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СКІЛЬКИ ЗАРАЗ КОШТУЄ ЗДАТИ НА ПРАВА?

20MINUT.UA

НОВЕ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
ЯК МОЖУТЬ НАЗВАТИ ВАШУ ВУЛИЦЮ?
У місті планують

перейменовувати вулиці
та площі. Попередній
список із понад 70 нових
назв склали історики та
міські чиновники
Ми зібрали в таблицю
адреси, пропоновані
назви та обґрунтування
до кожного
перейменування
Нові назви ще
не остаточні.
Свої пропозиції
та зауваження
можете надіслати
на адресу info@vmr.
gov.ua до 25 серпня
2022 року включно с.6-7

МИНУВ МІСЯЦЬ З ДНЯ
ОБСТРІЛУ ВІННИЦІ

ПРО МЕДИЧНУ ДОВІДКУ
ДЛЯ ШКОЛИ

14 липня залишиться назавжди
жахливим днем в історії
Вінниці. 28 людей загинули,
89 — опинилися в лікарнях.
Скільки людей ще лікують? Яка
загальна сума збитків? І що буде
с. 5
з Будинком офіцерів?


Ще

не знаємо, як будемо
навчатись, а довідку 086 треба
нести. В батьківських чатах це
тема №2, після теми про офлайн
чи онлайн-навчання. Чи потрібно
брати довідку, якщо дитина
точно буде на онлайні?
с. 4

РЕКЛАМА

468084

510446
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ЗА 32 МЛН ГРН ПРОДОВЖАТЬ
РЕКОНСТРУКЦІЮ «ХІМІКА»

ДУМКА
ЮРІЙ
ПРОКОПЕНКО
ПОЕТ

Говорімо
українською
Ìîº ïîêîë³ííÿ, ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³, íàâ³òü íå çàìèñëþâàëîñÿ íàä òèì, ÷îìó
óêðà¿íö³ ïî÷àëè ðîçìîâëÿòè ðîñ³éñüêîþ. Óêðà¿íñüêó
ìîâó íàìàãàëèñÿ çîáðàæàòè
ÿê ìîâó ìèíóëîãî (ìîâó ñåëà
³ êð³ïàê³â), ÿêà íå ìàº àí³
ìàéáóòíüîãî, àí³ ïåðñïåêòèâ. Íà ñâ³é ñîðîì, çàìîëîäó ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âïëèâîì
ðîñ³éñüêî¿ ïðîïàãàíäè, òàê
ââàæàâ ³ ÿ.
Ïðîçð³ííÿ ïðèéøëî ó
2014 ðîö³, êîëè ðîñ³ÿ àíåêñóâàëà Êðèì ³ âäåðëàñÿ
íà Äîíå÷÷èíó é Ëóãàíùèíó.
Âòîðãíåííÿ ìîñêîâèòè âèïðàâäîâóâàëè ïîðÿòóíêîì
«ðóñêîãîâîðÿùèõ» â³ä óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â. Êîæåí
ñâ³äîìèé óêðà¿íåöü ðîçóì³â,
ùî öåé ïðèâ³ä — ìàÿ÷íÿ.
Ñüîãîäí³ ÷àñòèíà óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ââàæàº,
ùî ìîâíå ïèòàííÿ íå íà ÷àñ³.
Ìîâëÿâ, ï³ñëÿ ïåðåìîãè ïî÷íåìî â÷èòè óêðà¿íñüêó. Äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ äîçâîëÿþòü
ñîá³ âèñëîâëþâàòèñü ìîâîþ
îêóïàíòà íà íàö³îíàëüíîìó
òåëåáà÷åíí³, áî äîñ³ íå âèâ÷èëè ð³äíó ìîâó. Àëå ùîá
ïåðåìîãòè âîðîãà íà ïîë³
áîþ, íàñàìïåðåä ïîòð³áíî ïåðåìîãòè éîãî ó ñâî¿é
ãîëîâ³. ßêùî óêðà¿íñüêèé
ìåíòàë³òåò îòðèìàº ïåðåâàãó
â íàøîìó ñïîñîá³ ìèñëåííÿ,
òî ïåðåìîãà îáîâ’ÿçêîâî áóäå
çà íàìè.
Çàêëèêàþ âñ³õ ðîñ³éñüêîìîâíèõ óêðà¿íö³â ïî÷àòè ïîçáóâàòèñÿ ³ìïåðñüêî¿ ñïàäùèíè, ÿêà òðó¿ëà íàø ìîçîê
êîìïëåêñîì ìåíøîâàðòîñò³.
Áî ñàìå çàðàç, êîëè ñòî¿òü
ïèòàííÿ ³ñíóâàííÿ äåðæàâè
Óêðà¿íè ÿê òàêî¿, ïðèéøîâ
ìîìåíò äëÿ óñâ³äîìëåííÿ
ñâîãî óêðà¿íñòâà.
Äóõîâíèé àâòîðèòåò Óêðà¿íè — Ëþáîìèð Ãóçàð, â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ³íòåðâ’þ ñêàçàâ:
â Óêðà¿í³ íåìàº ïîä³ëó íà ñõ³ä
³ çàõ³ä, º ïîä³ë ì³æ òèìè, õòî
ëþáèòü Óêðà¿íó ³ õòî í³.
Ó ìîºìó ðîçóì³íí³ ëþáèòè Óêðà¿íó — öå íàñàìïåðåä
ðîáèòè âñå çàäëÿ ¿¿ ïðîöâ³òàííÿ. À ïðîöâ³òàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ íåìîæëèâå áåç
âæèâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ùîäíÿ. Áî ìîâà, öå êîð³ííÿ
íàðîäó, ÿêå æèâèòü óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, íàø³ òðàäèö³¿,
âðåøò³ íàøå ìàéáóòíº.

Масштабні ремонти  Днями
в мерії провели тендер на продовження
капремонту парку «Хімік». Початкова
ціна у 34 мільйони 879 тисяч гривень
знизилася до 32 мільйонів 730 тисяч.
Переможцем оголосили вінницьку фірму
«Агропродсоюз». Що зробили з парком
минулого року та що саме передбачено
новим планом робіт?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Çà ñêâåð ì³æ âóëèöÿìè Ïåòðà Çàïîðîæöÿ òà Íåêðàñîâà âçÿëèñÿ ùå ó 2016 ðîö³. Òîä³
ï³ñëÿ ê³ëüêîõ çàïåêëèõ äèñêóñ³é
òà ïóáë³÷íèõ îáãîâîðåíü ì³ñòÿíè
âèð³øèëè, ùî â ïàðêó ìàº áóòè
ñàìå ïàðê, à íå öåðêâà.
Çãîäîì ì³ñüêà âëàäà ïðîâåëà
àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ, ðåçóëüòàòîì ÿêîãî ñòàëà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó ïàðêó: çáåðåæåííÿ äåðåâ,
ñòâîðåííÿ äèòÿ÷î¿ ³ãðîâî¿ çîíè,
ñïîðòèâíà ÷àñòèíà ïàðêó ç òðåíàæåðàìè, âåëîòðåêîì ³ á³ãîâîþ
äîð³æêîþ òà áàãàòî ³íøîãî.
Äî ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèñòóïèëè
íà ïî÷àòêó 2021 ðîêó. Ï³äðÿä
îòðèìàëî â³ííèöüêå ï³äïðèºìñòâî
«Ðîñëàíà», íà ñóìó 20 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Îäíàê ðîáîòè íå çàâåðøèëè, ïðî ùî êàæóòü ì³ñöåâ³ æèòåë³, ÿê³ ëåäü íå ùîäíÿ â³äâ³äóþòü
«Õ³ì³ê».
ПІДРЯДНИКУ ЗАПЛАТИЛИ
ТІЛЬКИ ЧВЕРТЬ
— Ïåâíèé ÷àñ âñå áóëî çàãîðîäæåíî ïàðêàíîì, à êîëè éîãî
çíÿëè — òî ñóòòºâèõ çì³í ìè
íå ïîáà÷èëè. Íàø ïàðê áóâ ïåðåêîïàíèé. Äîáðå, ùî ïðèíàéìí³
äîðîáèëè ï³øîõ³äí³ äîð³æêè, áî
ðàí³øå òóò, ï³ñëÿ äîùó, çàâæäè
áóëî áîëîòî, — ñêàçàëà ì³ñöåâà
æèòåëüêà Îëåíà.
Ó â³äðåìîíòîâàí³é âõ³äí³é ãðóï³
çíîâó ç’ÿâèëèñü ðîñëèíè. Â³äðåìîíòîâàíà àëüòàíêà ïîêè âèãëÿäàº «ñâ³æîþ». Ï³øîõ³äí³ äîð³æêè
íå âñþäè ïðîêëàäåí³.
— 20 ðîê³â ÿ ÷åêàëà íà öåé ðåìîíò, à éîãî òàê ³ íå äîðîáèëè.
Óâå÷åð³ îñâ³òëåííÿ íåìàº, òóò
òåìðÿâà. Íå âñòàíîâèëè æîäíî¿ ëàìïî÷êè. Òðàâó òóò òàêîæ
íå êîñÿòü. Óñå çàõàðàùåíå. À òå,
ùî áóëî â³äðåìîíòîâàíå — çà-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

БРОНІСЛАВА (64), БІБЛІОТЕКАРКА:

— Що робимо? Боїмося, бо
сховатися ніде. Поки знайдеш укриття в нашому районі, можна вмерти декілька
разів.

ОЛЕНА (31), МАЙСТЕР ЦЕХУ
ПОЛІРУВАННЯ:

— Страшно спускатися з шостого поверху. Але під час повітряної тривоги зі своїми
дітьми завжди спускаюсь.

íåïàäàº, — ñêàçàëà ³íøà ì³ñöåâà æèòåëüêà, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ
Òåòÿíîþ.
Íà ï³äðÿäíèêà ïîêëàäàëè çàâäàííÿ ïîñòàâèòè 88 ëàâ, âèñàäèòè íîâ³ äåðåâà, ñôîðìóâàòè
äîâæåëåçíó «ëàâó äîáðîñóñ³äñòâà»,
îãîðîäèòè ìàéäàí÷èê äëÿ âèãóëó
ñîáàê ³ áàãàòî ³íøîãî. Ï³äïðèºìñòâî öüîãî íå çðîáèëî, ùî ï³äòâåðäèëè ³ â ìåð³¿.
— Áóâ ðîç³ðâàíèé äîãîâ³ð ç ï³äðÿäíèêîì. Ïðîâåëè êîðèãóâàííÿ
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Òà ðîçðàõóâàëèñÿ çà ôàêòîì âèêîíàíèõ
ðîá³ò ç âèêîíàâöåì, — ñêàçàâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ
Þð³é Ñåìåíþê.
Òîæ çàì³ñòü 20 ìëí ãðí ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ðîñëàíà»

«20 ðîê³â ÿ ÷åêàëà íà
öåé ðåìîíò, à éîãî
òàê ³ íå äîðîáèëè. Óñå
çàõàðàùåíå. À òå, ùî
áóëî â³äðåìîíòîâàíå
— çàíåïàäàº»
îòðèìàëî ò³ëüêè 4,7 ìëí ãðí. Ïðî
ùî âêàçàíî â óãîä³ äî òåíäåðó
(prozorro.gov.ua/tender/UA-2020–
06–30–003673-a).
ЯКІ ЩЕ РЕМОНТИ ПІД ЧАС
ВІЙНИ
Íåâèêîíàí³ åëåìåíòè ïîïåðåäíüîãî òåíäåðó óâ³éøëè â íîâèé
ï³äðÿä.
Ç òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÷èòàºìî, ùî ï³äðÿäíèêó äîðó÷àòü
âèñàäèòè ãàçîííó òðàâó, äåðåâà ³
êóù³, ïðîêëàñòè îáëàäíàííÿ äëÿ
ïîëèâó, çðîáèòè îñâ³òëåííÿ ³ â³äåîíàãëÿä, äîðîáèòè ï³øîõ³äí³,
á³ãîâ³ òà âåëîäîð³æêè.
Íàñòóïí³ çàâäàííÿ — äîðîáèòè
ïàðêàí ó âõ³äí³é ãðóï³, ïîñòàâèòè
ëàâêè (ó òîìó ÷èñë³ ëàâó äîáðîñóñ³äñòâà), çðîáèòè äèòÿ÷³ òà ñïîð-

Попередній ремонт «Хіміка» незавершений. Місцеві
жителі кажуть, що тут досі немає освітлення, доріжки не всюди
прокладені та взагалі не косять траву
òèâí³ ìàéäàí÷èêè. Òà ùå äîðîáèòè àëüòàíêó òà ôîíòàí, íà áîðòàõ
ÿêîãî òàêîæ çðîáëÿòü ì³ñöÿ äëÿ
ñèä³ííÿ. Ó ê³íö³ òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ ïåðåäáà÷åí³ äåÿê³ çåìëÿí³
ðîáîòè — çàì³íà òðóá âîäîãîíó òà
êàíàë³çàö³éíèõ êîëîäÿç³â.
Çà òåíäåðîì, óñå öå êîøòóâàòèìå 32 ì³ëüéîíè 730 òèñÿ÷ ãðèâåíü
(prozorro.gov.ua/tender/UA-2022–
07–20–007948-a). Ï³äðÿäíèêîì,
â ðåçóëüòàò³ òîðã³â, õî÷óòü îáðàòè
â³ííèöüêå òîâàðèñòâî «Ï³äïðèºìñòâî «Àãðîïðîäñîþç». Ðàí³øå
ö³é êîìïàí³¿ äîâ³ðÿëè âñòàíîâèòè
ôëàãøòîê íà Çàìêîâ³é ãîð³, êîëî
íà Êîð³àòîâè÷³â òà ïàðêàí íàâêîëî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.
— ß íå ââàæàþ çà ïîòð³áíå
âèòðà÷àòè ì³ëüéîíè ãðèâåíü
íà ðåìîíò ïàðêó, ïîêè òðèâàº â³éíà, — ñêàçàëà æóðíàë³ñòó ì³ñöåâà
æèòåëüêà Ìàðèíà. — Äîñòàòíüî

áóäå ïðèâåñòè äî ëàäó òå, ùî âæå
çðîáëåíî — äîðîáèòè äîð³æêè,
îãîðîäèòè ìàéäàí÷èê äëÿ âèãóëó
ñîáàê, ïîñòàâèòè ê³ëüêà ãîéäàëîê,
ëàâè òà îñâ³òëåííÿ çðîáèòè.
Òîæ ìè ïîä³ëèëèñÿ ö³ºþ äóìêîþ ç äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Þð³ºì Ñåìåíþêîì.
— ß äóìàþ, ùî ñàìå òàê ³ áóäå
â³äáóâàòèñÿ: ïðèâåäåìî äî ëàäó
ï³øîõ³äíó ÷àñòèíó òà çàâåðøèìî
îñâ³òëåííÿ òåðèòîð³¿. Àëå ÷è áóäå
ñàìå òàê — áóäåìî âèð³øóâàòè
ñï³ëüíî ç ï³äðÿäíèêîì, ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ ö³ºþ êîìïàí³ºþ äîãîâîðó íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, — â³äïîâ³â
Þð³é Ñåìåíþê.
Ñòàíîì íà 16 ñåðïíÿ äîãîâ³ð
ï³äðÿäó ç «Àãðîïðîäñîþçîì» ùå
íå ï³äïèñàíèé. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ
óãîäè áóäå â³äîìî ³ ïðî òåðì³íè
âèêîíàííÿ ðåìîíòó «Õ³ì³êà».

Що робите після сигналу тривоги, коли знаходитесь не вдома?

СНІЖАНА (20), СТУДЕНТКА:

КАТЕРИНА (38), ВОЛОНТЕРКА:

СЕРГІЙ (31), ХОРЕОГРАФ:

ОЛЬГА (40), ПЕДАГОГ:

— Покажіть мені, де вони
працюють ті укриття, і де вони
взагалі є! Бо в нашому районі
цих сховищ зовсім не спостерігається.

— Якось, під час тривоги,
намагалася забігти в магазинчик, який знаходиться
в підвальному приміщенні,
але продавці його зачинили.

— Укриттів у Вінниці немає.
Тому під час повітряної тривоги шукаю одразу або дві стіни, чи підвал. Після 14 липня
ігнорувати тривогу не можна!

— Ми переїхали звідти, де вибухи постійно. Тут коли тривога і ми біля дому, то йдемо
у квартиру. Якщо в місті, молимося та йдемо далі.
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У ДВОРІ БУДИНКУ ХТОСЬ БЛОКУЄ
АВТОСИГНАЛІЗАЦІЮ. ЗЛОДІЇ?
Потрібен фахівець  На подвір’ї однієї
з 10-поверхівок на вулиці Пирогова
в автомобілях не спрацьовує сигналізація.
Коли патрульні поліцейські їхали
на незвичний виклик, сподівалися, що це
жарт. Однак не змогли закрити службове
авто з допомогою пульта. Що кажуть з
цього приводу фахівці і поліція?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â öüîãî áóäèíêó íå îòðèìàëè
â³äïîâ³ä³ íà ñâîº
ïèòàííÿ: «×îìó â íèõ ó äâîð³
íå ñïðàöüîâóº àâòîñèãíàë³çàö³ÿ?» ¯õí³ çâåðíåííÿ äî ïîë³ö³¿
é ÑÁÓ íå äàëè áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â.
Çàêðèòè äâåðöÿòà àâòî ç ïóëüòà
ó öüîìó äâîð³ íåìîæëèâî. Ñèãíàë³çàö³ÿ íå ñïðàöüîâóº. Íà â³äñòàí³ ïðèáëèçíî 50 ìåòð³â ³ á³ëüøå
ïðîáëåì íå âèíèêàº, à òóò…
Ùî ðîçïîâ³äàþòü ç öüîãî ïðèâîäó âëàñíèêè àâòîìîá³ë³â?
×è íå íàéá³ëüøå êëîïîò³â ä³ñòàëîñÿ ÷îëîâ³êîâ³ ç àâòîìîá³ëåì
Jeep Cherokee.
Êàæå, ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî,
ùî í³ÿê íå âäàâàëîñÿ â³ä÷èíèòè
äâåðöÿòà ç ïóëüòà. Õî÷à çâå÷îðà,
êîëè çà÷èíèâ ¿õ, îõîðîííà ñèñòåìà ñïðàöþâàëà.
— ßêùî ïóëüò íå ñïðàöüîâóº,
íàñàìïåðåä çàì³íþºø áàòàðåéêè, — ãîâîðèòü â³í. — Ï³øîâ

ó ìàãàçèí, êóïèâ íîâ³, àëå öå
íå äàëî ðåçóëüòàòó.
×åðåç äåÿêèé ÷àñ, ï³ñëÿ áàãàòüîõ ñïðîá, ñèñòåìà âñå-òàêè
ñïðàöþâàâ. Äâåðöÿòà âäàëîñÿ
â³ä÷èíèòè. Âò³ì, íà öüîìó ìèòàðñòâà ìîãî ñï³âðîçìîâíèêà
íå çàê³í÷èëèñÿ.
— Äâèãóí ó ìîºìó àâòîìîá³ë³ çàïóñêàºòüñÿ ç äîïîìîãîþ

Òàêà ñèòóàö³ÿ ìàëà á
ïðèâåðíóòè óâàãó
ïðàâîîõîðîíö³â.
ª æ ÿêàñü ïðè÷èíà!
Éäåòüñÿ íå ïðîñòî ïðî
àâòîñèãíàë³çàö³þ…
êíîïêè, — ïðîäîâæóº â³í. —
Êîëè íà íå¿ íàòèñêàâ, íà ïàíåë³ ç’ÿâëÿâñÿ íàïèñ ïðî òå, ùî
åëåêòðîí³êà íå áà÷èòü êëþ÷à.
Çíà÷èòü, ñ³â àêóìóëÿòîð, ïîäóìàâ ÿ. ²íàêøå, ùî ùå ìîãëî
áóòè?
Â³í çíÿâ àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ
³ ïîâ³ç ¿¿ íà ñòàíö³þ, àáè ï³äçàðÿäèòè.

У дворі цього будинку не спрацьовує система безпеки автомобілів. Власники авто просять
поліцію встановити джерело радіоперешкод для автосигналізації
— Äëÿ ÷îãî âè ¿¿ ïðèâåçëè?
Ó âàñ íîðìàëüíà áàòàðåÿ, — ïî÷óâ
â³ä ìàéñòðà, êîëè òîé ïåðåâ³ðèâ
àêóìóëÿòîð.
Âåñü äåíü ÷îëîâ³ê âèòðàòèâ
íà äçâ³íêè äî ìàéñòð³â, àáè õòîñü
ïîÿñíèâ, ùî ðîáèòè ó òàê³é ñèòóàö³¿.
Êàæå, á³ëüø³ñòü ïîðàä ñõîäèëàñÿ íà òîìó, ùî íåîáõ³äíî çàì³íèòè êëþ÷ äî çàìêà çàïàëåííÿ.
— ßêùî ïðî öå ãîâîðèòü á³ëüø³ñòü, çíà÷èòü, òðåáà ì³íÿòè, —
ïðîäîâæóº ðîçìîâó ÷îëîâ³ê. —
Àëå òàêå áàæàííÿ ó ìåíå îäðàçó
ïðîïàëî, êîëè íàçâàëè âàðò³ñòü
íîâîãî êëþ÷à. Öå íàâ³òü íå òèñÿ÷à äîëàð³â, à á³ëüøå.

Знайти джерело радіоперешкод може спеціально навчений фахівець
Журналіст RIA попросив прокоментувати ситуацію керівника ТОВ
«Авто Безпека», чоловік назвав
себе Дмитром.
— У дворі з’явилися радіоперешкоди, тому сигналізація не реагує
на команди з пульта, — каже співрозмовник. — Встановити місце
знаходження такого джерела непросто, для цього потрібен спеціальний пристрій. У нас його нема.
Думаю, що таким користуються
спецслужби.
Йдеться не тільки про пристрій.
Потрібен фахівець, навчений ним

користуватися. Він повинен мати
знання, зокрема, в галузі радіоелектроніки, навички користування
пристроєм. Знаю, що це рідкісна
професія.
Якщо власник автомобіля опинився у такій ситуації, порада виходу із неї проста. Більшість водіїв
знають про неї.
Допомогти вирішити проблему
може максимальне скорочення
відстані між брелоком і приймачем сигналу. Спробуйте піднести
брелок максимально близько
до дверцят, тоді сигналізація

може відреагувати на команду.
Якщо це не допоможе, треба
відбуксирувати автомобіль у ту
зону, де відсутні радіоперешкоди.
Пан Дмитро уточнив, що у Вінниці
є «стандартні місця», де не спрацьовує сигналізація. Назвав перехрестя проспекту Космонавтів
і вулиці Келецька, а також район
ринку «Урожай». Крім того, перешкоди для охоронної системи
автомобіля можуть виникати біля
деяких підприємств, секретних
об’єктів, аеропортів.

Ó òîé ÷àñ, êîëè â³í ïðèâ³ç
äî àâòîìîá³ëÿ ìàéñòðà ç àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïîðó÷ ïðîõîäèâ ñóñ³ä
³ç ïåðøîãî ï³ä’¿çäó. Âëàñíèê Jeep
Cherokee ïðîæèâàº ó äðóãîìó
ï³ä’¿çä³.
Ïîö³êàâèâñÿ, ùî íå òàê ç àâòîìîá³ëåì, à òîä³ â³äïîâ³â: «Ó ìåíå
âæå òàêå áóëî. Ïðè÷èíà íå â ìàøèí³. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî ó íàñ
ó äâîð³ õòîñü, ÷è ùîñü áëîêóº
àâòîñèãíàë³çàö³þ. Â³äòîä³ ñòàâëþ
ìàøèíó ïîäàë³ â³ä äâîðó».
Äæèï â³äáóêñèðóâàëè ïîäàë³
â³ä äâîðó, ³ ìàøèíà çíîâó ñòàëà
ðåàãóâàòè íà ñèñòåìó áåçïåêè.
Àáè âñòàíîâèòè ïðè÷èíó
íåçâè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ñòàðøèé
ïî áóäèíêó íà ³ì’ÿ Ñåðã³é çàòåëåôîíóâàâ ó ïîë³ö³þ. Íà âèêëèê ïðè¿õàëè ïàòðóëüí³. Íà íèõ
÷åêàëè äåê³ëüêà âëàñíèê³â àâòîìîá³ë³â, ùî ç³òêíóëèñÿ ç òàêèìè
ñàìèìè ïðîáëåìàìè.
Íà çàïèòàííÿ ïàòðóëüíèõ, ùî
ñòàëîñÿ, ¿ì çàïðîïîíóâàëè ñïðîáóâàòè çàêðèòè ñëóæáîâå àâòî ç
ïóëüòà.
Ó â³äïîâ³äü ïîë³öåéñüê³ óñì³õíóëèñÿ. Îäíàê ñêîðèñòàëèñÿ ïóëüòîì. Ï³ñëÿ òîãî ó íèõ
çì³íèâñÿ âèãëÿä îáëè÷÷ÿ. Óæå
íå óñì³õàëèñÿ.
Òàê îïèñàâ ðîçìîâó ç ïàòðóëüíèìè çãàäàíèé âèùå âëàñíèê àâòîìîá³ëÿ Jeep Cherokee.
Êàæå, ïàòðóëüíèì òàê ³ íå âäà-

ëîñÿ ïîñòàâèòè ìàøèíó íà ñèãíàë³çàö³þ. Ïóëüò íå ñïðàöüîâóâàâ. Ïîë³öåéñüê³ ñêàçàëè, ùî öå
íå ¿õíÿ êîìïåòåíö³ÿ. Öèì ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ ñë³ä÷³.
Æóðíàë³ñò RIA çàòåëåôîíóâàâ
ðå÷íèö³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Çàð³í³
Ìàºâñüê³é. Ðîçïîâ³â ñèòóàö³þ.
Ïîâ³äîìèâ íîìåð òåëåôîíó ñòàðøîãî ïî áóäèíêó. Ó òîé æå äåíü
äî ïàíà Ñåðã³ÿ çàòåëåôîíóâàâ
ñë³ä÷èé.
— Ìåí³ ñêàçàëè, ùî áóäóòü
ç’ÿñîâóâàòè ïðè÷èíó, — ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòó ñòàðøèé ïî áóäèíêó
ñóòü ðîçìîâè ç ïîë³öåéñüêèì. —
Àëå ïðè öüîìó ïîïåðåäèëè, ùî
ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè, áåç
íèõ íå ìîæíà âñòàíîâèòè äæåðåëî ïåðåøêîä. Ñêàçàëè, ùî ó íèõ
òàêèõ ïðèëàä³â íåìà.
Ñòàðøèé ïî áóäèíêó òåëåôîíóâàâ â óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ. Êàæå,
òàì â³äïîâ³ëè, ùî öå íå ¿õíÿ êîìïåòåíö³ÿ, ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ
äî ïîë³ö³¿.
— Ó íàø³é êðà¿í³ â³éíà, íå ðàç
÷óºìî, ÿê íàñ çàêëèêàþòü áóòè
ïèëüíèìè, íà âñå çâåðòàòè óâàãó, îñîáëèâî íà ð³çíîãî ðîäó ï³äîçðè, — ãîâîðèòü ïàí Ñåðã³é. —
Íà ìîþ äóìêó, òàêà ñèòóàö³ÿ, ÿê
ó íàøîìó äâîð³, ìàëà á ïðèâåðíóòè óâàãó ïðàâîîõîðîíö³â. Ðàí³øå òàêîãî íå áóëî. ª æ ÿêàñü
ïðè÷èíà! Éäåòüñÿ íå ïðîñòî ïðî
àâòîñèãíàë³çàö³þ…

Чи буде сквер та меморіал на місці «Ювілейного»?
Мерія відповіла на петицію
МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Àëëà ×åðíÿõ³âñüêà âòðàòèëà
äîíüêó ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó
Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ. Æ³íêà íàïèñàëà
ïåòèö³þ ç ïðîïîçèö³ºþ íà ì³ñö³
«Þâ³ëåéíîãî» ñòâîðèòè ñêâåð ³
ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ.
«Öÿ òðàãåä³ÿ íå çàâåðøèëàñü
Äíåì æàëîáè 15 ëèïíÿ. Âîíà ç
íàìè ùîäíÿ. Ïðî ìàëåíüêó Ë³çó
ïî÷óëà íå ëèøå Óêðà¿íà, à âåñü
ñâ³ò. Ìî¿é äîíå÷ö³, Îëåêñàíäð³
Áîð³âñüê³é, íàçàâæäè çàëèøèëîñÿ

18 ðîê³â. Âîíà çàãèíóëà íà ì³ñö³. 19 ëèïíÿ ïîìåðëà Íàòàëÿ
Ôàëüøòèíñüêà, ñèðîòàìè çàëèøèëèñÿ ¿¿ òðîº ä³òåé. 21 ëèïíÿ
ïåðåñòàëî áèòèñÿ ñåðöå 20-ð³÷íî¿
Îëüãè Ëèñåíêî, êîòðà ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³ ç 98% îï³ê³â ò³ëà.
2 ñåðïíÿ îá³ðâàëîñÿ æèòòÿ Ïàâëà
Êîâàëü÷óêà. Çà íüîãî äî îñòàííüîãî áîðîëèñÿ êîëåãè-ë³êàð³, — öèòóºìî òåêñò ïåòèö³¿. — ²
öå íå âñ³ ³ìåíà. ¯õ 27. ² ãîñòðèì
áîëåì â³äãóêóºòüñÿ ïàì’ÿòü ïðî
êîæíîãî… Â³éíà çàâåðøèòüñÿ, ìè

â³äçíà÷àòèìåìî ïåðåìîãó! Àëå öå
ì³ñöå í³êîëè íå ïîâèííî ñòàòè
ì³ñöåì ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó ÷è
íîâîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó.
Íåõàé ïðî ñêîðáîòíå 14 ëèïíÿ
2022 ðîêó íèí³øí³ì ³ ìàéáóòí³ì
ïîêîë³ííÿì â³ííè÷àí íàãàäóþòü
ñàêóðè. Ê³ëüê³ñòü öèõ äåðåâ ñèìâîë³çóâàòèìå ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ.
Ïðîïîíóºìî òàêîæ âñòàíîâèòè
ìåìîð³àë ç³ ñâ³òëèíàìè çàãèáëèõ.
Öå ºäèíå, ùî ìè, ÿê ð³äí³ ëþäè,
ìîæåìî ïðîñèòè — âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü. Íàìè âæå ñòâîðåíî

áëàãîä³éíó îðãàí³çàö³þ «Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
ïàì’ÿò³ æåðòâ òà äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä ðîñ³éñüêîãî òåðàêòó â ì³ñò³ Â³ííèöÿ, Óêðà¿íà,
14 ëèïíÿ 2022 ðîêó». ×àñòèíó âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç îáëàøòóâàííÿì ñêâåðó é Ìåìîð³àëó, ôîíä
ãîòîâèé ô³íàíñóâàòè».
Ïåòèö³ÿ ðàí³øå òåðì³íó ç³áðàëà
íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ï³äòðèìêè òà 9 ñåðïíÿ îòðèìàëà â³äïîâ³äü â³ä âëàäè. Öèòóºìî:
«Âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè Â³-

ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî ðîçãëÿíóòî Âàøó ïåòèö³þ ùîäî
ñòâîðåííÿ çà êîøòè ì³ñöåâîãî
áþäæåòó ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè
æåðòâàì ðàêåòíîãî óäàðó â ì. Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ 2022 ðîêó, ïîâ³äîìëÿºìî íàñòóïíå.
Âàøó ïðîïîçèö³þ âçÿòî äî â³äîìà òà âðàõóâàííÿ â ðîáîò³. Ïèòàííÿ áóäå âèíåñåíî íà ðîçãëÿä
Ðàäè ç ïèòàíü ³ñòîð³¿, òîïîí³ì³êè
òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì. Â³ííèö³. Äÿêóºìî Âàì çà àêòèâíó
ãðîìàäñüêó ïîçèö³þ».
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НАВІЩО МЕДДОВІДКА У ШКОЛУ,
ЯКЩО НАВЧАННЯ ОНЛАЙН?
Зайва морока?  Ще не знаємо, як
будемо навчатись, а довідку про стан
здоров’я 086 треба нести. В батьківських
чатах це тема № 2, після теми про офлайн
чи онлайн-навчання. Чи потрібно її брати,
якщо дитина точно буде на онлайні?
Чи потрібно витрачати час на вузьких
спеціалістів, коли нерви натягнуті і без
черг у медзакладах?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ê³ëüêà òèæí³â
íîâèé íàâ÷àëüíèé
ð³ê, ³ â áàòüê³â
øêîëÿð³â ãàðÿ÷à
ïîðà. Öüîãî ðîêó
âîíà îñîáëèâà, áî âñ³ ïèòàííÿ
ï³ä ïèòàííÿì: Ôîðìà íàâ÷àííÿ?
Øê³ëüíà ôîðìà? Øê³ëüíèé ðþêçàê? Â øê³ëüíèé ðþêçàê?..
Àëå îäíå ïèòàííÿ ïîêè ùî ñòàëå — ìåäè÷íà äîâ³äêà 086. ¯¿ ïîòð³áíî îòðèìàòè, ³ äî îñòàííüîãî
ðîêó áóëî òðè øëÿõè, äëÿ òðüîõ
âèä³â áàòüê³â.
ВІДПОВІДАЛЬНІ БАТЬКИ —
ЗАВЧАСНО
— ß âåñü ÷àñ, â³äêîëè ìî¿ ä³òè
õîäÿòü â øêîëó, öþ äîâ³äêó ðîáëþ â ê³íö³ òðàâíÿ, — ðîçïîâ³äàº
â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ, ìàìà äâîõ
øêîëÿð³â. — Çàê³í÷èâñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, âñ³ øê³ëüí³ õâîñòè çàêðèëè, çàïèñóºìîñü äî ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ. Â öåé ÷àñ òóò äóæå ìàëî
ïàö³ºíò³â íàâ³òü ó âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â, í³õòî îñîáëèâî íå õâîð³º,
í³êîìó äîâ³äîê íå ïîòð³áíî. Íàñ
øâèäêî çàïèñóþòü äî ë³êàðÿ, òîé
äàº íåîáõ³äí³ íàì ïî â³êó, òà ïðèçíà÷åííÿì íàïðàâëåííÿ äî ñïåö³àë³ñò³â, ìàéæå â îäèí äåíü âñ³õ
ïðîõîäèìî ³ îòðèìóºìî äîâ³äêó
íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê.
КОМУНІКАБЕЛЬНІ БАТЬКИ —
ПО-ХОРОШОМУ
— Â ìåíå êëàñíèé ñ³ìåéíèé
ë³êàð, — ðîçïîâ³äàº ìàìà øåñòèêëàñíèêà Îëüãà. — Âîíà ñòî ðîê³â çíàº ìåíå, ìîþ ðîäèíó, ìîãî
ñèíà. ß â îíëàéí-ðåæèì³ êàæó,
ùî íàñ òóðáóº, (ðîáëþ ôîòî,
çí³ìàþ â³äåî, êîëè ïîòð³áíî ³
íàäñèëàþ) ë³êàðêà äàñòü ïîðàäó,
çàïèøå ïðè íåîáõ³äíîñò³ íà ïðèéîì, íàïðàâèòü äî â³äïîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà, ïðèçíà÷èòü ë³êóâàííÿ. Êîëè ïðèõîäèòü ÷àñ äëÿ ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè â øêîëó, ÿ ïðîñòî
òåëåôîíóþ, êàæó, â ÷îìó ñóòü,
ë³êàðêà, çíàþ÷è âñþ ìåäè÷íó ³ñ-

òîð³þ ìîº¿ äèòèíè, ïðîñòî âèïèñóº áëàíê. Ìåí³ ëèøå òðåáà
ïðèéòè ³ çàáðàòè.
БЕЗТУРБОТНІ БАТЬКИ —
ЗА ГРОШІ
— Êîëè ìîÿ äèòèíà õâîð³º, òîä³
ìè éäåìî äî ë³êàðÿ, ³ ñàìå òîä³
ë³êàð³ êîíñóëüòóþòü, ë³êóþòü,
áî êàæóòü í³÷îãî ñòðàøíîãî, —
ðîçïîâ³äàº ìàìà äåñÿòèêëàñíèêà Îëåíà. — ßêùî äèòèíà ãàðíî
ñåáå ïî÷óâàº, õîäèòè äî ë³êàð³â
íå áà÷ó ïîòðåáè. Òîìó, êîëè ïðèõîäèòü ÷àñ áðàòè ìåäè÷íó äîâ³äêó, ÿ éäó ìàêñèìàëüíî êîðîòêèì
øëÿõîì — â ïðèâàòíó êë³í³êó —
äàþ ãðîø³, ìåí³ äàþòü äîâ³äêó.
Àëå öüîãî ðîêó ñòîñîâíî äîâ³äîê 086 âèíèêàº ùå îäíå ïèòàííÿ — íàâ³ùî âçàãàë³ ¿õ áðàòè
áàòüêàì, ÿê³, íàïðèêëàä, òî÷íî
íå â³äïóñòÿòü ä³òåé íà îôëàéííàâ÷àííÿ?
НІЧОГО НЕ ВІДОМО
«Íàãàäóþ áàòüêàì, äî 15 ñåðïíÿ âàì íåîáõ³äíî ïðèíåñòè
äî øêîëè äîâ³äêó ôîðìè 086»,
òàêå ïîâ³äîìëåííÿ â³ä êëàñíîãî
êåð³âíèêà ãóëÿº ïî âñ³õ áàòüê³âñüêèõ ÷àòàõ.
Íà çàïèòàííÿ áàòüê³â: «Ïëàíóºòüñÿ îôëàéí ÷è îíëàéí-íàâ÷àííÿ?»
Â³äïîâ³äü: «Í³÷îãî íåâ³äîìî».
Íà çàïèòàííÿ áàòüê³â: «Äëÿ
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ äîâ³äêà íàïåâíå íå ïîòð³áíà?» Â³äïîâ³äü íàñòóïíà: «Í³÷îãî íå â³äîìî, ð³øåíü í³ÿêèõ íå ïðèéíÿòî.
Øêîëà íàëàãîäæóº ³íòåðíåò, ãîòóº òåõí³êó. Àëå ïðèéäå êîì³ñ³ÿ
ïî ïðèéîìö³ øêîëè, ñàíñòàíö³ÿ
âèìàãàº, ùîá â÷èòåë³ ³ ä³òè ïðîéøëè ìåäîãëÿä».
БУДУТЬ ВИВЧАТИ ПИТАННЯ
НАВЧАННЯ І ДОВІДОК
Íå ìîæóòü êëàñí³ êåð³âíèêè
â³äïîâ³ñòè í³÷îãî ïðî äîâ³äêè,
òîìó çàïèòàºìî â äèðåêòîðà
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäðà Øèøà.
— À â ÷îìó ïðîáëåìà îòðèìà-

Кірілу 9 років, він перейшов в четвертий клас. Вже взяв довідку №086 у школу і готовий до
онлайн навчання
òè äîâ³äêó ïðî çäîðîâ’ÿ äèòèíè,
ÿêùî äî øêîëè ùå êóïà ÷àñó? —
çàïèòóº ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñòà.
— Ïðîáëåì íåìàº, àëå ï³ä ÷àñ
â³éíè ìîæëèâî ³ñíóº ÿêàñü ñïðîùåíà ïðîöåäóðà, àáî ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè äîâ³äêó îíëàéí? — çàïèòóþ ó ë³êàðÿ.
— Íó ÿê ìîæíà íå áà÷à÷è äèòèíó çðîáèòè äîâ³äêó ïðî ñòàí
çäîðîâ’ÿ? — â ñâîþ ÷åðãó çàïèòóº
Îëåêñàíäð Øèø.
— Òåëåìåäèöèíà, â³äåî, âàéáåð, — êàæó.

«Ïî ñóò³ äëÿ ö³º¿
äîâ³äêè ìè îö³íþºìî
ô³çè÷íèé ñòàí äèòèíè,
â îñíîâíîìó äëÿ òîãî,
ùîá ç’ÿñóâàòè ãðóïó íà
óðîêàõ ô³çêóëüòóðè»
— À ïîò³ì íà ô³çêóëüòóðó äèòèíà ï³øëà, ïîìåðëà, ³ õòî âèíåí? — ãîâîðèòü ë³êàð.
— Àëå ÿ îñîáèñòî íå â³äïóùó
ñâîþ äèòèíó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, äîïîêè íå çàê³í÷èòüñÿ
â³éíà, íàâ³ùî äîâ³äêà äëÿ øêîëè, ÿêùî äèòèíà áóäå â÷èòèñÿ
îíëàéí? — çàïèòóþ ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ ì³ñòà.
— ß äóìàþ, ùî íà òèæí³ áóäóòü
çàñ³äàòè ïåäàãîãè ³ ìè, ³ áóäåìî
âèð³øóâàòè öå ïèòàííÿ, ÿê âîíî

Що в довідці заповнюють
— У довідці форми 086, заповнюють прізвище по батькові дитини, в яку школу і клас вона йде.
На момент заповнення довідки
проводиться бесіда про наркозалежність, про алкоголізм, про
шкідливі звички, — розповідає лікарка Анна Крутько. — Запитуємо,
чи є скарги, чи немає, якщо все
добре, пишемо — дитина здорова. Якщо дитина йде в перший клас, потрібна також карта
щеплень, і якщо якісь щеплення

не зроблені, дається рекомендація їх зробити.
А ще проводять проби Руф’єДіксона — щоб оцінити фізичні
можливості школяра і адаптацію
організму дитини до інтенсивних
навантажень. Для того, щоб визначити, в яку групу вона піде
на уроках фізкультури.
— Це вимірюється пульс в стані
спокою (за 15 сек), потім дитина
робить 30 присідань, одразу ж
проводиться вимірювання пуль-

су — частоти серцевих скорочень,
а також вимірюється артеріальний
тиск, — розповідає Анна Крутько. — Після чого дається перерва
на кілька хвилин — дитина відпочиває. Через одну-дві хвилини
знову вимірюється частота серцевих скорочень. Потім по формулі
вираховується коефіцієнт, і чим
він нижчий, тим краще дитина
тренована, тим вище можна давати їй фізичне навантаження. І
це вказується в довідці.

âñå áóäå, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé
ë³êàð ì³ñòà. — ² ñòîñîâíî äîâ³äîê òåæ.
Òîáòî ïîòð³áíî áóäå âèçíà÷èòè,
äå ìîæíà íàëàãîäèòè îôëàéí-íàâ÷àííÿ, äå íå ìîæíà. ßêà ÷àñòèíà ó÷í³â ìîæå íàâ÷àòèñü îíëàéí,
ÿêà îôëàéí. Êîëè ìè áóäåìî
ðîçóì³òè âñþ êàðòèíó — áóäåìî
áà÷èòè ï³äõ³ä.
Àëå, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà
Øèøà, äîâ³äêà ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ
äèòèíè, öå æ ò³ëüêè äëÿ òîãî,
ùîá âîíà ìîãëà â³äâ³äóâàòè øêîëó, àëå é ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿêèé
ó íå¿ ñòàí çäîðîâ’ÿ, ìîæëèâî
âîíà ïîòðåáóº îçäîðîâëåííÿ ÷è
ë³êóâàííÿ. Àäæå òàê ïðîñòî í³õòî
ïî ë³êàðíÿõ íå õîäèòü, íå âèâ÷àº,
í³ ñòàí çîðó, í³ ñòàí ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè äèòèíè.
БЕЗКОШТОВНО, АЛЕ ТРОШКИ
ДОВГО
Çà ñëîâàìè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ Ìèõàéëà Ëåãêóíà, íåìàº
í³÷îãî îñîáëèâîãî ³ ñêëàäíîãî
â òîìó, ùîá îòðèìàòè äîâ³äêó
äëÿ øêîëè. Ãîëîâíå çàïèñàòèñÿ
íà ïðèéîì. Â öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çà îòðèìàííÿ äîâ³äêè ôîðìè
086–1 ïëàòèòè íå ïîòð³áíî. Öå
ïîñëóãà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ÿêà
âõîäèòü ó ïåðåë³ê áåçêîøòîâíèõ. Õ³áà ùî íà ðåºñòðàòóð³
ó âàñ ìîæóòü ïîïðîñèòè «ñê³ëüêè íå øêîäà» çà áëàíê. Àëå ùå
öå ìîæå çàéíÿòè òðîøêè ÷àñó,
áî çàïèñ äî ë³êàðÿ ìîæå áóòè
íà òèæäåíü âïåðåä.
— Íà ïðèéîì³ ñ³ìåéíèé ë³êàð
ïåðåâ³ðÿº âàãó, çð³ñò, ç³ð äèòèíè,
ÿêùî çäîðîâà — âèïèñóºìî äîâ³äêó, ÿêùî ïîòð³áíî äî êîãîñü
³ç âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â, ïèøåìî
íàïðàâëåííÿ, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî Ëåãêóí.
Äî ðå÷³, ñ³ìåéíèé ë³êàð ñàì âèçíà÷àº, ÷è ïîòð³áíå íàïðàâëåííÿ
äî ñïåö³àë³ñò³â.
— ßêùî äèòèíà íà ùîñü ñêàðæèòüñÿ, íàïðèêëàä, ïîãàíî áà÷èòü, àáî ïîãàíî ÷óº, àáî ïðè
îãëÿä³ ìè ïîáà÷èëè ñêîë³îç, òîä³

çâ³ñíî ïèøåìî íàïðàâëåííÿ, —
ãîâîðèòü ñ³ìåéíèé ë³êàð.
ШВИДКО, АЛЕ ТРОШКИ
ЗА ГРОШІ
Òåðàïåâò ïðèâàòíî¿ êë³í³êè «Ìàìà-âðà÷» Àííà Êðóòüêî
íå ðîçóì³º, íàâ³ùî ïîòð³áí³ ö³
äîâ³äêè äëÿ øêîëè âçàãàë³. Îñîáëèâî, êîëè âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü
íàâ÷àòèñü îíëàéí.
— Ïî ñóò³ äëÿ ö³º¿ äîâ³äêè
ìè îö³íþºìî ô³çè÷íèé ñòàí
äèòèíè, â îñíîâíîìó äëÿ òîãî,
ùîá ç’ÿñóâàòè ãðóïó äëÿ çàíÿòü
íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè, — ðîçïîâ³äàº Àííà Êðóòüêî. — Õî÷à
íå çíàþ, ÿê³ òàì ìîæóòü áóòè ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ íà îíëàéíóðîêàõ ô³çêóëüòóðè. òîáòî ÿêùî
ðåàëüíî äèâèòèñü íà ðå÷³.
Àëå, öå ºäèíèé âàð³àíò äëÿ
ë³êàðÿ õî÷à á òð³øêè îãëÿíóòè
äèòèíó. Ñêð³í³íãîâî, ðàç íà ð³ê,
ùîá íå ïðîïóñòèòè ÿêåñü çàõâîðþâàííÿ. Òîáòî çàéâèé ðàç ïîêàçàòè äèòèíó ë³êàðþ íå çàâàäèòü.
— Âçàãàë³ öÿ äîâ³äêà 086, êîëè
çàïðàöþâàëè ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ñòàëà
òàêîþ äîñèòü ñóá’ºêòèâíîþ, —
ãîâîðèòü Àííà Êðóòüêî. — Òîìó
ùî çàçâè÷àé äî ìåíå ïðèõîäèòü
äèòèíà, ÿ ¿¿ ïîñëóõàþ, ãîðëî ïîäèâëþñü, âóõà ïåðåâ³ðþ, ç ìàìîþ
ïîñï³ëêóþñü. ² âñå. Í³ÿêèõ äîäàòêîâèõ îáñòåæåíü íå ïîòð³áíî, í³ÿêèõ êîíñóëüòàö³é ë³êàð³â,
ÿêùî äèòèíà áåç õðîí³÷íîãî çàõâîðþâàííÿ, âîíà íå ïîòðåáóº.
Âàðò³ñòü òàêî¿ äîâ³äêè â ïðèâàòí³é êë³í³ö³ «Ìàìà-âðà÷» êîøòóº — 550 ãðí.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ðàí³øå äëÿ
òîãî, ùîá âèïèñàòè òàêó äîâ³äêó
äëÿ øêîëè, ïîòð³áíî áóëî ñïî÷àòêó îòðèìàòè «â³çó» â³ä âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â. Çàðàç òîãî âæå
íåìàº.
— Ò³ëüêè ïðè íàÿâíîñò³ õðîí³÷íèõ ïàòîëîã³é àáî ³íâàë³äíîñò³,
àáî äèñïàíñåðíî¿ ãðóïè, òîä³ ñ³ìåéíèé ë³êàð íàïðàâëÿº äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà, — ãîâîðèòü Àííà
Êðóòüêî. — Àáî ÿêùî ë³êàð ùîñü
çàï³äîçðèâ íà ìîìåíò îãëÿäó.
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МІСЯЦЬ З ДНЯ ОБСТРІЛУ ВІННИЦІ.
ЩО ВІДОМО ПРО ЖЕРТВИ, ЗБИТКИ?
Російський теракт  14 липня
залишиться назавжди жахливим днем
в історії Вінниці. 28 людей загинули, 89 —
госпіталізували в лікарні. Понад півсотні
будинків зазнали руйнувань. Скільки
людей ще лікують? Яка загальна сума
збитків? І що буде з Будинком офіцерів?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç³áðàëè äàí³ ïðî
æåðòâè, ïðî ðóéíóâàííÿ òà ä³çíàëèñü, ÿêó äîïîìîãó îòðèìóþòü
ëþäè.
ПРО ЗАГИБЛИХ І
ПОСТРАЖДАЛИХ
«Âïåðøå ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ïîáóâàëà íà òîìó ì³ñö³, ÿêå òåïåð çàêàðáóºòüñÿ ó ïàì’ÿò³ íà âñå æèòòÿ», — äíÿìè íàïèñàëà íà ñâî¿é
facebook-ñòîð³íö³ ²ðèíà Äìèòð³ºâà.
Âîíà — ìàìà 4-ð³÷íî¿ Ë³çè,
ÿêà çàãèíóëà ÷åðåç ðîñ³éñüêèé
îáñòð³ë 14 ëèïíÿ. Ñàìà ²ðèíà
âèæèëà. ² âïåðøå íàâàæèëàñÿ
ïîä³ëèòèñÿ ñïîãàäàìè òîãî òðàã³÷íîãî äíÿ.
«Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ÿ âòðàòèëà
ïàì’ÿòü. Íàìàãàëàñÿ çãàäàòè, äå
Ë³çà, ÷îìó íå ç³ ìíîþ… Òåïåð
ÿ âñå çãàäàëà. Ïàì’ÿòàþ êîæíó
ìèòü. ßê ïî÷óëà ãóë, ï³äíÿëà ãîëîâó îäíî÷àñíî ç Ë³çîþ ³ ïîáà÷èëà âåëè÷åçíó ðàêåòó. Çäàâàëîñÿ,
ùî âîíà áóëà â ïàð³ ìåòð³â íàä
ãîëîâîþ», — ïèøå æ³íêà.
Äàë³ âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðèêðèëà ò³ëîì äîíüêó òà çà ìèòü
â³ä÷óëà ñèëüíèé âèáóõ ³ òðåìò³ííÿ çåìë³.
«Ìè íå âïàëè. Òîä³ ÿ çîâñ³ì í³÷îãî íå ÷óëà. Í³ äðóãîãî âèáóõó,
í³ ñèãíàë³çàö³é ìàøèí. À ïîò³ì
ïîáà÷èëà ñâîþ êîõàíó ä³â÷èíêó
òà ¿¿ ðîç³ðâàíå ò³ëî, — íàïèñàëà ²ðèíà Äìèòð³ºâà. — Ùå ïàðó
õâèëèí á³ãàëà, øóêàëà ëþäåé,
ùîá äîïîìîãëè âèòÿãíóòè Ë³çó
ç â³çî÷êà. Ïîò³ì â³ä÷óëà ñèëüíèé á³ëü ³ ïîáà÷èëà, ÿê íà çåìëþ
ëëºòüñÿ êðîâ, ïî÷àëà çàäèõàòèñü.
² öÿ ñòðàøíà êàðòèíà êðóòèòüñÿ
ïåðåä î÷èìà çíîâó ³ çíîâó. ß âñå
ïàì’ÿòàþ äî äð³áíèöü».
Òîãî äíÿ íà ì³ñö³ çàãèíóëè
ùå äâîº ä³òåé — 8-ð³÷íèé õåðñîíåöü Êèðèëî Ïÿõ³í òà 7-ð³÷íèé
ìåøêàíåöü Òåïëèöüêîãî ðàéîíó
Ìàêñèì ç ìàìîþ Â³êòîð³ºþ Ðåêóòîþ.
Çà îäèí äåíü, ó Â³ííèö³, ðîñ³éñüê³ ðàêåòè çàáðàëè æèòòÿ
24 ëþäåé. Ùå ÷åòâåðî ïîìåðëè
â ë³êàðíÿõ, â³ä òðàâì íåñóì³ñíèõ
³ç æèòòÿì.
89 ëþäåé, ÿê³ âèæèëè â öüîìó

ïåêë³, áóëè ãîñï³òàë³çîâàí³ äî ë³êàðåíü.
— Ñòàíîì íà ñåðåäó (10 ñåðïíÿ — àâò.) â ë³êàðíÿõ ïåðåáóâàëè 13 ëþäåé, ïîñòðàæäàëèõ
âíàñë³äîê ðàêåòíîãî îáñòð³ëó. ¯õ
ñòàí — ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³. Ö³
ëþäè îòðèìóþòü âñå íåîáõ³äíå
ë³êóâàííÿ, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Îëåêñàíäð Øèø.
ЖЕРТВАМ ОБСТРІЛУ ДАЮТЬ
50/25 ТИСЯЧ
Ïîïåðåäó â ëþäåé ùå ðåàá³ë³òàö³ÿ. Ì³ñüêà òà îáëàñíà âëàäà
ï³äñòàâèëè ïëå÷å é âèïëà÷óþòü
ô³íàíñîâó äîïîìîãó æåðòâàì îáñòð³ëó: 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ðîäèíàì çàãèáëèõ, 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü —
ïîñòðàæäàëèì.
— ×ëåíè ñ³ìåé 18 çàãèáëèõ ëþäåé ïîäàëè äîêóìåíòè íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè
ç áþäæåòó ãðîìàäè, — ñêàçàëà
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïî-

Ó ìåð³¿ êàæóòü,
ùî âñ³ ðîáîòè
ïî â³äíîâëåííþ
áóäèíê³â ìàþòü áóòè
çä³éñíåí³ äî ïî÷àòêó
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. —
Ùîäî ïîñòðàæäàëèõ, òî ïîäàëè
äîêóìåíòè 38 ëþäåé, ³ 16 çàÿâ âæå
çàòâåðäèëè ð³øåííÿì âèêîíêîìó
ì³ñüêðàäè.
Ïîðÿäîê äîïîìîãè æåðòâàì
îáñòð³ëó, ÿêèé çàòâåðäæåíèé âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè, ïåðåäáà÷àº
âèïëàòó äîïîìîãè ò³ëüêè ëþäÿì
ç ïðîïèñêîþ ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ãðîìàä³. «Íå â³ííè÷àíàì»
äîïîìàãàº îáëàñíà âëàäà, ÷åðåç
«Îáëàñíèé ãóìàí³òàðíèé õàá».
Ïåðøà çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ÎÄÀ
Íàòàëÿ Çàáîëîòíà ðîçïîâ³äàëà,
ùî íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ êîøòè
îòðèìàëè 25 ãðîìàäÿí: 9 ðîäèí
çàãèáëèõ òà 16 ïîñòðàæäàëèõ.
Ñóìè àíàëîã³÷í³ ì³ñüê³é ïðîãðàì³ äîïîìîãè — 50/25 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî
âèïëàòè äîïîìîãè æåðòâàì ðîñ³éñüêîãî îáñòð³ëó 14 ëèïíÿ ìåøêàíö³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè
ìîæóòü çà öèìè íîìåðàìè:
 093–190–83–93 (Óïðàâë³í-

Що буде з Будинком офіцерів та «Ювілейним»
Ці дві споруди зараз огороджені
парканом. Коли їх будуть ремонтувати — поки невідомо. Але точно відомо, що Будинок офіцерів
не мають зносити.
«Будинок офіцерів «законсервують» до зими. Фасад залишиться», — писав очільник обласної вій-

ськової адміністрації Сергій Борзов.
За його словами, за історичною
частиною будівлі — буде нова,
сучасна.
«Буде конкурс проєктів. Про
можливі варіанти реконструкції
говорили з архітекторами Вінниччини», — підкреслив Борзов.

ЖЕРТВИ РАКЕТНОГО ОБСТРІЛУ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ
Відомі імена та прізвища 22 із 28 загиблих. Їх повідомляли самі родичі загиблих.
Влада досі не оприлюднила офіційні списки жертв обстрілу
Ліза Дмитрієва.................................................... 4 роки
Кирило Пяхін......................................................8 років
Максим Жарій ....................................................7 років
Вікторія Жарій (Рекута) .................................... 35 років
Аліна Кисіль .................................................... 25 років
Євген Коваленко.............................................. 25 років
Віктор Поліщук ................................................ 37 років
Леся Ващук .......................................................... 41 рік
Світлана Чешківська
Катерина Гула ................................................... 24 роки
Тетяна Харченко ............................................... 32 роки

Володимир Даценко ........................................ 34 роки
Олександра Борівська ..................................... 18 років
Оксана Тиховська
Галина Олексів................................................. 29 років
Ніна Нелегач .................................................... 56 років
Наталія Фальштинська .................................... 45 років
Катерина Суверіна........................................... 58 років
Костянтин Пузиренко ...................................... 40 років
Ольга Лисенко ................................................. 20 років
Павло Ковальчук
Володимир Мулевич........................................... 61 рік

89 людей після обстрілу опинилися в лікарнях
13 людей досі госпіталізовані.
Їх стан середньої важкості

РУЙНУВАННЯ
через обстріл 14 липня

49

29

багатоповерхівок
зазнали пошкоджень

приватних будинків
зазнали пошкоджень
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40

житлових будинків та будівлю
ДРАЦСу
ремонтують за гроші бюджету Вінниці

автомобілів були знищені

240
млн грн
загальна сума
збитків,
без врахування
Ювілейного
та Будинку офіцерів

У пам’ять про жертв обстрілу вінничани просять владу
встановити меморіал та висадити сквер із сакурами
íÿ ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ Ë³âîáåðåæíå),
 097–101–58–40 (Óïðàâë³ííÿ
ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ Ïðàâîáåðåæíå).
Êîíñóëüòàö³þ äëÿ ìåøêàíö³â
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ (íå ïðîïèñàí³
ó Â³ííèö³ òà ïðèì³ñüêèõ ñåëàõ,
ùî º ÷àñòèíîþ íàøî¿ ãðîìàäè)
÷è ³íøèõ ðåã³îí³â ìîæíà îòðèìàòè ó ôîíä³ «Îáëàñíèé ãóìàí³òàðíèé øòàá»: 063–653–81–15.
ЗБИТКІВ МАЙЖЕ НА ЧВЕРТЬ
МІЛЬЯРДА
Ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ íàâîäÿòü
ï³äðàõóíêè, ùî ðîñ³éñüêèé îáñòð³ë ïëîù³ Ïåðåìîãè çàâäàâ
çáèòê³â íà 240 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
² öå ñóìà áåç «Þâ³ëåéíîãî» òà
Áóäèíêó îô³öåð³â.
Âíàñë³äîê ðàêåòíîãî óäàðó áóëè
ïîøêîäæåí³ 49 áàãàòîïîâåðõ³âîê
òà 29 ïðèâàòíèõ áóäèíê³â.
— Êîøòàìè ì³ñüêîãî áþäæåòó
ìè íà ñåáå âçÿëè çàì³íó ïîêð³âåëü ó øåñòè áóäèíêàõ, çàì³íó

450 â³êîí ó ï³ä’¿çäàõ, — ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ
â åô³ð³ òåëåìàðàôîíó «ªäèí³ Íîâèíè». — Äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ðîäèí çàëó÷èëè äîïîìîãó àìåðèêàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ GEM, ÿêà
ó äâîõ áóäèíêàõ — íà Âèííè÷åíêà, 35 ³ íà Êîöþáèíñüêîãî,
37 — çàì³íèòü â³êíà. Ïðàöþºìî
ç óêðà¿íñüêèì ïðåäñòàâíèöòâîì
×åðâîíîãî Õðåñòà, ùîá çàì³íèòè
â³êíà ó áóäèíêàõ ùå 96 ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ðîìàí Ôóðìàí
ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòó RIA, ùî çàì³íà ïîêð³âåëü â æèòëîâèõ áóäèíêàõ íàðàç³ ñïîâ³ëüíèëàñÿ ÷åðåç
íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè.
— Îñòàíí³é òèæäåíü ó Â³ííèö³ òðèâàþòü äîù³, ùî çàâàæàº
ðîáîò³. Íåçàáàðîì ïðèñòóïèìî
äî çàì³íè â³êîí ó ï³ä’¿çäàõ æèòëîâèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, — ðîçêàçàâ
Ôóðìàí.
Îá’ºêòè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
äîðó÷èëè â³äðåìîíòóâàòè äåïàð-

òàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
ì³ñüêðàäè.
— Íàðàç³ ïî öèõ îá’ºêòàõ
òðèâàº âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿. Áî, íàïðèêëàä,
â ïðèì³ùåíí³ ÄÐÀÖÑó òðåáà â³äðåìîíòóâàòè ïîêð³âëþ, âíóòð³øíº îçäîáëåííÿ, çàì³íèòè â³êíà
òîùî, — ñêàçàâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàïáóäó ²ãîð Îòêèäà÷.
Ìåð Â³ííèö³ äîðó÷èâ, ùîá âñ³
ðîáîòè ïî â³äíîâëåííþ áóäèíê³â
áóëè çä³éñíåí³ äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
À ùî áóäå ç ðóõîìèì ìàéíîì,
ÿêå áóëî çíèùåíå ðàêåòàìè ðîñ³ÿí? Çîêðåìà, â³äîìî, ùî 14 ëèïíÿ çãîð³ëè óùåíò 40 àâòîìîá³ë³â.
ßê ìè ç’ÿñóâàëè, ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ íå ïîêðèâàþòü çáèòêè ÷åðåç
â³éíó. Âåðõîâíà Ðàäà äîñ³ íå ðîçðîáèëà ìåõàí³çì êîìïåíñàö³¿ êîøò³â. Àëå þðèñòè ðàäÿòü àâòîâëàñíèêàì çáèðàòè âñ³ äîêóìåíòè
òà ñâ³ä÷åííÿ ïðî çíèùåíå àâòî:
öå çíàäîáèòüñÿ íà ìàéáóòíº, äëÿ
ñóä³â ïðîòè ðîñ³¿.

