ.Ì. ÂËÀÑÍÈÊ. ÄÎÃ. (097) 259-79-00
486215

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

ñ.Ñèâàê³âö³, 18êì â³ä Â³ííèö³, ïëîùà 55/30/12, º ãàç, ñâ³òëî, âîäà,
ñ/â, 2 âèäè îïàëåííÿ. 10000ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73

1.7 ÄІËßÍÊÈ

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

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

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

Ïðîäàì áóä., ð-í Êè¿âñüêî¿, ïîâåðõ 3/ö, 202 êâ.ì.,1 ïîâåðõ êàôå,
2-3 ïîâåðõ æèòëîâèé. (067) 456-26-00
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3.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
Kyïëþ áóäèíîê ó âëàñíèêà! Çíàéäó øâèäêî Âàì ïîêóïö³â! 096
4-58-9754

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

3.5 ÃÀÐÀÆІ

Ñ.ÊÑÀÂÅÐІÂÊÀ, 14 Ñ ÇÅÌËІ, ÐІÂÍÀ, ÍÀ ÁÅÐÅÇІ ÎÇÅÐÀ (067)
375-36-06
Ñ.ÑÎÑÎÍÊÀ, 25 Ñ, ÖÅÍÒÐ ÑÅËÀ, ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯ ÏÎÐÓ×. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (098)621-60-58, (099)108-42-59

Êóïëþ ãàðàæ, Âèøåíüêà. (097) 016-22-63
Êóïëþ ãàðàæ, ìîæíà áîêñ â ð-í³ Âèøåíüêà. (098) 692-86-03

БУДІВНИЦТВО
6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА
ПОСЛУГИ
6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ДРОВА................................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
5-30Т. ВІДС.,ПІС.,ЩЕБ.,КАМ.ДРОВА ...................................ДОГ. ................(097) 781-22-08
6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,äðîâà ............ íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27

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

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

(067) 909-54-43
Продам ЧОРНОЗЕМ
від 1 тонни до 30 тон.

(097) 971-05-01
ПИЛОМАТЕРІАЛИ:
дошка, рейка, вагонка.
«Столярний світ».
Ціни виробника 6900/м.куб

(067) 433-74-63
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Àðìàòóðó áóä³â. ................... 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
Ãàðàæí³ âîðîòà ìåò. á/â, õîð.ñòàí ................. äîã. ........ (097) 212-77-20
Ïë³íòóñ äåðåâ’ÿíèé 1ì.ï-10 ãðí................ 10 ãðí ........ (067) 776-04-27
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

510352

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23
ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067) 847-27-68
Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áåòîíîçì³øóâà÷³, ò/â, õîëîäèëüíèê ................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áóä³âåëüí³ ë³ñà (ðèøòóâàííÿ) ........................ äîã. ........ (067) 847-27-68
Êóïëþ öåãëó, á/â ......................................... äîã ....... (068) 111-08-21
Ìåòàëîïðîêàò, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ................ äîã. ........ (097) 301-65-05
Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, îãîðîæí³ 2,4õ15 ............... äîã. ........... (067491-4368
Ïðîô³ëüí³ òðóáè, ìåòàëîêîíñòðóêö. ................ äîã. ......... (067)491-43-68

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 (098) 827-80-85
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097)
338-65-85

510568

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

 (0432) 555-35

(098) 166-28-06

(050) 430-03-07

(093) 170-23-60

Вартість публікації оголошень





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

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

БУДІВНИЦТВО
«Ï³ä êëþ÷» ãðóáè, äèìîõîäè. Ðåìîíò äàõ³â òà ³íøå. (098) 788-9734
«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56
«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãð. Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13
0áð³çêà äåðåâ, êîñ³ííÿ òðàâè, áóð’ÿíó. Ï³ñëÿ íàñ ó Âàñ ÷èñòà
ä³ëÿíêà! (050) 633-05-05
1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57
1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³,
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80
1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62
1 ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ/ÃÀÇÎÍÓ. ÄÐÎÂÀ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄ-ÇÂÀÐ. ÐÎÁÎÒÈ.
ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÏÐÈÁÈÐ. ÄІËßÍÎÊ. (099) 549-09-19
Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâ. Іíø³
ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîá. (067) 697-71-21, Ñåðã³é

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

(067) 794-19-09
À áðèãàäà âèêîíàº êàì’ÿíî-áåòîíí³ ðîáîòè á.-ÿêî¿ ñêëàäí. Àðêè,
ôîíòàíè, çàáîðè. (068)831-85-00, (063)764-61-11
Àêóðàòíèé äåìîíòàæ áóä³âåëü òà ïåðåñò³íîê. Íåäîðîãî. (098)
588-08-27

RIA ¹ 31 â³ä 3 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ. (097) 309-97-58
1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ,
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 42812-25
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

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

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ
ÏÎÑËÓÃÈ
«ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57

Áyð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä êëþ÷»! Øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî,
äîñòóïí³ ö³íè. (096) 955-94-94

«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó.
(067) 428-97-33

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

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85

Áðèãàäà âèêîí. â³äìîñòêó,ñòÿæêó, ñàìîâèð³âíþþ÷ó ï³äëîãó. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52
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
Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Çð³çàºìî
äåðåâà. (068) 247-91-15
Âèêîíóþ öåãëÿíó êëàäêó. Äîñâ³ä ðîáîòè. (068) 998-43-57
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß,
ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐ., ÑÀÍÒÅÕÍ. (096) 976-70-61
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
Äåìîíòàæ öåãë.ïðèáóäîâ,â³äìîñòêà,ñòÿæêà, ñàìîâèð³âí.ï³äëîãà.
Çàâàíòàæ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæåííÿ áóä.ìàòåð³àëó, âèí³ñ ç ïîâåðõ³â
ñì³òòÿ, áóä.ñì³òòÿ. (068) 015-52-52
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13
Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà, ñò³÷í³
ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü
ÊÎÏÀªÌÎ, ×ÈÑÒÈÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ØÂÈÄÊÀ
ÒÀ ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (096)306-28-39,
(063)234-68-29
Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. ×èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³÷íèì ìåòîäîì
áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) 779-49-42
ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÍÀÂÀÍÒÀÆ., ÊÎÏÊÀ ÎÇÅÐ, ÊÎÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. ÇÅÌËÅÐÈÉÍІ ÐÎÁ. (067) 431-40-34
Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067)
877-27-92
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ, ÂІÁÐÎÒÐÎÌÁÓÂÀÍÍß.
ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ. (068) 302-55-41
Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (068)
215-70-87
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÏÎÌІÐÍІ ÖІÍÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ (068) 004-83-01
ÔÀÑÀÄÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÀËÜÏІÍІÑÒÑÜÊІ ÐÎÁÎÒÈ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ,
ØÏÀÒËІÂÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÁÓÄІÂ.ÐÎÁ. (097) 282-00-21

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ
Bíóòð³øí³ ðîáîòè: êîìïëåêñíî, ÷àñòêîâî, äåêîðè òà ³íøå. Äåòàë³
çà òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
À ÌÈ ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁ.: ÏËÈÒÊÀ,
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔІÃÓÐÍÀ ÑÒÅËß. (097)047-5559, (093)000-42-15
Àêóðàòíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà,
ã³ïñîêàðòîí. Íåäîðîãî. (067) 710-53-63
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÅÌÎÍÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ,
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ. (097) 581-50-58
ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ËÀÌІÍÀÒ. (097) 041-52-18
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÐÅÌÎÍÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ,
ËÀÌІÍÀÒ. (098) 898-55-95

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, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (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

510648

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

Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02

Áåòîíí³ ðîáîòè, äåìîíòàæ, êëàäêà öåãëè, îçäîáëåííÿ.
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. (068) 271-49-74
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«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65
«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56
Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò: øèôåð, ìåòàëî÷åðåïèöÿ,
óòåïëåííÿ, ï³ääàø. (063) 202-01-62
510855

510620

ÁÀËÊÎÍÈ. ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÄÀÕÓ. ØÂÈÄÊÎ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ.
ßÊІÑÍÎ. (098) 222-26-65
ÂÈÊÎÍÀÞ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄ. ÁІÊÐÎÑ.
ÁІÊÐÎÅËÀÑÒ. ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. (098) 271-20-96

510620

ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (098) 222-26-65
ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖІ, ÏІÄÄÀØÊІÂ, ÂÎÄÎÑÒÎÊІÂ,
ÂÑÒÀÍÎÂË.ÌÀÍÑÀÐÄ.ÂІÊÎÍ, ÂÅÍÒÈËßÖ. (098) 222-26-65
ÏÎÊÐІÂ. ÐÎÁÎÒÈ Á.-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄÎÌ.
Â ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÂÑІ ÌÀÒÅÐ. ÃÀÐ.2Ð. (093) 550-63-67
ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Àáñîëþòíî âñå. Øèôåð, ï³ääàøêè, ìåòàëî÷åðåï., â³äëèâè,óòåïë. (098) 484-33-52
ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (098) 222-26-65
ÏÎÊÐІÂËß ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎ¯ÄÎÌ ÏÎ ÁÅÒÎÍÓ, ÁËßØÖІ,
ÐÓÁÅÐÎ¯ÄÓ, ÄÎØÊÀÕ. ÂÎËÎÄÈÌÈÐ. (063) 710-45-77

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ
100% Óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. Êîìïëåêñíî òà ÷àñòêîâî!
Äåòàë³ çà ìîá.òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
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 áóä³âåëü. Áðèãàäà. Ï³íîïëàñòîì àáî âàòîþ. Ðèøòóâàííÿ. 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 ÐÈØÒÓÂÀÍÍßÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (097) 282-00-21

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ
ДОМУ
7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093) 060-71-99
Ñò³ë îá³äí³é, 4 ñòóëà.Ðîãè êîëåêö.................. äîã. ........ (063) 104-45-56

509401

Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97
Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11
Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99
Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53
Ïðàë/ìàø ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74
Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî÷èé.................. äîã. ........ (096) 461-20-33
Õîëîäèëüíèê, õîðîøèé, ðîáî÷èé ................... äîã. ........(068) 316-32-18
ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, òåðìîñ, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66

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. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097)674-43-61

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ

«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096)232-44-85

Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
Áåòîíîçì³øóâà÷ á/â òà ç/÷, íîâ³ .................... äîã. ........ (067) 975-56-45
Ãàçîâà ïëèòà, ÿê íîâà .......................... 1500ãðí. ........(096) 418-19-13
Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17
Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72
Ï³àí³íî, õîðîøèé ñòàí ................................. äîã. ........(067) 912-99-11
Ñâåðäë.âåðñòàò íîâèé, äâèãóí 3êÂò ............... äîã. ........ (098) 621-60-96
Ò/â LG ç òðóáêîþ ........................................ äîã. ........... 097)56006-31
Òåëåâ³çîðè á/â ç Í³ìå÷÷èíè .......................... äîã. ........ (050) 518-88-26
Ô³í³êîâà ïàëüìà, åë.ïëèòà ç äóõîâ ................ äîã. ......... (097)560-06-31
Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19
Õîë.Ì³íñüê ðîá. Âåëîñèïåä äèò.íîâ ............... äîã. ........ (098) 835-84-82
Õîëîä. 2-êàì. Liebherr No Frost .................... äîã. ........ (067) 390-97-28

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

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

7.5 ÊÓÏËÞ
DVD ðåêîðäåð Âîêñòåð, ïëåºð BBK ................ äîã. ........ (098) 524-22-36
À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........(098) 841-68-15
ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37
ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³ .................. äîã. ........ (067) 456-66-51
Âåëîñèïåä, á³íîêëü, ãèòàðà .......................... äîã. ........(096) 601-35-11
Ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàøèíà ïðîñòà ..................... äîã. ........ (093) 299-45-17
Ãàç.ïëèòà, õîëîä., õîäóíêè, øàõè .................. äîã. ........ (096) 956-99-07
Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ .......................... äîã. ........ (097) 831-73-72
Ãàç/ïëèòó, ðîáî÷ó ....................................... äîã. ........(097) 162-18-91
Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93
Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41
Åë.øàøëè÷., åë.âàô., ÿëèí.³ãðàøêè ................ äîã. ........ (096) 744-49-31

«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81
«Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06

Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92, (093) 536-86-74
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)06071-99, Îëåêñ³é
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16
Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62
Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà
ôðåîíîì. (096) 203-92-72, 46-34-71
Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì íà ä³ì
äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.
Ñëóæáà àâàð³éíîãî â³äêðèòòÿ çàìê³â. Êâàðòèðè, ìàøèíè, ñåéôè.
(098) 100-03-03
Ñóïóòíèêîâå òà åô³ðíå ò/â áåç àáîíïëàòè, òþíåðè, êîíâåðòîðè,
àíòåíè. Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54

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

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

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

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

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

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

0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ,
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94
1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19
100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â,
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80
Aíòåíà á/â ñóïóòíèêîâà, êîìïë.êîìá³íîâ.(òàð³ëêà òà Ò2), òâáîêñ,ïðèñòàâêà IP ÒÂ. (067) 240-70-16
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839
Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62
À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ.
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68
Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (096) 013-96-48

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 17349-99
508516
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8. АВТОМОБІЛІ

«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096) 232-44-85

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

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

«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067) 947-31-81

Øåâðîëå, 2008 ð.â, ÷îðíèé, 190òèñ.ïðîá³ã. Ö³íà 3500ó.î., õåò÷áåê,
õîðîøèé ñòàí. (097)164-18-50

1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ. Ïåðåâåçåííÿ
ìåáë³â, êâàðòèðè, ³íøå. (098718-21-80

8.3 ÊÓÏËÞ

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

À/ì ÃÀÇ-24 Âîëãà íåäîðîãî, ìîæíà íåðîáî÷èé. (097) 089-92-34

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

Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ
Kyïëþ âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ. (067) 491-43-68

Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48
Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93
Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî÷í³, ï³ñëÿ
êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) 318-15-13
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

510389

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

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

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
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(067) 431-40-34
Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (097) 990-77-92
Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë.
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ,
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06
Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà.
(098) 524-98-16
Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82
Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

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

508516

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Aâòî ç/÷ êóïëþ Ç²Ë, ÃÀÇ, ÓÀÇ ....................... äîã. ........ (098) 841-72-05
Äâèãóí Ìîñêâè÷à ÒÅÌ-408 íîâèé ................... äîã. ........ (098) 730-37-67

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
«AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í (097674-43-61

РОБОТА, ПОСЛУГИ
510107

510552

9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16
ÂÎÄІÉ ÄÎ 25Ð. Ä/Ð ÍÀ ÑÏÐÈÍÒÅÐІ. Ç/Ï 750-1000 Â ÄÅÍÜ.
(096) 001-55-22
Âîä³é íà ÇІË-130, êðàí ìàí³ïóëÿòîð. Ð³çíîðîáî÷èé (067) 779-4942
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
Äîïîìàãàòè âàðèòè ¿ñòè â êâàðòèð³, ïðèáèðàòè, ìèòè ïîñóä òà
³íøå. (097) 935-65-71
Êóõàð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï â³ä
10000 ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
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

510091
510106

Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ
íà Êè¿âñüêó. (097) 612-95-51, Àëëà

(067)158-65-33

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

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

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

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

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ â êàôå â ð-í³ ÖÐ. Òåðì³íîâî! (097) 251-19-21

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

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï
â³ä 7500ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïðèéìàëüíèê ñèðîâèíè ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 18,
5/2, ç/ï 12000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ
ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), 10-22,
5/2, 10000ãðí. (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

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Åëåêòðîìåðåæó (Ïèðîãîâà),
8-18, 5/2, 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

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ïÿòíè÷àíè (І.Áîãóíà), 10-17,
5/2, ç/ï 7000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

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

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-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 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. ó öåíòð (Ë.Òîëñòîãî), 7-22, 4/4,
ç/ï â³ä 9000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

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

0xopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ.
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

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. ó öåíòð (Îâîäîâà), 7:30-22:30, 4/4,
ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Íàíñåíà, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ (ð-í ë³ê.Þùåíêà), 8-22,
4/4, ç/ï 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ãîãîëÿ), ç 8 äî 22,
7/7, ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ.
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. (068) 160-20-78

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 8-22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÄÅÍÍÈÉ ÏÎÑÒ, ÑÁ,ÍÄ-ÂÈÕІÄÍÈÉ. Ç/Ï 6500ÃÐ
+ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß 1000ÃÐÍ.Ì.ÂІÍÍÈÖß (097) 967-84-02

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êîíñòàíòèíîâè÷à, 7:30-22:00,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

9.8 ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, ÑÏÎÐÒ,
ÊÐÀÑÀ

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

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, 11:00-21:00, 5/2, 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

ÆІÍÎ×ÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ, ÓÍІÂÅÐÑÀË Ç Ä/Ð Â ÏÅÐÓÊÀÐÍÞ
«ІÇÓÌÐÓÄ» ÏÎ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒІÂ. Ç/Ï 50/50 (067) 777-68-05

РОБОТА, ПОСЛУГИ
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9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ
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
ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ ÒÀ ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. Ç/Ï
ÂІÄ 500 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22

510649

ÐÎÁІÒÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÀËÈÂÍÈÕ ÁÐÈÊÅÒІÂ. ÒßÆÈËІÂ, ÃÎÍÒÈ,90.
Ã/Ð ÏÍ-ÏÒ. Ç/Ï 8000ÃÐÍ. (097) 258-36-26

509882

ÑËÞÑÀÐ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ À/Ì. ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ.ÌÀËßÐ
À/Ì. ÂÎÄІÉ ÊÀÒ.Â,Ñ. ÃÓ ÄÑÍÑ ÂІÍ.ÎÁË (097) 944-31-63
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32

510364

9.10 ÑÏÅÖІÀËІÑÒÈ, ÌÀÉÑÒÐÈ,
ІÍÆÅÍÅÐÈ

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

ÌÀÉÑÒÅÐ ÂÈÑÎÊÎÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÓÊËÀÄÀÍÍÞ
ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ ÐÎÇÌ.900*450*20 (096) 98620-70

13. ІНШІ ПОСЛУГИ

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
ÌÀÉÑÒÅÐ Ç ÐÅÌÎÍÒÓ ÂÇÓÒÒß. ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ. Ç/Ï ÄÎ
16000 ÃÐÍ. ÍÀÂ×ÈÌÎ ÔÀÐÁÓÂÀÒÈ. (098) 717-05-17
Ìàéñòðè â ñòóä³þ ç ðåì.òà ðåñòàâðàö³¿ âçóòòÿ, ïîêðàñêà, ðåì.
ñóìîê. ×îëîâ³êè ³ æ³íêè. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Öåíòð ì³ñòà. Ç/ï â³ä
12000ãðí. ×åêàºìî: (098) 717-05-17

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 ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ

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

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

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

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Áåçêîøòîâí³ âàêàíñ³¿. Õîðîøà ç/ï +ö³êàâà ïðîïîçèö³ÿ äëÿ ìîëîä³
äî 26ð. Êîíñóëüò. (093) 486-89-66, Іííà

510651

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

9.22 ÐІÇÍÅ
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. Ç/Ï
ÂІÄ 500 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (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

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

ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ,
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè,
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14
Êóïëþ äîðîãî çíàêè, ìåäàë³, îðäåíè. Ïðè¿äó â çðó÷íå äëÿ Âàñ
ì³ñöå. (067) 901-51-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ä³ì, ñàä, ãîðîä, ãàçîí. Ñòîðîæ.
Îõîðîíåöü. (067) 430-71-99

