Й
ЛЬНИ
ЕЦІА

RIA в квартиру
с. 15

за 40 грн на місяць

СК
ВИПУ

1000

СП

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО ХОЛОДІВ

с. 3

грн

СЕРЕДА

№32 (1597)

10 серпня 2022

НАПИСАЛА ДЛЯ
ВОЇНІВ 1300 ІКОН

с.20

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЖІНКИ-БЕЗХАТЬКА

20MINUT.UA

ОДНЕ З КРАЩИХ УКРИТТІВ.
ДЕ ВОНО І ЯК ОБЛАДНАНЕ?
Через кілька місяців

відносно мирного життя,
більшість містян почала
ігнорувати сигнали про
повітряну небезпеку. Однак
після ракетного обстрілу
Вінниці 14 липня, питання
укриттів актуалізувалося з
небаченою раніше силою
На жаль, чимало вінницьких
укриттів знаходяться
у занедбаному стані. Та є
у Вінниці щонайменше одне
велике бомбосховище,
в якому можна з комфортом
пересидіти повітряну тривогу,
а у випадку ракетного
обстрілу — не переживати
за свою безпеку
с.5

ПЕРЕВЕЗЛИ БІЗНЕС З
ОКУПАЦІЇ У ВІННИЦЮ

ЖИЛА В КАНАДІ, А МРІЯЛА
ПРО КАЛИНІВКУ
Пані Ліана разом із донькою

Понад сто видів натурального

морозива та крафтові торти від
херсонців віднедавна можна
скуштувати у новій кафекондитерській. Пара переселенців
наважилися розпочати все заново,
с. 16
і перевезли бізнес у Вінницю

Софією після майже 30-ти років
проживання у Канаді повернулася
у рідну Калинівку. Багато людей
хотіли б опинитися на їхньому
місці — жити за кордоном. Вони
вчинили по-іншому
с. 18
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ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ
ВІННИЧАН У СЕРПНІ

ДУМКА
ВОЛОДИМИР
ГЕВКО
БЛОГЕР

Життя без
планів
Çàóâàæèëè, ÿê ïîâîë³ çíèêëè ç åô³ðó çàñïîêîºííÿ ³
îá³öÿíêè, ùî âñå áóäå îê ³
øâèäêî çàê³í÷èòüñÿ? Àëå â³ä
öüîãî íàâ³òü ÿêîñü ñïîê³éí³øå, ÷è ùî. Íåìà ôðóñòðàö³¿
ùîäåííî¿ ³ ðîç÷àðóâàíü. Ìèíóâ ÷åðãîâèé äåíü, à â³éíà
çíîâ íå çàê³í÷èëàñü.
Íàø ³íôàíòèë³çì ³ áàæàííÿ íîðìè çàñòàâëÿëè
íàñ ñïî÷àòêó â³ðèòè, ùî öÿ
äèê³ñòü íå ìîæå òðèâàòè
äîâãî, àäæå öå â³äõèëåííÿ
â³ä íîðìè ³ âîíî ìàº ÿêíàéøâèäøå ïîâåðíóòèñÿ â ïî÷àòêîâèé ñòàí. Âîíî ìàº ³
ïîâåðíåòüñÿ, à îò ïðî ÿêíàéøâèäøå — öå âæå ëèøå íàøå
ãàðÿ÷å áàæàííÿ, à íå îö³íêà
ðåàëüíîñò³.
Äî â³éíè â íàñ áóâ òàêèé
ñâ³ò, ùî äîñÿãíóòè ÿêî¿ñü
ìåòè çàãàëîì áóëî ëåãêî ³
øâèäêî. Çíàâ, ùî ðîáèòè
³ êóäè ðóõàòèñü, ³ ìîæíà
áóëî ñàìîìó îêðåñëþâàòè
ïåðñïåêòèâè ³ ñòàâèòè ÷³òê³
ïëàíè. Õîðîø³ áóëè ÷àñè. Àëå
â³ä÷óòòÿ êîíòðîëþ çà ñâî¿ì
æèòòÿì ³ ñâî¿ì ÷àñîì ç³ãðàëî
ç íàìè çëèé æàðò.
Â³éíà íå äîçâîëÿº ïëàíóâàòè. Âîíà âçàãàë³ â³äáèðàº
ó íàñ â³ä÷óòòÿ ÷àñó, à ³íîä³
³ ñàì ÷àñ. Òîìó äîâîäèòüñÿ
ôàêòè÷íî âèãàäóâàòè ñîá³
íîâó ô³çèêó, æèòè ëèøå
ó ïðîñòîð³, áåç ÷àñó. Âñå, ùî
ó íàñ º — ñüîãîäí³.
Ä³îãåí Ñ³íîïñüêèé ïðîñèâ
ìèëîñòèíþ ó ñòàòóé, ïðèâ÷àþ÷è ñåáå äî â³äìîâ. Òàê ñàìî
ìè òåïåð î÷³êóºìî â³ä íîâîãî
äíÿ çìèëóâàòèñü íàä íàìè ³
ïîäàòè íàì ê³íåöü â³éíè. Àëå
äí³ íåçâîðóøí³ ³ ãëóõ³, ìîâ
ñòàòó¿. ² ìè ïðîñòî õîäèìî
ïîì³æ íèõ, ÿê ïðè÷ìåëåí³.
ß ÷àñòî âæå íå çíàþ, ÿê
êðàùå — ÷åêàòè ³ ùîäíÿ
ìó÷èòèñü ðîç÷àðóâàííÿì ÷è
çàáèòè, àëå çíåâ³ðèòèñü.
Ìàáóòü, îïòèìàëüíîþ òàêòèêîþ º æèòè ñüîãîäí³øí³ì
äíåì ³ ñïîä³âàòèñü íà çàâòðàøí³é. Í³áè ñüîãîäí³ öå
êðîê ë³âîþ íîãîþ, à çàâòðà —
êðîê ïðàâîþ. ² òàê êðîê
çà êðîêîì â÷èòèñü íàíîâî
õîäèòè â íîâ³é ðåàëüíîñò³.
Øïîðòàòèñü, ³íîä³ áîÿòèñü
ñòóïèòè, áîðîòèñÿ ç áàæàííÿì ñ³ñòè ³ í³êóäè íå éòè.
Äîçâîëÿòè ñîá³ íàä³þ íåâåëèêèìè ïîðö³ÿìè, àáè ìîãòè
¿¿ çàñâî¿òè ³ íå îòðó¿òèñü íåþ.

Новації  Останній місяць літа — це наче
«затишшя перед бурею». Не відбудеться
глобальних законодавчих чи грошових
змін у серпні 2022 року, які вплинуть
на життя всіх українців. Щоправда, дещо
змінюються нарахування доплат для
військовослужбовців
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Îñòàííº ï³äâèùåííÿ ïåíñ³é â³äáóëîñÿ 1 ëèïíÿ, íàñòóïí³ — çàïëàíîâàí³ íà æîâòåíü òà ãðóäåíü
2022 ðîêó. Òîìó ³ñòîòíèõ çì³í
ó âèïëàò³ ïåíñ³é ó ñåðïí³ î÷³êóâàòè íå òðåáà. Àäæå ï³äâèùåííÿ
ïåíñ³é ïîâ’ÿçàíî ç³ çì³íîþ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü. Íà 1 ñåðïíÿ
öÿ ñóìà ñòàíîâèòü 2 òèñÿ÷³ 27 ãðèâåíü, ùî é ñêëàäàº ì³í³ìàëüíèé
ðîçì³ð ïåíñ³¿. Ìàêñèìàëüíèé —
20 òèñÿ÷ 270 ãðèâåíü.
Ç àíàëîã³÷íî¿ ïðè÷èíè (íå çì³íèâñÿ ð³âåíü ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó) â îñòàíí³é ì³ñÿöü ë³òà
íå çðîñòàòèìóòü ³íø³ ñîö³àëüí³
âèïëàòè, ÿê³ ïðèçíà÷èëà äåðæàâà.
Òîáòî, íå çì³íèëèñÿ: äåêðåòí³
âèïëàòè, ðåêîìåíäîâàíèé ðîçì³ð
àë³ìåíò³â, äîïîìîãà ìàòåðÿì, ÿê³
ñàì³ âèõîâóþòü äèòèíó, äîïîìîãà
ç òèì÷àñîâîãî áåçðîá³òòÿ, äîïîìîãà íà ä³òåé, íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî ï³êëóâàííÿ àáî îï³êóíñòâî.
Ëèïíåâ³ òàðèôè íà ãàç òà éîãî
ðîçïîä³ë, åëåêòðîåíåðã³þ ³ õîëîäíó âîäó çàëèøàòèìóòüñÿ ÷èííèìè
é ó ñåðïí³.

Äëÿ öüîãî Âåðõîâíà Ðàäà
óõâàëèëà çàêîí ¹ 7427, ÿêèì
çàáîðîíÿþòü ï³äâèùóâàòè âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã äëÿ
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. Ð³çíèöþ
ì³æ ðåãóëüîâàíèì ³ ðèíêîâèì
òàðèôîì êîìïåíñóþòü êîøòàìè
ì³æíàðîäíî¿ äîïîìîãè. Íàðäåï
ßðîñëàâ Æåëåçíÿê ïîâ³äîìëÿâ,
ùî äëÿ öüîãî çàëó÷àòü ïîíàä
125 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü.
Çàáîðîíà íà ï³äâèùåííÿ âàð-

Ëèïíåâ³ òàðèôè íà
ãàç òà éîãî ðîçïîä³ë,
åëåêòðîåíåðã³þ
³ õîëîäíó âîäó
çàëèøàòèìóòüñÿ
÷èííèìè é ó ñåðïí³
òîñò³ öèõ ïîñëóã ä³ÿòèìå äî ê³íöÿ
âîºííîãî ñòàíó òà ùå ø³ñòü ì³ñÿö³â ï³ñëÿ éîãî ñêàñóâàííÿ. Âàðòî
çàóâàæèòè, ùî çà íèí³øíüîþ ðåäàêö³ºþ çàêîíó ¹ 2263-²Õ, âîºííèé ñòàí òðèâàòèìå äî 23 ñåðïíÿ.
² ùå îäèí ìîìåíò, ïðî ÿêèé
âñ³ çàáóëè — çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé
êàðàíòèí ÷åðåç êîâ³ä. Â³í òðèâàòèìå äî 31 ñåðïíÿ.
Íå ïîâèíí³ çðîñòàòè é òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó òà öåíòðà-

Перед зимою тарифи не мають зрости. Уряд та Верховна
Рада законодавчо закріпили мораторій на підвищення вартості
ледь не всіх комунальних послуг
ë³çîâàíå îïàëåííÿ. Äëÿ öüîãî
óðÿä óõâàëèâ ð³øåííÿ, çã³äíî ç
ÿêèì Íàôòîãàç ïðîäîâæèòü ïîñòà÷àòè ãàç âèðîáíèêàì òåïëà
ïî 7,40 ãðí/ì êóá.
«Òàêå ð³øåííÿ äîçâîëÿº ì³ñöå-

â³é âëàä³ íå ï³äâèùóâàòè òàðèôè
í³ íà òåïëî, í³ íà ãàðÿ÷ó âîäó.
Ô³êñîâàíà ö³íà íà ãàç çàëèøàºòüñÿ äî 31 òðàâíÿ 2023 ðîêó», —
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ïðåì’ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè Äåíèñ Øìèãàëü.

Змінили нарахування виплат військовим
У серпні має набути чинності закон
щодо підвищення виплат деяким
військовослужбовцям: вони щомісяця отримуватимуть доплати. І
такі виплати почнуть отримувати:
6 тисяч 500 гривень — повні два
кавалери ордена «За мужність»
трьох ступенів;
13 тисяч гривень — лицарі ордена
Богдана Хмельницького трьох ступенів (повні кавалери);
19 тисяч 500 гривень — люди, яким
присвоєно звання Герой України з
врученням ордена Золота Зірка.
Виплати також отримають члени
сімей померлих або нагородже-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

них посмертно людей, яким надані
вищевказані нагороди. Допомога буде виплачуватися у розмірі
від трьох до однієї (у розрахунку
на місяць на сім’ю) мінімальної
зарплати.
Також уряд вніс зміни у постанови
щодо додаткового грошового забезпечення військовослужбовців.
За постановою № 793 запроваджено норму виплати до 30 тисяч
гривень пропорційно часу служби
в розрахунку на місяць, а також залежно від місця несення служби та
району ведення бойових дій.
«Це дозволить застосувати спра-

ведливий підхід до оплати праці,
здійснювати виплати особовому
складу залежно від складності
виконуваних завдань», — пишуть
у своєму аналізі юристи« Юридичної сотні».
Для прикладу:
в областях, що не належать до районів ведення бойових дій, розмір
виплати додаткової винагороди
складе до 10 тисяч гривень;
в областях, визначених районами
ведення бойових дій, розмір виплати додаткової винагороди буде
до 30 тисяч гривень;
при виплаті додаткової винагороди

до 100 тисяч гривень застосовуватиметься коефіцієнт залежно від
безпосередньої участі в бойових
діях, виконання бойових розпоряджень, місця несення служби,
виконання інших завдань і заходів
з національної безпеки та оборони.
Однак, варто зауважити, що такі
зміни не застосовуються до військовослужбовців ЗСУ. Нові підходи
в нарахуванні винагороди будуть
застосовувати для Нацгвардії
України, Державної прикордонної служби, Нацполіції, а також
осіб рядового та начальницького
складу ДСНС.

Чи треба зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог?

ОЛЕНА ПОСТОЛОВСЬКА (43),
ВЧИТЕЛЬКА:

МАРИНА ПАЛАМАРЧУК (28),
В. О. КЕРІВНИКА БАНКУ:

НАТАЛІЯ СЕМЧЕНКО (36),
КАСИРКА:

ОЛЕКСАНДР МАЗУР (65),
ПЕНСІОНЕР:

— Таке вже було на початку
війни. Це призводить до хаосу, руйнує всі плани, графіки
та не захищає від небезпеки.

— Звичайно треба зупиняти,
адже водії такі ж люди, як і
пасажири. Однак як тоді доїхати додому?

— Коли транспорт рухається,
вірогідність попадання снаряда менша. І через таку зупинку всі запізняться на роботу.

— Укриттів від обстрілів нема.
Отже, водії будуть виганяти
пасажирів з умовних укриттів — автобусів, тролейбусів

АННА ДРОБУШ (31), БАРИСТА:

— Вже було таке, людей виганяли й вони просто стояли
на зупинках. Оскільки зараз
все зачиняють під час тривог,
то нема куди сховатись.

КАТЕРИНА ТАРАСЕНКО (30),
ПРИВАТНА ПІДПРИЄМНИЦЯ:

— Варто було б зупиняти
транспорт, аби давати змогу
вийти тим, хто цього хоче. Та
після цього продовжити рух.
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ЯК ВІННИЧАНАМ ПІДГОТУВАТИСЯ
ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ
Зима близько  Через війну
найближчу зиму називають однією з
найскладніших за всю історію України. Бо
скільки не запасай вугілля та газу, росія
може бити по котельнях і магістральних
трубопроводах, що загрожує зриву
опалювального сезону в містах та
навіть цілих областях. То як самостійно
підготуватися до холодів?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Çà
îñòàíí³
ø³ñòü ì³ñÿö³â âåëèêî¿ â³éíè ðîñ³ÿíè çíèùèëè
ñîòí³ îá’ºêò³â åíåðãåòè÷íî¿
³íôðàñòðóêòóðè — êîòåëüí³,
ãàçîãîíè òà ³íø³ âàæëèâ³ êîìóí³êàö³¿. Ìîæóòü ñòàòèñü ³ íîâ³
ðóéíóâàííÿ, íàñë³äêè ÿêèõ áóäå
íåïðîñòî óñóíóòè. Ùî çðîáèòè, ùîá çáåðåãòè òåïëî ó ñâî¿é
îñåë³?
ЧИМ ЗАПАСТИСЯ НА ЗИМУ
Áîéîâ³ ä³¿ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè
â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà, ãàçó, òåïëà
³ âîäîïîñòà÷àííÿ, êîëè íà âóëèö³ — ì³íóñ 20 ãðàäóñ³â. Òîìó
êð³ì «òðèâîæíî¿ âàë³çè», â ÿê³é
ìàþòü áóòè äîêóìåíòè, ãðîø³ òà
ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³,
íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî âëàñíèé
«åíåðãîçàïàñ»: áàòàðåéêè, ë³õòàð, ðàä³î, ñâ³÷êè, ñ³ðíèêè.
Òàêîæ òðåáà ìàòè ì³í³ìàëüíèé çàïàñ äðîâ ³ êóïèòè ñîêèðó,
îñê³ëüêè, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà
ïðèôðîíòîâèõ ì³ñò, ëþäè çìóøåí³ ãîòóâàòè ¿æó íà âîãí³ ïðîñòî á³ëÿ ï³ä’¿çäó.
Ó øâåäñüêîìó óðÿäîâîìó ïîñ³áíèêó íà âèïàäîê â³éíè ëþäÿì ðàäÿòü çàïàñòèñÿ âîâíÿíèì
îäÿãîì, òåïëèìè êóðòêàìè òà
øòàíàìè, øàïêàìè, øàðôàìè,
ðóêàâèöÿìè, êîâäðàìè, ñïàëüíèìè ì³øêàìè.
ßêùî â ïðèì³ùåíí³ ñòàíå
õîëîäíî, â³êíà âàðòî çàâ³ñèòè
êîâäðàìè, ç³áðàòèñÿ âñ³ì â îäí³é ê³ìíàò³, çàñòåëèòè êîâäðàìè àáî êèëèìàìè ï³äëîãó â í³é.
Ìîæíà çàâ³ñèòè êîâäðàìè ñò³ë
òà ç³áðàòèñÿ ï³ä ñòîëîì. Ò³ëüêè
íå çàáóâàéòå ïðîâ³òðþâàòè ïðèì³ùåííÿ òà ãàñèòè íà í³÷ ñâ³÷êè òà îá³ãð³âà÷³, ùîá óíèêíóòè
ïîæåæ³.
Ïåðåæèòè òðèâàëå â³äêëþ÷åííÿ îïàëåííÿ äîïîìîæå áóðæóéêà — öå â³äíîñíî íå äîðîãèé òà
ïðîñòèé ñïîñ³á, çàâäÿêè ÿêîìó
âè íå çàìåðçíåòå.
Àëå âàðòî íå çàáóâàòè ïðî
ïðàâèëà áåçïåêè: áóðæóéêó
íå ìîæíà ñòàâèòè âïðèòóë
äî ñò³íè; ùîá óíèêíóòè ïîæåæ³,
ïðèñòð³é ñòàâëÿòü íà ìåòàëåâèé

ëèñò àáî íà áåòîííó ï³äëîãó.
НЕ ПОСПІШАЙТЕ З
ОБІГРІВАЧАМИ
ßêùî âàø áþäæåò íå äîçâîëÿº çðîáèòè ìàñøòàáíå óòåïëåííÿ ñò³í, òî âàðòî õî÷à á ïåðåâ³ðèòè â³êíà íà ïðîòÿãè, ðàäèòü
åêñïåðò ãðîìàäñüêîãî ðóõó «Âñ³
ðàçîì» ªâãåí Ñàâ³ñüêî.
— Ãîëîâíå çàâäàííÿ — çáåðåãòè íàÿâíå òåïëî. Òîìó âæå
çàðàç âàðòî ïåðåâ³ðèòè â³êíà
íà ïðîòÿãè. ßêùî º ù³ëèíè
ó äåðåâ’ÿíèõ ðàìàõ, òî ¿õ òðåáà
çàêîíîïàòèòè òà çàêëå¿òè. ßêùî
öå ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà —
íàêëåéòå ãóìîâèé óù³ëüíþâà÷.
Éîãî ìîæíà âèêîðèñòàòè é äëÿ
âõ³äíèõ äâåðåé, — ñêàçàâ ªâãåí
Ñàâ³ñüêî.
À îò åëåêòðîîá³ãð³âà÷³, ÿê³
ó Â³ííèö³ âæå âàæêî çíàéòè,
åêñïåðò ðàäèòü êóïóâàòè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ä³çíàºòåñü ïðî ñòàí

Óñ³ì — ìåðçíóòè.
Â óðÿä³ âæå
àíîíñóâàëè, ùî
ïëàíóþòü çíèçèòè
òåìïåðàòóðíèé
ðåæèì ó êâàðòèðàõ
äî +16 ãðàäóñ³â
åëåêòðîìåðåæ³ áóäèíêó.
— Ñïåðøó ïåðåâ³ðòå, ÷è ðîçðàõîâàíà åëåêòðîìåðåæà ó âàøîìó ïîìåøêàíí³ íà âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèëàä³â. ßêùî
í³ — íå ðèçèêóéòå âëàñíèì
æèòòÿì ³ çäîðîâ’ÿì. Íå êóïóéòå ³ íå âèêîðèñòîâóéòå, — êàæå
ªâãåí.
ЩІЛИНИ — НАШ ГОЛОВНИЙ
ВОРОГ
Ïðèâàòíèé áóäèíîê âàðòî
ïåðåâ³ðèòè íà ãåðìåòè÷í³ñòü,
ñòâåðäæóº òåõí³÷íèé äèðåêòîð
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåïëîåêñï» Îëåêñàíäð Àíäðåþê.
Áî ÷åðåç ù³ëèíè õîëîäíå ïîâ³òðÿ âçèìêó çàõîäèòü, à òåïëå
âèõîäèòü — â³äòàê áóäèíîê
øâèäêî îñòèãàº.
— Çàâäÿêè ïðèñòðîþ «Àåðîäâåð³» ìîæíà ïåðåâ³ðèòè
ä³ì íà âèòîêè òåïëà, — êàæå
Àíäðåþê. — Ó áóäèíêó çàêëå-

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é:
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog,
ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.
Çàìîâë. ¹ 220125

Hàêëàä 17 900

þºòüñÿ ñèñòåìà âåíòèëÿö³¿,
â êîìï’þòåð âíîñÿòüñÿ ê³ëüê³ñòü
êóá³â ïîâ³òðÿ â áóäèíêó ³ ïëîùà
îãîðîäæóâàëüíî¿ êîíñòðóêö³¿,
êóäè âõîäÿòü ï³äëîãà, ñò³íè òà
ñòåëÿ.
— Ç ïðèì³ùåííÿ â³äêà÷óºòüñÿ

ïîâ³òðÿ. Òåàòðàëüíèé äèì äåìîíñòðóº âñ³ ù³ëèíè ó áóäèíêó.
Êîìï’þòåð ïîêàçóº, ñê³ëüêè êóá³â òåïëîãî ïîâ³òðÿ ãóáèòüñÿ ç
áóäèíêó ÷åðåç íåêîíòðîëüîâàí³
ù³ëèíè. Îòðèìàí³ äàí³ ìîæíà
ïåðåðàõóâàòè â ãðîø³, çðîçóì³-

òè, ñê³ëüêè öå êîøòóº âëàñíèêó
çà îïàëþâàëüíèé ñåçîí, — ïðîäîâæóº ôàõ³âåöü.
Ïëþñ, çà äîïîìîãîþ òåïëîâ³çîðà ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê³
äåôåêòè êîíñòðóêö³é áóäèíêó
òðåáà óñóíóòè.

Як точно не треба утеплювати дім
Технічний директор підприємства
«Теплоексп» Олександр Андреюк
розповів і про розповсюджені помилки під час утеплення фасадів
будинків.
— Хибним є утеплення фасаду
у так званий «п’ятиточковий спосіб». Тобто, на лист теплоізоляції
наносять клей не суцільним шаром, а ставлять лише п’ять точок.
Таке утеплення не працює, бо між
утеплювачем і стіною утворюється
щілина, через яку будівля охолоджується, — розказав Андреюк.
Часто при утепленні покрівель
помилково підбирають матері-

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

ал по щільності, через що утворюються щілини між дерев’яною
конструкцією та теплоізоляцією.
— Подекуди й пароізоляційну
плівку не проклеюють, вважаючи, що нашарування вирішить цю
проблему. Але через це на верхньому поверсі будинку буде холодно, та й виникатимуть грибки
й пліснява в теплоізоляції, — сказав Олександр Андреюк. — І якщо
взимку тепле повітря виходить з
дому, то влітку зворотний ефект:
повітря заходить через всі ці щілини в будинок, і ви цим усім дихаєте та можете захворіти.

Також розповсюджені проблеми
із заповнювачем щілин при монтажі металопластикових вікон.
— Ви, напевно, помічали, що
взимку, коли на вулиці вітряно,
хитається тюль. Навіть при закритих вікнах. Тут все просто — порушення монтажу вікна. Тобто,
монтажну піну просто затинькували, а потрібно зсередини
обробити пароізоляційним герметиком, а ззовні вікна — гідроізоляційним. Також можна використовувати аналогічні спеціальні
стрічки для захисту піни, — додав
Андреюк.
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І ТАМ СТРАШНО, І СЮДИ ЇХАТИ
БОЯЗКО. «МИ КОЛАБОРАНТИ?»
Вибір  Вже майже шість місяців багато
людей живуть в окупації. І це не просто
якісь українські люди, це наші родичі,
близькі. Вони щось мають їсти, якось
жити — відповідно десь працювати,
відповідно працювати з окупантом. Вони
всі стали колаборантами?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

— Ì³é ä³äóñü
âñå æèòòÿ æèâå
â ñåë³, â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³ ³
òåðï³òè íå ìîæå
ðîñ³ÿí, — ðîçïîâ³äàº â³ííèöüêèé ïñèõîëîã Âàëåð³é Àíäðîñîâ. — Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ òàì
ââåëè ðîñ³éñüê³ ñ³ì-êàðòè, â³í
ïðèíöèïîâî òèì íå êîðèñòóºòüñÿ, òîæ çâ’ÿçêó ç íèì âæå íåìàº.
Ä³ä ç 36 ðîêó, ¿õàòè ç ð³äíî¿ õàòè
íå õîò³â, áî êîðîâà, áî òåëè÷êà,
áî ïåñ ñòàðèé, áî òóò áàáêà ïîõîâàíà, áî ÿêîãî á³ñà… Ñêàçàâ: «Âè
òàì íå áàð³òüñÿ, áî âîäà êàì³íü
òî÷èòü».
Âàëåð³é êàæå, ùî ñïî÷àòêó â³éíè âîíè ç ä³äóñåì ÷àñòî
ñï³ëêóâàëèñü. Òîé ðîçïîâ³äàâ, ÿê
ìåøêàíö³ íà îêóïàíò³â ðåàãóþòü:
«Ìîâ÷àòü, íåíàâèäÿòü, ÷åêàþòü
íàøèõ». Àëå º òàêà ð³÷, ÿê —
àäàïòàö³ÿ. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî òàì
24/7 êðóòÿòü ïî êàíàëàõ ðîñ³éñüêó
ïðîïàãàíäó. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî,
íàïðèêëàä, â ñåë³ çàëèøèëèñü
îäí³ ñòàðåíüê³, ÿêèì íåìàº êóäè,
àáî íåìàº äî êîãî ò³êàòè, àáî ä³éñíî, ÿêîãî á³ñà? À â ðàéîííîìó
öåíòð³ çàëèøèëîñü áàãàòî òèõ,
êîìó íå áóëî íà ÷îìó âè¿õàòè,
àáî âîíè áîÿëèñÿ.
— Âðàõîâóþ÷è áàãàòî ôàêòîð³â, ÿê³ ç ïëèíîì ÷àñó ïðàöþþòü
íà îêóïàíò³â, ÿ äóæå áîþñü, ùî
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â òàì áóäå ïîâíî
êîëàáîðàíò³â, — ãîâîðèòü ïñèõîëîã. —
Íàïðèêëàä, ä³ä, â³í âæå êîëàáîðàíò?
ЧОТИРИ ДОБИ ДО СВОБОДИ
— Àáñîëþòíà â³äñóòí³ñòü åìîö³é, äóæå êîðîòê³ ïðÿì³ â³äïîâ³ä³, â³ä÷óòòÿ, ùî ëþäèíà ïîñò³éíî
î÷³êóº íàïàäó, òîìó îáåðåæíà
â ñëîâàõ, ä³ÿõ, ïîãëÿäàõ, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é Àíäðîñîâ ïðî
ë³êàð³â, ÿê³ â ÷åðâí³ òðàíçèòîì
áóëè ó Â³ííèö³, íî÷óâàëè â íüîãî âäîìà, òðèìàëè êóðñ íà Ëüâ³â
³ ìîæëèâî äàë³. — Âîíè ÷îòèðè
äîáè ¿õàëè ç Åíåðãîäàðó äî Çàïîð³ææÿ, à òàì â³äñòàíü òðîõè
á³ëüøà ñîòí³ ê³ëîìåòð³â.
×îìó íå ¿õàëè îäðàçó, ÿê ò³ëüêè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî îêóïàö³ÿ? Òîìó ùî ë³êàð³. Òîìó ùî
òàì çàëèøàëèñü ëþäè, ÿêèì ïîòð³áíà áóëà äîïîìîãà. Òîìó ùî
ñïîä³âàëèñü, ùî îñü-îñü öå âñå
çàê³í÷èòüñÿ.
— Êîëè äëÿ ñåáå îñîáèñòî âèð³øèëà — âñå, öå ìîÿ ìåæà, — ïî¿õàëè, — ðîçïîâ³äàëà ë³êàðêà, ³ äîäàâàëà, ùî íåéìîâ³ðíîþ óäà÷åþ
áóëî òå, ùî ó íèõ º àâòî, àäæå
á³ëüø³ñòü ³ç òèõ, õòî íå âè¿õàâ,
ïðîñòî íå ìàâ íà ÷îìó.
— Ñïåðåäó, çáîêó, ççàäó, ïîñò³éíî ðâàëèñü áîìáè, ³ àâòî ¿õà-

ëî äóæå ïîâ³ëüíî, òîìó ùî ÷åðåç
êîæí³ ê³ëüêàñîò ìåòð³â ðîñ³éñüê³
áëîêïîñòè, òàì ïîñò³éíî òåáå
çóïèíÿþòü, çàïèòóþòü: «Õòî?»,
«Ùî?», «Êóäè?». Íàñ ïîïåðåäèëè
ïðî ïðîâîêàö³¿. Ùî áóäóòü ðîçìîâëÿòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, âèãóêóâàòè: «Ñëàâà Óêðà¿í³», ÷åêàòè
íà â³äïîâ³äíó ðåàêö³þ, ³ â³äïîâ³äíî ä³ÿòè. Òîìó âñþ äîðîãó
ìè íàìàãàëèñü í³êîìó ïîäîâãó
íå äèâèòèñü â î÷³, íå ðîçìîâëÿòè
óêðà¿íñüêîþ, â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ëèøå — «òàê» àáî «í³».
Çíàºòå â³ä÷óòòÿ, êîëè òè ï³ðíàºø ó âîäó, ³ ìàºø çàòðèìàòè
äèõàííÿ? Äóæå øâèäêî ïîâ³òðÿ
íå âèñòà÷àº, òîá³ æèòòºâî íåîáõ³äíèé õî÷à á êîâòîê, àëå äî ïîâåðõí³ ùå äàëåêî. Îñü òàêèìè
áóëè ö³ ÷îòèðè äîáè äëÿ ë³êàð³â.
Çðîáèòè ïåðøèé âäèõ ¿ì âäàëîñü,
êîëè â’¿õàëè â ì³ñòî Çàïîð³ææÿ,
áî çíàëè — òàì òî÷íî ñâî¿.
— Äî ðå÷³, ìàéæå ñàíàòîð³ºì
â ïîð³âíÿíí³ ç öèì â³ä÷óòòÿì,
áóâ ô³ëüòðàö³éíèé òàá³ð, äå ìè
ïðîáóëè òðè äîáè, — ðîçïîâ³äàëà çãîäîì ë³êàðêà. — Éîãî ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³ îáëàøòóâàëè
â ñâèíàðíèêó. Â ñïðàâæíüîìó
ñâèíàðíèêó, â ÿêîìóñü ñåë³ ì³æ
Åíåðãîäàðîì ³ Çàïîð³ææÿì òðèìàëè ëþäåé ñåðåä áðóäó ³ çàïàõó.
² â òåáå ëèøå äâà øëÿõè — òåðï³òè ³ ¿õàòè âïåðåä, àáî íàçàä â îêóïàö³þ. Áàãàòî õòî íå âèòðèìóâàâ.
Âîíè êîëàáîðàíòè?
ДО МОСКВИ ЗА 50 ТИСЯЧ
БАКСІВ
Ïðèêîðäîíí³ ì³ñòà Õàðê³âñüêî¿
îáëàñò³ áóëè îêóïîâàí³ îäðàçó ³
çàëèøàþòüñÿ òàêèìè ïî ñüîãîäí³. Â îäíîìó ç öèõ ì³ñò æèâóòü
áàòüêî ³ ìàòè Þë³ Êëèìêî, ìîº¿
çíàéîìî¿ ç Õàðêîâà. Âîíà ïðè¿õàëà äî Â³ííèö³ íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ, òóò çíàéøëà ðîáîòó, íàâ³òü
êîõàííÿ. Õîò³ëà áàòüê³â çàáðàòè,
àëå ïîêè íå âäàëîñÿ. Îêóïàíòè
çàïðîïîíóâàëè ¿ì äîïîìîãòè
çà ãðîø³ âè¿õàòè ç Óêðà¿íè äî ðîñ³¿, à òàì êóäè õî÷óòü. Çîêðåìà
çíàéîìèé Þë³¿ ³ ¿¿ ñ³ì¿, çàïëàòèâ ðîñ³ÿíàì 50 òèñÿ÷ äîëàð³â,
çàëèøèâ óñå ìàéíî. Â àâò³âêó
ñ³ëè ðàçîì ³ç äðóæèíîþ, ä³òüìè,
³ â ñóïðîâîä³ ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ äî¿õàëè àæ äî Ìîñêâè. Öå
íå æàðò! Çâ³äòè âè¿õàëè â ªâðîïó.
Þëèí³ áàòüêè íà òàêå íå çãîäèëèñü, ãðîøåé ïîæàë³ëè, ÷è ùå
÷îãîñü, çàðàç öå íåâàæëèâî…
— Íàøå ì³ñòî ìåæóº ç ðîñ³ºþ, ³
êîëè ¿õí³ â³éñüêà çàéøëè â Óêðà¿íó, ì³ñòî ïðîñòî ïðîéøëè, òóò
íàâ³òü íå ñòð³ëÿëè, íà÷å íîãîþ
ïåðåñòóïèëè, ïîâ³ñèëè ñâ³é ïðàïîð ³ ï³øëè äàë³, — ðîçïîâ³äàº
Þë³ÿ. — Äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê
áè öå ö³í³÷íî íå çâó÷àëî, â³éíè
íàâ³òü íå áóëî, ñïî÷àòêó ³ æèòòÿ
íå äóæå çì³íèëîñü. Òîìó áàòüêè
íå âè¿æäæàëè. Ìàìà â ìåíå äî-

ìîãîñïîäàðêà, òàòî ï³äïðèºìåöü,
ÿêèé òðèìàº ê³ëüêà òîðãîâåëüíèõ
òî÷îê, ó íüîãî ïðàöþþòü äåñÿòêè
ëþäåé, ³ â³äïîâ³äíî â óìîâàõ îêóïàö³¿ òîðãóâàòè äîâîäèëîñü òèì,
÷èì º. Òîðãóº â³í ³ ïî ñüîãîäí³.
Çà ñëîâàìè Þë³¿, ìàìà õî÷å ³ çáèðàºòüñÿ ïåðå¿õàòè äî íå¿, áàòüêî
òåæ õî÷å. Òîìó ùî áî¿òüñÿ òàì
çàëèøàòèñÿ, àëå ³ áî¿òüñÿ ¿õàòè
ñþäè.
Áî â³í êîëàáîðàíò?
ЯК КАРТА ЛЯЖЕ, ТОЙ БУДЕ
КОЛАБОРАНТОМ
Â áåðåçí³ Âåðõîâíà Ðàäà âíåñëà
çì³íè äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
òà ³íøèõ àêò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ñï³âïðàöþ ç ÐÔ.
Ìîâà éäå ïðî äâà çàêîíè,
¹ 5143 òà ¹ 5144. Â³äïîâ³äíî

Ëþäåé òðèìàëè
â ñïðàâæíüîìó
ñâèíàðíèêó. ² â òåáå
ëèøå äâà øëÿõè —
òåðï³òè ³ ¿õàòè âïåðåä,
àáî íàçàä â îêóïàö³þ
äî çàêîíó ¹ 5144, äî ÊÊÓ äîäàþòü ñò. 111–1 (Êîëàáîðàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü). Âîíà ïåðåäáà÷àº
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ñï³âïðàöþ ç äåðæàâîþ-àãðåñîðîì, ¿¿ îêóïàö³éíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ àáî ¿¿ çáðîéíèìè ÷è
âîºí³çîâàíèìè ôîðìóâàííÿìè
ó â³éñüêîâ³é, ïîë³òè÷í³é, ³íôîðìàö³éí³é, àäì³í³ñòðàòèâí³é,
ãîñïîäàðñüê³é òà òðóäîâ³é ñôåðàõ.
Ïîêàðàííÿ çà öå — äî 15 ðîê³â
óâ’ÿçíåííÿ, à òàêîæ îáìåæåííÿ äîñòóïó äî çàéíÿòòÿ ïîñàä,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é äåðæàâè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Çàêîí ¹ 5143 äîçâîëÿº ë³êâ³äóâàòè ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, óïîâíîâàæåí³ îñîáè ÿêèõ áóëè çàñóäæåí³ çà êîëàáîðàö³îí³çì. Öå òàêîæ
ñòîñóºòüñÿ þðèäè÷íèõ îñ³á.
— Òîáòî áóäü-ÿêà ñï³âïðàöÿ

На фото дідусь Валерій Бубельний з правнуком
Марком. Останній раз із дідусем спілкувалися місяць тому,
а не бачились вже майже два роки
ç îêóïàíòàìè êàðàºòüñÿ çàêîíîì ³ òàê³ îñîáè ïðèòÿãóþòüñÿ
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, — ðîçïîâ³äàº àäâîêàò ßðîñëàâ
Ìàðòèíþê.
Àëå â çàêîí³ ïðî êîëàáîðàö³þ
íàïèñàíî ïðî òå, ùî ÿêùî º äîêàçè, ùî òåáå çìóøóâàëè, àáî
â òåáå íå áóëî ³íøîãî âèõîäó ³ öå
ìîæíà äîâåñòè, òî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå íàñòàº?
Çîêðåìà îñü òóò: «… Îñîáà
íå ìîæå ï³äëÿãàòè êðèì³íàëüí³é
â³äïîâ³äàëüíîñò³, êîëè âîíà â÷èíèëà çëî÷èí ï³ä íåïåðåáîðíèì
ô³çè÷íèì ïðèìóñîì (ñò. 40 ÊÊ
Óêðà¿íè) àáî âíàñë³äîê êðàéíüî¿
íåîáõ³äíîñò³ (ñò. 39 ÊÊ Óêðà¿íè).
Ïðîòå òàê³ ôàêòè ï³äëÿãàþòü äîâåäåííþ, ÷åðåç ùî îáîâ’ÿçêîâî
ìàþòü áóòè çàô³êñîâàí³».
— Òà ïèòàíü íåìàº, — â³äïîâ³äàº àäâîêàò. — ßêùî ãîâîðèòè

ïðî ï³äïðèºìöÿ, áàòüêà Þë³¿,
íàïðèêëàä. ßêèé öå ìîæå ìàòè
âèãëÿä:
 ÑÁÓøíèêè éîãî çàòðèìóþòü íà ï³äêîíòðîëüí³é òåðèòîð³¿,
³ ñàäÿòü äî Ñ²ÇÎ.
 Ïîò³ì â³í ³ç Ñ²ÇÎ äîâîäèòü,
ùî íå ì³ã ç³áðàòè ñâî¿ ðå÷³ ³ ïî¿õàòè ç äðóæèíîþ äî Óêðà¿íè
àáî ÷åðåç ðîñ³þ äî ªâðîïè. ² ùî
â³í ï³âðîêó ï³ä äóëîì àâòîìàòà
âèêîíóâàâ âêàç³âêè íåçàêîííî¿
îêóïàö³éíî¿ âëàäè.
 Â ðåçóëüòàò³ â³í óêëàäàº
óãîäó ç ïðîêóðîðîì, áåçóìîâíî
âèçíàº ñåáå âèííèì â êîëàáîðàö³éíèé ä³ÿëüíîñò³ ³ ìîæëèâî
îòðèìóº óìîâíå ïîêàðàííÿ. Áî
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê éîìó
íàéâ³ðîã³äí³øå íå ñâ³òèòü.
— Àëå öå âèíÿòêîâî ìîÿ äóìêà,
çàñíîâàíà íà ñóäîâ³é ïðàêòèö³, —
äîäàº ßðîñëàâ Ìàðòèíþê.