Треба меморіал і сквер в пам’ять про загиблих
Аби закарбувати 14 липня в історії
міста, вінничани просять встановити меморіальну дошку жертвам
російського обстрілу. Таку петицію
до влади подав Ярослав Попик.
Звернення набрало 351 підпис,
його розглянули в мерії та повідомили наступне:

«Вашу пропозицію взято до відома та буде враховано у роботі.
Питання буде винесено на розгляд
Ради з питань історії, топоніміки
та культурної спадщини м. Вінниці», — йдеться у відповіді на петицію.
Натомість до мерії подали ще одну

петицію — про створення скверу
та меморіалу пам’яті. Авторка петиції Алла Черняхівська пропонує
висадити сакури в пам’ять про загиблих. Та встановити меморіал зі
світлинами людей, які загинули
внаслідок російського ракетного
удару по Вінниці 14 липня.
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ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

RIA, Ñåðåäà, 17 ñåðïíÿ 2022

У ВІННИЦІ ПРОПОНУЮТЬ НОВІ НАЗВИ
Дерусифікація  У місті нове
перейменування вулиць та площ. Попередній
список із понад 70 нових назв склали
історики та міські чиновники. Ми склали
в таблицю адреси, пропоновані назви та
обґрунтування до кожного перейменування
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íîâ³ íàçâè ùå
íå îñòàòî÷í³. Ñâî¿
ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ìîæåòå
íàä³ñëàòè íà àäðåñó info@vmr.gov.
ua äî 25 ñåðïíÿ 2022 ðîêó âêëþ÷íî (âêàæ³òü ó ëèñò³ ñâîº ïð³çâèùå,
³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³; ì³ñöå ïðîæèâàííÿ,
áî ³íàêøå òàêó ïðîïîçèö³þ íå ðîçãëÿíóòü).
ПРИБЕРУТЬ «ОСЕРЕДОК РОСІЯН»
Íà Êîðå¿ òà Ï’ÿòíè÷àíàõ çáèðàþòüñÿ ïîçáóòèñü ðîñ³éñüêîãî ³ìïåð³àë³ñòè÷íîãî ñïàäêó. Ìè íàðàõóâàëè
20 íîâèõ òîïîí³ì³â. Öå íå íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü íîâèõ íàçâ íà îäèí
â³ííèöüêèé ðàéîí (áî, íàïðèêëàä,
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ àæ 25 íîâèõ òîïîí³ì³â), àëå âóëèö³ ç íîâèìè íàçâàìè
ìàêñèìàëüíî áëèçüêî îäíà äî îäíî¿.
² çàì³ñòü Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà
(ïèñüìåííèê), Ö³îëêîâñüêîãî (ðîñ³éñüêèé â÷åíèé), Áåñòóæåâà (äåðæàâíèé ä³ÿ÷ çà ÷àñ³â ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿)
ïðîïîíóþòü íàçâàòè âóëèö³ íà ÷åñòü
óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â, òàêèõ ÿê Îëåíà
Òåë³ãà, Ìèêîëà Õâèëüîâèé, Ãðèãîð³é
Ñêîâîðîäà.
Õî÷à äåùî íåçâè÷íî âèãëÿäàº
âóëèöÿ Ä³îí³ñ³ÿ Ì³êëåðà — íîâà
ïðîïîíîâàíà íàçâà âóëèö³ Ì³÷óð³íà,
ùî íà Ï’ÿòíè÷àíàõ. Öå õòî òàêèé?
Ó îá´ðóíòóâàíí³ ÷èòàºìî, ùî öÿ
ëþäèíà áóëà â³äîìèì ³ðëàíäñüêèì
áîòàí³êîì, ëàíäøàôòíèì äèçàéíåðîì. Ñàìå éîãî, îð³ºíòîâíî â 1830-õ,
çàïðîñèëè Ãðîõîëüñüê³, àáè ôàõ³âåöü
ðîçðîáèâ ïàðê íà Ï’ÿòíè÷àíàõ.
ВЗЯЛИСЯ І ЗА ГАГАРІНА, І
ЗА ПУШКІНА
Ç-ïîì³æ ³íøîãî õî÷åìî âèä³ëèòè
ïðî¿çí³ ó Â³ííèö³ ì³ñöÿ, ñåðåä ÿêèõ
ïëîùà Ãàãàð³íà. Çàì³ñòü ïðèñâÿòè
ïåðøîìó êîñìîíàâòó, ïëîù³ õî÷óòü

ïîâåðíóòè ³ñòîðè÷íó íàçâó — Êàë³÷à. Áî ï³ä ö³ºþ ì³ñöåâ³ñòþ ïðîò³êàº
îäíîéìåííà ð³÷êà, à ùå äî ïîÿâè
Óí³âåðìàãó òóò ä³ÿâ ì³ñüêèé ðèíîê
«Êàë³÷à».
Ïëîùà 8 áåðåçíÿ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³
ìîæå ñòàòè ïëîùåþ Öàðèíîþ. Ç îá´ðóíòóâàííÿ ïåðåéìåíóâàííÿ ÷èòàºìî: «Öàðèíà — öå ³ñòîðè÷íà íàçâà
ö³º¿ ì³ñöåâîñò³. Íà óêðà¿íñüêèõ òåðåíàõ öàðèíîþ òðàäèö³éíî íàçèâàëè
îêîëèö³ íàñåëåíîãî ïóíêòó àáî âèã³í
äëÿ õóäîáè íà îêîëèöÿõ»
Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â ìîæå
ñòàòè âóëèöåþ Ïîë³òåõí³÷íîþ, ÷åðåç
òå, ùî òóò çíàõîäèòüñÿ Â³ííèöüêèé
íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò
àáî æ ïðîñòèìè ñëîâàìè, Ïîë³òåõ.
À îò âóëèöÿ Ïóøê³íà, íà ïåðåéìåíóâàííÿ ÿêî¿ â³ííè÷àíè ïîäàâàëè
òðè ïåòèö³¿ çà îñòàíí³é ÷àñ, ìîæóòü

Âóëèöÿ Ìîñêîâñüêà
ùå ç âåñíè
íàçèâàºòüñÿ
«Ìàð³óïîëüñüêîþ».
Ñóñ³äíÿ, Ìàÿêîâñüêîãî,
ñòàëà Ñèíüîâîäñüêîþ
ïåðåíàçâàòè íà ÷åñòü Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à. Éîãî âè, íàé³ìîâ³ðí³øå, çíàºòå ÿê õóäîæíèêà, ÿêèé íàìàëþâàâ
÷îðíèé êâàäðàò. Àëå â éîãî á³îãðàô³¿ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ³ «â³ííèöüêèé
ñë³ä»:
«Ó 1883–1889 ðîêàõ Êàçèìèð
Ìàëåâè÷ ïðîæèâàâ ó ñåë³ Ìî¿âêà,
ùî íà Â³ííè÷÷èí³, äå éîãî áàòüêî
ïðàöþâàâ ³íæåíåðîì íà ì³ñöåâîìó
öóêðîâîìó çàâîä³. Ñàìå òóò ó íüîãî ñôîðìóâàëîñü ïðàãíåííÿ ñòàòè
õóäîæíèêîì ÷åðåç çàõîïëåííÿ ðîçïèñîì ïîä³ëüñüêèõ õàò. Ó 1920-õ
ïðàöþâàâ ÿê õóäîæíèê êóñòàðíèõ
ïðîìèñë³â íà Â³ííè÷÷èí³», — éäåòüñÿ
â îá´ðóíòóâàíí³ äî ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèö³ Ïóøê³íà.

Які вулиці вже переназвали
На весняних сесіях міської ради, завдяки рішенням депутатів, вулиця
Московська стала вулицею Маріупольською; вулиця Маяковського —
Синьоводською (до 660 річниці битви на Синіх Водах проти татарської
орди, яка фактично сприяла заснуванню міст на Поділлі та їх укріпленню — у тому числі і Вінниці — прим.).
На честь захисників України у війні з
росією вулицю Блока перейменували на вулицю Героїв Поліції, вулицю
Тімірязєва — на вулицю Захисників
Неба; вулицю Некрасова — Героїв
Нацгвардії.
Увічнили пам’ять і про окремих героїв: вулиця Кутузова, що на Старому Місті, носить ім’я Братів Котенків. Сергій Котенко — командир
дев’ятого батальйону «Вінницькі скіфи». У 2014 році очолив Гайсинську
райдержадміністрацію, відмовився
від посади, щоб повернутися на військову службу. Учасник АТО.
Олександр Котенко — учасник АТО,
воював у складі батальйону «Айдар».
Обидва, на жаль, загинули в бою з
російськими окупантами ще в березні

2022 року.
Ще одна вулиця, що мала ім’я російського воєначальника Суворова —
тепер називається вулицею Миколи
Стаховського — першого керівника
дипломатичної місії Української Народної Республіки у Великобританії,
який тривалий час жив і працював
у Вінниці, тимчасовій столиці УНР.
Парку Дружби народів повернули його
історичну назву «Вишенській». До слова, у Вінниці ще з осені 2020 року немає Центрального парку Горького — він
тепер називається Центральним парком імені Миколи Леонтовича.
Вулиця Ватутіна, що на Тяжилові, зараз має ім’я Левка Лук’яненка — знаного на увесь світ українця, громадського та політичного діяча, учасника
визвольного руху та борця за Незалежність України в 20 сторіччі.
І вулиця Валентини Терешкової, що
на Вінницьких Хуторах, отримала
нову назву — тепер це вулиця Тетяни Кошиць — вінничанки, громадської діячки, співачки, диригентки,
яка популяризувала у світі мелодію
Леонтовича «Щедрик».

НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ
Адреса

Нова назва, яку
пропонують
історики

Обгрунтування

1905 року

Богуша
Корецького

Богуш Корецький (1510–1576) — князь, староста брацлавський і вінницький (з 1550), луцький
(з 1560). Учасник війни проти Московського царства у 1567 р. Організував розбудову оборонних
замків у Брацлаві (1560) і Вінниці (1571).

площа
8 Березня

Царина

Царина — історична назва місцини. Так, зазвичай, називають околиці міста

вулиця
8 Березня

Славетна

На пошану наших предків; у старовину «славетний» — це поважливе звертання до вільного городянина.

Академіка
Павлова

Івана Дзюби

Іван Дзюба (1931–2022) — літературознавець, письменник, шістдесятник, співзасновник
громадсько-політичної організації (згодом партії) «Народний Рух України». Через критику
русифікації зазнавав політичних переслідувань.

Баженова

Володимира
Муляви

Мулява Володимир (1937–2019) — військовий, політичний і громадський діяч, активний учасник
боротьби за Незалежність України, генерал-майор ЗС України (1992), народний депутат України.
Уродженець Кропивниччини. Кандидат філософських наук, професор. Доцент кафедри філософії
Вінницького педінституту. Переслідувався КДБ за «український буржуазний націоналізм». У 1986 р.
організував у Вінниці дискусійний клуб «Істина», що переріс в осередок Народного Руху України,
в якому він обіймав різні керівні посади. Влітку 1990 р. біля Вінницької міськради організував
57-денне політичне голодування під гаслом: «КПРС, вийми руку з народної кишені!». Розробив
концепцію створення ЗСУ шляхом мирної трансформації та реформування радянських військ, дислокованих в Україні.

Бестужева

Миколи
Хвильового

Микола Хвильовий (1893–1933) — письменник, публіцист, центральна постать «Розстріляного
Відродження». У своїх статтях аргументовано закликав відмежуватися від панівної ролі
російської культури та переорієнтувати українське мистецтво на інтелектуальний і духовний
простір Європи.

Визволення

Ринкова

Ця вулиця була краєм міської ринкової площі Вінниці 17–19 сторіччях.

ВоїнівІнтернаціоналістів

Політехнічна

«Політехніка» — усталена в Україні та закордоном назва закладів вищої освіти технічного,
інженерного та природничого спрямування. Уздовж вулиці розташовані корпуси та студентське
містечко університету вінницького Політеху.

площа
Гагаріна

Каліча

Каліча — історична назва місцини, назва місцевого яру, куди перенесли продуктовий ринок з
центру Вінниці.

вулиця
Гагаріна

Шереметка

Шереметка — історична назва ділянки мікрорайону «Пирогове», села Шереметка. Перша згадка —
в описі Подільської губернії 1799 року. За однією з версій, назва «Шереметка» пов’язана з іменем
першого поселенця — козака Шеремети.

Гастелло

Василя Гречулевича

Василь Гречулевич (1791–1870) — священик, популяризатор духовного Слова українською
мовою. Уродженець Вінниччини (с. Гнатівці). Один з небагатьох релігійних діячів національного
відродження України середини 19 століття.

Герцена

Яна
Засідателя

Ян Засідатель (справжнє ім’я — Іван Соколенко, 1833–1893) — художник та портретист, майстер
психологічного портрету. Уродженець Вінниччини (с. Крикливець). Проживав у Вінниці, мав майстерню у П’ятничанському палаці. У художньому музею зберігаються 12 його робіт.

Гладкова

Соняшникова

Вулиця прокладена поруч з вінницьким Олієжиркомбінатом — головним підприємством з переробки насіння соняшника.

Глінки

Мирослава
Скорика

Мирослав Скорик (1938–2021) — видатний композитор, Герой України (2008), народний артист
України. Автор музики до понад 40 фільмів, серед яких і «Тіні забутих предків», багатьох камерноінструментальних творів, кількох балетів, опери «Мойсей».

Гончарова

Олени Теліги

Олена Теліга (1906–1942) — поетеса, публіцистка, громадська діячка. Після поразки Української
революції її родина емігрувала до Польщі. Отримала фах філолога, вчителювала в українській
школі, провадила громадську діяльність. Після початку німецько-радянської війни у липні 1941 р.
переїхала до окупованої нацистами України. У Києві очолила Спілку українських письменників.
Арештована гестапо, ймовірно страчена у Бабиному Яру.

Грибоєдова

Георгія
Нарбута

Георгій Нарбут (1886–1920) — художник-графік, творець «українського стилю» у графіці,
співорганізатор, професор та ректор Української академії мистецтв. Автор проєктів низки державних символів доби Української революції: Державного Герба і Печатки Української Держави,
українських грошових знаків, поштових марок, ратифікаційних актів МЗС, актових паперів,
військового однострою, офіційних свідоцтв, грамот, дипломів тощо.

Громова

Василя
Липківського

Василь Липківський (1864–1937) — перший митрополит Української Автокефальної Православної
Церкви (УАПЦ). У 1892 р. — настоятель собору в м. Липовець на Вінниччині. Організатор перших
богослужінь українською мовою у київських храмах.

Дєкабристів

Остапа
Вересая

Остап Вересай (1803–1890) — кобзар, відомий виконавець дум і пісень. Понад 40 років мандрував містами і селами України. Його творчість набула надзвичайної популярності.

Добролюбова

Романа
Шухевича

Роман Шухевич (1907–1950) — політичний і військовий діяч. Активний учасник відновлення
Української Держави. Від серпня 1943 року — головний командир УПА, яка боролася
за Незалежність України проти гітлерівського та радянського режимів.

Достоєвського

Уласа
Самчука

Улас Самчук (1905–1987) — письменник, публіцист та громадський діяч. Автор роману про
колективізацію та Голодомор 1932–1933 років «Марія», а також інших епічних творів, що
відображають боротьбу українців за Незалежність у 20 столітті. Активний учасник національного
руху 1930–1940 років.

Єрмака

Ґарета
Джонса

Ґарет Джонс (1905–1935) — журналіст Великої Британії, який уперше написав у західній пресі під
власним іменем про масовий голод в СРСР та про Голодомор-геноцид 1932–1933 років.

Жуковського

Ісмаїла Гаспринського

Ісмаїл Гаспринський (1851–1914) — кримськотатарський письменник, педагог та громадськополітичний діяч. Створив серію підручників для початкової школи і запровадив звуковий метод
навчання кримськотатарської письменності.

Петра Запорожця

Запорізька

Історична назва вулиці, надана їй у 1910 році. Термін «Запоріжжя» означає «те, що розташоване
за порогами».

Карбишева

Скіфська

Скіфи — у межах мікрорайону Сабарів археологічною експедицією у 1946 р. було відкрито
залишки городища, яке хронологічно збігається з часом перебування скіфів на теренах
України.

Каховського

Василя
Барки

Василь Барка (1908–2003) — письменник, перекладач, літературознавець. Літературну діяльність
розпочав ще в 1930-х, створив ряд знакових поетичних і прозових текстів, серед яких роман
«Жовтий князь» — найвідоміший художній твір, присвячений Голодомору-геноциду 1932–
1933 років.

Ковпака

Генерала
Трейка

Іван Трейко (1898–1945) — військовий діяч, сотник Армії УНР. Уродженець Вінниччини
(с. Старостинці). У роки Української революції як отаман воював проти військ «білої» і «червоної»
Росії на теренах Вінниччини.

Комарова

Леоніда
Каденюка

Леонід Каденюк (1951–2018) — льотчик-випробувач, перший космонавт незалежної України.

Константиновича

Болгарська

Болгарська — історична назва вулиці, надана їй у 1910 році.

Короленка

Михайла
Малишенка

Михайло Малишенко (1925–2006) — економіст, організатор торгівлі, перший директор
вінницького універмагу (1963).
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ДЛЯ ВУЛИЦЬ І ПЛОЩ
НОВІ НАЗВИ ВУЛИЦЬ
Кошового

Тодося
Осьмачки

Тодось Осьмачка (1895–1962) — автор знакових поетичних збірок в стилі
експресіонізму візіонерської поеми «Поет», повістей «Старший боярин», «Ротонда
душогубців», визнаних одними з найкращих зразків повоєнної української прози
в еміграції.

Крилова

Лінецького

Іцхак Йоель Лінецький (1839–1915) — єврейський письменник, один з
основоположників світської літератури на їдиші. Народився у Вінниці. Його
автобіографічна повість «Польський хлопчик» стала справжньою сенсацією і витримала десятки видань по всій Європі. Творив також пісенну лірику, впорядковував
історичні матеріали.

Кузнецова

Джеймса
Мейса

Джеймс Мейс (1952–2004) — американський історик-україніст, дослідник Голодомору-геноциду 1932–1933 років, політолог, доктор історії, професор. За визначні
заслуги перед українським народом посмертно нагороджений орденом князя
Ярослава Мудрого ІІ ст. (2006).

Надії
Суровцової

Надія Суровцова (1896–1985) — письменниця, перекладачка, журналістка,
громадсько-політична діячка. Активна учасниця Української революції. Перебувала
більше 25 років на засланні. Її життя є прикладом «інакомислячого» буття в умовах
провінції хрущовської та брежнєвської епох.

Євгена
Чикаленка

Євген Чикаленко (1861–1929) — громадський діяч, меценат, агроном. Провадив широку освітню діяльність серед селян. Виділяв кошти на українські
культурні проєкти. Фінансував національні ініціативи та інституції доби Української
революції.

Лавреньова

Лермонтова

Разіна

Ломоносова

Лютневої
революції
Макаренка

5-й провулок Євгена
Чикаленка
Миколи Костомарова

Микола Костомаров (1817–1885) — етнограф, історик, письменник, поет, громадський діяч. Саме його вважають автором «Книги буття українського народу» —
філософсько-релігійного трактату, який фактично був програмним документом
Кирило-Мефодіївського товариства, де обґрунтовувалося право українського
народу на самовизначення.
Крутнів Яр — історична назва урочища, вздовж якого пролягла вулиця.

Тетяни
Яблонськоївулиця

Тетяна Яблонська (1917–2005) — художниця, професор, академік Академії
мистецтв України, Герой України (2001). Велику популярність й офіційне визнання
здобула її тематична картина «Хліб», написана у повоєнному селі на Поділлі. Виховала цілу плеяду митців. У 1997 році ЮНЕСКО назвало Яблонську художницею
року.

Максимовича

Праведників
світу

Праведник народів світу — почесне звання, яким Ізраїль удостоює людей, котрі під
загрозою власної смерті рятували та переховували євреїв від нацистської Германії.
Серед праведників — 521 мешканець Вінницької області. До того ж, на цій вулиці
існує одне найбільших місць пам’яті трагедії Голокосту у Вінниці.

МамінаСибіряка

Івана
Світличного

Іван Світличний (1929–1992) — філолог, критик, поет, перекладач, одна з
центральних постатей українського дисидентського руху. У своїх статтях викривав
прояви русифікації в Україні

Матросова

Василя
Сліпака

Василь Сліпак (1974–2016) — оперний співак, соліст Паризької національної
опери, учасник Революції гідності та російсько-української війни. Воював у Пісках
у районі Донецького аеропорту, був пораненим. 29 червня 2016 р. загинув у бою
від кулі російського снайпера.

Анастасії
Медвідь

Григорія
Сковороди

Григорій Сковорода (1722–1794) — філософ, богослов, письменник, поет,
викладач. Засновник вчення, яке пізніше отримало назву «філософія серця» і є
українським вкладом в світову філософію. Головним сенсом існування вважав
самопізнання. Цьогоріч Україна відзначатиме 300-річчя з його дня народження.

Романа
Мархеля
Діонісія
Міклера

Роман Мархель (1931–1982) — архітектор, автор проекту арки в Центральному
парку — впізнаваного міського символу. Уродженець Вінниці.

Молодогвардійська

Януша Корчака

Януш Корчак (1878–1942) — лікар, педагог, письменник, публіцист, громадський діяч. Одним із перших в світі почав говорити і писати про права дітей та їхню
рівність у правах з дорослими, практично застосовував свої ідеї у дитячому притулку, директором якого він був.

Гната Мороза

Юрія Іллєнка

Юрій Іллєнко (1936–2010) — оператор, режисер, сценарист, один із найвідоміших
представників українського поетичного кіно. Серед найвідоміших робіт Іллєнка —
«Тіні забутих предків», «Білий птах з чорною ознакою», «Криниця для спраглих»,
«Вечір на Івана Купала».

Морозової

Насті Присяжнюк

Москаленка

Мічуріна

Марії Приймаченко

Приймаченко Марія (також Примаченко, 1908 (9)–1997) — народна художниця в жанрі «наївного мистецтва», лауреатка Шевченківської премії. Уродженка Київщини. Виробила власний унікальний стиль, в якому поєднані художні
особливості народного стилю. Основні герої — фантастичні істоти, птахи, квіти та
люди. Її твори з незмінним успіхом експонувалися у Варшаві, Софії, Монреалі,
Празі, Парижі (золота медаль міжнародної виставки, 1937). Нею захоплювалися
П. Пікассо, А. Матісс та інші світові майстри. ЮНЕСКО оголосило 2009 р. роком
Марії Приймаченко.

Понєдєліна

Сенатора
Маккейна

Джон Маккейн (1936–2018) — американський політик, прихильник України.
Одним з перших, ще в квітні 2014 році, закликав владу США надати Україні
озброєння, послідовно підтримував територіальну цілісність нашої держави.

Пугачова

Паневежиська

Паневежис — литовське місто-побратим Вінниці з 2015 року. Паневежис та Литва
допомагають Україні у протистоянні російській агресії постачанням у гуманітарній і
оборонній сфері, підтримкою на дипломатичному фронті.

Пушкіна

Казимира
Малевича

Казимир Малевич (1879–1935) — видатний художник світового рівня, за етнічним
походженням — поляк, за самоідентифікацією — українець. У 1883–1889 рр. проживав у с. Моївка на Вінниччині, де його батько працював інженером на місцевому
цукровому заводі. Саме тут у нього сформувалось прагнення стати художником
через захоплення розписом подільських хат.

Рилєєва

Василя
Хмелюка
Михайла
Драгоманова

Василь Хмелюк (1903–1986) — художник-постімпресіоніст та поет. Уродженець
Вінниччини (с. Березівка). Учасник Української революції.

Серафимовича

Василя
Сильвестрова

Василь Сильвестров (1888–1937) — живописець, графік, поет. Мешкав у Вінниці,
викладав у реальному училищі та ілюстрував книжкові видання. У 1929–1931 роках створив цикл живописних робіт, присвячених вінницькій Єрусалимці, образ
якої зникав на тлі радянських принципів містобудування.

СергєєваЦенського
Смирнова

Семена
Олійничука
Артема
Веделя

Олійничук Семен (1800–1852) — просвітитель-гуманіст і демократ, учасник
антикріпосницького руху. Уродженець Вінниччини (с. Антонопіль).

Станіславського

Михайла
Ореста

Михайло Орест (1901–1963) — поет, перекладач. Редагував газету «Вінницькі
вісті», вів «Сторінку красного письменства». Учасник об’єднання української
еміграції письменників «МУР». Перекладав українською (з англійської, німецької,
іспанської, італійської, португальської, польської) твори відомих європейських
митців.

Талаліхіна

Остапа
Вишні
Євгена
Сверстюка

Остап Вишня (1889–1956) — письменник та публіцист. Творець оригінального
жанру «літературних усмішок».

Льва Толстого

Садки

Садки — історична назва місцевості. Давнє передмістя Вінниці, зафіксоване на картах ще наприкінці 18 століття. Вірогідно, назва «Садки» походить від того факту, що
місцеві жителі мали на власній земельній ділянці місце для саду.

Тургенєва

Приєднаний
до провулку
4-го Данила
Нечая
Євгена Коновальця

СалтиковаЩедріна

Крутнів Яр

Міліційна

Покришкіна

Діонісій Міклер (1762–1853) — ірландський ботанік, майстер садово-паркового
мистецтва. Орієнтовно у 1830-х рр. на запрошення родини Ґрохольських детально
перепланував та розвинув парк навколо палацу в П’ятничанах.

Толбухіна

Гліба
Успенського

Михайло Драгоманов (1841–1895) — громадський діяч, історик, філософ,
публіцист, фольклорист. Сповідував ідеї адміністративного децентралізму з
дотриманням принципу соборності України. Автор понад 2000 творів з історії,
літературознавства, фольклористики тощо.

Артем Ведель (1767–1808) — композитор, диригент, співак (тенор), скрипаль.
Змолоду зазнав слави видатного композитора духовної музики. Згодом прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі. Потрапив під царські заборони української культури, заарештований за сфабрикованим звинуваченням,
ув’язнений у лікарні для душевнохворих, доведений до смерті.

Євген Сверстюк (1928–2014) — літературознавець, публіцист, есеїст, дисидент.
У 1994 році опублікував збірник документів та матеріалів «Вінниця: злочин без
кари» про Вінницьку трагедію — репресії 1937–1938 років.

Євген Коновалець (1891–1938) — полковник Армії УНР, голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН). У 1917–1919 рр. очолював
найбоєздатніший підрозділ українського війська доби Української революції —
Січових Стрільців, ядро якого складали вихідці із заходу України. У лютому 1919 р.
відвідував Вінницю, вів успішні бойові дії проти «білої» і «червоної» Росії на теренах
Вінниччини.

Ушакова

Василя Кричевського

Василь Кричевський (1873–1952) — мистецтвознавець, графік, творець нового
архітектурного стилю «Український архітектурний модерн», в основі якого лежали
традиції хатнього і церковного будівництва, поєднані з європейським модерном.
У Вінниці створив низку міських архітектурних проєктів, серед них — садиба лікаря
Стаховського та будинок родини Костецьких.

Настя Присяжнюк (1894–1987) — фольклористка, педагог, краєзнавець. Уродженка Вінниччини (м. Погребище). За життя встигла записати понад 6000 народних
пісень, 6100 прислів’їв і приказок, 125 плачів і голосінь, 4600 казок.

Цимлянська

Кальницька

Кальник — село на Вінниччині, яке у другій половині 17 століття було
адміністративним центром (разом з Вінницею) Козацької держави Богдана Хмельницького. Зокрема, Іван Богун мав посаду полковника вінницького і кальницького.

Генерала
Григоренка

Петро Григоренко (1907–1987) — військовий діяч, дисидент і правозахисник.
Відстоював права кримських татар та інших депортованих народів. За це був позбавлений військового звання і пенсії, двічі ув’язнений, у тому числі направлений
на примусове психіатричне лікування за сфабрикованим діагнозом.

Ціолковського

Володимира
Мачушенка

Москвіна

Гната Танцюри

Гнат Танцюра (1901–1962) — фольклорист, етнограф, краєзнавець і педагог. Уродженець с. Зятківці на Вінниччині. Автор до десятка друкованих фольклорних
збірок, найвідоміша серед них — «Пісні Явдохи Зуїхи».

Володимир Мачушенко (1880–1937) — військовий і громадсько-політичний діяч,
вчитель та кооператор. Мешкав у Вінниці з 1917 р. Член виконкому Центральної
Ради, депутат Вінницької міської думи. У 1919 р. — командир 56-го Немирівського
резервного полку Армії УНР, керівник повстання проти більшовиків на Немирівщині
та Брацлавщині (травень 1919 р.).

Чайкіної

Дьогтянецька

Нахімова

Ґданська

Історична назва вулиці до 1921 р. Названа на честь польського міста Ґданськ, яке
має давні культурні та економічні зв’язки з Вінницею.

Невського

Вацлава
Гавела

Вацлав Гавел (1936–2011) — перший президент демократичної Чехословаччини, потім — Чеської Республіки, активний борець із комуністичним режимом,
письменник і драматург. У листопаді 1989 року очолив Оксамитову революцію, яка
безкровно демонтувала комуністичну систему в Чехословаччині.

Вулиця прокладена вздовж річки Дьогтянець, лівої притоки р. Вишеньки, яка
в межах міста впадає у Південний Буг. Назву річка отримала від кольору, якого
вона набувала під час паводків — бурого або й чорного, нагадуючи дьоготь —
продукт сухої перегонки деревини, торфу, бурого та кам’яного вугілля, сланців.
Ще в ХХ ст. дьоготь був дуже поширеним в господарстві — ним мастили шкіряне
взуття, гужову збрую, аби була довговічною та м’якою, не розмокала на дощі й
не тріскалася на сонці. Дьоготь використовували і для інших господарських потреб.

Братів Малакових

Георгій Малаков (1928–1979) — графік та ілюстратор. Протягом 1940–1960-х
рр. неодноразово приїздив на етюди у м. Немирів на Вінниччині, де надихався
місцевою природою та архітектурою. Його брат, Дмитро Малаков (1937–2019),
був краєзнавцем та істориком архітектури. Написав низку популярних краєзнавчих
путівників та нарисів про історію Вінниці та Вінниччини

Черняховського

Уличів

Немировича-Данченка

Новікова

Сергія Смеречинського

Сергій Смеречинський (1892–1954) — мовознавець, філолог, архівіст, поет,
перекладач та бібліограф. З 1918 року вчителював у Вінниці, згодом працював
в регіональній архівній системі. Був відомий передусім як теоретик української
граматики та стилістики, знав шістнадцять мов.

Уличі — східнослов’янське плем’я, яке в середньовічну добу проживало на теренах
Вінниччини. За літописними згадками, у конфлікті з київськими князями Олегом та
Ігорем уличі втратили свою столицю Пересічень і оселилися вздовж р. Південний
Буг. Ними наприкінці Х–ХІ ст. збудовано понад 50 укріплених поселень на схилах
мисів та на підвищених терасах басейну Бугу. Головними особливостями улицьких
фортець були парні городища, масивні укріплення висотою більше 5 м, захист
колодязів та джерел води додатковими валами.

Чехова

Гетьмана
Мазепи

Пестеля

Олександра
Лотоцького

Олександр Лотоцький (1870–1939) — громадський діяч, вчений та публіцист.
Уродженець Вінниччини (с. Бронниця). В 1918–1919 роках був міністром
віросповідань УНР. Згодом, в якості посла в Туреччині (1919–1920 роки) вів
перемовини з Вселенським патріархом про визнання автокефалії Української
православної церкви.

Іван Мазепа (1639–1709) — гетьман Війська Запорозького, очільник Козацької
держави на Лівобережній та всій Наддніпрянській Україні. Докладав зусиль
до об’єднання українських земель, утвердження міцної влади та розбудови
станової держави європейського зразка на основі традиційного козацького устрою.

Ширшова

Раїси Панасюк

Раїса Панасюк (1973–2018) — громадська діячка та захисниця прав людей з
інвалідністю. Реалізувала ряд вінницьких проєктів щодо підтримки та адаптації людей з інвалідністю. Очолювала центр реабілітації «Гармонія», якому присвоєне її ім’я.