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

Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15
ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54

10. НАВЧАННЯ
10.1 ÍÀÂ×Ó
Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³.
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 13080-89
Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ
ÄÎ ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)43329-54

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/ВІДЕО ТЕХНІКА
12.1 ÏÐÎÄÀÌ
Ò/â LG ç òðóáêîþ ........................................ äîã. ........... (097560-0631

12.2 ÊÓÏËÞ
Íîóòáóê, ðîáî÷èé òà íå ðîáî÷èé ................... äîã. ........ (097) 164-18-50

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ
Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. (096) 74449-31
Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò. (096) 280-48-74
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
15.1 ÂÎÍÀ ÏÈØÅ
Â³ííè÷àíêà, 40 ðîê³â, ìàòåð³àëüíî ³ æèòëîì çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Â³ííèöÿ,
21001, à/ñ 729

15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ
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. (098) 773-76-93
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

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

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

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

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

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
Êóïëþ ÷îâåí íàäóâíèé, á³íîêëü, âåëîñèïåä, íàìåò. (098) 370-3850
Ïðîäàì âåëîñèïåä ç äâèãóíîì, óí³âåðñàëüíèé, âåëîñèïåò áåíçèíîâèé, ïðîñòèé. (097) 147-67-91
Ïðîäàì ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä «Ä³ñêàâåð³». Â³äì³ííèé ñòàí. Ö³íà
äîãîâ³ðíà (067) 776-04-27

506662

ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß,
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-4664, 57-30-64
ÊÓÏËÞ ÁÎ×ÊÈ ÌÅÒÀËÅÂІ 200Ë. (068) 640-83-38
ÊÓÏËÞ ÂÎÐÎÒÀ ÌÅÒÀË.ÃÀÐÀÆÍІ Á/Â ÀÁÎ ÍÎÂІ (068) 64083-38
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64,
57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64

17. ТВАРИНИ

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

17.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

Ïîðîäèñò³ êóðè, êà÷êè, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ãîëóáè
òà ïåðåãí³é. (067)869-88-93, (063)130-30-80
Òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíó 8 ì³ñÿö³â. Àáî òåëèöþ, ò³ëüíó 2 ì³ñÿö³.
(067) 850-61-97

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ
Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ òðàêòîðèñòà ìàøèí³ñòà ÀÀ ¹151326 â³ä
14.06.2001 íà ³ìÿ Êîöþê Â³òàë³é Âàëåð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³¿ À ¹609834 â³ä
15.06.1991ð. íà ³ì’ÿ ×óõð³ÿ Іãîðÿ Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíî äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ (ïðàâî íà ñïàäùèíó)
âèäàíèé íà ³ì‘ÿ Іùåíêî Î.Ñ. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ìàøèíè ÌÒÇ-82-1, äåðæàâíèé ¹ 05528 ÀÑ, äâèãóí 977288. Ââàæàòè íåä³éñíèì àáî
ïîâåðíóòè. (067) 491-43-68
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹71 â³ä
27.01.2000ð. âèäàíî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ³ì‘ÿ Ïàãàðêîâ Î.І. çà àäðåñîþ: Êîñìîíàâò³â, 66,êâ.1. Ââàæàòè íåä³éñíèì.

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.2 ÊÓÏËÞ
À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÌÅÕÀÍІ×ÍІ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÏËÀÒÈ, ÐÎÇÊËÀÄÍІ,
ÍÎÂІ, ÂІÉÑÜÊ.ÎÄßÃ. ÄÎÐÎÃÎ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ×ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË.,
ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91
ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 5730-64

ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 75377-50
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ,
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64
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
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RIA, Ñåðåäà, 3 ñåðïíÿ 2022

ДЛЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК
ПОТРІБНІ ТКАНИНА, ФАРБА, ЛЮДИ
Посильна допомога  Щоб зробити
непомітними наших бійців, залучається
багато непомітної, але важкої праці.
Для того щоб сплести маскувальну
сітку, волонтери проводять у спортзалі
будівельного технікуму по дев’ять годин
щодня, крім неділі. Часом не вистачає
певних компонентів, частіше — рук.
Вистачає лише замовлень, які стабільно
на місяць вперед. Тому, в кого є трішки
вільного часу і бажання — приходьте
поплести
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó ñïîðòçàë³ Â³ííèöüêîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî òåõí³êóìó âîëîíòåðè ïëåòóòü ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè ç ïî÷àòêó
â³éíè. Òóò âîíè ïåðåáèðàþòü
òêàíèíè, íàð³çàþòü ¿¿ íà ñìóæêè, ç íèòîê ïëåòóòü ñ³òêè, ïîò³ì
íà ö³ ñ³òêè íàâ’ÿçóþòü ñìóæêè
òêàíèí. Ïîò³ì òå, ùî áóëî ñìóæêàìè, íèòêàìè, ñ³òêàìè, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ìàñêóâàëüíèé çàñ³á,
ÿêèé áåðåæå íàøèõ á³éö³â â³ä
âîðîæîãî îêà.
ЗАМОВЛЕНЬ — МОРЕ
Áàãàòî áàòüê³â òàíöþþ÷èõ ä³òåé Â³ííèö³ çíàþòü Îëüãó Ìèêîëà¿âíó. Âîíà ìàìà òàíöþâàëüíî¿
ñòóä³¿, ÿêà ðàí³øå ìàëà íàçâó 3Z
«Òðèçåò». Àëå ÷åðåç âòîðãíåííÿ
ðîñ³éñüêèé â³éñüê â Óêðà¿íó, òà
÷åðåç ñèìâîë³êó, ç ÿêîþ âîðîã
ïðèïåðñÿ äî íàñ, òàíöþâàëüíà
ñòóä³ÿ íå ëèøå ïðèïèíèëà âèñòóïàòè, íàçâó òåæ äîâåëîñü çì³íèòè íà ²²²ÎN «Òð³îí». Òà ìîâà
íå ïðî òàíö³. Òåïåð ïàí³ Îëüãà,
çàì³ñòü òîãî ùîá âîçèòè ä³òåé
íà ð³çíîìàí³òí³ òàíöþâàëüí³
çìàãàííÿ, ìàº âîëîíòåðñüêèé
öåíòð, äå ïëåòå ìàñêóâàëüí³
ñ³òêè íà ôðîíò. Ïîïèò íà íèõ
äóæå âåëèêèé, ³ âîëîíòåðè ïðîñòî íå âñòèãàþòü.Òðàïëÿþòüñÿ
ïðèêð³ âèïàäêè…
¯é çàòåëåôîíóâàëà æ³íêà ³ ïî-

ïðîñèëà ìàñêóâàëüíó ñ³òêó íà ïåðåäîâó, òåðì³íîâî. Çàìîâëåíü
íà ñ³òêè ó âîëîíòåð³â — íà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ âïåðåä. Â³ëüíèõ
íåìàº, àëå æ³íö³ ïîîá³öÿëè, ùî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çðîáëÿòü ³
ïåðåäàäóòü.
— ×åðåç ïàðó ãîäèí ìåí³ ïîäçâîíèëà ³íøà æ³íêà. Ïðåäñòàâèëàñÿ ìàò³ð’þ çàõèñíèêà, ÿêèé
ñòî¿òü íà íóë³, ÿêîìó ïîòð³áíà
áóëà öÿ ìàñêóâàëüíà ñ³òêà. ß ïî÷óëà â³ä íå¿ âñå. ßêà ÿ áåçñîâ³ñíà, ÿêà òàêà-ñÿêà ³ áàãàòî ³íøîãî. Ïîâ³ðòå, ÿ íå çìîãëà íàâ³òü
ñëîâà âñòàâèòè. Ïðè òîìó, ùî
ÿ íå ïîîá³öÿëà ñ³òêó, à ïîîá³öÿëà
ïîñòàðàòèñÿ äîïîìîãòè, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà. — Íå ïîäóìàéòå.
ß çîâñ³ì íå îáðàæàþñÿ íà ìàò³ð
äèòèíè, ÿêà çàðàç çàõèùàº íàñ ç
âàìè. Íàâïàêè, ìåí³ äóæå øêîäà, ùî ÿ íå çìîãëà ¿é ñüîãîäí³
äîïîìîãòè. Ìè çðîáèìî öþ ñ³òî÷êó ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³äïðàâèìî, ùîá ìàìèíå ñåðöå õî÷
òð³øêè çàñïîêî¿ëîñÿ! Àëå, äðóç³,
âè ðîçóì³ºòå, ÿêå çíà÷åííÿ ìàþòü ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè äëÿ íàøèõ
ÇÑÓ? À ðîçóì³ºòå, ùî ³ õòî ñòî¿òü
çà âèãîòîâëåííÿì òàêèõ âàæëèâèõ
ðå÷åé, òàêèõ ÿê ñ³òêà ³ ê³ê³ìîðà? Åëåìåíòàðíèé ëàíöþæîê äëÿ
ïðèêëàäó:
— Ì³ñöå äëÿ âèãîòîâëåííÿ;
— âîëîíòåðè, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü
îñíîâó äëÿ ñ³òêè;
— áëàãîä³éíèêè, ÿê³ ïðèâîçÿòü
òêàíèíó àáî ñêèäàþòü ãðîø³ íà ¿¿
çàêóï³âëþ;
— âîëîíòåðè, ÿê³ ôàðáóþòü

òêàíèíó äëÿ ñ³òêè, ïðè öüîìó
çáèðàþòü ãðîø³ íà ôàðáó, ÿêîþ
³ ôàðáóþòü ñ³òêó;
— âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàñóþòü òà
íàð³çàþòü ïîôàðáîâàíó òêàíèíó;
— âîëîíòåðè, ÿê³ çàïë³òàþòü
ö³ ñ³òêè ³ â’ÿæóòü çà ðîçì³ðàìè.
Âñå öå ðîáèòüñÿ íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ. Áóâàº òàê, ùî
íå âèñòà÷àº òêàíèíè, ôàðáè àáî,
ãîëîâíå — ëþäåé, ùîá âèïëåñòè
³ ïåðåäàòè â ðóêè öþ äîðîãîö³ííó
ð³÷. À çàìîâëåííÿ º çàâæäè. ² ¿õ
äóæå áàãàòî.
— Ó íàñ òðè òî÷êè ïî âèãîòîâëåííþ ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê, àëå
ìè íå âñòèãàºìî, áî ìè íå çàâîä, — ãîâîðèòü Îëüãà. — ² íàì
ïîòð³áíà äîïîìîãà, òîìó áóäüõòî, â êîãî º ÷àñ òà íàòõíåííÿ,
ïðèõîäüòå äî íàñ íà ïàðó ãîäèí,

Ï³äõîäèòü ïîñò³ëüíà
á³ëèçíà, ñêàòåðòèíè,
øòîðè, òþëü. ²äåàëüíèé
êîë³ð — á³ëèé, òîìó
ùî òêàíèíè ôàðáóþòü
ó æîâò³ òà çåëåí³ â³äò³íêè
ìè âñå ïîêàæåìî, ðîçêàæåìî,
à âè äîïîìîæåòå íàì ³ íàøèì
á³éöÿì.
ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ СІТОК
Çà ñëîâàìè Îëüãè äëÿ ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê ¿ì òî÷íî íå ï³äõîäèòü ñèíòåòèêà. Òàêà ñòîâ³äñîòêîâà ñèíòåòèêà, òîìó ùî
ôàðáà ¿¿ íå áåðå. À ùå íå ï³äõîäÿòü òêàíèíè ñèíüîãî êîëüîðó,
³ ÿñêðàâîãî ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
Íå ï³äõîäèòü ³ äæèíñîâà òêàíèíà, ç íåþ âàæêî ïðàöþâàòè,
³ âîíà ñàìà ïî ñîá³ âàæêà, òîæ ³
ñ³òêà áóäå òåæ âàæêîþ. Ç ò³º¿ æ
ïðè÷èíè ³ ð³çíîãî âèäó êîâäðè
òåæ íåñòè íå ïîòð³áíî. Âîëîíòåðè íàð³çàþòü òêàíèíó ³ â’ÿæóòü
¿¿ ðóêàìè, òîæ âàðòî çðîçóì³òè,
ùî ð³çàòè òàê³ ðå÷³ äóæå âàæêî.
Íå âàðòî íåñòè íà ñ³òêè ³ ð³ç-

Дівчата пообіцяли до ночі виплести сітку. Мама захисника,
яка дзвонила Ользі, зранку відправила сітку сину
íèé îäÿã, íàâ³òü ÿêùî â³í ï³äõîäÿùîãî êîëüîðó, íàâ³òü ÿêùî öåé
îäÿã ç ëåãêî¿ òêàíèíè ³ çîâñ³ì áåç
ñèíòåòèêè. Òîìó ùî îäÿã, ïåðåä
òèì ÿê ôàðáóâàòè, ïîòð³áíî áóäå
ðîçïîðîòè, à öå ÷àñ ³ ðóêè, ³ ñèëè,
ÿêèõ çàâæäè íå âèñòà÷àº.
Òîìó ÿêùî ó âàñ íàêîïè÷èëàñü
êóïà ôóòáîëîê, ñîðî÷îê, øîðò³â,
øòàí³â, ñï³äíèöü ³ íàâ³òü ðîçïàðîâàíèõ íîñê³â — íå íåñ³òü — öå
âñå íå ï³äõîäèòü äëÿ ñ³òêè.
— Ùî ï³äõîäèòü, òàê öå ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ñêàòåðòèíè, øòî-

ðè, òþëü, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà. —
² ³äåàëüíèé êîë³ð çâ³ñíî á³ëèé,
òîìó ùî ôàðáóºìî ìè òêàíèíè
â æîâò³ òà çåëåí³ â³äò³íêè. Àëå
ÿêùî, íàïðèêëàä, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà áóäå êîëüîðîâà, í³÷îãî
ñòðàøíîãî ìè ïîôàðáóºìî.
Äî ðå÷³, îñíîâó äëÿ ñ³òêè òóò
òåæ â’ÿæóòü ëþäè, òîìó äëÿ ö³º¿
îñíîâè çàâæäè ïîòð³áíà øîâêîâà íèòêà. Òàêà, ç ÿêî¿ ðèáàëêè
ïëåòóòü ñ³òêè. À ùå º ïîñò³éíà
ïîòðåáà ó ôàðáàõ äëÿ òêàíèí. ²
íàéãîëîâí³øå — öå ðóêè.

Тут завжди потрібна допомога
— Ми в’яжемо сітки щодня
по буднях з 10.00 до 19.00,
в суботу з 10.00 до 17.00. Лише
неділя вихідний, — говорить
Ольга. — Тож вінничани, не втра-

чайте час, щоб допомогти нашим захисникам. Ви можете
перебрати шафу і принести нам
тканину, кинути грошей на закупівлю фарби, або прийти до нас

і плести та нарізати.
Наша адреса: пр. Коцюбинського, 53 спортзал Вінницького
архітектурно-будівельного технікуму
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«МРІЮ ПРО МИР ЦІНОЮ ПЕРЕМОГИ»
На захисті  Ім’я військового Євгена
Ісаєва з позивним «Апостол» не раз
з’являлася на шпальтах видань. Боєць
воює з рашистами з 2014 року, тому
перемог і втрат було чимало. Вінничанин
розповів про війну, мужність побратимів
на передовій і безпеку цивільних у тилу
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

ªâãåí ²ñàºâ ðîäîì ³ç Çàïîð³ææÿ,
ïðîæèâàº ó Â³ííèö³. Ó â³éñüêî
ï³øîâ ùå äî ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ. Ïî-³íøîìó íå ì³ã, áî ñàì
³ç ðîäèíè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â:
áàòüêè — ó äåñàíòíèõ â³éñüêàõ,
ìîëîäøèé áðàò — ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü.
ВТРАТИВ СТОПУ
— ß ï³øîâ ñëóæèòè íà ñòðîêîâó ñëóæáó, áî õîò³â ñòàòè îô³öåðîì, â³äñëóæèâøè öåé øëÿõ
â³ä «à» äî «ÿ». Ïîâåðíóâñÿ äîäîìó ï³ñëÿ ñëóæáè â ëèñòîïàä³
2013 ðîêó, ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïîáóâ
âäîìà — ³ çíîâó ï³øîâ ñëóæèòè, — ïðèãàäóº áîºöü ³ç ïîçèâíèì
«Àïîñòîë».
Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ð³äíà (áî æ â³äñëóæèâ ó í³é
«ñòðî÷êó») 79-òà áðèãàäà äèñëîêóâàëàñÿ íà êîðäîí³ ç Êðèìîì
(×îíãàð, Ñèâàø). Çãîäîì ïî÷àâñÿ
ðóõ ó íàïðÿìêó ñõ³äíîãî êîðäîíó: ñïî÷àòêó ñåëî Äîâãåíüêå, äå
íà òîé ÷àñ áóâ îñíîâíèé, çà ñëîâàìè ªâãåíà, òàá³ð ÀÒÎ. Â³äòîä³
â ³ñòîð³¿ ï³äðîçä³ëó é ïî÷àëèñÿ
ïåðø³ áîéîâ³ îïåðàö³¿, ñåðéîçí³
îáñòð³ëè òà âòðàòè.
Â³ñ³ì ðîê³â òîìó, ëèïíåâîãî
ñâ³òàíêó, ïî òàáîðó óêðà¿íñüêèõ
â³éñüêîâèõ ï³ä ñåëèùåì Çåëåíîï³ëëÿ íà Ëóãàíùèí³, ðîñ³éñüê³
â³éñüêà â³äêðèëè âîãîíü ³ç ðåàêòèâíèõ ñèñòåì çàëïîâîãî âîãíþ «Ãðàä». Âíàñë³äîê îáñòð³ëó
çàãèíóëî 30 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑÓ ³ ø³ñòü ïðèêîðäîííèê³â. Òîä³ ìåäèêè âðÿòóâàëè æèòòÿ
20-ð³÷íîãî ìîëîäøîãî ñåðæàíòà
ªâãåíà ²ñàºâà, õî÷à äîâåëîñÿ àìïóòóâàòè ñòîïó.