Когось притягнуть до відповідальності, когось забудуть
Які можна зібрати докази, що
людина пів року під безумовним
примусом виконувала свої функції
в окупації?
«… Питання про кримінальну
відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронним
інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок
якого вона зберігала можливість
керувати своїми діями, а також
психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті
39 цього Кодексу».
— Як, до прикладу батько Юлії, доведе, що протягом пів року в нього
не було можливості виїхати, що він
не міг керувати своїми діями? — запитує Ярослав Мартинюк. — Людей за постіки в ютубі про те що:
«до нас приїхали асвабадітєлі»
на два роки в тюрму саджають,
а тут якийсь «маленький» підприємець з купою торговельних точок.
То виходить, що всі люди, які
не виїхали і продовжували працювати на окупованій території,
вважаються колаборантами?
— Не всі, а ті, які підпадають під ви-

значення вказане у ст. 111–2 Кримінально кодексу, «Пособництво
державі-агресору», — говорить
адвокат.
В статті 111–2 КК, йде мова про:
Співпрацю на шкоду Україні з
 державою-агресором;
 окупаційною адміністрацією;
 збройними чи воєнізованими
формуваннями.
Співпрацею визнані:
 виконання чи підтримка рішень
та дій;
 збір, підготовка та передача
матеріальних ресурсів чи інших
активів.
Батьку Юлії зокрема підходить:
Передача матеріальних ресурсів
незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним
на тимчасово окупованій території,
та/або збройним чи воєнізованим
формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з
державою-агресором, незаконними органами влади, створеними
на тимчасово окупованій території,
у тому числі окупаційною адміні-

страцією держави-агресора.
— Недовго посидить від трьох
до п’яти років, ну і майно конфіскують, — додає адвокат.
Але 90% тих, хто там залишився,
так чи інакше там живуть і співпрацюють з окупантами. Відповідно їм тепер просто невигідно, щоб
ЗСУ перемогли, тому що в’язниця,
конфіскація, т. д.?
— Так, у нас правосуддя вибіркове,
когось притягнуть до відповідальності, когось забудуть, — говорить
адвокат. — Так як він підприємець,
напевне особа відома, думаю, про
нього не забудуть.
Але за словами адвоката, зараз це
має вигляд наче ми «упражняємося» в питаннях, «що було б, якби».
— Хоче їхати, хай їде до Вінниці,
але є загроза, що його затримають
і звинуватять у співпраці з окупантами. А по таких справах, СІЗО, як
мінімум на декілька місяців йому
забезпечене, — говорить Ярослав
Мартинюк. — Але. Чи буде він затриманий, я не знаю. Чи не буде
він затриманий, я не знаю. Тут, як
карта ляже.
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ОДНЕ З КРАЩИХ УКРИТТІВ ВІННИЦІ.
ДЕ ВОНО ТА ЯК ОБЛАШТОВАНЕ?
Безпечне місце  На жаль,
чимало вінницьких укриттів
знаходяться у занедбаному стані. Та
є у Вінниці щонайменше одне велике
бомбосховище, в якому можна з
комфортом пересидіти повітряну
тривогу, а у випадку ракетного обстрілу —
не переживати за свою безпеку
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Òåìà óêðèòò³â
ñòàëà àêòóàëüíîþ äëÿ â³ííè÷àí
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî
âòîðãíåííÿ ðîñ³¿, êîëè â êðà¿í³
ñåðéîçíî ïî÷àëè îáãîâîðþâàòè
òàêó â³ðîã³äí³ñòü. Çàçâè÷àé äèñêóñ³¿ íà öþ òåìó çâîäèëèñÿ íàí³âåöü, àäæå âñ³ í³áè é çíàëè
ïðî ³ñíóâàííÿ óêðèòò³â, îäíàê
âñ³ òàêîæ ðîçóì³ëè, ùî ö³ óêðèòòÿ ó çàíåäáàíîìó ñòàí³.
Ï³ñëÿ âòîðãíåííÿ, çðîçóì³âøè, ùî ïîòðàïèòè ó áîìáîñõîâèùà (ïðîòèðàä³àö³éí³ óêðèòòÿ)
íå âäàñòüñÿ, â³ííè÷àíè ïî÷àëè
øóêàòè ïðèõèñòîê ó íàéïðîñò³øèõ óêðèòòÿõ, ñåáòî ï³äâàëàõ.
¯õí³é ñòàí, çàçâè÷àé, çàëèøàâ
áàæàòè êðàùîãî.
Ïðèâîäèòè ¿õ äî ëàäó, ÿêùî
òàêà ìîæëèâ³ñòü âèïàäàëà, ìåøêàíöÿì äîâîäèëîñÿ âëàñíèìè
ñèëàìè. Àäæå ùå íà ïî÷àòêó
ëþòîãî ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïîâ³äîìèëà, ùî â³äïîâ³äàëüíèìè çà öå
º ÎÑÁÁ, êåð³âí³ êîìïàí³¿, óïðàâèòåë³ òîùî, à íå ì³ñöåâà âëàäà.
ОБСТРІЛ ЗМУСИВ ДІЯТИ
×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³äíîñíî
ìèðíîãî æèòòÿ, á³ëüø³ñòü ì³ñòÿí
ïî÷àëà ³ãíîðóâàòè ñèãíàëè ïðî
ïîâ³òðÿíó íåáåçïåêó. Â³äïîâ³äíî, òåìà áåçïåêè â ³íôîïðîñòîð³
ï³äí³ìàëàñÿ çíà÷íî ð³äøå. Îäíàê
ï³ñëÿ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó Â³ííèö³
14 ëèïíÿ, ïèòàííÿ óêðèòò³â àêòóàë³çóâàëîñÿ ç íåáà÷åíîþ ðàí³øå
ñèëîþ.
Âæå íàñòóïíîãî äíÿ ì³ñöÿ
îáñòð³ëó â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ ç
íàéâèùîãî êåð³âíèöòâà ì³ñòà
òà îáëàñò³. Íà ÷îë³ áóâ çàñòóïíèê êåð³âíèêà Îô³ñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Êèðèëî Òèìîøåíêî. Ïîáóâàâøè ó íàéáëèæ÷îìó
äî Áóäèíêó îô³öåð³â ïðîòèðàä³àö³éíîìó óêðèòò³ òà âèñëîâèâøè íåçàäîâîëåííÿ éîãî ñòàíîì,
Òèìîøåíêî ñêàçàâ: «Ñòàí ³ íàÿâí³ñòü óêðèòò³â — öå çàâäàííÿ
îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè».
Çà ê³ëüêà äí³â ³ç âèùåçãàäàíîãî áîìáîñõîâèùà çà ñïðèÿííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè âèâåçëè ê³ëüêà
ñàìîñêèä³â ñì³òòÿ, à â óñ³õ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà ñóòòºâî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ïîêàæ÷èê³â
ðóõó äî íàéáëèæ÷èõ óêðèòò³â.
Ê³ëüê³ñòü ñàìèõ óêðèòò³â, çàçâè÷àé íàéïðîñò³øèõ, òàêîæ
çðîñëà: íèìè ñòàëè ï³äâàëüí³
ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèí³â, çàêëàä³â
õàð÷óâàííÿ òîùî, ùî íà âõîä³
äî íèõ òåïåð âèâ³øåí³ â³äïîâ³äí³
òàáëè÷êè.

Çãîäîì ì³ñüêà ðàäà ñôîðìóâàëà 70 ðîáî÷èõ ãðóï, ÿê³ ïî÷àëè
ïåðåâ³ðÿòè áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷
ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü íà ïðåäìåò ¿õíüî¿ ñïðîìîæíîñò³, ó ðàç³
íåáåçïåêè, ñòàòè ïðèõèñòêîì. Ðåçóëüòàòîì öüîãî îáñòåæåííÿ ìàº
áóòè îáëàäíàííÿ äîäàòêîâèõ ïðèì³ùåíü äëÿ óêðèòòÿ íàñåëåííÿ.
УКРИТТЯ НА «КРИСТАЛІ»
Áîëþ÷èì ïèòàííÿì äëÿ â³ííè÷àí çàëèøàºòüñÿ íàÿâí³ñòü òà äîñòóïí³ñòü äî ñïðàâæí³õ óêðèòò³â,
òàê çâàíèõ áîìáîñõîâèù. Çã³äíî ç
³íôîðìàö³ºþ, ùî ¿¿ íàø³é ðåäàêö³¿ íàäàëè â îáëàñí³é â³éñüêîâ³é
àäì³í³ñòðàö³¿, çàõèñíèõ ñïîðóä
ó ì³ñò³ 75. Ìåíø ÿê ï’ÿòíàäöÿòü
ç íèõ çíàõîäÿòüñÿ ó êîìóíàëüí³é
âëàñíîñò³. ² ëèøå îäíå ç öüîãî ïåðåë³êó äîñòóïíå äëÿ âñ³õ â³ííè÷àí
ï³ä ÷àñ êîæíî¿ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè.
Çíàõîäèòüñÿ öå ïðîòèðàä³àö³éíå óêðèòòÿ íà òåðèòîð³¿ çàâîäó
«Êðèñòàë». Çíàéòè âõ³ä âñåðåäèíó íå ñêëàäå í³ äëÿ êîãî òðóäíîù³â, îñê³ëüêè çâ³äóñ³ëü äî íüîãî
âåäóòü ïîêàæ÷èêè ðóõó. Òåðèòîð³ÿ îãîðîäæåíà ïàðêàíîì, îäíàê
ï³ä ÷àñ êîæíî¿ òðèâîãè îõîðîíà
â³ä÷èíÿº âîðîòà òà ïðîïóñêàº

Äî óêðèòòÿ ìîæóòü
ïîòðàïèòè óñ³ îõî÷³
ó áóäü-ÿêó ïîðó äîáè
ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿
òðèâîãè. ª ïîêàæ÷èêè,
éîãî ëåãêî çíàéòè
âñåðåäèíó óñ³õ îõî÷èõ çíàéòè
ïðèõèñòîê.
Â åêñïëóàòàö³þ öå óêðèòòÿ
ââåëè ó 1974 ðîö³. Âîíî ðîçðàõîâàíå íà 1300 ëþäåé, êîëèñü
ïðàö³âíèê³â þâåë³ðíîãî çàâîäó.
Çã³äíî ç òîä³øí³ìè âèìîãàìè,
âîíî áóëî îñíàùåíå ñèñòåìàìè
âåíòèëÿö³¿, êàíàë³çàö³þ, âîäîãîíîì, îïàëåííÿì, ì³ñöÿìè äëÿ
â³äïî÷èíêó òîùî. Çà ìàéæå ï³â
ñòîë³òòÿ ³ñíóâàííÿ ÷èìàëà ÷àñòèíà ç ïåðåë³÷åíîãî ñòàëà íåïðèäàòíîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ, àáî é
çîâñ³ì çíèêëà. Ó íüîìó íå ïðîâåëè æîäíîãî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.
ЗРОБИЛИ РЕМОНТ
ЗА 800 ТИСЯЧ
Ïåðøèõ ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â
24 ëþòîãî óêðèòòÿ çóñòð³ëî ñèð³ñòþ, ï³äòîïëåííÿìè òà â³äñóòí³ñòþ áàãàòüîõ åëåìåíòàðíèõ
çðó÷íîñòåé. Îëåêñàíäð Ìèòðîôàíîâ, î÷³ëüíèê ÃÎ «Ìîíîë³ò»,
ÿêà îðåíäóº öå ïðèì³ùåííÿ ï³ä
ñïîðòèâíó çàëó, ðîçïîâ³äàº, ùî
òîãî æ äíÿ íî÷óâàòè ïðèéøëî
áëèçüêî 150 ëþäåé.
— Ó íàñ íå áóëî àí³ íîð-

Такою стала після ремонту одна із кімнат укриття
на «Кристалі». У сховищі є також імпровізована
їдальня, вбиральні, душ, місця для сну
ìàëüíèõ âáèðàëåíü, í³ âîäè, í³
îïàëåííÿ. Ïîòð³áíî áóëî òåðì³íîâî ùîñü äóìàòè, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð. — Ìè ïî÷àëè ðîáèòè ì³ñöÿ äëÿ ñíó ç ï³ääîí³â,
ÿê³ áðàëè ó «Ãðîø³». Ó «øêîë³
ì³ë³ö³¿» íàì äàëè ê³ëüêà ë³æîê,
ìàòðàöè òà ïîñò³ëü, ùîá íà íèõ
ìîãëè ñïàòè ë³òí³ ëþäè òà ìàìè ç
íåìîâëÿòàìè. Çíàéîì³ ïðèâåçëè
êàëîðèôåðè äëÿ îïàëåííÿ òà ãóìàí³òàðêó. ¯ëè òóøêîâàíêó, ïèëè
÷àé ç ïå÷èâîì òà öóêðîì. Áóëî
ñêëàäíî, àëå ëþäè íå æàë³ëèñÿ.
Ç 2017 ðîêó áîìáîñõîâèùå íà ïîíàä òèñÿ÷ó êâàäðàò³â
çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ÊÏ
«Â³ííèöüêèé ìóí³öèïàëüíèé
öåíòð ³ííîâàö³é». Âèêîíóâà÷
îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà öüîãî öåíòðó Âîëîäèìèð Ñåìåíþê ðîçïîâ³äàº, ùî çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó
â³éíè â óêðèòò³ ïðîâåëè îáñòåæåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âèð³øèëè éîãî
ðåìîíòóâàòè. Ôàêòè÷íî ðîáîòè
ïî÷àëèñÿ â áåðåçí³. Çàãàëîì
íà ïîòî÷íèé ðåìîíò âèòðàòèëè
áëèçüêî 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ЯК ОБЛАШТОВАНЕ УКРИТТЯ?
Çà ñëîâàìè Ñåìåíþêà, ï³äðÿäíèêè ìàëè çàâäàííÿ ç òðüîõ
îñíîâíèõ íàïðÿìê³â: áóä³âåëüí³ ðîáîòè, åëåêòðèêà òà ñèñòåìà
âåíòèëÿö³¿. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ðåäàêö³¿ º ôîòî äî òà ï³ñëÿ ðåìîíòó. Íà ïåðøèõ áà÷èìî ïîøàðïàí³
ñò³íè, ïë³ñíÿâó, ñèð³ñòü, çàñòàð³ë³
òà âèâåäåí³ ç ëàäó ³íæåíåðí³ êîìóí³êàö³¿, êóïè ñì³òòÿ, ìàëîïðèäàòí³ äëÿ ïåðåáóâàííÿ ê³ìíàòè.
Äðóã³, çðîáëåí³ æóðíàë³ñòîì
RIA/«20 õâèëèí» ï³ä ÷àñ éîãî
â³çèòó, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ.
Ïðèì³ùåííÿ äîáðå îñâ³òëåí³,
îáëàäíàí³ ðîçåòêàìè òà ì³ñöåì
äëÿ ñèä³ííÿ. Ñò³íè òà ñòåë³ ïîôàðáîâàí³. ª òðè ê³ìíàòè ç ë³æêàìè äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó,
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ìàì
ç íåìîâëÿòàìè. Ó íèõ ìîæíà
ó ñïîêî¿ ïåðå÷åêàòè íåáåçïåêó.
Îäíå ç ïðèì³ùåíü ïåðåîáëàäíàëè íà ³ìïðîâ³çîâàíó ¿äàëüíþ.
Òàì º ñòîëè òà ÷àéíèêè.

Зараз це укриття є одним із кращих у Вінниці. Однак
на початку війни, каже орендар приміщень Олександр
Митрофанов, доводилося багато імпровізувати
Îáëàøòîâàí³ âáèðàëüí³,
îêðåìî äëÿ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â.
Ï³äâåäåíèé âîäîã³í òà ñèñòåìà
êàíàë³çàö³¿. Âîíè ïðàöþþòü
çàâäÿêè ñïåö³àëüíèì ïîìïàì.
Âñòàíîâëåíà äóøîâà êàá³íêà òà
áîéëåð.
Ðåñòàâðîâàíà òà ÷àñòêîâî çàì³íåíà ïðèïëèâíî-âèòÿæíà
ñèñòåìà âåíòèëÿö³¿. Ó ñâîºìó
ðîçïîðÿäæåíí³ âîíà ìàº ê³ëüêà
ð³âí³â ô³ëüòðàö³¿, çàâäÿêè ÷îìó
â ïðèì³ùåííÿ íå ïîòðàïëÿº ïèë
³ íåïðèºìí³ çàïàõè. Â óêðèòò³
ñïðàâä³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ ñèðîñò³,
ïîâ³òðÿ íå çàñòîÿíå.
Âðàõîâóþ÷è, ùî ï³ä ÷àñ ðàêåòíèõ àòàê ì³ñòî ìîæå çàëèøèòèñÿ áåç åëåêòðèêè, ó äèçåëüí³é
âñòàíîâèëè äâà ãåíåðàòîðè. Âîíè
ìîæóòü çàáåçïå÷óâàòè áåçïåðå-

á³éíó ðîáîòó óñ³õ ñèñòåì ñõîâèùà âïðîäîâæ 12 ãîäèí.
Óêðèòòÿ ìàº îäèí îñíîâíèé
âèõ³ä, äâà çàïàñíèõ òà îäèí àâàð³éíèé. Óñ³ âîíè çíàõîäÿòüñÿ
â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ïðèì³ùåííÿ.
Ñõîâèùå çíàõîäèòüñÿ íà ãëèáèí³
ïðèáëèçíî ï’ÿòè ìåòð³â.
— Ï³ñëÿ 14 ëèïíÿ ñþäè çíîâ
ïðèõîäèòü áàãàòî ëþäåé. Çàçâè÷àé öå ëþäè ç íàâêîëèøí³õ
áóäèíê³â, — ïîÿñíþº Âîëîäèìèð
Ñåìåíþê. — Äî óêðèòòÿ ìîæóòü
ïîòðàïèòè óñ³ îõî÷³ ó áóäü-ÿêó
ïîðó äîáè, ÿêùî ïðîëóíàâ ñèãíàë ïðî ïîâ³òðÿíó òðèâîãó. Ó íàñ
º îõîðîíà, ÿêà â³äêðèâàº âîðîòà
òà çàïóñêàº ëþäåé. Âñåðåäèí³ º
ïîêàæ÷èêè, òîìó ëþäè ëåãêî
çíàéäóòü ïîòð³áí³ ¿ì ê³ìíàòè
òà çðó÷íîñò³.
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ПОХОВАВ БАТЬКА ПІСЛЯ ОБСТРІЛУ.
ЧОМУ ВІДМОВИЛИ У ДОПОМОЗІ?
Жертви війни  У міськраді заявляли,
що оплачують поховання загиблих
внаслідок російського обстрілу Вінниці
14 липня. Однак Денис Димік цю
допомогу не отримав. Його батько
пережив ракетний удар, але невдовзі
йому стало гірше і чоловік помер
у лікарні. А коли син покійного звернувся
за компенсацією коштів за поховання,
то отримав відмову
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

— Ì³é áàòüêî ïîìåð ÷åðåç
ïîðàíåííÿ, ÿê³
îòðèìàâ âíàñë³äîê ðîñ³éñüêîãî
îáñòð³ëó 14 ëèïíÿ. ² çàðàç, êîëè
ÿ õî÷ó ïîâåðíóòè ÷àñòèíó êîøò³â
çà ïîõîâàííÿ, ç³òêíóâñÿ ç áàéäóæ³ñòþ ì³ñüêî¿ âëàäè, — ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòó ãîäèííèêîâèé ìàéñòåð Äåíèñ Äèì³ê.
«ПИТАННЯ НЕ В ГРОШАХ,
А В СПРАВЕДЛИВОСТІ»
Â³ííè÷àíèí òà éîãî 79-ð³÷íèé
áàòüêî Þð³é áóëè ãîäèííèêîâèìè ìàéñòðàìè â «Þâ³ëåéíîìó».
Ïðàöþâàëè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³.
Êîëè âïàëè ðàêåòè ðîñ³ÿí, ¿õ â³äêèíóëî âèáóõîâîþ õâèëåþ. Îáèäâà îòðèìàëè ïîðàíåííÿ: Äåíèñó
îñêîëêè âëó÷èëî â îêî, Þð³þ —
óëàìêè âäàðèëè â ïîòèëèöþ òà
ì³æ ëîïàòêàìè.
— Áàòüêà â³äâåçëè â ë³êàðíþ
íà Êè¿âñüê³é, äå íàêëå¿ëè ïëàñòèð
³ â³äïóñòèëè äîäîìó. Íàñòóïíîãî äíÿ áàòüêî ñòàâ çàäèõàòèñü.
Âèêëèêàâ øâèäêó, éîãî ïîâåçëè
ó ðåàí³ìàö³þ Ïèðîãîâêè. 23 ëèïíÿ ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè é ñêàçàëè, ùî â³í ïîìåð, — êàæå Äåíèñ.
Ó Â³ííèöüê³é ì³ñüêðàä³ ïîâ³äîìëÿëè, ùî çàãèáëèõ âíàñë³äîê
ðàêåòíîãî îáñòð³ëó ïîõîâàþòü êîøòîì ãðîìàäè. Ðîçì³ð äîïîìîãè
íà ïîõîâàííÿ ñêëàäàº 10 òèñÿ÷
ãðèâåíü, à ÿêùî ïðîùàííÿ ³ ïîõîâàííÿ êîøòóº á³ëüøå — ð³çíèöþ äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè. ßêùî
ëþäèíà çâåðòàºòüñÿ íå äî êîìóíàëüíî¿ ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè,
à äî ïðèâàòíèê³â, òî ïîò³ì îòðèìàº êîìïåíñàö³þ çà ïîõîâàííÿ
â ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷. Òàêå ðîçïîâ³äàëè é Äåíèñó Äèì³êó.
— Ò³ëî áàòüêà â³äïðàâèëè
íà ðîçòèí â ñóäìåäåêñïåðòèçó,
íà Ãë³áà Óñïåíñüêîãî. Ä³â÷èíà, ÿêà ïðàöþâàëà â ðèòóàëüí³é
ñëóæá³, ñôîòîãðàôóâàëà äîâ³äêó
â³ä ñóäìåäåêñïåðòà, íàä³ñëàëà ¿¿
ó Âàéáåð ³ ñêàçàëà, ùî ì³ñüêðàäà ïîãîäèëà, — çãàäóº Äåíèñ. —
Íà íàñòóïíèé äåíü ÿ ïîõîâàâ
áàòüêà. ² ìåí³ äçâîíèòü öÿ ä³â÷èíà òà êàæå, ùî «ìî¿ äîêóìåíòè
â ì³ñüêðàä³ çàâåðíóëè» ³ ùî ÿ äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ íå îòðèìàþ.
Óæå ïîò³ì ÷îëîâ³ê ç’ÿñóâàâ, ùî
ñóäìåäåêñïåðò íàïèñàâ ïðè÷èíó
ñìåðò³ — ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ.
Âèáóõîâ³ òðàâìè ñòàëè «äðóãîðÿäíèìè ïðè÷èíàìè».
— ß âçÿâ äîâ³äêó â Ïèðîãîâö³
027/0, äå âêàçàíî, ùî ó áàòüêà
áóëè îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ ì’ÿêèõ

òêàíèí ïîòèëèö³, ì³æ ëîïàòîê;
áóëè âèáóõîâ³ òðàâìè ëåãåíü.
ßêðàç öå ñòàëî ïðè÷èíîþ ñìåðò³. Àëå ñóäìåäåêñïåðò â³äìîâèâñÿ ïåðåïèñàòè ñâ³é âèñíîâîê, —
êàæå Äåíèñ Äèì³ê.
×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî ïèòàííÿ
íå â ãðîøàõ, à â ñïðàâåäëèâîñò³:
— ßê öå ìîæëèâî? Ñïî÷àòêó
äîïîìîãó îá³öÿþòü, à ïîò³ì ñêàçàíå íàçàä çàáèðàþòü, — ãîâîðèâ
Äèì³ê. — À áàòüêî äî îñòàííüîãî
äíÿ õîäèâ íà ðîáîòó, ³ íà áîë³
â ñåðö³ í³êîëè íå æàë³âñÿ.
Íàîñòàíîê ÷îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî
ïîäàâ äîêóìåíòè äî ì³ñüêðàäè
ùå é íà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó
50/25 òèñÿ÷. Çà ñåáå ³ çà áàòüêà.
— Ìåí³ ö³êàâî, ÿêó âîíè â³äïîâ³äü íà öå äàäóòü. Áî êîëè òè
ïðàöþºø îô³ö³éíî, ñïëà÷óºø
ïîäàòêè, òî òè ì³ñòó ïîòð³áåí.
À êîëè âæå òîá³ òðåáà äîïîìîãà
â³ä ì³ñòà — òî ïîâíèé ³ãíîð, —
ï³äñóìóâàâ Äåíèñ Äèì³ê.
НЕ ПІДПАДАЄ ПІД УМОВИ
ВИПЛАТИ
Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè
ì³ñüêðàäè ï³äòâåðäèëè, ùî ãîäèííèêàð Äåíèñ Äèì³ê ñïðàâä³
çâåðòàâñÿ çà äîïîìîãîþ íà ïîõîâàííÿ áàòüêà. ² òå, ùî éîìó áóëî
â³äìîâëåíî ó âèïëàò³ êîìïåíñàö³¿.
— Çà ìåäè÷íèì âèñíîâêîì éîãî
áàòüêî ïîìåð â³ä ³øåì³÷íîãî ³íñóëüòó. Çà ð³øåííÿì âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè, îäí³ºþ ç ï³äñòàâ
âèïëàòè ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ º äîâ³äêà ïðî
ñìåðòü âíàñë³äîê îáñòð³ëó. Òîáòî,
ïðè âñüîìó áàæàíí³ äîïîìîãòè òà
ïðè ïîâàç³ ÷åðåç ñìåðòü áëèçüêî¿
ëþäèíè, ìè íå ìîæåìî íàäàòè
éîìó êîìïåíñàö³þ íà ïîõîâàííÿ,
àäæå ó âèñíîâêó âêàçàíà ïðè÷èíà
ñìåðò³, íå ïîâ’ÿçàíà ç îáñòð³ëîì.
Ïðîòå ìè áóäåìî øóêàòè øëÿõè
âèð³øåííÿ ö³º¿ ñèòóàö³¿ òà, çîêðåìà, ÷åðåç âèïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çà ³íøî¿ ïðîãðàìè, — ñêàçàëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè
ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.
Íàãàäàºìî, æåðòâè ðîñ³éñüêîãî
îáñòð³ëó 14 ëèïíÿ ìîæóòü îòðèìàòè äîïîìîãó â³ä ì³ñòà: 50 òèñÿ÷ — ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ
âíàñë³äîê îáñòð³ëó, 25 òèñÿ÷
ãðèâåíü — ïîñòðàæäàë³, ÿê³ ë³êóþòüñÿ â ñòàö³îíàðàõ.
— Çà ñòàòèñòèêîþ, 27 ëþäåé
çàãèíóëè ÷åðåç ðîñ³éñüêèé îáñòð³ë Â³ííèö³. ×ëåíè ñ³ìåé 12 çàãèáëèõ ëþäåé ïîäàëè äîêóìåíòè
íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ãðîìàäè. ²
âîíè âæå ¿¿ îòðèìàëè, — ãîâîðèòü
Âîéòêîâà. — Ùîäî ïîðàíåíèõ,
òî òàêèõ ìàºìî 89 ëþäåé, ÿê³

Денис Димік працював у «Ювілейному», як і його батько. Чоловік розповів, що під час
обстрілу вони отримали поранення, але батька не поклали одразу в лікарню
ï³ñëÿ îáñòð³ëó îïèíèëèñÿ â ñòàö³îíàð³. Àëå ïîðÿäîê, ÿêèé çàòâåðäæåíèé âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè, ïåðåäáà÷àº âèïëàòó äîïîìîãè
ò³ëüêè ëþäÿì ç ïðîïèñêîþ ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ãðîìàä³. Ïîäàëè
äîêóìåíòè 24 ëþäèíè, é äåâ’ÿòü
ç íèõ âæå îòðèìàëè êîøòè.
ПОРЯДОК ТРЕБА МІНЯТИ
Ç âèïàäêîì Äåíèñà Äèì³êà
òàêîæ çíàéîìà äåïóòàòêà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî. Ï³ñëÿ ðîñ³é-

«Ó áàòüêà áóëè
îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ
ì’ÿêèõ òêàíèí
ïîòèëèö³, ì³æ ëîïàòîê;
áóëè âèáóõîâ³ òðàâìè
ëåãåíü»
ñüêîãî îáñòð³ëó 14 ëèïíÿ âîíà ÿê
âîëîíòåðêà ³ ÿê äåïóòàòêà ñòàëà
äîïîìàãàòè æåðòâàì îáñòð³ëó.
— Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè çàòâåðäèâ ïðàâèëà ³ ïðîãðàìó âèäà÷³ êîøò³â äîïîìîãè ò³ëüêè òèì
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî
º â³ííè÷àíàìè. Òà é ÷ëåíè ñ³ìåé çàãèáëèõ, äëÿ îòðèìàííÿ
âèïëàòè, òàêîæ ìàþòü áóòè â³ííè÷àíàìè, — êàæå Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî. — Ðàçîì ç òèì,
ì³ñüêà âëàäà íå âðàõóâàëà òå, ùî
º çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ðîçâèâàþòü-

ñÿ íà ôîí³ îáñòð³ë³â. ² öå ÿêðàç
òàêà ñèòóàö³ÿ, ÿêà âèíèêëà ç ïîìåðëèì áàòüêîì Äåíèñà Äèì³êà.
Äåïóòàòêà êàæå, ùî êîëè áàòüêó Äåíèñà ñòàëî ã³ðøå ³ éîãî â³äïðàâèëè çíîâó äî ë³êàðí³, òî éîãî
ïðèéíÿëè âæå ÿê ïàö³ºíòà ³ ï³ñëÿ
ðàêåòíîãî îáñòð³ëó, ³ ç õâîðîáîþ
ñåðöÿ, ÿêà ìîãëà ðîçâèíóòèñÿ ÷åðåç ïåðåæèòèé ñòðåñ.
Òîæ íèí³ âîíà êëîïîòàòèìå,
ùîá ñèí çì³ã îòðèìàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü
÷åðåç ñìåðòü ïîê³éíîãî áàòüêà.
— Ùî ñòîñóºòüñÿ âèïëàòè
íà ïîõîâàííÿ: ó ë³êàðñüêîìó ñâ³äîöòâ³ ïðî ñìåðòü â Þð³ÿ Äèì³êà
íàïèñàíî, ùî îñíîâíèì ä³àãíîçîì
º õâîðîáà ñåðöÿ, à ñóïóòí³ — ÿêðàç
ðåçóëüòàòè îáñòð³ëó, — êàæå Îëåíà
Âåðëàí-Êóëüøåíêî. — Ââàæàþ,
ùî ì³ñüêà ðàäà ïîâèííà öå âðàõóâàòè òà âèïëàòèòè êîìïåíñàö³þ

çà ïîõîâàííÿ, ÿê öå é áóëî îá³öÿíî. Áî ñàì Äåíèñ ³ éîãî áàòüêî —
â³ííè÷àíè. ² ÿêùî ìè ãîâîðèìî,
ùî äîïîìàãàºìî â³ííè÷àíàì,
ìåøêàíöÿì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, òî òóò ïîâèíí³ ìàêñèìàëüíî
âèêëàñòèñü ³ ñïðàâä³ äîïîìîãòè.
Äåïóòàòêà ì³ñüêî¿ ðàäè áóäå ãîòóâàòè çâåðíåííÿ, ùîá äî ïðîãðàìè äîïîìîãè æåðòâàì ðîñ³éñüêîãî îáñòð³ëó áóëè âíåñåí³ çì³íè.
— Çàðàç º âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ïîñòðàæäàëèõ â³ä îáñòð³ëó, ÿê³
íå º â³ííè÷àíàìè, — ï³äêðåñëèëà
Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî. — ª
îäèíîê³ ëþäè, ÿê³ íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî ïîäàòè äîêóìåíòè, áî
ïðîõîäÿòü ë³êóâàííÿ. ª òàê³, õòî
îòðèìàâ ï³ñëÿ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó
ò³ëüêè àìáóëàòîðíó äîïîìîãó ³
çà íèí³øí³ìè óìîâàìè íå ï³äïàäàº ï³ä ïðîãðàìó. Öå âñå òðåáà
âðàõîâóâàòè òà íàäàòè äîïîìîãó.

Куди звернутися за консультацією щодо виплат
Отримати роз’яснення щодо
пакета документів, поставити
питання про виплату допомоги
жертвам російського обстрілу
14 липня мешканці Вінницької
міської громади можуть за цими
номерами:
093–190–83–93 (Управління
соціального захисту населення
Лівобережне),
097–101–58–40 (Управління

соціального захисту населення
Правобережне).
Консультацію щодо допомоги
жертвам обстрілу для мешканців
Вінницької області (не прописані у Вінниці та приміських селах,
що є частиною нашої громади) чи
інших регіонів можна отримати
у фонді «Обласний гуманітарний штаб». Контактний телефон:
063–653–81–15.