Шмідта

Писарєва

Польська

Одна з історичних назв вулиць мікрорайону «Слов’янка», що існувала у Вінниці
до 1921 р. Нині Польща — стратегічний союзник України на шляху до європейської
та євроатлантичної інтеграції. В умовах повномасштабного російського вторгнення
2022 р. Польща прийняла понад 3 мільйони біженців з України, надала їм прихисток та матеріальну допомогу. Поляки активно допомагають Україні постачанням
озброєння та підтримкою на дипломатичному фронті.

Сергія
Єфремова

Сергій Єфремов (1876–1939) — громадський, політичний та державний
діяч, публіцист та літературознавець. В добу Української революції — один з
ініціаторів утворення Центральної Ради, згодом заступник її голови та член
Малої ради.

Щукіна

Ярослава
Нємеца

Ярослав Нємец (1842–1898) — педагог, вчений, громадський діяч. Проживав
у Вінниці з 1890 р., директор Вінницького реального училища. Один з ініціаторів і
популяризаторів промислової переробки садово-городніх культур в Російській імперії.

RIA, Ñåðåäà,
17 ñåðïíÿ 2022

8

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛЯ ДЯКУН, ВОЛОНТЕРКА

В перервах між біганиною по місту я бачилась із прекрасною
вінничанкою, яка передала мені пакунок ліків для військових.
На мій превеликий сором, я не запам’ятала її ім’я. Тому
напишу так, вінничанко, ДЯКУЄМО Вам, ліки поїдуть на
передову до хлопців, які наразі в одній із найгарячіших точок.
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 ÷åðåç òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.
Ïðè îïëàò³ äîñòàâêè ãàçó âêàçóéòå íîìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó Â³ííèöÿãàçó, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç 10 öèôð. Çà íèì çàêð³ïëþºòüñÿ âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñïîæèâà÷à,
ùî ñòîñóºòüñÿ äîñòàâêè ãàçó.
Çíàéòè öåé 10-çíà÷íèé êîä âè ìîæåòå
íà ðàõóíêàõ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çà ïîñëóãè
ðîçïîä³ëó ãàçó, à òàêîæ â åëåêòðîííèõ
ñåðâ³ñàõ 104.ua.
Âèêîðèñòîâóâàòè îíëàéí-ñåðâ³ñè äëÿ
ðîçðàõóíêó çà ðîçïîä³ë ãàçó.
Óíèêàéòå ñêóï÷åííÿ ëþäåé ³ ÷åðã
çàäëÿ âàøî¿ áåçïåêè
511206

Як ми будемо жити?
БЛОГ

ОЛЕКСАНДР САРАФАНЮК,
ПРАВОЗАХИСНИК

Äåâ’ÿòèé ð³ê òðèâàº
â³éíà. Ó áàãàòüîõ ëþäåé
â îäíó ìèòü çì³íèëîñÿ âñå
æèòòÿ. Õòîñü âòðàòèâ íàéð³äí³øó ëþäèíó, õòîñü — ä³ì, õòîñü ñòàâ ³íâàë³äîì, à õòîñü âæå í³êîëè íå ïîâåðíåòüñÿ
â Óêðà¿íó.
Ïåðåêîíàíèé, ùî â³éíà çàê³í÷èòüñÿ
ïåðåìîãîþ Óêðà¿íè, ³ ïåðåä êîæíèì âèíèêíå çàïèòàííÿ: ÿê áóäåìî æèòè äàë³?
Ìåí³ 44 ðîêè. Ó ìåíå º âèá³ð. Ï³ñëÿ
ïåðåìîãè ÿ ìîæó ïðàöþâàòè â öèâ³ëüí³é
ñôåð³ ïðàâîçàõèñíèêîì, àáî ïîäàòèñÿ
â äåðæàâí³ îðãàíè, àáî çàéíÿòèñü ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðèíöèïîâî íå õî÷ó
ì³íÿòè Áàòüê³âùèíó íà ³íøó ºâðîïåéñüêó êðà¿íó. Ïðàöþâàòè â Ìàêäîíàëüäñ³
àáî ïðèáèðàëüíèêîì äå³íäå — íå âèõ³ä,
áî ââàæàþ, ùî ìîæó ïðèíåñòè êîðèñòü
íà ð³äí³é çåìë³. Ö³ëü îäíà — çì³íèòè
Óêðà¿íó, çðîáèòè ¿¿ ³íøîþ — ñïðàâåäëèâîþ, çàêîíîñëóõíÿíîþ òà êîìôîðòíîþ.

Ñóäîâ³ òà ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ÿê ãîäèííèê. Óÿâ³ìî
òàêó êàðòèíó: çàñ³äàííÿ â³äáóâàþòüñÿ
â÷àñíî, ñóää³ âèíîñÿòü ñïðàâåäëèâ³
ñóäîâ³ ð³øåííÿ ³ ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³
Çàêîíó, êîæíèé ñóääÿ â³äïîâ³äàëüíèé
çà ñâî¿ ð³øåííÿ. Îñü òîä³ ñóäîâà âëàäà
ñòàíå ðóø³ºì çì³í ó âñ³é ïðàâîîõîðîíí³é ñèñòåì³. Âåðõîâåíñòâî ïðàâà ñòàíå ðåàëüíèì! ² êîæíèé, õòî çâåðíóâñÿ
çà çàõèñòîì äî ñóäó, â÷àñíî îòðèìàº
íàëåæíó òà ñïðàâåäëèâó â³äïîâ³äü.
Íàì âêðàé âàæëèâî óïîðÿäêóâàòè âñþ
ïðàâîîõîðîííó ñèñòåìó. Ìè ç’ÿñóºìî,
õòî áóäå áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ, õòî — ç
åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ, ÿê³ ïîâíîâàæåííÿ àíóëþâàòè â îêðåìèõ ñëóæáàõ òà ÷è ïîòð³áí³ íàì äåÿê³ ñòðóêòóðè
âçàãàë³. Íà æàëü, äóæå áàãàòî â íàø³é
êðà¿í³ «äàðìî¿ä³â» òà «ïàðàçèò³â», ÿê³
ïðîñòî ãðàáóþòü, íàñîëîäæóþ÷èñü
æèòòÿì íà äåðæàâí³é ñëóæá³. Äåõòî,
íå ïðèõîâóþ÷è öüîãî, ïåðåòâîðèâ ¿¿
íà îñîáèñòèé á³çíåñ, ïîáóäîâàíèé

çà ðàõóíîê ëþäñüêèõ êîøò³â. Ùèðî
â³ðþ, ùî äî òàêèõ îñ³á ä³éäóòü íàø³
ðóêè ³ áóäå íàâåäåíî ëàä.
Õî÷åòüñÿ, ùîá êîæíà ëþäèíà, ÿêà
ïðîæèâàº íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, äîòðèìóâàëàñÿ Çàêîí³â òà ïðàâèë, ùîá í³õòî
íå øóêàâ øëÿõ³â îáõîäó Çàêîíó, ùîá óñ³
íåñëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ.
Ìè ìàºìî â³äìîâèòèñÿ â³ä âèð³øåííÿ
ïèòàíü ÷åðåç çâ’ÿçêè òà õàáàð³, ìàºìî âðåøò³ òàê çì³íèòè ñèñòåìó, ùîá
ó ëþäåé íàâ³òü íå áóëî â äóìö³ øóêàòè
íåçàêîííèõ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ñâî¿õ
ïèòàíü. Ëèøå òîä³ äîâ³ðà äî ïðàâîîõîðîíö³â â³äíîâèòüñÿ.
Äåðæàâà â ìàéáóòíüîìó çàáåçïå÷èòü
êîìôîðò äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü
ó êðà¿í³. Âîíè ìàþòü æèòè â áåçïåö³,
áóòè âïåâíåíèìè â ÿê³ñí³é ñîö³àëüí³é òà ìåäè÷í³é ñôåðàõ. Êîæåí çìîæå
ïðàöþâàòè òà áåçïå÷íî â³äïî÷èâàòè.
Îñü òîä³ ëþäèíà, ¿¿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ,
÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäîòîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà âèçíàþòüñÿ â Óêðà¿í³ íàéâèùîþ

ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñòþ, ÿê òîãî âèìàãàº
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè.
Çàðàç áàãàòî ëþäåé çàëèøèëè Óêðà¿íó
â ïîøóêàõ áåçïå÷íîãî òà ñòàá³ëüíîãî
æèòòÿ. Íå â³ðÿòü âîíè â ìàéáóòíº äåðæàâè, êàæóòü, ùî íåìàº ïåðñïåêòèâè.
Àëå öå º âèá³ð êîæíîãî, òîìó ÿ í³êîãî
íå çàñóäæóþ. Àëå, íà ùàñòÿ, º ëþäè, ÿê³
ïðîäîâæóþòü áîðîòèñÿ ³ â³ðÿòü ó ìàéáóòíº Óêðà¿íè. ß òåæ íàëåæó äî íèõ.
Ìè ðàçîì ïîáóäóºìî ³íøó Óêðà¿íó,
ÿêà áóäå ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíÿòè íàø³
ïîòðåáè, â ÿê³é ìè áóäåìî ïðàöþâàòè
é â³äïî÷èâàòè, ÿêîþ ìè áóäåìî ïèøàòèñÿ.
ßê öå çðîáèòè? Âñå äóæå ïðîñòî: íàì
ïîòð³áíà ëèøå âîëÿ ³ áàæàííÿ. Ó íàñ âñå
âèéäå! Ìè íå ìàºìî ³íøîãî øëÿõó, ìè
çìóøåí³ äîâåñòè âñ³ì, ùî ìîæåìî áóòè
ðóø³ºì çì³í ó âñ³é ªâðîï³. Ìè ñòàíåìî
ïðèêëàäîì äëÿ öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í! Óïåðåä, ùå áàãàòî âàæêî¿ ïðàö³ íàñ ÷åêàº!
Ìè çìîæåìî! Ìàþ íàä³þ íà íàðîäæåííÿ
îíîâëåíî¿ Óêðà¿íè!

Щодня прокидаючись, пам’ятайте, що в Україні — війна
БЛОГ
АННА БОЛХОВІТІНА,
ЖУРНАЛІСТКА

Â÷îðà ì³é îäíîêëàñíèê,
ç ÿêèì íå áà÷èëèñü ê³ëüêà
ðîê³â, çàïèòàâ ó ìåíå: «ßê òè?»
Ç óñò àâòîìàòè÷íî âèðâàëîñü: «Íîðì,
³ì³òàö³ÿ æèòòÿ…»
Äî ÷îãî öå ÿ âñå. Ïîä³ëþñü ç âàìè
åìîö³ÿìè òà ïî÷óòòÿìè æ³íêè, ÿêà ÷åêàº… ÷åêàº ç â³éíè.

Ïîñò³éíèé á³ëü, ñòðåñ òà áåçóìîâíèé
ñòðàõ. Öå ÿêùî êîðîòêî ïðî òå, ùî ÿ â³ä÷óâàþ îñòàíí³, íàâ³òü íå çíàþ ñê³ëüêè,
ì³ñÿö³.
Çäàºòüñÿ íàâ³òü íå òóò, òîáòî ô³çè÷íî
ìîº ò³ëî òóò, ó Â³ííèö³, âäîìà. Äå ì³é
ìîçîê? Áåç ïîíÿòòÿ. Íå íàìàãàéòåñü,
áóäü ëàñêà, ìåí³ êàçàòè ñëîâà ï³äòðèìêè,
âîíî íå ïðàöþº. Çðîçóì³òè ö³ â³ä÷óòòÿ
ìîæå ò³ëüêè òàêà æ æ³íêà, ÿêà ÷åêàº ³
ìàòè, ÿêà òàêîæ ÷åêàº. Ïîâ³ðòå, çíàþ,

ÿ ç òàêîþ ìàìîþ ùîäíÿ íà çâ’ÿçêó.
Ä³ëþñü íå äëÿ òîãî, ùîá ìåí³ ñï³â÷óâàëè. Ùîäíÿ ïðîêèäàþ÷èñü, ïàì’ÿòàéòå,
ùî â Óêðà¿í³ — â³éíà. Æ³íî÷êè, ÿê³
çà êîðäîíîì, âè ïî¿õàëè, áî â³éíà, âè
íå âåäó÷à «Îðåë ³ Ðåøêà»! Òàê, âè ä³éñíî ðàíèòå ïî÷óòòÿ, êîëè ïîçóºòå ï³ä
êîæíèì ñîáîðîì ³ ïàëüìîþ! ², òàê, öå —
íå ñïðàâåäëèâî! Í³õòî ïåâíî íå ñêàæå
âãîëîñ. Àëå öå — íå ñïðàâåäëèâî!
Í³, ÿ íå áàæàþ í³êîìó â³ä÷óòè òå,

ùî çàðàç â³ä÷óâàþ ÿ. Àëå ìàòè â³ä÷óòòÿ òàêòó òà ïîâàãè — îçíàêà ðîçóìíèõ
ëþäåé. Íå ò³ëüêè íà ñëîâàõ, à ùîäíÿ,
ùîñåêóíäíî! Ñòàâòå ñîá³ ïèòàííÿ: «À ùî
ÿ ðîáëþ äëÿ ïåðåìîãè?». Áî êîëèñü â³ä
êîæíîãî ïðîçâó÷èòü ôðàçà: «Ìè — ïåðåìîãëè!». Ìè???? Ðîáè âñå, ùîá òè áóâ
ó öüîìó «ìè»!
À ñüîãîäí³ ÿ ìàéæå æèâó, íå ³ì³òóþ…
ñüîãîäí³ ÿ ïî÷óëà ãîëîâí³ ñëîâà: «Ïðèâ³ò, ÿ — æèâèé».

РЕКЛАМА
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«ЛЮДИ ПОСТІЙНО ПИТАЮТЬ, ЯК
ЧАСТО МИ ЗНАХОДИМО ЗОЛОТО?»
Професія  За фахом Яна Короленко
інженерка, але останні кілька років свого
життя присвятила археології — науці, яка
вивчає минуле людства. В інтерв’ю для
RIA вона розповіла, як виглядає робота
археологів, якими знахідками вони
поповнювали фонд музею, а також про те,
що таке міська археологія
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

«Äàâàéòå ÿ âàì
ïîêàæó, ÿê ïóñêàòè
êóáàðÿ», — áåðó÷è
äî ðóê ùîñü ñõîæå
íà äî³ñòîðè÷íó äçè´ó òà íåâåëèêèé áàò³ã, ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà
ßíà Êîðîëåíêî. Âîíà êëàäå ñòàðîâèííó çàáàâêó íà ï³äëîãó òà ïî÷èíàº áèòè ïî í³é áàòîãîì. Êóáàð
ðîçêðó÷óºòüñÿ. «Íàøå çàâäàííÿ,
ùîá â³í ïîêðóòèâñÿ ÿêîìîãà äîâøå», — ïîì³÷àþ÷è ì³é ðîçãóáëåíèé ïîãëÿä, äîäàº ßíà.
Íàâðÿä ÷è ñó÷àñíó äèòèíó çàö³êàâèòü òàêà äèâíà ³ãðàøêà, îäíàê
ó ñåðåäíüîâ³÷÷³ âîíà áóëà â ìîä³.
Ðîáîòà ßíè ç òîãî é ñêëàäàºòüñÿ,
ùîá çíàõîäèòè òà âèâ÷àòè ñòàðîäàâí³ ðå÷³, à ïîò³ì ðîçïîâ³äàòè
ïðî íèõ ³íøèì. Ïðàöþº ßíà
àðõåîëîãèíåþ ó Â³ííèöüêîìó
îáëàñíîìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿.
Â óÿâ³ á³ëüøîñò³ ëþäåé àðõåîëîãè ìàþòü âèãëÿäàòè ÿê ²íä³àíà
Äæîíñ àáî Ëàðà Êðîôò, øóêà÷àìè ïðèãîä òà àâàíòþðèñòàìè.
Íàñïðàâä³ æ, ç³çíàºòüñÿ ßíà, àðõåîëîã³ÿ äåùî ïðîçà¿÷í³øà.
— Ãîëîâíà ïðèãîäà ó ìî¿é ðîáîò³ — öå ëîïàòà, — ñì³ºòüñÿ íàóêîâèöÿ. — Ùîðîêó äîâîäèòüñÿ
ïåðåêèäàòè òîííè çåìë³ ç îäíîãî
ì³ñöÿ â ³íøå. Áà á³ëüøå, ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ðîá³ò òà âèëó÷åííÿ
çíàõ³äîê, òè ìàºø çàêîïóâàòè
ÿìè íàçàä.
ПЕРША «РОЗВІДКА»
Äîñë³äæóâàòè ìèíóëå ëþäñòâà ßíà íå òå ùîá êîëèñü âçàãàë³ ïðàãíóëà. ²ñòîð³ÿ íå áóëà ¿¿
óëþáëåíèì ïðåäìåòîì ó øêîë³,
à çà îñâ³òîþ âîíà ³íæåíåð-ìåõàí³ê ç òåõí³êè òà òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ àåðîïîðò³â. Âèêëàäàëà â ó÷èëèù³, ïðàöþâàëà ç
âåêòîðíîþ ãðàô³êîþ, ñâîº äîçâ³ëëÿ ó ìóçåÿõ ç àðõ³âàìè çàçâè÷àé
íå ïðîâîäèëà. Àæ ïîêè ïîäðóãà
ç ñåêö³¿ àðõåîëîã³¿ íå ïîêëèêàëà

¿¿ çà êîìïàí³þ ó «ðîçâ³äêó».
— Ïðèéøëà äî ìóçåþ ÿêàñü
æ³íêà é êàæå: «Ó íàñ òóò ïîëå
ïåðåãàðóâàëè òàê, ùî ³ç çåìë³
ñòàðîäàâí³é ïîñóä ïî÷àâ ë³çòè.
Äàâàéòå ç òèì ùîñü ðîáèòè».
Òîä³ ÿ âïåðøå é ïî¿õàëà â àðõåîëîã³÷íó ðîçâ³äêó, — ïðîäîâæóº
ßíà. — Ìè îãëÿíóëè ì³ñöåâ³ñòü,
ïîêîïèðñàëèñÿ òð³øêè ó çåìë³,
çíàéøëè ôðàãìåíòè êåðàì³êè
×åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóðè ³, çíàºòå, ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ.
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïðè ìóçå¿ ñòâîðþâàëè àðõåîëîã³÷íó åêñïåäèö³þ
äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü íà òåðåíàõ Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè. Êîëè
ôîðìóâàëè êîìàíäó, òî ßíó çàïðîñèëè äî ó÷àñò³ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.
Â³äòîä³, æàðòóº íàóêîâèöÿ, ç ïðèõîäîì òåïëà ëîïàòà çàâæäè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ¿¿ êðàùó ïîäðóæêó.
Ó ïåðø³ ì³ñÿö³ âñå áóëî íîâèì.
Á³ëüø³ñòü ÷àñó éøëî íà îïðàöþâàííÿ âåëèêèõ îáñÿã³â ³íôîðìàö³¿, çàó÷óâàííÿ òåðì³í³â
òà õàðàêòåðèñòèê òèõ ÷è ³íøèõ
àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð. Ç ïðàêòèêè áóëî õ³áà ùî çàêëàäàííÿ øóðô³â (âèêîïóâàííÿ íåâåëèêèõ ÿì ç
ìåòîþ ðîçâ³äêè ì³ñöÿ ìàéáóòí³õ
ðîçêîïîê).
МІСЬКА АРХЕОЛОГІЯ
Ñïðàâæí³ åêñïåäèö³¿ ðîçïî÷àëèñÿ äëÿ ßíè ï³çí³øå, êîëè ðàçîì
³ç êîëåãàìè ç ³íñòèòóòó àðõåîëîã³¿
âîíè ïî¿õàëè äîñë³äæóâàòè ãîðîäèùà óëè÷³â. Òàì áóëî óñå ÿê
ó ô³ëüìàõ: íàìåòè, ïîëüîâà êóõíÿ,
ïðèðîäà, ñêðóïóëüîçíà ðîáîòà ç
êåëüìîþ òà ïåíçëèêîì. Âå÷îðàìè: áàãàòòÿ, ñìàæåíèíà, ã³òàðà,
äîâã³ ðîçìîâè.
— Á³ëüø³ñòü àðõåîëîã³â ïîëþáëÿþòü ñàìå òàêó ðîáîòó,
êîëè ÿêîìîãà äàë³ â³ä ì³ñò ³
í³õòî íå êâàïèòü. Ó ìîºìó âèïàäêó á³ëüø³ñòü ðîáîòè ïðèïàäàº ñàìå íà ì³ñüêó àðõåîëîã³þ,
çàçâè÷àé öå íåâ³äêëàäí³ ðÿò³âí³
ðîáîòè, — ïîÿñíþº ßíà. — Ó Â³ííèö³ ïîñò³éíî âåäåòüñÿ áóä³â-

Археологиня Яна Короленко: «Головна пригода у моїй роботі — це лопата. Щороку
доводиться перекидати тонни землі з одного місця в інше»
íèöòâî. Ïî õîðîøîìó, ïåðåä
éîãî ïî÷àòêîì ì³ñöå ïîòð³áíî
äîñë³äèòè, îñîáëèâî, ÿêùî ìîâà
ïðî öåíòð. Íà æàëü, ÷àñòî âñå
â³äáóâàºòüñÿ íàâïàêè: ïî÷èíàþòü
áóäóâàòè, à âæå ÿê ùîñü çíàéäóòü, òî çàìîâëÿþòü àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ.
Òîð³ê ñòâîðèëè àðõåîëîã³÷íèé
àòëàñ Â³ííèö³, ìåòà ÿêîãî — çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
³ íå ëèøå ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà, à ó âñ³õ ðàéîíàõ, äå ï³ä ÷àñ
åêñïåäèö³¿ âèÿâèëè àðõåîëîã³÷í³
ïàì’ÿòêè. Öåé äîêóìåíò ìàº äî-

«Àðõåîëîã³ÿ — öå
íå çàâæäè ïðî
ðîìàíòèêó, ðàäøå
ïðî âåëèê³ îáñÿãè
³íôîðìàö³¿, ÿê³
ïîòð³áíî îõîïëþâàòè»
ïîìàãàòè ðîçâ’ÿçóâàòè äèñêóñ³éí³
ïèòàííÿ ïðî îá’ºêòè àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Äî ïðèêëàäó,
ÿêùî ì³ñöå º â àðõåîëîã³÷íîìó
àòëàñ³ — ïðîâîäèòè áóäü-ÿê³
ðîáîòè áåç àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü òàì íå ìîæíà.
Ñâîþ ïåðøó àðõåîëîã³÷íó çíàõ³äêó ßíà íå ïðèãàäóº. Ãîâîðèòü,
ùî ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñòþ, öå
áóâ ÿêèéñü êåðàì³÷íèé ïîñóä.
Ð³äøå òðàïëÿþòüñÿ çíàðÿääÿ
ïðàö³, ëþëüêè òà ³ãðàøêè. Äâà
ðîêè òîìó íà òåðèòîð³¿ îäí³º¿ ç
ì³ñüêèõ øê³ë àðõåîëîãè çíàéøëè
ñêåëåò êîíÿ ç 18 ñòîë³òòÿ, äåùî

Археологія — не романтика
Дивних та смішних випадків,
за словами Яни, також трапляється чимало. Якось до музею
прийшла жінка з риб’ячим скелетом. Вона переконувала науковців, що це доісторична істота,
просила терміново провести розкопки, а заперечення про те, що
це лише залишки умовної щуки,
її аж ніяк не влаштовували.
Був також випадок, коли звернувся чоловік, який хотів перепоховати свою матір. Він боявся,
що звичайні копачі не зможуть
обережно викопати домовину,
а ось археологи, на його думку,

ніби спеціально створені для такої справи.
Кабінети археологів дещо відрізняються від інших. Як у багатьох
у них є комп’ютери, стоси паперів, професійна література, якісь
власні речі. Однак крім усього
переліченого, тут також можна
побачити чимало пакетів та коробок зі шматочками кераміки
чи металевими виробами, стародавній не доклеєний посуд,
пляшки, яким по півтора століття, гачки та ключі часів Київської
Русі, відра з водою та щітки.
— Мені подобається моя робо-

та. Хочу розвиватися у цій науці,
тому цьогоріч планую піти на магістратуру. Ще хочу напроситися до колег, які копають щось
відмінне від нас. Не за гроші,
а для розвитку, — розповідає
Яна. — Археологія — це не завжди про романтику, радше
про великі обсяги інформації,
які потрібно охоплювати, щоб
по крихтах відкривати наше минуле. Виконуючи свою роботу,
ми розповідаємо іншим про те,
чого вже немає й ніколи не буде.
Така робота не може бути не цікавою.

За понад столітню історію фонд краєзнавчого музею
поповнився тисячами знахідок. Деякі із експонатів
пам’ятають первісних людей та мамонтів
ðàí³øå — çàëèøêè æèòëà ç ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íà Ñàáàðîâ³.
ТАК ЩО ТАМ ІЗ ЗОЛОТОМ?
Ñåíñàö³ºþ äëÿ ñâ³òó àðõåîëîã³¿
ñòàëà çíàõ³äêà ó 80-õ ðîêàõ ðåøòîê ñàðìàòñüêîãî öàðÿ ²íåñìåÿ
òà ÷èìàëî¿ ê³ëüêîñò³ çîëîòà ïðè
íüîìó: ìå÷ ç îçäîáëåííÿì, áðàñëåòè, ïðÿæêè, áëÿõè, íàêëàäêè,
ïðèêðàñè.
ßíà ðîçïîâ³äàº, ùî ïðîâîäÿ÷è
ïîâíîö³íí³ ðîçêîïêè, àðõåîëîãè
ðóéíóþòü ïàì’ÿòêè, òîìó çàäëÿ
çáåðåæåííÿ ¿õ çàçâè÷àé í³õòî
íå ÷³ïàº. Ó âèïàäêó ç³ ñàðìàòñüêèì öàðåì, êóðãàí ç éîãî ðåøòêàìè çàâàæàâ ðîáîò³ çðîøóâàëüíî¿ ñèñòåìè, òîìó ãðîìàäà çàìîâèëà ïîïåðåäí³ ðîçêîïêè. ßêáè
íå âîíè, Â³ííèöüêèé îáëàñíèé
êðàºçíàâ÷èé ìóçåé íå ìàâ áè íàñò³ëüêè ö³ííî¿ çíàõ³äêè.
— Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê ÷àñòî
ìè çíàõîäèìî çîëîòî — êëàñèêà.
Â³äïîâ³äàþ — íå ÷àñòî. Çà ñê³ëüêè ìîæíà ïðîäàòè òó ÷è ³íøó
çíàõ³äêó, òàêîæ íå ñêàæó. Ïðî
öå êðàùå çíàþòü «÷îðí³» êîïà÷³, ÿêèõ ó Â³ííèö³ äîñèòü áàãàòî.
Âîíè øêîäÿòü ³ñòîð³¿ òà çàâàæàþòü íàì ïðàöþâàòè, — ðîçïîâ³äàº
ßíà Êîðîëåíêî. — Ìè òàêîæ çà-

âàæàºìî äåêîìó, íàïðèêëàä, ðîá³òíèêàì íà áóä³âíèöòâàõ. ßêîñü
ìè áóëè îáìåæåí³ â ÷àñ³, òîìó
äîâåëîñÿ øâèäêî çàâåðøóâàòè
ðîáîòè. ßê ò³ëüêè öå ñòàëîñÿ,
ïî÷àëà ïðàöþâàòè áóä³âåëüíà
òåõí³êà, ³ ìàéæå îäðàçó ç çåìë³
ïîë³çëî òðèï³ëëÿ, ïðè÷îìó òàêå
õîðîøå, äîáðå çáåðåæåíå. Òî ìè,
ìîæíà ñêàçàòè, âèòÿãàëè çíàõ³äêè
ç-ï³ä êîâøà. ßêðàç çà öå áàãàòî
àðõåîëîã³â íåíàâèäÿòü ïðàöþâàòè
ó ì³ñòàõ.
Ðîáîòó àðõåîëîãà ìîæíà ïîä³ëèòè íà ê³ëüêà åòàï³â: êîëè òåïëî,
òî ïðîâîäÿòüñÿ ïîëüîâ³ ðîáîòè:
ðîçâ³äêà, ðîçâ³äêà ç øóðôóâàííÿì, ðîçêîïêè. Ç íàñòàííÿì õîëîä³â — îïðàöþâàííÿ çíàõ³äîê.
ßíà ãîâîðèòü, ùî â öåé ïåð³îä
âîíè áàãàòî ÷àñó ïðîâîäÿòü ç â³äðîì òà ù³òêàìè: ìèþòü, ðåñòàâðóþòü òà ñêëåþþòü ð³çí³ óëàìêè,
àíàë³çóþòü òà øèôðóþòü ìàòåð³àë, ïèøóòü ïðî öå çâ³òè.
— Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ óñ³ ö³ åòàïè. Áî êîëè âåñü ÷àñ ñòî¿ø ç ëîïàòîþ, öå íàáðèäàº. Ï³ä ÷àñ ìèòòÿ êåðàì³êè òàêîæ òðàïëÿþòüñÿ
â³äêðèòòÿ, íàïðèêëàä, çíàõîäèø
ÿê³ñü ö³êàâ³ îðíàìåíòè, õàðàêòåðí³ äëÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êóëüòóðè, —
ïðîäîâæóº àðõåîëîãèíÿ.
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«ЧОГО ТИ ПЛАЧЕШ, ДОНЕЧКО?
ВІЙНА НАДОЇЛА, МАМО»
Переселенці  У селі, де вони жили,
майже не залишилося вцілілого житла. Їх
будинок знищили першим, потім брата,
мами. Коли тікали від окупантів у вільну
Україну, помер її чоловік. Поховали
у селі на чужому цвинтарі і поїхали далі.
У Вінниці жінці з двома дітьми добре, але
хочуть додому, хоча дому у них немає
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Ïðî ñ³ì’þ á³æåíö³â ³ç Õåðñîíùèíè
æóðíàë³ñòó RIA
ðîçïîâ³ëà ïåäàãîãïñèõîëîã Òåòÿíà Âîºâîäà. Êàæå,
¿¿ äî ãëèáèíè äóø³ âðàçèëà äîëÿ
æ³íêè ³ äâîõ ¿¿ ä³òåé: õëîï÷èê ãîòóºòüñÿ éòè â ÷åòâåðòèé êëàñ, ä³â÷èíêà íà äâà ðîêè ñòàðøà. Ïàí³
Òåòÿíà ïîçíàéîìèëàñÿ ç íèìè ï³ä
÷àñ çàíÿòü ³ç ä³òüìè ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü â îäíîìó ç
ãóðòîæèòê³â.
Áóëè ñåðåä íèõ Âîëîäÿ ³ Áîãäàíà. Íà çàíÿòòÿ âîíè ùîðàçó ïðèõîäèëè ç ìàìîþ ïàí³ Îëåíîþ.
Ïðîôåñ³îíàëó-ïñèõîëîãó, ÿê êàæóòü, çàáðàêëî ñë³â, êîëè ïî÷óëà
ïðî òå, ùî âèïàëî íà äîëþ öèõ
ä³òîê ³ ¿õíüî¿ ìàòóñ³.
Ïàí³ Îëåíà ïîãîäèëàñÿ çóñòð³òèñÿ ç æóðíàë³ñòîì çà óìîâè, ùî
íå áóäåìî íàçèâàòè â ãàçåò³ ¿õíº
ïð³çâèùå. Ïðîñèëà òàêîæ íå ïîêàçóâàòè ôîòî ç îáëè÷÷ÿìè. Ïåðåñåëåíö³ ïðèçíà÷èëè çóñòð³÷
ó ì³ñö³, ùî ñòàëî óëþáëåíèì
ó Â³ííèö³ äëÿ ñèíà Âîëîä³.
ХЛОПЧИК МАРИТЬ
СОНЯЧНОЮ СИСТЕМОЮ
Á³ëÿ ôîíòàíó íà Êîñìîíàâò³â
õëîï÷èê çàëèøàâñÿ á ö³ëèìè
äíÿìè. Òàê â³í ñàì ç³çíàºòüñÿ.
Éîìó ïîäîáàºòüñÿ íå òàê ôîíòàí,
ÿê çîáðàæåííÿ ïëàíåò Ñîíÿ÷íî¿
ñèñòåìè.
Ìàìà óñì³õàºòüñÿ ³ ïîÿñíþº:
«Ðîê³â çî òðè òîìó äèòèíà çàö³êàâèëàñÿ ïëàíåòàìè ³ â³äòîä³
öå éîãî óëþáëåíà òåìà. Éîìó
ïîäîáàºòüñÿ âñå, ùî ïîâ’ÿçàíî
ç ïëàíåòàìè. Â³í äèâèòüñÿ ðîçïîâ³ä³ â ²íòåðíåò³, ìàëþº ïëàíåòè
íà ìàëþíêàõ. Â³í çíàº ïðî íèõ
á³ëüøå, í³æ çíàºìî ìè ç äîíüêîþ».
Õëîï÷èê äåìîíñòðóº ñâî¿ çíàííÿ. Êàæå, º ïëàíåòè-ã³ãàíòè,
à º êàðëèêîâ³. Ï³ñëÿ öüîãî íàçèâàº ¿õ. Ðîáèòü öå òàê øâèäêî, ùî íåìîæëèâî âñòèãíóòè
çàïàì’ÿòàòè.
— À ùå º ñóïóòíèêè ïëàíåò,