«ЩО НА ГРАЖДАНЦІ
РОБИТИ?»
Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, ïðîòåçóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ âæå ó Â³ííèö³
ªâãåí ²ñàºâ âèð³øóº ïîâåðíóòèñÿ
ñëóæèòè â Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè.
— ß õîò³â ñëóæèòè â àðì³¿, ³
ÿ õî÷ó ñòàòè îô³öåðîì. ß äî öüîãî ïîìàëó éäó, ìàëåíüêèìè ì³êðîêðîêàìè. À ùî ìåí³ íà «ãðàæäàíö³» ðîáèòè?
Ñïî÷àòêó ²ñàºâ ñëóæèâ ó â³éñüêîâîìó êîì³ñàð³àò³ ó Â³ííèö³, çãîäîì éîìó çàïðîïîíóâàëè
ñëóæèòè ó Â³éñüêîâ³é àêàäåì³¿
â Îäåñ³ íà ôàêóëüòåò³ ï³äãîòîâêè
ñïåö³àë³ñò³â â³éñüêîâî¿ ðîçâ³äêè
òà ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â³í
áóâ ³íñòðóêòîðîì, à éîãî ñëóõà÷à-

«ß íå Àðåñòîâè÷,
ïðîãíîç³â íå
ðîáèòèìó. Ïðîòå
ïåðåêîíàíèé, ùî â³éíà
çàòÿãíåòüñÿ. Â³ðþ, ùî
ìè ïåðåìîæåìî»
ìè áóëè ìàéáóòí³ îô³öåðè åë³òíèõ, ñòâîðåíèõ â Óêðà¿í³ çà ñòàíäàðòàìè ÍÀÒÎ, Ñèë ñïåö³àëüíèõ
îïåðàö³é. Ïîðàíåíèé äåñàíòíèê
íàâ÷àâ êîìàíäèð³â ãðóï ðîçâ³äêè
òà ñïåöïðèçíà÷åíö³â ÷è íå íàéãîëîâí³øî¿ øòóêè íà â³éí³: ÿê çáåðåãòè ñîá³ ÷è ïîáðàòèìó æèòòÿ.
Âë³òêó 2019 ðîêó ²ñàºâ ÿê ³íñòðóêòîð ó ñêëàä³ 44-ãî íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ïî¿õàâ ó Ëèòâó íàâ÷àòè òàêòè÷í³é ìåäèöèí³ òàìòåøí³õ â³éñüêîâèõ, ïîë³öåéñüêèõ
òà íàâ³òü öèâ³ëüíèõ. Ó âåðåñí³
òîãî æ ðîêó ªâãåí ²ñàºâ âäðóãå
âçÿâ ó÷àñòü ó «²ãðàõ Íåñêîðåíèõ».
Âïðàâëÿâñÿ, ÿê ³ ïîïåðåäíüîãî
ðàçó, ó âåëîãîíö³ ïî øîñå òà
ñòð³ëüá³ ç ëóêà. Âïåðøå — çäîáóâ ñð³áëî.

Євген Ісаєв на війні з 2014 року. Тоді 20-річний солдат втратив стопу. Не зважаючи на це, нині
він продовжує службу
ВСЕ ЗРОЗУМІЛИ, ЯК ПІД
КРИМОМ СТОЯЛИ
Õî÷ ªâãåí ²ñàºâ âòðàòèâ ñòîïó,
òà ïîïðè öå çíîâó ïî¿õàâ íà â³éíó â çîíó ÀÒÎ. Òîä³ â³ä êåð³âíèöòâà ï³äðîçä³ëó âïåðøå ÷³òêî
ïî÷óâ, ùî óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ìàº
ñïðàâó ç â³äêðèòèì ðîñ³éñüêèì
âòîðãíåííÿì.
— Âñ³ âñå ðîçóì³ëè îäðàçó, ùå
ÿê ìè ï³ä Êðèìîì ñòîÿëè. Â³éñüêîâ³ íàøî¿ áðèãàäè, ÿê³ áðàëè
ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ
â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ñâ³òó, çàâæäè
êàçàëè, ùî êåïñüêî áóäå â³ä Ðîñ³¿,
à íå â³ä Àìåðèêè. Òàê ³ ñòàëîñÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì â³éñüêîâèé ïðîäîâæóâàâ ñëóæáó íà ë³í³¿ ðîçìåæóâàííÿ â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. Ð³ê
òîìó ÇÌ² îáëåò³ëà íîâèíà: áîºöü

Об’єднатися і працювати
У такі нелегкі часи, ні цивільні
без військових, ні військові без
цивільних обходитися не можуть. Тому, за словами Євгена Ісаєва, нам потрібно максимально
об’єднатися і працювати як один
механізм.
— Дев’ятий рік ми чинимо опір
ворогу, Європа б такого не витримала, — говорить ветеран війни. —
Ми протистоїмо досить сильній
армії, тому ми маємо гуртуватися.
Хоча в нас є бойовий головнокомандувач, якому армія довіряє.
Бійці, побратими дуже круті, класні люди. Вони воюють не один рік,
справжні люди своєї країни. В порівнянні з 2014 роком ми краще
озброєні, є транспорт, у нас краща
форма, і засоби захисту.
З тилу нам допомагають прості люди. Є волонтери, які ще з
2014 року підтримують, і всі запити закривають. В цьому єднанні
і наша перемога.
До того, що чоловікам видають
повістки в тому числі і в закладах

відпочинку, військовий ставиться
схвально.
— Хто не готовий, що повістку
отримає? Мені було 20 років
в 2014 році, я пішов, — розповідає боєць. — До цього не можна
підготуватися. Крім того, в законі не прописано, що є певне
місце, де мають давати повістки.
Чоловіки деякі кажуть, що не готові йти до війська. А я їм кажу —
хлопчики, вісім років війна, час
був приготуватися. Просто одні
воювали, інши відсиджувалися.
Переселенці чоловіки теж мають
допомагати, чим можуть тим, хто
нині на передовій. А не так, щоб
бійці з різних куточків України
їдуть захищати їх міста, а здорові
чоловіки тут грітимуть п’яту точку.
Це трішки нонсенс.
Ісаєв говорить, що є люди, які під
час війни дійсно розчарували.
— Розчарований в тому, що були і
є дебіли, які в росії вбачають світле майбутнє, — каже боєць. — Але
їм не варто забувати, що росіяни

підступні і будуть бити по цивільних, знущатися над ними, — вони і
в інших війнах вели себе так само,
це не секрет.
Ще військовий зізнався, що йому
теж буває страшно, бо він нормальна, адекватна людина. Також
він сказав, що нічого проти не має,
коли військові на передовій роблять свою роботу, в тилу люди
живуть повноцінним життям.
— Я, інші хлопці і дівчата, ми тут
для чого на передовій? Щоб всі
інші українці жили, а не існували.
Якщо людина підтримує армію,
чому вона не може відпочити?
На запитання, коли це все закінчиться, Євген Ісаєв прогнозів
не дає, але переконаний — не скоро.
— Я не Арестович, прогнозів не робитиму. Проте переконаний, що
війна затягнеться. Мрію лиш про
єдине — про мир, але ціною перемоги. А я переконаний, що ми
обов’язково переможемо, все
буде добре.

³ç Â³ííèö³, ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é
ªâãåí ²ñàºâ ³ç ïîçèâíèì «Àïîñòîë» ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ïîáðàòèìàìè
ï³äíÿëèñÿ ³ âñòàíîâèëè íà 25-ìåòðîâ³é âèøö³ ïåðåä Ëóãàíñüêîì
ïðàïîð Óêðà¿íè. Íà â÷èíîê íàøèõ
âî¿í³â ìåðåæà ïðîñòî âèáóõíóëà
îâàö³ÿìè, ³ òèñÿ÷³ ëþäåé íå ïðèõîâóâàëè ñâîº¿ ðàäîñò³.
Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó çàõèñíèê
ïëàíóâàâ ¿õàòè íà âåòåðàíñüêèé
âåëîìàðàôîí ó Ëîíäîí ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó. Ñàìå ïî÷àâ
³íòåíñèâí³ òðåíóâàííÿ. Àëå ëþòèé 2022 ðîêó çíîâó ïîêëèêàâ
ªâãåíà âçÿòè äî ðóê çáðîþ: ðîñ³ÿ
ïî÷àëà ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó ç
Óêðà¿íîþ.
ВІЙНА ТРИВАЄ ВІСІМ РОКІВ
Ó áåðåçí³ 2022 ðîêó âñÿ Óêðà¿íà
çíîâó çàãîâîðèëà ïðî â³éñüêîâîãî, â³ííè÷àíèíà ªâãåíà ²ñàºâà ç
ïîçèâíèì «Àïîñòîë». Âè, íàïåâíî, ÷èòàëè äîïèñ á³éöÿ, ÿêèé ï³ä
Êèºâîì âðÿòóâàâ ä³â÷èíêó ç-ï³ä
îáñòð³ë³â, à âîíà ì³öíî ïðèòèñêàëàñÿ äî íüîãî é øåïîò³ëà: «Ëþáëþ òåáå, óêðà¿íñüêèé ñîëäàòå».
Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ìàëåíüêî¿ óêðà¿íêè ªâãåí ïåðåêîíàâñÿ — ìè
âèãðàºìî öþ â³éíó. Â öüîìó ùå
á³ëüøå ïåðåêîíàíèé ³ òåïåð, õî÷à
çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè â³äáóëîñÿ ÷èìàëî òðàã³÷íèõ
äëÿ Óêðà¿íè ïîä³é.
Â ñåðåäèí³ ëèïíÿ, êîëè öåíòð
Â³ííèö³ àòàêóâàëè ðàøèñòñüê³
ðàêåòè, ªâãåí ²ñàºâ çíàõîäèâñÿ
ó ì³ñöåâîìó ãîñï³òàë³ — ï³äë³êîâóâàâ ñòàð³ ðàíè, ïðè¿õàâ ç
Ëóãàíùèíè. Òå, ùî îáñòð³ëÿëè
íàøå ì³ñòî, äëÿ á³éöÿ íå áóëî
íåî÷³êóâàíèì.
— Â Óêðà¿í³ â³éíà òðèâàº â³ñ³ì ðîê³â, òîìó í³÷îãî äèâíîãî
íåìàº, ùî â ïåð³îä ïîâíîìàøòàáíèõ áîéîâèõ ä³é Â³ííèöþ
îáñòð³ëÿëè, — ãîâîðèòü ²ñàºâ. —
Öå íå áóâ òåðîðèñòè÷íèé àêò, öå
ðåàëüíå îáëè÷÷ÿ ðàø³. Âîíè ÷³òêî

ïðîäóìóþòü êîæåí êðîê. Âîðîã
âèïàäêîâî ðàêåòè íå âèïóñêàº,
âîíè âëó÷àþòü òî÷íî â ö³ëü.
БЕЗПЕКА ЦИВІЛЬНИХ
Óêðà¿íöÿì ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ êðà¿íè áîºöü ðåêîìåíäóº
â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó äîòðèìóâàòèñü åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë
áåçïåêè.
— Í³õòî íå çíàº, êóäè ïðèëåòèòü ï³ä ÷àñ íàñòóïíî¿ òðèâîãè,
òîìó ñïóñêàéòåñÿ â óêðèòòÿ, —
êàæå ²ñàºâ. — Íîñ³òü ³ç ñîáîþ
àïòå÷êó ç íåîáõ³äíèì, òóðí³êåòè. Îñê³ëüêè â 70% âèïàäê³â
ï³ñëÿ îáñòð³ëó ïîðàíåí³ ìàþòü
ìàñèâí³ êðîâîâòðàòè. ßêùî ìàºòå
åëåìåíòàðí³ íàâè÷êè ïî íàäàííþ äîïîìîãè — íå ïàí³êóéòå,
äîïîìàãàéòå ïîðàíåíèì, ï³äêàæ³òü, ùî ðîáèòè ³íøèì. ßêùî º
òðàíñïîðò, âåç³òü ïîñòðàæäàëèõ
äî ë³êàðåíü.
Íàâ³òü ó â³äíîñíî ñïîê³éíèõ
ì³ñòàõ ìîæóòü áóòè ïðèëüîòè, —
ïåðåêîíàíèé â³ííè÷àíèí. Ó Â³ííèö³ ëþäè äåùî ðîçñëàáèëèñÿ,
à öüîãî ðîáèòè íå âàðòî.
— ß íå çíàþ, ùî òåïåð ó Â³ííèö³ ç óêðèòòÿìè. Àëå, ï³ä ÷àñ
òðèâîãè ëþäè âèõîäÿòü ç òîðãîâèõ öåíòð³â ³ ñòîÿòü á³ëÿ âõîäó —
öå íå ì³ðè áåçïåêè, — ãîâîðèòü
áîºöü. — Íàâ³òü ïåðåä ïðèëüîòîì äî Áóäèíêó îô³öåð³â, áà÷èìî
íà êàìåðàõ ñïîñòåðåæåííÿ, ùî
ï³ä ÷àñ òðèâîãè ëþäè íå õîâàëèñÿ, à ¿çäèëè íà âåëîñèïåäàõ,
ãóëÿëè ç ä³òüìè. Âàðòî íå íåõòóâàòè âëàñíèì æèòòÿì. Õî÷à, ùî
ãîâîðèòè ïðî Â³ííèöþ… Íåùîäàâíî ÿ ¿äó ïî Ëèñè÷àíñüêó, äå
éîãî îñòàíí³ì ÷àñîì çð³âíþâàëè
³ç çåìëåþ, à ìàòè éäå âóëèöåþ ç
êîëÿñêîþ, â ÿê³é äèòèíà. ßêùî
òîá³ íà ñåáå íàïëþâàòè, òî âèâåçè
â áåçïå÷íå ì³ñöå ³ âðÿòóé õî÷à á
äèòèíó… Áåðåæ³òü ñåáå ³ ñâî¿õ
ä³òåé, îñê³ëüêè ðîñ³ÿ ìàº çà ìåòó
çíèùèòè íàøó íàö³þ.
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ЩОБ НЕ БУЛО ДВОХ ЕПІДЕМІЙ.
КОМУ ПОТРІБНА 4 ДОЗА ВАКЦИНИ
Нікуди не подівся  Статистика
говорить, що кількість хворих
на коронавірус на Вінниччині стабільно
невелика, і складається враження,
що ковід нам вдалось перемогти.
Проте у МОЗ говорять про новий штам
«Омікрону» та дозволили введення другої
бустерної дози вакцини проти COVID-19.
Кому варто щеплюватися та де у Вінниці
працюють центри вакцинації?
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Ïðî òå, ùî íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè
ïîòð³áíî âàêöèíóâàòèñÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ïîñò³éíî ãîâîðÿòü ìåäèêè.
Ó Â³ííèö³ ïðîäîâæóþòü âèÿâëÿòè
âèïàäêè çàõâîðþâàíü íà êîðîíàâ³ðóñ. Íà ñòîð³íö³ Ì³í³ñòåðñòâà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 28 ëèïíÿ îïóáë³êóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî
â Óêðà¿í³ âèÿâèëè íîâèé ð³çíîâèä «Îì³êðîíó», ÿêèé íàçèâàþòü
òèïîì «ÂÀ.5».
«Íàðàç³ 7 òàêèõ âèïàäê³â âäàëîñü çíàéòè ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³, àëå íå âèêëþ÷åíî, ùî ï³äòèï «Îì³êðîíó» âæå º â ³íøèõ
ðåã³îíàõ. Äîñë³äæåííÿ çðàçê³â
òðèâàþòü», — êàæóòü ó ì³í³ñòåðñòâ³.
Ó ÌÎÇ íàãîëîøóþòü, ùî
COVID-19 âñå ùå í³êóäè
íå çíèê. Áà á³ëüøå, â³ðóñ ìóòóº ³ íàìàãàºòüñÿ óõèëèòèñü â³ä
³ìóííî¿ â³äïîâ³ä³.
«×è ä³º âàêöèíà íà öåé ï³äâèä?
Íàÿâíà ³íôîðìàö³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî
îòðèìàííÿ áóñòåðíî¿ äîçè çíà÷íî ï³äâèùóº ð³âåíü óòâîðåííÿ
íåéòðàë³çóâàëüíèõ àíòèò³ë íàâ³òü
ïðîòè öüîãî ï³äòèïó â³ðóñó», —
ñòâåðäæóþòü ó ÌÎÇ.
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ùîäíÿ
ïðîäîâæóþòü âèÿâëÿòè õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ. Òàê, ¿õ çíà÷íî
ìåíøå, 26 ëèïíÿ âñ³ìà ëàáîðàòîð³ÿìè îáëàñò³ äîñë³äæåíî 91 çðàçîê íà COVID-19. Â ï³äñóìêó
çàðåºñòðîâàíî 28 ëàáîðàòîðíî
ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â.
Çàãàëîì íà äàíèé ÷àñ â îáëàñò³

õâîð³þòü 153 îñîáè, ç íèõ 27 ä³òåé ³ 3 ìåäèêè.
ВАКЦИНАЦІЯ
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ íàãîëîøóþòü, ùî íàéêðàùèé ìåòîä áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì — âàêöèíàö³ÿ.
Íåùîäàâíî â ÌÎÇ äîçâîëèëè
ââåäåííÿ äðóãî¿ áóñòåðíî¿ äîçè
âàêöèíè ïðîòè COVID-19. Äëÿ
äðóãî¿ áóñòåðíî¿ äîçè çàñòîñîâóâàòèìóòü ìÐÍÊ-âàêöèíó (íàðàç³
â Óêðà¿í³ öå Pfizer) ç ³íòåðâàëîì
ùîíàéìåíøå 4 ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïåðøî¿ áóñòåðíî¿ äîçè.
ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ ÌÎÇ,
äðóãèé áóñòåð ìîæóòü îòðèìàòè
ëèøå:
 ëþäè â³êîì ïîíàä 60 ðîê³â;
 ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó çàêëàäàõ äîãëÿäó çà ë³òí³ìè ëþäüìè;
 ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ;
 ëþäè ç ³ìóíîñóïðåñ³ºþ;
 ëþäè â³êîì 18–59 ðîê³â ³ç
ìåäè÷íèìè ñòàíàìè, ÿê³ ï³äâèùóþòü ðèçèê òÿæêîãî ïåðåá³ãó
COVID-19;
 ëþäè â³êîì 18–59 ðîê³â ³ç
÷èñëåííèìè õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè.
Äðóãó áóñòåðíó äîçó âæå çàñòîñîâóþòü â ²çðà¿ë³, ÑØÀ, Êàíàä³,
Âåëèê³é Áðèòàí³¿, ßïîí³¿, ¿¿ ðåêîìåíäóâàëè ââîäèòè â êðà¿íàõ ªÑ.
ЧОМУ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ СЛІД
ПОДУМАТИ ВСІМ?
— Âæå ç ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó
ìè áà÷èìî, ùî âàêöèíîâàí³ ëþäè
íàâ³òü ÿêùî õâîð³þòü, òî ïåðåíîñÿòü çàõâîðþâàííÿ íàáàãàòî

У МОЗ наголошують, що COVID-19 все ще нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і
намагається ухилитись від імунної відповіді
ëåãøå. À âàæëèâ³øå ùå òå, ùî
ñåðåä âàêöèíîâàíèõ íàáàãàòî
ìåíøà ëåòàëüí³ñòü, — ïîÿñíþº
â³ííèöüêèé ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò
²ãîð Ìàòêîâñüêèé. — ×îìó âæå
çàðàç ïîòð³áíî ïðî öå äáàòè? Áî
äî íàñ íàñóâàºòüñÿ îñ³íí³é ïåð³îä. Áóäå çìåíøåííÿ çàõèñíèõ
âëàñòèâîñòåé îðãàí³çìó ó áóäüÿêîìó âèïàäêó, òî é â³äïîâ³äíî
ìè ìàºìî ï³äãîòóâàòèñÿ äî îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó, ïðèíàéìí³
ñòîñîâíî êîðîíàâ³ðóñó.
Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, âàêöèíóâàòèñÿ â³ä êîâ³äó òðåáà çîêðåìà é òîìó, ùîá íå áóëî íàêëàäàííÿ äâîõ åï³äåì³é: ãîñòðèõ
ðåñï³ðàòîðíèõ â³ðóñíèõ çàõâîðþâàíü/ãðèïó òà êîðîíàâ³ðóñó.
— Â öüîìó ðîö³, éìîâ³ðíî,
áóäå á³ëüøå ãðèïó ³ ìåíøå êîðî-