Не вінничанам — не допомагають?
Порядок, який затвердив виконком міськради, не передбачає
виплати допомоги людям, які
не мають місцеву прописку.
Нагадаємо, серед загиблих був
8-річний херсонець Кирило Пяхін; 4-річна киянка Ліза Дмитрієва; жителі Теплицького району Вікторія Рекута та її семирічний син
Максим. Та й серед поранених є
не мешканці обласного центру.
То люди залишилися без матеріальної підтримки від влади?
У таких випадках вже область
«підставляє плече». Перша заступниця голови ОДА Наталя
Заболотна розказала, що наразі

кошти отримали 25 людей: 9 родин загиблих та 16 постраждалих.
Розмір допомоги аналогічний
тому, що є в міській програмі:
50 тисяч для сімей загиблих,
25 тисяч гривень — тим, хто був
госпіталізований.
«Ми знаємо, що на місці події
були не тільки вінничани. Постраждали люди з інших регіонів.
Також є такі люди серед загиблих.
І вони мають право отримати цю
допомогу. Люди, які подали заяви, отримали виплати в той же
день увечері. Зокрема, мама
загиблого хлопчика з Херсона
знаходиться не у Вінниці. Вона

відправила необхідний пакет документів та вже наступного дня
отримала виплати», — написала
Заболотна на своїй фейсбук-сторінці.
Обласна влада, нагадаємо, для
допомоги постраждалим і загиблим отримала благодійні кошти
від фонду «МХП-Громаді» (3 млн
грн) та «Вінницького олійно-жирового комбінату» (500 тисяч
гривень).
Варто зауважити й такий нюанс:
люди, які подалися на допомогу
від міста, не можуть отримати
аналогічну виплату від області й
навпаки.
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«СТРАШНЕ ГОРЕ — ЗОЛОТОЇ
ДИТИНИ НЕ СТАЛО»
Герої війни  У день свого народження,
29 липня, загинув 27-річний вінничанин
Дмитро Білоконь. А 5 серпня воїна
на колінах зустрічала Вінниця. У дворі
будинку в Тяжилові відбулося прощання
зі славним сином України
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (067)5267353

Ð³äíèé ì³êðîðàéîí Äìèòðà
Á³ëîêîíÿ Òÿæèë³â çóñòð³÷à Ãåðîÿ íà êîë³íàõ. Ëþäè ñòâîðèëè
æèâèé êîðèäîð, çåìëþ âñòåëèëè
êâ³òàìè. Ó äâîð³ áóäèíêó Äìèòðà
â³äáóëîñÿ ïðîùàííÿ ç³ ñëàâíèì
ñèíîì Óêðà¿íè. Áóëî âåñ³ëüíå
ã³ëüöå òà êîðîâàé — õëîïåöü
íå âñòèã ñòâîðèòè ñ³ì’þ.
КРАЩЕ Б НА ВЕСІЛЛЯ
ЗБИРАЛА, А НЕ НА ПОХОРОН
Ìè ïîãîâîðèëè ç ð³äíèìè
Äìèòðà íàïåðåäîäí³ ïîõîðîíó.
— Ó íàñ äóæå ñòðàøíå ãîðå,
â íàñ çîëîòî¿ äèòèíè íå ñòàëî, —
çàãîëîñèëà ó òåëåôîííó òðóáêó
áàáóñÿ Äìèòðà Îëåíà Ãàâðèë³âíà. — Ìîÿ êðèõ³òêà äîðîãà, ìîº
ãîðîáåíÿ çîëîòå.
Îëåíà Ï³çíÿê — äâîþð³äíà áàáóñÿ ïî áàòüêîâ³é ë³í³¿. Îñê³ëüêè
âëàñíèõ ä³òåé ó æ³íêè íå áóëî,
Äìèòðèêà âèõîâóâàëà, ÿê ð³äíîãî.
— ß îäÿãàþ âåñ³ëüíå ã³ëüöå
ó ñòð³÷êè, ãîòóþ êîñòþì, à â ê³ìíàò³ äîâêîëà éîãî ôîòî, — ãîâîðèòü áàáóñÿ. — Êðàùå á ÿ éîãî
íà âåñ³ëëÿ çáèðàëà, à íå íà ïîõîðîí. Ìè ïðèéøëè íà îï³çíàííÿ,
à â íüîãî ãîëîâà ñèíÿ, âñå ò³ëî
ïîáèòå…
Ïàí³ Îëåíà ðîçïîâ³äàº, ùî ç
Äìèòðîì ñï³ëêóâàëàñÿ âîñòàííº
â äåíü éîãî íàðîäæåííÿ, 29 ëèïíÿ. Íàâ³òü íå â³ä÷óâàþ÷è, ùî öå
áóäå äåíü ñìåðò³ îíóêà.
— Çðàíêó ìè âñ³ éîãî ïðèâ³òàëè, â³í ñêàçàâ, ùî ó â³äðÿäæåííÿ
íà ê³ëüêà äí³ ¿äå, — êàæå â³ííè÷àíêà. — Ìè áàæàëè éîìó ùàñëèâî¿

äîë³, äðóæèíó ³ ä³òî÷îê, ïðî ÿêèõ
òàê ìð³ÿâ. Â³í â³äïîâ³â, ùî ñêîðî
âñå áóäå, çîâñ³ì òð³øêè äî ïåðåìîãè, ³ âñå áóäå… Íà íàñòóïíèé
äåíü òåëåôîí Äìèòðà íå â³äïîâ³äàâ, ³ ùå íà íàñòóïíèé òåæ. Ïåðøîãî ñåðïíÿ äî ñåñòðè ïðè¿õàëè
â³éñüêîâ³ ³ ïîâ³äîìèëè, ùî íàø
õëîï÷èê çàãèíóâ ï³ä Áàõìóòîì,
â³ä àðòèëåð³éñüêîãî îáñòð³ëó.
Âîíà ìåí³ ïîäçâîíèëà íà ðîáîòó
³ ñêàçàëà — ó íàñ ñòðàøíà á³äà…
Çà äåê³ëüêà ãîäèí äî ñìåðò³ â³ííè÷àíèí âèêëàâ â³äåî, â ÿêîìó
â³í ç ïîáðàòèìàìè ¿äå íà àâò³âö³

«Ìè äîâãî óìîâëÿëè
Ä³ìó íå ¿õàòè íà â³éíó,
îñê³ëüêè áà÷èëè, ùî
â Óêðà¿í³ ïî÷àëîñü
ñïðàâæíº ïåêëî. Àëå â³í
íå ì³ã ³íàêøå»
òà â³òàº ñåáå ç äíåì íàðîäæåííÿ.
— Ä³ìà çíàõîäèâñÿ ó áë³íäàæ³,
ðàçîì ç òèìè äâîìà ÷îëîâ³êàìè,
ÿêèõ âè áà÷èëè íà â³äåî ó ñîöìåðåæàõ. Ñàìå òîä³ ¿õ ³ îáñòð³ëÿëà
ðîñ³éñüêà àðòèëåð³ÿ, — ðîçïîâ³äàº áàáóñÿ Îëåíà. — Ìîëîäèé
õëîïåöü, ùî ó â³äåîðîëèêó ñèä³â â àâòîìîá³ë³ çà îíóêîì, çàãèíóâ îäðàçó, Äìèòðî — äîðîãîþ
äî ãîñï³òàëþ. ×îëîâ³êà, ùî ñèä³â
çà êåðìîì — äîñ³ øóêàþòü…
ХОРОША, ЧЕСНА ДИТИНА
Äìèòðî Á³ëîêîíü çàê³í÷èâ
øêîëó ¹ 27 ó 2011 ðîö³, íàâ÷àâñÿ â ÏÒÓ ¹ 11, äàë³ çäîáóâàâ âèùó îñâ³òó â óí³âåðñèòåò³
«Óêðà¿íà». Â òðàâí³ ìàâ îòðèìàòè
äèïëîì ïðî çàâåðøåííÿ âèøó…

Війна для Дмитра Білоконя розпочалася ще у 2016 році. Пішов добровольцем служити
у зону АТО. Після закінчення контракту працював у Польщі, а після початку повномасштабної
війни повернувся в Україну
— Äìèòðî — äóæå ÷åñíà, õîðîøà äèòèíà, — ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè êëàñíèé êåð³âíèê ãåðîÿ
²ííà Õðàáàí. — Â³í ó øêîë³ áóâ
çîâñ³ì íå êîíôë³êòíèì, ñïðàâåäëèâèì. À ùå â³í áóâ êðàùèì äðóãîì ìîãî ñèíà Ñåðã³ÿ. Íå ìîæó
ïîâ³ðèòè, ùî öüîãî ãîëóáîîêîãî
êðàñåíÿ âæå íåìàº. Ñåðöå ðâåòüñÿ ó ìåíå çà öþ ÷óäîâó äèòèíó,
äóæå ñòðàæäàþòü ð³äí³ ³ äðóç³.
Ãåðî¿, íà æàëü, âìèðàþòü…
ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ПОЖИТИ
НЕ ВСТИГ
Â³éíà äëÿ Äìèòðà Á³ëîêîíÿ
ðîçïî÷àëàñÿ ùå ó 2016 ðîö³ —
ï³øîâ äîáðîâîëüöåì ñëóæèòè
ó 58-é ìîòîï³õîòí³é áðèãàä³,
ó çîíó ÀÒÎ. Áîºöü îòðèìóâàâ
ãðàìîòè â³ä êîìàíäóâàííÿ, íàãîðîäæåíèé â³äçíàêîþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè çà ó÷àñòü ó àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêòó ïîâåðíóâñÿ ó Â³ííèöþ. Äàë³ âèð³øèâ ïðèºäíàòèñÿ äî ìàòåð³ ³ ñòàðøîãî áðàòà,

³ ïî¿õàâ íà çàðîá³òêè äî Ïîëüù³.
Ó áåðåçí³ ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó,
ïîÿñíþþ÷è ð³äíèì, ùî ÷îëîâ³êè
ìàþòü çàõèùàòè Áàòüê³âùèíó. Ç
26 êâ³òíÿ ïðèçâàíèé íà ïîñàäó
ñåðæàíòà äðóãî¿ áàòàðå¿ ïðîòèòàíêîâîãî àðòèëåð³éñüêîãî äèâ³ç³îíó 72-¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè.
— Ìè äîâãî â³äìîâëÿëè Ä³ìó
íå ¿õàòè íà â³éíó, îñê³ëüêè áà÷èëè, ùî â Óêðà¿í³ ïî÷àëîñü ñïðàâæíº ïåêëî, — êàæå ìàìà Îëåíà
Á³ëîêîíü. — Àëå â³í íå ì³ã âñèä³òè íà ì³ñö³. Âçÿâ â³äïóñòêó íà ðîáîò³ ³ ïî÷àâ âîëîíòåðèòè. Ïîëÿêè
íàäàëè àâòîìîá³ëü ³ çàâàíòàæóâàëè ãóìàí³òàðíèì âàíòàæåì, ÿêèé
ñèí ïåðåäàâàâ â Óêðà¿íó. Ïîò³ì
ðîçâîçèâ á³æåíö³â ïî Ïîëüù³.
Â íàø³é ñ³ì’¿ íàâ³òü ïðîæèâàëà
æ³íêà ç ä³â÷èíêîþ ç Óêðà¿íè…
Ïîò³ì, êîëè Äìèòðî ä³çíàâñÿ, ùî
éîãî ïîáðàòèìè, ç ÿêèìè ñëóæèâ
â ÀÒÎ, çàãèíóëè — âïàâ ó äåïðåñ³þ. Â îäèí äåíü â³í ñêàçàâ —
ÿ òàê íå ìîæó, ÿ ¿äó â Óêðà¿íó.
Ñòàðøèé ñèí íå ì³ã ïðèºäíàòèñÿ

äî ìåíøîãî, çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ…
Íàì ëèøå äîâåëîñÿ ïîãîäèòèñÿ
ç ð³øåííÿì Ä³ìè, ³ ìîëèòèñÿ…
Ìàìà ùîäíÿ ãîâîðèëà ³ç ñèíîì, à ï³ñëÿ ïðèâ³òàíü ç äíåì
éîãî íàðîäæåííÿ çâÿçîê âòðàòèëà. Ñàìà ñèíà íå òóðáóâàëà,
îñê³ëüêè òîé ñêàçàâ, ùî ¿äå ó â³äðÿäæåííÿ íà òðè äí³.
— Ìåí³ ñîí ïîãàíèé ñíèâñÿ
â í³÷ íà 1 ñåðïíÿ, — ãîâîðèòü
æ³íêà. — Êîëè ïîäçâîíèëè
ç Â³ííèö³ — ÿ ïîäóìàëà, ùî
íå äî äîáðà öå. Õî÷à, ó íàñ º
90-ð³÷íà áàáóñÿ, äóìàëà, ìîæå ç
íåþ ùî òðàïèëîñÿ… ² îñü, ÿ â÷îðà õîäèëà íà îï³çíàííÿ ñâîãî
ÿñíîîêîãî êðàñåíÿ, ï³ä äâà ìåòðè
çðîñòîì. Â³í æå æèòòÿ íå çíàâ,
ðîçóì³ºòå? Â³í ÿê ó 22 ðîêè ï³øîâ íà â³éíó — ùî â³í ó æèòò³
áà÷èâ? Íå áóäå â íüîãî êðàñóí³äðóæèíè, ïðî ÿêó ìð³ÿâ, íå íàðîäÿòü âîíè ìåí³ îíóê³â. Íåõàé
í³÷èé ñèí, í³÷èé ÷îëîâ³ê ³ áðàò
íå çàãèíå. Àëå â³éíà íåñïðàâåäëèâà. ² ÷àñ íå ë³êóº…

Діти збирали і продавали дині й кавуни, щоб
заробити гроші на тепловізор
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Âåëèêà Ê³ñíèöÿ, ñåëî íà áåðåç³ Äí³ñòðà, â³äîìå âèðîùóâàííÿì îâî÷³â. Òóò
ä³òè çìàëêó äîïîìàãàþòü äîðîñëèì. Ïðî
òå, ÿê ïîïðàöþâàëà â ïîë³ êîìïàí³ÿ ä³òåé,
ðîçïîâ³â ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü ³ âîëîíòåð
Àíäð³é Ôåäèê.
— Íå òàê äàâíî âèñòàâëÿâ ñâ³òëèíè ñâî¿õ
ä³òåé, ÿê³ ðàçîì ³ç ïëåì³ííèêîì ïðîäàâàëè
ãîðîäèíó, ùîá ç³áðàòè ãðîø³ äëÿ àðì³¿, —
êàæå ïàí Àíäð³é. — Ñïåðøó âîíè çáèðàëè
ëîõèíó, êàâóíè, äèí³. Ïðàöþâàëè ñòàðàííî
³ íàïîëåãëèâî. Çàðîáèëè ãðîøåé…
×îëîâ³ê êàæå, êîëè çàïèòàâ ó íèõ, íà ùî
õîò³ëè á âèòðàòèòè çàðîáëåí³ êîøòè, ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü: «Ò³ëüêè íà òåïëîâ³çîð».
Ïî÷àëè øóêàòè ïðèëàä. Â³í êîøòóâàâ
51 òèñÿ÷ó ãðèâåíü, öå ç óñ³ìà ìîæëèâèìè çíèæêàìè, òà ùå é çà ñòàðèì êóðñîì

äîëàðà. Çàðîá³òîê ìàëèõ ñêëàâ 30 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
«Äîâåëîñÿ äîêëàñòè», — ãîâîðèòü Àíäð³é
Ôåäèê.
Â³í òàêîæ âèñëîâëþº ïîäÿêó Îëåêñàíäðó
Öàðåâñüêîìó òà äðóæí³é êîìàíä³ ÃÎ «Çàãàðòîâàí³ ñåðöÿ», ÿê³ äîïîìàãàþòü â³éñüêîâèì ç 2014 ðîêó, çà äîïîìîãó ó ïðèäáàíí³
òåïëîâ³çîðà.
— Öÿ ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ùî íàø³ ä³òè ðîçóì³þòü âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â íàø³é êðà¿í³, ³ ùî ðîáèìî ìè, äîðîñë³, — çàçíà÷àº
Àíäð³é Ôåäèê. — Âîíè âì³þòü áóòè á³ëüø
æåðòîâíèìè, í³æ äåõòî ³ç ñòàðøèõ â³ä íèõ
ëþäåé. Íàì º ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ ó íàøèõ
ä³òåé.
Òåïëîâ³çîð «ïî¿õàâ» òóäè, äå íà íüîãî ÷åêàþòü çàõèñíèêè êðà¿íè, ÿê³ âåäóòü â³éíó ç
ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì. Ùîá áà÷èòè âîðîãà
âíî÷³, ¿ì âêðàé ïîòð³áåí òàêèé ïðèëàä.

Діти працювали на полі старанно й наполегливо. Заробили 30 тисяч
гривень. Гроші передали волонтеру на купівлю тепловізора для фронту
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ЧИ МОЖЛИВО ДОЇХАТИ НА ВОКЗАЛ
У КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ?
Правила  В Україні діє воєнний
стан і він передбачає запровадження
комендантської години. У Вінниці вона
триває з 23.00 до 05.00. В цей час
заборонено ходити по вулиці. Однак чи
існують винятки? Що робити, якщо потяг
прибуває чи відправляється з вокзалу під
час комендантської години? Дізналися
у поліції, як поводитися у такій ситуації
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ íåùîäàâíî ¿õàëà
ïîòÿãîì ç Â³ííèö³,
â³äïðàâëåííÿ ÿêîãî
ïðèïàëî íà êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó.
— Ùîá íå ðèçèêóâàòè, ÿ çàâ÷àñíî âèêëèêàëà òàêñ³. Áëèçüêî
22.40 ÿ áóëà íà âîêçàë³, ïî¿çäêà
îá³éøëàñÿ ó çâè÷íó ö³íó, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Äàë³ ïðîñòî î÷³êóâàëà íà ïî¿çä ó ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³, ÿêèé ³ ñëóæèòü óêðèòòÿì.
Òàì º ëàâêè, äå ìîæíà ïðèñ³ñòè.
Êîëè Íàòàë³ÿ ïîâåðòàëàñÿ
ó Â³ííèöþ, òî ïðè¿õàëà áëèçüêî
04.20. Âîíà ñïðîáóâàëà âèêëèêàòè Uklon ³ çà äåê³ëüêà õâèëèí
ìàøèíà ïðè¿õàëà. Ö³íà áóëà áóê-

âàëüíî íà ê³ëüêà ãðèâåíü äîðîæ÷à
çà çâè÷íó.
ßêùî íà âîêçàë³ çàñòàíå ïîâ³òðÿíà òðèâîãà, òî âñ³õ íàïîëåãëèâî ïðîñÿòü ñïóñòèòèñÿ â óêðèòòÿ.
ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ПОЛІЦІЯ
НЕ ЗАТРИМАЄ НА ВУЛИЦІ?
— Êîæíà ñèòóàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿ îêðåìî.
ßêùî â³äïðàâëåííÿ ïîòÿãó, íàïðèêëàä, áëèçüêî ï³âíî÷³, òî ìè
çàâæäè ðàäèìî ëþäÿì ïðè¿õàòè
äî êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè. Àáî,
ÿêùî ïîòÿã ïðè¿æäæàº ó Â³ííèöþ âðàíö³, òî ìè íàïîëåãëèâî
ðåêîìåíäóºìî î÷³êóâàòè çàâåðøåííÿ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè, — ãîâîðèòü ðå÷íèöÿ ÃÓÍÏ
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Çàð³íà Ìàºâñüêà. — Çâ³ñíî, ìè ðîçóì³ºìî,

ùî º ð³çí³ ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä,
ìàþòü ¿õàòè ëþäè ïîõèëîãî â³êó
÷è ïàñàæèðè ç ìàëèìè ä³òüìè,
òîìó ïîë³öåéñüê³ ³íäèâ³äóàëüíî
ï³äõîäÿòü äî êîæíîãî ïèòàííÿ.
ßêùî ñïðàâä³ íåìàº ìîæëèâîñò³
ê³ëüêà ãîäèí çà÷åêàòè íà âîêçàë³,
òî ïðàâîîõîðîíö³ ç ðîçóì³ííÿì
ïîñòàâëÿòüñÿ äî òàêî¿ ñèòóàö³¿.
Çà ñëîâàìè ðå÷íèö³ ÃÓÍÏ, áàæàíî íå çóñòð³÷àòè í³êîãî ç ïîòÿãà ï³ä ÷àñ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè.
ßêùî æ ëþäèíà, ÿêó âè õî÷å-

Áëèçüêî 04.20 Íàòàë³¿
âäàëîñÿ âèêëèêàòè
òàêñ³. Âàðò³ñòü íå
äóæå â³äð³çíÿëàñÿ
â³ä ïî¿çäêè íà òàêó æ
â³äñòàíü ó äåííèé ÷àñ
òå çóñòð³òè, çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ
íå ìîæå äî÷åêàòèñÿ çàâåðøåííÿ
êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè íà âîêçàë³, òî ó ïîë³ö³¿ ðàäÿòü ñôîòîãðàôóâàòè ¿¿ êâèòîê. Òîä³ âè çìîæåòå
ïîêàçàòè ïîë³öåéñüêèì, ùî âè
ä³éñíî éäåòå çóñòð³÷àòè ëþäèíó,
ÿêà âèìóøåíî îïèíèëàñÿ â êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó íå âäîìà. Ç
àâòîáóñàìè òàê³ æ ðåêîìåíäàö³¿.
— Êîëè ïîë³öåéñüê³ çóïèíÿþòü âíî÷³ íà âóëèö³, òî ó íèõ º
ïîâíîâàæåííÿ ïåðåâ³ðèòè äîêóìåíòè òà ï³äñòàâè ïåðåáóâàí-

А чи приїде швидка в комендантську годину?
Якщо ж у комендантську годину
вам потрібно не на вокзал, а у лікарню, то швидка до вас приїде.
Медики продовжують працювати
цілодобово і виїжджають на виклики навіть під час комендантської години. Про це інформує
МОЗ.

Основні правила щодо виклику
бригади екстреної медичної допомоги:
 Тел е ф о н у ват и н а н о м е р
103 варто за невідкладних станів,
 Диспетчер телефоном приймає
рішення стосовно подальших
дій,

 Рішення про госпіталізацію ухвалює лікар.
«Слід зауважити, що бойові дії
ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. До прикладу, за оголошення повітряної тривоги можлива затримка у виїзді бригад «екстренки», — кажуть у МОЗ.

У поліції радять прибувати на вокзал до початку
комендантської години. Тим паче громадський транспорт
не їздить під час неї
íÿ. ßêùî ëþäèíà áåç ïîâàæíèõ
ïðè÷èí çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³,
òîä³ âîíè ìàþòü ïðàâî äîñòàâèòè
ëþäèíó äî ï³äðîçä³ëó äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîâíî¿ ïåðåâ³ðêè, — êàæå
Çàð³íà Ìàºâñüêà. — Ïðàö³âíèêè
ïîë³ö³¿ ïåðåâ³ðÿþòü óñ³õ ï³øîõîä³â òà âîä³¿â òðàíñïîðòó, ÿê³
ï³ä ÷àñ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè
ïåðåáóâàþòü íà âóëèö³.
ЧИ МОЖУТЬ ТАКСИСТИ
ЇЗДИТИ ПІСЛЯ 23.00?
Â³ííèöüêèé òàêñèñò Îëåã (³ì’ÿ
çì³íåíå íà ïðîõàííÿ ÷îëîâ³êà)
ðîçïîâ³äàº, ùî íà äàíèé ÷àñ
íåìàº òàêñ³, ÿêå ¿çäèòü ó ïðîì³æîê ç 23.00 äî 05.00.
— ß äóìàþ, ùî íå ïîòð³áíî
äîçâîëÿòè ¿çäèòè òàêñ³ ï³ä ÷àñ
êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè. Âñåòàêè âîºííèé ÷àñ! Ó êîãî ïîòÿã
âíî÷³, òî ìîæå ç âå÷îðà ïðè¿õàòè
íà âîêçàë òà çà÷åêàòè ïî¿çä. Àáî
òàê ñàìî, êîëè ïðè¿õàëè âíî÷³,

òî çà÷åêàòè äî 05.00, — ãîâîðèòü
òàêñèñò. — ×îìó íå ïîòð³áíî?
Òîìó, ùî äàé ïîñëàáëåííÿ îäíèì, ïî÷íóòü ³ ³íø³ «íàãë³òè».
Öå âñå âæå ïåðåâ³ðåíî ÷àñîì.
Áóäóòü ëþäè, ÿê³ íå ¿äóòü íà âîêçàë, à ïðîñòî, áóäóòü âèêëèêàòè
òàêñ³, íàïðèêëàä, â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. Â³äïîâ³äíî
áóäå á³ëüøå í³÷íîãî áåçëàäó, í³æ
îáñëóãîâóâàííÿ.
Çà ñëîâàìè Îëåãà, çàðàç ³ áåç
òîãî òàê çâàí³ «ãðà÷³» ¿çäÿòü
çà êîñì³÷í³ êîøòè íà âîêçàë ï³ä
÷àñ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè.
Ìè çàïèòàëè ó â³éñüêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿, ÷è íàäàþòü âîíè ïåðåïóñòêè äëÿ òàêñèñò³â, ùîá ò³
ìàëè çìîãó çàêîííî ïðàöþâàòè
â êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó.
— Æîäíèõ ïåðåïóñòîê äëÿ
òàêñèñò³â äëÿ ïî¿çäîê ó êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó â³éñüêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå äàº, — ïðîêîìåíòóâàëè
íàì â ÎÂÀ.

РЕКЛАМА

510864

505183

510497

505184
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У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ ЗНАЙШЛИ
ПІДЗЕМЕЛЛЯ… ЧИ ПІДВАЛ?
Археологія  На стародавню аркову
конструкцію натрапили випадково.
Після цього вінничани у соцмережах
почали писати про підземелля, що
вони нібито своїми довгими ходами
з’єднують між собою різні частини міста.
Висловлювались містяни й за збереження
знахідки. Однак необхідності у цьому
немає. Чому так, і що, врешті, знайшли
у центрі — пояснює археологиня
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Òèæäåíü òîìó ï³ä
÷àñ êîïàííÿ òðàíøå¿ íà Ñîáîðí³é,
êîìóíàëüíèêè íàòðàïèëè íà ö³êàâó çíàõ³äêó —
ï³äçåìíó àðêîâó êîíñòðóêö³þ. ¯¿
ïîäàëüøà äîëÿ ïîêè ùî íå âèçíà÷åíà, îäíàê âõ³ä äî íå¿, ïðî
âñÿê âèïàäîê, ðîá³òíèêàì íàêàçàëè ïðèêðèòè äåðåâ’ÿíîþ
ïåðåãîðîäêîþ.
«Âèïàäêîâî íàòðàïèëè íà öþ
ä³ðêó. Âîíà âåäå ó á³ê öåðêâè», —
ðîçïîâ³äàº îäèí ³ç ðîá³òíèê³â
ïðî âèÿâëåíèé íèìè íàâïðîòè
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó âõ³ä ó ï³äçåìåëëÿ. «Öå, äóìàþ, ùîñü äóæå
ñòàðå. Ìàáóòü, ÿêèéñü çàïàñíèé
âõ³ä ç öåðêâè», — ïðèïóñêàº ³íøèé êîìóíàëüíèê. Çà ñëîâàìè
÷îëîâ³ê³â, á³ëüøà ÷àñòèíà ï³äçåìåëëÿ çàìóðîâàíà, òîìó, ïîïðè
âåëèêó ö³êàâ³ñòü, âîíè âñå îäíî
íå çìîãëè ä³çíàòèñÿ éîãî ïåðøî÷åðãîâå ïðèçíà÷åííÿ.
Íàñïðàâä³ æ, íîâîâ³äêðèòèé
îá’ºêò º íå ï³äçåìåëëÿì, à ëèøå
ï³äâàëîì, ùî çàëèøèâñÿ â³ä äàâíî çíåñåíîãî áóäèíêó. Çíàõ³äêà
íå ìàº, àí³ ï³äçåìíèõ õîä³â, í³
âåëèêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ö³ííîñò³ äëÿ
ì³ñòà. Îäíàê âñå îäíî ïîòðåáóº
äîñë³äæåííÿ. Ïðî öå íàøîìó
æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³äàº àðõåîëîãèíÿ òà íàóêîâà ñï³âðîá³òíèöÿ
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî êðàºç-

íàâ÷îãî ìóçåþ ßíà Êîðîëåíêî.
Çà ñëîâàìè ßíè, çíàõ³äêà ùå
íå îïðàöüîâàíà ïîâíîþ ì³ðîþ,
àëå âîíè ç êîëåãàìè âæå âñòèãëè ïðîâåñòè ô³êñàö³þ àðêîâî¿
êîíñòðóêö³¿. Íàóêîâö³ ïðèéøëè
äî âèñíîâêó, ùî êîëèñü âîíà âåëà

Â öåíòð³, îñîáëèâî
íàâêðóãè ìóð³â, ìîæíà
íàòðàïèòè íà áàãàòî
ö³êàâîãî. Íåùîäàâíî
òàì çíàéøëè ö³ëèé
ãîí÷àðíèé ãîðí
äî ï³äâàëó æèòëîâîãî áóäèíêó,
ïîáóäîâàíîãî îð³ºíòîâíî íàïðèê³íö³ 19-íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ.
Ìàéæå àíàëîã³÷íèé îá’ºêò
íå òàê äàâíî âèÿâèëè íà ïåðåòèí³
âóëèöü Ìóðè òà Ìîíàñòèðñüêî¿.
Íà ì³ñö³ ìàéáóòí³õ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü íàóêîâöÿì âäàëîñÿ çíàéòè ïëÿøêè òà êåðàì³÷í³ âèðîáè.
ßíà êàæå, ùî òàê³ ï³äâàëè ñëóãóâàëè â³ííè÷àíàì ì³ñöåì äëÿ
ñêëàäàííÿ íåâåëèêèõ ïðåäìåò³â.
— Çâ³ñíî, áàãàòî õòî ïîäóìàâ,
ùî çíàéäåíèé îá’ºêò îáîâ’ÿçêîâî
ìàº áóòè ï³äçåìåëëÿì, ïîºäíóâàòè ì³æ ñîáîþ ð³çí³ ÷àñòèíè
ì³ñòà, ìàòè áàãàòî òàºìíèöü
òà ö³êàâèíîê, àëå íàñïðàâä³ öå
ïðîñòèé ï³äâàë ñòàðîãî áóäèíêó, — ïîÿñíþº ßíà Êîðîëåíêî. — Òàêèé òèï áóä³âåëü íå º
íàäçâè÷àéíî ö³ííèì. Ïîä³áíà

Знайдена аркова конструкція характерна для забудови 19 століття. Науковці вважають,
що зберігати її немає сенсу, але дослідити потрібно
çàáóäîâà áóëà õàðàêòåðíîþ äëÿ
19 ñòîë³òòÿ, òîìó ÷è íå â êîæí³é ç³ ñòàðèõ áóä³âåëü Â³ííèö³
ìîæíà çíàéòè ïîä³áíèé ï³äâàë.
Çáåð³ãàòè éîãî íåìàº ñåíñó, àëå
äîñë³äèòè òðåáà.
Äëÿ öüîãî íàóêîâöÿì ïîòð³áíî
çâåðòàòèñÿ äî àðõ³âó, âèøóêóâàòè òàì òîãî÷àñí³ ìàïè ì³ñòà,
äèâèòèñÿ, ÿê³ ñàìå áóäèíêè òàì
ñòîÿëè òà êîìïëåêñíî âèâ÷àòè
öå ïèòàííÿ. Çà ñëîâàìè àðõåîëîãèí³, öèì íàâðÿä ÷è õòî çàéìàòèìåòüñÿ.
— Ï³äâàë çíàõîäèòüñÿ â ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ ì³ñòà, òîìó
áàæàíî, ùîá ïåðåä ïî÷àòêîì
áóäü-ÿêèõ ðîá³ò â öüîìó ðàéîí³

çàáóäîâíèêè çàìîâëÿëè ïîïåðåäíº äîñë³äæåííÿ ó ôàõ³âö³â àáî
ïðîõîäèòè ï³ä ¿õí³ì íàãëÿäîì, —
ïðîäîâæóº ßíà Êîðîëåíêî. —
Ó ö³é ì³ñöåâîñò³ ìîæíà íàòðàïèòè íà áàãàòî ö³êàâîãî. Îñîáëèâî
íàâêðóãè ìóð³â. Ìè çíàéøëè òàì
ö³ëèé ãîí÷àðíèé ãîðí. Öå äîñèòü
ð³äê³ñíà çíàõ³äêà, àäæå çàçâè÷àé
¿õ çíàõîäÿòü ïîëàìàíèìè. Áóëè é
ö³ë³ ëþëüêè, êåðàì³÷íèé ïîñóä,
ìîíåòè ïðèáëèçíî 17–18 ñòîë³òü.
Íàóêîâèöÿ êàæå, ùî öåíòð
íàøîãî ì³ñòà ïðàêòè÷íî íå äîñë³äæåíèé. Äëÿ âèïðàâëåííÿ
öüîãî, ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííèö³
ïðåçåíòóâàëè «Àðõåîëîã³÷íèé àòëàñ», — äîêóìåíò, ùî ñèñòåìàòè-

çóº ³íôîðìàö³þ ïðî àðõåîëîã³÷íó
êóëüòóðíó ñïàäùèíó íà òåðèòîð³¿
ì³ñòà òà ì³ñòèòü ìåõàí³çì ïîâîäæåííÿ ç íåþ.
— Öåé àòëàñ äîïîìàãàº âèçíà÷àòè âàæëèâ³ ì³ñöÿ ó Â³ííèö³,
çîêðåìà, äëÿ ïðîâåäåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, — ãîâîðèòü
ßíà. — Ìè õî÷åìî, ùîá çàáóäîâíèêè íå ëÿêàëèñÿ òàêèõ çíàõ³äîê. ¯õ òðåáà ïðèâ÷èòè ö³êàâèòèñÿ ì³ñöåì, äå âîíè çáèðàþòüñÿ
ùîñü áóäóâàòè. Áî çàðàç âîíè
÷è íå óñ³ òàêî¿ äóìêè, ùî âàðòî
çíàéòè ùîñü íà áóäìàéäàí÷èêó,
ÿê ¿ì îäðàçó çàáîðîíÿòü ïðîäîâæóâàòè áóä³âíèöòâî. Íàñïðàâä³
öå íå òàê.

Вінницькі дрони допомагають нашим захисникам
виявляти ворога на передовій
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ðîáèëè àãðîäðîíè, à òåïåð
â³éñüêîâ³ êîïòåðè. Êîìàíäà â³ííèöüêèõ êîíñòðóêòîð³â, ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè,
ïåðåâåëè ñâîº áþðî íà âîºíí³
ðåéêè. ¯õí³ ë³òàëüí³ àïàðàòè
ñò³éê³ äî âîðîæèõ ñèñòåì ðàä³îïåðåõâàòó òà ìàþòü ÷èìàëî ³íøèõ ïåðåâàã ïåðåä êîìåðö³éíèìè
àíàëîãàìè. Òàêîæ â³ííèöüê³ ðîçðîáíèêè çáèðàþòü ³ ïîâíîö³íí³
áåçï³ëîòíèêè, ÿê³ çäàòí³ ë³òàòè
íà â³äñòàíü äî 30 ê³ëîìåòð³â.
Ïðî ö³ òà ³íø³ îñîáëèâîñò³
â³ííèöüêèõ äðîí³â òà áåçï³ëîòíèê³â ðîçïîâ³â îäèí ³ç òâîðö³â
çà ïîçèâíèì «Äæîêåð», ïåðåäàº
«Âåòåðàíñüêèé ïðîñò³ð».

Ïîíàä äâà ðîêè ¿õíº áþðî çàéìàëîñÿ âèðîáíèöòâîì äðîí³â
äëÿ àãðàð³¿â. Ï³ñëÿ 24 ëþòîãî
àãðîäðîíè, ÿê³ áóëè ó êîìàíäè
êîíñòðóêòîð³â, ïåðåîáëàäíàëè ï³ä
â³éñüêîâ³ ïîòðåáè.
— Ïåðø³ ïðîòîòèïè áóëè çîâñ³ì ïðèì³òèâíèìè, àëå âèêîíóâàëè ñâîþ ðîáîòó. Íà íèõ ÷³ïëÿëè
äåøåâó êàìåðó, ³ òàê çàïèñóâàëè
ïîçèö³¿ âîðîãà. Äðîí ì³ã â³äë³òàòè
ò³ëüêè íà 1–2 ê³ëîìåòðè, áóâàëî «ïòàøêó» ïåðåõîïëþâàëè ðîñ³ÿíè, — êàæå ðîçðîáíèê.
Ðîçðîáíèêè ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòü ñâîþ ðîçðîáêó. Çàðàç ¿õí³
äðîíè âæå ìàþòü ÷èìàëî ïåðåâàã
ïåðåä êîìåðö³éíèìè àíàëîãàìè.
— Á³éö³ ðîçïîâ³äàëè, ùî äðîíè
òèïó Ìàâ³ê³â øâèäêî âòðà÷àþòü
çâ’ÿçîê ÷åðåç âîðîæó ñèñòåìó

ÐÅÁ. À ÿêùî ¿õ ï³äí³ìàþòü õî÷à á
íà 100 ìåòð³â âèñîòè, òî âæå
âòðà÷àºòüñÿ çâ’ÿçîê ç ïóëüòîì òà
GPS, — êàæå «Äæîêåð». — À ó íàøîìó äðîí³ ï³äñèëåíà àíòåíà, òîæ
ïðè ñïðîá³ éîãî «ïðèäóøèòè»
íàø äðîí ïåðåìèêàºòüñÿ íà ³íø³
äîñòóïí³ ñóïóòíèêè (âèêîðèñòîâóº îäíî÷àñíî 30 ñóïóòíèê³â äëÿ
GPS-çâ’ÿçêó — ïðèì.).
Äðîí, çà ñëîâàìè â³ííèöüêîãî êîíñòðóêòîðà, çäàòíèé ë³òàòè
íà â³äñòàíü äî 10 ê³ëîìåòð³â. Â³í
çäàòíèé ï³äí³ìàòè äî 5 ê³ëîãðàì³â äîäàòêîâîãî êîðèñíîãî íàâàíòàæåííÿ — à öå òðè çàðÿäè
ïî 1,5 ê³ëîãðàìà. Íàòîì³ñòü
êîìåðö³éíèé àïàðàò ï³ñëÿ éîãî
äîîáëàäíàííÿ ìåõàí³çìîì ñêèäóâàííÿ çäàòíèé âçÿòè ò³ëüêè îäèí
êàñåòíèé áîºïðèïàñ.