àñòåðî¿äè, êîìåòè, î-î, ñê³ëüêè
òàì óñüîãî º! — êàæå ìàëèé ³ ï³äí³ìàº ãîëîâó äî íåáà.
— Ó Âîëîä³ òàêå çàõîïëåííÿ
âèíèêëî òîä³, êîëè ÿ â÷èëà óðîê
ïðî Ñîíÿ÷íó ñèñòåìó, — ãîâîðèòü
éîãî ñåñòðà Áîãäàíà. — Ïàì’ÿòàþ,
â³í òîä³ ïðèñ³â á³ëÿ ìåíå. ß éîìó
òðîõè ðîçïîâ³ëà. Âîâà óâàæíî
ñëóõàâ ³ ïðîñèâ ðîçïîâ³äàòè ùå
³ ùå. Äî øêîëè íå õîäèâ, à âæå
çíàâ íàïàì’ÿòü íàçâè ïëàíåò.
Â³äòîä³ éîãî íå ñïèíèòè. Ïðîñèòü êíèæêè êóïèòè ïðî ïëàíåòè, ìàëþº ¿õ, äå ò³ëüêè ùîñü
ïî÷óº íà öþ òåìó, áóäå ñëóõàòè
÷è äèâèòèñÿ, àáî ÷èòàòè, éîãî
âæå íå â³ä³ðâåø â³ä òîãî çàíÿòòÿ.
— Âîëîäþ, ÿêà òâîÿ óëþáëåíà
ïëàíåòà? — çàïèòóº ñèíà ìàìà.
— Þï³òåð, òè æ çíàºø, ìàìî, —
ãîâîðèòü õëîï÷èê. — ×îìó? Áî
â³í âåëèêèé. ² ÿ âåëèêèé.
Âîëîäÿ çíîâó çóïèíÿº ïîãëÿä
íà ôîíòàí³. Ïîêàçóº ïàëüöåì
ïî ÷åðç³ íà çîáðàæåííÿ ïëàíåò ³ íàçèâàº ¿õ. Ïîò³ì ïðîñèòü
ìàìó çðîáèòè ïàïåðîâèé êîðàáëèê. Ïàí³ Îëåíà íàð³êàº, ùî
íåìà ïàïåðó. Âèðèâàþ ëèñòîê ³ç
áëîêíîòà — ÷åðåç õâèëèíó ìàëèé
ïîñï³øàº äî âîäè, ùîá ïóñòèòè
ïî í³é êîðàáëèê.
У ПЕРШІ ДНІ ЖАХАЛИСЯ ВІД
КОЖНОГО ГУЧНОГО ЗВУКУ
Ó Áîãäàíè ñâîº çàõîïëåííÿ —
¿é ïîäîáàþòüñÿ òâàðèíêè. Îäíàê
ïðî íèõ ä³â÷èíêà ðîçïîâ³äàº ç
ìåíøèì åíòóç³àçìîì, í³æ ¿¿ áðàò.
Äëÿ öüîãî º ïðè÷èíè.
— Äâà íàø³ êîòèêè ³ ñîáà÷êà
çàëèøèëèñÿ â ñåë³, ùî ç íèìè,
íå çíàºìî, — ç ñóìîì ó ãîëîñ³
êàæå ä³â÷èíêà.
Ó ãóðòîæèòîê, äå âîíè íèí³
ìåøêàþòü, ³íêîëè ïðèõîäÿòü
âîëîíòåðè ç ï³äë³òêîâîãî êëóáó VinSmart. Ïðèâîäÿòü ³ç ñîáîþ ñîáà÷êó. Ä³òè çáèðàþòüñÿ
á³ëÿ ÷îòèðèëàïîãî.
— Ïåñèê òàêèé êëàñíèé, òàêèé
ðîçóìàøêà, — êàæå Áîãäàíà. —
Â³í çíàº êîìàíäè ³ âèêîíóº ¿õ,
ÿêùî ìè éîãî ïðîñèìî. Ïîäàº
íàì ëàïêó. Ìè éîãî ãîäóºìî.
Ïàí³ Òåòÿíà ò³øèòüñÿ ïåðåì³-

«З дому ми забрали тільки те, що вмістилося у наші рюкзаки», — каже пані Олена і просить
не показувати їхні обличчя на фото в газеті
í³, ÿêà â³äáóëàñÿ â ä³òåé çà ÷àñ
¿õíüîãî ïåðåáóâàííÿ ó Â³ííèö³.
Ó ïåðø³ äí³ âîíè æàõàëèñÿ
â³ä êîæíîãî ãó÷íîãî çâóêó. Âåñü
öåé ÷àñ ç ä³òüìè ïðàöþþòü ïñèõîëîãè. Ìàìà âîäèòü ¿õ íà çàíÿòòÿ ç ìàëþâàííÿ, ë³ïëåííÿ ç
ïëàñòèë³íó, ³íø³ çàõîïëåííÿ. ¯õ
îðãàí³çîâóº îäíà ç âîëîíòåðñüêèõ
îðãàí³çàö³é ó òîðãîâåëüíîìó öåíòð³ «Ìåãàìîëë».
Ç íåþ òåæ ïðàöþº ïñèõîëîã. Ãóë òàíê³â ³ àâòîìîá³ë³â ç³

«Íàâ³òü ÿêùî
ïîâåðíóñÿ â ñåëî,
îáìèíàòèìó ì³ñöå, äå
áóâ íàø áóäèíîê. Ìåí³
íå ñòàíå ñèë ï³ä³éòè ³
äèâèòèñÿ íà ðó¿íó»
çíàêîì Z, ÿêèì îêóïàíòè «ïðèêðàñèëè» ñâîþ òåõí³êó, îáñòð³ëè,
àâòîìàòí³ ÷åðãè, ïðèë³ò áîºïðèïàñ³â — âñå öå íå ìèíóëî áåçñë³äíî í³ äëÿ äèòÿ÷î¿, í³ äëÿ äîðîñëî¿
ïñèõ³êè. À ñìåðòü áàòüêà…
— Â÷îðà Áîãäàíà ïëàêàëà, äîâãî
ïëàêàëà, ÿ íå ìîãëà ¿¿ çàñïîêî¿òè,
íå ìîãëà äîïèòàòèñÿ, ùî ñòàëîñÿ, — ðîçïîâ³äàº ìàìà ä³â÷èíêè. — ×åðåç äåÿêèé ÷àñ, êîëè âæå
çíåñèë³ëà â³ä ïëà÷ó ³ ñõëèïóâàíü,
ç³çíàëàñÿ, ÷îìó ïëà÷å. Êàæå, ìàìî,
ìåí³ âæå íàäî¿ëà öÿ â³éíà.

Пройшли 52 блокпости
Під час евакуації для сім’ї великою проблемою була хвороба
чоловіка Олени. Його допікали
болі від онкологічного захворювання. Ходили по людях, запитували, чи нема в кого знеболювальних. Планували добратися
на підконтрольну територію,
аби звернутися в онкологічну
лікарню.
Стан хворого все більше погіршувався. І вони зупинилися

в Херсоні. На жаль, врятувати
48-річного чоловіка не вдалося.
Місце для поховання знайшли
в одному із сіл поблизу Херсона.
Чужі люди допомогли поховати.
— Чи знайду зараз могилу? — перепитує пані Олена. — Буду шукати. Бо ж тільки один раз була
на тому цвинтарі.
Далі вони добиралися на Дніпропетровщину. Їхали двома
автомобілями. У тому, де була

Олена з дітьми, вмістилося
дев’ятеро людей.
Чому обрали Вінницю? Бо тут проживає одна з жінок з їхнього села.
Згадує, як у дорозі їм довелося
пройти перевірку на 52 блокпостах. На деяких із них брата
змушували роздягатися. З машини виводили усіх — і дорослих,
і малих. Такі перевірки людей
з автоматами також не минули
безслідно, особливо для дітей.

«НЕ ЗМОЖУ НАБЛИЗИТИСЯ»
¯õíº ñåëî äåê³ëüêà ðàç³â ïåðåõîäèëî ç ðóê â ðóêè: â³ä îêóïàíò³â
äî óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ. Ïàí³
Îëåíà êàæå, áóâ ÷àñ, êîëè â îäí³é
ïîëîâèí³ ñåëà ïåðåáóâàëè ï³äðîçä³ëè ÇÑÓ, à â ³íø³é — ðîñ³éñüê³
àãðåñîðè.
Âîíè âè¿õàëè ó ñóñ³äí³é íàñåëåíèé ïóíêò. Òàì áóëî òðîõè ñïîê³éí³øå. Öå íåâåëèêà â³äñòàíü,
ìåíøå äåñÿòè ê³ëîìåòð³â. Âîíà
ç ÷îëîâ³êîì ³ äâîìà ä³òüìè, à òàêîæ áðàò ç äðóæèíîþ ³ äèòèíîþ.
Ìàìà çàëèøèëàñÿ, âîíà ïîñò³éíî ïåðåõîâóâàëàñÿ â³ä îáñòð³ë³â
ó ïîãðåá³.
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè âè¿õàëè,
ìàìà ïîäçâîíèëà ³ ñêàçàëà, ùî
ó íå¿ äëÿ íàñ ïîãàí³ íîâèíè, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà. — Ñïî÷àòêó áóâ ïðèë³ò ó íàø áóäèíîê.
Éîãî ðîçâàëèëî. Ïîò³ì ðîçáîìáèëè õàòó áðàòà. Ï³ñëÿ òîãî ìàìà
âèáðàëàñÿ äî íàñ ó ñóñ³äíº ñåëî.
Íåìà òåïåð ³ ¿¿ áóäèíêó.
Ïàí³ Îëåíà êàæå, ùî äëÿ íå¿
¿õí³é áóäèíîê äóæå äîðîãèé íàñàìïåðåä ñïîãàäàìè. ¯¿ áàòüêî îáëàøòîâóâàâ áóäèíîê, ïðîêëàäàâ
âîäÿíå îïàëåííÿ, ó íüîìó âîíà
âèðîñëà. Òóäè ¿¿ ïðèâîçèâ ç ïîëîãîâîãî ÷îëîâ³ê, ñïåðøó ç äîíüêîþ, ïîò³ì ç ñèíîì, òàì âîíè
ðîñëè, òàì âîíà áóëà ùàñëèâà ç³
ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì…
— ß íå çìîæó òåïåð íàáëèçèòèñÿ äî òîãî ì³ñöÿ, — êàæå æ³íêà. — Ìîº ñåðöå íå âèòðèìàº.
Íàâ³òü ÿêùî ïîâåðíóñÿ â ñåëî,
îáìèíàòèìó òå ì³ñöå ³íøîþ äîðîãîþ. Ìåí³ íå ñòàíå ñèë ï³ä³éòè
³ äèâèòèñÿ íà ðó¿íó.
ЖИТЛА НЕМА, А ЛЮДИ
ХОЧУТЬ ДОДОМУ
Áðàò Îëåíè, ÿêèé òàêîæ
ïåðåáðàâñÿ äî íàøî¿ îáëàñò³,
íèí³ ïðîæèâàº ç äðóæèíîþ ³
äèòèíîþ â îäíîìó ³ç ñ³ë, ùîðàçó çàñïîêîþº ¿¿. Êàæå, ìè âñå
â³äáóäóºìî — ³ âàø áóäèíîê, ³
ì³é, ³ ìàìèí, ò³ëüêè á ñêîð³øå

â³éñüêîâ³ âèãíàëè îêóïàíò³â ç
íàøîãî ñåëà.
— Ì³é áðàò îïòèì³ñò, ó íüîãî
âèñòà÷àº ñèë íà òàê³ ñëîâà, — ãîâîðèòü ïàí³ Îëåíà. — Äÿêóþ éîìó
çà ï³äòðèìêó. Àëå íå óÿâëÿþ, ÿê
ÿ ìîæó ïîâåðíóòèñÿ ç äâîìà ä³òüìè íà ðó¿íó. Õî÷à íå ðàç ÷óëà
â³ä ëþäåé, òàêèõ, ÿê ÿ, ùî âîíè
õî÷óòü á³ëüø çà âñå ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó. Íàâ³òü ÿêùî òàì íåìà
æèòëà. Áóäèíêó íåìà, à ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó õî÷óòü.
Ó ¿õíüîìó ñåë³ íå çàëèøèëîñÿ
æîäíîãî âö³ë³ëîãî áóäèíêó. Çðóéíîâàíî øêîëó, Áóäèíîê êóëüòóðè,
³íø³ çàêëàäè.
РУБЛІ ОБМІНЮЮТЬ НА ГРИВНІ
Ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ âîíè æèëè
ó çíàéîìèõ, àëå òàì òåæ áóëî
íåñïîê³éíî, òàì òåæ ëóíàëè
âèáóõè. Çâ³äòè îðêè íàñòóïàëè
íà ¿õí³é íàñåëåíèé ïóíêò, ùîá
ïðîáèòèñÿ äàë³ ó á³ê Ìèêîëàºâà.
Íå âäàëîñÿ ¿ì öå. Æ³íêà êàæå,
äîòåïåð äåñü òàì çàñòðÿãëè.
Ìàì³ Îëåíè äîçâîëèëè òèì÷àñîâî æèòè çíàéîì³, ÿê³ âè¿õàëè
ç ñåëà.
Íèí³ âîíè ÷àñ â³ä ÷àñó ðîçìîâëÿþòü ïî òåëåôîíó. Â îäíîìó ç
ì³ñöü íà ïàãîðá³ º çâ’ÿçîê.
Ìàìà ðîçïîâ³äàº äî÷ö³, ùî
ïåíñ³îíåðàì îêóïàíòè äàëè òðîõè ñâî¿õ ðóáë³â. Àëå ëþäè íåñóòü
â ìàãàçèí ãðèâí³. Íà óêðà¿íñüê³
ãðîø³ äåøåâøå êóïóâàòè. Îëåíà
íå çíàº, ÿê ¿õ îáì³íþþòü, àëå
ÿêîñü öå ðîáëÿòü.
— Ìàìà êàçàëà, ùî áóõàíåöü
õë³áà êîøòóº 23–24 ãðèâí³,
à çà ðóáë³ îá³éäåòüñÿ äîðîæ÷å,
òî ëþäè íå õî÷óòü ïëàòèòè á³ëüøå, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà.
Äî÷êà ùîðàçó ïðîñèòü ìàìó
ïåðåáðàòèñÿ äî íå¿ ó Â³ííèöþ,
àáî äî áðàòà, ÿêèé â îäíîìó ç ñ³ë.
Ñïåðøó ìàìà íå ïîãîäæóâàëàñÿ. Îäíàê òåïåð óæå íå ñèëà
òåðï³òè âñå òå, ùî çâàëèëîñÿ
íà ¿¿ ãîëîâó. Ò³ëüêè âè¿õàòè äóæå
íåïðîñòî.

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 ÊІÌÍÀÒÀ Â ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ, ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ, 27 ÊÂ.Ì, ÂËÀÑÍÈÊ.
ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (093) 466-68-47
1-ê³ìí.êâ., ïðîâ.ßñíèé, ïîâåðõ 2/5ö, ïëîùà 35/19/7,7, ÷åñüê.
ïðîåêò, äîáð.ñòàí,áàëêîí. Ö³íà 31000ó.î. (067) 930-75-40

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
2-ê³ìí.êâ., áë.Çàìîñòÿ, ïîâåðõ 1/9/ï, 50/30/8, æèòë.ñòàí, ãàðíå
ì³ñöå, òîðã. Ö³íà 43500ó.î. (067) 930-75-40
2-ê³ìí.êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâåðõ 5/9/ï, ïëîùà 53/29,4/8,3,
õîðîøèé ñòàí, ïë.â³êíà. Ö³íà 46500ó.î. (067) 930-75-40

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
3-ê³ìí.êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâåðõ 4/10ö, 103/55/12, ñóïåð
ì³ñöå, 3 á/ç, íåñòàíäàðòíå ïëàíóâàííÿ (067) 930-75-40
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Áóäèíîê ñ.Ãîñòèííå, Íåìèð³âñüêèé ð-í. Çàã.ïëîùà 73 êâ.ì.
Ä³ëÿíêà 78 ñîòîê. (098) 210-71-74

2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
ïîòèæíåâî. Ö³íà 400ãðí. (097) 234-07-04

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

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

Ê³ìíàòà â êâàðòèð³ ç ãîñïîäàðåì, Êîöþáèíñüêîãî. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
(068) 247-91-15

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

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

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

1.6 ÄÀ×І

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

1-ê³ìí.áóä., ñ.Ïèðîãîâå, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 21,7/15,2/6,5, äà÷à,
àäðåñà, æèòë.ñòàí, 3,11ñ. Ö³íà äîã. (067) 930-75-40

2 ê³ìíàòè, ñ.Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà, áåç çðó÷íîñòåé. 3000 ³ âñå. (097)
181-57-98

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

1.7 ÄІËßÍÊÈ

Çäàì â îðåíäó áóäèíîê àáî ê³ìíàòó, ð-í Êè¿âñüêî¿, Ãîíòè. (067)
456-26-00

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

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

5.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

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

c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê (067) 263-28-82
Ä³ëÿíêà ïî âóë. Ïóøê³íà, 3,5 ñ, áóäèíîê, öåíòð. Ö³íà 35000ó.î
(067) 930-75-40
Ñ.ÊÎÌÀÐІÂ, 17 Ñ, ÂËÀÑÍÈÊ, ÁІËß ÒÐÀÑÈ, ÏÎÐÓ×
ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯, ËІÑ, ÎÇÅÐÎ. ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÖІ ÇÍÈÆÊÀ! 4000Ó.Î.
(067) 140-80-90
ñ.Ù³òêè, 20 ñ çåìë³, ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 93075-40
Ñòàðå ì³ñòî, 10ñ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðàæ. Ö³íà 24500ó.î. (067)
930-75-40

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

5.3 ÐІÇÍÅ

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ

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

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏÐÎÄÓÊÒÈ», 25 ÊÂ.Ì., Ñ.ËÓÊÀÌÅËÅØÊІÂÑÜÊÀ ÄÎÃ. (068) 849-26-42

1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê
âèíàéìó äëÿ ñåáå! (096) 458-97-54

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

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

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

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

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

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

5 ÊІÌÍÀÒ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, 1/Ö, 160ÊÂ.Ì, ÃÀÇ, 30Ñ, 380W,
ÃÀÐÀÆ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÂËÀÑÍÈÊ. (067)467-9721, (050)443-51-11

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

1 ê³ìíàòà â êâàðò., ð-í Ïåäóí³âåð.,ç õàçÿ¿íîì. Äëÿ 1 ñòóäåíòêè,
æ³íêè àáî õëîïöÿ (097) 299-11-69

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

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

Áóäèíîê â Ãàéñèíñüêîìó ð-í³, ñ.Êðàñíîñ³ëêà. 96êâ.ì, ãàç, âîäà,
çðó÷íîñò³. 22ñ. (096) 333-45-76

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

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

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

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ
2-ê³ìí.áóä., ñ.Ãàâðèø³âêà, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 42/30/8, æèòë.ñòàí,
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, 33ñ. 15000ó.î (067) 930-75-40
3-ê³ìí. áóäèíîê, Ã.Óñïåíñüêîãî, öåãëÿíèé áóäèíîê, âñ³ çðó÷íîñò³,
4,5 ñ, âëàñíèê, +4ñ çåìë³. (066) 582-77-26
4-ê³ìí.áóä., Ñòàðå ì³ñòî, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 96/58/17, õîðîøèé
ñòàí, çðó÷íîñò³, 10ñ. Ö³íà 65000ó.î. (067) 930-75-40
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ,
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì,
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093)
917-09-07

1.8 ÃÀÐÀÆІ
ÃÀÐÀÆ, ÃÁÊ-5, Ð-Í ÑÀÁÀÐІÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, ÎÃËßÄÎÂÀ ßÌÀ,
ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÒÎÐÃ. 4500Ó.Î (097) 912-76-85
Ãàðàæ, ÃÁÊ-9. Âè¿çí³ âîðîòà 2,5õ2,07ì. Ê³ìíàòà â ãàðàæ³. Ï³äâàë
3 â³ää³ëåííÿ. (098) 003-58-43
Öåãëÿíèé ãàðàæ, ÊÎÎÏ «Öåíòðàëüíèé», âóë. Ãîíòè, 4õ6êâ.ì. (067)
107-22-21

486215
486215

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

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

6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,äðîâà ............ íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Àðìàòóðó áóä³âåë. ................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ
ÊÎÏÀªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ І ÄÎÊÎÏÓªÌÎ. ÁÓÐІÍÍß ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ
ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀÏÀÑ ÂÎÄÈ. (097)300-70-10,
(097)821-49-00
«AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ.
ÊÎÐ×ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098)409-89-94,
(063)747-32-80
«Aqua Life» - áóð³ííÿ àðò. òà ï³ùàíèõ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä
êëþ÷» (096) 274-74-74

Àêóðàòíèé äåìîíòàæ áóä³âåëü òà ïåðåñò³íîê. Íåäîðîãî. (098)
588-08-27
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)26350-57
ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ, ÑÒßÆÊÀ, ÂІÄÌÎÑÒÊÀ,
ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÒÀ ØËІÔÓÂÀÍÍß ÏІÄËÎÃÈ. (098) 092-36-08
Áðèãàäà ç ä/ð, ³íñòðóìåíòîì âèêîíàº êëàäêó öåãëè, áëîê³â.
Ôóíäàìåíòè. Ïîêð³âëÿ. (063) 109-36-62
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß,
ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐ., ÑÀÍÒÅÕÍ. (096) 976-70-61
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ. ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÒÅË. (067) 794-19-09
ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ
«ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÅË. (067) 794-19-09
Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13

511219

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ

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

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

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

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

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

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

«ÏІÄ ÊËÞ×» ßÊІÑÍÎ,ÍÅÄÎÐÎÃÎ ØÏÀËÅÐÈ, ËÀÌІÍÀÒ,
ÏËІÍÒÓÑÈ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß,ØÏÀÊËІÂÊÀ,Ò.І. (098) 240-85-15

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

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

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

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

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

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ßÊІÑÍÎ ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ «ÏІÄ ÊËÞ×». (096) 58772-38

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

Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27

Âñ³ âèäè ðîá³ò, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ,
ëàì³íàò. (097) 041-52-18

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85
«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãð. Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13

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

БУДІВНИЦТВО
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ.
(096) 587-72-38
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Äîìàøí³é ìàéñòåð: åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, ïëèòêà òà ³íø³ «÷îëîâ³÷³
äð³áíèö³». (096) 400-60-54
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42
ÌÀËßÐÊÀ, ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍІ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ. (096) 587-72-38
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
Ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ìàëÿðí³ ðîáîòè.
Âíóòð³øí³ ðîáîòè. (097)484-75-00, 67-04-26
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (097)
345-78-49
ßê³ñíî, ïðîôåñ³éíî øïàëåðè, ëàì³íàò, ôàðáóâàííÿ, øïàòë³âêà òà
³íøå. (063) 789-94-02
510648

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
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ. (097) 309-97-58
1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ,
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 42812-25
ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87
ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
ÑÀÍÒÅÕÍІ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß.
(067) 905-04-57

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

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65
Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò: øèôåð, ìåòàëî÷åðåïèöÿ,
óòåïëåííÿ, ï³ääàø. (063) 202-01-62
ÁÀËÊÎÍÈ. ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß ÄÀÕÓ. ØÂÈÄÊÎ. ÏÐÎÔÅÑІÉÍÎ.
ßÊІÑÍÎ. (098) 222-26-65
ÂÈÊÎÍÀÞ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄ. ÁІÊÐÎÑ.
ÁІÊÐÎÅËÀÑÒ. ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. (098) 271-20-96
ÂÑІ ÂÈÄÈ ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (098) 222-26-65
ÌÎÍÒÀÆ ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖІ, ÏІÄÄÀØÊІÂ, ÂÎÄÎÑÒÎÊІÂ,
ÂÑÒÀÍÎÂË.ÌÀÍÑÀÐÄ.ÂІÊÎÍ, ÂÅÍÒÈËßÖ. (098) 222-26-65
ÏÎÊÐІÂ. ÐÎÁÎÒÈ Á.-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ ªÂÐÎÐÓÁÅÐÎÉÄÎÌ.
Â ÍÀßÂÍÎÑÒІ ÂÑІ ÌÀÒÅÐ. ÃÀÐ.2Ð. (093) 550-63-67
ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÌÀÒÅÐІÀËÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÏÐÎÐÀÕÓÍÎÊ. (096)373-02-25, (063)193-06-81
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, óòåïëåííÿ, âîäîñòî÷í³
ñèñòåìè. (098) 389-18-47
Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Àáñîëþòíî âñå. Øèôåð, ï³ääàøêè, ìåòàëî÷åðåï., â³äëèâè,óòåïë. (098) 484-33-52
ÏÎÊÐІÂËß ÄÀÕІÂ, ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ, ÓÒÅÏËÅÍÍß. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (098) 222-26-65
ÏÎÊÐІÂËß. ÌÎÍÒÀÆ ÏÎÊÐІÂËІ ÏІÄ 0. ÐÓÁÅÐÎ¯Ä. ÄÅÌÎÍÒÀÆ
ÏÎÊÐІÂËІ. (098) 092-36-08

Ãàç.ïëèòà, ïèëîñîñ, áëåíäåð ........................ äîã. ........(095) 172-17-71
ÊÏ ÖÌÑ Ò/â Åëåêòðîí, á/â, 5øò .................... äîã. ..................63-22-53
Ïðàë.ìàøèíè ç Í³ìå÷÷èíè ............................ äîã. ........ (067) 390-97-28
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
Õîëîäèëüíèê á/â Nord ................................. äîã. ........ (096) 655-71-06
Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-16, õîð.ñòàí .................. äîã. ........ (097) 212-77-20

7.5 ÊÓÏËÞ
À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........(098) 841-68-15
ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37
ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³ .................. äîã. ........ (067) 456-66-51
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
Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72
Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97
Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11
Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99
Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø 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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ
«AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ.
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 814-2477
«AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097)674-43-61
«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096)232-44-85
«AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè,
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098) 718-21-80
«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81
«Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06
«Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí.,
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Äð³áíèé ðåìîíò. (050) 633-05-05
0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ,
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.14 ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß
ÒÀ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

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

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÉ ÀÏÀÐÀÒ 220Â, 4ÊÂÒ, «ÏÎÑÒÎßÍÊÀ». ÌÀßÒÍÈÊÎÂÀ ÒÐÓÁÎÐІÇÊÀ 220/380Â. (068) 210-46-38
Ïðîäàì äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, äâèãóí 3êÂò, äâåð³, êîòåë Ê×Ì,
ÀÃÂ, ñõîäè. (067) 981-70-94

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

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31
Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
Áàíêè 3-ë³òðîâ³, âåëèêà ê³ëüê³ñòü ............ 10ãðí/øò ........ (096) 216-67-62

510855

510620

Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92, (093) 536-86-74
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)06071-99, Îëåêñ³é
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16

510568

Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂІÇÎÐІÂ. ÃÀÐÀÍÒІß. ÂÈÊËÈÊ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ.
(067)262-78-99, (063)225-95-18
Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â. Ãàðàíò³ÿ.Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êóïëþ LEDòåëåâ³çîðè íà çàï÷àñòèíè. (067) 263-32-00
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ. Áåç âèõ³äíèõ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà
ïðåéñêóðàíòíà. 67-23-74, (097) 618-76-77
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà
ôðåîíîì. (096) 203-92-72, 46-34-71
ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó
ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. (098) 385-93-90
Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà
ìîäåëåé. (098) 132-14-22
Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì íà ä³ì
äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.
Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54

Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, 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

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

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

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)57371-28
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 17349-99
508516
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8. АВТОМОБІЛІ

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

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

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

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

Äåó-Ñåíñ, 2013ð.â., ÷åðâîíèé, î.ä.1300, ãàç 4-ïîêîë., ï³äñèëþâà÷
êåðìà.3300ó.î. (067) 778-29-09

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

8.3 ÊÓÏËÞ

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

À/ì Âîëãà íåäîðîãî, ìîæíà íåðîáî÷èé. (097) 089-92-34
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76
Òåðì³íîâèé âèêóï àâòî ïî Â³ííèö³ òà îáëàñò³. (097) 164-18-50

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

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

(096) 838-33-73

Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93

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

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

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

Ïðîäàì òðàêòîð ÌÒÇ-80, áóðîâà óñòàíîâêà,ìîæë.ïðîäàæ
îêðåìî,òðàêòîð ïîëÿ íå áà÷èâ (067)491-4-3-68
Ñ³âàëêè, ïëóãè, ôðåçè,äèñêîâ³ áîðîíè, ì³æðÿäí³ êóëüòèâàòîðè,
ðîçñàäî-ïîñàä. ìàø. (063) 651-91-92
Ò-25, êàðòîïëåñàäæ., êàðòîïëåêîï., ãðîìàäèëêè, ðîçêèäà÷ ì³í.
äîáð, ïðåñ-ï³äáèð. (097) 347-78-54
Òðàêòîð ÌÒÇ, Ò-25, êîñ³ëêè ðîòîðí³ îáïðèñêóâà÷³ 200ë, 300, 400,
600, 800, 1000ë. (095) 810-17-87

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

511089

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

Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48

Ïðîäàì ç/÷ äî åêñêàâàòîðà, òðàêòîðà: êîâø³, öèë³íäðè, íàñîñè
òà ³íøå. (067) 954-40-57
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ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ,
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06
Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ + çàâàíòàæåííÿ. Ïðîäàì ðóáëåí³ äðîâà.
(098) 524-98-16
Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82
Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

Aâòî ç/÷ êóïëþ Ç²Ë, ÃÀÇ, ÓÀÇ ....................... äîã. ........ (098) 841-72-05
Ïðîäàì àâòîç/÷ Âîëãà ÃÀÇ-21 ....................... äîã. ........ (097) 460-54-00

508516

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
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

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

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
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ.
(067) 770-17-14
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
Êîì³ðíèê íà ñêëàä ðó÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ÷îëîâ³ê äî 40 ðîê³â. Ç/ï
10000-15000. (067) 430-48-66

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
ÊÓÕÀÐ, ÌÈÉÍÈÊ ÏÎÑÓÄÓ.
кухар: г/р, 2/2, 7.00-15.30, неповний роб.
день. З/п 4250 грн.
Мийник: г/р 3/2, 9.00-19.00. З/п 6000грн.
(098)662-94-35, (097)783-87-11

ÏÎÒÐІÁÍІ Â ¯ÄÀËÜÍÞ.
працівники лінії роздачі, г/р 1/2. З/п
7800грн за 10 змін. (098) 662-94-35
Kyõàð â ïàíñ³îíàò äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. (098) 803-24-62
Áàðèñòà íà Êè¿âñüêó (Âîäîêàíàë), ç 8 äî 20, 3/3, ç/ï â³ä 6000
ãðí. (098) 254-25-76, Ìàðèíà

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
0xopoííà ô³ðìà çàïðîøóº! Âàõòà,12ãîä/12ãîä. Ç/ï 9000-13500
ãðí/ì³ñ, ÷îë. äî 55ð. (068)905-09-09, (096)983-81-08
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
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÈ ÂІÄÄІËÓ ÎÕÎÐÎÍÈ ÍÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÓ ÔІÐÌÓ.
ÁÀÆÀÍÎ ÂÎÄІÉÑÜÊÅ ÏÎÑÂІÄ×. ÒÀ À/Ì. (067) 462-70-11
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ.
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 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 Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

Áàðèñòà íà Òÿæèë³â (Âàòóò³íà), ç 8 äî 21, 3/3, ç/ï â³ä 6000 ãðí.
(098) 254-25-76, Ìàðèíà

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

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

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

ÊÓÕÀÐ Â ÊÀÔÅ. (067) 338-38-74

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

Êóõàð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï â³ä
10000 ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Êóõàð-áàðèñòà ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), 8-22, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Êóõîííèé ïðàö³âíèê ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-20, 3/3, ç/ï
â³ä 7000 ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
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

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), 10-22,
5/2, 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ñòåëüìàõà), 11-18,
5/2, ç/ï 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Øåâ÷åíêà), 14:3021:30, 5/2, 7000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ïèðîãîâà, ç 8 äî 18, 5/2, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), 8-15 àáî
15-22, 4/4, 4500ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

510805

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êåëåöüêà), 7.3021:30, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çàáîëîòíîãî, ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ (ð-í ë³ê.Þùåíêà), 8-22,
4/4, ç/ï 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (2 ë³êàðíÿ), 7:30-22:30,
4/4, 9000ãðí. (097)931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êîíñòàíòèíîâè÷à, 7:30-22:00,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà, 7:30-22:30, 4/4, ç/ï
10000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ïèðîãîâà, 7.30-22.30, 7/7, ç/ï
9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
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 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. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà),ç 7 äî 22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÁÀÐÌÅÍ, ÂІÊ 35-40+ (067) 338-38-74

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. â öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), 7:30-22:00,
4/4, 9000ãðí. (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

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ
Cëþñàð-ìîíòàæíèê, ïîì³÷íèê çâàðþâàëüíèêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó.
Ç/ï âèñîêà. (067)730-62-66, (0432)62-11-89

СТРОПАЛЬНИК на металобазу.
вул. Зулінського, 24.