íàâ³ðóñó, îäíà÷å ïîºäíàííÿ äâîõ
³íôåêö³é áóäóòü ò³ëüêè ïîã³ðøóâàòè ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ, — ãîâîðèòü ôàõ³âåöü. — Âëàñíå, ÿê
ïðîãíîçóâàëîñÿ ùå äåñü âñåðåäèí³ åï³äåì³¿, ùî êîðîíàâ³ðóñ
öå áóäå ñåçîííå çàõâîðþâàííÿ
íà êøòàëò ãðèïó. Â³äïîâ³äíî ³
áóäå ñåçîíí³ñòü âàêöèíàö³¿.
Çàïèòàëè ó ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà, ùî ðîáèòè òèì â³ííè÷àíàì,
ó ÿêèõ òåðì³í êîâ³ä-ñåðòèô³êàòà
çàê³í÷èâñÿ ÷åðåç òå, ùî äàâíî
çðîáèëè äâ³ äîçè âàêöèíè, àëå
áóñòåð í³?
— Òðåáà ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ
ó ñïåö³àë³ñòà. ß á òàêèì ëþäÿì
ïîðàäèâ çðîáèòè ëàáîðàòîðíèé
ìîí³òîðèíã íà íàÿâí³ñòü àíòèò³ë
äî ñïàéêîâîãî á³ëêà. Íå áàíàëüíèõ ³ìóíîãëîáóë³í³â G. Îñòàíí³

ïîêàçóþòü, ùî ëþäèíà ïåðåõâîð³ëà, ³ çàõèñò â³ä êîâ³äó íà ÿêèéñü
÷àñ áóäå, — êàæå ë³êàð. — Íàñ æå
á³ëüøå ö³êàâèòü ñïàéêîâèé á³ëîê,
ÿêèé íàïðàöüîâóºòüñÿ îðãàí³çìîì â ïåðøó ÷åðãó ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿.
ßê ïîÿñíþº ²ãîð Ìàòêîâñüêèé,
çðîáèâøè òàêå äîñë³äæåííÿ, ìè
ïîáà÷èìî, ÷è º ³ìóí³òåò. ßêùî
â³í º, òî éîãî ïîòð³áíî çàêð³ïèòè
áóñòåðîì. ßêùî æ éîãî íåìàº
çîâñ³ì, ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âàêöèíàö³þ ç ïî÷àòêó.
— Íàãàäàþ, ùî ëþäñòâî âïåðøå ñòèêíóëîñÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì,
³ çàõâîðþâàííÿ ùå äî ê³íöÿ
íå âèâ÷åíå. Ôàõ³âö³ çàÿâëÿþòü,
ùî áóñòåðíó äîçó (òðåòþ) ìîæíà
ðîáèòè âïðîäîâæ 6–12 ì³ñÿö³â
ï³ñëÿ äðóãî¿.

Де зробити щеплення?
У Вінниці для отримання щеплення можна звернутись:
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» —
вул. М. Зерова, 13;
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2» — вул.
Магістратська, 44;
КНП «Центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги № 3» —
Хмельницьке шосе, 96;
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 4» — вул.
Замостянська, 18;
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 5» — вул.
Замостянська, 49.
Радимо попередньо дзвонити

у центри, щоб дізнатись про
графік роботи.
Нагадаємо, якщо у вас з’явились
симптоми коронавірусу (кашель,
ускладнене дихання, підвищена
температура, слабкість) — негайно зверніться за медичною допомогою телефоном до сімейного
лікаря.

РЕКЛАМА
509812

509540
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ВОНИ ЇЗДЯТЬ, ЯК ХОЧУТЬ.
ЩО РОБИТИ З САМОКАТЕРАМИ?
Небезпека  Вони дратують пішоходів
і бісять водіїв. Для них рухатися містом
зі швидкістю авто — легко. Перетинати
пішохідний перехід зі швидкістю
велосипеда — легко. Так само легко
спричинити ДТП і стати потерпілим
у ньому. Не всі самокатники такі, але
«такі» створюють загальну картину і
формують суспільну думку
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çíàéîìèé ÷àñòî
êàòàºòüñÿ ì³ñòîì
íà åëåêòðîñàìîêàò³. Æàðòóº,
ùî â³ä÷óâàº ñåáå
â öþ ìèòü ïòàøêîþ. ß îáð³çàþ
êðèëà: «Òè â³ðèø, ùî ìîæåø
ë³òàòè, àëå öåé ïîë³ò áåç ñïåöçàñîá³â áåçïåêè äî ïåðøî¿ ÿìêè
íà äîðîç³». ² «ñïåöçàñîáè», ³
«ÿìêà» òóò ìàþòü áàãàòî çíà÷åíü. Öå ³ ïðî ÏÄÐ, ÿê³ ïîòð³áíî çíàòè òà äîòðèìóâàòèñü, öå
ïðî ïîâàãó äî ³íøèõ ó÷àñíèê³â
ðóõó, öå ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Õî÷à ïðî ùî ìîæíà ãîâîðèòè,
ÿêùî åëåêòðîñàìîêàòè âîíè
í³áè º, òà ¿õ íà÷å ³ íåìà.
РЕЗОНАНСНЕ ДТП
Ñóïåðñüêà øòóêà, ä³éñíî ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ — ó Â³ííèö³
ìîæíà ïîáà÷èòè íå ëèøå ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò, àâò³âêè òà
ï³øîõîä³â, à ùå âåëîñèïåäèñò³â,
ïðèêîëüíèõ ëþäåé íà ìîíîêîëåñàõ ³ íå ìåíø ïðèêîëüíèõ
êåðìóâàëüíèê³â åëåêòðîñàìîêàò³â, â íàðîä³ — ñàìîêàòåð³â.
Õî÷à îñòàíí³ ÷àñòåíüêî ñòàëè
ç’ÿâëÿòèñÿ íà â³äåî Ñèòóàö³éíîãî
öåíòðó ÿê ãåðî¿ ñþæåòó. Çîêðåìà
22 ëèïíÿ êàìåðè â³äåîñïîñòåðå-

æåííÿ çàô³êñóâàëè ÄÒÏ íà Ñîáîðí³é. Ïîçàøëÿõîâèê Nissan
çáèâ ä³â÷èíó íà åëåêòðîñàìîêàò³, ÿêà ïðî¿æäæàëà ïî çåáð³
äîðîãó. Â³ä óäàðó ïîòåðï³ëó ï³äêèíóëî ó ïîâ³òð³. Äî ì³ñöÿ ïîä³¿
ïðèáóëè ïîë³öåéñüê³ òà øâèäêà.
Ó÷àñíèêè àâàð³¿ â³ä îôîðìëåííÿ
ÄÒÏ â³äìîâèëèñü òà âèð³øèëè
âñå çà çãîäîþ ñòîð³í.
Ïðîòå ïîä³ÿ âèêëèêàëà ðåçîíàíñ ³ ðåàêö³þ ó âèãëÿä³ ïåòèö³¿
äî ì³ñüêî¿ ðàäè ï³ä íàçâîþ —
«Áåçïåêà ðóõó åëåêòðîñàìîêàò³â». Àâòîðêà ïåòèö³¿ Íàòàë³ÿ
Áàëàíþê ïðîïîíóº:
Îáìåæèòè øâèäê³ñòü ðóõó
åëåêòðîñàìîêàò³â ó ìåæàõ ì³ñòà äî 20 êì/ãîä (êðàùå
äî 18 êì/ãîä). Çîáîâ’ÿçàòè
ô³ðìè ïðîêàòó åëåêòðîñàìîêàò³â âñòàíîâèòè àâòîìàòè÷íå
îáìåæåííÿ øâèäêîñò³ çã³äíî ç
íîâèìè ïðàâèëàìè.
Àäæå ÷åðåç çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñò³ åëåêòðîñàìîêàò³â, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äîòðèìàííÿ ÏÄÐ
òà çäîðîâîãî ãëóçäó (â áàãàòüîõ
âèïàäêàõ: ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè â íàâóøíèêàõ ï³ä ÷àñ ðóõó
òà ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè ðóõó), — öå ñóòòºâî çíèæóº
áåçïåêó ï³øîõîä³â òà àâòîìîá³ë³ñò³â.
Ñòàíîì íà 2 ñåðïíÿ ïåòèö³ÿ
íàáðàëà 167 ãîëîñ³â.

Камери відеоспостереження 22 липня зафіксували ДТП на Соборній. Позашляховик Nissan
збив дівчину на електросамокаті, яка проїжджала по «зебрі» дорогу
ПЕРЕВІРИЛИ КАМЕРИ
Â Ñèòóàö³éíîìó öåíòð³ òåæ
â³äðåàãóâàëè. ×åðåç çá³ëüøåííÿ
ê³ëüêîñò³ ÄÒÏ, â ÿêèõ îäèí ³ç
ó÷àñíèê³â êåðóº åëåêòðîñàìîêàòîì, ñòâîðèëè äîá³ðêó â³äåî ç
êàìåð ì³ñòà, ÿê³ ô³êñóâàëè ðóõ
íà åëåêòðîñàìîêàòàõ ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ äí³â.
² çðîáèëè âèñíîâîê: «Ïåðåãëÿíóâøè çàïèñè ç ì³ñüêèõ êàìåð
ñïîñòåðåæåííÿ Â³ííèö³, ìè ïåðåêîíàëèñü, ùî íàðàç³ òèõ, õòî
¿çäèòü íà åëåêòðîòðàíñïîðò³
«àáèÿê» — áëèçüêî 70%, ³íø³
30% — ÿê ì³í³ìóì, ï³øèì õîäîì
ïîðÿä ³ç ñàìîêàòîì ïåðåõîäÿòü
äîðîãó.
Çàóâàæèìî, ùî öå ëèøå íàø³
îñîáèñò³ ñïîñòåðåæåííÿ, â³äåî
âçÿòî ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ äí³â.
Çàêëèêàºìî êåðìóâàëüíèê³â åëåêòðîñàìîêàò³â áóòè ìàêñèìàëüíî
îáåðåæíèìè òà óâàæíèìè».

Немає визначення, є відповідальність
За словами адвоката Ярослава
Мартинюка, законодавством
на сьогодні не врегульовано питання, яке б пояснювало — що воно
таке, той електросамокат.
— Якісь законопроекти вносилися,
ще жодного не прийняли, — говорить адвокат. — Але в нас є судова
практика. Є рішення судів, де суди
визнають електросамокати транспортним засобом, тому що самокатери є учасниками ДТП. Вони як
вчиняють ДТП, так і стають потерпілими. Хоча в більшості випадків,
все ж таки перше. Судами самокатери прирівнюються до велосипедистів і кермувальників моторолерів.
За словами Ярослава Мартинюка, в судових рішеннях не пишуть,
що учасник ДТП прирівнюється
до велосипедиста. Ні. В рішенні
пишуть, що самокат на думку судді
являється транспортним засобом,
а тому на нього поширюється ПДР,
які стосуються велосипедистів та
мопедів. І керувальники цих самокатів притягуються до відповідальності як адміністративної, так
і кримінальної.
— Я читав рішення, де жінка їхала на самокаті і зіткнулася з пере-

хожим. Завдала чоловіку тілесних ушкоджень, ще й середньої
важкості. Суд визнав її виною
у вчинені ДТП, за кримінальною
статтею, — говорить адвокат. —
Звісно є багато ДТП по 124 статті
адмінкодексу, за якою самокатерів
притягують до відповідальності і
стягують шкоду, завдану іншому
транспортному засобу. Наприклад,
людина на електросамокаті в’їхала
в чужу автівку і пошкодила. Її визнали винною і власник авто потім
стягував з неї матеріальну шкоду.
За словами адвоката, через те що
не врегульоване питання самих
самокатів, то начебто і не заборонено законом керувати цими
самокатами дітям. І якщо таке
вчиняють діти, то відповідальність
відповідно несуть батьки. Але тут
велике «але».
— Пам’ятаєте, як минулого року
на Старомі Місті хлопчик на самокаті під вантажівку заїхав, —
говорить юрист. — Я не слідкував
за розвитком тієї справи, але
тоді водія вантажівки затримали. Не знаю, чи притягли його
до відповідальності, але на мою
думку в тій пригоді був винуватий
хлопчик.

(Ця подія сталася в квітні
2021 року, 10-річний хлопчик
від отриманих травм помер. Водій був затриманий за підозрою
у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу
(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують
транспортними засобами, що
спричинило смерть потерпілого).
За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі, — прим. авт.).
Якщо резюмувати вищесказане,
то маємо наступне: на рівні законодавства електросамокати ніяк
не визначені, тому станом на сьогодні ми можемо покладатися
на судову практику.
— Хоч в нас не англосаксонська
система права, де є прецедентне рішення і воно поширюється
на таку сферу правових відносин, бо колись так було встановлено судом, — говорить адвокат. — В нас має місце конкретне
рішення в конкретній справі при
конкретних обставинах. Та загалом
по Україні, коли учасником ДТП є
электросамокат, суди говорять, що
це — транспортний засіб.

НЕ В ТОМУ РІЧ
²íñòðóêòîð îíëàéí êóðñ³â äëÿ
âîä³¿â Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ ââàæàº, ùî º îäíà âàæëèâà ð³÷, ÿêó
ïîòð³áíî çðîçóì³òè âñ³ì, ³ çîêðåìà ä³òÿì, ÿê³ ¿çäÿòü íà åëåêòðîñàìîêàò³.
— Íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ âîä³é
ãîòîâèé äî ïîÿâè â ïåâíîìó ì³ñò³
ï³øîõîäà, â ïåâíîìó ì³ñö³ âåëîñèïåäèñòà, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð
Çºðùèêîâ. — Âîä³é çíàº, çã³äíî
ç ÏÄÐ, çâ³äêè âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ.
², íàïðèêëàä, ÷åêàþ÷è ï³øîõîäà,
äèâèòüñÿ óìîâíî íà òðè — ïÿòü
ìåòð³â â ïðàâó ñòîðîíó, òðè —
ïÿòü ìåòð³â â ë³âó ñòîðîíó.
À êîëè ç’ÿâëÿºòüñÿ öåé ñàìîêàò,
íà øâèäêîñò³ íàáàãàòî á³ëüø³é
í³æ ï³øîõ³ä, âîä³é íå çàâæäè éîãî
ìîæå ïîáà÷èòè.
Â êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿ ïî Nissan
³ ä³â÷èíö³, Îëåêñàíäð íå çí³ìàº
âèíè ç âîä³ÿ, òîìó ùî òàì âîä³é
ì³ã áè ïîáà÷èòè öþ ä³â÷èíó.
— Àëå ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî
çàãàëüí³ ñèòóàö³¿, òî âîä³é ãîòîâèé ïîáà÷èòè íà ï³øîõ³äíîìó
ïåðåõîä³ îñîáó, ÿêà ðóõàºòüñÿ ç³
øâèäê³ñòþ òðè–ï’ÿòü êì íà ãîäèíó, — ãîâîðèòü ³íñòðóêòîð. — Òà
íå ãîòîâèé ïîáà÷èòè îñîáó, ÿêà
âèë³òàº íà öåé ïåðåõ³ä íà øâèäêîñò³ 20–30 êì íà ãîäèíó, ÿê
âåëîñèïåä àáî ñàìîêàò.
ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ
Çà ñëîâàìè ³íñòðóêòîðà, Êàáì³í
³ Âåðõîâíà Ðàäà ÷îìóñü áîÿòüñÿ
âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³
ïðèð³âíÿòè ö³ åëåêòðîñàìîêàòè
÷è äî âåëîñèïåä³â, ÷è äî ì³í³ìîïåä³â.
— ß áè ¿õ ïðèð³âíÿâ äî âåëîñèïåäèñò³â, ³ â ïðèíöèï³ âîíè
ï³äïàäàþòü ï³ä óñ³ îçíàêè âåëîñèïåäèñòà, — êàæå Îëåêñàíäð. —
À ïîêè çàêîíîäàâåöü íå âèð³øèòü
öþ ïðîáëåìó, íàì ïîòð³áíî øóêàòè ÿê³ñòü ð³øåííÿ íà ð³âí³
ì³ñöåâî¿ âëàäè, íà ð³âí³ äîìîâëåíîñòåé ³ç ñàìîêàòåðàìè.
Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ ïðîïîíóº
íàñòóïíå:
 Äàâàòè ñàìîêàòè ëèøå òèì,
â êîãî º «Ä³ÿ», ùîá ïî ïðî¿çí³é
÷àñòèí³ ³ ïî âåëîäîð³æö³ ðóõàëèñü
ä³òè íå ìîëîäø³ 14 ðîê³â.
 Ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî ñòðàõóâàííÿ. Íó îò çàðàç òàì ä³â÷è-