— Íàøèì äðîíîì õëîïö³ â³äïðàöüîâóþòü íàâ³òü áðîíüîâàíó
âîðîæó òåõí³êó, — êàæå «Äæîêåð».
Îäèí ³ç êîïòåð³â íåùîäàâíî
ðåìîíòóâàëè é çíîâó â³äïðàâèëè ó á³é.
— Ðîáèòè á³ëüøå êîïòåð³â
ïîêè íåìàº ìîæëèâîñò³. Ìè çàëåæí³ íå ò³ëüêè â³ä ãðîøåé, à é
â³ä ³ìïîðòíèõ çàï÷àñòèí, ÿêèõ
ó íàøîìó äðîí³ 70–80%. ² ùîá
¿õ çàêóïèòè — äîñòàâèòè — ÷àñòêîâî ïåðåîáëàäíàòè ï³ä íàø³ ïîòðåáè — íà âñå öå âòðà÷àºòüñÿ
äîðîãîö³ííèé ÷àñ. Òîìó çàðàç ìè
íà÷å òþí³íãîâå àòåëüº ïîîäèíîêèõ âèðîá³â. À õîò³ëîñÿ á, çâ³ñíî,
íàëàãîäèòè ïîâíîö³ííå ñåð³éíå
âèðîáíèöòâî, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.
À ùå êîíñòðóêòîðè çáèðàþòü

ë³òàêè äëÿ Ï³âäåííîãî íàïðÿìêó — áåçï³ëîòíèêè «Â³ííèöÿ».
Âîíè ìîæóòü ïðîë³òàòè â³äñòàíü
â³ä 30 ê³ëîìåòð³â, ìàþòü ñò³éêèé
äî ïåðåøêîä çâ’ÿçîê ç ïóëüòîì
òà ñâîþ ñèñòåìó òåëåìåòð³¿. Çðîáëåí³ ç êàðáîíó, ÿêèé äåøåâøèé
çà ñêëîâîëîêíî.
— Çàëåæíî â³ä êîìïëåêòàö³¿ ñîá³âàðò³ñòü íàøîãî áåçï³ëîòíèêà —
15–30 òèñÿ÷ äîëàð³â. Âðàõîâóþ÷è,
ùî öèêë æèòòÿ â òàêèõ ë³òà÷ê³â
äî äâîõ ì³ñÿö³â (ÿêèìè á ë³òà÷êè
íå áóëè ìîäåðí³çîâàíèìè, àëå ¿õ
çáèâàþòü ðîñ³ÿíè — ïðèì.), òî öå
êðàùå, àí³æ «ïëîäèòè» áåçï³ëîòíèêè ïî 60 òèñÿ÷ ºâðî, — ñêàçàâ
«Äæîêåð».
Çà éîãî ñëîâàìè, íà Ï³âäåííîìó ³ Ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó íàïðÿìêó
ïðàöþº 10 ¿õí³õ ëåòþ÷èõ äðîí³â.
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«ЛЮДИ ПЕРЕСТАНУТЬ ЗВЕРТАТИСЯ
— ЗНАЧИТЬ МИ МІСІЮ ВИКОНАЛИ»
Волонтерство  З початку війни
в мережі магазинів «Грош» працюють
волонтерські пункти допомоги. Де кожен
може як запропонувати щось корисне
та необхідне, так і отримати. Тут вже
п’ять місяців практично живуть дівчата,
які за цей час опанували купу професій:
від кухаря до ріелтора, від психолога
до логіста. Про будні і свята волонтерок,
про цікавих і щирих людей, про те —
навіщо вони це роблять…

íå ç’ÿâëÿëàñü ³ éîãî íå áà÷èëà.
Â³í çàïèòàâ ìåíå, ÿê ñïðàâè, ÿ
ùîñü ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè ïðî
âîëîíòåðñòâî. Ïîò³ì ïèòàþ: «Òè
ÿê?», â³í êàæå: «ß íà â³éí³, â íàñ
ò³ëüêè íî ñôîðìóâàâñÿ áàòàëüîí,
ìè òèæäåíü òóò, ³ íå ìàºìî ùî
¿ñòè, ìîæåòå äîïîìîãòè». Ìåíå
íà÷å õîëîäíîþ âîäîþ îáëèëè.
Ïîòð³áíî áóëî çíàéòè ìàøèíó,
çàïðàâèòè. Çíàéòè âîä³ÿ, ÿêèé
çãîäèâñÿ á ¿õàòè â ãàðÿ÷ó òî÷êó,
à êðàùå äâîõ. ² ùå âîíè ìàëè á
çíàòè äîðîãó, òîìó ùî òîä³ âñ³
âêàç³âíèêè íà òðàñàõ ïîçí³ìàëè.
— Àëå âñå ÿêîñü âèð³øóâàëîñü,
äî êîãî á ìè íå çâåðòàëèñÿ, âñ³
êàçàëè — òàê. Äèðåêòîð âèä³ëèâ
ìàøèíó, âîä³é çíàéøîâñÿ çà äîáó,
çíàéøëè ÷èì çàâàíòàæèòè, — ðîçïîâ³äàþòü ä³â÷àòà. — Âçÿëè âñå: ³
ìàòðàöè, ³ êîâäðè, ³ êàðåìàòè, ³
ïðîäóêòè... Ìàøèíà ëåäü âèòðèìàëà, âîä³é â äîðîç³ òåëåôîíóâàâ: «¯äó
³ Áîãó ìîëþñÿ, ùîá íå ñòàòè äåñü».

÷èì êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå äîïîìîãòè — ³ ñïèñîê ïîòðåá. Êð³ì
òîãî êåð³âíèöòâî âèä³ëèëî ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ç Â³êîþ òà ²ðîþ
ìè çóñòð³ëèñÿ â
êàâ’ÿðí³. Âîíè
ãàðí³, óñì³õíåí³ ³
â³äêðèò³ ä³â÷àòà.
Â³êà ïðàöþº â ìàðêåòèíãîâîìó
â³ää³ë³, ²ðèíà — çàâ³äóº ³íòåðíåòìàãàçèíîì ìåðåæ³, òà íàéãîëîâí³øà ¿õ ðîáîòà îñòàíí³ì ÷àñîì —
âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Äî â³éíè
âîíè íå çíàëè îäíà îäíó, â ê³íö³
ëþòîãî ïîçíàéîìèëèñü, ïî÷àëè
ðàçîì ïðàöþâàòè, ïîäðóæèëèñü.
— Äî â³éíè í³õòî íå áóâ ãîòîâèé, äî âîëîíòåðñòâà òåæ, —
ïî÷àëà ðîçìîâó Â³êòîð³ÿ. — Äî
öüîãî ó íàñ íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëè
ð³çí³ ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè, òîáòî
¿çäèëè äî äèòáóäèíê³â, ³íòåðíàò³â, â áóäèíêè ëþäåé ïîõèëîãî
â³êó, à òóò â³éíà. Ìè ïî÷àëè äóìàòè, ÷èì ìîæåìî äîïîìîãòè.
Áóêâàëüíî íà òðåò³é äåíü íàø
äèðåêòîð Îëåêñàíäð Òðåòÿê ïðîïîíóº îðãàí³çóâàòè ïóíêòè çáîðó
äîïîìîãè â íàéá³ëüøèõ ìàãàçèíàõ ì³ñòà íà ×åõîâà, 600-ð³÷÷ÿ ³
â ðàéîí³ Àêàäåì³÷íîìó.
Ä³â÷àòà êàæóòü, ùî äóæå õâèëþâàëèñü, òîìó ùî æîäíîãî äîñâ³äó
â òîìó íå áóëî. Àëå áóâ íàïðÿìîê,
â ÿêîìó ðóõàòèñü — àäæå ìàãàçèíè ïðîäóêòîâ³, òîæ ³ äîïîìîãà
áóäå ïðîäóêòîâà. Â õîë³ ìàãàçèí³â
â³äîêðåìèëè òåðèòîð³þ ç áàíåðîì,
â³çî÷êàìè ³ ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå,

З КОЖНИМ МІСЯЦЕМ ПОТРЕБИ
ЗМІНЮВАЛИСЬ
— Ñïî÷àòêó âåëè÷åçíà ïîòðåáà
áóëà â ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ, ïîò³ì ï³øëè çàñîáè ã³ã³ºíè, ãàäæåòè
³ âñ³ëÿê³ ïðèñòðî¿ äî íèõ, ïîò³ì
â³éñüêîâà àìóí³ö³ÿ — áðîí³êè,
êàñêè, — ðîçïîâ³äàþòü ä³â÷àòà.
Íàø³ õëîïö³ éøëè íà â³éíó ç³
ñêðîìíèì çàïàñîì — òðè ïàðè
øêàðïåòîê ³ á³ëèçíà, âçóòòÿ, ùî
íà òîá³. Òîæ çðîçóì³ëî, ùî ÷åðåç
ïàðó ì³ñÿö³â â³éíè, íå ñòàëî àí³
øêàðïåòîê, àí³ âçóòòÿ, í³÷îãî. Ä³â÷àòà ÿêîñü â îäí³é ìàøèí³ â³äïðàâèëè õëîïöÿì 500 ïàð øêàðïåòîê, òîìó ùî ïîòð³áíî áóëî.
— Â ïåðø³ äí³ â³éíè â íàñ íà
ìàãàçèíàõ áóâ âåëèêèé çàëèøîê
õë³áà, ïðîñòî òàê õë³á â³äïðàâëÿòè
íà ôðîíò áóëî íåïðàêòè÷íî, â³í
áè ÷åðñòâ³â, ³ ìè ïî÷àëè ñóøèòè ñóõàð³, — ðîçïîâ³äàþòü Â³êà ³
²ðà. — Çà ïåðøèé ì³ñÿöü ðîçäàëè
äåñü 50 ì³øê³â ñóõàð³â.

«Ùîäíÿ ç ïî÷àòêó
â³éíè ìè îáíîâëÿëè
çàïèòè, òîìó ùî
ëþäè ³ ïðèíîñèëè
ïðîäóêòè, ³ çâåðòàëèñÿ
ç ïîòðåáàìè»
ДОМАШНЄ ПЕЧИВО
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê äîïîìîãëè
íàøîìó êîëåç³, áóëî ùå äåê³ëüêà
â³äïðàâîê, àëå ìè âæå áóëè íàâ÷åí³, âàíòàæèëè ï’ÿòèòîííèê, ³
çà òèæäåíü â³äïðàâëÿëè äâ³ òàê³
ìàøèíè, — çãàäóþòü ä³â÷àòà. —
Ïîò³ì äî íàñ ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ
â³ííèöüê³ áàòàëüéîíè, çîêðåìà ç
ïåðøèõ äí³â ìè ñï³âïðàöþºìî ç
Â³ííèöüêèìè Ñê³ôàìè.
ßêîñü ä³â÷àòà âèð³øèëè ïåðåäàòè õëîïöÿì ÷îãîñü äîìàøíüîãî.
Â³ä ìàãàçèíó âèä³ëèëè: áîðîøíî,
ÿéöÿ, ìàñëî, ³ âñ³ ö³ ïðîäóêòè çàâåçëè ãîñïîäèíÿì â ð³äíå ñåëî Â³êòîð³¿, â Ïåíüê³âêó íà Ë³òèíùèí³.
— ß ñêàçàëà, ùî çà òèæäåíü
ïðè¿äó ³ çàáåðó ïå÷èâî, — ðîçïîâ³äàº Â³êà. — Íàñòóïíîãî ðàíêó
ìåí³ òåëåôîíóþòü, êàæóòü: «¯äü,
çàáèðàé». Æ³íêè âèïåêëè 300 êã
ïå÷èâà, ³ êîæíà çà âëàñíèì ðå-

БАГАТО КОЛЕГ НА ВІЙНІ
— ßêîãîñü íåä³ëüíîãî ðàíêó,
íà òðåò³é òèæäåíü â³éíè, ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ êîëåãà, — ãîâîðèòü
Â³êà. — Ìè íà ðîáîò³ ñèäèìî íàâïðîòè îäíå îäíîãî, àëå ÷åðåç
òå, ùî ÿ ïîñò³éíî áóëà ó âîëîíòåðñüêèõ öåíòðàõ, â îô³ñ³ ìàéæå

Малюнки, смаколики, хлопці
Мережа Грош у нашій області — це
35 магазинів і в кожному є стенд
для малюнків. Ці малюнки від дітей і навіть дорослих збирають,
привозять до Вінниці, а потім кладуть у кожну посилку на фронт. Це
вже стало доброю традицією.
— Раніше здавалося, ну малюнок,
ну дитячий, ну гарний… але зараз
ці соняхи, лелеки, синьо-жовті
прапори набули надзвичайної,
чарівної властивості, — говорять
дівчата. — А наші бійці взагалі дуже
чуттєво ставляться до цих записок,
малюнків.
До речі, саме з малюнками в Ірині та Вікторії пов’язаний ще один
напрямок їх волонтерської діяльності.
— В травні, в одній із вінницьких
груп ми побачили повідомлення, що хлопцям з однієї нашої
лікарні потрібні люди, які будуть
приходити і вивозити їх на прогулянку, — говорять дівчата. — Ми
зібрали групу дівчат волонтерів,

які погодились на наступний день
піти в лікарню.
Якогось досвіду, що робити, що з
собою брати не було, тому вирішили взяти дитячі малюнки. Дівчата заходили до хлопців у палату,
пропонували обрати малюнок,
який сподобався, а потім розвішували їх на стінах палати.
— Ми боялись зустріти не те щоб
злість, але точно непривітність,
тому що війна, поранення, біль,
каліцтва, — говорять дівчата. —
Але все було навпаки. Більшість
хлопців були привітні. Найважче
було витягти їх на прогулянку, розговорити, тому що не всі прийняли
каліцтва, не всі повідомили своїм
рідним про поранення.
В перший день волонтери пробули
в лікарні шість годин і навіть не помітили, як пролетів час. А наступного дня, хлопці самі телефонували, писали, питали чи прийдуть
ще, чи покажуть їм місто.
— До речі, в нас є Люба, яка готує

всілякі смаколики, вона завжди
заходить до хлопців у палату і питає, хто що хоче смачненького. І чує
у відповідь: «смажені яйця, пиріг
з вишнею…», — розповідають дівчата. — І вона готує, і приносить
усе, що б вони не попросили.
Дівчата відвідують лікарню з травня майже щодня, і можна сказати
проходять з пораненими хлопцями курс реабілітації.
— Тому що вони приїхали сюди
без нічого, включаючи документи. В лікарні, звісно, їм все розповідають, допомагають, але хлопці
дуже молоді всі 20–25 років, вони
нам дзвонять, радяться, запитують, — говорить Ірина. — І ми чим
можемо допомагаємо, радимо,
як відновити документи, де краще протезуватися… А коли вони
їдуть далі — даруємо їм кружки із
символікою Вінниці. Це теж стало
традицією. А ще хлопці обіцяють
приїхати знову, а ми обіцяємо, що
обов’язково зводимо їх на фонтан.

Віка та Ірина до війни не знали одна одну. В кінці лютого
познайомились, почали працювати, подружились
öåïòîì, òîæ ó æîäí³é êîðîáö³ íå
áóëî îäíàêîâîãî. Êîëè ïàêóâàëè öå ïå÷èâî, ç îäí³º¿ êîðîáêè
âèïàëà çàïèñêà, òàì áóëî ïîáàæàííÿ â³ä óêðà¿íñüêî¿ ìàòåð³ äî
óêðà¿íñüêîãî ñèíà, ç³ ñëîâàìè
ëþáîâ³, ï³äòðèìêè, êîëè ïîáà÷èëè — ðîçïëàêàëèñü. Íàâ³òü
íå çíàºìî, ÿêîìó âî¿íó ïîïàëà
â ðóêè òà çàïèñêà.
ЛИШЕ СІТОК НЕ ПЛЕЛИ
Â³êà òà ²ðèíà êàæóòü, ùî çà
ï’ÿòü ì³ñÿö³â îïàíóâàëè êóïó
ïðîôåñ³é. ² âì³þòü ðîáèòè âñå,
ùî ñòîñóºòüñÿ âîëîíòåðñòâà.
ªäèíå, ùî íå ðîáèëè — íå ïëåëè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè, õî÷à âñå
íåîáõ³äíå äëÿ íèõ çáèðàëè ³ â³äïðàâëÿëè.
— Ìè ðîáèëè ñóõ³ ñí³äàíêè
õëîïöÿì íà ôðîíò, íàâ³òü âèðàõîâóâàëè ³äåàëüíó ïðîïîðö³þ â³âñÿíî¿ êàø³ íà ìîëîö³, — ãîâîðÿòü
ä³â÷àòà. — Â ïåðø³ òèæí³ â³éíè
çðîáèëè 80 ë³òð³â â³òàì³ííîãî ÷àþ
ç ìåäîì, ëèìîíîì òà ³ìáèðîì.
Ïåðøà ïàðò³ÿ ÷àþ ðîç³éøëàñü
ïî áëîêïîñòàõ âìèòü, ³ õëîïö³ ç
òåðîáîðîíè ïðîñèëè ùå.
Êîëè æ ó ì³ñòî ñòàëè ìàñîâî
ïðè¿æäæàòè ïåðåñåëåíö³, ²ðèíà
çìîãëà â³ä÷óòè ñåáå ð³åëòîðîì,
àäæå ëþäè ïðîñèëè äîïîìîãòè
çíàéòè êâàðòèðó, ãóðòîæèòîê.
À ÿêîñü íà âîëîíòåðñüêèé ïîñò
ïðèéøîâ ïðàö³âíèê ç ìàãàçèíó ³
êàæå, ùî áà÷èâ â³éñüêîâîãî êàïåëàíà, ÿêèé ùîñü ñêóïîâóº, òî
ìîæå éîìó ïîòð³áíà äîïîìîãà.
— ß ñïóñòèëàñÿ â ìàãàçèí,
ãîâîðþ: «Â íàñ º öåíòð, ÿêùî
ïîòð³áíà äîïîìîãà, äîïîìîæåìî», êàïåëàí êàæå: «Ìè çàðàç
çáèðàºìî äîïîìîãó íà Áîðîäÿíêó», — ðîçïîâ³äàº Â³êà. — Â
íüîãî áóâ ñïèñîê, ìè ï³äíÿëèñÿ â
öåíòð, ÿ êàæó: «Äèâ³òüñÿ, ç äåñÿòè
ïóíêò³â äâîõ íåìàº, àëå ìè çàðàç
ï³äåìî íà ñêëàä ³ øâèäåíüêî âñå
ñïèøåìî, à âè òóò âèáèðàéòå».
Äî ðå÷³, ç êàïåëàíîì ìè ñï³âïðàöþºìî ïî öåé äåíü. À çãîäîì
íàø âîëîíòåðñüêèé öåíòð ïî÷àâ
ñï³âïðàöþâàòè ùå é ç ³íøèìè
âîëîíòåðñüêèìè öåíòðàìè.
ВЖЕ ВСІ ВСІХ ЗНАЮТЬ
— Ñïî÷àòêó, ÿê ò³ëüêè ìè â³äêðèëèñü, ëþäè áóëè íàñòðîæ³, à ç

÷àñîì â íàñ ç’ÿâèëèñÿ çíàéîì³, ³
äóæå äîáð³ çíàéîì³, — ðîçïîâ³äàþòü ä³â÷àòà. — ßêîñü íà âîëîíòåðñüêèé ïóíêò íà ×åõîâà ïðèõîäèòü
áàáóñÿ, ðîê³â 80. Â ïåðøèé äåíü,
âîíà ïðèéøëà, ðîçïèòàëà, õòî ìè,
çàïèòàëà ïðî äîêóìåíòè. Ïîò³ì
êàæå: «Çàðàç ïðè¿äå ì³é ñèí, ³ âè
éîìó òåæ ïîêàæåòå âñ³ äîêóìåíòè,
ùîá áóëî çðîçóì³ëî, ùî âè íå
øàõðà¿». Ïðèéøëè ç ñèíîì, âñå
ðîçäèâèëèñÿ, ³ êàæóòü: «Çàðàç ìè
÷åðåç ï³âãîäèíè ï³ä’¿äåìî». ×åðåç
ï³âãîäèíè ïðèâîçÿòü ì³øîê áîðîøíà, ì³øîê öóêðó. Íà äðóãèé
äåíü áàáóñÿ ïðèõîäèòü, êàæå:
«Ñèí íà ðîáîò³, ÿ çàðàç ñàìà ùîñü
ïðèíåñó» ³ íà êðàâ÷ó÷ö³ ïðèâîëîêëà ö³ëèé ì³øîê ðèñó.
À ùå ä³â÷àòà êàæóòü, ùî äóæå
÷àñòî ëþäè ïðîñòî ï³äõîäèëè ³
ãîâîðèëè: «ß çàðàç éäó â ìàãàçèí,
ñêàæ³òü ìåí³, ùî êóïèòè». Òàê ³
äîïîìàãàëè.
— Ó íàñ áóâ âèïàäîê, êîëè â
ìàãàçèí íà Àêàäåì³÷íîìó ï³ä³éøîâ ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ³ êàæå: «ß
ò³ëüêè-íî ïåðå¿õàâ äî Â³ííèö³,
õî÷ó äîïîìîãòè, äàâàéòå âè ï³äåòå ç³ ìíîþ â ìàãàçèí ³ êóïèòå
âñå, ùî ïîòð³áíî», — ðîçïîâ³äàº
Â³êà. — Ìè éäåìî, ÿ êàæó: «Íà
ÿêó âè ñóìó ðîçðàõîâóºòå», â³í:
«Íà 5–6 òèñÿ÷ ãðèâåíü».
Çàðàç, çâ³ñíî, ëþäÿì ô³íàíñîâî
âàæ÷å. Àëå ä³â÷àòà êàæóòü, ùî
äîñ³ íå áóëî æîäíîãî äíÿ, ùîá
ïîëè÷êè ç äîïîìîãîþ ïóñòóâàëè.
— Íàø³ ëþäè äóæå ùåäð³ ³
ùèð³, — ãîâîðÿòü âîëîíòåðêè.
Ä³â÷àòà êàæóòü, ùî áóëè ìîìåíòè, êîëè çíàéîì³ òà íåçíàéîì³
ëþäè çàïèòóâàëè â íèõ:
«Íàâ³ùî âè öå ðîáèòå? Íàâ³ùî
âè ñòî¿òå òóò ³ ïîçîðèòåñü? Íàâ³ùî, êîëè º ðîáîòà, ñ³ì’ÿ?»
— Àëå ùî áóäå, ÿêùî êîæíà
ëþäèíà ïî÷íå ñòàâèòè ñîá³ òàêå
ïèòàííÿ — «íàâ³ùî»? — ãîâîðÿòü ä³â÷àòà. — Ó íàñ º âåëèêèé
ðåñóðñ — öå ìåðåæà ìàãàçèí³â,
º ï³äòðèìêà êåð³âíèöòâà ³ êîëåã.
Äî íàñ ëþäè ïðèõîäÿòü, çàïèòóþòü, ïðîñÿòü. Öå îçíà÷àº — ìè
ïîòð³áí³. Êîëè ïåðåñòàíóòü ïðèõîäèòè — çíà÷èòü ìè ñâîþ ì³ñ³þ
âèêîíàëè. ² ïîòð³áíî çàëèøàòè
öþ ñïðàâó, òèì âîëîíòåðñüêèì
îðãàí³çàö³ÿì, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ
öèì çàéìàþòüñÿ.

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, âóë.Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâåðõ 4/5ö, íå
êóòîâà. Ö³íà 13000ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73
1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Ñëîâ‘ÿíêà, ïëîùà 21/14/-, ïîâåðõ 2/5/-.
(097) 497-95-09

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

RIA ¹ 32 â³ä 10 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
Ñ.ÊÑÀÂÅÐІÂÊÀ, 14 Ñ ÇÅÌËІ, ÐІÂÍÀ, ÍÀ ÁÅÐÅÇІ ÎÇÅÐÀ (067)
375-36-06

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

1.8 ÃÀÐÀÆІ

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

ÃÀÐÀÆ ÌÅÒÀËÅÂÈÉ Ç ÌІÑÖÅÌ, ÁÅÇ ßÌÈ, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, Â
ÖÅÍÒÐІ ÌІÑÒÀ. Ç ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067)
436-70-14
Ãàðàæ, ÃÁÊ-9, 2,5õ2,07ì, âè¿çí³ âîðîòà, ï³äâàë 3 ê³ìíàòè, âàãîíêà
íà ñò³íàõ. Ö³íà äîã. (098) 003-58-43
Öåãëÿíèé ãàðàæ, ÊÎÎÏ «Öåíòðàëüíèé», âóë. Ãîíòè, 4õ6êâ.ì. (067)
107-22-21

2-ê³ìí. êâàðòèðà íà áë.Çàìîñò³, ïðåêðàñíèé ð-í, äåñÿòêè
ìàãàçèí³â, àïòåê, Öåíòð.ðèíîê. 43500ó.î. (097) 299-11-69

2. НЕРУХОМIСТЬ:
ЗДАМ В ОРЕНДУ

1.4 ÁÀÃÀÒÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
4-ê³ìí. êâàðòèðà, Êîñìîíàâò³â, 1/5/ï, 60,6 êâ.ì, âëàñíèê, ñåðöå
Âèøåíüêè, ºâðîðåìîíò. 48000ó.î. (093) 955-41-89

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ

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

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 4000ó.î. (098) 455-76-52

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

4-ê³ìí.áóä., 2ïðîâ. Ñâÿòîøèíñüêèé, ïëîùà 120/-/17, 2/öåãë., 5ñ,
âñ³/çð, ÷èñòîâà, îãîðîæà, 120000ó.î (067)713-52-09, 06312261-40

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ

4õ ê³ìí.áóä., ñ.Ãîðîäèùå, ïëîùà 65êâ.ì, 1/ö, ãàç, öåíòð, æèòë.
ñòàí, 40ñ, ñàä. Ö³íà 10000ó.î. (068) 019-63-08
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ,
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì,
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, 1/Ö, 160ÊÂ.Ì, ÃÀÇ, 30Ñ, 380W,
ÃÀÐÀÆ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÂËÀÑÍÈÊ. (067)467-9721, (050)443-51-11
6-ê³ìí.áóä., âóë.Ãîíòè, 2 ïîâåðõè, öåãë., 220 êâ.ì, íà 2 âõîäè, 15
ñ, êîìóí³êàö³¿. Ö³íà 74500ó.î. (067) 970-25-10

3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-10-ê³ìíàò. Kyïëþ êâàðòèðó ó âëàñíèêà. Çíàéäó øâèäêî Âàì
ïîêóïö³â! (09645-89-754

1-3-ê³ìí. êâàðòèðó, ãóðòîæèòîê, ê³ìíàòó, áóäü-ÿêèé ð-í, íà äîâãèé
òåðì³í. (096)458-97-54

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

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

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

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

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

1-3/-, Çàìîñòÿ, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé (098) 9217721,
(093) 518-62-57
3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06
ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 6925-99, (097) 280-64-21

ÇÄÀÌ «ÐÀÊÓØÊÓ» Â Ì’ßÑÎ-ÌÎËÎ×ÍÎÌÓ ÏÀÂІËÜÉÎÍІ ÍÀ
ÐÈÍÊÓ «ÓÐÎÆÀÉ». ÄÎÃ. (067) 430-84-33
Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí-îô³ñ, ð-í Ìóí³ö.ðèíêó, á³ëÿ äîðîãè, 50
êâ.ì, âñ³ êîìóí³ê. 9500ãðí. (067) 847-27-68

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

ÇÄÀÌ ÏÐÈÌ.ÏІÄ ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ, ÑÒÎÌÀÒ., ÌÅÄ.
ÊËІÍІÊÓ, ÑÏÎÐÒÇÀË,350ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓÍ ÄÎÃ. (097) 462-4544

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

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

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

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

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

5.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

3.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
1-10-ê³ìíàò. Kyïëþ áóäèíîê ó âëàñíèêà! Çíàéäó øâèäêî Âàì
ïîêóïö³â! 096 4-58-9754

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê (067) 263-28-82
ÄІËßÍÊÀ, Ñ.ÊÎÌÀÐІÂ, 17Ñ, ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯, ÎÇÅÐÎ, ËІÑ ÏÎÐÓ×. ÖІÍÀ 4000 Ó.Î. (097) 140-80-90

5.3 ÐІÇÍÅ

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

Ïðîäàì áóä., ð-í Êè¿âñüêî¿, ïîâåðõ 3/ö, 202 êâ.ì.,1 ïîâåðõ êàôå,
2-3 ïîâåðõ æèòëîâèé. (067) 456-26-00

1.7 ÄІËßÍÊÈ

Ïðîäàì àáî çäàì «ðàêóøêó», Öåíòð.ðèíîê, ïðîìèñëîâèé ðÿä, â
ëþäíîìó ì³ñö³. äîã. (067)795-08-55, (093)740-96-65

1-2 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

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

1-2/-, Âèøåíüêà, Ñëîâ‘ÿíêà, âèíàéìó äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé
(093471-98-36, (098100-06-74
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1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê
âèíàéìó äëÿ ñåáå! (096) 458-97-54

БУДІВНИЦТВО
6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА
ПОСЛУГИ
6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ДРОВА................................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
5-30Т. ВІДС.,ПІС.,ЩЕБ.,КАМ.ДРОВА ...................................ДОГ. ................(097) 781-22-08
6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,äðîâà ............ íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27

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

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

(067) 909-54-43
Доставка ЧОРНОЗЕМУ
від 1 тонни до 30 тон.
Планування ділянок,
вивезення грунту.

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

(067) 433-74-63
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Ãàç.êîòåë Äàíêî12 ................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................(067) 431-88-99
ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ........................................ДОГ. ................(097) 842-94-21
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
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÷» áàðáåêþ, ãðóáè, ïå÷³, äèìîõîäè, êàì’ÿíêè äëÿ áàíü.
Ðåìîíò. (068) 546-73-46
«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) 555-135

(098) 166-28-06

(050) 430-03-07

(093) 170-23-60

Вартість публікації оголошень





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

Графік роботи:
 вівторок-п’ятниця з 10:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 10:00 до 20:00
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«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî ç ãðàí³òó, îãîðîæ³, ïîãð³áè,ñõîäè, ôîíòàíè,
ôóíäàìåíòè. (068) 546-73-46
«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
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
Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

(097) 971-05-01

510648
510093

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

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÔÀÑÀÄÍÈÕ ÐÎÁІÒ. (063) 194-51-12

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

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

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

Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02
Áyð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä êëþ÷»! Øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî,
äîñòóïí³ ö³íè. (096) 955-94-94
ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ. ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)263-50-57
Áåòîíí³ ðîáîòè, êëàäêà öåãëè, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Âíóòð³øí³
ðîáîòè. Ðåìîíò! (068) 271-49-74
ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑÒßÆÊÀ, ÂІÄÌÎÑÒÊÀ,
ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÒÀ ØËІÔÓÂÀÍÍß ÏІÄËÎÃÈ. (098) 092-36-08
Áðèãàäà âèêîíóº áóä³âåëüí³ ðîáîòè: çåìëÿ, ôóíäàìåíòè, êëàäêà
öåãëè, äàõ. (067) 900-79-14

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ
ÏÎÑËÓÃÈ
«ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57
«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó.
(067) 428-97-33
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65

510855

510620

ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37
ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
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
Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97
КУПЛЮ ПРАЛ.МАШИНИ БУДЬ-ЯКІ ДОРОГО .................ДОГ. ................ (067) 777-76-00
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 ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74
Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49
Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî÷èé.................. äîã. ........ (096) 461-20-33
ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, òåðìîñ, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66

510620

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

«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56

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

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

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

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

ÂÈÊÎÍÀÞ ÊËÀÄÊÓ ÖÅÃËÈ, ÐÀÊÓØÍßÊÀ, ÏÐÈÁÓÄÎÂÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (096) 977-20-43

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

ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57

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

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

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

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

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

ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37

ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ

ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13

Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óòåïëåííÿ, âîäîñòî÷í³
ñèñòåìè. (098) 389-18-47

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

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

Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Àáñîëþòíî âñå. Øèôåð, ï³ääàøêè, ìåòàëî÷åðåï., â³äëèâè,óòåïë. (098) 484-33-52

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

Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà, ñò³÷í³
ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü

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

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

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

ÊÎÏÀªÌÎ, ×ÈÑÒÈÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ØÂÈÄÊÀ
ÒÀ ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (096)306-28-39,
(063)234-68-29

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

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

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

100% Óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. Êîìïëåêñíî òà ÷àñòêîâî!
Äåòàë³ çà ìîá.òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01

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

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

ÀÊÓÐÀÒÍÎ, ßÊІÑÍÎ ÔÀÑÀÄÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ. (063)
194-51-12

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

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

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

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

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

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

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

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

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ.
ßÊІÑÍÎ. (068) 772-75-87

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

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

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

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂІÇÎÐІÂ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÂÈÊËÈÊ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ.
(067)262-78-99, (063)225-95-18

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

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

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

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

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

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

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

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

Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62

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

Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. ×èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³÷íèì ìåòîäîì
áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) 779-49-42
Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067)
877-27-92
Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ

À ÌÈ ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁ.: ÏËÈÒÊÀ,
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔІÃÓÐÍÀ ÑÒÅËß. (097)047-5559, (093)000-42-15
ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐІØÍІÕ ÐÎÁІÒ. (098) 957-09-74
Àêóðàòíî òà ÿê³ñíî ïîêëåéêà øïàëåð, ôàðáóâàííÿ, óêëàäàííÿ
ëàì³íàòó, â³äêîñè. (096) 481-32-27
ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐІØÍІÕ ÐÎÁІÒ. (063) 194-51-12
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀËÅÐÈ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ËÀÌІÍÀÒ. ØÂÈÄÊÎ,
ßÊІÑÍÎ (098) 957-09-74
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÏËÈÒÎ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÄÎÑÂІÄ×ÅÍÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ. ÑÀÍÒÅÕÐÎÁÎÒÈ Â ÊÎÌÏËÅÊÑІ. (067)959-88-11, (063)125-34-20

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
Êóõíÿ, ãàðíèé ñòàí,(095)574-17-71 ................ äîã. ........ (098)
Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093)
Ñîôà-äèâàí, (095) 574-17-71 ..................2500ãðí. ........ (098)
Ñò³ë îá³äí³é, 4 ñòóëà.Ðîãè êîëåêö.................. äîã. ........ (063)
Øàôà ................................................. íåäîðîãî ........ (096)

298-16-28
060-71-99
298-16-28
104-45-56
526-76-06

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31
Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
Áåòîíîçì³øóâà÷ á/â òà ç/÷, íîâ³ .................... äîã. ........ (067) 975-56-45
Ãàç.ïëèòà, ïèëîñîñ, áëåíäåð ........................ äîã. ........(095) 172-17-71
Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17
Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72
Ïëèòà 4-êîìôîðíà, â³äì.ñòàí ........................ äîã. ........ (098) 298-16-28
Ò/â LG ç òðóáêîþ ........................................ äîã. ........... 097)56006-31
Òåëåâ³çîðè á/â ç Í³ìå÷÷èíè .......................... äîã. ........ (050) 518-88-26
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
Õîëîäèëüíèê 1ì âèñîòà, á/â, Í³ìå÷ ............... äîã. ........ (063) 680-99-00
Õîëîäèëüíèê á/â Nord ................................. äîã. ........ (096) 655-71-06

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ

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

ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99

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

À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........(098) 841-68-15

7.5 ÊÓÏËÞ

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

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

Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-71-28
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 17349-99

508516
508516

АВТО, МОТО
8. АВТОМОБІЛІ
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ
À/Ì ØÅÂÐÎËÅ-ÀÂÅÎ, 2008Ð., ×ÎÐÍÈÉ, ÎÁ’ªÌ 1,4, ÏÐÎÁІÃ
190ÒÈÑ. ÖІÍÀ 3400Ó.Î. (097) 164-18-50
Ôîðä-Òðàíçèò, 2005ð.â, á³ëèé, 2400ä, âàíòàæíèé, êóçîâ 3,2 ì,
íà õîäó. 4000ó.î. 066 738-80-55

8.3 ÊÓÏËÞ
À/ì Âîëãà íåäîðîãî, ìîæíà íåðîáî÷èé. (097) 089-92-34
Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76

RIA ¹ 32 â³ä 10 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

510389

«AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í (097674-43-61
«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096) 232-44-85
«AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè,
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098)718-21-80
«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067) 947-31-81
«Àáàêàí». Äèñïåò÷åðñüêà ç çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ ìåáë³â.
(067) 994-47-16

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

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

Çäàì â îðåíäó à/ì «Øêîäà Îêòàâ³à». 500 ãðí. â äåíü. (098) 37304-94

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

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÂÈÊÓÏ ÀÂÒÎ ÏÎ ÂІÍÍÈÖІ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. (097)
164-18-50

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ

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

Kyïëþ ç/÷ ÌÒÇ, 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

Транспортні послуги
з завантаженням, розвантаж.
Переїзди квартир та інше.
Вінниця,Укр. А/м 14куб.до2т

(096) 838-33-73

Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî÷í³, ï³ñëÿ
êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) 318-15-13
Ïðîäàì òðàêòîð ÌÒÇ-80, áóðîâà óñòàíîâêà,ìîæë.ïðîäàæ
îêðåìî,òðàêòîð ïîëÿ íå áà÷èâ (067)491-4-3-68

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

Ñ³âàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè,
ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) 651-91-92

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

Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà÷ ì³í.
äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) 347-78-54

Âàíòàæíå ïåðåâåçåííÿ Ìåðñ-Ñïðèíòåð, 20êóá, äî 3ò, ïî ì³ñòó,
îáëàñò³, Óêðà¿í³. (067) 740-94-50

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

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

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

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

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

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

Àâòîñëþñàð øóêàº ðîáîòó. Ðåìîíò äâèãóí³â, ÊÏÏ, õîäîâî¿. (063)
680-99-00
Òåðì³íîâèé ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò äâèãóí³â ëåãêîâèõ à/ì. Âè¿çä
äî êë³ºíòà. (067) 415-94-89
Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18
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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

РОБОТА, ПОСЛУГИ
511007

510552

9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
BOÄІÉ ÊÀÒ.Å, ÇÀÊÎÐÄÎÍÍÈÉ ÏÀÑÏÎÐÒ, ÌІÆÍÀÐÎÄÍÅ
ÏÎÑÂІÄ. ÂÎÄІß ÄËß ÏÎ¯ÇÄÎÊ ÇÀÊÎÐÄÎÍ. (067)595-17-05,
(067)255-13-36
Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16
Âàíòàæíèê. Çàðïëàòà äîãîâ³ðíà. Ð-í «Âèøåíüêà». (097) 329-45-63
ÂÎÄІÉ ÊÀÒÅÃÎÐІ¯ Å Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏÎÌ ÏÎ
ÓÊÐÀ¯ÍІ. ÎÔІÖІÉÍÎ. (067)467-97-21, (050)443-51-11
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

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

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта.
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-7902, (067)417-94-37
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï
ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) 315-50-59
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÂÀÕÒÀ, ÏÐÎ¯ÇÄ ÒÀ
ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ. (093)630-81-35,
(097)842-72-63

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ
ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÒÀ ÊÀÑÈÐ ÍÀ ÖÅÍÒÐ.ÐÈÍÎÊ Â ÒÓÀËÅÒ,
ÐÎÁÎÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ. (067) 327-82-37

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, ÌÈÉÊÈ

KYÕÀÐ Â ÏÀÍÑІÎÍÀÒ ÄËß ËÞÄÅÉ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ. (098)
803-24-62

Àâòîìàëÿð òåðì³íîâî ïîòð³áåí íà ðîáîòó. (067) 456-02-52

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

ÐÎÁІÒÍÈÊ ÍÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (067)
430-45-87

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

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

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
Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ
íà Êè¿âñüêó. (097) 612-95-51, Àëëà
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
Ïåêàð ³ ôîðìóâàëüíèêè ò³ñòà íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â ïåêàðíþ. (097)
308-70-04
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
0xopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ.
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37
ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÄÅÍÍÈÉ ÏÎÑÒ, ÑÁ,ÍÄ-ÂÈÕІÄÍÈÉ. Ç/Ï 6500ÃÐ
+ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß 1000ÃÐÍ.Ì.ÂІÍÍÈÖß (097) 967-84-02
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33

ÇÁІÐÍÈÊ-ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. ÒÅËÅÔÎÍÓÂÀÒÈ ÏІÑËß 18.00. (096) 456-44-98
Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Íàíñåíà, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Õì.øîñå (ð-í Êíèæêè),
8-22:30, 4/4, 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Êàñèð-áàðèñòà ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), 12-22,
4/4, ç/ï 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, 11:00-21:00, 5/2, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ïÿòíè÷àíè (І.Áîãóíà), 10-17,
5/2, ç/ï 7000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
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 Àìîñîâà, 8:00-22:30, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè÷åíêà, ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êåëåöüêà), 7.3021:30, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

510805

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

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïèðîãîâà, 7.30-22.30, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà (Êîðåÿ),
7-21, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), 8-22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ä.Íå÷àÿ), 8-21,
7/7, ç/ï 9000 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòåëüìàõà, 7:30-22:30, 4/4, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Øèìêà, ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï 9000
ãðí. Ñâ³òëàíà. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ë.Òîëñòîãî), 7-22, 4/4,
ç/ï â³ä 9000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), 7-22, 4/4,
ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 8-22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (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. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Ріелтор, менеджер з продажу
нерухомості в АН. Відсотки
від угод. Відповідальн.,
самодисципл., д/р в прод.