(067) 642-73-80
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÊÎ×ÅÃÀÐ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. (097) 399-23-84
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
Ìàéñòðè â ñòóä³þ ç ðåìîíòó òà ðåñòàâðàö³¿ âçóòòÿ, ôàðáóâàííÿ,
ðåìîíò ñóìîê. ×îëîâ³êè ³ æ³íêè. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Öåíòð ì³ñòà.
Ç/ï â³ä 12000ãðí. ×åêàºìî. (098) 717-05-17

РОБОТА, ПОСЛУГИ
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9.17 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈ
Ïðàö³âíèêè íà çá³ð âèíîãðàäó âèíîãðàäàðñüê. ãîñïîäàðñòâó.
Îäåñüêà îáë.Ç/ï ã³äíà. (096)760-16-26, (095)160-64-69

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

9.22 ÐІÇÍÅ
Äîïîìàãàòè õëîïöþ àáî ä³â÷èí³ ðîçêëåþâàòè îá’ÿâè ïî ì³ñòó, íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³. (097) 935-65-71
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ ÂÒÎÐÑÈÐÎÂÈÍÈ. ÂІÍÍÈÖß. (068) 675-72-64

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
510649

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

510806

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

510364

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

510960

Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90
Øóêàþ ðîáîòó ïî ì³ñòó Ãàçåë³ 2,5ò, Ô³àò Äîáëî Ìàêñ³ 1ò.
(050)633-0505, Ñåðã³é
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

511195

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ
11.6 ÏÎÑËÓÃÈ
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92

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

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

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ

ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ
ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)13080-89
Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15
ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ
Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò. (096) 280-48-74
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) 935-65-71
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41

Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÂІÄÅÎÑÏÎÑÒÅÐÅÆÅÍÍß, ÄÎÑÒÓÏÓ, ÑÈÃÍÀËІÇ.Ç ÂÈÂÅÄ. ÍÀ ÂËÀÑÍÈÉ ÏÓËÜÒ ÎÕÎÐÎÍÈ.
ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ, ÑÏÎÑÒÅÐІÃÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌ ÏÐÎÒÈÏÎÆÅÆÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
Ðåì. òåëåâ³çîð³â â³ò÷èçí. òà ³ìïîðòí. âèð-âà áóäü-ÿêèõ ìîäåëåé.
Âèêëèê äîäîìó. 66-68-62, (098) 062-16-47
Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093)406-34-54

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

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

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

506662

511004

Êóïëþ ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî. (067) 93317-24
ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 753-77-50
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50

Âòðà÷åí³ äèïëîì òà äîäàòîê äî íüîãî, âèäàíèé Íàö³îíàëüíîþ
àêàäåì³ºþ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè çà ñïåö³àëüí³ñòþ
«Àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò ïðîôåñ³éíà êâàë³ô³êàö³ÿ ìàã³ñòð
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ
÷àñòèí ÍÃÓ, îô³öåð îïåðàòèâíî - òàêòè÷íîãî ð³âíÿ»16 ÷åðâíÿ
2018ðîêó íà ³ì’ÿ Ôàð³îí Âàäèì Àíàòîë³éîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè
íåä³éñíèìè.

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ

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

19.2 ÊÓÏËÞ

Ïðîäàì âåëîñèïåä ç äâèãóíîì, óí³âåðñàëüíèé. (097) 147-67-91
À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71

15. ЗНАЙОМСТВА
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ
Â³ííè÷àíèí 64/185/95, ìàòåð³àëüíî òà æèòëîì çàáåçïå÷åíèé äëÿ
ñ³ì‘¿, äðóæáè. Â³ííèöÿ-21050, ï/ä ÂÕ129189

17. ТВАРИНИ

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

17.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

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

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 5730-64

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

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

18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ

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

Âòðà÷åíà ID êàðòà íà ³ì‘ÿ Ïðèäèáàéëî Íàòàë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà,
18.01.1982 ðîêó íàðîäæåííÿ. Ââàæàòè íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ

ÂÒÐÀ×ÅÍÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÀÊÒ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÓ ÄІËßÍÊÓ
0,08 ÃÀ, ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÈÉ ÍÎÌÅÐ 0520683800:01:002:0093,
Â ÌÅÆÀÕ Ñ.ÇÀÐÂÀÍÖІ, ÍÀ ІÌ’ß ÌÀÐ×ÓÊÀ ÑÅÐÃІß
ÀÍÀÒÎËІÉÎÂÈ×À, ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄІÉÑÍÈÌ. ÒÅË. ÍÅ ÂÊÀÇÀÍÈÉ

16.1 ÏÐÎÄÀÌ

Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò ÂÍ ¹0106298 íà ³ì’ÿ Îâ÷àðóê Ïåòðà Âîëîäèìèðîâè÷à ¹ 298 ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åíî äîäàòîê äî äèïëîìó íà ³ì‘ÿ Øóëÿê Í.À., 2000ð.
çàê³í÷åííÿ, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêå ìåäè÷íå ó÷èëèùå. Âàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

Êóðòêà îñ³ííÿ æ³íî÷à ð.50, íàï³âñàïîæêè æ³íî÷³ ð.38, ïàëüòî æ³í.
ð.48. (063) 990-58-08

16.2 ÊÓÏËÞ

14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ

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

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

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

Ë³êóâàííÿ ñïèíè, ã³ïåðòîí³¿, ä³àáåòó. Ìàíóàëüíà òåðàï³ÿ. Ìàñàæ.
Îãëÿä áåçêîøò. (098) 394-96-99

Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè,
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14

ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50
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

Âòðà÷åíî äîçâ³ë ¹22054890 íà ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â
â³ä 17.06.2022 íà ³ì’ÿ Ïèëèï÷óê Í³íà Ìèêîëà¿âíà. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

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

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ
Íºôºäºâà Àííà Îëåã³âíà, 05.06.2004ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíèì.
Òåë. íå âêàçàíèé

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

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: âóë.Çóë³íñüêîãî, 49à, êâ.74 íà ³ì‘ÿ Ãîí÷àðóê Ñ.Ê. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹71 â³ä
27.01.2000ð., âèäàíå íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà
³ì‘ÿ Àãàðêîâ Î.І., çà àäðåñîþ: Êîñìîíàâò³â, 66, êâ.1. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åí³ äèïëîì òà äîäàòîê äî íüîãî, âèäàíèé Àêàäåì³ºþ
âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè çà íàïðÿìêîì ï³äãîòîâêè
«Â³éñüêîâî¿ íàóêè» 30 ëèïíÿ 2009 ðîêó íà ³ì’ÿ Ôàð³îí Âàäèì
Àíàòîë³éîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè íåä³éñíèìè. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíó êàðòó öèôðîâîãî òàõîãðàôà UAD0000005BN7000, ä³éñíà
â³ä 22.08.2019ð äî 22.08.2024ð íà ³ì’ÿ ªâñòàô³ºâ ªâãåí Þð³éîâè÷,
ââàæàòè íåä³éñíîþ. Òåë.íå âêàçàíèé

505183

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

Âòðà÷åí³ äèïëîì òà äîäàòîê äî íüîãî, âèäàíèé Àêàäåì³ºþ
âíóòð³øí³õ â³éñüê ÌÂÑ Óêðà¿íè çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ñëóæáîâîáîéîâå çàñòîñóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè ï³äðîçä³ë³â (÷àñòèíè
ç’ºäíàíü)âíóòð³øí³õ â³éñüê»19 ÷åðâíÿ 2010ðîêó íà ³ì’ÿ Ôàð³îí
Âàäèì Àíàòîë³éîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè íåä³éñíèìè.

19.3 ÐІÇÍÅ
10.09.22ð. î 10 ãîäèí³ â³äáóäóòüñÿ çáîðè ÷ëåí³â ÎÊ ÃÁÊ
«Êàøòàí-Ê» íà òåðèòîð³¿ êîîïåðàòèâó, ãàðàæ 116. Òåë. íå âêàçàíèé

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

(098) 095-23-92
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ÒÎÂ «Êàðòîííî-ïàïåðîâà ôàáðèêà «Òîðãòåõí³êà»
Êîä ªÄÐÏÎÓ 43732948
³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè
ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ
Óêðà¿íà, 21032, Â³ííèöüêà
îáë., ì³ñòî Â³ííèöÿ, âóëèöÿ
Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî, áóäèíîê
14, òåë_ (0432) 66 41 07
2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿
õàðàêòåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè.
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà.
Íîâå áóä³âíèöòâî âîäîçàá³ðíî¿ ñïîðóäè â ìåæàõ ÏÇÑ
ð. Ï³âäåííèé Áóã íà òåðèòîð³¿
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî
âîäîçàá³ðíî¿ ñïîðóäè â ìåæàõ
ÏÇÑ ð. Ï³âäåííèé Áóã ó âèãëÿä³
áåðåãîâîãî ìîêðîãî êîëîäÿçÿ ç
ïîãðóæíèìè íàñîñàìè òà âîäîãîíó äî íàêîïè÷óâàëüíèõ ðåçåðâóàð³â íà òåðèòîð³¿ ÒÎÂ «ÊÏÔ
«Òîðãòåõí³êà»».
Ïðèçíà÷åííÿ ñèñòåìè — òåõí³÷íå âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ ïðîòèïîæåæíèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Àíàëîã³÷íà òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâè 1
3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³
àëüòåðíàòèâè.
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.
Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ
ÏÇÑ ð. Ï³âäåííèé Áóã íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³.
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ, îñê³ëüêè
äàíà òðàñà âîäîãîíó íàéá³ëüø
åêîíîì³÷íî äîö³ëüíà ³ çàáåçïå÷óº åêîëîã³÷íó âèìîãó, ùî âîäîçàá³ð ïîâèíåí çíàõîäèòèñÿ ïîçà
ìåæàìè çîíè ðóõó ñóä³â, âèùå
âèïóñêó ñò³÷íèõ âîä òà íèæ÷å
âîäîçàáîðó ïèòíî¿ âîäè ÊÏ «Â²ÍÍÈÖßÎÁËÂÎÄÎÊÀÍÀË»
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Âïëèâ íà ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå íîñèòü ïîçèòèâíèé àñïåêò.
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîëÿãàº
çàáåçïå÷åíí³ ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè
ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ
5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îáñÿã
âèðîáíèöòâà òîùî)
Òåðèòîð³ÿ, äå ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî âîäîçàáîðó òåõí³÷íî¿
âîäè òà âîäîãîíó äëÿ ¿¿ ïîäà÷³
äî òåðèòîð³¿ âèðîáíèöòâà ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Ãîíòè, ÿêà
ïî÷èíàºòüñÿ â³ä ð. Ï³âäåííèé
Áóã. Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî áåðåãîâîãî âîäîçàáîðó ïîòóæí³ñòþ äî 3000 ì3/äîáó.
Äîâæèíà âîäîãîíó ä³àìåòðîì
250 ìì –1600 ì
6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âñòàíîâëþþòüñÿ çã³äíî Çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè ç äîòðèìàííÿì íîðìàòèâ³â ãðàíè÷íî-äîïóñòèìèõ ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ

íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå.
Çàìîâíèê áåðå íà ñåáå
çîáîâ’ÿçàííÿ âèêîíóâàòè âñ³
óìîâè âîäîêîðèñòóâàííÿ, à òàêîæ ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷³, îõîðîíí³, çàõèñí³ òà ³íø³ çàõîäè ùîäî
óìîâ áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿
îáëàäíàííÿ, äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî òà ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðè
öüîìó âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ì³í³ìàëüíèé ³ íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ åêîëîã³÷íèõ
îáìåæåíü.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2 àíàëîã³÷í³ òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Äîòðèìàííÿ çîí ñàí³òàðíî¿
îõîðîíè âîäîçàáîðó
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà
2 àíàëîã³÷íà òåðèòîð³àëüí³é
àëüòåðíàòèâ³ 1
7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿
çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà
òà çàõèñò òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷àº:
— ³íæåíåðíî-ãåîäåçè÷í³ âèøóêóâàííÿ;
— ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ âèøóêóâàííÿ;
— ³íæåíåðíî-ã³äðîëîã³÷íèõ
ðîá³ò;
— ðàö³îíàëüíå ðîçòàøóâàííÿ
âîäîçàáîðó äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïðîâåäåííÿ çà ïîòðåáè
íàì³÷åíèõ âîäîãîñïîäàðñüêèõ
çàõîä³â íà âîäíîìó äæåðåë³;
— ðîçòàøóâàííÿ âîäîçàáîðó
íà ð³÷ö³ âèáðàíî âèùå ïðîòè òå÷³¿ âèïóñê³â ñò³÷íèõ âîä,
âèùå ñòîÿíîê ñóä³â, òîâàðíîòðàíñïîðòíèõ áàç ³ ñêëàä³â, ïîçà
ìåæàìè çîíè ðóõó ñóä³â ³ ³íøèõ
ïëàâçàñîá³â — ïî ïðîåêòó âîäîçàá³ð çíàõîäèòüñÿ ïîçà ìåæàìè
çîíè ðóõó ñóä³â, âèùå âèïóñêó
ñò³÷íèõ âîä òà íèæ÷å âîäîçàáîðó
ïèòíî¿ âîäè ÊÏ «Â²ÍÍÈÖßÎÁËÂÎÄÎÊÀÍÀË».
— ðîçòàøîâóâàòè âîäîçàá³ð
íå äîçâîëÿºòüñÿ: â àêâàòîð³ÿõ ïîðò³â ³ áóõò, íà ä³ëÿíêàõ
ìîæëèâîãî ðóéíóâàííÿ áåðåãà
òà â çîí³ â³äêëàäàííÿ íàíîñ³â,
ó âåðõ³â’ÿõ âîäîéìèù, â ãèðëàõ
ï³äïåðòèõ ð³÷îê, ó ëîæáèíàõ
çèìóâàííÿ ðèáè, íà ä³ëÿíêàõ
âèíèêíåííÿ çàòîð³â ëüîäó ³
ïðîìåðçàííÿ ïîòîê³â, â ì³ñöÿõ
íàãîíó ïëàâíèêà ³ âîäîðîñòåé —
äàíó óìîâó ïðîåêòîì âèêîíàíî.
— ïðè âèáîð³ ñòâîðó âîäîçàáîðó íà ïëàí³ ì³ñöåâîñò³ ñë³ä
âðàõîâóâàòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàñåëåíîãî ïóíêòó òà
ìîæëèâ³ñòü âëàøòóâàííÿ çîí
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè (ÇÑÎ) —
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî âîäîçàá³ð
òåõí³÷íî¿ âîäè, òîìó ñïåö³àëüíî¿
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè íå ïåðåäáà÷åíî, à îãîðîäæåíà îõîðîííà
çîíà âîäîçàáîðó ìàº ðàä³óñ 12 ì.
— ñòâîð âîäîçàáîðó ðîçòàøîâóºòüñÿ íà âèïóêë³é ä³ëÿíö³
ð³÷êè — óìîâà âèòðèìàíà.
Íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó ïåðåä ïî÷àòêîì âèêîíàííÿ
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïëàíóºòüñÿ
âèêîíàííÿ êîìïëåêñó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò: íàëåæèòü ïåðåäáà÷àòè âëàøòóâàííÿ ì³í³ìàëüíî
íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñêëàäóâàííÿ ìàòåð³àë³â,
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ³ êîìóí³êàö³é; ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ
ðåêîìåíäóºòüñÿ îòðèìóâàòè
ìàëèìè ïàðò³ÿìè äëÿ âèêîíàííÿ
êîíêðåòíèõ îáñÿã³â ðîá³ò; ïðè
ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò âèêîðèñòîâóâàòè

ò³ëüêè ñïåö³àë³çîâàíó òåõí³êó.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2 àíàëîã³÷íà òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Áóä³âíèöòâî âîäîçàá³ðíî¿ ñïîðóäè â ìåæàõ ÏÇÑ ð. Ï³âäåííèé Áóã íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè
2 àíàëîã³÷íà òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè
ìîæëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò: âïëèâ
â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: âïëèâ
â³ä ðåàë³çàö³¿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
¥ðóíòè òà ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: âïëèâ â³ä ðåàë³çàö³¿
ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåçíà÷íèé.
Âîäíå ñåðåäîâèùå: âïëèâ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âîäíå ñåðåäîâèùå çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ
äîïóñòèìèõ íîðì.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò òà
îá’ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî
ôîíäó: îá’ºêòè ÏÇÔ â ðàéîí³
ðîçòàøóâàííÿ â³äñóòí³; âèðóáêà
çåëåíèõ íàñàäæåíü íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä
òà åêîëîã³÷íà ìåðåæà, àðõ³òåêòóðíà, àðõåîëîã³÷íà òà êóëüòóðíà
ñïàäùèíà: íà òåðèòîð³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå îáë³êîâóþòüñÿ
òà íå âèÿâëåí³;
Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: çä³éñíåííÿ íåãàòèâíèõ
âïëèâ³â íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: âïëèâ îö³íþºòüñÿ ÿê
íåçíà÷íèé.
Âïëèâ íà äîâê³ëëÿ, çäîðîâ’ÿ
òà óìîâè ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ
çíàõîäèòèìåòüñÿ â ìåæàõ äîñòóïíèõ íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2 àíàëîã³÷íà òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Äîòðèìàííÿ çîí ñàí³òàðíî¿
îõîðîíè âîäîçàáîðó.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà
2 àíàëîã³÷íà òåðèòîð³àëüí³é
àëüòåðíàòèâ³ 1
9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿
êàòåãîð³¿ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà
îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
(çàçíà÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³
÷àñòèíó ñòàòò³ 3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ”)
Ïóíêò. 11 ÷àñòèíà 10 ñòàòò³
3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ» äðóãà êàòåãîð³ÿ âèä³â ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ (âèäîáóâàííÿ ï³ñêó ³ ãðàâ³þ, ïðîêëàäàííÿ êàáåë³â, òðóáîïðîâîä³â
òà ³íøèõ êîìóí³êàö³é íà çåìëÿõ
âîäíîãî ôîíäó)
10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³
íàÿâí³ñòü çíà÷íîãî íåãàòèâíîãî
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷íîãî
íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî
âïëèâó (çà÷åïëåíèõ äåðæàâ)
Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ — â³äñóòí³é

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³âåíü äåòàë³çàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ» ¹ 2059-VIII â³ä
23.05.2017. ðîêó â îáñÿç³ äîñòàòíüîìó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïëàíîâî¿
ä³ÿëüíîñò³.
12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ
ó÷àñò³ â í³é ãðîìàäñüêîñò³
Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ ³,
îòæå, ï³äëÿãàº îö³íö³ âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ”. Îö³íêà âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ — öå ïðîöåäóðà, ùî
ïåðåäáà÷àº:
 ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ;
 ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
 àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ, áóäü-ÿêî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó íàäàº
ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ ³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä
ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, ï³ä ÷àñ
çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè îö³íêè
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿
³íôîðìàö³¿;
 íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ùî
âðàõîâóº ðåçóëüòàòè àíàë³çó,
ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï’ÿòèì
öüîãî ïóíêòó;
 âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³
ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³
14 öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïóñòèì³ñòü
÷è îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³
óìîâè ¿¿ ïðîâàäæåííÿ.
Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ ð³øåííÿ
ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³
ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ
ó÷àñò³ ó òàê³é ïðîöåäóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ îáñÿãó
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ, à òàêîæ íà ñòàä³¿
ðîçãëÿäó óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ.
Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ äí³â ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
íàäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ
³ ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âçÿòè
ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ.
Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå
ïîâ³äîìëåíî â îãîëîøåíí³ ïðî
ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.
Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó,
âñòàíîâëåíîãî Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿
õâîðîáè (COVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2,
äî ïîâíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà
ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³
íå ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî
ïðèïàäàþòü íà öåé ïåð³îä, ïðî
ùî çàçíà÷àºòüñÿ â îãîëîøåíí³
ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ.
13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ
îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ
Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî
íàäàòè óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó,
çàçíà÷åíîìó ó ïóíêò³ 15 öüîãî
ïîâ³äîìëåííÿ, çàóâàæåííÿ ³
ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà
ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³
ïðîïîçèö³¿, âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³
öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿
òà ðîçãëÿäó Âàøèõ çàóâàæåíü ³
ïðîïîçèö³é.
Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü ðîçì³ùåí³
â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³
ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ
îòðèìàííÿ). Îñîáè, ùî íàäàþòü
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, ñâî¿ì
ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãîäó íà îáðîáêó ¿õ ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ çîáîâ’ÿçàíèé
âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ, âðàõóâàòè
÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿
ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº
âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
ð³øåííÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ
äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
áóäå Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ
ùî âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì
ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü òà
ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî
Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 21021,
ì. Â³ííèöÿ âóë. Â. Ïîðèêà, 29,
å-mail: uprter@vin.gov.ua, òåë.:
(0432)43–74–08
511194
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ІСТОРІЯ ПЕРЕСЕЛЕНКИ, ЯКА ПІД
ЧАС ВІЙНИ ВІДКРИЛА КАВ’ЯРНЮ
Власна справа  Діана Максименко
двічі за своє життя втікала від війни.
Спершу у 2014 з Авдіївки, а після
24 лютого з Києва. Зараз дівчина
проживає у Теплику. Саме на Вінниччині
вона наважилася здійснити свою давню
мрію — відкрити кав’ярню
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

— Ìð³þ ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, àëå
íàðàç³ íå õî÷ó ñòîÿòè íà ì³ñö³. Òðåáà
ðîçâèâàòè ì³ñòå÷êà òà ñåëà íàøî¿
êðà¿íè, — ãîâîðèòü çàñíîâíèöÿ
êàâ’ÿðí³ Milk&Honey ó Òåïëèêó.
Êàâ’ÿðíÿ ïåðåñåëåíêè Ä³àíè
çíàõîäèòüñÿ ó öåíòð³ öüîãî ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó íà Â³ííè÷÷èí³.
Öå ïåðøèé òàêèé ñó÷àñíèé çàêëàä ó Òåïëèêó. Òóò ìîæíà âèïèòè
êàâè ç ò³ñòå÷êàìè, ïîïðàöþâàòè
ç íîóòáóêîì, ïîãðàòè â íàñò³ëüí³
³ãðè òà íàâ³òü ïðèäáàòè êàðòèíè
ì³ñöåâî¿ õóäîæíèö³.
— Êîëè ìè ïåðå¿õàëè ç ñ³ì’ºþ
ñþäè, òî ç ÷àñîì ÿ çðîçóì³ëà, ùî
òóò íå âèñòà÷àº ì³ñöÿ, äå ìîæíà
ïðîâåñòè ÷àñ ³ç ð³äíèìè, äðóçÿìè.
Òîä³ ÿ ³ çàãîð³ëàñÿ ³äåºþ â³äêðèòè
òóò êàâ’ÿðíþ, — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà Ìàêñèìåíêî. — Íàñïðàâä³ ïðî
âëàñíó êàâ’ÿðíþ-êîíäèòåðñüêó
ÿ ìð³þ âæå äàâíî. Ï³ñëÿ 24 ëþòîãî, êîëè ìåí³ âäðóãå äîâåëîñÿ
âò³êàòè â³ä â³éíè, ÿ óñâ³äîìèëà,
ùî â³éíà çàáðàëà â ìåíå âåëèêó
÷àñòèíó æèòòÿ. Òîìó ÿ óõâàëèëà
ð³øåííÿ íå ñòîÿòè íà îäíîìó ì³ñö³
â î÷³êóâàíí³ çàâåðøåííÿ â³éíè.
Òðåáà æèòè ñüîãîäí³øí³ì äíåì,
òðåáà ïðàöþâàòè íà ñâîºìó ôðîíò³
âæå çàðàç.
Ôàñàä çàêëàäó Ä³àíè ðîçìàëüîâàíèé ó ïàòð³îòè÷íîìó ñòèë³.
Íà îäí³é ç³ ñò³í âåëèêèé íàïèñ:
«ß ïèøàþñÿ òèì, ùî Made in
Ukraine». Ä³â÷èíà êàæå, ùî äîâãî
îáèðàëà, ÿê ñàìå îôîðìèòè êàôå,
îäíàê òî÷íî çíàëà, ùî õî÷å ùîñü
ïàòð³îòè÷íå.
— ß ëþáëþ ñâîþ êðà¿íó, òîìó
âèð³øèëà òàê ïðèêðàñèòè çàêëàä.
Ðîçìàëüîâóâàëà ôàñàä ì³ñöåâà æèòåëüêà, — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà. — Ìè

ïðîäîâæèëè ç íåþ ñï³âïðàöþ, ¿¿
êàðòèíè ìîæíà ïðèäáàòè ó íàø³é
êàâ’ÿðí³. Âîíè òåæ ïàòð³îòè÷í³, ³
÷àñòèíó êîøò³â â³ä ïðîäàæó â³ääàºìî íà ÇÑÓ.
Àíòèêàôå ïðàöþº âæå ïîíàä ì³ñÿöü, çà öåé ÷àñ âîíî âæå ñòàëî
óëþáëåíèì ì³ñöåì äëÿ áàãàòüîõ
ì³ñöåâèõ.
— Â³äêðèëà çàêëàä ÿ ðàçîì ç³
ñâî¿ì õëîïöåì çà çàîùàäæåííÿ,
ùå òð³øêè äîâåëîñÿ ïîçè÷èòè
ãðîøåé, — ãîâîðèòü ïåðåñåëåíêà. — Ìè ïîñò³éíî ðîçâèâàºìîñÿ, íàïðèêëàä, íåùîäàâíî ïî÷àëè ñï³âïðàöþâàòè ç õë³áçàâîäîì.
ß äàëà ¿ì âëàñíèé ðåöåïò êðåìó
äëÿ òðóáî÷îê, ³ òåïåð ïðîäàºìî
¿õ ó êàâ’ÿðí³. Íà îñ³íü ïëàíóºìî

«Çàðàç í³õòî íå çíàº,
ñê³ëüêè ùå òðèâàòèìå
â³éíà, ùî áóäå çàâòðà,
òîæ ÿ âèð³øèëà íå
â³äêëàäàòè æèòòÿ íà
ïîò³ì»
äîäàòè â ìåíþ ñîëîí³ êðóàñàíè.
Ñòàðàºìîñÿ çàëó÷àòè ÿêîìîãà
á³ëüøå ëþäåé, òèì ñàìèì äàºìî
ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè ³íøèì.
Çà ñëîâàìè Ä³àíè, â³äêðèâàòè
á³çíåñ ï³ä ÷àñ â³éíè íå ñêëàäíî,
âàðòî ëèøå íàâàæèòèñÿ.
— Çàðàç ó íàñ ïðàöþº äâîº
ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ìè ðàä³, ùî
íàäàºìî ðîáî÷³ ì³ñöÿ, — êàæå ä³â÷èíà. — Í³õòî íå çíàº, ùî íà íàñ
÷åêàº çàâòðà. Ïîòð³áíî ðîçâèâàòè ìàëåíüê³ ì³ñòå÷êà, ñåëèùà
Óêðà¿íè. Ìè õî÷åìî ðîçâèâàòè
Â³ííèöüêó îáëàñòü. Ïîêàçóâàòè
ëþäÿì ïîâñþäè õîðîøèé ñåðâ³ñ,
â³í ìàº áóòè íå ò³ëüêè ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ.
Ä³â÷èíà ãîâîðèòü, ùî âîíè
íå êîðèñòóâàëèñÿ æîäíîþ ô³-

Переселенка з Авдіївки Діана Максименко. Під час війни вона наважилася відкрити свій
бізнес — кав’ярню у центрі Теплика. Дівчина хоче й надалі розвивати Вінницьку область
íàíñîâîþ ï³äòðèìêîþ â³ä ì³ñöåâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îäíàê, êàæå, ùî
¿ì øâèäêî òà áåç ïðîáëåì äàëè
äîçâ³ë íà îáëàøòóâàííÿ ë³òíüîãî
ìàéäàí÷èêà.
Ä³àíà íå âïåðøå âò³êàº â³ä
â³éíè. Âîíà ìð³º, ùîá êîæåí óêðà¿íåöü ïîâåðíóâñÿ ó ñâîþ äîì³âêó.
— ß äóæå ñóìóþ çà äîìîì. Ìè
âòåêëè â³ä â³éíè ç Àâä³¿âêè, êîëè
ìåí³ áóëî 12 ðîê³â. Ïîò³ì ê³ëüêà
ðîê³â æèëè ó Ùóðîâî, ùî â Äîíåöüê³é îáëàñò³, ³ ê³ëüêà äí³â òîìó
ìåí³ ïîäçâîíèëè òàìòåøí³ ñóñ³äè, ùî â³ä íàøîãî áóäèíêó çàëèøèëàñÿ îäíà ñò³íà, — ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíà. — Öå âàæêî ìîðàëüíî,
òàì çàëèøèëàñÿ ìîÿ äóøà, àëå
íå ìîæíà îïóñêàòè ðóê.
Îñòàíí³ ðîêè Ä³àíà ïðîæèâàëà
â Êèºâ³, àëå é çâ³äòè 24 ëþòîãî ¿ì
äîâåëîñÿ ïåðå¿æäæàòè.
— Ìè ç ìî¿ì õëîïöåì ìàëè
24 ëþòîãî ¿õàòè â Êðàìàòîðñüê,
àëå î 6.00 ³ç æàõîì ïðîêèíóëèñÿ
â³ä äçâ³íêà ìîº¿ ìàìè, — êàæå Ä³àíà. — Çàðàç í³õòî íå çíàº, ñê³ëüêè
ùå òðèâàòèìå â³éíà. Í³õòî íå çíàº,
ùî áóäå çàâòðà, òîæ ÿ âèð³øèëà
íå â³äêëàäàòè æèòòÿ íà ïîò³ì.