íà âïàëà, à ÿêùî á âîíà çëàìàëà
íîãó, õòî öå â³äøêîäóº? Òîáòî òîé,
õòî áåðå öåé ñàìîêàò, ìàº áóòè çàñòðàõîâàíèé íà ÿêóñü ïåâíó ñóìó.
 ² òî÷íî ïîòð³áíî ïîñòàâèòè
ïèòàííÿ ïðî ¿õíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïðî çíàííÿ ÏÄÐ. Íå ñêëàäåø òåîð³þ ÏÄÐ — êàòàéñÿ â ïàðêó.
В УКРАЇНІ ТАКОГО ТОЧНО
НЕМАЄ
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Çºðùèêîâà, â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó åëåêòðîñàìîêàòè
ïðèð³âíþþòü äî ìîïåä³â. Òîìó
òàì, íàâ³òü ïî âåëîäîð³æêàõ ðóõàòèñÿ íà íèõ çàáîðîíåíî. Ò³ëüêè
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ ³ â ïåâíèõ
ìåæàõ. Â íàñ æå ÏÄÐ — öå äîñ³
ïðàâèëà ðàäÿíñüêî¿ êðà¿íè, ÿê³
íå àäàïòîâàí³ äî ñó÷àñíèõ óìîâ.
— Íåùîäàâíî ðóõàâñÿ çà ì³ñòîì, â ðàéîí³ Áàðñüêîãî øîñå,
òàì æå ¿õàâ ñàìîêàò, ÿ íàñèëó
éîãî íàçäîãíàâ, — ðîçïîâ³äàº
Îëåêñàíäð. — Â³í ¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ 80 êì íà ãîäèíó, ³ íàâ³òü
íå óÿâëÿâ ñîá³, ùî ìàëåíüêà ÿìà,
³ éîãî ðóêè — íîãè — ãîëîâà,
ìîæóòü áóòè â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ
äîðîãè. ßêùî â ìîòîöèêë³ñòà,
õî÷ øîëîì º, ÿê³ñü íàëîêîòíèêè
íàêîë³ííèêè, òóò âçàãàë³ í³÷îãî,
í³ÿêîãî çàõèñòó. ² òóò âàðòî çðîçóì³òè — öåé òðàíñïîðò âæå º.
Âñå. Àëå ïðàâèë äî íüîãî íå ïðîïèñàíî.
Îò òîìó, íàïðèêëàä, º â Óêðà¿í³
òàê³ ñóäîâ³ ð³øåííÿ: ÿêùî íà òðîòóàð³ ç³øòîâõíóëèñÿ ï³øîõ³ä ³
ñàìîêàòåð, äåÿê³ ñóäè âèíîñÿòü
ð³øåííÿ, ùî ç³øòîâõíóëèñÿ äâà
ï³øîõîäè.
Òîæ çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà
Çºðùèêîâà, ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè
ïåòèö³þ íå íà ð³âí³ ì³ñüêî¿ âëàäè,
à íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Ùîá ö³
ñàìîêàòè âèçíà÷èòè, ïîð³âíÿòè
³ ðîçä³ëèòè.
— ª æ ìàëåíüê³ ñàìîêàòè, ÿê³
íå ðîçâèâàþòü âåëèêî¿ øâèäêîñò³ ³ ìîæóòü ¿çäèòè ïî òðîòóàðó
15 êì íà ãîäèíó, — ãîâîðèòü
³íñòðóêòîð. — Àëå º ñàìîêàòè,
ÿê³ ìîæóòü ¿õàòè ç³ øâèäê³ñòþ
25 êì íà ãîäèíó. ¯õ ëèøå íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, íà âåëîäîð³æêó,
íà âåëîñìóãó, àëå ç ïîñâ³ä÷åííÿì
âîä³ÿ.
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ЛЕГЕНДИ ФУТБОЛУ ГРАЛИ З
ЗІРКАМИ ШОУ-БІЗНЕСУ
Благодійність  Під час матчу збирали
кошти на ЗСУ. Артисти і навіть майстри
гри № 1 жартували на полі, а Ігор Бєланов
привіз до Вінниці «Золотий м’яч»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà âîðîòàõ îäíî÷àñíî ñòîÿëè
òðè ãîëê³ïåðè, ïîëîæåííÿ ïîçà
ãðîþ íå ³ñíóâàëî, à íà ïîë³ ì³ã
(ìàéæå ëåãàëüíî) çíàõîäèòèñÿ çàéâèé ãðàâåöü. Òàê³ òà ³íø³ äèâà
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ï³ä ÷àñ
íåçâè÷íîãî ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. Â³í ïðîéøîâ
ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Â³ííèö³, íà ñòàä³îí³ ÑÊ «Íèâà».
БЕЗ ГЛЯДАЧІВ
Íàïåðåäîäí³ ãðè ïðîéøëà ïåðåäìàò÷åâà ïðåñêîíôåðåíö³ÿ. Ó
í³é âçÿëè ó÷àñòü ñï³âîðãàí³çàòîðè áëàãîä³éíîãî ñïîðòèâíîãî
çàõîäó ³ ãðàâö³: àêòîð Îëåêñàíäð
Òåðåí÷óê, ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáîëó ²ãîð Ãàòàóëë³í, ïðåçèäåíò ÔÊ «Íèâà»
Àðòóð Çàãîðóëüêî ³ åêñôóòáîë³ñò
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Àðòåì Ôåäåöüêèé.
²ãîð Ãàòàóëë³í ïîâ³äîìèâ, ùî
ìàò÷ âñå æ ïðîéäå áåç ãëÿäà÷³â,
àëå óñ³ îõî÷³ çìîæóòü ïåðåãëÿíóòè éîãî ïðÿìó òðàíñëÿö³þ íà
«Þòóá³».
— Öå ð³øåííÿ âëàäè ïîâ’ÿçàíå
ç ðàêåòíèì îáñòð³ëîì Â³ííèö³ 14
ëèïíÿ. Äëÿ ôóòáîë³ñò³â ãðàòè áåç
ãëÿäà÷³â — öå âæå íå íîâèíêà.
Òàê âîíè âèñòóïàëè ³ ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿. Íîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
òàêîæ ïðîéäå áåç âáîë³âàëüíèê³â.
Àäæå çáåðåæåííÿ æèòò³â óêðà¿íö³â — öå íàéãîëîâí³øå, — ïîÿñíèâ ²ãîð Ãàòàóëë³í.
Âîäíî÷àñ ãëÿäà÷³ ï³ä ÷àñ òðàíñëÿö³¿ ìîãëè ïåðåðàõóâàòè äîíàòè
îðãàí³çàòîðàì ïîºäèíêó. Âñ³ ç³áðàí³ êîøòè ñïðÿìóþòü íà áëàãîä³éí³ñòü — íà ïîòðåáè ÇÑÓ. Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü â³äçâ³òóâàòè,
êóäè ñàìå âîíè ï³äóòü. Âîäíî÷àñ
âîíè ãàðàíòóâàëè ïîâåðíåííÿ
ãðîøåé çà ïðèäáàí³ çàçäàëåã³äü
êâèòêè âñ³ì, õòî öüîãî çàáàæàº.
Àðòåì Ôåäåöüêèé íàãàäàâ, ùî
ç³ðêè ôóòáîëó ³ øîóá³çó ó Â³ííèö³ ãðàþòü âæå òðåò³é áëàãîä³éíèé ïîºäèíîê çà îñòàíí³ òèæí³.
Ïåðøèé ìàò÷ áóâ â Óæãîðîä³, íà
ïåðåïîâíåí³é àðåí³. Òîä³ âäàëîñÿ
ç³áðàòè 1,16 ì³ëüéîíà ãðèâåíü! Ó
äðóãîìó ìàò÷³ ó Ëóöüêó ç³áðàëè íà
áëàãîä³éí³ñòü 168 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Àðòåì Ôåäåöüêèé òðîõè øêî-

äóº, ùî ó Â³ííèö³ âñå æ äîâåäåòüñÿ ãðàòè áåç ãëÿäà÷³â, áî øîóìåíè
çâèêëè ïðàöþâàòè «íà ïóáë³êó».
— Ìè ðîáèìî ãàðíó ñïðàâó,
çáèðàºìî êîøòè íà ï³äòðèìêó
ÇÑÓ. Íå ñòàâèìî íà ìåò³ â³äâîë³êòè ëþäåé â³ä â³éíè. À íàâïàêè
— õî÷åìî íàãàäàòè óêðà¿íöÿì ó
ðåã³îíàõ, äå íåìàº àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é, ùî â³éíà òðèâàº. Òàê³
ïîä³¿, ÿê íåùîäàâí³é ðàêåòíèé
îáñòð³ë Â³ííèö³ — òðàãåä³ÿ äëÿ
íàøî¿ êðà¿íè. Àëå óêðà¿íñüêèé
íàðîä íå çëàìàòè, — ñêàçàâ â³í.
ЗАБИВ ГОЛ ТРЕНЕРУ
Ïåðåä ìàò÷åì âëàøòóâàëè íåâåëè÷êèé êîíöåðò, à ó÷àñíèê ïîºäèíêó ²âàí Íàâ³ ïîòóæíî âèêîíàâ ã³ìí Óêðà¿íè. Âøàíóâàëè
á³éö³â ÇÑÓ, ïðîéøëà õâèëèíà
ìîâ÷àííÿ íà ÷åñòü çàãèáëèõ íà
â³éí³ óêðà¿íö³â.

Ëåãåíäè ôóòáîëó
âèãðàëè â ç³ðîê
îñíîâíó ÷àñòèíó
ìàò÷ó ç ðàõóíêîì
9:5, ³ 4:3 â ñåð³¿
îäèíàäöÿòèìåòðîâèõ
Äàë³ ïðåäñòàâèëè îð³ºíòîâíèé
îñíîâíèé ñêëàä ³ òðåíåðñüêèé
øòàá â³ííèöüêî¿ «Íèâè», ùî
ãðàòèìå â íîâîìó ñåçîí³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè (äðóãà ë³ãà). ßê ³
ìèíóëîãî ÷åìï³îíàòó, ãðàþ÷èì
ïðåçèäåíòîì íèâ³âö³â º Àðòóð Çàãîðóëüêî, à ãîëîâíèì òðåíåðîì
ñòàâ â³äîìèé ó ìèíóëîìó ì³ñöåâèé âîðîòàð Îëåã Îñòàïåíêî.
Â ñêëàä³ êîìàíäè ç³ðîê øîóá³çíåñó íà ïîë³ áóëè êîì³êè
²ãîð Ëàñòî÷ê³í ³ Äìèòðî Ãîëóáºâ, ñï³âàê ²âàí Íàâ³, òåëåâåäó÷³
Îëåêñàíäð Ïåäàí ³ Ãðèãîð³é Ðåøåòíèê òà ³íø³ â³äîì³ óêðà¿íö³.
Àëå ñàìå ãðîþ âèä³ëÿâñÿ Àðòóð
Çàãîðóëüêî, ÿêèé çàáèâ çá³ðí³é
ôóòáîëüíèõ ëåãåíä äâà ì’ÿ÷³.
Ïðè÷îìó îäèí — ó âîðîòà, ÿê³
çàõèùàâ â³äîìèé ó ìèíóëîìó ãîëê³ïåð õàðê³âñüêîãî «Ìåòàë³ñòà», à
íèí³ òðåíåð â³ííèöüêî¿ «Íèâè»
Îëåêñàíäð Ãîðÿ³íîâ.
— Çàáèâàòè ñâîºìó òðåíåðó
— öå ÿê íîæåì ïî ñåðöþ, äóæå
ñêëàäíî. ß çðîáèâ öå ³ ï³øîâ ç

За вимогою ведучого в одному з епізодів на воротах
стояли одразу три голкіпери. Але Олександр Педан пробив
не лише повз них, але й не влучив у рамку воріт
ïîëÿ, — æàðòîìà ïðîêîìåíòóâàâ
Àðòóð Çàãîðóëüêî. — Ìàò÷ â åìîö³éíîìó ïëàí³ ïðîéøîâ äîáðå.
Ð³âåíü çá³ðíî¿ øîó-á³çíåñó ïîêè
ùî íå äîçâîëÿº ãðàòè íà ð³âíèõ ³ç
ëåãåíäàìè. Àëå ìè áóäåìî òðåíóâàòèñÿ. ßêùî ìåíå áóäóòü çàïðîøóâàòè, ³ç çàäîâîëåííÿì áðàòèìó
ó÷àñòü ó íàñòóïíèõ àíàëîã³÷íèõ
ïîºäèíêàõ.
Á³ëüøó ÷àñòèíó ìàò÷ó äëÿ âáîë³âàëüíèê³â âåñåëî êîìåíòóâàâ
Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê. Êîëè â³í
âèõîäèâ íà ïîëå ÿê ôóòáîë³ñò,
ïåðåäàâàâ ì³êðîôîí òåëåâåäó÷îìó
Îëåêñàíäðó Ïåäàíó òà ²ãîðþ Ëàñòî÷ê³íó. Òîé ãðàâ äóæå àçàðòíî,
íåîäíîðàçîâî ïîðóøóþ÷è ïðàâèëà: âèõîäèâ 12-ì (áåç çàì³íè),
³ãíîðóâàâ îôñàéäè òîùî. Âò³ì,
ñóää³ ïîáëàæëèâî ñòàâèëèñÿ äî
àðòèñò³â ³ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
òàê³ æàðò³âëèâ³ ôîëè íå ô³êñóâàëè.
— Íà àíàëîã³÷íîìó ìàò÷³ â
Óæãîðîä³ ÿ ïî÷óâàâ ñåáå êðàùå,
áî ó Â³ííèö³ âèñòóïàâ ³ç íàäðèâîì çâ’ÿçêè. Âîäíî÷àñ çàðàç
ñòàðàâñÿ ãðàòè íàáàãàòî êðàùå.
Ìàò÷³ ïðîòè ç³ðîê ôóòáîëó — öå
ÿê âèïðîáóâàííÿ äëÿ íàñ. Ìåí³
çàâæäè õîò³ëîñÿ ç³éòèñÿ â ïîºäèíêó ³ç â³äîìèìè ôóòáîë³ñòàìè. Äÿêóþ îðãàí³çàòîðàì çà òàêó
ìîæëèâ³ñòü, áî òàêèì ÷èíîì ìè
ìîæåìî äîïîìàãàòè ÇÑÓ, — ðîçïîâ³â êîì³ê ²ãîð Ëàñòî÷ê³í.
Äåÿê³ ç ó÷àñíèê³â êîìàíäè ç³ðîê øîó-á³çíåñó äåìîíñòðóâàëè
íåïîãàíèé êëàñ ãðè.
— ß ìàþ áàãàòî äðóç³â ñåðåä
â³äîìèõ ôóòáîë³ñò³â. Òîìó ìîæó

ðåãóëÿðíî ãðàòè â ôóòáîë ó Êèºâ³, — ðîçïîâ³â ê³íîàêòîð Îëåêñàíäð Êîáçàð.
ЛЕГЕНДИ ФУТБОЛУ
ДОМІНУВАЛИ
Ó êîìàíä³ ôóòáîëüíèõ ëåãåíä
÷åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ íå çì³ã âèñòóïèòè êðàùèé ôóòáîë³ñò ªâðîïè
1986 ðîêó ²ãîð Áºëàíîâ. Àëå â³í
ïðèâ³ç ³ç ñîáîþ «Çîëîòèé ì’ÿ÷»,
ÿêèé äåìîíñòðóâàâ ï³ñëÿ ãðè.
Ïðèâåðòàâ óâàãó â³äîìèé òðåíåð Ìèðîí Ìàðêåâè÷, ÿêèé ó
ñâî¿ 72 ðîêè íà ïîë³ ìàâ íå ã³ðøèé âèãëÿä â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ
ãðàâö³â. Òàêîæ àêòèâí³ñòþ, ïðèì³ðîì, âèä³ëÿëèñÿ Àðòåì Ôåäåöüêèé («Äí³ïðî», çá³ðíà Óêðà¿íè),
Âàñèëü Ñà÷êî («Âîðñêëà», Ïîëòàâà) ³ Ëåîí³ä Ãàéäàðæè («Íèâà»,
Â³ííèöÿ).
Îñíîâíà ÷àñòèíà ìàò÷ó çàâåðøèëàñÿ ³ç ðàõóíêîì 9:5 íà êîðèñòü ç³ðîê ôóòáîëó. Ñóïåðíèêàì
òàê ñïîäîáàâñÿ ñàì ïðîöåñ ãðè,
ùî âîíà çàê³í÷èëàñÿ íàáàãàòî
ï³çí³øå çàïëàíîâàíîãî. Íå îá³éøëîñÿ é áåç çàõîïëþþ÷î¿ ñåð³¿
ïåíàëüò³. Âîíà òàêîæ ô³í³øóâàëà
óñï³øíî äëÿ ôóòáîëüíèõ ëåãåíä
— 4:3.
Ñåð³ÿ çàïàì’ÿòàëàñÿ ùå é òèì,
ùî â îäíîìó ç åï³çîä³â âîðîòàð
ëåãåíä Îëåêñàíäð Ãîðÿ³íîâ ó
ìîìåíò óäàðó êèíóâ ñâîþ áóòñó
â ñóïåðíèêà. Òàêîæ çà âèìîãîþ
âåäó÷îãî â îäíîìó ç åï³çîä³â íà
âîðîòàõ ñòîÿëè îäðàçó òðè ãîëê³ïåðè, àëå Îëåêñàíäð Ïåäàí ïðîáèâ íå ëèøå ïîâç íèõ, àëå é íå
âëó÷èâ ó ðàìêó âîð³ò.

КОРОТКО
Бронза
чемпіонату
Європи
 Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç³
ñïîðòèâíîãî ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ â³ííè÷àíèí Áîãäàí
Âîéöåõ³âñüêèé âèáîðîâ
«áðîíçó». Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó ì³ñò³ Ìàðò³í (Ñëîâà÷÷èíà). Áîãäàí Âîéöåõ³âñüêèé âèñòóïàâ ó ñêëàä³
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ñåðåä
åë³òíî¿ äîðîñëî¿ êàòåãîð³¿.
Â³í — âèõîâàíåöü äðóãî¿
ì³ñüêî¿ ñïîðòøêîëè, ìàéñòåð ñïîðòó, ïåðåìîæåöü ³
ïðèçåð ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè,
ªâðîïè ³ ñâ³òó. Íàñòàâíèêîì
ñïîðòñìåíà º çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè, ìàéñòåð
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó
ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ Ñåðã³é Çåëåíñüêèé.
— Çàâäÿêè òàíäåìó ïðîôåñ³îíàëüíîãî òðåíåðà ³
òàëàíîâèòîãî ñïîðòñìåíà
ìàºìî òàêèé ðåçóëüòàò. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íåçàáàðîì
Áîãäàí ïîêàæå ñâ³é ð³âåíü ³
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, — ãîâîðèòü â. î. äèðåêòîðà ì³ñüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 2 Ñâ³òëàíà
Êóë³ø.
Íàñòóïí³ çìàãàííÿ çà ó÷àñòþ Áîãäàíà Âîéöåõ³âñüêîãî
ïðîéäóòü ó ì. Áîðîâåöü
(Áîëãàð³ÿ).