(097) 809-23-82
9.8 ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ
ÆІÍÎ×ÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ, ÓÍІÂÅÐÑÀË Ç Ä/Ð Â ÏÅÐÓÊÀÐÍÞ
«ІÇÓÌÐÓÄ» ÏÎ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒІÂ. Ç/Ï 50/50 (067) 777-68-05

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
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СТРОПАЛЬНИК на металобазу.
вул. Зулінського, 24.

(067) 642-73-80
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32

9.10 ÑÏÅÖІÀËІÑÒÈ, ÌÀÉÑÒÐÈ,
ІÍÆÅÍÅÐÈ
ÌÀÉÑÒÅÐ ÂÈÑÎÊÎÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÓÊËÀÄÀÍÍÞ
ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ ÐÎÇÌ.900*450*20 (096) 98620-70

510649

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ

509882

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

9.22 ÐІÇÍÅ

510364

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
ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÊ (×ÎËÎÂІÊ) ÃÎÒÎÂÎ¯
ÏÐÎÄÓÊÖІ¯. ÒÅË.9-18.00 ÏÍ-ÏÒ. (068) 952-52-28
Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè äî 30ð., ñòóäåíòè. (098) 37304-94

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
A ÿ øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). Ðîçïèë, ³íøå.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Ïåòðî
510960

À ìè øóêàºìî ðîáîòó! Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî.
ßê³ñíî. Äåòàë³ ïî òåë.: (067)877-27-92, Áîðèñ
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè. (098)
995-01-64
Äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ä³ì, ñàä, ãîðîä, ãàçîí. Ñòîðîæ.
Îõîðîíåöü. (067) 430-71-99
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70
Øóêàþ ðîáîòó ïî ì³ñòó Ãàçåë³ 2,5ò, Ô³àò Äîáëî Ìàêñ³ 1ò.
(050)633-0505, Ñåðã³é
Øóêàþ ðîáîòó, áàæàíî ïîñò³éíó. Ìàéñòåð âíóòð³øí³õ ðîá³ò. ª
ä/ð íà âåëèêîìó áóä. (093)482-34-48, (068)210-50-57
Øóêàþ ðîáîòó. Ìåíåäæåð. Äîñâ³ä ðîáîòè 5ð. Âèð³øó âàø³ ïèòàííÿ, çì³öíþ êîìàíäó. (050) 63305-05, Ñåðã³é

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
Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

511004

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

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

(067) 431-88-99
ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß,
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47
Ë³êóâàííÿ ñïèíè, ã³ïåðòîí³¿, ä³àáåòó. Ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ. Ìàñàæ.
Îãëÿä áåçêîøò. (098) 394-96-99

Ïëàòòÿ æ³íî÷å 2øò, ð.48, 52, áîñîí³æêè æ³íî÷³ 38ð. (063) 990-5808

16.2 ÊÓÏËÞ

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 ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 93317-24
ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 753-77-50

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ

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

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

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ

Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

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

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

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

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

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ

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

Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. (096) 74449-31

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

Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò. (096) 280-48-74

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

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

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

Â³ííè÷àíêà, 40 ðîê³â, ìàòåð³àëüíî ³ æèòëîì çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿. Â³ííèöÿ,
21001, à/ñ 729

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

Æ³íêà 65ð., ïðèºìíà, ñèìïàòè÷íà, äîáðà ãîñïîäèíÿ, ìàòåð³àëüíî
çàáåçïå÷åíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç àäåêâàòíèì ÷îëîâ³êîì, ñèìïàòè÷íèì, ðîçóìíèì,çàáåçï. äî 70ð. äëÿ äðóæáè, ñï³ëêóâàííÿ, ìîæë.
äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ Â³ííèöÿ-21050, ä/ç ÀÀ680216

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

15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ

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

Ïîçíàéîìëþñü ç ä³â÷èíîþ äëÿ äîïîìîãè â á³çíåñ³. Ìàòåð³àëüíî,
àâòî, æèòëîì çàáåçïå÷åíèé. Â³ííèöÿ-21050, ä/ç ÂÕ129189

13. ІНШІ ПОСЛУГИ
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ
À êðåäèòè ãîò³âêîþ òà íà êàðòêó. Êðåäèòíà ñï³ëêà «Ïàðòíåð». Ë³ö.
380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72, (096)901-79-48
Àäâîêàò Óëàíîâñüêèé Â. І. Óñ³ âèäè àäâîêàòñüêî¿ äîïîìîãè. Ñâ.
260. Ñòàæ 19 ðîê³â (096) 555-03-49
Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17
Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44
ÃÎÒІÂÊÀ ÂІÄ ÊÐÅÄ.ÑÏІËÊÈ «ÏÀÐÒÍÅÐ». 18 ÐÎÊІÂ
ÁÅÇÄÎÃÀÍÍÎ¯ ÐÅÏÓÒÀÖІ¯. ËІÖ.380 ÍÊÔÏ. (063)311-80-72,
(096)901-79-48

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ

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

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ
«Ñåðöå äâîõ» äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, 2 ôîòî íà âàéáåð.
Çàðóá³æí³ çíàéîìñòâà. (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

506662

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

17. ТВАРИНИ

Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó ¹ÂÌ 50144124 íà ³ì‘ÿ
Ìóðèí÷èê Ä.Þ. 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
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

17.1 ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ ÂÎÐÎÒÀ ÌÅÒÀË.ÃÀÐÀÆÍІ Á/Â ÀÁÎ ÍÎÂІ (068) 64083-38

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

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

Òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíó 8 ì³ñÿö³â. Àáî òåëèöþ, ò³ëüíó 2 ì³ñÿö³.
(067) 850-61-97

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ
ÂÒÐÀ×ÅÍÈÉ ÂІÉÑÜÊÎÂÈÉ ÊÂÈÒÎÊ ÃÃ ¹188489 ÍÀ ІÌ‘ß
ÑÒÀÍІÑËÀÂÅÍÊÎ Ï.Ï. ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄІÉÑÍÈÌ. ÒÅË. ÍÅ ÂÊÀÇÀÍÎ
Âòðà÷åíèé äèïëîì Â³ííèöüêîãî áóä³âåëüíîãî òåõí³êóìà íà ³ì‘ÿ
Ïèëèïåíêî (Êàì‘ÿíåöüêà) Â³êòîð³ÿ Â³òàë³¿âíà. Ââàæ.íåä³éñíèì.
òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî êàðòó âîä³ÿ ¹UAD0000132314000, âèäàíà 27.01.2018
íà ³ì’ÿ Ëèñåíêî Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíîþ. Òåë. íå
âêàçàíèé
ÂÒÐÀ×ÅÍÎ ÊÀÐÒÓ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÒÀÕÎÃÐÀÔÀ
UAD0000004QQG000 ÄІÉÑÍÀ ÂІÄ 21.05.2019Ð. ÄÎ
21.05.2024Ð. ÍÀ ІÌ’ß ÑÊÎÐÎÊÈÐÆÀ ÀÍÄÐІÉ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×.
ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄІÉÑÍÎÞ. ÒÅË. ÍÅ ÂÊÀÇÀÍÎ
Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà äèòèíñòâà Ëåîíòþêà Àðòüîìà
Àíòîíîâè÷à, 2006ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì‘¿ ¹240941 íà ³ì‘ÿ Ïðîöåíêî Î.À, Ïðîöåíêî Î.Ì, ïîñâ³ä÷åííÿ Ïðîöåíêî ª.Î. ¹ 572842,
ïîñâ³ä÷åííÿ Ïðîöåíêî Õ.Î. ¹271137, âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ
Ïðîöåíêî Î.Ì. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó â³ä
23.02.95ð. âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó ì³ñüêî¿ ðàäè
¹82 â³ä 23.02.95ð. íà ³ì‘ÿ ×åðåäí³êîâ À.Þ.çà àäðåñîþ ì.Â³í.,
âóë.Êè¿âñüêà,44,êâ.62. Ââàæàòè íåä³éñíèì â çâ‘ÿçêó ç âòðàòîþ.
òåë. íå âêàçàíî

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
ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ІÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІÞ,
ÐÀÄßÍÑÜÊІ ІÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ, ÄÈÒ. (097) 872-46-64,
57-30-64
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
Äîñòàâêà ïðîäóêò³â. (098) 019-80-53
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ПРОДОВЖЕННЯ ІСТОРІЇ
ЖІНКИ-БЕЗХАТЬКА

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Âîíà ñàìà çàòåëåôîíóâàëà æóðíàë³ñòó RIA. «Ïðèãàäóºòå, âè ïèñàëè
ïðî æ³íêó, ÿêà æèâå íà âîêçàë³?
Öå ÿ, Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí», — ñêàçàëà ³ ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ ïðî òå,
ñê³ëüêè ëþäåé ï³äòðèìóâàëè ¿¿
çà ÷àñ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ñòàòò³.
Êàæå, ÿêáè íå âîíè, ñàìà í³êîëè á íå ñïðàâèëàñÿ ç³ ñâî¿ìè
ïðîáëåìàìè.
Ó ìèðí³ äí³ áóëî íåïðîñòî âèæèâàòè, à ï³ä ÷àñ â³éíè ñòàëî
ùå ñêëàäí³øå. Äÿêóº òèì, õòî
ï³äòðèìóâàâ ðàí³øå, ³ õòî ðîáèòü
öå òåïåð.
Íàãàäàºìî, öÿ æ³íêà ïîíàä
20 ðîê³â òîìó âòåêëà ç ìîñêîâñüêîãî ðàáñòâà. ¯é öå âäàëîñÿ
ðàçîì ³ç â³ííè÷àíêîþ. ¯õ âèâ³ç
îäèí ³ç äàëåêîá³éíèê³â. Òðèâàëèé ÷àñ Íàòàë³ÿ ïðîæèâàëà ó â³ííè÷àíêè â êâàðòèð³. Êîëè òà
ïîìåðëà, øóêàëà æèòëî ó ð³çíèõ
ëþäåé. Ïðàöþâàëà çäåá³ëüøîãî
íà ðèíêó. Äîêóìåíòè çàëèøèëèñÿ â Ìîñêâ³. Â³äíîâèòè ¿õ
íå âäàëîñÿ äîòåïåð.
Ó ñâî¿õ 68 ðîê³â çàëèøèëàñÿ
áåç ïàñïîðòà, áåç ïåíñ³¿, áåç äàõó
íàä ãîëîâîþ, ò³ëüêè ç áîëÿ÷êàìè, ÿê³ íå äàþòü ìîæëèâîñò³
çàðîáëÿòè íà õë³á, âèíàéìàòè
æèòëî. Äâà ðîêè òîìó ï³øëà
æèòè íà âîêçàë.
Ï³ñëÿ ñòàòò³ â RIA ¿é òåëåôîíóâàëè ð³çí³ ëþäè. Õòîñü ï³äòðèìóâàâ ñëîâîì, äåõòî áðàâ äî ñåáå
ïîæèòè íà äåÿêèé ÷àñ.
ПІВ РОКУ В ГОТЕЛІ
— Îäíîãî ðàçó ìåí³ ïîäçâîíèëè äâîº ä³â÷àò, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Ñêàçàëè, ùî
ïðî÷èòàëè ïðî ìåíå ñòàòòþ ³

õî÷óòü äîïîìîãòè. ß çàïèòàëà,
÷èì ñàìå? Ïîîá³öÿëè îïëà÷óâàòè
æèòëî. Íà âóëèö³ Íåêðàñîâà º
ãîòåëü. Ïîïåðåäíüî âîíè ãîâîðèëè ç âëàñíèêîì. Ïîïðîñèëè
äîáðàòèñÿ òóäè. Ïîäÿêóâàëà ¿ì,
àëå íå äóæå â³ðèëà, ùî òàê âîíî
ñòàíåòüñÿ.
Ä³â÷àòà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, íå ï³äâåëè, äîòðèìàëè ñëîâà. Ìàéæå
ø³ñòü ì³ñÿö³â âîíè îïëà÷óâàëè
îêðåìó ê³ìíàòó â ãîòåë³.
Ïî÷àëàñÿ â³éíà, ó íèõ íå ñêëàëîñÿ ³ç çàðîá³òêàìè ³ âîíè ïîïåðåäèëè, ùî íå ìàþòü ìîæëèâîñò³
íàäàë³ ïëàòèòè.
— Íàâ³òü ïð³çâèù ¿õ íå çíàþ, —
êàæå Íàòàë³ÿ. — Âîíè íå êàçàëè,
ÿ íå çàïèòóâàëà. Äóæå âäÿ÷íà ¿ì

Ó ñâî¿õ 68 çàëèøèëàñÿ
áåç ïàñïîðòà, ïåíñ³¿,
äàõó íàä ãîëîâîþ,
ò³ëüêè ç áîëÿ÷êàìè, ÿê³
íå äàþòü ìîæëèâîñò³
çàðîáëÿòè íà õë³á
çà òàêó äîïîìîãó.
Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â æ³íêà ïðîæèëà ó ùå îäíèõ ãàðíèõ óìîâàõ.
Êàæå, ó Â³ííèö³ ïðàöþº îäèí ³ç
àìåðèêàíö³â. Íà ïî÷àòêó â³éíè
â³í âè¿õàâ ç ì³ñòà ó ÑØÀ. Êëþ÷³
â³ä êâàðòèðè çàëèøèâ çíàéîìèì.
Êîëè âîëîíòåðè çàïèòàëè, ÷è
ìîæíà ïîñåëèòèñÿ æ³íö³, ÿêà
äîãëÿäàòèìå çà éîãî êîòàìè,
÷îëîâ³ê ïîãîäèâñÿ. Íàäàâ òàêó
ìîæëèâ³ñòü, íå âèìàãàþ÷è ãðîøåé.
Àëå áóâ ïåð³îä, êîëè Ïîäîëÿí
ìàëî íå îïèíèëàñÿ íà âóëèö³.
Îñü ÿê ðîçïîâ³äàº ïðî öå âîëîíòåðêà íà ³ì’ÿ Ðóñëàíà. Ïàí³
Íàòàë³ÿ íàçèâàº ¿¿ ïî ³ìåí³ é
áàòüêîâ³ — Ðóñëàíà Âîëîäèìèð³âíà.

Люди з радянськими паспортами
Євген Козлов, заступник керівника міського Центру соціальних служб, один із тих, хто
добре знає історію Наталії Подолян. Допомагав влаштовувати
жінку у два притулки. У розмові
з журналістом RIA повідомив,
що нині вона перебуває у Центрі
постраждалих від домашнього
насильства. Там гарні умови.
Проживає у кімнаті на двох зі
ще однією жінкою старшого віку.
Як і з іншими постраждалими
від насильства, з нею працює
психолог.
— Наталії Подолян призначено
безкоштовного адвоката, — говорить Євген Козлов. — Готуємо
документи до суду. Найперше

необхідно визнати її приналежність до громадянства України.
Співрозмовник каже, що він
уже вирішував такі справи.
Нинішнього року допомогли
двом людям замінити радянські
паспорти на українські. Недавно ще один чоловік прийшов із
паспортом СРСР. Він з переселенців, приїхав із Запоріжжя. Є
ще такі, виявляється, не дивуйтеся. За словами пана Козлова,
протягом останніх п’яти років
12 осіб просили про заміну
паспорта.
Втім, щоб вирішити справу з
паспортом Наталії Подолян, її
необхідно ще «воскресити з
мертвих».

ФОТО НАДАНО ВОЛОНТЕРКОЮ РУСЛАНОЮ.

Доля  Жінка-безхатько Наталія
Подолян не знала, що колишній чоловік
поховав її. Тепер суд має «воскресити» з
мертвих. Готувати документи допомагає
посадовець із міськради, а також
адвокат Центру безоплатної правової
допомоги. За цей час її підтримували
інші люди. Однак відновити паспорт
поки що не вдалося. Чому?

Деякий час Наталія Подолян проживала у вінницькій
квартирі американця. Просила подякувати йому, що надав
таку можливість і не вимагав за це грошей
— Îäíîãî ðàçó ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè çíàéîì³ é ñêàçàëè,
ùî òðåáà ðÿòóâàòè õâîðó æ³íêó, — òàê Ðóñëàíà çãàäóº ñâîþ
ïåðøó çóñòð³÷ ³ç Íàòàë³ºþ Ïîäîëÿí. — ß îï³êóþñÿ çàõèñòîì
òâàðèí. À òóò ìåíå ïîïðîñèëè
äîïîìîãòè ëþäèí³.
Íà òîé ÷àñ ¿¿ äîñòàâèëà ó ë³êàðíþ áðèãàäà øâèäêî¿. Ìåäèêè
íàäàëè äîïîìîãó ³ æ³íêà ìàëà
çàëèøèòè çàêëàä.
— Ë³êàð³ ïîÿñíþâàëè, ùî
íå ìîæóòü ïîêëàñòè ¿¿ íà ë³êóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³, ïî-ïåðøå,
ó íå¿ íåìà ïàñïîðòà, ïî-äðóãå,
âñ³ ë³æêà çàéíÿò³, — ðîçïîâ³äàº
âîëîíòåðêà. — Ìåí³ íå âäàëîñÿ
¿õ ïåðåêîíàòè â òîìó, ùî âîíè
íå ìîæóòü æ³íêó ó òàêîìó â³ö³,
òà ùå é ç áàãàòüìà áîëÿ÷êàìè,
âèñòàâèòè íà âóëèöþ. Ï³øëè ìè
íà âóëèöþ, ñ³ëè íà ëàâêó íà çóïèíö³ ³ òàê ïðîñèä³ëè ìàëî íå ï³â
äíÿ. Ñïîä³âàëèñÿ, ùî õòîñü ³ç ñîö³àëüíèõ ñëóæá äîïîìîæå çíàéòè
äëÿ íå¿ ì³ñöå. Çàê³í÷èëîñÿ òèì,
ùî ÿ çàáðàëà ¿¿ äîäîìó.
Є ДВА АКТОВІ ЗАПИСИ — ПРО
НАРОДЖЕННЯ І ШЛЮБ
Âîëîíòåðêà ñêîðèñòàëàñÿ ñâî¿ìè çíàéîìñòâàìè, àáè ïðèâåðíóòè óâàãó äî áåçäîìíî¿ æ³íêè
ïîë³ö³þ ³ ñîö³àëüí³ ñëóæáè.
Âñòàíîâèòè íàÿâí³ñòü äîêó-

ìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü îñîáó
Íàòàë³¿ Ïîäîëÿí, äîïîìàãàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ ²âàí Çàºöü.
Ç íèì ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò
RIA.
— Æ³íêà ðîäîì ³ç Ê³ðîâîãðàäùèíè, íàðîäèëàñÿ ³ ïðîæèâàëà
ó ì³ñò³ Çíàì’ÿíêà, — ðîçïîâ³äàº
ïîë³öåéñüêèé. — Òàìòåøí³ êîëåãè âñòàíîâèëè, ùî º àêòîâèé
çàïèñ ïðî ¿¿ íàðîäæåííÿ, çàçíà÷åí³ áàòüêè: ìàòè ïðàöþâàëà â äåðæàâíîìó àðõ³â³, áàòüêî
íà çàë³çíèö³. ª ùå îäèí çàïèñ
ïðî øëþá. Îäíàê ó íüîìó íå çàïèñàíî äàí³ ïàñïîðòà. Öå äèâíî,
àëå ôàêò.
Ïîë³öåéñüêèé êàæå, ùîá ïîíîâèòè ïàñïîðò, æ³íö³ íåîáõ³äíî
îòðèìàòè êîï³þ àêòîâîãî çàïèñó
ïðî íàðîäæåííÿ. Âèäàòè éîãî
ìîæóòü ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà,
ÿêîãî â íå¿ íåìà. Êîëî çàìêíóëîñÿ…
Âîäíî÷àñ òðåáà ï³äòâåðäèòè
ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè. Çðîáèòè
öå ìîæíà ÷åðåç ñóä. Äëÿ öüîãî
ïîòð³áí³ ñâ³äêè, ÿê³ á ï³äòâåðäèëè, ùî çíàþòü ëþäèíó.
Çà ñëîâàìè ïîë³öåéñüêîãî,
â³í ä³çíàâñÿ êîíòàêòè äåêîãî ³ç
ñóñ³ä³â ç ò³º¿ âóëèö³, äå ó ñâ³é
÷àñ ïðîæèâàëà Ïîäîëÿí. Í³áèòî
âîíè ïîãîäèëèñÿ ñâ³ä÷èòè.

Вони мене поховали
Під час розмови з Наталією Подолян почув від неї фразу про те,
що чоловік уже поховав її. Каже,
про це вона дізналася від волонтерки Руслани, яка спілкувалася
із сином Наталії — Андрієм. Той
сказав, що батько визнав її померлою. Нібито спершу подавав у розшук, а потім надав документи, що колишня дружина
не об’явилася і на підставі цього
визнали її померлою.
При згадці про сина жінка починає плакати. Запитую, чому,
не відповідає. Згодом каже, що
сльози самі течуть.
Волонтерка Руслана час від часу
провідує Наталію. За її словами,
нинішні умови влаштовують жінку.

— Недавно у неї був перукар,
змінила зачіску, ніби помолоділа, — розповідає Руслана. — Здавалося б, дрібниця, а на обличчі
у неї радість.
Тим часом волонтер інколи задумується про майбутнє цієї
жінки. Каже, відновимо ми їй
документи, доб’ємося пенсії,
зрозуміло, що вона буде невелика, бо ж багато часу працювала
неофіційно, а далі що її чекає?
Квартиру вона не зможе купити, навіть винаймати за пенсійні
гроші неможливо.
Натомість Наталія Подолян мріє,
аби швидше отримати паспорт.
Зізнається, що ніяк не дочекається
суду.

КОРОТКО
Автотроща біля
Гайсина

 Óñêëàäíåííÿ ðóõó, ïîë³ö³ÿ, øâèäêà òà ðÿòóâàëüíèêè — òàêà âðàíö³ 9 ñåðïíÿ
áóëà êàðòèíà íà îêîëèö³
Ãàéñèíà. Òàì ç³òêíóëèñÿ
äâà àâòîìîá³ë³. Îäèí ïåðåòâîðèâñÿ íà ãðóäó ìåòàëó, ç
íüîãî á³éö³ ÄÑÍÑ ä³ñòàâàëè
âîä³ÿ.
Íà «101» âèêëèê íàä³éøîâ î 6.21. Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ
íà ì³ñöå ïîä³¿ ðÿòóâàëüíèê³â ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñòàëîñü
ç³òêíåííÿ äâîõ àâòîìîá³ë³â
«Äåî Ëàíîñ» òà «Õþíäàé
Åëàíòà».
«Â ñàëîí³ ïåðøîãî ëåãêîâèêà çàáëîêóâàëî âîä³ÿ, éîãî
çà äîïîìîãîþ ã³äðàâë³÷íèõ
³íñòðóìåíò³â íàäçâè÷àéíèêè
äåáëîêóâàëè òà ïåðåäàëè
áðèãàä³ åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, — éäåòüñÿ
ó ïîâ³äîìëåíí³ ÄÑÍÑ. — Ç
³íîìàðêè — âîä³ÿ òà ïàñàæèðà ãîñï³òàë³çóâàëè êàðåòîþ
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó Ãàéñèíñüêó ÖÐË,
à ïàñàæèðêà â³ä îòðèìàíèõ
òðàâì çàãèíóëà íà ì³ñö³
àâòîòðîù³».
Äî ïðîâåäåííÿ àâàð³éíîðÿòóâàëüíèõ ðîá³ò â³ä ÄÑÍÑ
çàëó÷àëîñÿ ø³ñòü ðÿòóâàëüíèê³â òà äâà ñïåöàâòîìîá³ë³.
Îáñòàâèíè òà ïðè÷èíè
ÄÒÏ ç’ÿñîâóº ïîë³ö³ÿ.

Сестра
збирає гроші
на тепловізор

 Ì³øà Æóðàâåëü ç Òîìàøï³ëüñüêîãî ðàéîíó ï³øîâ
ïî ïîâ³ñòö³ ó â³éñüêêîìàò.
Ïîòðàïèâ ó Â³ííèöüêèé
Ïåðøèé ñòð³ëåöüêèé áàòàëüîí — ³ îäðàçó íà ôðîíò
ó Äîíåöüêó îáëàñòü.
— Éîãî ðàçîì ç ³íøèìè
ïðèçîâíèêàìè ïîâàíòàæèëè â àâòîáóñ, ïðèâåçëè
äî Â³ííèö³, à çâ³äòè îäðàçó
íà ïåðåäîâó. Çàòåëåôîíóâàâ
ìåí³, êàæå, ùî ¿ì ³ç ïîáðàòèìàìè äóæå ïîòð³áåí
òåïëîâ³çîð, — ðîçïîâ³äàº
ñåñòðà á³éöÿ Ñîô³ÿ Áàðåëþê. — Ìè â³äðàçó ïî÷àëè
çáèðàòè êîøòè. ² çá³ð äóæå
äîáðå ï³øîâ, øâèäêî ç³áðàëè
ïîëîâèíó ñóìè.
Çà ñëîâàìè Ñîô³¿, â ïðèäáàíí³ òåïëîâ³çîðà ¿ì ìàº
äîïîìîãòè âîëîíòåð ³ç Òîìàøïîëÿ Ñåðã³é Ò³ìêîâ.
— Ìè äî íüîãî çâåðíóëèñÿ, â³í ïîîá³öÿâ êóïèòè ³
ïðèâåçòè éîãî õëîïöÿì, ïîòð³áíî ëèøå ç³áðàòè 80 òèñÿ÷
ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº Ñîô³ÿ. — Ç³áðàëè 53 òèñÿ÷³, àëå
âæå ê³ëüêà äí³â çá³ð ñòî¿òü.
Çà ñëîâàìè Ñîô³¿, ¿¿ áðàò
òà ³íø³ õëîïö³ íà ïåðåäîâ³é
ùå íå îòðèìàëè çàðïëàòó,
à òî á äîêëàëè ñóìó, ÿêî¿
íå âèñòà÷àº.
Çá³ð Ñîô³ÿ Áàðåëþê â³äêðèëà 3 ëèïíÿ ³ äîñ³ í³ÿê
íå ìîæå ç³áðàòè íåîáõ³äíî¿
ñóìè.
Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè:
4149 4998 0733 6522 (ñåñòðà
Áàðåëþê Ñîô³ÿ)
Ï³äïèñóéòå ïåðåêàçè êîøò³â «íà òåïëîâ³çîð».
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ІСТОРІЯ «СОЛОДКОГО» БІЗНЕСУ, ЩО
ПЕРЕЇХАВ З ОКУПАЦІЇ У ВІННИЦЮ
Бізнес переселенців  Понад сто
видів натурального морозива та крафтові
торти від херсонців віднедавна можна
скуштувати у новій кафе-кондитерській
у центрі Вінниці.
Пара переселенців Анна та Костянтин
Воскобойники наважилися розпочати все
заново і перевезли свій бізнес у чуже для
них місто. На свої заощадження і кредитні
кошти закупили нове обладнання,
знайшли приміщення і набрали персонал
НАТАЛІЯ КОРПАН,
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (097)1448132

«Ó Õåðñîí³ ìè çàëèøèëè âñå,
ùî ó íàñ áóëî, òà ðèçèêíóëè ïî÷àòè âñå ç íóëÿ ó Â³ííèö³. Íàâàæèëèñÿ, áî ìè â³ðèìî ó ïåðåìîãó», — ãîâîðèòü ñï³âçàñíîâíèöÿ
ç êàôå-êîíäèòåðñüêî¿ Àííà Âîñêîáîéíèê.
Ìè çàâ³òàëè ó êàôå, ùî â³äêðèëè ïåðåñåëåíö³ íà Ñîáîðí³é,
ó áóäí³é äåíü â ðîçïàë ðîáî÷îãî
äíÿ. Ó çàêëàä³ ïðîïîíóþòü ïîêóøòóâàëè ê³ëüêà äåñÿòê³â ð³çíîâèä³â ìîðîçèâà òà êðàôòîâ³ òîðòè.
Óâàãó â³äâ³äóâà÷³â íàé÷àñò³øå
ïðèêîâóþòü äî ñåáå êîðîáêè ç
ô³ðìîâèìè òîðòàìè «Õåðñîí».
Öå àâòîðñüêèé òîðò Àííè, ÿêèé
ï³äêîðèâ ñåðöÿ õåðñîíö³â, à òåïåð
ï³äêîðþº é â³ííè÷àí. Ó ñêëàä³
òîðòà: êîðæ³ áåçå ç âîëîñüêèìè
ãîð³õàìè, êðåì-ñèð ç êóðàãîþ ³
á³ëèì øîêîëàäîì, à çâåðõó ìîëî÷íèé áåëüã³éñüêèé øîêîëàä.
Íà âèãîòîâëåíí³ ìîðîçèâà òà
äåñåðò³â ïàðà ç Õåðñîíó ñïåö³àë³çóºòüñÿ âæå 15 ðîê³â. Ñï³âçàñíîâíèöÿ êàôå ðîçïîâ³äàº, ðîçïî÷èíàëè âîíè ç ðîáîòè â Çàë³çíîìó
Ïîðòó, äå ç ÷îëîâ³êîì â³äêðèëè
ïåðøèé ê³îñê ç ìîðîçèâîì. Êîñòÿíòèí ãîòóâàâ ìîðîçèâî, à Àííà
ïðîäàâàëà. ×åðåç òðè ðîêè ïàðà
â³äêðèëà ïåðøó äæåëàòåð³þ
ó Õåðñîí³, ÿêà çãîäîì ïåðåðîñëà ó âåëèêå âèðîáíèöòâî.
— Äî ïî÷àòêó øèðîêîìàñøòàáíî¿ â³éíè ó íàñ ïðàöþâàëî
á³ëüøå ñòà ñï³âðîá³òíèê³â. Ï³ñ-

ëÿ 24 ëþòîãî ìè äàâàëè ëþäÿì
âèá³ð: âè¿õàòè ÷è çàëèøèòèñÿ, —
ðîçïîâ³äàº Àííà. — Ó Â³ííèöþ
ìè ç ñ³ì’ºþ ïåðå¿õàëè äâà ì³ñÿö³ òîìó. Ì³ñòî ìåí³ îäðàçó äóæå
ñïîäîáàëîñÿ: çàòèøíå òà ïðèºìíå. Â³ííèöÿ òàêà æ íåâåëèêà,
ÿê ³ Õåðñîí. Âîíà íàãàäóº ìåí³
ð³äíå ì³ñòî.
Çàêëàä, ÿêèé â³äêðèëè ï³äïðèºìö³ ç Õåðñîíó, ïðàöþº ëèøå
òèæäåíü, îäíàê âæå çíàéøîâ
ñâî¿õ ïðèõèëüíèê³â. Ïîêè ìè
ðîçìîâëÿºìî ç Â³êòîð³ºþ, â³äâ³äóâà÷³ ï³äõîäÿòü äî íå¿ òà áàæàþòü óñï³õ³â. Öüîãî ðàçó öå

«Íàéá³ëüøà
ñêëàäí³ñòü ó â³äêðèòò³
á³çíåñó ï³ä ÷àñ â³éíè
— öå íàâàæèòèñÿ íà
ïåðøèé êðîê. Áóëî
äóæå ñòðàøíî»
áóëè â³ííè÷àíè, ÿê³ õî÷óòü âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè ðåëîêîâàíèé
á³çíåñ.
— Ï³äõîäÿòü ëþäè, ÿêèõ
ÿ âïåðøå áà÷ó. Öå äóæå íàäèõàº.
ßê³ æ ó íàñ óêðà¿íö³ äîáð³, ìè
ïðîñòî íåïåðåìîæíèé íàðîä, —
ãîâîðèòü æ³íêà. — Äî íàñ ÷àñòî
ïðèõîäÿòü é õåðñîíö³, ³ äóæå ðàä³þòü â³äêðèòòþ íàøîãî Perfetto.
— Ìè ïåðå¿æäæàëè ç Õåðñîíó
ñàìîòóæêè. Âè¿õàëè, çàëèøèâøè
âñå, ùî ó íàñ áóëî, òàì. Òóò ïî÷àëè ç íóëÿ, â³äêðèâøè íîâèé
çàêëàä, — ãîâîðèòü Àííà. — Ó íàñ
áóëè ñâî¿ çàîùàäæåííÿ ³ ïåðåä

Переселенка з Херсону Анна Воскобойник разом зі своїм чоловіком перевезли свій
бізнес у Вінницю. Тепер на Соборній можна скуштувати їхній фірмовий торт «Херсон»
ñàìèì ïî÷àòêîì øèðîêîìàñøòàáíî¿ â³éíè ìè âçÿëè êðåäèò.
Çà ö³ ãðîø³ é â³äêðèëè êàôå-êîíäèòåðñüêó.
Çà ñëîâàìè ïåðåñåëåíêè, âîíè
ìàéæå âñå îáëàäíàííÿ êóïëÿëè
çàíîâî. Àäæå ç îêóïàö³¿ ¿ì âäàëîñÿ çàáðàòè ò³ëüêè îäíó ìàøèíó-õîëîäèëüíèê òà ñâî¿ ðåöåïòè.
— Íàéá³ëüøà ñêëàäí³ñòü ó â³äêðèòò³ á³çíåñó ï³ä ÷àñ â³éíè —
öå íàâàæèòèñÿ íà ïåðøèé êðîê.
Áóëî äóæå ñòðàøíî. Ìè æ íå çíàºìî, ùî áóäå çàâòðà, — êàæå
âîíà. — Àëå çàðàç ÿ äóæå ðàäà,
ùî ìè â³äêðèëèñÿ. Ó ìåíå í³áè
âèðîñëè êðèëà. ß â³ä÷óëà, ùî
æèòòÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ³ â³ðþ, ùî
âñå áóäå äîáðå. Ìè â³äáóäóºìî
ì³ñòà, çðîáèìî ñâîþ åêîíîì³êó
ñèëüíîþ.
Íàðàç³ ó êîíäèòåðñüê³é ïðàöþº
10 îñ³á, òðîº ç ÿêèõ — ïåðåñåëåíö³. Çàãàëîì, äîäàìî, Â³ííèöÿ
ïðèéíÿëà âæå á³ëüøå ñîòí³ ðåëîêîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ äàëè
ðîáîòó 569 ëþäÿì.
— Ó íàñ ïðàöþþòü ³ íàø³ ñï³âðîá³òíèêè ç Õåðñîíó, öå ÷óäîâî, àäæå âîíè çíàþòü ñïåöèô³êó
ðîáîòè, — êàæå ïåðåñåëåíêà. —
Êîëè òè íàäàºø ëþäÿì ðîáîòó,
òî ðàçîì ç òèì äàºø ÿêóñü íàä³þ
íà õîðîøå ìàéáóòíº. Ó ìåíå òåæ
âñåðåäèí³ º â³ä÷óòòÿ, ùî ÿ ðîáëþ

Наразі у їхній новій вінницькій кондитерській працює
10 осіб. Троє з яких — переселенці. У планах в пари
переселенців розширювати свій бізнес
ãàðíó ì³ñ³þ, à íå ïðîñòî âè¿õàëà
ç³ ñâîãî ð³äíîãî ì³ñòà, çàñìóòèëàñÿ, ³ í³÷îãî íå ðîáëþ.
Ó ïëàíàõ â Àííè ç Êîñòÿíòèíîì ðîçøèðþâàòè ñâ³é á³çíåñ,
ïàðà õî÷å, ùîá ¿õí³ ñìàêîëèêè êóøòóâàëè ó êîæíîìó ì³ñò³
Óêðà¿íè.
— Îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ âñå
ëåãøå â³äêðèâàòè á³çíåñ. Ï³ä ÷àñ