Фасад закладу Діани розмальований у патріотичному
стилі. Також у кав’ярні можна придбати картини від місцевої
художниці, і частину коштів власниця передає на ЗСУ
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НЕ ЧІПАЙ МАВП, НЕ СПІЛКУЙСЯ З
ХВОРИМ, ВАКЦИНУЙСЯ ВІД ВІСПИ
Поради від лікарів  Мавпяча
віспа отримала статус — надзвичайної
ситуації світового масштабу. В нас її
поки що немає, але скоро вже буде. Що
робити, щоб не захворіти, розповідають
спеціалісти
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ëèõîìàíêà,
çá³ëüøåí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè,
ñëàáê³ñòü, îçíîá,
ëîìîòà, ñïåöèô³÷íà âèñèïêà —
îñü ñèìïòîìè â³ðóñíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿêå îòðèìàëî íàçâó
ìàâïÿ÷à â³ñïà ³ âïåðøå áóëî çàðåºñòðîâàíå â 1970 ðîö³. Âïåðøå
ð³âåíü ïàíäåì³¿ îòðèìàëî â 2022.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ Àííè Êðóòüêî, öå â³ðóñ, âèêëèêàíèé â³ðóñîì
â³ñïè ìàâï ³ â³í áëèçüêèé ðîäè÷
â³ðóñó, ùî âèêëèêàº çâè÷àéíó
â³ñïó. Ïåðåá³ã òåæ ñõîæèé. Àëå
íàáàãàòî ð³äøå â³í òÿæêèé àáî
ëåòàëüíèé.
×îìó æ òîä³ íàäçâè÷àéíèé ñòàí
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ? Ãîëîâà ÂÎÎÇ
ïîÿñíèâ öå ð³øåííÿ ÷åðåç øâèäê³ñòü ïîøèðåííÿ â³ðóñó. Òîìó ùî
îãîëîøåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ïðèéìàº çà ï’ÿòüìà
êðèòåð³ÿìè, îäèí ³ç ÿêèõ ñàìå
øâèäê³ñòü. À â³ðóñ ìàâïÿ÷î¿ â³ñïè
øâèäêî ðîçïîâñþäèâñÿ ïî êðà¿íàõ, äå éîãî ðàí³øå íå áà÷èëè.
Ðèçèê çàðàæåííÿ ìàâïÿ÷îþ â³ñïîþ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ ïëàíåòè
çàðàç ð³çíèé. Â ªâðîï³ â³í âèñîêèé, ó ðåøò³ ÷àñòèí ñâ³òó —
ïîì³ðíèé.
ВСЕ ВЖЕ БУЛО
ßê ðîçïîâ³äàº ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåðáèíà, â³ðóñ ìàâïÿ÷î¿ â³ñïè — íå íîâèé. Âïåðøå
éîãî âèä³ëèëè â êîëîí³¿ õâîðèõ
ìàâï â 1950-õ ðîêàõ, à âïåðøå
îïèñàíà õâîðîáà â ëþäèíè —
â 1970-õ ó öåíòðàëüí³é òà çàõ³äí³é Àôðèö³.
— Ñèìïòîìè ìàâïÿ÷î¿ â³ñïè
äóæå ñõîæ³ äî íàòóðàëüíî¿ â³ñïè.
Âò³ì, ÿê ³ íàñë³äêè — çîêðåìà
òàêà äîâîë³ íåïðèºìíà øòóêà

ÿê øðàìè íà øê³ð³, — ãîâîðèòü
ë³êàð. — Ö³ øðàìè íà âñå æèòòÿ
çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ õâîðîáè (õî÷à
º ìåòîäè øë³ôóâàííÿ øê³ðè ï³ñëÿ
â³ñïè). Ïðîòå º ³ â³äì³ííîñò³.
— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íêóáàö³éíîãî ïåð³îäó, ÿêèé çàçâè÷àé ñòàíîâèòü áëèçüêî 12 äí³â,
ó õâîðîãî ç’ÿâëÿºòüñÿ ëèõîìàíêà,
à íà 2–3 äåíü äîäàþòüñÿ ïëÿìèñòî-ïàïóëüîçí³ ïóñòóëè, ùî çãîäîì
ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïóõèðö³, à ïîò³ì ëîïàþòüñÿ òà ïîêðèâàþòüñÿ
ê³ðî÷êàìè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. —
Òàêîæ ïðèñóòí³ ãîëîâíèé á³ëü òà
áîë³ â ì’ÿçàõ, íó é ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü â³ä íàòóðàëüíî¿ â³ñïè —
çá³ëüøåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â
(ï³äíèæíüîùåëåïíèõ, øèéíèõ,
ïàõîâèõ).

Áàãàòî óêðà¿íö³â çàðàç
çíàõîäÿòüñÿ ó êðà¿íàõ
ç âèñîêèì ð³âíåì
çàõâîðþâàíîñò³. Òîìó
öåé â³ðóñ ñêîðî áóäå ³ â
Óêðà¿í³
Çà ñëîâàìè ³íôåêö³îí³ñòà, ëåòàëüí³ñòü ìàâïÿ÷î¿ â³ñïè ìîæå
äîñÿãàòè 17%, ïðîòå öå â³äì³÷àëîñü ò³ëüêè â á³äíèõ êðà¿íàõ
Àôðèêè, ïåðåâàæíî ÷åðåç ïîãàíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ
òà íèçüêèé ð³âåíü ìåäèöèíè.
Âèïàäêè ö³º¿ õâîðîáè â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ìàëè äóæå íèçüêó
ëåòàëüí³ñòü.
ЯК МИ МОЖЕМО ЗАХВОРІТИ
— Çàõâîð³òè ìîæíà â³ä êîíòàêòó ç õâîðîþ ëþäèíîþ àáî
òâàðèíîþ, àëå ð³çíèìè øëÿõàìè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà Àííà
Êðóòüêî. — Öå ìîæå áóòè ïîâ³òðÿíî êðàïåëüíèé øëÿõ, ÷åðåç
êîíòàêò ç á³îëîã³÷íèìè ð³äèíàìè
(ñëèíà, ñëèç, ñåêðåò, ÿêèé âè-

— Ми маємо вакцину — від звичайної віспи. Але вона захищає нас і від мавпячої віспи.
Щеплення показане людям, які мають ризики: особам, які були в контакті з хворим, або ті,
в кого є ризик отримати ускладнення, — говорить лікар Анна Крутько
ä³ëÿºòüñÿ ç åëåìåíò³â âèñèïêè),
÷åðåç çàáðóäíåí³ ðå÷³, â³ä ìàòåð³ äî äèòèíè. Ùî ïðèì³òíî —
íàé÷àñò³øå ïðè÷èíîþ õâîðîáè
º íåçàõèùåíèé ñåêñ.
×è º ðèçèêè ïîøèðåíå õâîðîáè
â Óêðà¿í³?
Çà ñëîâàìè Àííè Êðóòüêî,
òàêèé ñöåíàð³é äîñòàòíüî éìîâ³ðíèé.
— Àäæå çàðàç ìè ìàºìî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ âèìóøåíî çíàõîäÿòüñÿ çà êîðäîíîì,
â òîìó ÷èñë³ ³ ó êðà¿íàõ ç âèñîêèì ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³, —
ãîâîðèòü ë³êàð. — ×åðåç öå ðèçèê
ïîòðàïëÿííÿ â³ðóñó â Óêðà¿íó
âñå æ º.
ПРИЧИНИ ЗБЕРІГАТИ СПОКІЙ
— ×îìó æ óñå-òàêè íå òðåáà
î÷³êóâàòè ïàíäåì³¿ íà êøòàëò
COVID19? Íà öå º ïðè÷èíè.
Ïî-ïåðøå, ìàâïÿ÷à â³ñïà — çîîíîçíå çàõâîðþâàííÿ, òîáòî ëþäèíà çàðàæàºòüñÿ â îñíîâíîìó â³ä
òâàðèí. Â³ä ëþäèíè äî ëþäèíè
òåæ ìîæíà çàðàçèòèñü, àëå äëÿ
öüîãî òðåáà çíàõîäèòèñü íà äèñòàíö³¿ ìåíøå 2 ìåòð³â â³ä õâîðîãî
á³ëüøå 3-õ ãîäèí, ùî çíà÷íî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ò³º¿ æ íàòóðàëüíî¿

â³ñïè, — ãîâîðèòü ªâãåí Ùåðáèíà.
Â³ä ìàâïÿ÷î¿ â³ñïè âæå º âàêöèíà.
— Ïî ñóò³ — öå âàêöèíà â³ä
íàòóðàëüíî¿ â³ñïè. Ìîâà éäå
â ïåðøó ÷åðãó ïðî «Ìîäèô³êîâàíó âàêöèíó Àíêàðà» (MVA), ÿêà
âèêîðèñòîâóâàëàñü ùå â 1970-õ
ðîêàõ ó Í³ìå÷÷èí³ äëÿ áîðîòüáè ç
íàòóðàëüíîþ â³ñïîþ, — ãîâîðèòü
³íôåêö³îí³ñò. — Âîíà ïîêàçàëà
ñåáå ÿê äóæå åôåêòèâíà òà áåçïå÷íà. Ùî ñòîñóºòüñÿ ìàâïÿ÷î¿
â³ñïè, òî çà ñïîñòåðåæåííÿìè
çà õâîðèìè â Àôðèö³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ò³ ëþäè, ÿê³ áóëè
âàêöèíîâàí³ (³íêîëè äóæå äàâíî)
â³ä íàòóðàëüíî¿ â³ñïè, õâîð³ëè
íà ìàâïÿ÷ó â³ñïó â 5 ðàç³â ð³äøå. ²

íàéâàæëèâ³øå òå, ùî öÿ âàêöèíà
âæå ðîçðîáëåíà, âèâ÷åíà ³ ¿¿ âèãîòîâëåííÿ ìîæíà äóæå øâèäêî
íàëàãîäèòè ó âèïàäêó ãëîáàëüíî¿
çàãðîçè.
Îêð³ì âàêöèí óæå º é ïîòåíö³éí³ ë³êè.
— Íåçâàæàºþ÷è íà òå, ùî
çàçâè÷àé ïðè ìàâïÿ÷³é â³ñï³
äîñòàòíüî ñèìïòîìàòè÷íîãî
ë³êóâàííÿ, óæå çàðåºñòðîâàí³
äâà ïðåïàðàòè — òåêîâ³ð³ìàò
òà áðèíöèäîôîâ³ð, — ãîâîðèòü
ë³êàð. — ¯õ åôåêòèâí³ñòü äîâåäåíà ïðè íàòóðàëüí³é â³ñï³,
ïðîòå äîñë³äæåííÿ íà òâàðèíàõ
ïîêàçàëè åôåêò ³ ïðè ìàâïÿ÷³é
â³ñï³, à âèñîêà ñïîð³äíåí³ñòü öèõ
äâîõ â³ðóñ³â ò³ëüêè ï³äâèùóþº
öþ éìîâ³ðí³ñòü.

Що ми можемо зробити, щоб не захворіти?
 Уникати тісного контакту з
людьми, що мають характерну
висипку на шкірі.
 Мити руки з милом, та застосовувати антисептик.
 В центральній Азії, Африці
слід уникати контакту з тваринами, що є переносчиками:

найчастіше — це примати
 Вакцинація. Так, ми маємо вакцину — від звичайної віспи. Але
вона захищає нас і від мавпячої
віспи. Щеплення показане людям,
які мають ризики: особам, які були
в контакті із хворим, або ті, в кого
є ризик отримати ускладнення.
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НОВІ ПРАВИЛА. СКІЛЬКИ ЗАРАЗ
КОШТУЄ ЗДАТИ НА ПРАВА?

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Îòðèìàòè ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ó Â³ííèö³ ìîæíà áåç ïðîáëåì ³ ï³ä ÷àñ â³éíè.
Ç 24 ëèïíÿ â Óêðà¿í³ ùå é çàïðàöþâàëè íîâ³ ïðàâèëà îòðèìàííÿ
âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ. Ïðî öå
äåòàëüí³øå ÷èòàºìî íà ñàéò³ Ãîëîâíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ.
Òåïåð ïîòð³áíî ñïåðøó ïðîéòè
òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ â àâòîøêîë³. Çàñâî¿âøè òåîð³þ, ìàéáóòí³
âîä³¿ òà âîä³éêè ìàþòü ñêëàñòè
òåñòóâàííÿ â òåðèòîð³àëüíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ÌÂÑ. Ëèøå ï³ñëÿ
óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ âîíè ìîæóòü
ïðèñòóïèòè äî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü
â àâòîøêîë³ òà âè¿æäæàòè íà âóëèö³ çà êåðìîì.
«Òàêå ðîçìåæóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íå ïðîñòî âèãëÿäàº ëîã³÷íèì, àëå ââîäèòüñÿ ùå é ç îãëÿäó íà ñâ³òîâèé äîñâ³ä. Ôàêòè÷íî,
öå ñòàíå ãàðàíò³ºþ áåçïåêè íà äîðîãàõ, îñê³ëüêè äî ïðàêòè÷íîãî
íàâ÷àííÿ äîïóñêàòèìóòü ò³ëüêè
òèõ, õòî âæå çíàº ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó», — êàæóòü â ÌÂÑ.
Îäíàê íà ïðàêòèö³ ó Â³ííèö³
öå óòâîðèëî ÷åðãè ç âîä³¿â ï³ä ñò³íàìè ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. Ïðî öå
ïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ãîëîâà ÃÎ
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäèìèð ×åðêàñ îäðàçó æ íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ
íîâîââåäåííÿ.
«Êàíäèäàòè ó âîä³¿ çàéìàþòü
÷åðãè ç ï’ÿòî¿ ðàíêó, äåÿê³ ïðîðèâàþòüñÿ ïî 3–4 äí³, à äåõòî âçàãàë³
íî÷óº ï³ä ñåðâ³ñíèì öåíòðîì…», —
÷èòàºìî ó äîïèñ³ çà 25 ëèïíÿ.

Òà âæå 8 ñåðïíÿ, Âîëîäèìèð
×åðêàñ ïîâ³äîìèâ âò³øíó íîâèíó
äëÿ ìàéáóòí³õ âîä³¿â òà âîä³éîê.
Çàâäÿêè ïðîïîçèö³ÿì Àñîö³àö³¿
àâòîøê³ë Â³ííè÷÷èíè é ãðîìàäñüêîñò³, äî ÿêèõ äîñëóõàâñÿ
ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ Äåíèñ
Ìîíàñòèðñüêèé, êåð³âíèöòâî Ãîëîâíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ
ìàº ðîçðîáèòè ä³ºâèé àëãîðèòì
ïðèéîìó ³ñïèò³â ó êàíäèäàò³â.
Ñòîñóºòüñÿ öå ñàìå òèõ ëþäåé,
ÿê³ ñêëàäàþòü ¿õ âïåðøå ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ. Âñå öå äëÿ òîãî, ùîá
íå áóëî ÷åðã.
«Â³äòåïåð çàêëàäè ç ï³äãîòîâêè
âîä³¿â çìîæóòü íàäàâàòè äî òåðèòîð³àëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó
ñïèñîê ãðóïè äëÿ ñêëàäåííÿ ³ñïèòó ³ îäðàçó óçãîäæóâàòè îêðåìèé ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ. À ò³, õòî
éòèìå ïîâòîðíî, ïîâèíåí îòðèìàòè òàëîí åëåêòðîííî¿ ÷åðãè âæå
³íäèâ³äóàëüíî», — ïèøå ãîëîâà ÃÎ
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó».
Ç íîâèìè ïðàâèëàìè ðîç³áðàëèñÿ, à òåïåð ïåðåéä³ìî äî ðîçö³íîê íà íàâ÷àííÿ â àâòîøêîëàõ
ó 2022-ìó. Ìèíóëîãî ðîêó ìè òåæ
ãîòóâàëè ïóáë³êàö³þ ç âàðò³ñòþ
íàâ÷àííÿ ó â³ííèöüêèõ àâòîøêîëàõ. Â³äòîä³ ö³íè â³ä÷óòíî çðîñëè. ßêùî ùå ó 2021 â ñåðåäíüîìó çà äâîì³ñÿ÷íå íàâ÷àííÿ âè á
â³ääàëè 12–13 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
òî çàðàç ïîäåêóäè ïðîñÿòü ïîíàä
17 òèñÿ÷.
Ðîçïîâ³äàºìî äåòàëüí³øå ïðî
íèí³øí³ ðîçö³íêè.
ФОРСАЖ
Ó ö³é àâòîøêîë³ ïåðø³ çàíÿòòÿ
áåçïëàòí³. Â êóðñ âõîäèòü 18 ïðàêòè÷íèõ âè¿çä³â ïî 90 õâèëèí. ßê
÷èòàºìî íà ñàéò³, ôàõ³âåöü ç àâ-

òîøêîëè áóäå ç âàìè ðàçîì ïðè
ñêëàäàíí³ òåîðåòè÷íîãî òà ïðàêòè÷íîãî ³ñïèòó â Ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ÌÂÑ.
 Âàðò³ñòü: 16 500 ãðèâåíü (ìîæíà ðîçáèâàòè ïëàò³æ íà 3–4 ÷àñòèíè).
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
ñåðåäèíà âåðåñíÿ.
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 3 ì³ñÿö³.
Àäðåñà: âóë. Ôðóíçå, 4.
Òåëåôîí: (068) 111–3-999.
ВІРАЖ
Ó ö³é øêîë³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ
ïðîõîäÿòü íà àâòîìîá³ëÿõ Toyota
Auris. Òåæ º ñóïðîâ³ä òà êîíñóëüòàö³ÿ ñòóäåíò³â ïðè çäàâàíí³ åêçàìåí³â ó Ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ÌÂÑ.
 Âàðò³ñòü: 12 500 áåç ïàëüíîãî.
Íà ïàëüíå ðîçðàõîâóéòåñü îð³ºíòîâíî 285 ãðèâåíü çà îäíå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ.

Ó 2021 â ñåðåäíüîìó
äâîì³ñÿ÷íå íàâ÷àííÿ
êîøòóâàëî 12-13
òèñÿ÷ ãðèâåíü, çàðàç
ïîäåêóäè ïðîñÿòü
ïîíàä 17 òèñÿ÷
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
ê³íåöü âåðåñíÿ.
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: ïîíàä
3 ì³ñÿö³.
 Àäðåñà: âóë. Ïèðîãîâà, 52 à.
 Òåëåôîí: (068) 114–90–14.
АВТОШКОЛА НА ПОДІЛЛІ
Ó ö³é øêîë³ ó âàñ áóäå 40 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü
òà 100 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí òåîð³¿.
ª ìîæëèâ³ñòü ïîåòàïíîãî ïëàòåæó
çà íàâ÷àííÿ.
 Âàðò³ñòü: 13 500 ãðèâåíü áåç
ïàëüíîãî. Ïàëüíå îð³ºíòîâíî îá³éäåòüñÿ ó 4 500.
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
ñåðåäèíà âåðåñíÿ.
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 3 ì³ñÿö³.
 Àäðåñà: âóëèöÿ Çîä÷èõ, 10.
 Òåëåôîí: (097) 376–44–44.
ЗНАК 13
Àâòîøêîëà ïðîïîíóº 40 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí ïðàêòè÷íèõ çà-

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ АВТОШКОЛИ НА ПОДІЛЛІ

Для водіїв  Нещодавно в Україні
запрацювали нові правила отримання
посвідчення водія. Основна зміна —
відтепер теоретичну та практичну
частини підготовки водіїв розмежовують.
Розповідаємо, які ще є нововведення та
скільки коштує здати на права у Вінниці?

У автошколі вінничанам потрібно спочатку пройти теорію,
потім скласти іспит у Сервісному центрі МВС. Лише після
цього можна переходити до практики
íÿòü òà 100 ãîäèí òåîðåòè÷íèõ.
Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ
íà àâòîìîá³ëÿõ BMW, OPEL òà
NISSAN. ª ñóïðîâ³ä íà ³ñïèò³
â ñåðâ³ñíîìó öåíòð³.
 Âàðò³ñòü: 17 500 ãðèâåíü.
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 9 òèæí³â.
 Àäðåñà: ïðîâ. Êîñòÿ Øèðîöüêîãî, 14 ã.
 Òåëåôîí: (098) 119–01–01.

Íà ñàéò³ âêàçàíî, ùî äëÿ ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ òà ñòóäåíò³â çíèæêè
5% â³ä âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü îïëàòè ÷àñòèíàìè.
 Âàðò³ñòü:  17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
5 âåðåñíÿ
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 2 ì³ñÿö³.
 Àäðåñà: ïðîñï. Êîöþáèíñüêîãî, 53.
 Òåëåôîí: (098) 386–22–40.

СИГНАЛ
Òóò º ìîæëèâ³ñòü îïëàòè çà íàâ÷àííÿ ÷àñòèíàìè. Âàì ïðîïîíóþòü 17 îáîâ’ÿçêîâèõ ïðàêòè÷íèõ
âè¿çä³â ïî 1,5 ãîäèíè òà 80 ãîäèí
òåîð³¿.
 Âàðò³ñòü: 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
13 âåðåñíÿ.
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 3 ì³ñÿö³.
 Àäðåñà: âóë. Ñòóñà, 22.
 Òåëåôîí: (097) 282–13–07.

МЕРКУРІЙ
Òåîð³þ âè áóäåòå âèâ÷àòè âïðîäîâæ 100 ãîäèí. À îïëàòà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òðèâàë³ñòþ ïî 90 õâ,
ïðîâîäèòüñÿ ç ðîçðàõóíêó 5 ë³òð³â
áåíçèíó (çã³äíî ç ö³íîþ áåíçèíó
À-95 íà ÀÇÊ â äåíü âè¿çäó).
 Âàðò³ñòü: 10 500 ãðèâåíü áåç
ïàëüíîãî. Äîäàòêîâî çà êîæíå
ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ 285 ãðèâåíü, ¿õ
áóäå 20, òîáòî âèõîäèòü 5 700 ãðèâåíü.
 Ñòàðò íàéáëèæ÷îãî êóðñó:
1 âåðåñíÿ
 Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: 3 ì³ñÿö³.
 Àäðåñà: âóë. Ìàã³ñòðàòñüêà,
88 Â
 Òåëåôîí: (096) 57 88 885.

АВТОШКОЛА
НА КОЦЮБИНСЬКОГО
Íàâ÷àþ÷èñü ó ö³é àâòîøêîë³, âè ïðîéäåòå 17 îáîâ’ÿçêîâèõ
ïðàêòè÷íèõ âè¿çä³â ïî 1,5 ãîäèíè.

«Україна переможе!» Дівчинка з Італії написала
листа військовим з Вінниці
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ó ñâîºìó ëèñò³ äî â³ííèöüêèõ
â³éñüêîâèõ 11-ð³÷íà Â³êòîð³ÿ ç ³òàë³éñüêîãî ì³ñòà Ñàðäèí³ÿ ïîâ³äîìèëà ïðî òå, ÷îìó âîíà âïåâíåíà,
ùî Óêðà¿íà ïåðåìîæå ðîñ³þ. Òåêñò
³òàë³éêè ïåðåäàëè ó ï³äðîçä³ë á³éöÿì
ñèë ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é.
«Óêðà¿íà øëÿõåòí³øà, ðîçóìí³øà
³ êðàùà çà ðîñ³þ, òîìó âîíà ïåðåìîæå», — òàêèìè ïðîñòèìè, çðîçóì³ëèìè ñëîâàìè ïåðåäàëà ñâî¿ ïî÷óòòÿ
³òàë³éêà Â³êòîð³ÿ.
Ëèñò íàïèñàíèé ³òàë³éñüêîþ ìîâîþ íà àðêóø³ ³ç çîøèòà ó êë³òèíêó.
Ôîòîêîï³þ õâèëþþ÷îãî òåêñòó îïóáë³êóâàâ â³ííèöüêèé áëàãîä³éíèé
ôîíä «Åíåðã³ÿ â³äðîäæåííÿ» íà ñâî-

¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³. Âîëîíòåðè
îðãàí³çàö³¿ äîñòàâèëè ëèñòà á³éöÿì
îäíîãî ç ï³äðîçä³ë³â Ñèë ñïåö³àëüíèõ îïåðàö³é (ÑÑÎ).
Ñïåðøó ïîäáàëè ïðî ïåðåêëàä
íàïèñàíîãî íà óêðà¿íñüêó ìîâó.
Òåêñò êîðîòêèé, àëå âèêëèêàº ïî÷óòòÿ ïîäÿêè äî ö³º¿ íåçíàéîìî¿ íàì
ä³â÷èíêè. Ðÿäêè íå ìîæíà ÷èòàòè
áåç õâèëþâàííÿ: «Óêðà¿íà ïåðåìîæå!
²òàë³ÿ íà ñòîðîí³ Óêðà¿íè».
Äàë³ ó ëèñò³ äèòèíà äîäàº âïåâíåíîñò³ íàøèì â â³éñüêîâèì òàêèìè
ñëîâàìè: «Íå á³éòåñÿ, çíàéòå, ùî
âè íå çàëèøèòåñÿ íà ñàìîò³. Í³÷îãî íå á³éòåñÿ. Ìàéòå õîðîáð³ñòü òà
íåïîõèòíó âîëþ!»
Ìàëåíüêà àâòîðêà ëèñòà áàæàº íàøèì çàõèñíèêàì îïòèì³çìó, âèñëîâ-

ëþº óïåâíåí³ñòü, ùî «ùå òðîõè, ³
âñå çàê³í÷èòüñÿ, Óêðà¿íà ïåðåìîæå!»
«Ìåíå ò³øèòü òå, ùî âè ÷èòàºòå öüîãî ëèñòà. Áàæàþ âàì óäà÷³
ó âñüîìó. Ïåðåäàþ ïðèâ³ò ç Ñàðäèí³¿, ²òàë³¿. Â³êòîð³ÿ», — òàêèìè
ñëîâàìè çàê³í÷óºòüñÿ òåêñò.
Ï³ä íèì àâòîðêà çîáðàçèëà ìàëþíîê ñåðöÿ ³ íàïèñàëà âåëèêèìè ë³òåðàìè äâà ñëîâà: «FORZA
UCRAINA», ùî â ïåðåêëàä³ ç ³òàë³éñüêî¿ îçíà÷àº: Óêðà¿íà — ñèëà.
Ôîíä «Åíåðã³ÿ â³äðîäæåííÿ»
ðîçì³ñòèâ ôîòî ç ôðîíòó, íà ÿêîìó âèäíî, ÿê á³éö³ ÷èòàþòü ëèñòà
ìàëåíüêî¿ ³òàë³éêè. Áóëî á äîáðå,
ÿêáè â³éñüêîâ³ çíàéøëè ìîæëèâ³ñòü
â³äïîâ³ñòè ä³â÷èíö³. Äîäàëè á ðàäîñò³ äèòÿ÷îìó ñåðöþ!..

«Не бійтеся, знайте, що ви не залишитеся на самоті. Майте
хоробрість та непохитну волю!» — написала у листі до наших
військових маленька італійка
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ВИЗНАЧИЛИСЯ СУПЕРНИКИ
«НИВИ» У ЧЕМПІОНАТІ
Друга ліга  Вінницький футбольний
клуб «Нива» продовжує підготовку
до нового чемпіонату України з футболу
(друга ліга). Він провів серію контрольних
поєдинків, визначився із тренерським
штабом, активно підписує контракти з
новачками. Також вже стали відомими
суперники «Ниви» у новому сезоні
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Âñ³ ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè
ïðîõîäèòèìóòü áåç ãëÿäà÷³â. Êîìàíäè ç³ãðàþòü ó äâà êîëà. ×åìï³îí íàïðÿìó âèéäå äî ïåðøî¿ ë³ãè.
Ñð³áíèé ïðèçåð çà ïðàâî ï³äâèùèòèñÿ â êëàñ³ ç³ãðàº ñòèêîâèé
ìàò÷ ³ç ïåðåäîñòàíí³ì ì³ñöåì
ïåðøî¿ ë³ãè.
Îïîíåíòàìè êîëåêòèâó Àðòóðà Çàãîðóëüêà ³ Îëåãà Îñòàïåíêà â äðóã³é ë³ç³ ñòàíóòü «Âàñò»
(Ìèêîëà¿â), «Çâÿãåëü» (ÍîâîãðàäÂîëèíñüêèé), «Íèâà» (Áóçîâà,
Êè¿âñüêà îáëàñòü), «Ðåàë Ôàðìà»
(Îäåñà), «Ðóá³êîí» (Êè¿â), «Õóñò
Ñ³ò³» (Õóñò), «×àéêà» (Ïåòðîïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà), «Êðåì³íü-2»
(Êðåìåí÷óê), «Ìåòàëóðã-2» (Çàïîð³ææÿ) ³ «Ïîë³ññÿ-2» (Æèòîìèð).
Ö³êàâî, ùî íîâà÷êà äðóãî¿ ë³ãè
³ ÷åìï³îíà âèùî¿ ë³ãè Çàêàðïàòòÿ «Õóñò Ñ³ò³» òðåíóº Âîëîäèìèð
Öèòê³í, ÿêèé ³ç ñ³÷íÿ 2021 ðîêó
ïðàöþâàâ ãîëîâíèì òðåíåðîì
«Íèâè» ç Â³ííèö³. Ðàí³øå 54-ð³÷íèé íàñòàâíèê áóâ íà ïîñàä³ ãîëîâíîãî òðåíåðà êîìàíä äî 17,
18 òà 19 ðîê³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
Òàêîæ â³í áóâ ïîì³÷íèêîì ãîëîâíîãî òðåíåðà ó â³ííèöüê³é «Íèâ³»
ó 2006 ðîö³.
ОСТАННІ КОНТРОЛЬНІ
ПОЄДИНКИ
Ó îñòàíí³õ êîíòðîëüíèõ ïîºäèíêàõ «Íèâà» âäîìà ãðàëà
ïðîòè äîáðå çíàéîìîãî â³ííèöüêèì âáîë³âàëüíèêàì ïåðøîë³ãîâîãî «Åï³öåíòðà», ÿêèé çì³íèâ
ì³ñöå äèñëîêàö³¿ ³ç Äóíà¿âö³â
íà Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü), à òàêîæ
³ç ÄÞÑØ ¹ 15 (Êè¿â).