Запорука
гарного настрою
 Ìàêñèì Êàëèí÷óê ïðàöþº
ó «RIA.com» äèçàéíåðîì.
Âîäíî÷àñ íàìàãàºòüñÿ â³ëüíèé ÷àñ ïðèä³ëÿòè ñïîðòó ³
çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ.
Çîêðåìà, êàòàºòüñÿ íà âåëîñèïåä³ ³ â³äâ³äóº ç äðóçÿìè
êëóá áàäì³íòîíó, íàâ³òü ãðàº
â òóðí³ðàõ.
— Âåëîñïîðòîì ïåðåâàæíî
çàéìàþñÿ ó òåïëèé ïåð³îä
ðîêó, áàäì³íòîíîì — âçèìêó. Êîëè âåäó çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, òî ïîêðàùóºòüñÿ
íàñòð³é. Çàì³ñòü òîãî, àáè
âòðà÷àòè åíåðã³þ íà ùîñü
íåïîòð³áíå, òè âèòðà÷àºø
¿¿ íà ñïîðò. ² âåñü íåãàòèâ
çíèêàº, — ñêàçàâ Ìàêñèì
Êàëèí÷óê.
Випуск №21 (1217)
Двоходові задачі-мініатюри.
Задача №2857-2859
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Стали чемпіонами через допінг у росіянина
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó 2014 ðîö³ íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó
ç âåñëóâàííÿ óêðà¿íñüêà êîìàíäà
ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå, ïðîãðàâøè
ãîñïîäàðÿì çìàãàíü, çá³ðí³é Ðîñ³¿. Ëèøå äíÿìè ñïðàâåäëèâ³ñòü
áóëà â³äíîâëåíà. ×åðåç âæèâàííÿ
äîï³íãó ðîñ³éñüêó êîìàíäó äèñêâàë³ô³êóâàëè.
Íàøà êîìàíäà ó Ìîñêâ³ âèñòóïàëà â åñòàôåò³ 4 õ 200 ìåòð³â.
Äî íå¿ âõîäèëî ÷åòâåðî ñïîðòñìåí³â, ñåðåä íèõ ³ â³ííè÷àíèí

Â³òàë³é Ãîëþê. Çîëîòî âèãðàëà
ðîñ³éñüêà êîìàíäà, âèïåðåäèâøè
óêðà¿íö³â íà ïîíàä ï’ÿòü ñåêóíä.
Ï³çí³øå âèÿâèëîñÿ, ùî
ïðåäñòàâíèêè êðà¿íè-àãðåñîðêè çäîáóëè ïåðåìîãó íå÷åñíî.
Ó äîï³íã-ïðîá³ îäíîãî ç ÷ëåí³â
ðîñ³éñüêî¿ ÷åòâ³ðêè (Ìèêîëè
Ë³ïê³íà), áóëè âèÿâëåí³ ñë³äè
çàáîðîíåíèõ ïðåïàðàò³â — òðåíáîëîíó, ìåòåíîëîíó òà îêñàíäðîëîíó.
Ñóäîâèé ïðîöåñ ùîäî âæèâàííÿ äîï³íãó çàòÿãíóâñÿ, ³ ëèøå

äíÿìè áóëî ïîñòàâëåíî êðàïêó
ó öüîìó ïèòàíí³. Ñïîðòèâíèé
àðá³òðàæíèé ñóä (CAS) â³äñòîðîíèâ ðîñ³éñüêîãî äîï³íã³ñòà â³ä
çìàãàíü òà àíóëþâàâ ðåçóëüòàò
êîìàíäè ÐÔ íà ×Ñ-2014. Òàêèì
÷èíîì, çîëîòî ñâ³òîâî¿ ïåðøîñò³
ñïðàâåäëèâî ïåðåéøëî äî Óêðà¿íè, à Ðîñ³ÿ âíàñë³äîê äèñêâàë³ô³êàö³¿ çàëèøèëàñÿ áåç ìåäàëåé.
Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ ïîâ³äîìèëà ÔÊÓ ïðî ïåðåðîçïîä³ë
ìåäàëåé äåÿêèì ³ç óêðà¿íñüêèõ
âåñëóâàëüíèê³â ó çâ’ÿçêó ç äîï³í-

ãîâîþ ñàíêö³ºþ ùîäî ðîñ³éñüêèõ
ñïîðòñìåí³â. Îòæå, Þð³é ×åáàí,
Îëåêñàíäð Ìàêñèì÷óê, Âàäèì
Ö³ïàí ³ Â³òàë³é Ãîëþê — ÷åìï³îíè ñâ³òó 2014 ðîêó! Íàãîðîäè áóäóòü ïîâåðíóò³ êåð³âíèöòâó
óêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ íà ÷åðãîâîìó Êîíãðåñ³ ICF âîñåíè.
Çàâäÿêè ö³é ìåäàë³ Óêðà¿íà
âæå ìàº 11 çîëîòèõ íàãîðîä
íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó. Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò óêðà¿íö³â —
òðè çîëîòà — áóâ çäîáóòèé
íà ×Ñ-2021.

МАТ ЗА ДВА ХОДИ
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №30 від 27 липня 2022 року
Задача №2853
I. 1. Kpc6! Kc7 2. Tf4 Te6x;
II. 1. Kp:a6! Kpc7 2. Tb5 Ta8x — ідеальні мати.
Задача №2854
I. 1. Kc8! Cf5 2. Ke7 Te8x;
II. 1. Kpf7! Te8 2. Cf6 Cg6x.
Задача №2855
I. 1. Kpa1! Kpc1 2. Ca2 Cc3x;
II. Kpb2! Kpe1 2. Kpc1 Ca3x.
Задача №2856
I. 1. Kpf4! Kpg2 2. Cg5 Te4x;
II. 1. Kpf2! Te2x 2. Kpg1 Tg2x.

М. Пархоменко
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ЧОМУ АРЕШТУВАЛИ ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ ПІД «ПІВДЕННИМ БУГОМ»
Безлад  Рік тому Вінницю облетіла
новина: готель «Південний Буг»
знесуть і побудують сучасний
мультифункціональний комплекс.
Минулого року демонтовували готель,
а будівництво багатоповерхівок так і
не розпочали. Як виявилося, земельну
ділянку над Бугом, на якій стояв готель,
арештували через заниження вартості
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA,
(067)5267353

Ó 2025 ðîö³ ìàâ
çàïðàöþâàòè ñó÷àñíèé ìóëüòèôóíêö³îíàëüíèé
æèòëîâèé êîìïëåêñ «BOGUN».
Â³í ìàâ ðîçòàøîâóâàòèñÿ íà íàáåðåæí³é «Ðîøåí», íà ì³ñö³ ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã», ÿêèé òîð³ê
äåìîíòóâàëè.
Âçèìêó ï³äðÿäíèêè âèâåçëè
ìàéæå âñå áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, ùî
ëèøèëîñÿ â³ä êîëèøíüîãî ãîòåëþ. Ïðèáëèçíî òîä³ æ ñòàðòóâàëè ðîáîòè ç³ çâåäåííÿ ìàéáóòí³õ
âèñîòîê. Òåðèòîð³þ ï³ä ìàéáóòíþ çàáóäîâó îãîðîäèëè âèñîêèì
ïàðêàíîì, ïàðàëåëüíî â³äêðèâøè
â³ää³ë ïðîäàæ³â òà ïîñò îõîðîíè.
Íàø æóðíàë³ñò áóâ íà áóäìàéäàí÷èêó íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ. Òîä³

òàì ðîçïî÷èíàëè ðèòè êîòëîâàí
ï³ä 10-ïîâåðõ³âêó. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè âñ³ ðîáîòè çóïèíèëèñÿ.
Âë³òêó íà áóäìàéäàí÷èêó íå áóëî
ïîì³òíî àí³ ðîá³òíèê³â, í³ ñïåöòåõí³êè.
Òåðèòîð³ÿ äîòåïåð îãîðîäæåíà
ïàðêàíîì. Â³ää³ë ïðîäàæ³â ñïî÷àòêó ïåðåòâîðèâñÿ íà ïóíêò âèäà÷³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äëÿ
ïåðåñåëåíö³â, íèí³ çîâñ³ì îïóñò³â.
Íà áóäìàéäàí÷èêó çàëèøèëèñÿ
êóïè ç ïîáóòîâèì òà áóä³âåëüíèì
ñì³òòÿì. Ó êîòëîâàí³ íàáðàëèñÿ
êàëþæ³ ç âîäîþ. Òåðèòîð³ÿ ïîðîñëà òðàâîþ.
Æóðíàë³ñòè RIA õîò³ëè ä³çíàòèñÿ ïðî éìîâ³ðí³ äàòè â³äíîâëåííÿ ðîá³ò ó â³ää³ë³ ïðîäàæó,
îäíàê âêàçàíèé íîìåð íàðàç³
íåäîñòóïíèé.
Âèÿâëÿºòüñÿ, íå ëèøå â³éíà
ïðèçóïèíèëà ðîáîòè íàä çâå-

äåííÿì êîìïëåêñó «BOGUN».
29 ëèïíÿ Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä â³äõèëèâ àïåëÿö³éíó
ñêàðãó àäâîêàòà òà çàëèøèâ áåç
çì³í ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ñóäó, ÿêèì
íàêëàëè àðåøò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä êîìïëåêñîì ãîòåëþ «Ï³âäåííèé Áóã». Ïðî öå ïîâ³äîìèëà
ïðåññëóæáà ñóäó 29 ëèïíÿ.
«Ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³
àäâîêàò ïðîñèâ ñêàñóâàòè óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ââàæàº àðåøò çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, âëàñíèêîì ÿêî¿ º ÒÎÂ

Çà ñëîâàìè àäâîêàòà,
áóä³âåëüí³ ðîáîòè
íå ðîçïî÷àëè, áî
ïðîöåäóðà ïîãîäæåííÿ
ïðîºêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿
ùå òðèâàº
«Àãðî Äåëüòà Ïëþñ», íåçàêîííèì, — éäåòüñÿ â çàÿâ³ ì³ñüêîãî
ñóäó. — Äî ðå÷³, 2019 ðîêó öå òîâàðèñòâî ñòàëî ïåðåìîæöåì òîðã³â
ç³ ñòàðòîâîþ ö³íîþ ïîíàä 34 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, à 2021-ãî ì³æ íèì
òà Â³ííèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ
óêëàäåíî íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíèé äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âàðò³ñòþ ïîíàä â³ñ³ì ç ïîëîâèíîþ ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü â îáëàñíîìó
óïðàâë³íí³ Äåðæãåîêàäàñòðó ¿¿
îö³íèëè ó 37 ç ëèøêîì ì³ëüéîí³â.
Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ìîæëèâå çàíè-

Готель «Південний Буг» знесли. Виявилося, що це було
незаконно. За документами його мали реконструювати, але
ніяк не демонтувати
æåííÿ âàðòîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îö³íêè, ÷èì
íàíåñåíî çáèòê³â ì³ñöåâ³é ãðîìàä³
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ».
Ó í³é æå çàçíà÷åíî, ùî ÒÎÂ
«Àãðî Äåëüòà Ïëþñ» ÿê çàìîâíèê
áóä³âíèöòâà òà ï³äðÿäíà îðãàí³çàö³ÿ «ÀÂÌ Äåâåëîïìåíò» äåìîíòóâàëè ãîòåëü «Ï³âäåííèé Áóã»
ñàìîâ³ëüíî áåç äîçâ³ëüíèõ äîêó-

ìåíò³â. Çã³äíî ç äîãîâîðîì òàì
ìàëà áóòè ëèøå ðåêîíñòðóêö³ÿ.
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà, áóä³âåëüí³ ðîáîòè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
íå ðîçïî÷àëè, áî ïðîöåäóðà ïîãîäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿
ùå òðèâàº. Òèì ÷àñîì ñë³äñòâî
ïåðåâ³ðÿº, ÷è º öå ìàéíî äîêàçîì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³
çà ôàêòîì ñëóæáîâîãî çëî÷èíó.

Готель «Південний Буг» і рішення міськради
Готельний комплекс «Південний Буг» площею 10 920,4 м2 був введений в експлуатацію у 1971 році. Нагадаємо, що цілісний
майновий комплекс готелю «Південний Буг»
складався з двох частин (готель і ресторан),
які з’єднані між собою холом.
У 2019-му вінницький готель «Південний
Буг» виставили на аукціон, і він отримав
нового власника. Торги за об’єкт відбулися
28 січня, виграло ТОВ «Агро Дельта Плюс».
За майновий комплекс «Південного Бугу»
товариство запропонувало 40 мільйонів

956 тисяч гривень.
«Реконструкція готелю з надбудовою» — саме
так за документами визначені будівельні роботи, що протягом наступних трьох років
розгортатимуться на площі Героїв Чорнобиля.
Компанія «Агро Дельта Плюс» замовила
комплексну експертизу будівництва готелю,
маючи намір зберегти його, як основу під
майбутній мультифункціональний комплекс.
Автори проекту запевняють, що під час експертизи виявилося, що реконструкція не-

можлива через аварійний стан будівлі і планування приміщень. Технічний стан будівельних конструкцій готелю на момент продажу
оцінили, як непридатний для нормальної
експлуатації, тому він й підлягав демонтажу.
Крім того, стіни готелю були зроблені з блокових панелей, тому кожна стіна фактично
була несучою. Тобто в будівлі розширити
кімнати, коридори, сходові марші, ліфтові
шахти та збільшити висоту стель фізично
неможливо.
Виконком Вінницької міської ради 30 червня

2020 року надав товариству «Агро Дельта
Плюс» вихідні дані на проектування. За текстом рішення йшлося, що замовник готуватиме проект під багатофункціональний центр.
Вибір підрядника для демонтажу старого
готелю провели на тендері, який виграла
компанія «Техбудмеханіка-Спецпроект» з
Києва.
Після демонтажу будівлі, навесні 2022-го
року, на місці «Південного Бугу» планувався
початок масштабного будівництва нового
комплексу «BOGUN City».
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ПОБІЖИТЬ, ЩОБ ЗІБРАТИ ГРОШІ
НА АВТОМОБІЛЬ НА ПЕРЕДОВУ
Підтримка  Юлія Пивовар,
учасниця двох клубів любителів бігу —
NoBoringRunners (NBR) та Vinnitsia
Heart Run (VHR), оголосила збір коштів
на автомобіль для Вінницької 120-ї
бригади ТрО. Хлопці розповіли, що для
одного з батальйонів їхньої бригади
потрібен пікап для перевезення
поранених. Військові самотужки
назбирали 52 тисячі гривень. Чому жінка
так активно взялася за справу?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Çáèðàòè ãðîø³
íà àâòîìîá³ëü Þë³ÿ
Ïèâîâàð âèð³øèëà
ï³ñëÿ òåëåôîííî¿
ðîçìîâè ç â³éñüêîâèì, ÿêèé íèí³
íà ïåðåäîâ³é. Â³í ³ç â³ííèöüêî¿
120-¿ áðèãàäè ÒðÎ. Êàæå, öåé
÷îëîâ³ê — ¿õí³é êóì.
ПОТРІБЕН ПІКАП ДЛЯ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОРАНЕНИХ
Â³ä â³éñüêîâîãî ïàí³ Þëÿ ä³çíàëàñÿ, ùî õëîïöÿì ïîòð³áåí ï³êàï äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïîðàíåíèõ.
Âîíè ñàìîòóæêè ç³áðàëè 52 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Äàë³ íàäõîäæåííÿ
ìàéæå ïðèïèíèëèñÿ.
— Äåêîìó ó òèëó ïðîñò³øå êóïèòè ïëÿøêó ãîð³ëêè ÷è âèíà,
àáî ïîâå÷åðÿòè ó ðåñòîðàí³, í³æ
äàòè ö³ ãðîø³ íà ïîòðåáè òèõ, õòî
¿õ çàõèùàº, — ö³ ñëîâà â³éñüêîâèé
ãîâîðèâ ïàí³ Þë³¿ ç íåàáèÿêèì
ðîç÷àðóâàííÿì.
Àêòèâ³ñòêà âèð³øèëà ï³äòðèìàòè çàõèñíèê³â.
— Þëþ, íå ðîáè öüîãî, ùîá
íå ðîç÷àðîâóâàòèñÿ â ëþäÿõ, —
ðàäèâ ¿é óæå çãàäàíèé â³éñüêîâèé, ¿õí³é êóì.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ çãàäàëà, ÿê
ó ñâ³é ÷àñ îðãàí³çîâóâàâ ñõîæó
àêö³þ ó÷àñíèê êëóáó NBR Ñåðã³é
ßðìîëåíêî. Äâà ðîêè òîìó â³í
ïðîâ³â çàá³ã íà ï³äòðèìêó îíêîõâîðèõ ä³òåé. Äèñòàíö³ÿ áóëà
100 ê³ëîìåòð³â.
Þëÿ òåæ áðàëà ó÷àñòü ó òîìó
çàá³ãó. Ïðîá³ãëà 60 êì. Óïåðøå
çäîëàëà òàêó òðèâàëó äèñòàíö³þ.
Õî÷à ïëàíóâàëà ò³ëüêè ìàðàôîíñüêó â³äñòàíü, 42,1 êì.
— Äóæå õî÷åòüñÿ äîïîìîãòè
íàøèì çåìëÿêàì, ÿê³ íèí³ íà ïåðåäîâ³é, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Õî÷à á òðîõè ïîëåãøèòè ¿ì
æèòòÿ. Ñïîä³âàþñÿ íà ï³äòðèìêó íåáàéäóæèõ. Â³ðþ, ùî òàêèõ
ó íàñ á³ëüø³ñòü.
Ñê³ëüêè òðåáà ãðîøåé?
Àêòèâ³ñòö³ ñêàçàëè, ùî íà ïðèäáàííÿ ï³êàïà ïîòð³áíî õî÷à á
ï’ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â. Çà íèí³øí³ì
êóðñîì öå ïðèáëèçíî 200 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
52 òèñ. ãðí ç³áðàëè â³éñüêîâ³.

Ïðî àêö³þ Þëÿ ïîâ³äîìèëà
íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ó ñîöìåðåæàõ
26 ëèïíÿ. Îäíèì ³ç ïåðøèõ ¿¿ ï³äòðèìàâ çãàäàíèé Ñåðã³é ßðìîëåíêî, ÿêèé òîð³ê òàê ñàìî çáèðàâ
ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ îíêîõâîðèõ
ä³òåé.
— Íèí³ Ñåðã³é íà ôðîíò³, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Þë³ÿ. — Ç ïåðøèõ äí³â çàïèñàâñÿ ó Êèºâ³ â Òåðîáîðîíó. Òåïåð íà ïåðåäîâ³é.
¯¿ äî ñë³ç ðîç÷óëèëî ïîâ³äîìëåííÿ æ³íêè ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Âîíà ïåðåêàçàëà 200 ãðèâåíü. Äóæå ïðîñèëà âèáà÷åííÿ,
ùî íå ìîæå äîïîìîãòè á³ëüøîþ
ñóìîþ. Ðîçïîâ³ëà, ùî âîíà á³æåíåöü, ðàõóº êîæíó êîï³éêó.
КОЛИ І ЯК ВІДБУДЕТЬСЯ
МАРАФОН?
Çá³ð êîøò³â ó ðàìêàõ ìàðàôîíó
óæå îãîëîøåíî. ßê óæå çãàäóâàëè, Ïèâîâàð ïîâ³äîìèëà ïðî öå

Þëÿ íå ïðîôåñ³éíà
ñïîðòñìåíêà. Çàíÿòòÿ
á³ãîì ñòàëî óëþáëåíîþ
ñïðàâîþ ï’ÿòü ðîê³â
òîìó. Ïî÷èíàëà ç
äèñòàíö³¿ 1-2 êì
26 ëèïíÿ ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà
áàíê³âñüêî¿ êàðòêè.
Ñïåðøó ïëàíóº íàçáèðàòè
õî÷à á ïîëîâèíó íåîáõ³äíî¿
ñóìè, à òîä³ ïðîâåäå çàá³ã, ïðî
äàòó ïîâ³äîìèòü íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ó ñîöìåðåæàõ — Ôåéñáóö³ é
²íñòàãðàì³.
Ïëàíóº îðãàí³çóâàòè îíëàéíòðàíñëÿö³þ ó ñîöìåðåæ³, ùîá
ïðèâåðíóòè óâàãó á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ äèñòàíö³¿ îõî÷³ çìîæóòü ðîáèòè ïîæåðòâè. Ïðî çáèðàííÿ êîøò³â ³íôîðìóâàòè áëàãîä³éíèê³â.
Ìàðøðóò áóäå ç Â³ííèö³
äî Òóðáîâà ³ íàçàä ó çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó. Öå òîé ñàìèé øëÿõ,
ïî ÿêîìó á³ã äâà ðîêè òîìó Ñåðã³é
ßðìîëåíêî. Òî÷í³øå, ÷àñòèíà ò³º¿
äèñòàíö³¿. Þë³ÿ á³ãëà ïî í³é ðàçîì ç ³íøèìè ëþáèòåëÿìè öüîãî
çàõîïëèâîãî çàíÿòòÿ.
Íèí³ âîíà òàê ñàìî çàïðîøóº
äîëó÷èòèñÿ äî ó÷àñò³ â àêö³¿ äðó-

Çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
Àñîö³àö³¿ “Íåçàëåæí³
ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³
Óêðà¿íè” â ðàìêàõ
ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî
ïðîºêòó Õàá ï³äòðèìêè ðåã³îíàëüíèõ ìåä³à.
Ïîãëÿäè àâòîð³â íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ
ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.
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.