â³éíè îñîáëèâî í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ. Ó íàñ º «Ä³ÿ», áàãàòî ÷îãî
ìîæíà ðîáèòè â îíëàéí³. ß ââàæàþ, ùî Óêðà¿íà ÷óäîâà êðà¿íà
äëÿ âëàñíîãî á³çíåñó, — êàæå
ñï³âçàñíîâíèöÿ êàôå. — Íàâ³òü
çàðàç òðåáà ïðîáóâàòè, ðèçèêóâàòè, ïðàöþâàòè. Òèì ñàìèì
ïîïîâíþâàòè êàçíó êðà¿íè òà
ñòâîðþâàòè íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

РЕКЛАМА

505185

510568
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ВІДТЕПЕР УСІ АНТИБІОТИКИ МОЖНА
КУПИТИ ЛИШЕ ЗА РЕЦЕПТАМИ
Нововведення  Донедавна вінничани
могли придбати антибіотики без рецепта.
Та починаючи з 1 серпня, продаж
антибактеріальних препаратів можливий
лише за наявності такого. Де його взяти,
як ним користуватися та навіщо взагалі
потрібні рецепти?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

— Áóâàº, ùî ìè
ïðèõîäèìî íà âèêëèê, ³ íàì ãîâîðÿòü:
«Îñü, ìè êóïèëè
âæå íà 500 ãðèâåíü â³òàì³í³â, ³
ùå íà 500 àíòèá³îòèê³â». Ìè áîðåìîñÿ ³ç ñàìîë³êóâàííÿì, òîìó,
äóìàþ, ðåöåïòè íà àíòèá³îòèêè
äîïîìîæóòü ë³êóâàòè çã³äíî ç ïðîòîêîëàìè, — ùå äî âïðîâàäæåííÿ å-ðåöåïò³â ðîçïîâ³äàëà íàø³é
ðåäàêö³¿ çàâ³äóâà÷êà àìáóëàòîð³¿
¹ 3 Ëþäìèëà Áîéêî.
Ë³êàðêà ïîÿñíèëà, ùî íåêîíòðîëüîâàíå âæèâàííÿ àíòèá³îòèê³â
ïðèçâîäèòü äî ðåçèñòåíòíîñò³,
ñåáòî áàêòåð³¿ âèæèâàþòü é ðîçìíîæóþòüñÿ, ïîïðè ïðèñóòí³ñòü
â îðãàí³çì³ àíòèá³îòèê³â.
Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäðà Øèøà, ïðîäàæ àíòèá³îòèê³â
çà ðåöåïòàìè äîïîìîæå êîíòðîëþâàòè îá³ã òàêèõ ïðåïàðàò³â,
çîêðåìà ñèëüíîä³þ÷èõ.
— Àíòèáàêòåð³àëüí³ ïðåïàðàòè
ìàþòü áóòè ï³ä êîíòðîëåì ë³êàð³â, à íå ïàö³ºíò³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñàìîë³êóâàííÿì, äîñëóõàþ÷èñü
äî ïîðàä ç ³íòåðíåòó, — êàæå
Îëåêñàíäð Øèø.
Ïîïðè òå, ùî àíòèá³îòèêè âõîäÿòü äî ðåöåïòóðíî¿ ãðóïè ïðåïà-

ðàò³â, äî 1 ñåðïíÿ ¿õ ìîæíà áóëî
ïðèäáàòè é áåç ðåöåïòà. Àïòåêàðêà
Ñâ³òëàíà Ïàíàñåíêî ðîçïîâ³äàº,
ÿêùî ëþäèíà íàçèâàëà êîíêðåòíèé ïðåïàðàò òà éîãî äîçó, ôàðìàöåâòè çàçâè÷àé â³äïóñêàëè.
— Ïî÷èíàþ÷è ç ñåðïíÿ, â³äïóñê àíòèá³îòèê³â ìîæëèâèé
ëèøå çà íàÿâíîñò³ ïàïåðîâîãî
àáî å-ðåöåïòà. Îñòàíí³é ä³éñíèé
âïðîäîâæ 30 äí³â â³ä ìîìåíòó
éîãî âèïèñóâàííÿ, — ïðîäîâæóº
Ñâ³òëàíà Ïàíàñåíêî. — Ó âèïàäêó
âèïèñóâàííÿ å-ðåöåïòà íà àíòèá³îòèê ïàö³ºíòó íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ó ïàïåðîâ³é ôîðì³, ÿêà çàñâ³ä÷óºòüñÿ ï³äïèñîì òà
îñîáèñòîþ ïå÷àòêîþ ë³êàðÿ. Ï³ä
÷àñ â³äïóñêó àíòèáàêòåð³àëüíîãî
ïðåïàðàòó íà ³íôîðìàö³éí³é äîâ³äö³ ñòàâèòüñÿ øòàìï «Â³äïóùåíî», à òàêîæ ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíèé
çàïèñ ó ñèñòåì³ Helsi. Ïîâòîðíèé
â³äïóñê ë³êàðñüêîãî çàñîáó íà ï³äñòàâ³ å-ðåöåïòà òà/àáî ³íôîðìàö³éíî¿ äîâ³äêè çàáîðîíåíî.
Íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîÿñíþþòü, ùî
îòðèìàòè å-ðåöåïò ìîæíà ëèøå
ó ìåäçàêëàäàõ, ùî ï³äêëþ÷åí³
äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ (ÅÑÎÇ). Çà ñëîâàìè
Îëåêñàíäðà Øèøà, óñÿ êîìóíàëüíà ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Â³ííèö³ ìàº òàêå ï³äêëþ÷åííÿ.
— Íàðàç³ ìè íå ñïîñòåð³ãàºìî
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ áàêòåð³àëüíèõ

До 1 серпня антибіотики можна було придбати й без рецепта. Тепер без них ніяк:
більшість рецептів будуть електронними та діятимуть впродовж 30 днів
çàõâîðþâàíü, òîìó é âåëèêîãî
íàâàíòàæåííÿ íà ë³êàð³â ÷åðåç
å-ðåöåïòè íåìàº, — ïðîäîâæóº
î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó. Ôàðìàöåâòêà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî
âïðîäîâæ ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè

çà íîâèìè ïðàâèëàìè æîäíà ëþäèíà ç ðåöåïòîì íå çâåðíóëàñü
äî ¿õíüî¿ àïòåêè.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Øèøà,
ïàö³ºíòè ç áàêòåð³àëüíèìè çàõâîðþâàííÿìè, ÿê³ ë³êóþòüñÿ ó ñòà-

ö³îíàðàõ â³ííèöüêèõ ë³êàðåíü,
îòðèìóþòü àíòèá³îòèêè áåçïëàòíî òà áåç ðåöåïòà. Ðåöåïò áóäå
ïîòð³áåí ëèøå â òîìó âèïàäêó,
ÿêùî ïàö³ºíòó ïîòð³áí³ àíòèá³îòèêè íå ç Íàöïåðåë³êó ë³ê³â.

Алгоритм дій пацієнтів для отримання рецепта на антибіотики
Згідно з інформацією МОЗ отримати рецепт на антибіотики пацієнт може у такому порядку:
 Необхідно звернутися на прийом до лікаря. Зауважимо, що це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар-спеціаліст. Декларація
для цього не потрібна.
 Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт
на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.
 Якщо заклад не працює з ЕСОЗ — лікар випише
пацієнту паперовий рецепт.
 Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом

у будь-якій аптеці. Для цього достатньо пред’явити
інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.
Додамо, що на тимчасово окупованих територіях,
а також на територіях, де ведуться бойові дії, аптеки
на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта.
В усіх інших місцях, зокрема у Вінниці, усі без винятку
антибіотики відпускають лише за наявності рецепта. За недотримання вимог чинного законодавства,
пояснює Олександр Шиш, МОЗ буде позбавляти
порушників ліцензії.

Чи є у природи погана погода,
або Як можна боротися з метеозалежністю?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

«Ùîñü ñóãëîáè ëîìèòü, ìàáóòü,
íà ïîãîäó», àáî «Ãîëîâà ðîçáîë³ëàñÿ ÷åðåç ö³ äîù³», — çàâäÿêè
ïðèáëèçíî òàêèì õàðàêòåðèñòèêàì á³ëüø³ñòü ³ç íàñ êîëèñü ä³çíàëèñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ òàê çâàíî¿
ìåòåîçàëåæíîñò³. Îäíàê äåõòî ðåãóëÿðíî â³ä÷óâàº ¿¿ íà ñîá³.
²íøèìè ñëîâàìè ìåòåîçàëåæí³ñòü — öå çì³íà íàøîãî ñàìîïî÷óòòÿ ÷åðåç çì³íè ìåòåîðîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿. Õâîðîáîþ òàêà
ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó íå ââàæàºòüñÿ,
ðàäøå ïåðåë³êîì ïåâíèõ ñèìïòîì³â: ï³äâèùåííÿ àáî çíèæåííÿ
àðòåð³àëüíîãî òèñêó, á³ëü ó ñóãëîáàõ, ãîëîâí³ áîë³, íåâìîòèâîâàíà
âòîìà òà ñëàáê³ñòü, ñîíëèâ³ñòü,
çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü òîùî.
Çàâ³äóâà÷êà àìáóëàòîð³¿
¹ 3 Ëþäìèëà Áîéêî ïîÿñíþº,
ùî çàëåæíèìè â³ä ïîãîäè º
áëèçüêî ïîëîâèíè íàñåëåííÿ íàøî¿ ïëàíåòè. Ïðè÷îìó íåð³äêî

ïåðåë³÷åí³ âèùå ñèìïòîìè â³ä÷óâàþòü àáñîëþòíî çäîðîâ³ ëþäè.
— Ïðè ð³çêèõ çì³íàõ ïîãîäè
àáî, íàïðèêëàä, çàòÿæíèõ äîùàõ, äî íàñ çâåðòàºòüñÿ âåëèêà
ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â. Ñåðåä ñêàðã
ìîæóòü áóòè çàãîñòðåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü,
äî ïðèêëàäó, ã³ïåðòîí³÷íî¿
õâîðîáè, ïîðóøåííÿ ñåðöåâîãî
ðèòìó, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Áîéêî. — ²íø³ ñêàðæàòüñÿ
íà âòîìó, ñèëüí³ ãîëîâí³ áîë³,
«ëîìîòó» â ñóãëîáàõ. Ó êîæíîãî
ìåòåîçàëåæí³ñòü ïðîÿâëÿºòüñÿ
ïî-ð³çíîìó, àëå âîíà îäíîçíà÷íî
íåãàòèâíî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ñòàí³
íàøîãî çäîðîâ’ÿ.
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, íà íàøå
ñàìîïî÷óòòÿ ìîæóòü âïëèâàòè
ð³çí³ ïîãîäí³ ÷èííèêè. Äî ïðèêëàäó, ÷åðåç çì³íè â àòìîñôåðíîìó òèñêó çðîñòàº ðèçèê òðîìáîóòâîðåííÿ. Ñàìå çà òàêî¿ ïîãîäè
ó ë³òí³õ ëþäåé ÷àñò³øå ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³íñóëüòè àáî ³íôàðêòè.
Íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ
çäîðîâ’ÿ ìîæóòü ìàòè é øâèä-

ê³ñòü â³òðó, çì³íà âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ, ìàãí³òí³ áóð³, êîëèâàííÿ
òåìïåðàòóð. Âïëèâàº öå, ÿê ïîÿñíþº ë³êàðêà, íå ëèøå íà ëþäåé
ñòàðøîãî â³êó, àëå é íà ìîëîäèõ
ëþäåé, é íàâ³òü ï³äë³òê³â.
— Ë³êóâàííÿ â³ä òàêîãî íåìàº,
àëå ³ñíóº ïðîô³ëàêòèêà, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà Áîéêî. — Ìè
ðåêîìåíäóºìî âåñòè çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ, ìàòè ïîâíîö³ííèé
ñîí, ðîáèòè íå ìåíøå 10 òèñÿ÷
êðîê³â íà äîáó, ïèòè áàãàòî âîäè,
íå ìåíøå 1,5–2 ë³òð³â çà äåíü.

Êîëè âæå ñèìïòîì³â íå âäàëîñÿ óíèêíóòè, ë³êàðêà ðàäèòü
ñèìïòîìàòè÷íå ë³êóâàííÿ: ïðèéíÿòè òàáëåòêó ïðè ãîëîâíèõ
áîëÿõ, âèïèòè çåëåíèé ÷àñ àáî
ÿê³ñíó êàâó — ïðè íèçüêîìó
òèñêó, ïðè ï³äâèùåíîìó òèñêó — ã³ïîòåíçèâí³ ïðåïàðàòè, ùî
¿õ âàì ðåêîìåíäóº âàø ñ³ìåéíèé
ë³êàð. Ïðè çàãîñòðåíí³ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü Ëþäìèëà Áîéêî
íå ðàäèòü íåõòóâàòè ñèìïòîìàìè,
îñîáëèâî, ÿêùî ìîâà ïðî ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, òîìó

ó òàêîìó ðàç³ îäðàçó çâåðòàéòåñÿ
äî ìåäèê³â.
Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷êè òðåòüî¿
àìáóëàòîð³¿, º òàêîæ êàòåãîð³ÿ
ëþäåé, ÿê³ ñõèëüí³ äî äåïðåñ³¿.
Çàãîñòðåííÿ ó íèõ çàçâè÷àé ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïðè ïîõìóð³é ïîãîä³, íàïðèêëàä, ó ñåçîí äîù³â.
Òàêèì ïàö³ºíòàì ñêëàäí³øå ñàìîñò³éíå âïîðàòèñÿ ç íàñë³äêàìè
ìåòåîçàëåæíîñò³, òîìó íåð³äêî
¿ì äîâîäèòüñÿ çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ïñèõîòåðàïåâò³â òà
ïñèõ³àòð³â.

Ви можете перевірити себе на метеозалежність із допомогою тесту
1. Якщо насувається магнітна буря
чи погіршення погоди, чи відчуваєте ви знесилення, дратівливість,
довго не можете заснути?
2. У несприятливі дні у вас
з’являються синці під очима, набряки повік чи кистей, стоп?
3. Чи спостерігаєте ви у несприятливі дні головний біль чи біль у серці,
суглобах, спині?

4. У несприятливі погодні дні ви
втрачаєте апетит, відчуваєте дискомфорт у животі?
5. Ваші страждання нетривалі —
максимум 2–3 доби?
6. Чи спостерігали ви погіршення
стану здоров’я, повільне відновлення сил після поїздки на відстань понад 200–300 кілометрів, особливо,
якщо при цьому змінювався клімат?

7. У вас особливе передчуття зміни
погоди й ваші прогнози, зазвичай,
збуваються?
За кожну позитивну відповідь поставте 5 балів, за негативну — 0.
Якщо результат становить 15 балів
і більше, ви метеочутлива людина.
Вам слід приділити підвищену увагу
до свого здоров’я та вжити запобіжних заходів.
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30 РОКІВ ЖИЛА В КАНАДІ, АЛЕ
ХОТІЛА ПОВЕРНУТИСЯ У КАЛИНІВКУ
Ностальгія  Пані Ліана разом із
донькою Софією після майже 30-ти років
проживання у Канаді повернулася у рідну
Калинівку. Багато людей у ці тривожні дні
хотіли б опинитися на їхньому місці — жити
за кордоном. Вони вчинили по-іншому:
восени 2021-го почали обживатися у місті
дитинства Ліани, а в лютому — почалася
війна. Могли б повернутися за океан, є
до кого — в Оттаві залишилася мама. Чому
не стали цього робити?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Â Îòòàâ³, ñòîëèö³
Êàíàäè, ó íèõ áóâ
ñâ³é áóäèíîê ³ ãàðíî îïëà÷óâàíà ðîáîòà ó ìàìè, à äîíüêà íàâ÷àëàñÿ
â óí³âåðñèòåò³. Ïàí³ Ë³àíà òàêîæ
çàê³í÷èëà ñòîëè÷íèé óí³âåðñèòåò,
çäîáóëà ôàõ áàêàëàâðà ìåäè÷íî¿
ñåñòðè. Ïðàöþâàëà ó õ³ðóðã³¿ îäí³º¿ ç îòòàâñüêèõ êë³í³ê. Êàæå,
îòðèìóâàëà ãàðíó ïëàòíþ. Ìåäñåñòðè, ÿê ³ ïîë³öåéñüê³, ïîæåæíèêè, ìàþòü âèñîê³ çàðîá³òêè.
Âñå ïîêèíóëà, ùîá ïîâåðíóòèñÿ
ó ì³ñòå÷êî ñâîãî äèòèíñòâà.
Êàæå, ¿é äóæå ïîäîáàºòüñÿ
íà ð³äí³é çåìë³: «Íàâ³òü ó òðèâîæí³ ÷àñè âäîìà êðàùå, í³æ
íà ÷óæèí³».
— Ìîÿ ìàìà ïåðåáðàëàñÿ â Êàíàäó íà ïî÷àòêó 90-õ, âèéøëà çàì³æ çà êàíàäöÿ, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Ë³àíà. — Öå áóëè äóæå íåïðîñò³
ðîêè. Íà òîé ÷àñ ÿ çàê³í÷èëà ïåðøèé êóðñ Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî
êîëåäæó. Ïî¿õàëà ðàçîì ç ìàìîþ.
Òåïåð ñèòóàö³ÿ ÷àñòêîâî ïîâòîðèëàñÿ: òåïåð óæå ÿ ç³ ñâîºþ äîíüêîþ çä³éñíèëà ïîäîðîæ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó. Äî ðå÷³, Ñîô³ÿ
òåæ çàê³í÷èëà ïåðøèé êóðñ, ÿê
ÿ êîëèñü ïåðåä â³ä’¿çäîì çà êîðäîí. Íàâ÷àëàñÿ äîíüêà â óí³âåðñèòåò³ â Îòòàâ³. Çäîáóâàëà ñïåö³àëüí³ñòü ³ñòîðèêà. Òåïåð ó Â³ííèö³
ïðîäîâæóº â÷èòèñÿ â Äîíåöüêîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ñòóñà.
Ó Êàëèí³âö³ âîíè âñåëèëèñÿ
ó òó ñàìó êâàðòèðó, äå ïðîéøëè
äèòÿ÷³ ðîêè ïàí³ Ë³àíè. Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âîíà ç ìàìîþ ïåðåáðàëàñÿ â Êàíàäó, ó ö³é êâàðòèð³
ïðîæèâàëè ¿¿ ä³äóñü ³ áàáóñÿ.
Íà æàëü, ¿õ óæå íåìà ñåðåä æèâèõ. Áàáóñÿ ïåðåïèñàëà êâàðòèðó
íà Ë³àíó. Âîíà ¿¿ íå ïðîäàëà. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â Êàëèí³âêó çíîâó
ñòóïèëà íà ïîð³ã ñâîãî äèòèíñòâà.
Ç ïàí³ Ë³àíîþ ³ ¿¿ äîíüêîþ çó-

ñòð³ëèñÿ âèïàäêîâî. Ïîçíàéîìèëèñÿ íà ê³íí³é ôåðì³ â³ííè÷àíêè
ßíè Â³ä³í÷óê. Òóò Ñîô³ÿ óòðèìóº
âëàñíîãî êîíèêà. Òóò â³äáóëàñÿ
íàøà ðîçìîâà. Ç ö³êàâ³ñòþ âèñëóõàâ ¿õíþ ðîçïîâ³äü. Ó òîé ÷àñ,
êîëè áàãàòî óêðà¿íö³â øóêàþòü
êðàùî¿ äîë³ çà ìåæàìè äåðæàâè, ïàí³ Ë³àíà çðîáèëà âñå íàâïàêè — ïîâåðíóëàñÿ íà ð³äíó
çåìëþ. ×èì öå ïîÿñíþº?
З ШЕСТИ РОКІВ ДІВЧИНА
ЇЗДИТЬ ВЕРХИ НА КОНІ
Êîíåôåðìà Â³ä³í÷óê³â â³äîìà
òèì, ùî òóò ïðèéíÿëè øåñòåðî
êîíåé ç-ï³ä Êèºâà. Ö³ òâàðèíè
âðÿòóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó êîíþøí³. Á³ëüø³ñòü êîíåé çàãèíóëè. Çãîäîì ¿õ äîïðàâèëè äî Â³ííèö³. Òåïåð âîíè íà ôåðì³ ßíè
é Àíàòîë³ÿ Â³ä³í÷óê³â.
ª òóò ùå îäèí êîíèê, ùî íàëåæèòü Ñîô³¿. Ìàº êëè÷êó Áàò³ñòà.
— Íàøîãî êîíèêà ìè ç ìàìîþ
âðÿòóâàëè â³ä çàãèáåë³, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Ñòàëîñÿ öå çîâñ³ì
âèïàäêîâî. Êóïèëè éîãî ó ×åðí³ãîâ³. Áóëî öå ó ñ³÷í³. Íåâäîâç³
ï³ñëÿ òîãî ïî÷àëàñÿ â³éíà. Ï³ä
÷àñ îáñòð³ëó ó êîíþøíþ, äå â³í
ðàí³øå óòðèìóâàâñÿ, ïîö³ëèëà ðîñ³éñüêà ðàêåòà. Íàì ðîçïîâ³ëè,
ùî òâàðèíè, ÿê³ òàì çíàõîäèëèñÿ,
çàãèíóëè, à íàøîìó ñóäèëîñÿ çàëèøèòèñÿ æèâèì.
Ó Áàò³ñòè º ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü. Ëîøàòêî íàðîäèëîñÿ íà êîíåôåðì³ ó Â³ä³í÷óê³â. Âîíè éîãî
ïðîäàëè ó ×åðí³ã³â. Òàì êîíèê
ð³ñ-ï³äðîñòàâ. Ç ÷àñîì éîãî òàêîæ
âèñòàâèëè íà ïðîäàæ.
— Çíàéøëè éîãî ÷åðåç ²íòåðíåò, — ïðîäîâæóº ïàí³ Ñîô³ÿ. — Íà òîé ÷àñ ìè íå çíàëè,
ùî Áàò³ñòà ç öèõ êðà¿â. Ñëîâîì,
êîíèê çíîâó ïîâåðíóâñÿ äîäîìó,
äî ìàìè é òàòà. Òàòî ó íüîãî ç
ïîðîäè âîëîäèìèðñüêîãî âàãîâîçà, à ìàìà áåçïîðîäíà êîíÿ÷êà. «Äèòèíà» ó íèõ âèéøëà îñü
òàêà ðèæåíüêà. Êëè÷êà ó íå¿, ÿê

«Мені тут настільки все подобається, що навіть під час війни не хочу нікуди їхати», —
каже пані Ліана. За 30 років перебуванні в Канаді не забула рідну мову, навчила нею
спілкуватися доньку Софію, яка тепер має можливість навчатися у вінницькому виші
³ â ìàìè — Áàò³ñòà. Äëÿ ìåíå
òàêèé êîíèê ³äåàëüíèé âàð³àíò.
Ìàìà Ñîô³¿ ðîçïîâ³äàº, ùî ä³â÷èíêà ç øåñòè ðîê³â çàéìàºòüñÿ
ç òðåíåðàìè ç ê³ííîãî ñïîðòó.
— Ê³ííèé ñïîðò ³ õîêåé —
çàíÿòòÿ òàêèìè âèäàìè ñïîðòó
ó Êàíàä³ êîøòóþòü íåäåøåâî, —
ãîâîðèòü ïàí³ Ë³àíà. — Íàïðèêëàä, çà îðåíäó êîíÿ ìè ïëàòèëè
400 êàíàäñüêèõ äîëàð³â. Çà îäíå
çàíÿòòÿ ç òðåíåðîì òðåáà áóëî
çàïëàòèòè íå ìåíøå 50 äîëàð³â.
Ó íàñ áóëà òàêà ìîæëèâ³ñòü.

— Ó íàøîìó áóäèíêó
ùå º ëþäè, ÿêèõ
ïàì’ÿòàþ ç 90-õ, òåïåð
âîíè ìåí³ òàê³ áëèçüê³,
í³áè öå ìî¿ ðîäè÷³, —
êàæå ïàí³ Ë³àíà
Óæå 13 ðîê³â ïîñï³ëü Ñîô³ÿ çàéìàºòüñÿ ê³ííèì ñïîðòîì. Òðåíóºòüñÿ ó òàêîìó âèä³, ÿê âè¿çäêà.
Äî ðå÷³, öåé âèä ê³ííîãî ñïîðòó
îñîáëèâî ïîïóëÿðíèé ó íàø³é
êðà¿í³. Òàê ñàìî, ÿê ³ â Êàíàä³.
Ä³â÷èíà çäîáóëà óæå íåìàëî íàãîðîä. Ïðèâåçëà ¿õ ³ç ñîáîþ.
Çàïèòóþ, ÷è íå ñóìóº çà Êàíàäîþ? Àäæå òàì âîíà íàðîäèëàñÿ,
âèðîñëà, çàê³í÷èëà øêîëó, ïåðøèé êóðñ óí³âåðñèòåòó…
— Òðîõè ñêó÷àþ çà ïîäðóãàìè, — ãîâîðèòü âîíà. — Àëå âæå
â Óêðà¿í³ òàêîæ ìàþ ãàðíèõ çíàéîìèõ. Îñü äâîº ç íèõ — Êàòÿ,
²ëëÿ. Êàòÿ â³ííè÷àíêà, ÿê ³ ÿ,
ïðè¿æäæàº íà ôåðìó òðåíóâàòèñÿ.
²ëëÿ, ñèí ßíè é Àíàòîë³ÿ Â³ä³í-

Знає дев’ять мов
Коли Ліана приїхала з мамою
в Канаду, найперше зіткнулася
з мовним бар’єром. У Калинівці
в школі і в медколеджі вивчала
німецьку. В Канаді мовами спілкування є англійська і французька.
Там є школи для емігрантів. В одній із них навчалася наша землячка. Каже, їй легко давалися
іноземні мови. Минуло трохи
більше як півроку і вона вже
могла спілкуватися англійською.

Одночасно вчила французьку.
В університеті навчалася на англійській і додатково вивчала
іспанську та німецьку. Одним із
предметів була латина.
Деякий час вона із сім’єю проживала в Норвегії. Вивчила норвезьку. Каже, дуже складна мова.
Запитую, за яких умов вдалося
опанувати церковнослов’янську?
— Я співала у церковному хорі,
читала тексти, таким чином ро-

зумію цю мову, — говорить пані
Ліана.
Свою донечку мама навчила
української і російської.
Приємно було познайомитися
з людьми, які душею і серцем
люблять рідну землю і її людей.
Упродовж 30-ти років на чужині
не забули свою мову. Повернулися додому, щоб навіть у важкі
часи бути поруч зі своїми людьми.

÷óê³â, òåæ çìàëêó çàõîïëþºòüñÿ
ê³íüìè.
Ïîðó÷ ç ïðèì³ùåííÿìè íîâî¿
êîíåôåðìè, ùî ¿õ îáëàøòîâóþòü íèí³, áóäå ê³ííîñïîðòèâíèé
ìàíåæ, öå ì³ñöå äëÿ òðåíóâàíü ³
çìàãàíü. Ìàòèìóòü êðàù³ óìîâè
äëÿ çàíÿòü. Ïîêè ùî âèãóëþþòü
êîíåé ó ë³ñîâ³é ì³ñöåâîñò³.
ПОТРАПИТИ ДО ЛІКАРЯ —
ПРОБЛЕМА
Ïàí³ Ë³àíà ïîä³ëèëàñÿ îñîáèñòèìè âðàæåííÿìè, çîêðåìà,
ïðî êàíàäñüêó ìåäèöèíó. Öå òå,
ç ÷èì ñòèêàëàñÿ íà ðîáîò³. Çà ¿¿
ñëîâàìè, íèí³ â Êàíàä³ âåëèêèé
äåô³öèò ë³êàð³â. Êîëè ïî÷àâñÿ
êîâ³ä, â êðà¿í³ ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî
ïðîáëåì. ²íôëÿö³ÿ, ï³äâèùåííÿ
ö³í… Öå ñòàëî ïðè÷èíîþ äëÿ
÷àñòèíè êàíàäö³â âè¿æäæàòè ç
êðà¿íè ³ øóêàòè êðàùèõ óìîâ
çà ìåæàìè äåðæàâè.
— Ìåäèöèíà áåçêîøòîâíà,
öå ïðàâäà, õ³ðóðã³ÿ íà âèñîêîìó
ð³âí³, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Àëå, íàïðèêëàä,
ùîá çàì³íèòè êóëüøîâèé ñóãëîá,
íåîáõ³äíî ÷åêàòè ÷åðãè ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â. ß ïðî áåçêîøòîâíó
îïåðàö³þ. Ïîòðàïèòè äî ë³êàðÿ
íà ïðèéîì, öå òåæ ïðîáëåìà. ²íêîëè ìîæíà ÷åêàòè ïî 6–7 ãîäèí,
à òî ³ âåñü äåíü. Áóâàëè âèïàäêè,
ïðî íèõ ïèñàëè ãàçåòè, ùî õâîð³
ïîìèðàëè â î÷³êóâàíí³ ïðèéîìó
ë³êàðÿ.
Ùå á³ëüøå ¿¿ âðàæàº ñòàâëåííÿ
áàòüê³â äî ä³òåé. Êàæå, âèõîâóþòü ¿õ ó ñïàðòàíñüêîìó ñòèë³.
Íå ïàíüêàþòüñÿ ç ìàëèìè, ÿê öå
ïðèéíÿòî ó íàñ. Êîëè ïåðøèé ðàç
ïîáà÷èëà íà âóëèö³ ç áàòüêàìè
äèòèíêó áåç ãîëîâíîãî óáîðó,
ó íå¿ ñë³â çàáðàêëî. Íà âóëèö³
ìîðîç, à äèòèíà ëåãêî âáðàíà.
Íàäàë³ ïåðåêîíàëàñÿ, ùî öå çâè÷íî äëÿ íèõ: äîðîñë³ íå êóòàþòüñÿ
³ ä³òåé òàê ñàìî îäÿãàþòü.
— Ìîÿ äèòèíà íå â³äâ³äóâàëà äèòÿ÷èé ñàäîê, ¿¿ äîãëÿäàëà
áàáóñÿ, àëå çíàþ â³ä çíàéîìèõ,
ùî äèòÿ÷³ çàêëàäè îáõîäÿòüñÿ
áàòüêàì äóæå äîðîãî, — ãîâîðèòü Ë³àíà. — Òà ùå é òðåáà ä³òÿì õàð÷³ äàâàòè ç äîìó. Ó äåÿêèõ
ñàäêàõ õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà ñïëÿòü
íà ï³äëîç³ íà êèëèìêàõ.

ВІД МАТЮКІВ — ВУХА В’ЯНУТЬ
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ íàøå
ì³ñòå÷êî Êàëèí³âêà, ÿ ùå òîä³
íå õîò³ëà ¿õàòè ç íüîãî, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïàí³ Ë³àíà. —
Çà ö³ ìàéæå 30 ðîê³â ì³ñòî
äóæå çì³íèëîñÿ. Ìè âè¿õàëè
ó 1993 ðîö³. Ïîð³âíþþ÷è ç òèì
÷àñîì, ì³ñòî ñòàëî íàáàãàòî
êðàñèâ³øå: ÷èñò³ âóëèö³, íà íèõ
ìîëîä³ äåðåâà, êâ³òè, ãàðí³ ìàãàçèíè, ñòàä³îí òàêèé, ÿêèõ
ÿ íå áà÷èëà â Êàíàä³.
Âîíà ïðèãàäóº, ÿê íà ïî÷àòêó
90-õ á³ëÿ ñòàä³îíó ïî÷àëè âèð³çàòè ñòàð³ òîïîë³. ¯é ïîäîáàëèñÿ
ö³ äåðåâà. Êàæå, âîíà òîä³ íàâ³òü ñêàðãó íàïèñàëà ³ â³äíåñëà
¿¿ â êàëèí³âñüêó ãàçåòó.
— Ó íàøîìó áóäèíêó ùå º
ëþäè, ÿêèõ ïàì’ÿòàþ ç 90-õ, òåïåð âîíè ìåí³ òàê³ áëèçüê³, í³áè
öå ìî¿ ðîäè÷³, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ðàä³þ ç òîãî, ùî
ó íàñ òóò º òàêîæ ð³äíÿ ïî êðîâ³.
Ïàí³ Ë³àíà ç³çíàëàñÿ, ùî ¿é
ïîäîáàþòüñÿ íàø³ ëþäè. Êàæå,
³íêîëè çàì³ñòü òîãî, ùîá ¿õàòè
ìàøèíîþ, ñ³äàº â àâòîáóñ. Ò³ëüêè
çàðàäè òîãî, àáè ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè
á³ëüøå ðîçäèâèòèñÿ çåìëÿê³â,
ïîñëóõàòè ¿õíþ ðîçìîâó, ñàì³é
äîëó÷èòèñÿ äî ñï³ëêóâàííÿ.
— Êîëè äèâëþñÿ íà íàøèõ ëþäåé, âîíè ìåí³ äóøó ç³ãð³âàþòü, —
ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìåí³
òóò íàñò³ëüêè âñå ïîäîáàºòüñÿ,
ùî í³êóäè çâ³äñè íå õî÷ó. Â³éíà.
Ëþäè ò³êàþòü òóäè, äå ñïîê³éí³øå. Ìè òåæ ìîãëè á ³ç Ñîô³ºþ
êóäèñü ïî¿õàòè. ßêùî íå äî ìàìè
â Êàíàäó, òî õî÷à á ó Ïîëüùó.
Àëå íå õî÷ó í³êóäè. Íàâ³òü ó òðèâîæí³ ÷àñè âäîìà êðàùå, í³æ
íà ÷óæèí³.
Ðàçîì ç òèì æ³íêà íå ìîæå çðîçóì³òè, ÷îìó òàê çì³íèëàñÿ ìîâà
â óêðà¿íö³â. Ìàòþêè çâó÷àòü òàê³,
ùî âóõà â’ÿíóòü, ãîâîðèòü âîíà.
Ïðè÷îìó, ¿õ âèìîâëÿþòü íàâ³òü
ìàë³ ä³òè. Íå ãðåáóþòü ëàéëèâèìè ñëîâàìè ìîëîä³ õëîïö³ ³ ä³â÷àòà. Ìåíå Ñîô³ÿ çàïèòóº: «Ìàìî,
à ÷îìó òàê? Âîíè ùî, ³íøèõ ñë³â
íå çíàþòü?»
Ñêëàäíî çðîçóì³òè ùå îäíå:
ÿê ëþäÿì âäàºòüñÿ âèæèâàòè
ïðè òàêèõ âèñîêèõ ö³íàõ ³ òàêèõ
ì³çåðíèõ çàðïëàòàõ ³ ïåíñ³ÿõ.
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НА ВСЕСВІТНІ ІГРИ ЇХАЛИ ЗА
ПЕРЕМОГОЮ І ЗДОБУЛИ ЇЇ
Рівень  У Вінниці вшанували золотих
медалістів змагань у США Важу
Даіаурі, Данила Стецюка і Богдана
Пограничного, а також їхніх тренерів. Вони
отримуватимуть стипендію протягом року
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Â³ííèö³ âøàíóâàëè ïåðåìîæö³â XII Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ó Á³ðì³íãåì³ (ÑØÀ). Öå ñóìî¿ñò Âàæà
Äà³àóð³, àêðîáàòè Äàíèëî Ñòåöþê
³ Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé. Ï³ä ÷àñ
óðî÷èñòîñòåé ñïîðòñìåíàì òà ¿õí³ì òðåíåðàì âðó÷èëè ñåðòèô³êàòè íà ð³÷íó ì³ñüêó ñòèïåíä³þ.
Ïîäàðóíêè â³ä ì³ñöåâî¿ âëàäè
îòðèìàëè êåð³âíèêè ñïîðòèâíèõ øê³ë, äå ãîòóâàëè ÷åìï³îí³â
Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, ³ ïåðøèé òðåíåð
ïàðè àêðîáàò³â.
ЇХАЛИ ЗА ПЕРЕМОГОЮ
Àêðîáàòè Äàíèëî Ñòåöþê ³
Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õàëè çà ïåðåìîãîþ, áî
ââàæàëè Âñåñâ³òí³ ³ãðè íàéâàæëèâ³øèìè â ñâî¿é ñïîðòèâí³é
êàð’ºð³. Ï³äíÿòèñÿ íà íàéâèùó
ñõîäèíêó áóëî íåïðîñòî, àäæå
ãîëîâíèìè êîíêóðåíòàìè â³ííè÷àí âèÿâèëèñÿ ãîñïîäàð³ êèëèìà.
Àìåðèêàíñüêà ïàðà â ï³äñóìêó é
ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå.
— Äî çìàãàíü ìè ãîòóâàëèñÿ
ìàéæå ï³âðîêó â Áåëüã³¿, ïðîâîäèëè ïî äâà òðåíóâàííÿ ùîäíÿ. Äàë³ âè¿õàëè íà òðåíóâàëüíèé çá³ð äî Ëàñ-Âåãàñó (ÑØÀ).
Â Àìåðèö³ çàéìàòèñÿ áóëî òðîõè
íåêîìôîðòíî, áî òàì ³íøèé ÷àñîâèé ïîÿñ, í³æ â ªâðîï³, — ðîçïîâ³ëè ÷åìï³îíè.
НАЙСТАРІША ПОСТАНОВКА
Äàíèëî Ñòåöþê òà Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ïîâ³äîìèëè, ùî ó ô³íàëüíîìó âèñòóï³ ïðåçåíòóâàëè
ñâîþ íàéñòàð³øó ïîñòàíîâêó, ÿêó
ï³äãîòóâàëè ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó.
— Ïîò³ì ìè ¿¿ âäîñêîíàëþâà-

ëè, ïðàöþâàëè ç íåþ. ² áåç âåëèêèõ çì³í öåé íîìåð «äîæèâ»
äî Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, — ñêàçàâ
Äàíèëî Ñòåöþê. — Êîëè çäîáóëè çîëîòî, ðàä³ñòü áóëî âàæêî ïåðåäàòè ñëîâàìè. Â³ä÷óòòÿ
ïåðåìîãè íà òàêîìó çìàãàíí³ º
íåïåðåâåðøåíèì. Êîëè ìè âèõîäèìî íà êèëèì ³ ðîçïî÷èíàºìî
âèñòóï, ìàºìî îäíó ìåòó: ïðîäåìîíñòðóâàòè, ùî óêðà¿íö³ — íàö³ÿ ïåðåìîæö³â, — ñêàçàâ Áîãäàí
Ïîãðàíè÷íèé.
Äàíèëî Ñòåöþê ³ Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ðàçîì ïî÷àëè òðåíóâàòèñü ³ç 2017 ðîêó. ¯õí³ì ïåðøèì
íàñòàâíèêîì º çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè Âàëåíòèíà Ðîâåí÷àê.
Íèí³ ïàðó ãîòóþòü äî çìàãàíü çà-

«Êîëè ìè âèõîäèìî
íà êèëèì, ìàºìî
îäíó ìåòó:
ïðîäåìîíñòðóâàòè,
ùî óêðà¿íö³ — íàö³ÿ
ïåðåìîæö³â»
ñëóæåí³ òðåíåðè Óêðà¿íè Þð³é
Ãîëÿê (êåðìàíè÷ íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿) ³ Ãàëèíà Êîâàëü÷óê.
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ãîëÿêà, âåëèêó ðîëü ó äîñÿãíåíí³ óñï³õó
â³ä³ãðàâ äîñâ³ä ³ êîï³òêà ïðàöÿ
â³ííèöüêèõ ñïîðòñìåí³â. ßê
íàñë³äîê — ì³ñöåâ³ àêðîáàòè
îòðèìàëè íàéêðàùèé ðåçóëüòàò
íà Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ â ³ñòîð³¿.
КОНКУРЕНТИ НА 100 КГ ВАЖЧІ
Â³ííèöüêîãî ÷åìï³îíà ç ñóìî
òðåíóº éîãî áàòüêî — çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè ³ çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîð-

КОРОТКО
Дебют у Кубку
регіонів
 Ñòàðòóâàâ Êóáîê ðåã³îí³â
Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáîëó. Ó öüîìó òóðí³ð³ áåðóòü
ó÷àñòü äåñÿòü çá³ðíèõ îáëàñòåé, çà ÿê³ ìàþòü ïðàâî
ãðàòè ëèøå ôóòáîë³ñòè, ùî
í³êîëè íå ìàëè ïðîôåñ³éíîãî êîíòðàêòó.
Êîëåêòèâ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ñêëàäàºòüñÿ ³ç ãðàâö³â ïðîâ³äíèõ àìàòîðñüêèõ êëóá³â
ðåã³îíó — «ßÑÊÎ» (Øàðãîðîä), «Íèâè» U-19 (Â³ííèöÿ), «Ôàêåëà» (Ëèïîâåöü),
«Ãîðèçîíòó» (Õîíüê³âö³)
òîùî.
Â ïåðøîìó ðàóíä³ ï³äîï³÷í³ Ïåòðà Àí³ñ³ìà ³ Àíäð³ÿ
Âåðåòèíñüêîãî ïîäóæàëè
çá³ðíó Õìåëüíèöüêó îáëàñò³.
Ï³ñëÿ îñíîâíîãî ³ äîäàòêîâîãî ÷àñó áóëà í³÷èÿ — 2:2,
à â ñåð³¿ ïåíàëüò³ ïåðåìîãëè
â³ííè÷àíè — 6:5.