Бігти у горах вдвічі складніше, ніж по рівнині. У 2021 році Юлія Пивовар здолала дистанцію
ультрамарафону у 62 км, що проходила у Карпатах по хребтах шести найвищих вершин
ç³â, êîëåã ç â³ííèöüêèõ êëóá³â
á³ãó, òèõ, äëÿ êîãî â³í ñòàâ ñòèëåì
æèòòÿ. Íå îáîâ’ÿçêîâî óñ³ì òðåáà
áóäå çäîëàòè âñþ äèñòàíö³þ. Êîæåí îõî÷èé íåõàé ñàì âèçíà÷èòü
äëÿ ñåáå â³äñòàíü.
— Äëÿ ìåíå îñîáèñòî á³ã, öå
ñïðàâä³ óæå ñòèëü æèòòÿ, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Áåç öüîãî çàíÿòòÿ íå óÿâëÿþ ñåáå.
Òàê ñàìî ââàæàþòü ¿¿ îäíîäóìö³
ç íàçâàíèõ âèùå êëóá³â ëþáèòåë³â
á³ãó. Ñàìå íà ¿õ äîïîìîãó íàéïåðøå ñïîä³âàºòüñÿ ó ïðîâåäåíí³
é îðãàí³çàö³¿ çàá³ãó.
НА ПРОБІЖКУ ВИХОДИТЬ З
ДВІЙНИКОМ… ПАТРОНА
Òîð³ê Ïèâîâàð áðàëà ó÷àñòü
â óëüðàìàðàôîí³ ó Êàðïàòàõ —
Chornohora Sky Marathon. Öåé
çàá³ã ñòàâ óæå òðàäèö³éíèé. Éîãî

îðãàí³çîâóº Óêðà¿íñüêà òðåéëë³ãà (UTL). Äèñòàíö³ÿ ïðîõîäèòü ïî õðåáòàõ øåñòè âåðøèí,
âèñîòà êîæíî¿ ç ÿêèõ ïîíàä äâà
ê³ëîìåòðè.
Ñòàðòóâàëè á³ëÿ ï³äí³ææÿ äîáðå
â³äîìî¿ äëÿ ëþáèòåë³â ã³ðñüêèõ
ïîäîðîæåé âåðøèíè Ï³ï-²âàí.
Ô³í³øóâàëè ï³ñëÿ ñïóñêó ç ãîðè
Ïåòðîñ.
Çà 15 êì äî ô³í³øó ïàí³ Þë³ÿ
òðàâìóâàëà íîãó.
— Ìåí³ äàëè çíåáîëþâàëüíèé
ïðåïàðàò, âèïèëà ³ äîáðàëàñÿ
äî ô³í³øó, — êàæå âîíà.
Ï³ñëÿ òîãî äåÿêèé ÷àñ âçàãàë³
íå âèõîäèëà íà ïðîá³æêè. Òðåáà
áóëî òðàâìó ë³êóâàòè. À ïîò³ì â³éíà ïî÷àëàñÿ. Äóìàëà òàê: ëþäè
êðà¿íó çàõèùàþòü, à âîíà êðîñè
á³ãàº. Íåïðàâèëüíî öå.
Ç ÷àñîì çðîçóì³ëà, ùî ¿¿ óëþáëåíå çàíÿòòÿ äàº ìîæëèâ³ñòü äî-

ëàòè äåïðåñ³þ ³ òðèâîæí³ñòü. Ä³çíàëàñÿ, ùî îãîëîñèëè çàá³ã «ß —
óêðà¿íåöü» ç íàï³âìàðàôîíñüêîþ
äèñòàíö³ºþ. Äîëó÷èëàñÿ äî íüîãî
³ çäîëàëà â³äñòàíü ó 21 êì.
Ï³ñëÿ òîãî çíîâó â³ä÷óëà, ùî
íîãà ïðîäîâæóº òóðáóâàòè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, âñå îäíî âèõîäèòü
íà ïðîá³æêè. Ùîïðàâäà, íà êîðîòø³ äèñòàíö³¿, í³æ ðàí³øå.
Þë³þ ìîæíà ïîáà÷èòè ç ñàìîãî
ðàíêó íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é íàøîãî ì³ñòà. Óçäîâæ ö³º¿ âóëèö³ âîíà
çäåá³ëüøîãî çä³éñíþº ïðîá³æêè.
Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ÷àñó ðîáèòü
öå íå îäíà. Ïîðó÷ ç íåþ â³ðíèé
äðóã íà êëè÷êó Äæåê³ ×àí.
Þë³ÿ çàïèòóº, íà êîãî â³í ñõîæèé? Íó, çâè÷àéíî íà íàøîãî
ãåðî¿÷íîãî ïñà Ïàòðîíà.
Äî ðå÷³, óäâîõ ç Äæåê³ ×àíîì
âîíè ïðîá³ãëè íàï³âìàðàôîí ï³ä
÷àñ çàá³ãó «ß — óêðà¿íåöü».

«Буду бігти, що б там не сталося»
Запитую співрозмовницю, як же вона здолає 50 км,
коли нога турбує?
— На війні хлопцям ще важче, — каже Юлія. — Саме
з такою думкою вийду на дистанцію. Буду бігти, що
б там не сталося.
Вона не професійна спортсменка. Заняття бігом стало улюбленою справою приблизно п’ять років тому.
Починала з дистанції 1–2 км. Важливо було робити
пробіжки постійно. З часом збільшувала відстань.
Понад 2,5 роки тренувань знадобилося, аби вперше
здолати 60-кілометрову дистанцію.
— Це як дитина вчиться ходити, все робиться по-

ступово, — каже співрозмовниця. — Не можна одразу пробігти багатокілометрову відстань. Єдине,
що у мене було не так, це те, що замість марафону
пробігла ультрамарафон, тобто не 42,1 км, а 62 км.
Уточнимо: відстань більша за марафонську, тобто
42 км і 195 м, вважається ультрамарафоном.
Для тих, у кого є можливість і бажання підтримати
акцію нашої землячки, повідомляємо номер картки
для переказу коштів на придбання автомобіля пікап
для Вінницької 120-ї бригади..
ПриватБанк 5168 7573 9604 0257
Юлія Пивовар.

Ãàçåòà º ÷ëåíîì
Âñåñâ³òíüî¿
Àñîö³àö³¿
Íîâèííèõ
Ìåä³à WAN-IFRA
Çàìîâë. ¹ 220124
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ФІЛЬМ З ОКСАНОЮ БАНДУРОЮ
ПОКАЖУТЬ У ВЕНЕЦІЇ
Знай наших!  У новій стрічці відомого
українського режисера Антоніо Лукіча
«Люксембург, Люксембург» провідна
акторка і режисерка Вінницького
театру імені Садовського зіграла тещу
одного з головних героїв. Світова
прем’єра фільму відбудеться на одному
з найвідоміших кінофестивалів світу —
79-му Венеційському міжнародному
кінофестивалі
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

— Òå, ùî ÿ ïîì³òèâ ñüîãîäí³ ï³ä
÷àñ îãîëîøåííÿ
ïðîãðàìè Âåíåö³éñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ, çâó÷àëî ïðèáëèçíî
îñü òàê (ãåîãðàô³þ ìîæó íàïëóòàòè): «Äðàìà ç Ïîëüù³, òðèëåð ç³
Øâåéöàð³¿, ô³ëüì æàõ³â ç ²ñïàí³¿,
òà… êîìåä³ÿ ç Óêðà¿íè». Ö³êàâî,
÷è îñòàííÿ? ×è áóäóòü ùå? Òà
÷è êîìåä³ÿ âçàãàë³? — ïîä³ëèâñÿ
äóìêàìè ï³ñëÿ íîâèíè ïðî ñâ³òîâó ïðåì’ºðó ó Âåíåö³¿ ñâîãî ô³ëüìó «Ëþêñåìáóðã, Ëþêñåìáóðã»
ðåæèñåð Àíòîí³î Ëóê³÷.
«Ëþêñåìáóðã, Ëþêñåìáóðã» —
äðóãèé ïîâíîìåòðàæíèé ô³ëüì
Àíòîí³î Ëóê³÷à, ÷èÿ ïîïåðåäíÿ
êîìåä³ÿ «Ìî¿ äóìêè òèõ³» ñòàëà
ñïðàâæí³ì âèáóõîì äëÿ ñó÷àñíîãî
óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
«Ìî¿ äóìêè òèõ³» íà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ «Çîëîòà äçè´à»
âèçíàëè â³äêðèòòÿì ³ íàéêðàùèì
óêðà¿íñüêèì ô³ëüìîì ðîêó. Êàðòèíà ñòàëà ëàóðåàòîì Íàö³îíàëüíî¿ ïðåì³¿ ê³íîêðèòèê³â «Ê³íîêîëî», îòðèìàëà ñïåö³àëüíèé ïðèç
æóð³ Ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ ó Êàðëîâèõ Âàðàõ òà ç óñï³õîì
áóëà ïðåäñòàâëåíà íà áàãàòüîõ
ì³æíàðîäíèõ ê³íîôåñòèâàëÿõ.
Òîæ íå ìåíøèé óñï³õ òà ãëÿäàöüêèé çàõâàò âñ³ ÷åêàþòü ³ â³ä

íîâî¿ êîìåä³¿ Ëóê³÷à «Ëþêñåìáóðã, Ëþêñåìáóðã».
«САМОПРОБИ ДО ФІЛЬМУ
ЗНІМАЛА НА ТЕЛЕФОН»
Ñâîþ ó÷àñòü ó ñòð³÷ö³ «Ëþêñåìáóðã, Ëþêñåìáóðã» ïðîâ³äíà
àêòîðêà ³ ðåæèñåðêà Â³ííèöüêîãî
àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî Îêñàíà Áàíäóðà íàçèâàº
ùàñëèâèì ïîäàðóíêîì äîë³.
— Ïðî êàñòèíã ÿ ä³çíàëàñÿ ç³
ñòîð³íêè â³äîìî¿ êàñòèíã-ìåíåäæåðêè Àëëè Ñàìîéëåíêî. Âîíà
îïóáë³êóâàëà äîïèñ ³ç ôîòî, ùî
ïîòð³áíà àêòîðêà òàêîãî â³êó ³
òèïàæó, à ÿ ó êîìåíòàðÿõ ïîñòàâèëà ïëþñèê, — ðîçïîâ³äàº
Îêñàíà Áàíäóðà. — Àëëà Ñàìîéëåíêî â³äïèñàëà ìåí³, ùî:
«Îêñàíêî, äóìàþ, âè ìîãëè á
ñïðîáóâàòè, áî äóæå ñõîæ³», — ³
ïîïðîñèëà çàïèñàòè ñàìîïðîáó,
àäæå öå áóëà âåñíà 2021 ðîêó
³ ÿêðàç ó ðîçïàë³ áóâ ÷åðãîâèé
ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó. Ñàìîïðîáó ÿ çàïèñàëà âäîìà íà òåëåôîí,
à âæå ñêîðî ìåí³ íàïèñàëè, ÷è
ìîæó ïðè¿õàòè ó Êè¿â. Íó çâ³ñíî!
ß ïðè¿õàëà ìàðøðóòêîþ ³, ÷åñíî
êàæó÷è, òðîõè õâèëþâàëàñÿ, àäæå
äàâíî íå áóëà íà ïðîáàõ. Àëå
âæå íà ïåðø³é çóñòð³÷³, äå áóâ
ðåæèñåð Àíòîí³î Ëóê³÷ òà àêòîð
Àíäð³é Ë³äàãîâñüêèé, ùî ç³ãðàâ
ãîëîâíó ðîëü ó «Ìî¿ äóìêè òèõ³»,
â³ä÷óëà äóæå òåïëå ñòàâëåííÿ é
àòìîñôåðó. Êîëè ìåíå çàòâåðäèëè

íà ðîëü, ÿ áåçóìîâíî íåéìîâ³ðíî
çðàä³ëà. ß îáîæíþþ ãðàòè ³ ñòàâèòè âèñòàâè ó íàøîìó òåàòð³, àëå
òàêîæ äóæå ëþáëþ ê³íî. À ìîæëèâ³ñòü ïîïðàöþâàòè ç òàêèì òàëàíîâèòèì ðåæèñåðîì ó ïîâíîìó
ìåòð³ — ùàñòÿ äëÿ êîæíîãî àêòîðà. Ïàì’ÿòàþ â³ä÷óòòÿ çàõâàòó,
êîëè ó ê³íîòåàòð³ äèâèëàñÿ éîãî
«Ìî¿ äóìêè òèõ³». Ô³ëüì âèéøîâ
ä³éñíî êëàñíèé — äàâíî òàêîãî
íå áóëî â óêðà¿íñüêîìó ê³íî!
«ЩАСТЯ, ЩО ФІЛЬМ
ВДАЛОСЯ ДОРОБИТИ ПОПРИ
ВІЙНУ»
Ó êîìåä³¿ «Ëþêñåìáóðã, Ëþêñåìáóðã» Îêñàíà Áàíäóðà ãðàº

«Öå áóëà äóæå
íåñïîä³âàíà íîâèíà,
àëå òàêà ïðèºìíà!
Àæ ìóðàøêè ïî øê³ð³
ïîá³ãëè çà íàøó êðà¿íó
³ íàøå ìèñòåöòâî»
òåùó îäíîãî ç ãîëîâíèõ ãåðî¿â,
à îäí³ºþ ç ¿¿ åêðàííèõ äîíüîê º
«Õîëîñòÿ÷êà» òà ç³ðêîâà êîëåãà
Êñåí³ÿ Ì³øèíà.
— Ó ìåíå íåâåëè÷êà ðîëü,
á³ëüøå åï³çîäè÷íà, àëå ÿ ùèðî
ðàä³þ, ùî ìàëà ùàñòÿ ñòàòè ÷àñòèíêîþ öüîãî ô³ëüìó, ÿêèé íàðåøò³ ïîáà÷àòü ãëÿäà÷³, ïîêè ùî,
íà æàëü, íå â Óêðà¿í³, à íà òàêîìó
êðóòîìó ê³íîôåñòèâàë³ ó Âåíåö³¿. Ùèðî âäÿ÷íà ðåæèñåðó òà

Оксана Бандура (на фото справа) з екранною дочкою і
свахою на зйомках: «Атмосфера на знімальному майданчику
була дуже теплою та дружньою»
Àëë³ Ñàìîéëåíêî, ùî ïîâ³ðèëè
ó ìåíå, — ãîâîðèòü Îêñàíà Áàíäóðà. — Ñöåíè çà ìîºþ ó÷àñòþ
çí³ìàëè ó ÷åðâí³ ó Êèºâ³. Àòìîñôåðà íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó
áóëà äóæå òåïëîþ òà äðóæíüîþ.
Ñïîäîáàëîñÿ, ùî ïåðåä ïî÷àòêîì çéîìîê ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³¿
Àíòîí³î Ëóê³÷ ç³áðàâ óñ³õ, ðîçäàâ òåêñò, à ïîò³ì çàïðîïîíóâàâ
ïî³ìïðîâ³çóâàòè. Ö³êàâèé ï³äõ³ä,
ï³äòðèìêà òà çëàãîäæåíà ðîáîòà
áóëà ó âñüîìó.
Êîëè ðîçïî÷àëàñÿ ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, ïîäàëüøà
äîëÿ ô³ëüìó äîâãèé ÷àñ áóëà

íåâ³äîìîþ. Àëå òâîðö³ ïîïðè
âñå çìîãëè çàâåðøèòè ìîíòàæ,
à íîâèíà, ùî ïðåì’ºðà ïðîéäå
íà Âåíåö³éñüêîìó ê³íîôåñòèâàë³
³ ô³ëüì áîðîòèìåòüñÿ çà ãîëîâíó
íàãîðîäó êîíêóðñíî¿ ïðîãðàìè
«Ãîðèçîíò», ñòàëà ñþðïðèçîì äëÿ
âñ³õ àêòîð³â.
— Öå áóëà äóæå íåñïîä³âàíà
íîâèíà, àëå òàêà ïðèºìíà! Àæ ìóðàøêè ïî øê³ð³ ïîá³ãëè çà íàøó
êðà¿íó ³ íàøå ìèñòåöòâî, — ãîâîðèòü Îêñàíà Áàíäóðà. — Äóæå
â³ðþ â óñï³õ öüîãî ô³ëüìó, ÿêèé
ìè âñ³ ÷åêàòèìåìî â Óêðà¿í³.
Òðèìàéìîñÿ! Ñëàâà Óêðà¿í³!

Про що кіно?
«Люксембург, Люксембург» —
фільм про братів-близнюків Колю
і Васю, які, попри зовнішню схожість, мають дуже різні характери. Хлопці дізнаються, що батько,
який покинув їх ще в дитинстві,
помирає у Люксембурзі. Один із
братів хоче негайно вирушити
до батька, інший — робить усе,
щоб перешкодити брату виїхати
з країни…
— Цей фільм, навіяний життям

батька. Я починав писати цю історію як син, а закінчував писати її
вже як батько, — зізнався в одному
зі своїх інтерв’ю режисер Антоніо Лукіч. — Звертаючись у минуле, ти завжди шукаєш відповіді
на запитання про сьогодення.
Оглядаючись назад, тобі завжди
буде видніше те місце, де ти стоїш
прямо зараз.
Головні ролі у стрічці виконали
учасники реп-гурту «Курган і

Agregat» — брати Раміл та Аміл
Насірови.
— У часи війни важко оцінити важливість потрапляння фільму в офіційну програму на фестиваль класу
А — такий, як Венеційський, — каже
Антоніо Лукіч. — Так, це малесенька
перемога — адже нашу культуру визнають. Так, наш прапор і наша країна будуть представлені на форумі,
гідному, наприклад, Ліги чемпіонів
або Чемпіонату світу — тільки в кіно.

Вперше у Вінниці! У п’ятницю київський Малий театр
покаже незвичайну виставу про кохання 16+ «Двоє»
ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Îäèí ³ç íàéö³êàâ³øèõ òåàòð³â
êðà¿íè — Óêðà¿íñüêèé Ìàëèé
äðàìàòè÷íèé òåàòð — öüîãî òèæíÿ âïåðøå ç ãàñòðîëÿìè ïðè¿äå
ó Â³ííèöþ. Ó ï’ÿòíèöþ, 5 ñåðïíÿ, î 18.00 ó êîíöåðò-õîë³ «Mont
Blanc» áóäå ï³äêîðþâàòè ñåðöÿ
â³ííè÷àí ñâîºþ îñîáëèâîþ âèñòàâîþ 16+ «Äâîº».
Ïîñòàíîâêà ñó÷àñíà, íåîðäèíàðíà ³ ãëèáîêà. ª êðåàòèâíèì äîñë³äæåííÿì áëèçüêîñò³ ì³æ ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ, äàþ÷è â³äïîâ³äü
íà çàïèòàííÿ: ùî òàêå «ëþáîâ»
ñüîãîäí³ ³ ÷è â³äð³çíÿºòüñÿ âîíà
â³ä «ëþáîâ³» â ìèíóëîìó?
Æàíð âèñòàâè ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê òà õóäðóê Ìàëîãî òåàòðó

Äìèòðî Âåñåëüñüêèé âèçíà÷èâ ÿê
«íàï³âñëîâà òà íàòÿêè», àäæå ðàçîì ³ç ÷óäîâèìè àêòîðàìè ãëÿäà÷³
ïîðèíóòü ó ñâ³ò êîõàííÿ òà ñòîñóíê³â, âàæëèâîñò³ äåòàëåé, ï³çíàííÿ
îäíå îäíîãî òà ñàìèõ ñåáå.
Â³ííè÷àíè ïîáà÷àòü ê³ëüêà äåñÿòê³â êîðîòêèõ, íå ïîâ’ÿçàíèõ
ì³æ ñîáîþ ñïîñòåðåæåíü ïðî ñòîñóíêè ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè. Â îñíîâ³
åï³çîä³â — ³ñòîð³¿ ³ç æèòòÿ àêòîð³â
òà àêòîðîê òà ¿õ áëèçüêèõ, à òàêîæ
ñþæåòè ïðî ëþáîâ ³ç êëàñè÷íîãî
ìèñòåöòâà, ïåðåîñìèñëåí³ ÷åðåç
ïðèçìó ñüîãîäåííÿ.
— ²ìïóëüñîì äëÿ çàäóìó âèñòàâè ñòàëî áàæàííÿ óâàæí³øå
ïîãëÿíóòè âñåðåäèíó ñåáå. ² áàæàííÿ ñïðîâîêóâàòè ³íøèõ òåæ
çîñåðåäèòèñÿ íà ñîá³, — çàçíà÷àº
ó ñâî¿õ ³íòåðâ’þ ðåæèñåð Äìè-

òðî Âåñåëüñüêèé. — Ìàòåð³àë äëÿ
åï³çîä³â, â ïåðøó ÷åðãó, øóêàëè
ó âëàñí³é ïàì’ÿò³, ó âëàñíîìó
ñüîãîäåíí³, ó âëàñíèõ ñòîñóíêàõ,
ó âëàñíèõ ïàðòíåðàõ. Íàñïðàâä³
âèñòàâà çàäóìàíà òðàíñôîðìåðîì,
ÿê â³÷íèé work in progress, ³ åï³çîäè ó í³é ìàþòü çì³íþâàòèñÿ,
îñê³ëüêè çì³íþþòüñÿ ò³, õòî ¿õ
âèêîíóº, ¿õ ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ
³ ñòîñóíê³â. Öå äîêóìåíòàëüíà
âèñòàâà. Åï³çîäè â í³é íå ãîñòðîñþæåòí³ ³ íå ïàðàäîêñàëüí³. Âîíè
òàê³, ÿêèìè âîíè ä³éñíî áóëè.
Íó ÷è ìîãëè á áóòè.
Ùå îäíà ö³êàâèíêà — âèñòàâà
çäèâóº ïðèéîìîì â³äêðèòîãî çàêóë³ññÿ. Âñå òå, ùî â òåàòð³ çàçâè÷àé ñòàðàííî ïðèõîâóºòüñÿ
â³ä ãëÿäàöüêîãî îêà, òóò íàâïàêè
ñòàíå îá’ºêòîì äåìîíñòðàö³¿.

Одну з ролей у виставі «Двоє» зіграє Лариса Шелоумова.
Наша талановита землячка-вінничанка, яка є провідною
акторкою Малого театру
Ïðèõîäüòå çíàéîìèòèñÿ ç ÷óäîâèì Ìàëèì òåàòðîì òà â³äêðèâàòè íîâèõ ñåáå, ï³äãëÿíóâøè çà ðåàëüí³ñòþ íà âèñòàâ³

«Äâîº», ó ï’ÿòíèöþ, 5 ñåðïíÿ,
î 18.00 ó «Mont Blanc». Êâèòêè
(â³ä 240 äî 390 ãðèâåíü) ìîæíà
ïðèäáàòè íà ñàéò³ afisha.vn.ua.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО

ТЕАТР

SMARTCINEMA

ТЕАТР САДОВСЬКОГО

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

КОНЦЕРТИ

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

Тор: Любов і грім
Фентезі
3.08, поч. о 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40,
15.20, 15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 19.40, 20.20
З 4.08 довідка за тел: (096)00035050

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
3.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.20,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00,
20.00
З 4.08 довідка за тел: (096)00035050

Диваки форева (укр. субтитри)
Документальний
3.08, поч. о 10.00, 20.40
З 4.08 довідка за тел: (096)00035050

Загублене місто
Пригоди
3.08, поч. о 12.00, 14.10, 16.20, 18.30
З 4.08 довідка за тел: (096)00035050

Посіпаки. Становлення Лиходія
Анімація
3.08, поч. о 9.20, 11.00, 12.40, 14.20, 16.00, 17.40,
19.20
З 4.08 довідка за тел: (096)00035050

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

Декамерон
15 серпня у Театрі ім. Садовського відбудеться
прем’єра комедії «Декамерон або Секс під час
чуми» за твором Джованні Боккаччо.
Головну роль у виставі виконує народна артистка
України Ольга Сумська.
На сцені театру глядачі побачать яскраве музичне
та хореографічне оформлення вистави, чудову
акторську гру, що утримуює комедію на тонкій
межі між пікантністю та відвертістю. Дивовижні,
яскраві, дотепні та трагічні історії про кохання
оспівують життя у всіх його чуттєвих проявах.
Різні соціальні верстви Італії епохи Відродження
постануть перед глядачем. Автори вистави малюють світ у величі краси та убогості водночас, але
й таким він є насправді. У ньому все поруч: добро
та зло, світло й пітьма.
Основна ідея п’єси — бути на землі Людиною.
А причина всього ховається у чому? Правильно,
у коханні.
Початок о 18.00. Квитки: 200–500 грн.

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

Христина Соловій у Вінниці

ТеСАМеШоу. Гумор-шоу «Вар’яти»

8 серпня в ресторані Mont Blanc виступає співачка
Христина Соловій, яка підкорила своїм голосом усю
Україну.
Виконавиця відправляється в концертний тур
«Українська лють». Оскільки в Україні триває війна,
є постійна загроза ракетних ударів, організовувати
публічні заходи досить небезпечно. Щоб убезпечити глядачів, Христина Соловій дасть концерти лише
в західних областях України.
«Я їду з концертами Україною, бо це моя справа
артистки, мій культурний фронт. У турі я хочу заробити кошти, щоб передати їх на потреби армії.
Спочатку я хочу довести, що вже зараз завдяки
українським захисникам українська культура
може і буде відбуватись в Україні. Навіть під час
війни. І жодна русня цьому не зможе завадити.
А після і завдяки туру я хочу віддячити українській
армії за можливість бути українською артисткою
в Україні. Живіть. Боріться. Переможемо! Слава
Україні!» — заявила Христина.
Талановита молода співачка зібрала власний гурт,
до якого увійшли одні з кращих музикантів країни.
Тому ми з особливим пієтетом очікуємо феєричність концерту народного голосу країни Христини
Соловій. Артистка мріяла донести до людей лемківську пісню, що вона й робить по сьогоднішній
день. І якщо ви хочете почути виконання неймовірно-гарних і щиросердечних хітів, запрошуємо вас
на незабутній вінницький концерт.
Початок о 19.00, вартість квитків 400–600 грн.

12 серпня в театрі ім. Садовського, зустрічайте
«ТеСАМеШоу» — це саме те шоу, яке потрібне всім,
хто любить справжній український гумор. Давайте
разом піднімемо наш дух до Перемоги, підтримаємо один одного та допоможемо ЗСУ.
Адже кошти від продажу квитків підуть на підтримку ЗСУ. Тож даруйте собі та рідним миті радості,
підтримуючи наших захисників.
Владзьо, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Віталій Тильний, Сергій Полупан — наші улюбленці приготували багато нових родзинок, які ви точно оціните.
«ТеСАМеШоу» — це ті самі дві години сміху, до яких
всі звикли. Це та сама добра комедія, у якій кожен
впізнає себе.
Це та сама атмосфера і драйв, тільки по-новому і зі
свіжим подихом на повні груди.
Початок о 19.00, вартість квитків 300–650 грн

Інтелектуально-розважальне шоу
«По факту»
9 серпня в ресторані Mont Blanc відбудеться інтелектуально-розважальне шоу «По факту» з новими
зірками Тік-Току та Ютубу.
Частина коштів з проданих квитків підуть у благодійний фонд охорони здоров’я військовослужбовців.
Початок о 19.00, вартість квитків 400–600 грн.

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
3.08, поч. о 10.00, 12.00. 14.00
4.08-10.08, поч. о 12.10, 16.10

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК
Мотузковий парк

Тор: Любов і грім
Фентезі
3.08, поч. о 15.50, 18.00

Їжак Сонік 2
Анімація
4.08-10.08, поч. о 10.00, 14.00, 18.00

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

Кінні прогулянки у Вінниці
Коні — це справжні терапевти, які допоможуть
вам пережити хвилювання, смуту, відволіктися
від буденності, а ще ви отримаєте позитивні
емоції і неймовірні враження.
У нас є: кінні прогулянки в лісі та на полі; фотосесії з кіньми; уроки верхової їзди; катання дітей
на поні. Під час їзди верхи вас буде супроводжувати кваліфікований інструктор.
Вартість оренди та катання:
— 500 грн/година за коня.
— Оренда поні — 300 грн 30 хв, 500 грн/година.
Деталі за тел. (068)3044448.

Відпочинок на теплоходах по
Південному Бугу
9 причин, щоб жити
Драма
3.08, поч. о 14.50, 19.05
З 4.08 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація
3.08, поч. о 10.00, 13.10, 15.10, 17.10
З 4.08 довідка за тел. 0800308111

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
3.08, поч. о 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10,
18.10, 20.10
З 4.08 довідка за тел. 0800308111

Загублене місто
Пригоди
3.08, поч. о 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10,
18.10, 20.10
З 4.08 довідка за тел. 0800308111

Тор: Любов і грім
Фентезі. 3.08, поч. о 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30,
17.00, 17.45, 18.30, 19.00, 19.30
З 4.08 довідка за тел. 0800308111

Всі охочі можуть замовити прогулянки по річці
Південний Буг. Пасажирський флот Вінниці
складається з двох однакових, старих, але міцних теплоходів — «Пирогов» та «Ляля Ратушна».
Теплохід відправляється щогодини з пристані
«Вінниця», на площі Героїв Чорнобиля. Прогулянка триває 45 хвилин, після чого теплохід
швартується на пристані Сабарів. Тут ви
можете прогулятися по мальовничій лісовій місцевості і повернутися назад цим або наступним
теплоходом.
Останній теплохід відправляється із Сабарова
на пристань «Вінниця» о 19.00 і прибуває на
площу Героїв Чорнобиля о 19.45.
Вартість квитків в одну сторону: 100 гривень
для дорослих, 90 грн для студентів та учнів, 80
грн дитячий (з 6 до 10 років), Діти до 5 років
безкоштовно.
Теплоходи працюють з 10.00 до 20.00.
Рейс виконується при наявності 15 дорослих
пасажирів.
Окрім звичайних прогулянок можна орендувати
цілий пароплав. Замовити екскурсію можна за
телефонами: (068)0416691, (097)0772797.

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

У Вишенському парку, на березі Вишенського
озера працює один із найбільших мотузкових
парків у країні.
Мотузковий парк — це сучасний спортивно-розважальний комплекс для дітей і дорослих. Справжній
дух пригод і високі технології в одному флаконі! Це
ретельно продумані і ефективно працюючі комплекси з надійною страховкою, вивіреним дизайном
і чіткою логістикою.
Проїхатися велосипедом між деревами, покататися
влітку на санчатах, пролетіти на тролеї на висоті
10 метрів, подолати десятки цікавих та оригінальних перешкод — відтепер зможе кожен вінничанин
та гість міста.
У парку на вас чекає:
— 4 траси різного рівня складності, загальна протяжність яких — 350 метрів;
— спеціальна квест-програма;
— аніматори;
— повітряні кульки;
— розіграш безкоштовних абонементів на відвідування парку безупинно протягом місяця!
А також ви можете розраховувати на:
— маршрути різного рівня складності;
— надійну страховку та підтримку;
— попереднє навчання від інструктора.
Телефон для довідок: (095)3936555
Режим роботи парку: 10.00–19.00 щоденно.

Розваги у квест-кімнаті «Ізоляція»
Квест-проект «Ізоляція» — це творче об’єднання,
яке займається організацією дозвілля людей. Всі
кімнати містять індивідуальні декорації і максимально наближені до їх назви. Кожна квест-кімната у Вінниці надзвичайна за своїм стилем, а загадки в цих
локаціях унікальні та не повторюються між собою.
Ви можете обрати будь-який квест до смаку:
«Больница Ющенка», «Безумный ученый», «Побег
из Алькатрас», «Секреты номера 1408», «Цирк»,
«Алиса в Зазеркалье», «Зона отчуждения». Телефони для довідок (096)530516.
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 16.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив вивіску: У
нас найнижчі ціни.
Господар правого — вивіску: У нас
найякісніші товари.
А господар середнього,
подумавши, написав — Головний
вхід тут.

***

Страшно — це не прожиті роки...
страшно — це коли у стрічці твоїх
ровесниць з’являються мариновані
огірки в трилітрових банках...

***

Каву не було з ким пити і тому вона
налила собі червоного вина...

***

Якщо ви працюєте як кінь —
присядьте, зробіть кілька затяжок
сигарети… Нікотин вб’є в середині
вас цю скотину!

***

Знаєте, чому херсонців просять
ховатись, поки буде наступ ЗСУ?
Щоб рашисти не забризкали
їх лайном, коли будуть тікати і
вс*ратися.

***

Кажуть, що служити в російський
морський флот будуть брати тільки
тих, хто не вміє плавати — вони
будуть набагато краще захищати
свій корабель!

***

У лікарні коридор був таким
світлим і довгим, що кум, про всяк
випадок, перевірив пульс.

***

Тепер по всьому світу:
— Добрий вечір! Ми з України.
— Ну навіщо відразу погрожувати?

***

— А це правда, що у вас в Україні
фашисти є?
— Так, є! З росії приїхали…

***

Ой болить у мене зуб. Бо не хоче
їсти суп. Хоче пива, самогону,
відбивної з макароном. А як ще
прийде Оксана, вмить боліти
перестане.

***

***

Вчора сусідський пес вирив у садку
бутель самогону! Раніше ми того
пса просто любили, тепер ще й
поважаємо!

***

Чим відрізняється дорослий
чоловік від дитини:
1. Дорослий більше важить.
2. Все.

***

Галя зазвичай не спить з хлопцями
на першому побаченні, але на цей
раз не стрималася і заснула…

В школі:
— Сьогодні у нас буде контрольна.
— А калькулятором користуватися
можна?
— Так, можна.
— А транспортиром?
— Транспортиром теж можна.
Отже, запишіть тему контрольної:
Історія Англії, XV століття.

***

Ніщо так не заспокоює як ціни.
Хочеться-хочеться, а на ціну
дивишся — а ні, не хочеться,
здалось…

***

— Знайома назвала кота Андрієм.
— Чому Андрій?
— Та на честь колишнього. Так було
веселіше везти його на кастрацію.

***

На прийомі у психіатра:
— Лікарю, чому у вас тапок
на столі?
— У пацієнтів часто бувають таргани
в голові…

***

Бабусі — це вихователі другого
рівня. Першу серію вони вже
випустили в життя, і тепер точно
знають, що треба робити, щоб
не вийшло як в перший раз)

***

Вчителька перед контрольною:
— Я, сподіваюся, що не побачу, як
ти сьогодні списуєш?
— Я теж сподіваюся…
— А ти яку рибу хочеш піймати?
— Кабачок.
— Немає такої риби!
— Як це немає? Ікра є, а риби
немає?

***

— Петре, ти чому такий блідий?
— Та я вчора йогурт з’їв, щось він
мені відразу не сподобався. І назва
ще якась така лячна — ПВА!

***

— Іванку, що таке літр?
— Те саме, що й кілограм, тільки
мокре!

Дай Боже мені здоров’я, а дружині
роботу та й якось проживемо!

Від вашого настрою та енергії буде залежати успішна
реалізація ваших задумів
і довгострокових планів.
Тож зараз не час лінуватися
чи перебувати в апатії. У
вихідні корисно зустрітися з
друзями.

БЛИЗНЮКИ
На вас чекає спокійний, гармонійний та умиротворений
тиждень. Все у вас виходить, бажання виконуються,
оточуючі вас радують. Саме
зараз можливі зміни, які
підуть вам на користь.

РАК

***

Принцип нарахування моєї
зарплати: щоб було бажання
вбити, але на рушницю грошей
не вистачало…

***

— А ви давно автомобіль водите?
— З трьох років!..
— А то як?!
— Ну, спочатку на шнурочку…

Будьте сміливішими і
екстравагантнішими, і ви
притягуватимете погляди
цікавих людей. Практично
все, про що ви замислювалися, збудеться, тому, перш
ніж загадувати бажання,
подумайте, чи дійсно вам це
потрібно.

ТЕЛЕЦЬ

***

***

— Ти ковбасу купив?
— Ковбасуку? Не пив…

ОВЕН

***

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Цього тижня шум і суєта
великих компаній почнуть
вас обтяжувати. Пошукайте можливість провести
максимум часу у спокійній
обстановці, із справді близькими людьми.

ЛЕВ
Цього тижня постарайтеся
бути ввічливим і наполегливим, саме така схема
поведінки буде ключем до
успіху. Наприкінці тижня
важливо сконцентруватися
на роботі, тоді все задумане
вдаватиметься з легкістю.

ДІВА
Можливе знайомство з цікавими людьми, прислухайтеся до ненароком отриманих
порад. Життя відкриє перед
вами нові перспективи. У середині тижня близькі люди
особливо потребуватимуть
вашої допомоги.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня на вас чекає
багато зустрічей, новин,
поїздок у справах. Гарний
період для початку нових
проектів та нових взаємин.
Довіряйте своїй інтуїції
у ділових та особистих
питаннях, так ви зможете
уникнути прорахунків.

СКОРПІОН
Тиждень ви почнете з прекрасним настроєм та самопочуттям. Щоб відчувати
задоволення від спілкування
з людьми, потрібно помітити та оцінити те, що для вас
робиться від щирого серця.

СТРІЛЕЦЬ
Не слід розпочинати нові
справи, краще завершити
старі та приготуватися до
несподіванок. Можливі
наради та перевірки, які
загрожують застати вас зненацька.
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Вам давно настав час
відправитися у відпустку,
взявши близьких і дорогих
людей. Варто кинути сили на
вирішення старих проблем,
а щоб не втрачати впевненості у своїх силах, більше
спілкуйтеся з друзями.

ВОДОЛІЙ
Виявляйте ініціативу у
професійних справах, не
чекайте, доки все найкраще
дістанеться іншим. Певні
труднощі будуть підстерігати
вас у домашніх справах та
спілкуванні з дітьми.

РИБИ
Ретельно аналізуйте події,
що відбуваються, спираючись на життєвий досвід
і логіку. Постарайтеся
утриматися від відкритої
критики та сварок удома.
Попереду ось-ось замаячить
щось зовсім інше, схоже, у
вас почнуться нові любовні
стосунки, а старі ви вирішите припинити.