«Нива»
поступилася
«Епіцентру»
Радість наших чемпіонів з акробатики. Данило Стецюк та
Богдан Пограничний вибороли золото на Всесвітніх іграх
òó Âàæà Äà³àóð³-ñòàðøèé. Äî ðå÷³,
ðàí³øå â³í âèõîâàâ ÷åìï³îíêó ïîïåðåäí³õ Âñåñâ³òí³õ ³ãîð — Ñâ³òëàíó Òðîñþê-Êîëåñíèê.
Âàæà Äà³àóð³-ìîëîäøèé ðîçïîâ³â, ùî éîìó áóëî äóæå íåïðîñòî
ãîòóâàòèñü äî Âñåñâ³òí³õ ³ãîð, àäæå
â³ä÷óâàâñÿ ïñèõîëîã³÷íèé òèñê.
Òîìó ïåðåìîãà äàëàñü âäâ³÷³ âàæ÷å, í³æ çàçâè÷àé íà ÷åìï³îíàòàõ.
Âàæà Äà³àóð³, îêð³ì òð³óìôó
ó ñåðåäí³é âàç³, òàêîæ ïîñ³â ó Á³ðì³íãåì³ ï’ÿòå ì³ñöå ó àáñîëþòí³é
êàòåãîð³¿, äå äåÿê³ êîíêóðåíòè
áóëè ìàéæå íà 100 êã âàæ÷èìè
çà íüîãî. Òîìó â³ííè÷àíèí ìàº
ìîòèâàö³þ íà íàñòóïíèõ Âñåñâ³òí³õ ³ãðàõ âèãðàòè ³ ¿¿!
ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ У ВІЙНІ
Ãîëîâà ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó
Ñåðã³é Êðàºâñüêèé íàãîëîñèâ,

ùî ³ìåíà â³ííèöüêèõ ÷åìï³îí³â
Âñåñâ³òí³õ ³ãîð ó Á³ðì³íãåì³ âæå
âïèñàí³ ó ñêðèæàë³ ñïîðòèâíî¿
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà ñâ³òó. Â³í âèñëîâèâ âïåâíåí³ñòü, ùî öå ëèøå
ïî÷àòîê ó ñïîðòèâí³é êàð’ºð³
þíàê³â.
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Êðàºâñüêîãî,
ö³ çîëîò³ ìåäàë³ ö³íÿòüñÿ ùå á³ëüøå ó íèí³øí³ ÷àñè àãðåñ³¿ ÐÔ. Áî
êîëè íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿ
ï³äí³ìàºòüñÿ íàø ïðàïîð, ëóíàº
ã³ìí Óêðà¿íè — öå íåîö³íåííèé
âíåñîê ó ðîçâèòîê ³ ïåðåìîãó íàøî¿ äåðæàâè ó â³éí³.
Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ Äàíèëî
Ñòåöþê, Áîãäàí Ïîãðàíè÷íèé ³
Âàæà Äà³àóð³ âðó÷èëè ïðèñóòí³ì
þíèì àêðîáàòàì ³ áîðöÿì âëàñí³
ôîòîãðàô³¿ ³ ñóâåí³ðè. Òîæ ï³äðîñòàº ã³äíà çì³íà íàøèì ñïîðòèâíèì ç³ðêàì.

 Â³ííèöüêà «Íèâà» ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî ñåçîíó
ó äðóã³é ë³ç³. Íàøà êîìàíäà
ó êîíòðîëüíîìó ïîºäèíêó
âäîìà ãðàëà ïðîòè «Åï³öåíòðà», ÿêèé çì³íèâ ì³ñöå äèñëîêàö³¿ ³ç Äóíà¿âö³â
íà Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü).
Öåé êëóá íåçàáàðîì ñòàðòóº
ó ïåðø³é ë³ç³.
Íà ïî÷àòêó ãðè «Íèâà» â³äêðèëà ðàõóíîê. Ïåíàëüò³ ðåàë³çóâàâ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò
êëóáó Àðòóð Çàãîðóëüêî.
Ï³ñëÿ ïåðåðâè êîìàíäè
îíîâèëè ñêëàäè, ³ ³í³ö³àòèâîþ çàâîëîä³ëè ãîñò³. Âîíè
ñòâîðèëè ÷èìàëî íåáåçïå÷íèõ àòàê ³ ïðîâåëè äâà ì’ÿ÷³
ó âîðîòà ãîñïîäàð³â. Ùå
ó ê³ëüêîõ ìîìåíòàõ íàøó
êîìàíäó âèðó÷àâ ãîëê³ïåð,
ùî ïåðåáóâàº íà ïåðåãëÿä³.
Îòæå, 2:1 íà êîðèñòü «Åï³öåíòðà».
Випуск №22 (1218)
Шахові задачі, в яких на діагоналі не більше 7 фігур,
відносяться до класу мініатюр. Пропонуємо розв’язати
двоходові мініатюрні задачі-блоки на кооперативний мат.

Футзальний чемпіонат планують
розпочати восени
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íåùîäàâíî â³äáóëîñü ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ ôóòáîëó. Íà íüîìó
îäíîãîëîñíèì ð³øåííÿì ó òèì÷àñîâ³ ÷ëåíè ïðèéíÿëè íîâó îðãàí³çàö³þ — Àñîö³àö³þ ôóòçàëó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ãîëîâîþ ö³º¿
ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè º 40-ð³÷íèé
Þð³é Ìàêñèìåíêî.
Â ìèíóëîìó â³í — ïðîôåñ³îíàëüíèé ôóòáîë³ñò, ãðàâåöü-óí³âåðñàë. Âèñòóïàâ çà â³ííèöüêó òà
òåðíîï³ëüñüêó «Íèâè», «Äí³ïðî»,
÷åðí³ã³âñüêó «Äåñíó», ÷åðí³âåöüêó
«Áóêîâèíó» òà ³íø³ â³äîì³ êëóáè.
Òàêîæ ãðàâ ó Ñóïåðë³ç³ Óçáåêèñòàíó ³ Ïðåì’ºð-ë³ç³ Àçåðáàéäæàíó.
Îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â º ãðàâöåì
â³ííèöüêî¿ êîìàíäè ç ôóòçàëó
«ßñêî-2».
Àñîö³àö³ÿ ôóòçàëó îáëàñò³ áóëà

ñòâîðåíà, ùîá çá³ëüøèòè ïîïóëÿðí³ñòü öüîãî âèäó ñïîðòó íà Â³ííè÷÷èí³.
— Ó ñàì³é Â³ííèö³ â³í ïðåäñòàâëåíèé äîñèòü ïîòóæíî. À îñü
ó ðàéîíàõ îáëàñò³ òà â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ ìàºìî çîâñ³ì
³íøó êàðòèíó, — ïîÿñíþº Þð³é
Ìàêñèìåíêî.
Â òîé æå ÷àñ öåé ð³çíîâèä
ôóòáîëó ìàº ìàéæå 100-ð³÷íó
³ñòîð³þ, à íàøà íàö³îíàëüíà
çá³ðíà ç ôóòçàëó ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç ïðîâ³äíèõ êîìàíä ªâðîïè
³ ñâ³òó.
Ïàíäåì³ÿ COVID-19 ïåðåêðåñëèëà ïëàíè ì³ñöåâèõ ôóòçàëüíèõ
îðãàí³çàòîð³â. Àëå ÷è ìîæíà çàðàç
ïðîâîäèòè çìàãàííÿ ³ ÷åìï³îíàòè â òèõ ðåã³îíàõ, äå íå âåäóòüñÿ
áîéîâ³ ä³¿?
— Îáëàñíèé äåïàðòàìåíò ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè âèäàâ íà-

êàç ùîäî â³äíîâëåííÿ âèêîíàííÿ ïëàíó ñïîðòèâíèõ çàõîä³â
íà 2022 ð³ê. Àëå çìàãàííÿ ï³ä
÷àñ âîºííîãî ñòàíó ìàþòü â³äáóâàòèñü ³ç äîòðèìàííÿì óìîâ
áåçïåêè, çà íàÿâíîñò³ óêðèòòÿ
òà áåç ãëÿäà÷³â. Çàðàç ìè òàêîæ
÷åêàºìî íà ðîç’ÿñíåííÿ â³ä Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó Óêðà¿íè, — ñêàçàâ
Þð³é Ìàêñèìåíêî.
Äî ê³íöÿ ðîêó Àñîö³àö³ÿ ôóòçàëó îáëàñò³ ïëàíóº ïðîâîäèòè ìàò÷åâ³ òîâàðèñüê³ çóñòð³÷³ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ ³ çàäëÿ ï³äíÿòòÿ
äóõó óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â òà
ñïîðòñìåí³â çàãàëîì. À ùå — ñåðåä âåòåðàí³â, àìàòîð³â, äèòÿ÷èõ
êîìàíä ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é.
ª ìåòà é ðîçâèâàòè æ³íî÷èé ôóòçàë, ÿêèé çàðàç íà Â³ííè÷÷èí³
ìàéæå íå ïðåäñòàâëåíèé.
À îñü ùîäî îô³ö³éíèõ çìàãàíü,
òî ó ïëàíàõ — îðãàí³çóâàòè îá-

Задача №2860-2863
М. Пархоменко (Вінниця)

ëàñíèé ÷åìï³îíàò ç ôóòçàëó, ÿêèé
áóäå ïî÷èíàòèñü âîñåíè ³ çàê³í÷óâàòèñü íàâåñí³ (çà ñèñòåìîþ êîëà
â ãðóïàõ). Çâ³ñíî, ÿêùî ñèòóàö³ÿ
â íàø³é äåðæàâ³ ³ íàøîìó ðåã³îí³ äîçâîëÿòèìå ðåàë³çóâàòè ö³
ïëàíè.
— Äóæå õîò³ëîñÿ á çàëó÷èòè
ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òåé òà ìîëîä³
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â îáëàñò³ äî çàíÿòü ôóòçàëîì. Íå ñåêðåò, ùî
ó íåâåëèêèõ ì³ñòàõ òà ÎÒÃ íåìàº
ð³çíîìàí³òòÿ ãóðòê³â, ÿê â îáëàñíîìó öåíòð³. À âåëèêèé ôóòáîë
³ ôóòçàë º íàéïîïóëÿðí³øèìè
âèäàìè ñïîðòó. ² îäíèìè ç íàéäîñòóïí³øèõ äëÿ ä³òåé áóäü-ÿêîãî
ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó. Â íèí³øí³é
ñèòóàö³¿ öå ùå ³ òå, äîâêîëà ÷îãî
ìîæíà çãóðòóâàòè øêîëÿð³â, ùîá
âîíè íå äóìàëè ïðî æàõè â³éíè,
à çàéìàëèñü ñàìîðîçâèòêîì, —
êàæå Þð³é Ìàêñèìåíêî.

(Друкується вперше)

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №31 від 3 серпня 2022 року
Задача №2857
1. Фd6! Загроза 2. Фb4x;]
1…Kc5x|a5 2. Ф:c5|Фc6x.
Задача №2858
1. Cg7! Загроза 2. Фа6x;
1…T:d7|Te6|Cg6x 2. Ф:d7|Ф:e6|Ф:g6x.
Задача №2859
1. Ch3! Цугцванг;
1…Kpf4|Kp:h3 2. Фe3|Фf3x.
М. Пархоменко
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ЗРОБИЛА З ГЛИНИ ТА ПЕРЕДАЛА
НА ФРОНТ ПОНАД 1300 ІКОН
Творчість  Мініатюрні ікони з глини із
надписом «Я молюся за тебе! Повертайся
живим» виготовляє вінницька майстриня
Вікторія Ніколаєва. Готові роботи
вінничанка відправляє хлопцям та
дівчатам на фронт, де їх освячує капелан.
Бійці носять її ікони як оберіг
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Â³êòîð³ÿ Í³êîëàºâà çàéìàºòüñÿ êåðàì³êîþ âæå 20 ðîê³â.
Âåñü öåé ÷àñ âîíà
øóêàº øëÿõè, ÿê ñòâîðþâàòè
òðàäèö³éíó íàðîäíó êåðàì³êó, äîäàþ÷è ñó÷àñí³ åëåìåíòè.
Ãîâîðèòü, õî÷å, ùîá ìîëîäü
ñïðèéìàëà òðàäèö³éíó êåðàì³êó
íå ÿê ùîñü çàñòàð³ëå, à ìîäíå.
Â³êòîð³ÿ ïî÷èíàëà ç³ ñòâîðåííÿ
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ïîò³ì
ïåðåéøëà íà ïîñóä òà ³íø³ âèðîáè. Ñåðåä âèðîá³â ìàéñòðèí³
º òàêîæ ³êîíè. Äî â³éíè âîíà
ïèñàëà ³êîíè íà ð³çíèõ ìàòåð³àëàõ: ãëèíà, äåðåâî, ñêëî. À ï³ñëÿ
24 ëþòîãî ¿¿ òâîð÷³ñòü ÷àñòêîâî
ñòàëà íà ïàóçó.
— Îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â ìè ç
÷îëîâ³êîì æèëè ó ñåë³ íà Â³ííè÷÷èí³, òàì ó ìåíå äîñèòü
âåëèêà ìàéñòåðíÿ, äå ÿ òâîðèëà. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó øèðîêîìàñøòàáíî¿ â³éíè âäîìà ìè ïî÷àëè
àêòèâíî ïðèéìàòè ïåðåñåëåíö³â, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ. —
Ïîò³ì ÿ ïî÷àëà ïëåñòè ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè. À êîëè çðîçóì³ëà,
ùî çàðàç ó ñåë³ ìåíø ïîòð³áíà,
òî ïîâåðíóëàñÿ äî ì³ñòà.
Ó êâ³òí³ Â³êòîð³ÿ ïîäóìàëà
ïðî òå, ùîá âèãîòîâëÿòè ³êîíèîáåðåãè äëÿ â³éñüêîâèõ, àëå ùå
ñóìí³âàëàñÿ, ÷è ïîòð³áíî öå á³éöÿì. ¯¿ ÷îëîâ³ê âîëîíòåðèâ, òîæ
ó ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ ç â³éñüêîâèìè ðîçïèòóâàâ: «×è õîò³ëè á
âè ìàòè òàê³ ì³í³àòþðí³ ³êîíè?»

Â³äïîâ³ä³ áóëè ñòâåðäíèìè.
— Ñâîþ ïåðøó ñîòíþ ðîçäàëà
â³ííèöüêèì çàõèñíèêàì ³ç Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè. Êàïåëàí
¿õ îñâÿòèâ é çàðàç âîíè îáåð³ãàþòü çàõèñíèê³â, — êàæå ìàéñòðèíÿ. — Äàë³ ÷åðåç çíàéîìèõ,
äðóç³â-âîëîíòåð³â òà ð³äíèõ ïî÷àëà ïåðåäàâàòè ó ð³çí³ áðèãàäè.
Ó ìåíå ÷îëîâ³ê çàðàç òåæ ìîá³ë³çîâàíèé.
Ç êâ³òíÿ äî ñüîãîäí³ Â³êòîð³ÿ
ñòâîðèëà âæå ïîíàä 1300 ³êîí.
Âñ³ âîíè çðîáëåí³ ç á³ëî¿ ãëèíè.
Ñïåðøó ìàéñòðèíÿ ðîçêà÷óº
ãëèíó, äàë³ — âèð³çàº íåîáõ³äíó

«Ïåðøó ñîòíþ ³êîí
ÿ ðîçäàëà â³ííèöüêèì
âî¿íàì ³ç Ïîâ³òðÿíèõ
ñèë. Êàïåëàí ¿õ
îñâÿòèâ ³ çàðàç âîíè
îáåð³ãàþòü çàõèñíèê³â»
äëÿ íå¿ ôîðìó ³ â³äòèñêóº ëèê
ñâÿòîãî. À ç äðóãîãî áîêó â³äòèñêóº íàäïèñ «ß ìîëþñÿ çà òåáå!
Ïîâåðòàéñÿ æèâèì».
— Ðîáèòè, íàïðèêëàä, äåñÿòü
³êîí çà òèæäåíü — öå äóæå ìàëî.
ßêùî ïîäóìàòè, ñê³ëüêè ó íàñ
õëîïö³â òà ä³â÷àò íà â³éí³, òî äåñÿòîê öå í³ùî. Òîìó ìåí³ òðåáà
áóëî ïðèäóìàòè: ÿê ðîáèòè áàãàòî ³êîí òà øâèäêî, — ðîçïîâ³äàº
êåðàì³ñòêà. — ß ä³éøëà äî âèñíîâêó, ùî òðåáà âèãîòîâèòè
ñèë³êîíîâ³ øòàìïè. Íèìè ÿ ³
â³äòèñêàþ îáðàçè.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Â³êòîð³ÿ â³ä-

Ікони майстриня безоплатно передає на фронт. За чотири години Вікторія Ніколаєва може
створити сто штук мініатюрних ікон: «Це моя межа на день»
òèñêóº ëèê ñâÿòîãî, ³êîíó òðåáà
ïîêðèòè ñïåö³àëüíîþ ôàðáîþ òà
âèïàëèòè â ïå÷³. Àëå íàéâàæëèâ³øå ó âñüîìó öüîìó ïðîöåñ³ — ïðî÷èòàòè ìîëèòâó ïåðåä
ðîáîòîþ.
— Âñå òðåáà ç ëþáîâ’þ ðîáèòè.
Ïî-³íøîìó ñåíñó â ö³º¿ ðîáîòè
íåìàº. Ãëèíà íå ëþáèòü ïîãàíèõ
åìîö³é, — êàæå ìàéñòðèíÿ. —
²êîíè ÿ ñïåö³àëüíî âèð³øèëà
ðîáèòè íåâåëèêîãî ðîçì³ðó, ùîá
ìîæíà áóëî â êèøåíþ ïîêëàñòè.
Õëîïö³ ÷àñòî íîñÿòü ¿õ íà øè¿,
ÿê àìóëåò. ª íàä³ÿ, ùî òâîÿ ìîëèòâà áóäå îáåð³ãàòè.
Íà ³êîíàõ, ùî ïèøå ìàéñòðèíÿ, â³äòâîðåí³ ð³çí³ îáðàçè: Ñïàñ
Ñèíàéñüêèé, ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³
«Ãîäóâàëüíèöÿ» òà «Ðîç÷óëåííÿ», Îðàíòà ³ ùå ê³ëüêà.

— Çà ÷îòèðè ãîäèíè ÿ ìîæó
çðîáèòè ñòî øòóê òàêèõ ³êîí,
öå ìîÿ ìåæà íà äåíü. ßêùî
ìè ðîáèìî âäâîõ ç ïîäðóãîþ,
òî çà 2,5 ãîäèíè âèãîòîâëÿºìî
ñîòíþ, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — Ìè
æèâåìî â äóæå íåïåðåäáà÷óâàíèé ÷àñ, òîìó íà äåíü ÷è òèæäåíü ÿ ñîá³ ÷³òêó ìåòó íå ñòàâëþ. Àëå íàìàãàþñÿ, ùîá ó ìåíå
âäîìà çàâæäè áóëî ãîòîâèõ ñòî
øòóê. Öå íà âèïàäîê, ÿêùî
õòîñü òåðì³íîâî ïîäçâîíèòü ³
ïîïðîñèòü íà ôðîíò.
Ìàéñòðèíÿ ðîçïîâ³äàº, ùî
â³éñüêîâ³ ïîñò³éíî ïåðåäàþòü ¿é
ïîäÿêó çà ³êîíè, ïðîñÿòü ñòâîðþâàòè ùå.
— Äëÿ íèõ öå çâ³ñòêà, ùî ïðî
íèõ äóìàþòü. Âñ³ ìè íàä³ºìîñÿ,
ùî êîæíîãî çáåðåæå òîé ÿíãîë,

ÿêèé ó íàñ º. Òàê³ ³êîíè — öå,
íà÷å íèòî÷êà, çà ÿêó ìîæíà
òðèìàòèñÿ. Öå äîäàòêîâà ï³äòðèìêà, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà. — Îäèí ðàç â³éñüêîâèé
ïåðåäàâ çà ³êîíó 50 ãðèâåíü. Ì³é
ïëåì³ííèê âîëîíòåðèòü ³ â îäíîìó ãîñï³òàë³ áîºöü äàâ éîìó
ö³ ãðîø³. Â³í íå çíàâ, ÿê ïîäÿêóâàòè, òîìó äàâ òå, ùî ó íüîãî
áóëî. Ìåí³ áóëî òàê íåçðó÷íî, áî
í³ÿêèõ ãðîøåé ÿ íå áåðó. Ñâî¿
³êîíè íå ïðîäàþ.
Òàêîæ Â³êòîð³ÿ ïðîâîäèòü
ìàéñòåð-êëàñè. Íåùîäàâíî îäèí
òàêèé ïðîâåëà äëÿ ê³ëüêîõ æ³íîê
ç ñåëà Àãðîíîì³÷íå. Íà íüîìó
¿ì âäàëîñÿ ñòâîðèòè ïîíàä äâ³
ñîòí³ ³êîí, ÿê³ âæå çîâñ³ì ñêîðî
ïîòðàïëÿòü äî íàøèõ â³éñüêîâèõ
³ áóäóòü ¿õ îáåð³ãàòè.
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ТИЖДЕНЬ МОЛОДІ ВІДКРИВ
«НАРОДЖЕНИЙ З КРИЛАМИ»
Зворушливо!  Історія життя, філософії
та кохання геніального світового класика
і льотчика Антуана де Сент-Екзюпері
об’єднала у Вінниці митців із Києва та
Харкова. Ліричний спектакль для тих,
хто вміє бачити серцем, вражає світлом,
мудрістю і паралелями із сучасними
реаліями в Україні
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Öüîãîð³÷ âïåðøå
çà óêàçîì Ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà
Çåëåíñüêîãî Óêðà¿íà â³äçíà÷àº
Äåíü ìîëîä³ íå ó ê³íö³ ÷åðâíÿ,
ÿê áóëî ðàí³øå, à ðàçîì ç³ âñ³ì
ñâ³òîì — 12 ñåðïíÿ. Äî ñâÿòà
ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó ìîëîä³æíîìó öåíòð³ «Êâàäðàò» âèð³øèëè ïðîâåñòè ö³ëèé òèæäåíü
ö³êàâèõ ïîä³é.
— Äî Ì³æíàðîäíîãî Äíÿ ìîëîä³ ó «Êâàäðàò³» ìè íå îáìåæóâàëèñü ëèøå îäíèì äíåì, à ç
ïàðòíåðàìè ï³äãîòóâàëè òèæäåíü
àêòèâíîñòåé, çóñòð³÷åé, òðåí³íã³â. Óêðà¿íà òà óêðà¿íñüêà ìîëîäü âðàæàº âåñü ñâ³ò ñâîºþ
ñò³éê³ñòþ òà æàãîþ äî ñâîáîäè
³ ïåðåìîãè! — ðîçïîâ³äàº â. î.
äèðåêòîðêè «Êâàäðàòó» Àíàñòàñ³ÿ Ìîëäîâàí. — Çàïðîøóºìî âñ³õ ïðîâåñòè öåé òèæäåíü
ó «Êâàäðàò³»! ² äÿêóºìî ÇÑÓ òà
âñ³ì çàõèñíèêàì çà ìîæëèâ³ñòü
ïðàöþâàòè ³ òâîðèòè ó â³ëüí³é
Óêðà¿í³!
Ó ïåðø³ äí³ «Òèæíÿ ìîëîä³»
ó «Êâàäðàò³» â³äêðèëè âèñòàâêó
ïàòð³îòè÷íèõ êàðòèí ìîëîäèõ,
òàëàíîâèòèõ õóäîæíèöü, ïðîâåëè á³çíåñ-çóñòð³÷ â³ä ñï³ëüíîòè «Board» òà çàíÿòòÿ ç éîãè.
À îñîáëèâèì ñþðïðèçîì äëÿ óñ³õ
ñòàâ ïîêàç äèâîâèæíî¿ âèñòàâè
«Íàðîäæåíèé ç êðèëàìè» ïðî
íàäçâè÷àéíå æèòòÿ ³ æèòòºâó ìó-

äð³ñòü ãåí³àëüíîãî ôðàíöóçüêîãî
ïèñüìåííèêà ³ ëüîò÷èêà Àíòóàíà
äå Ñåíò-Åêçþïåð³.
«НАВІТЬ У НАЙВАЖЧІ ЧАСИ
ВІН ВІРИВ У ЛЮДЕЙ»
— Íå ñîðîìòåñÿ ³ íå ëÿêàéòåñÿ
öüîãî õëîïöÿ ³ç êàìåðîþ. Öå íàø
äðóã. Ó íàñ ñüîãîäí³ ôðàíöóçüêà òåìàòèêà, òîìó â³í ïðè¿õàâ ³ç
Ôðàíö³¿. Ñàøà, ÿê òåáå çâàòè?
— Áîíæóð! Æàí-Ëþê Îë³â’º!
²ç òàêîãî ãðàéëèâîãî ïî÷àòêó
ðåæèñåð ³ âèêîíàâåöü ãîëîâíî¿
ðîë³ âèñòàâè Îëåêñàíäð Ñóãàê

Ó ðàìêàõ «Òèæíÿ
ìîëîä³» âñ³ çàõîäè
â «Êâàäðàò³»
áåçêîøòîâí³, ïîòð³áíî
ëèøå ïîïåðåäíüî
çàðåºñòðóâàòèñÿ
ïðåäñòàâèâ êîëåãó-êèÿíèíà, ÿêèé
ãðàâ ôðàíöóçüêîãî æóðíàë³ñòà,
òà íåçâè÷íèé ôîðìàò âèñòàâè —
ç ³íòåðàêòèâîì ³ç ãëÿäà÷àìè òà
ô³ëüìóâàííÿì óñüîãî ä³éñòâà
íà êàìåðó.
À äàë³ — âñ³ ïåðåíåñëèñÿ íà ïîíàä 100 ðîê³â òîìó, ó íåïðîñòèé
÷àñ, êîëè æèâ ³ òâîðèâ Àíòóàí
äå Ñåíò-Åêçþïåð³.
— Â³í áóâ ëþäèíîþ ñïðàâä³
ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáó. Õî÷à
â î÷àõ îòî÷óþ÷èõ, ïðèíàéìí³ ç
¿õí³õ ñë³â, çàâæäè áóâ íà÷å âåëèêà
äèòèíà. Çäîðîâèé, íåçãðàáíèé,
áàëàêó÷èé, óñì³õíåíèé, ïîëþ-

«Найголовнішого очима не побачиш. Добре бачить тільки серце!» Цю дорогоцінну істину,
про яку завжди нагадував Антуан де Сент-Екзюпері, дарує вистава «Народжений з крилами»
áëÿâ ïî¿ñòè, âèïèòè, ïðèâåðíóòè
äî ñåáå óâàãó. ² äóæå ïîëþáëÿâ
ïîêàçóâàòè ôîêóñè ç êàðòàìè, —
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Ñóãàê. —
À ùå ìàâ äóæå íåëåãêó äîëþ,
íà ÿêó âèïàëà â³éíà, áåçë³÷ òðàâì,
àâàð³é, òðàãåä³é, ðîçïà÷ âèãíàííÿ
òà äåïðåñ³ÿ… Àëå äî îñòàííüîãî
â³í â³ðèâ ó ëþäåé! ² â òå ñâ³òëå,
ùî º â êîæíîìó ç íàñ!
Àáè íàäèõíóòè óñ³õ ìóäð³ñòþ ³
ïðèêëàäîì ñèëè, ÿê³ ïîïðè âàæêèé ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,
çáåð³ã ó ñâîºìó ñåðö³ Àíòóàí äå
Ñåíò-Åêçþïåð³, ìèòö³ ç Êèºâà,
Õàðêîâà òà Â³ííèö³ îá’ºäíàëèñÿ
ó ïðîåêò³ «Media Vision Theatre» ³
çà ï³äòðèìêè Culture of Solidarity
Fund by the European Cultural
Foundation ñòâîðèëè âèñòàâó,

Тату хною і корисні тренінги: що ще буде до кінця тижня у «Квадраті»?
У рамках «Тижня молоді» у молодіжному центрі «Квадрат»
до п’ятниці включно вінничани та
гості міста можуть відвідати багато
цікавих заходів. Всі події безкоштовні, потрібно лише попередньо
зареєструватися на сторінках центру у Facebook чи Instagram.
Нагадуємо, «Квадрат» розташований у центрі Вінниці на вулиці
Театральна, 15 у безпечному просторі, який є надійним укриттям,
тому за безпеку під час подій можна не турбуватися.
У середу, 10 серпня, о 15.00
у «Квадраті» розпочнеться тренінг
з першої домедичної допомоги, де
від фахівців кожен учасник дізнається та відпрацює алгоритм дій та
способів, як врятувати життя собі
та іншим.
А о 17.00 пройде інтерактивний
проект «Жива бібліотека», під час
якого всі матимуть змогу знайти
нових цікавих знайомих та друзів
і навчитися «читати» інших, пізнаючи їхній життєвий шлях, досвід,
досягнення, переживання.

— Це наша гарна щотижнева традиція, яка дозволяє молоді пізнати
людей різних професій та сфер,
волонтерів, фахівців, активістів.
Для «Живої бібліотеки» ми розшукуємо унікальні «книжки» —
гостей, даючи шанс зустрітися
тим людям, які у звичайному житті
не мають шансу поговорити одне
з одним, — розповідають у «Квадраті». — «Жива бібліотека» — це
модель, у якій «книжками» є люди
з різних соціальних або етнічних
середовищ, а «читачем» можеш
бути саме ти.
У четвер, 11 серпня, о 14.00 всі
бажаючі зможуть зробити патріотичний розпис хною.
А о 16.30 пройде мотиваційна
зустріч «Молодь і децентралізація 2.0», під час якої кожен зможе дізнатися, які нові можливості
для молоді у Вінниці та загалом
в Україні відкриті завдяки реформі
децентралізації.
У п’ятницю, 12 серпня, о 9.30
у «Квадраті» розпочнеться масштабне плетіння маскувальної сітки

для наших захисників та захисниць, тож приєднуйтесь до доброї справи для пришвидшення
перемоги!
— «Павучки в «Квадраті» з перших
хвилин повномасштабного вторгнення рашистів щодня плетуть
маскувальні сітки, які ми передаємо нашим мужнім героям на передову, а у п’ятницю, 12 серпня,
разом із молоддю ми влаштуємо
наймасштабніше плетіння, — розповідають у «Квадраті». — Волонтерська сім’я «Квадрата» сформувалася із першого дня війни.
Кожен став особливою частинкою
особливої команди. Віддає всі свої
сили та зусилля, щоб цілодобово
бути корисним. Приймати потребу,
шукати та доставляти необхідне,
плести маскувальні сітки, різати
тканину, сортувати одяг, продукти
харчування, засоби гігієни, медикаменти… Кожна маленька допомога важлива для нашої великої
перемоги! Об’єднуймося і допомагаймо одне одному! Все буде
Україна!

ÿêà â³äêðèâàº íàéö³êàâ³ø³, ìàëîâ³äîì³ ôàêòè ç æèòòÿ àâòîðà
«Ìàëåíüêîãî ïðèíöà». Â îñíîâ³ âèñòàâè — çâîðóøëèâ³ ëèñòè
ïèñüìåííèêà äî äðóç³â ³ ìàòåð³,
óðèâêè ç òâîð³â òà ñïîãàäè äðóæèíè — ïðèñòðàñíî¿ ñàëüâàäîðñüêî¿ êðàñóí³ Êîíñóåëî.
Âèñòàâà çàõîïëþº ³ç íàéïåðøèõ
ñåêóíä, çâîðóøóº, ðîç÷óëþº, òîðêàºòüñÿ íàéòîíøèõ ñòðóí äóø³
ïàðàëåëÿìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
³ ñó÷àñíèìè ðåàë³ÿìè â Óêðà¿í³, à ãîëîâíå — äàðóº ñåðöþ òó
íàéäîðîãîö³íí³øó ³ñòèíó, ïðî
ÿêó çàâæäè íàãàäóâàâ Àíòóàí äå
Ñåíò-Åêçþïåð³:
— Íàéãîëîâí³øîãî î÷èìà
íå ïîáà÷èø. Äîáðå áà÷èòü ò³ëüêè ñåðöå!
АКТОРИ ЗНАЙШЛИ ВІДРАДУ
У ВІННИЦІ
Ñòàâèòè âèñòàâó «Íàðîäæåíèé
ç êðèëàìè» ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Àðò Ïëåêñóñ» ïëàíóâàëà
ó Êèºâ³ ùå äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè. Ãîëîâíîþ
³äåºþ êðåàòèâíî¿ ïîäà÷³ îäðàçó
âèçíà÷èëè ³íòåðàêòèâ ³ç ãëÿäà÷àìè òà ïîºäíàííÿ òåàòðàëüíî¿ ãðè
³ çéîìîê íà ïðîôåñ³éíó êàìåðó.
Ï³ñëÿ ïàóçè, âèêëèêàíî¿ øèðîêîìàñøòàáíèì íàñòóïîì ðô,
ðåïåòèö³¿ êîìàíä³ âäàëîñÿ ðîçïî÷àòè íàâåñí³ ó Â³ííèö³ ³ çðåøòîþ
ãîëîâí³ ðîë³ ó âèñòàâ³ ç³ãðàëè àðòèñòè — âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³:
êèÿíè Îëåêñàíäð ³ Ëþáîâ ªðåìåíêî, íàø çåìëÿê-â³ííè÷àíèí,
àêòîð òà ðåæèñåð Îëåêñàíäð
Ñóãàê, ÿêèé ïîâåðíóâñÿ ó ð³äíå
ì³ñòî ï³ñëÿ ðîê³â æèòòÿ ó ñòîëèö³,
òà Îëåêñàíäð Ìàëèé ³ç Õàðêîâà,
ÿêèé 25 ðîê³â ïðàöþâàâ ó Õàðê³âñüêîìó òåàòð³ þíîãî ãëÿäà÷à
³ òðèâàëèé ÷àñ — ó ÑØÀ.
— Îñòàíí³ äâà ðîêè ïåðåä òèì,
ÿê ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó, ÿ ïðàöþâàâ ó Íüþ-Éîðêó ó ôîðìàö³¿,
äå àêòîðè ç 8 êðà¿í ãðàëè ñâ³òîâó
êëàñèêó, çîêðåìà, é òâîðè ãåí³-

àëüíîãî óêðà¿íöÿ Ìèêîëè Ãîãîëÿ, àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Öå áóâ
ö³êàâèé ïåð³îä, òà ÿ â³ä÷óâ, ùî
äàë³ ðîçâèâàòèñÿ õî÷ó â Óêðà¿í³.
Ïîâåðíóâñÿ ³ íå øêîäóþ! — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Ìàëèé. — Äî Â³ííèö³ ³ç Õàðêîâà, äå ùîäíÿ ïðîäîâæóþòüñÿ íåùàäí³ îáñòð³ëè,
ÿ ïðè¿õàâ íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ ³ ç
ðàä³ñòþ ïðèºäíàâñÿ äî êîìàíäè
âèñòàâè «Íàðîäæåíèé ç êðèëàìè». Öåé ìàòåð³àë ï³äêîðþº ñâîºþ ëþäÿí³ñòþ òà ãóìàí³ñòè÷íîþ
íàïðàâëåí³ñòþ, àäæå Àíòóàí äå
Ñåíò-Åêçþïåð³ áóâ ãóìàí³ñòîì,
ÿê òî êàæóòü, äî ìîçêó ê³ñòîê.
Ó ñòðàøíèé ÷àñ â³éíè â³í øóêàâ
øëÿõè, ÿê êîæåí ïîïðè âñå ìîæå
çàëèøàòèñÿ ëþäèíîþ òà äîïîìàãàòè ³íøèì. ² â³í â³äíàéøîâ
öå, ïåðåäàâøè íàì ÷åðåç ñâî¿
äèâîâèæí³ òâîðè.
Ïî÷èíàþ÷è ç 20 ÷åðâíÿ ìèòö³
ç³ãðàëè âèñòàâó ó Â³ííèö³ 14 ðàç³â. Ñêîðî ïðåçåíòóþòü ñïåêòàêëü
ó Êèºâ³, à òàêîæ ìàþòü ÷èìàëî
çàïðîøåíü ó ³íø³ ì³ñòà.
— Ñâîºþ âèñòàâîþ ìè íàãàäóºìî, ùî íàâ³òü ó íàéâàæ÷³ ÷àñè,
êîëè âæå íåìàº ñèë, ïîòð³áíî
çãàäóâàòè ³ â³äíàõîäèòè öüîãî
Ìàëåíüêîãî ïðèíöà ó ñâîºìó
ñåðö³, ÿêèé äàðóº æèòòÿ, ñèëè
³ íàäèõàº í³êîëè íå çäàâàòèñÿ, — êàæå ðåæèñåð Îëåêñàíäð
Ñóãàê. — Æèòòÿ Àíòóàíà äå ÑåíòÅêçþïåð³ — âðàæàþ÷èé ïðèêëàä
äëÿ íàñ óñ³õ! Â³í áóâ ëþäèíîþ,
ÿêà ïîíàä óñå ìð³ÿëà ïðî íåáî.
Â³í ïîòðàïëÿâ ó àâàð³¿, éîãî
âèãàíÿëè ç àâ³àö³¿, çàáîðîíÿëè
ë³òàòè, àëå éîãî áàæàííÿ áóëî
ñèëüí³øèì çà âñ³ ïåðåïîíè ³
âèïðîáóâàííÿ. Áóäó÷è çà êðîê
äî ñìåðò³, â³í âñå îäíî çíàéøîâ
ó ñîá³ ñèëè ïðîäîâæóâàòè æèòè
³ éòè çà ñâîºþ ìð³ºþ, ïîâåðíóâñÿ íà ôðîíò ³ ïîäàðóâàâ íàì
«Ìàëåíüêîãî ïðèíöà», «Ïëàíåòó
ëþäåé» òà áàãàòî ³íøèõ íåïîâòîðíèõ òâîð³â, ÿê³ âàðòî ïåðå÷èòóâàòè.
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Íàñê³ëüêè ÿñêðàâèì ³ ö³êàâèì º ñó÷àñíèé óêðà¿íñüêèé
òåàòð, â³ííè÷àíè ïîáà÷èëè ï³ä
÷àñ âèñòàâè «Äâîº», ÿêó ï’ÿòîãî
ñåðïíÿ ó êîíöåðò-õîë³ «Mont
Blanc» ïðåçåíòóâàâ êè¿âñüêèé
Ìàëèé òåàòð.
Âèñòàâà ùå íå ðîçïî÷àëàñÿ,
à ãëÿäà÷³ âæå áóëè âðàæåí³!
Íà åêðàí³, ðîçì³ùåíîìó ïîñåðåä ñöåíè, ï³ä ÷àñ ïðÿìî¿ òðàíñëÿö³¿ âïåðøå ìîãëè ïîáà÷èòè,
÷èì æå íàñïðàâä³ çàéìàþòüñÿ
àêòîðè ïåðåä âèõîäîì íà ñöåíó.
Çà êóë³ñàìè âîíè ñï³ëêóþòüñÿ,
îá³éìàþòüñÿ, æàðòóþòü òà íàâ³òü â³äæèìàþòüñÿ, ãîòóþ÷èñü
äî çóñòð³÷³ ³ç ãëÿäà÷àìè.
Ùèð³ñòü ³ ìàêñèìàëüíà â³äêðèò³ñòü äî ãëÿäà÷³â — êëþ÷îâà
ðîäçèíêà, ÿêîþ ñêîðÿº Ìàëèé
òåàòð. Ïîïðè òå, ùî ó âèñòàâ³
«Äâîº» ãðàþòü çíàìåíèò³ ê³íîàêòîðè, â³äîì³ ðîëÿìè ó íàéãó÷í³øèõ óêðà¿íñüêèõ ô³ëüìàõ
³ ñåð³àëàõ îñòàíí³õ ðîê³â, ÿê
òî «×îðíèé âîðîí», «Çàáîðîíåíèé», «Ïîãàí³ äîðîãè», «Ê³áîðãè», «Áðàòè. Îñòàííÿ ñïîâ³äü», «Ïîâîäèð», «Êð³ïîñíà»,
«Ñàãà», «Ñï³éìàòè Êàéäàøà»,
«Ãðå÷àíêà», «Ïåñ» òà áàãàòüîõ
³íøèõ — ïîçáàâëåí³ æîäíî¿
ç³ðêîâîñò³, àðòèñòè âèõîäÿòü
³ ñ³äàþòü ïðÿìî ó ãëÿäàöüê³é
çàë³. À ïîò³ì ä³ëÿòüñÿ íàéîñîáèñò³øèì — ãðàþòü äåñÿòêè ³ñòîð³é ç³ ñâîãî æèòòÿ, âëàñíîãî
äîñâ³äó ñòîñóíê³â, ó ÿêèõ, ÿê ³
ó âñ³õ ïàðàõ, º ì³ñöå ³ ñì³õó, ³
ñëüîçàì, ï³äòðèìö³ ³ ðåâíîùàì,
ïðèñòðàñò³ ³ áàéäóæîñò³.
Íàñì³ÿâøèñü ³ ï³çíàâøè ó áàãàòüîõ ³ñòîð³ÿõ ñåáå, â³ííè÷àíè
êóïàëè àêòîð³â Ñëàâó Êðàñîâñüêó, Ñåðã³ÿ Ðàä÷åíêà, Äàíèëà
Ì³ðåøê³íà, Êñåí³þ Äàíèëîâó,
Âåðîí³êó Øîñòàê, Ìàð³þ Ìîòîðíó, Þð³ÿ Êóë³í³÷à, Îëåêñàíäðà ²âàíîâà, Ìàêñèìà Êóùîâà,
Ñòàí³ñëàâà Âåñåëüñüêîãî ³ íàøó
òàëàíîâèòó çåìëÿ÷êó-â³ííè÷àíêó
Ëàðèñó Øåëîóìîâó ó íàéáóðõëèâ³øèõ îâàö³ÿõ, ñòîÿ÷è.
À ïðî òå, ÿê³ ñþðïðèçè ïðè-

âåçóòü íàñòóïíîãî ðàçó ³ ÿêå ìàéáóòíº ÷åêàº óêðà¿íñüêèé òåàòð,
ó åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ RIA
ðîçêàçàâ òàëàíîâèòèé ïîñòàíîâíèê òà õóäîæí³é êåð³âíèê Ìàëîãî òåàòðó Äìèòðî Âåñåëüñüêèé.
«ДОБРЕ, КОЛИ У ВИСТАВІ Є
ВІЧНА ІНТРИГА»
×è º ó âèñòàâ³ «Äâîº» éîãî
âëàñíà æèòòºâà ³ñòîð³ÿ, ðåæèñåð âèð³øèâ çàëèøèòè ³íòðèãîþ:
— Öå íàñïðàâä³ îäíå ³ç çàâäàíü
ãëÿäà÷³â ³ òàêà ñîá³ â³÷íà ³íòðèãà
é äîäàòêîâà ãðà: âãàäàòè, ùî áóëî
ïî-ñïðàâæíüîìó ³ ç êèì. Òóò º
áàãàòî òàêèõ åï³çîä³â, äå ãðàþòü
îäí³ àêòîðè, à íàñïðàâä³ öå ³ñòîð³ÿ ³íøèõ àêòîð³â. Ìè íàìàãàëèñÿ âñå ïåðåîñìèñëèòè òðîøêè
çáîêó, ì³í³ìàëüíî âòðó÷àþ÷èñü,
íå çì³íþþ÷è òå, ùî â³äáóâàëîñÿ
ó ä³éñíîñò³, àëå âñå-òàêè ïîäàþ÷è ³íàêøå. Àäæå êîëè öå ðîáèòü òà ëþäèíà, ÿêà ñïðàâä³ áóëà

Ùîá òåàòð ì³ã äàòè
ùîñü á³ëüøå ãëÿäà÷ó,
â³í ìóñèòü áóòè
ñèëüí³øèì. ²íàêøå
íå ïðîéäå ïðèðîäíèé
â³äá³ð
ó÷àñíèêîì òèõ ïîä³é, âîíà âñå
îäíî íå ìîæå ñòàâèòèñÿ äî öüîãî
àáñòðàãîâàíî, íå ìîæå, íàïðèêëàä, ÿêùî öå áîëþ÷èé ìîìåíò,
áóòè îá’ºêòèâíîþ ³ âñå îäíî çâèíóâà÷óº… Àëå ìè äóæå ùèðî ³
â³äâåðòî ä³ëèëèñÿ äóæå îñîáèñòèìè ðå÷àìè, êîëè ñòâîðþâàëè
öþ âèñòàâó, ï³äõîïëþâàëè îäèí
îäíîãî é ö³ ³ñòîð³¿.
«ВІЙНА ПО-РІЗНОМУ
ВПЛИВАЄ НА ЛЮБОВ»
— Í³õòî, êð³ì Êèºâà ³ Â³ííèö³, âèñòàâó «Äâîº» ùå íå áà÷èâ, — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Âåñåëüñüêèé. — Öå âèñòàâà, ÿêó ìè
ó ïðèíöèï³ íå òàê áàãàòî ðàç³â
âñòèãëè ç³ãðàòè. Çðîáèëè ¿¿ ìèíóëî¿ îñåí³, à ïîò³ì — òî êàðàíòèí, òî ÿê³ñü ³íø³ îáñòàâèíè,
çðåøòîþ — ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà. Áîþñü çàðàç ñêàçàòè òî÷íó
öèôðó, àëå ðàç³â ÷îòèðè-ï’ÿòü
ìè ç³ãðàëè ¿¿ äî ïî÷àòêó ïîâíî-

ФОТО АНАСТАСІЇ МАНТАЧ

Інтерв’ю  Про те, як війна змінила
підходи до вистав, любов зіркових
артистів до Вінниці і який потужний
скачок чекає український театр, який
зараз буде жорстокіший, чесніший
і відвертіший, ексклюзивно для RIA
розказав відомий режисер-постановник
та художній керівник київського Малого
театру Дмитро Весельський

Дмитро Весельський очолив Малий театр у 23 роки, ставши наймолодшим керівником
театру в Києві! За короткий час здійснив таке «перезавантаження», що нині Малий театр
по праву вважається одним із найцікавіших театрів України
ìàñøòàáíî¿ â³éíè, ïîò³ì îäèí
ðàç ó Êèºâ³ â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ
«Ìåëüïîìåíà Òàâð³¿» ³ îò çàðàç
ó Â³ííèö³. Ïî ñóò³ öå ïîñòàíîâêà, ÿêîþ ìè ïî-íîâîìó ðîçïî÷àëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ÷àñ â³éíè.
Îñîáëèâ³ñòü ö³º¿ âèñòàâè
ó òîìó, ùî ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó
âîíà çàäóìóâàëàñÿ, ÿê òàêèé
ñîá³ òðàíñôîðìåð ³ êîíñòðóêòîð.
Âîíà íåñòàëà. Áî öå åï³çîäè ³ç
ðåàëüíîãî æèòòÿ àêòîð³â, ó òîìó
÷èñë³ ³ ç áàãàòüîõ ï³äãëåäåíèõ ñèòóàö³é, ÿê³ õî÷åòüñÿ ÷åðåç òåàòð
ïðîïðàöþâàòè. Æèòòÿ ïîñò³éíî
ïðèíîñèòü íîâèé äîñâ³ä, òîìó
ìè îäðàçó äîìîâèëèñÿ, ùî öå
âèñòàâà, ÿêà âåñü ÷àñ áóäå çì³íþâàòèñÿ. Ñê³ëüêè áóäå ³ñíóâàòè, âîíà íå áóäå ïîâòîðþâàòèñÿ
í³êîëè. À òàêà ðàäèêàëüíà çì³íà
íàâêîëèøí³õ îáñòàâèí, ÿê â³éíà,
çâ³ñíî, òåæ äèêòóº ñâîº. Çàðàç
áàãàòî õòî ç íàñ îòðèìàâ äîñâ³ä, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé
³ç â³éíîþ, òîìó ç’ÿâèëèñü íîâ³
åï³çîäè. Öå íå áóêâàëüí³ ðîáîòè
íà òåìó â³éíè, âñå îäíî öå ³ñòîð³¿ íà òåìó ñòîñóíê³â ÷îëîâ³êà ³ æ³íêè, àëå ó íîâèõ, òàêèõ
åêñòðåìàëüíèõ é ³íîä³ ñóìíèõ
îáñòàâèíàõ. ×è ï³äñèëþº â³éíà
ëþáîâ? Ó âñ³õ ïî-ð³çíîìó. ²íîä³
ó òàêèõ îáñòàâèíàõ ëþäè ðîçóì³þòü, ùî âîíè íå äâîº. Ùî âîíè
îêðåìî. Â ³íøèõ — íàâïàêè.
«ТЕАТР МУСИТЬ БУТИ
СИЛЬНІШИМ»
— ×åñíî êàæó÷è, ÿ âçàãàë³
ïðîòèâíèê ºäèíîãî íàïðÿìêó ó òåàòð³. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî
òåàòð ìàº áóòè áàãàòîãðàííèì
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, ìàº ðîçâèâàòèñÿ

Про вінницьку публіку і наступну виставу
— До показу «Двоє» ми одного
разу були у Вінниці. Протягом двох
днів грали дуже камерну виставу «Точка зору» для 30 глядачів
у арт-просторі «Піч». Це вистава
соціальної тематики, де персонажі без зору, тому все відбувалося
у повній темряві. Ми зумисне се-

лимо глядачів у такий простір, щоб
вони відчули і прожили цю історію
глибше та краще.
Під час того найпершого знайомства ми були надзвичайно задоволені тим, як сприймали нашу
виставу і які відгуки були у глядачів із Вінниці. Тож із того моменту

шукали можливості повернутися
у ваше місто. Сподіваюся, скоро
знову приїдемо! З радістю зіграли
би тут інші вистави нашого репертуару, зокрема, нашу чудову «Зозулю» — неземну історію про земне, яку за повістю Валерія Шевчука
поставив Андрій Білоус.

ó ð³çí³ ñòîðîíè é âåêòîðè. ²íøà
ñïðàâà, ùî ÿê ïîêàçóº ³ñòîð³ÿ,
îñü òàê³ êðèòè÷í³ ÷àñè, ÿê³ ìè
ïåðåæèâàºìî, çàçâè÷àé ñïðèÿþòü
íåàáèÿêîìó ñòðèáêó ìèñòåöòâà,
ÿêèé ÿ ïðîãíîçóþ ³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. Õî÷à, çâ³ñíî,
êðàùå á öüîãî ñòðèáêà, ÿêèé
äàºòüñÿ òàêîþ âåëèêîþ ö³íîþ,
íå áóëî ³ âñå ðîçâèâàëîñÿ ïîñòóïîâî… Àëå â íèí³øí³õ óìîâàõ
òåàòð ìóñèòü àêóìóëþâàòè âñå,
ùî ìè ïåðåæèâàºìî.
Çâ³ñíî, áóäå á³ëüøå àêöåíòó
ñàìå íà óêðà¿íñüêîìó ìàòåð³àë³ — öå ïðîñòî ëîã³÷íî! À çàãàëîì
òåàòð çàðàç áóäå æîðñòîê³éøèé
³ ÷åñí³øèé, ÿêèé áè öå íå áóâ
æàíð ³ íàïðÿìîê. Â³í îäíîçíà÷íî
áóäå â³äâåðò³øèé, òîìó ùî íèí³
³íàêøå íå ìîæíà áóäå ãîâîðèòè
ç ïóáë³êîþ, ÿêà ïåðåíàñè÷åíà
åìîö³ÿìè ³ âðàæåííÿìè, íà æàëü,
íå çàâæäè ïîçèòèâíèìè. Àäæå
ïî ñóò³ áóäü-ÿêèé òåàòð — öå ïðî
íîâèé åìîö³éíèé äîñâ³ä. Çàçâè÷àé òîé åìîö³éíèé äîñâ³ä, ÿêèé
ìè íå ìîæåìî îòðèìàòè ó æèòò³,
çíàõîäèìî ÷åðåç òåàòð. À çàðàç
ó ëþäåé ñò³ëüêè íîâîãî äîñâ³äó,
ùî äëÿ òîãî, ùîá òåàòð áóâ êîðèñíèì ³ ïðèí³ñ ùîñü íîâå, â³í
ïîâèíåí áóòè, ÿê ê³í÷èê ãîëî÷êè!
Ùîá ïðîáèòèñÿ ÷åðåç òîé íàø
ïåðåíàñè÷åíèé íîâèé «ïîáóò».
Ùîá òåàòð âñå-òàêè ì³ã ïîäàðóâàòè ùîñü á³ëüøå ãëÿäà÷ó, â³í
ìóñèòü áóòè ñèëüí³øèì. À òîé,
ÿêèé íå ïðîáèâàòèìåòüñÿ ³ çàëèøèòüñÿ íà òîìó æ ð³âí³, ùî é
äî ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè, ïðîñòî íå ïðîéäå ïðèðîäíèé â³äá³ð.
ПРО НОВІ ІМЕНА І ЗІРОК
МОЛОДОЇ ДРАМАТУРГІЇ
— Ïîâíà íàçâà íàøîãî òåàòðó — Óêðà¿íñüêèé ìàëèé äðàìàòè÷íèé òåàòð, òîæ ó íàñ ó ñòàòóò³ ïðîïèñàíå ïåðøîâ³äêðèòòÿ
íîâèõ ³ìåí íà ñöåí³. Öå áóâ íàø
ïðîô³ëü ³ äî â³éíè ³, çâ³ñíî, çàðàç ìè áóäåìî éîãî ïðîäîâæóâàòè. Ïîòóæíî ðîçâèâàºòüñÿ
ìîëîäà óêðà¿íñüêà äðàìàòóðã³ÿ,
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷èìàëî íîâèõ ³ìåí ³
áàãàòî ³ç íèõ îäðàçó äóæå ãó÷íî

çàÿâëÿþòü ïðî ñåáå! Íå ïëàâíî,
à ïðÿìî ç ïåðøî¿-äðóãî¿-òðåòüî¿
ï’ºñè ñòàþòü ç³ðêàìè ìîëîäî¿
äðàìàòóðã³¿, ñòàâëÿòüñÿ ó áàãàòüîõ òåàòðàõ. Âîíè òàêîæ çàðàç
ïèøóòü ãîñòð³øèé ³ ÷åñí³øèé ìàòåð³àë. Çîêðåìà, îñòàííÿ íàøà
ïðåì’ºðà, ÿêó ìè ç³ãðàëè âæå ï³ä
÷àñ â³éíè ó Í³ìå÷÷èí³ — öå àâ³àäðàìà «Çàëüîò» çà ï’ºñîþ «Äÿäÿ
Ì³øà ïðîõîäèòü ìèìî» ñó÷àñíî¿
óêðà¿íñüêî¿ äðàìàòóðãèí³ Ëþäìèëè Òèìîøåíêî. Öå ïðåì’ºðà,
ÿêà ìàëà áóòè 25 ëþòîãî, àëå
â³äáóëàñÿ 5 ÷åðâíÿ ó Øòóòãàðò³, äå äî íàñ ïðèéøëè ãëÿäà÷³
50 íà 50 — ³ íàø³ óêðà¿íö³, ³
í³ìö³. Ìè çàçäàëåã³äü çðîáèëè
ïðîôåñ³éí³ í³ìåöüê³ ñóáòèòðè,
òîæ áóëè çðîçóì³ë³ âñ³ì ì³ñöåâèì.
«У НІМЕЧЧИНІ НАЙБІЛЬШЕ
ВРАЗИЛА РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ГЛЯДАЧІВ»
— Ï³ä ÷àñ íàøèõ ãàñòðîëåé
ó Øòóòãàðò³ íàéá³ëüøå âðàçèëè
ãëÿäà÷³ — ñàì³ í³ìö³. Òå, íàñê³ëüêè ð³çí³ ëþäè òàì õîäÿòü
ó òåàòð. Áî ó íàñ âñå-òàêè ÷³òêî
ïðîñë³äêîâóþòüñÿ ð³çí³ àóäèòîð³¿, çîêðåìà, ó Êèºâ³ º ãëÿäà÷³ «Äèêîãî òåàòðó», º ãëÿäà÷³
òåàòðó Ôðàíêà — öå ëþäè, ÿê³
íå ïåðåñ³êàþòüñÿ, çà âèíÿòêîì,
çâè÷àéíî, òèõ òåàòðàë³â, ÿê³ â³äâ³äóþòü âñ³ ïðåì’ºðè âñ³õ òåàòð³â,
ÿê³ ëþáëÿòü, çíàþòü, ñë³äêóþòü
ä³éñíî çà óñ³ìà. Àëå çàçâè÷àé öå
ð³çí³ òóñîâêè, ð³çí³ ñóáêóëüòóðè.
Ó Øòóòãàðò³ æ âæå ó ôîº ïåðåä âèñòàâîþ ó ìåíå ðîçá³ãàëèñÿ
î÷³! Áî ÿ áà÷èâ, ùî òóò ïîðÿä
íà îäíó ³ òó æ ñàìó âèñòàâó —
ïðè÷îìó íå ç ðîçìèòèì ïîçèö³þâàííÿì íà ð³çí³ ö³ëüîâ³, à ç
äóæå ÷³òêèì ïîçèö³þâàííÿì,
ÿêå îäðàçó äàº çðîçóì³òè, ÿêà öå
âèñòàâà — éøëè ³ ïðîãðåñèâíà,
íåôîðìàëüíà ìîëîäü, ³ òóò æå
ëþäè ñòàðøîãî, ïîâàæíîãî â³êó.
Âîíè ïîðÿä ñ³äàþòü íà ñò³ëüö³
³ îäíàêîâî ùèðî ñïðèéìàþòü,
ÿêèé áè öå íå áóâ ìàòåð³àë. Òàê
ñàìî íà íàø³é âèñòàâ³ — áóëà
äóæå ð³çíîìàí³òíà ïóáë³êà. Öå
íàéá³ëüøå âðàæåííÿ!

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:

23

RIA, Ñåðåäà, 10 ñåðïíÿ 2022

КІНО

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

КОНЦЕРТИ

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

Кінні прогулянки у Вінниці
Їжак Сонік 2
Анімація
10.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.20, 12.20, 13.40,
14.40, 16.00, 17.00, 18.20, 19.20
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

Швидкісний поїзд
Екшн. 10.08, поч. о 12.40, 15.10, 17.40, 20.10
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація. 10.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.10, 18.00, 19.10, 20.00
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

Диваки форева (укр. субтитри)
Документальний. 10.08, поч. о 10.40
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

Загублене місто
Пригоди. 10.08, поч. о 15.00
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

Тор: Любов і грім
Фентезі
10.08, поч. о 10.00, 11.00, 12.20, 13.20, 14.40,
15.40, 17.00, 18.00, 19.20, 20.20
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

Посіпаки. Становлення Лиходія
Анімація. 10.08, поч. о 10.00, 11.40, 13.20
З 11.08 довідка за тел. (096)00035050

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

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
10.08, поч. о 12.10, 16.10
11.08-17.08, поч. о 10.00, 14.10

Їжак Сонік 2
Анімація
10.08, поч. о 10.00, 14.00, 18.00
11.08-17.08, поч. о 12.00, 16.00

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

Швидкісний поїзд
Екшн
10.08, поч. о 12.30, 14.45, 15.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Їжак Сонік 2
Анімація
10.08, поч. о 10.00, 10.05, 12.20, 14.40, 15.50,
17.00, 17.10, 19.20
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Матусі
Драма
10.08, поч. о 12.20
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація
10.08, поч. о 10.15, 14.10, 16.05, 18.10
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
10.08, поч. о 10.30, 12.10, 16.30
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Загублене місто
Пригоди
10.08, поч. о 10.10, 14.20, 18.00
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Тор: Любов і грім
Фентезі
10.08, поч. о 10.30, 12.20, 13.00, 14.30, 17.00,
19.30, 20.10
З 11.08 довідка за тел. (0800)308111

Коні — це справжні терапевти, які допоможуть
вам пережити хвилювання, смуту, відволіктися
від буденності, а ще ви отримаєте позитивні
емоції і неймовірні враження.
Запрошуємо усіх бажаючих на прогулянки верхи по живописних краєвидах. У нас ви можете
поспілкуватися з граційними тваринами, а саме
з конями, які подарують неймовірні враження
та позитивні емоції.
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. Також у
нас ви можете отримати безкоштовну фотосесію з нашими конями у дивовижній локації,
оплата лише за оренду коня.
Вартість оренди та катання: 500 грн/година за
коня як у будні, так і вихідні дні.
Оренда поні — 300 грн 30 хв, 500 грн/година. У
вартість входить інструктор.
Деталі за тел. (068)3044448.

Активний
відпочинок у
картинг-клубі
Активно та весело провести вільний час у Вінниці пропонує перший
картинг-клуб «GT».
Сучасний парк машин, обладнання телеметрії,
унікальна траса дають вам максимум адреналіну за 10-хвилинний заїзд. Також у картинг-клубі
«GT» найдовша і екстремальна траса у Вінниці,
розроблена за рекомендаціями фахівців.
Довжина траси: 400 м. Кількість поворотів: 15.
Картинг-клуб працює щодня, за адресою: (вул.
Келецька, 117Б ТЦ «Plaza park»).
Детальний графік роботи:
понеділок — неділя з 12.00 до 20.00 без
перерв.
Ціна: 250 — 350 грн.
Для дівчат у п’ятницю — 250 грн.
Довідки за телефоном (067)1607077.

Pianoбой з акустичним концертом

ТеСАМеШоу. Гумор-шоу «Вар’яти»

10 серпня в ресторані «Mont Blanc» зустрічайте
Дмитра Шурова AKA Pianoбой, разом із незмінним барабанщиком групи Григорієм Олійником та
скрипалем Мойсеєм Бондаренко.
У найважчі часи саме музика рятує і підтримує
нас, дає нам надію, піднімає нас з емоційного
дна.
Ми будемо разом посміхатись і плакати, співати
та імпровізувати у безпечних місцях — всі
концерти пройдуть винятково у підвальних приміщеннях.
Крім того, нами разом будуть зібрані чималі
кошти на термінові потреби наших захисників.
До зустрічі, дорогі співвітчизники, тримаємось
своїх!
Початок о 19.00. Вартість квитків від 300—500
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

МУЗЕЙ

Екскурсія в музей Пирогова
Музейно-садибний комплекс ім. Пирогова,
присвячений життю та діяльності видатного
лікаря-хірурга.
Музей працює з вівторка по неділю з
10.00 до 17.00, каса працює до 16.00.
Вартість відвідування музею ім. Пирогова:
Повний квиток: для дорослих 170 грн
для учнів/студентів/пенсіонерів 85 грн
Будинок ім. Пирогова:
для дорослих: 80 грн;

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК
Відпочинок у кав‘ярні-музеї Панъ
Заваркiнъ та синъ

Мотузковий парк у
Вінниці
У Вишенському парку,
на березі Вишенського
озера працює один із
найбільших мотузкових
парків у країні. Випробувати свої сили в мотузковому парку може
кожен від 2 до 100 років.
Мотузковий парк — це сучасний спортивнорозважальний 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.
Телефон для довідок: (095)3936555
Режим роботи парку: 10.00–19.00 щоденно.

Розваги у квесткімнаті «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».
Телефон для довідок (096)530516.
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Костянтина
Василенка, 16.

для учнів/студентів/пенсіонерів: 40 грн
Музей-Аптека:
для дорослих: 40 грн
для учнів/студентів/пенсіонерів: 20 грн
Церква-Некрополь:
для дорослих: 50 грн
для учнів/студентів/пенсіонерів: 25 грн
Вхід на територію: для дорослих: 20 грн
для учнів/студентів/пенсіонерів: 10 грн
Телефони для довідок: (0432)46–69–37,
(0432)43–71–49.

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

Хочете поринути у минуле? Дізнатися, якою була
Вінниця сотні років тому? Ласкаво просимо в
музей-кав’ярню «Панъ Заваркінъ та синъ». Це
унікальне місце з атмосферою кінця ХІХ — початку
ХХ ст., де можна випити смачного чаю та кави, скуштувати домашні десерти та переглянути колекцію
старовинних годинників. Музей-кав’ярня часто
влаштовує вечори живої музики. Отож тут можна
не лише випити смачної кави та чаю, побачити
унікальні експонати та насолодитись приємною
музикою.
Графік роботи: щоденно з 10.00 до 18.00, за адресою: вул. Олександра Соловйова, 3.
Вхід вільний.

Відпочинок на теплоходах по
Південному Бугу
Сезон судноплавства у Вінниці триває аж до пізньої
осені. Всі охочі можуть замовити прогулянки по річці Південний Буг, де курсують прогулянкові катери.
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 на вінницькому пароплаві
можна за телефонами: (068)0416691, (097)0772797.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

В касі магазину:
— Юначе, вам вісімнадцять вже
виповнилося?
— Але я ж Пепсі купую.
— А я просто цікавлюся. Я жінка
вільна!

***

— Дівчата! Я такого галантного
кавалера знайшла, кожен день
мені по сто троянд дарує, вже вся
кімната заставлена трояндами!
— Ух ти! А хто він такий?
— Та це Сашко з п’ятого під’їзду.
— Тьфу! Я його знаю, він
на кладовищі сторожем працює…

***

— Тату, а хлопчики у нашому класі
матюки на дошці писали…
— Це погані хлопчики, ти хоч з
ними не писала?
— Ні! Я диктувала!

***

— Скільки коштуватиме бензопила,
щоб пиляти москаля?
— Це вам обійдеться в $1000.
— Зачекайте, це не правильно все.
Давайте ще раз!
— Означає обійдеться…
— О, правильно, обійдеться,
пилятиму звичайною пилкою…

***

Після прогулянки з псом чоловік
повертається додому і каже
дружині:
— Не знаю, що трапилось із нашим
Азором, але всю дорогу назад він
рвався і гавкав, наче хотів щось
сказати!
Жінка заходить у вітальню,
дивиться на собаку і каже:
— Він хотів сказати, що він — чужий
пес!

***

— Моя дружина зовсім здуріла!
— А що з нею?
— Уяви собі, кожного дня лягає
спати о третій годині ночі.
— А що ж вона робить до цього
часу? Гуляє?
— Та ні. Чекає на мене.

***

У молодої жінки постійно боліла
голова. Лікар порадив їй вийти
заміж, а через якийсь час питає:
— Ви вже маєте чоловіка?
— Так, дякую.
— А голова вже не болить?
— Болить, але тепер — у нього.

***

***

Порада дня. Поважайте людей
в окулярах, бо вони заплатили
гроші, щоб бачити вас.

***

Люблю читати гороскопи. Це єдине
місце, де я маю гроші, подорожі та
ідеальні стосунки.

Судячи по кількості охорони
в патріарха кирила — в Бога він
не вірить…
Російська мама взяла кредит
на 7 мільйонів рублів у заставу
мертвого сина, який на момент
укладення кредитного договору
був ще живий… Вона вірить у ЗСУ!

***

В дитинстві завжди хотіла
дізнатися, що було в російській
казці далі, після того, як Іван-дурак
став царем. Дізналася.

***

— Куме! Ви чули? путін помер!
— А чого?
— Банальна смерть: подавився
Україною.

***

Приходить чоловік на цвинтар і
чує, що хтось кричить: Ура! Браво!
Підходить, бачить зграю українців
і двох замучених могильників.
Питає:
— Що тут сталося?
— Та вчора путін помер, то ми його
сьогодні, бл**, десять разів на біс
закопуємо!

***

Коли путін говорить, що вони ще
нічого серйозного не починали —
я би на місці росіян більше починав
нервувати, бо виглядає так, що
вони ще не серйозно вмирають.

***

***

Молодий батько — педіатрові:
— Лікарю, дружина залишила
на мене нашу дитину і поїхала
у відпустку. А маля втрачає у вазі.
Я і на прогулянки його воджу, і
масаж роблю, і кварцові ванни, і
гімнастику…
— А чим ви його годуєте?
— Тьху, дідько, так і знав, що щось
забуду!

***

— Я вчора пішов на нудистський
пляж, так у мене щелепа до колін
відвисла.
— Що, так здивувався?
— Ні, так прикривався.

***

— Чим відрізняються борці сумо від
звичайних японців?
— Вони їдять ложками!

***

Жінка — чоловікові:
— Мені тут запропонували на кілька
днів на море поїхати.
— Ну і що, ти поїдеш?
— Що я, дурна — не скористатись
таким моментом?!! А ти не поїдеш?
— Ні, звичайно. Що я, дурний —
не скористатись таким
моментом?..

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
10.08

+22
+14

+23
+14

+23
+14

ЧЕТВЕР
11 .08

+26
+14

+22
+15

+23
+17

П’ЯТНИЦЯ
12 .08

+21
+17

+23
+16

+26
+17

СУБОТА
13 .08

+29
+16

+26
+18

+26
+18

НЕДІЛЯ
14 .08

+30
+17

+25
+17

+26
+17

ПОНЕДІЛОК
15.08

+29
+18

+25
+18

+27
+17

ВІВТОРОК
16.08

+27
+17

+25
+18

+27
+18

ОВЕН
Приплив енергії на початку
тижня вас просто окрилить.
Інформацію, що надходить,
необхідно перевіряти ще
раз. П’ятниця хороша для
початку справ як великих та
важливих, так і незначних.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня діліться своїм
досвідом та знаннями, повертайте борги та завершуйте проєкти. Ваші старання
на роботі принесуть велику
віддачу, а ініціатива не залишиться непоміченою.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня бажано скоротити обсяг роботи. Присвятіть більше часу відпочинку.
І вам вдасться відчути внутрішню гармонію та бажання
жити, творити, любити.

РАК
Цього тижня вам потрібно
бути зібраним і спокійним,
навіть якщо навколо вирують бурі. Це шлях до успіху.
У вихідні близькі люди
можуть чекати від вас ухвалення важливого рішення,
не розчаровуйте їх.

ЛЕВ
Настав важливий час, що
дозволяє розкрити себе
у професійному плані, так
що зосередьтеся на роботі,
але не витрачайте свої сили
на дрібниці. Ставте собі
глобальні завдання, уникайте конфліктів. Здобувши
душевний спокій і забувши
про недовірливість, ви станете господарем становища.

ДІВА
Постарайтеся зібратися з
духом і закінчити разом усі
набридлі справи. І зі спокійною душею вирушити
у відпустку чи бодай на дачу.
Дрібні неприємності в сім’ї
не варто сприймати занадто
близько до серця.

ТЕРЕЗИ
Гарна пора для повноцінного відпочинку. Варто
розпочати відпустку саме
зараз. Ті ж представники
знака, чиї відпустки поки що
не розпочалися, вирішують
інші завдання. Фортуна буде
до вас прихильна і допоможе просуванню кар’єрними
сходами.

СКОРПІОН
Ви можете виявитися
об’єктом підвищеної
уваги, вас із задоволенням
слухатимуть, ваш авторитет
зросте. Ви отримаєте дуже
вигідний контракт. Дайте
близьким любов та свободу.

СТРІЛЕЦЬ
Нарешті багато проблем, що
мучили вас, підуть. Тиждень
добрий для справ, які
можна швидко закінчити.
Не бажано починати щось
нове. Вихідні варто провести
у романтичній обстановці,
бажано за містом.

КОЗЕРІГ
Довіряй, але перевіряй —
ось одне з головних завдань
тижня. Ви зможете досягти
майже будь-яких вершин,
але лише за критичного
ставлення до себе і до оточуючих. Не піддавайтеся
на обман та провокації,
на роботі можуть виникнути
раптові проблеми.

ВОДОЛІЙ
Настав час визначитися, які
з ваших ділових контактів
є перспективними, а які —
ні. Вдалий час для пошуку
нової роботи. Будьте наполегливішими, тоді удача вам
усміхнеться, і ви зможете
реалізувати свої давні ідеї.

РИБИ
Постарайтеся не дратуватися і
тримати емоції під контролем,
інакше великий ризик через
дрібниці зруйнувати перспективні зв’язки. Наприкінці тижня вас можуть спровокувати
на з’ясування стосунків.