Ó ïîºäèíêó ³ç õìåëüíè÷àíàìè íà ïî÷àòêó ïåðøîãî òàéìó
«Íèâà» â³äêðèëà ðàõóíîê. Ïåíàëüò³ ðåàë³çóâàâ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò 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 ïîëÿ.
Ùå ó ê³ëüêîõ ìîìåíòàõ íàøó êîìàíäó âèðó÷àâ ãîëê³ïåð. Îòæå,
2:1 íà êîðèñòü ãîñòåé.
Ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Îëåã
Îñòàïåíêî ñêàçàâ, ùî ïåðøèé
òàéì éîìó ñïîäîáàâñÿ. Â³í òàêîæ

Ö³êàâî, ùî íîâà÷êà
äðóãî¿ ë³ãè «Õóñò Ñ³ò³»
òðåíóº Âîëîäèìèð
Öèòê³í, ÿêèé ïðàöþâàâ
ãîëîâíèì òðåíåðîì
«Íèâè» ç Â³ííèö³
çàóâàæèâ, ùî ïîêè ùî ñêëàäíî
îö³íèòè ð³âåíü íîâà÷ê³â.
— Ó ïåðøîìó òàéì³ íèâ³âö³ âèêîíóâàëè òðåíåðñüêó óñòàíîâêó.
Çîêðåìà, ãðàëè â êîìá³íàö³éíèé ôóòáîë, íàìàãàëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ôëàíãè. Íåïîãàíî
ïåðåëàøòîâóâàëèñÿ â îáîðîí³ ³
íå äàâàëè «Åï³öåíòðó» ñòâîðþâàòè ìîìåíòè á³ëÿ íàøèõ âîð³ò.
Ó äðóãîìó òàéì³ íàø³ ãðàâö³
ï³äñ³ëè. Ìè ïî÷àëè ðîáèòè çàì³íè, âèéøëî áàãàòî ìîëîäèõ
ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ ïîêè ùî í³ÿê
íå ìîæóòü ïåðåëàøòóâàòè ñåáå
íà äîðîñëèé ôóòáîë, — ñêàçàâ
Îëåã Îñòàïåíêî.
— Ó «Íèâ³» çàðàç ãðàº áàãàòî
ìîëîäèõ õëîïö³â. Âò³ì, ÿêùî
âîíè áóäóòü ïðîãðåñóâàòè,

Вихованець вінницького футболу Ігор Білик раніше грав
у Словаччині. «Нива» — його перший професіональний клуб
òî çìîæóòü âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ, — ïðîêîìåíòóâàâ
ñòàðøèé òðåíåð «Åï³öåíòðà», åêñãðàâåöü â³ííèöüêî¿ «Íèâè» Îëåã
Íàäóäà.
Â ìàò÷³ «Íèâè» ïðîòè êîëåêòèâó äî 19 ðîê³â ÄÞÑØ ¹ 15
(Êè¿â) îñîáëèâî¿ áîðîòüáè íå âèéøëî. Â ñòàðòîâ³é ÷àñòèí³ ìàò÷ó
íèâ³âö³ â³äêðèëè ðàõóíîê ï³ñëÿ
ðîç³ãðàøó êóòîâîãî óäàðó. Â äðóãîìó òàéì³ íàøà êîìàíäà çàáèëà
ç ãðè ùå òðè÷³. À â çàâåðøàëüí³é
÷àñòèí³ «Íèâà» âñòàíîâèëà îñòàòî÷íèé ðàõóíîê — 6:0.
ГРАВ У СЛОВАЧЧИНІ
Íàðàç³ òðåíåðñüêèé øòàá
«Íèâè» àêòèâíî ïåðåãëÿäàº íîâà÷ê³â, à íàéêðàùèõ çàïðîøóº
ï³äïèñàòè êîíòðàêò. Öå âæå çðîáèâ, ïðèì³ðîì, íàä³éíèé âîðîòàð ªãîð Ïîïîâè÷. Ó ìèíóëîìó
ñåçîí³ â³í âèñòóïàâ çà ÔÊ «Òàâð³ÿ» (Ñ³ìôåðîïîëü), à ó öüîìó
÷åìï³îíàò³ ñòîÿòèìå íà çàõèñò³
âîð³ò «Íèâè».
Êðåàòèâíèé 20-ð³÷íèé ï³âçàõèñíèê Âîëîäèìèð Øåâ÷óê ìèíóëîãî ñåçîíó âèñòóïàâ çà äðóãîë³ãîâèé êîëåêòèâ «Êàðïàòè»
(Ãàëè÷). Ìàéæå âåñü ïåð³îä â³éíè
â³í ïåðåáóâàâ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. Òàì òðåíóâàâñÿ, ï³äòðèìóâàâ ô³çè÷íó ôîðìó. Âîäíî÷àñ
øóêàâ êîëåêòèâ ïîáëèæ÷å äî ð³äíîãî Æèòîìèðà.

— Êîëè ä³çíàâñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðè¿õàòè äî Â³ííèö³ íà ïåðåãëÿä, âèð³øèâ ñïðîáóâàòè.
Ïðîâ³â ó «Íèâ³» äâ³ êîíòðîëüí³
ãðè, ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñàâ êîíòðàêò
³ç êëóáîì. Â³ííèöÿ ïîäîáàºòüñÿ. Öå ÷èñòå, êðàñèâå ³ çàòèøíå
ì³ñòî. Ó «Íèâ³» ìåíå ïðèéíÿëè
÷óäîâî. Â ñêëàä³ çàðàç ìàéæå âñ³
ìîëîä³ ôóòáîë³ñòè. ² âñ³ ïðàãíóòü
ïðîÿâèòè ñåáå, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Øåâ÷óê.
Â³í ñêàçàâ, ùî ïðàãíå ðàçîì
³ç «Íèâîþ» áóòè ÿêîìîãà âèùå
â òóðí³ðí³é òàáëèö³. Áàæàíî, ùîá
öå áóëà ïåðøà òð³éêà!
Âèõîâàíåöü â³ííèöüêîãî
ôóòáîëó 23-ð³÷íèé ²ãîð Á³ëèê
îñòàíí³ìè ðîêàìè ãðàâ çà êîðäîíîì, â Ñëîâà÷÷èí³. Íåùîäàâíî ï³âçàõèñíèê ï³äïèñàâ
êîíòðàêò ³ç «Íèâîþ» ³ âæå äîáðå ïðîÿâèâ ñåáå â êîíòðîëüíèõ
ïîºäèíêàõ. Äî ðå÷³, öå ïåðøèé
ïðîôåñ³îíàëüíèé êëóá ó êàð’ºð³
ãðàâöÿ.
— Â Ñëîâà÷÷èí³ ÿ ãðàâ ó òðåò³é
ë³ç³. Ïðîôåñ³îíàëüíèõ êîíòðàêò³â òàì íå ï³äïèñóâàëè. Âèñòóïàâ
çà ð³çí³ ñëîâàöüê³ êîìàíäè çàãàëîì áëèçüêî ï’ÿòè ðîê³â. Îñîáëèâèõ äîñÿãíåíü ìè íå ìàëè,
çàâæäè áóëè ñåðåäíÿêàìè. Ïåðåä
â³éíîþ ïîâåðíóâñÿ äî Â³ííèö³.
Êîëè ïîñòóïèëà ïðîïîçèö³ÿ
ñïðîáóâàòè ñåáå çà «Íèâó», ïîãîäèâñÿ, — ðîçïîâ³â ²ãîð Á³ëèê.

КОРОТКО
Золотий дубль
Чупринка
 Â Óãîðùèí³ çàâåðøèëèñü ÷åìï³îíàòè ªâðîïè ç
êëàñè÷íîãî æèìó ëåæà÷è òà
æèìó ëåæà÷è. Â îáîõ âèäàõ
â³ííè÷àíèí ²âàí ×óïðèíêî
âèáîðîâ çîëîò³ íàãîðîäè.
— Âàãà 215 êã ï³äêîðèëàñü
ìåí³ ó êëàñè÷íîìó æèì³,
à 270 êã — â åê³ï³ðóâàëüíîìó
(ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 74 êã).
Íà æàëü, ðåêîðäè ªâðîïè
òà ñâ³òó áóëè íå çàðàõîâàí³
÷åðåç òåõí³÷í³ ïîìèëêè, àëå
âñå ùå ïîïåðåäó, — ðîçïîâ³â
²âàí ×óïðèíêî.
Òàêîæ ó êëàñè÷íîìó
æèì³ ²âàí ñòàâ àáñîëþòíèì
÷åìï³îíîì, à â åê³ï³ðóâàëüíîìó ïîñ³â òðåòþ ñõîäèíêó
â àáñîëþòí³é ïåðøîñò³.

Залишили Кубок
регіонів
 Íà ïåðøîìó åòàï³
àìàòîðñüêîãî Êóáêà ðåã³îí³â Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿
ôóòáîëó çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè
ïåðåãðàëà ó ñåð³¿ ïåíàëüò³
çá³ðíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Íà äðóãîìó åòàï³
ï³äîï³÷íèì Ïåòðà Àí³ñ³ìà
³ Àíäð³ÿ Âåðåòèíñüêîãî äîâåëîñÿ ¿õàòè íà Ëüâ³âùèíó.
Íà æàëü, â³ííè÷àíè ïîñòóïèëèñÿ ëüâ³â’ÿíàì ³ç ðàõóíêîì 1:4, ï³ñëÿ ÷îãî áóëè âèìóøåí³ çàëèøèòè çìàãàííÿ.
Ó ïåðøîìó òàéì³ ãîñïîäàð³ ïîëÿ ï³ñëÿ íèçêè ÿê³ñíî
ðîç³ãðàíèõ êîìá³íàö³é á³ëÿ
÷óæèõ âîð³ò âèéøëè âïåðåä — 4:0. Ï³ñëÿ ïåðåðâè
â³ííè÷àíàì ëèøå âäàëîñÿ
ñêîðîòèòè ðîçðèâ ó ðàõóíêó.
Ãîë ïðåñòèæó ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó øòðàôíîãî óäàðó íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó ïðîâ³â
Âàäèì Êîöþáíÿê, ÿêèé
âäàëî ç³ãðàâ íà äîáèâàíí³.
— Ñóïåðíèêè áóëè á³ëüø
øâèäêèìè, ô³çè÷íî âèòðèâàë³øèìè, òàêòè÷íî ³ òåõí³÷íî ãðàìîòí³øèìè. Ëüâ³âñüêà
êîìàíäà ìîãëà á óñï³øíî
ãðàòè íå ëèøå ñåðåä àìàòîð³â, à é ïåðø³é ïðîôåñ³îíàëüí³é ë³ç³, — ïðîêîìåíòóâàâ Àíäð³é Âåðåòèíñüêèé.
Випуск № 23 (1219)

Двоходові кооперативні задачі-блоки (з ілюзорною грою).
Задача № 2864–2867
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Важкоатлети рвуться на Олімпіаду
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà Â³ííè÷÷èí³ âïåðøå ï³ñëÿ
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ
ÐÔ ïðîéøëè çìàãàííÿ ç ïðåñòèæíîãî îë³ìï³éñüêîãî âèäó
ñïîðòó — âàæêî¿ àòëåòèêè. Öå áóâ
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ñåðåä ñïîðòñìåí³â â³êîì â³ä 15 ðîê³â ³ ñòàðøå.
Íà ïîì³ñò âèõîäèëè ïîíàä ï³âñîòí³ ó÷àñíèê³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè ï’ÿòü êîìàíä: äâ³ â³ííèöüê³,
Òóëü÷èí, Ãîðîäê³âêó ³ Òóðá³â.
Îêðåìî âèçíà÷àëè ïðèçåð³â ñåðåä êàäåò³â, þí³îð³â, ìîëîä³ ³ äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â. Âèñòóïàëè é
ìàéñòðè ñïîðòó, ÿê³ ãîòóâàëèñÿ
äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Ðåçóëüòàòè áóëè â ö³ëîìó íåïîãàíèìè,
çâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ óìîâè äëÿ

ï³äãîòîâêè àòëåò³â.
Ï³ä ÷àñ çìàãàíü ïðîéøëî ç³áðàííÿ òðåíåðñüêîãî êîëåêòèâó
ðåã³îíó ³ çâ³òíî-âèáîð÷å çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âàæêî¿ àòëåòèêè. Éøëîñÿ, ùî ÷åðåç äâà
ðîêè â³äáóäóòüñÿ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè, íà ÿê³ ÷è íå âïåðøå â ³ñòîð³¿
ìàþòü ðåàëüí³ øàíñè ïîòðàïèòè
øòàíã³ñòè Â³ííè÷÷èíè. Çîêðåìà,
ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöüêî¿ øêîëè
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ —
Ðóñëàí Êîæàê³í (ïîñ³â ï’ÿòå ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ³ ñüîìå
ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó) ³ ñð³áíà
ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ñåðåä æ³íîê Àííà Ïàíîâà.
²ç ìåòîþ ïîæâàâëåííÿ ðîáîòè
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ òèì÷àñîâî
âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè ¿¿ ãîëîâè

ñòàâ ÷åìï³îí ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³ ³
ñòàðøèé òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ.
— Ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ Ñåðã³é Êàðìàë³òà ï³ä ÷àñ
â³éíè àêòèâíî çàéìàºòüñÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Äëÿ íüîãî
çàðàç ó ïð³îðèòåò³ — äîïîìîãà
äåðæàâ³. Ôàêòè÷íî íàðàç³ íàøà
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ çàëèøèëàñÿ áåç êåðìàíè÷à. Òîìó, çã³äíî
³ç ð³øåííÿì ó÷àñíèê³â ç³áðàííÿ,
ÿ ïî÷àâ âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè ãîëîâè, ÿê ñòàðøèé òðåíåð îáëàñò³, — ñêàçàâ Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ.
Â³í ðîçïîâ³â, ùî ó çâ’ÿçêó ³ç
íàÿâí³ñòþ íà Â³ííè÷÷èí³ äâîõ
âàæêîàòëåò³â åêñòðàêëàñó (Ðóñëàíà Êîæàê³íà ³ Àííè Ïàíîâî¿)
º íåîáõ³äí³ñòü ó á³ëüø àêòèâíî-

ìó çàëó÷åíí³ ñïîíñîð³â. Çîêðåìà, äëÿ ¿õíüî¿ ïë³äíî¿ ï³äãîòîâêè
äî â³äáîðó íà Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
— Ðóñëàí ³ Àííà — ÿê ëîêîìîòèâè, ùî òÿãíóòü çà ñîáîþ
³íøèõ øòàíã³ñò³â Â³ííè÷÷èíè.
²íøèé ïðîðèâ ó íàøîìó âèä³
ñïîðòó — ï³ñëÿ áàãàòîð³÷íî¿ ïåðåðâè â³äêðèòî â³ää³ëåííÿ âàæêî¿
àòëåòèêè ó îáëàñí³é ØÂÑÌ, —
ñêàçàâ Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ, ÿêèé
º òðåíåðîì Ðóñëàíà Êîæàê³íà. —
Ïëàíóºìî á³ëüø àêòèâíî çàëó÷àòè ñïîíñîð³â ³ ìåöåíàò³â. Âçàãàë³ ìð³ºìî ðåàë³çóâàòè ïðîãðàìó
«Øòàíãó — ó êîæíå ñåëî». Äëÿ
öüîãî íåîáõ³äíî, ùîá ó êîæíîìó
àòëåòè÷íîìó çàë³ òðåíåðè íàâ÷àëè
ìîëîäü àçàì íàøîãî îë³ìï³éñüêîãî âèäó ñïîðòó.

h 2*

IV) h2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №32 від 10 серпня 2022 року
Задача № 2860
1… Cc7+ 2. Kpa6 Ta5x;
1. Kpc6! d4 2. b5 Td6x.
Задача № 2861
1… Kpf6 2. h6 g7x;
1. Kpg7! h6+ 2. Kph8 g7x.
Задача № 2862
1… Tc3+ 2. Kpb3 T: b3x;
1. K: c2! Kp: c2 2. Kpa2 T: a4x.
Задача № 2863
1… T: e4 2. g3 Cg2x;
1. e3! Td1 2. Kpe2 C: g4x — ідеальний мат.
М. Пархоменко
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ПОРІВНЯЛИ ЗАРПЛАТИ У ВІННИЦІ
ТА СУСІДНІХ МІСТАХ
Грошове питання  Під час війни
середня заробітна плата, яку пропонують
роботодавці в Україні, стала нижчою. Де
пропонують найбільше? Порівняли суми
у Вінниці та сусідніх обласних центрах, і
підготували інфографіку

Середні зарплати
Вінниця

12500 грн

Вінниця

Житомир

12500 грн

Житомир

Черкаси

12500 грн

Хмельницький
Київ

Ðèíîê ïðàö³ àäàïòóºòüñÿ ï³ä
óìîâè â³éíè. ßêùî ùå â ëþòîìóáåðåçí³ â³äáóâñÿ òîòàëüíèé ñïàä
íîâèõ âàêàíñ³é, óð³çàííÿ çàðïëàò
òà ñêîðî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â, òî íàðàç³ öÿ òåíäåíö³ÿ ñïîâ³ëüíþºòüñÿ,
à ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ïîñòóïîâî âèõîäèòü íà äîâîºííèé ð³âåíü.
Çîêðåìà, ïîðòàë work.ua ïèøå,
ùî ó ëèïí³ ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè âèéøëè
íà 75% ð³âåíü â³ä òîð³øíüîãî ïî-

êàçíèêà. Ìåä³àíà ñåðåäíÿ çàðïëàòà
â îãîëîøåííÿõ â³ä ðîáîòîäàâö³â
íàðàç³ ñêëàäàº 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåçíà÷íå ïàä³ííÿ ð³âíÿ çàðïëàò (ó ïîð³âíÿíí³ ç
÷åðâíåì 2022 ðîêó) — 3–6%.
Ó ï’ÿò³ðö³ íàéâèñîêîîïëà÷óâàí³øèõ ñïåö³àë³ñò³â, íå ïîâ’ÿçàíèõ
ç ²Ò-ñôåðîþ: ìåä³àáàºð (êóïóº
ì³ñöÿ ï³ä ðåêëàìó) — 57 500 ãðí;
òåëåâåäó÷èé — 40 000 ãðí; âèñîòíèê ³ âîä³é-ì³æíàðîäíèê —
ïî 35 000 ãðí; êåð³âíèê â³ää³ëó
ïðîäàæó — 32 500 ãðí; äèðåêòîð
ï³äïðèºìñòâà — 32 250 ãðí.

Вінниця
Житомир

Менеджер з продажу
Вінниця

18000 грн

10000 грн

Житомир

15000 грн

Черкаси

10000 грн

Черкаси

15000 грн

13000 грн

Хмельницький

10000 грн

Хмельницький

17000 грн

18000 грн

Київ

14000 грн

Київ

25000 грн

Адміністратор
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)775833

Продавець-консультант

11000 грн
9500 грн

9500 грн

Водій

Бармен

Вінниця

16500 грн

Вінниця

9300 грн

Житомир

16000 грн

Житомир

8000 грн

Черкаси

11000 грн

Черкаси

18800 грн

Черкаси

Хмельницький

10500 грн

Хмельницький

20000 грн

Хмельницький

Київ

15000 грн

Київ

25000 грн

Київ

Íàéíèæ÷à îïëàòà ïðàö³ çà âàêàíñ³ÿìè: ïðèáèðàëüíèê —
7 000 ãðí, ñàí³òàð — 6 850 ãðí.
Ó ëèïí³ ðîáîòîäàâö³ íàéá³ëüøå
øóêàëè ïðîäàâö³â-êîíñóëüòàíò³â:

îïóáë³êóâàëè ïîíàä 12 òèñÿ÷ âàêàíñ³é çà öèì ôàõîì. Äàë³ â ðåéòèíãó, çà ñïàäàííÿì ïîïóëÿðíîñò³,
ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, âîä³¿, àäì³í³ñòðàòîðè òà áàðìåíè.

11000 грн
9500 грн
12500 грн

Îòæå, çà öèìè êàòåãîð³ÿìè é
ïîð³âíÿºìî çàðïëàòè ó Â³ííèö³ òà
ñóñ³äí³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ. À öå
Õìåëüíèöüêèé, Æèòîìèð, Êè¿â
òà ×åðêàñè.

Сім брендів, які прибуток передають на ЗСУ
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Â³äøóêàëè îíëàéí-ìàãàçèíè,
ÿê³ ïðîäàþòü îñ³íí³é îäÿã òà ÷àñòèíó ïðèáóòêó ïåðåðàõîâóþòü íà
ïîòðåáè àðì³¿: çàêóïîâóþòü àâòîìîá³ë³ äëÿ ôðîíòó, øèþòü áåðö³
òà ðîáëÿòü áëàãîä³éí³ âíåñêè äî
âñåóêðà¿íñüêèõ ôîíä³â.
BEZBRENDU
Êîìïàí³ÿ, ðîäîì ³ç Â³ííèö³,
ÿêà ïðîïîíóº ñïîðòèâíèé òà ïîâñÿêäåííèé îäÿã. Ç òåïëîãî îäÿãó
òóò º æ³íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ êîìïëåêòè òåðìîá³ëèçíè, êóðòêè, æ³íî÷³
òðèêîòàæí³ êîñòþìè.
Â³ä ïî÷àòêó íàñòóïó ðîñ³ÿí,
êîìàíäà ïî÷àëà â³äøèâàòè áàëàêëàâè, êóïóâàëè òåïëîâ³çîðè, ïðî
ùî çâ³òóâàëè ó ñâîºìó Instagram.

Ïðîäîâæóþòü ï³äòðèìóâàòè àðì³þ ô³íàíñàìè: 10% ç ïðîäàæó êîæíî¿ ðå÷³ ïåðåðàõîâóþòü
íà ÇÑÓ.
Àäðåñà: bezbrendu.com
DODO SOCKS
Îäèí ³ç áðåíä³â øêàðïåòîê
ñòâîðèâ íà ñàéò³ ðîçä³ë «Ï³äòðèìàé ÇÑÓ». Òàì ³ øêàðïåòêè
Ïàëÿíèöÿ, ³ ïàðà Áàâîâíà 100%
òà øêàðïåòêè ç êðåìëåì ó âîãí³
òà íàïèñîì «Øî ïî ðóñí³?».
Ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ âîíè ïåðåðàõóâàëè âîëîíòåðàì ç ôîíä³â «Ïîâåðíèñü æèâèì» ³ «Ãîñï³òàëüºðè»
ïîíàä 6 ìëí ãðí!
Àäðåñà: dodosocks.com
SUPPORT BY POUSTOVIT
Íåâåëèêèé áðåíä îäÿãó, â ÿêîìó âèêîðèñòîâóþòü ñèìâîë³êó

ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Ç òåïëèõ ðå÷åé òóò ìîæíà ïðèäáàòè õóä³ òà
ñâåòðè. 30% â³ä óñüîãî ïðèáóòêó
êîìàíäà â³äïðàâëÿº íà äîïîìîãó ÇÑÓ. ×àñòèíó çâ³ò³â ïóáë³êóº
ó ñâîºìó Instagram.
Àäðåñà: supportbypoustovit.com
RIKKY HYPE
Íà îñ³íü â öüîìó ìàãàçèí³
îäÿãó ÷îëîâ³êè ìîæóòü ïðèäáàòè ñïîðòèâí³ øòàíè. Äëÿ æ³íîê
âèá³ð çíà÷íî á³ëüøèé — òóò º ³
øòàíè, ³ õóä³, ³ ñâåòðè òà òîâñò³
ôóòáîëêè ç äîâãèìè ðóêàâàìè.
Ó ëèïí³ 2022 ðîêó Rikky Hype
äîïîìîãëè ÇÑÓ íà çàãàëüíó ñóìó
1,2 ìëí ãðí.
Àäðåñà: rikkyhypeofficial.com
STARBERRY.UA
Áðåíä, ðîäîì ç Õìåëüíèöüêîãî,

äå ìîæíà ïðèäáàòè ñâåòðè, õóä³
ç ÿñêðàâèìè ïðèíòàìè.
Òóò âèïóñêàþòü îäÿã ç â³äîìèìè ôðàçàìè «Äîáðîãî äíÿ,
ìè ç Óêðà¿íè», «-What’s your
superpower? -I’m Ukrainian»,
«Âñå áóäå Óêðà¿íà», «Ìð³þ
íå çíèùèòè» òîùî.
Ç êîæíîãî çàìîâëåííÿ 10%
â³äïðàâëÿþòü íà ï³äòðèìêó
ÇÑÓ.
Àäðåñà: starberry.com.ua
OGONЁK SHOP
Ìàãàçèí óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ äèçàéíåðñüêèõ áðåíä³â.
Òóò âæå ìîæíà ïðèäáàòè âåðõí³é îäÿã äëÿ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â:
êóðòêè, ïàëüòà, òðåí÷³ òîùî.
10% ç ïðèáóòêó êîìàíäà ïåðåðàõîâóº íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ.
Êð³ì òîãî, Ogon¸k ñï³âïðà-

öþº ç áëàãîä³éíèì ôîíäîì
«Êîðïîðàö³ÿ ìîíñòð³â», ÿê³
çàáåçïå÷óþòü ìåäèêàìåíòàìè
îäåñüêèõ çàõèñíèê³â. Îêðåìî
çðîáèòè âíåñîê çà öèì íàïðÿìêîì ìîæíà îñü òóò: http://
monstrov.org/
Àäðåñà: ogonek.shop
3BROOO.SHOES
Ðàí³øå ñòâîðþâàëè âçóòòÿ äëÿ
ä³òåé, à òåïåð çàïóñòèëè êîëåêö³þ ³ äëÿ âñ³º¿ ñ³ì’¿. Êð³ì òîãî,
ç ïî÷àòêó â³éíè òóò â³äøèâàþòü
áåðö³ òà òàêòè÷í³ êðîñ³âêè.
«Ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ìè âçóëè ïîíàä
7500 á³éö³â íàøî¿ àðì³¿ çà âëàñíèé êîøò òà çà äîïîìîãîþ âàøèõ äîíàò³â!» — ï³äêðåñëèëè
ó êîìàíä³ áðåíäó.
Àäðåñà: 3brooo.com

РЕКЛАМА
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НОГА БОЛІЛА, АЛЕ ПРОБІГЛА НА
ЗНЕБОЛЮВАЛЬНИХ ВСІ 50 КМ
Благодійність  Учасники двох
вінницьких Клубів любителів бігу
здолали дистанцію у 50 км — від Вінниці
до Турбова і назад. Організувала пробіг
Юлія Пивовар, щоб привернути увагу
до акції на підтримку військових земляків
із 120-ї бригади. Бігуни збирають кошти
на автомобіль
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Îäèíàäöÿòü ó÷àñíèê³â äâîõ
â³ííèöüêèõ êëóá³â ëþáèòåë³â
á³ãó — NoBoringRunners (NBR)
òà Vinnitsia Heart Run (VHR) —
çä³éñíèëè ïðîá³ã ó 50 êì íà ï³äòðèìêó íàøèõ çåìëÿê³â ³ç 120-¿
áðèãàäè. Ó òàêèé ñïîñ³á çáèðàþòü
êîøòè íà ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ.
Â³éñüêîâ³ íàð³êàþòü, ùî íåìà
íà ÷îìó âèâîçèòè ïîðàíåíèõ.
Ïðî öå âîëîíòåðêà Þë³ÿ Ïèâîâàð ä³çíàëàñÿ â³ä ñàìèõ á³éö³â.
Âèð³øèëà äîïîìîãòè ¿ì ó çáîð³
êîøò³â. Äëÿ òîãî, ùîá á³ëüøå
ïðèâåðíóòè óâàãó, îðãàí³çóâàëà
óëüòðàìàðàôîí, ÿêèé â³äáóâñÿ
ó íåä³ëþ, 14 ñåðïíÿ. ¯¿ îõî÷å ï³äòðèìàëè äðóç³ ³ çíàéîì³, ÿê³ òàê
ñàìî, ÿê ³ âîíà, çàéìàþòüñÿ ëþáèòåëüñüêèì á³ãîì.
Ñòàðòóâàëè á³ãóíè î 6-é ðàíêó
á³ëÿ àðêè Öåíòðàëüíîãî ïàðêó
êóëüòóðè ³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à. Ïåðåä
ñòàðòîì çðîáèëè êîëåêòèâíå ôîòî.
Â äîðîãó âèðóøèëè ç³ ñëîâàìè: «Ç
Áîãîì ³ äî Ïåðåìîãè!»
— ß äóæå âäÿ÷íà ñâî¿ì äðóçÿì,
çíàéîìèì, — ðîçïîâ³ëà RIA ïàí³

Þëÿ. — Íå ò³ëüêè òèì, õòî âèéøîâ
íà äèñòàíö³þ. Íàñ ñóïðîâîäæóâàëè íà àâòîìîá³ë³, âåëîñèïåäàõ.
Âåçëè âîäó, ìàëè ³ç ñîáîþ ìåäè÷í³
àïòå÷êè.
Íà ùàñòÿ, ìåäèêàìåíòè í³êîìó
íå çíàäîáèëèñÿ, êð³ì îðãàí³çàòîðêè çàá³ãó.
Òîð³ê ï³ä ÷àñ óëüòðàìàðàôîíó
ó Êàðïàòàõ ïàí³ Þëÿ ïîøêîäèëà
íîãó. Äîòåïåð â³ä÷óâàº òðàâìó.
— Íîãà áîë³ëà, àëå ÿ âèïèëà
çíåáîëþâàëüí³ ³ çäîëàëà âñþ äèñòàíö³þ, — ðîçïîâ³äàº Ïèâîâàð.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîãîäà áóëà ì³íëèâà. Âðàíö³ â³ä÷óâàëàñÿ íåçíà÷íà
ïðîõîëîäà, â äîðîç³ òðîõè äîùèëî,
à âæå íåçàäîâãî äî ô³í³øó äîï³êàëà ñïåêà. Í³ùî íå ñòàëî íà çàâàä³
á³ãóíàì. «Â³éñüêîâèì íà ôðîíò³
íàáàãàòî âàæ÷å», — ïîâòîðþâàëè
ôðàçó, ÿêà ñòèìóëþâàëà ó ò³ õâèëèíè, êîëè çäàâàëîñÿ, íå ñòàº ñèë
ïðîäîâæóâàòè çàá³ã.
Òðîº ó÷àñíèê³â çàá³ãó óïåðøå
çäîëàëè äèñòàíö³þ ìàðàôîíó, öå
42,1 êì. Îäíàê ï³ñëÿ öüîãî íå ç³éøëè ç äèñòàíö³¿, à ïðîäîâæèëè ¿¿
äî ô³í³øó. ¯õ ùèðî â³òàëè á³ãóíè,
ÿê³ áóëè ïîðó÷.

Місце фінішу змінили під час забігу. Замість Центрального парку фінішували на площі
Перемоги — на спомин про жертв ракетного обстрілу 14 липня
Äî ðå÷³, ñòàðò ³ ô³í³ø ìàâ áóòè
â îäíîìó é òîìó æ ì³ñö³ — á³ëÿ
àðêè Öåíòðàëüíîãî ïàðêó. Ì³ñöå
ô³í³øó çì³íèëè ïî õîäó ìàðàôîíó.
Êîëè ï³ñëÿ ñòàðòó ïðîá³ãàëè
á³ëÿ çðóéíîâàíèõ áóäèíêó ïîáóòó «Þâ³ëåéíèé» ³ Áóäèíêó îô³öåð³â, êîæåí ìèìîâîë³ çãàäàâ ïîä³¿
14 ëèïíÿ, ó òîé äåíü íàøå ì³ñòî
îáñòð³ëÿëè òðüîìà ðîñ³éñüêèìè
ðàêåòàìè. Çàãèíóëè 28 ëþäåé, îäí³
íà ì³ñö³ îáñòð³ëó, ³íø³ — ïîìåðëè
â ë³êàðíÿõ.
— Íà ñïîìèí ïðî íèõ ìè âèð³øèëè ô³í³øóâàòè íà ïëîù³
Ïåðåìîãè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Þë³ÿ. — Ìîâ÷êè ïîñòîÿëè á³ëÿ

ì³ñöÿ çàãèáåë³ ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè
Ë³çè, äå íèí³ áàãàòî ³ãðàøîê. Òàêèì ÷èíîì â³ääàëè äàíèíó ïàì’ÿò³
òèì ëþäÿì, ÿêèõ óáèëè ðîñ³éñüê³
âàðâàðè.
Îðãàí³çàòîðêà óëüòðàìàðàôîíó
çàäîâîëåíà óñ³ì, êð³ì îäíîãî. ¯¿
çàñìó÷óº òå, ùî íå âäàëîñÿ ç³áðàòè
ãðîøåé á³ëüøå. Ïðî ïî÷àòîê àêö³¿
Þë³ÿ îãîëîñèëà 26 ëèïíÿ. Â³äòîä³
íà ¿¿ áàíê³âñüêó êàðòó íàä³éøëî
53 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
— Ìàëî, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ïëàíóâàëà õî÷à á ñòî
òèñÿ÷. Äî íèõ äîäàëè á 56 òèñÿ÷,
ÿê³ ç³áðàëè ñàìîñò³éíî íàø³ õëîïö³ ³ç 120-¿ áðèãàäè. Õî÷à íàâ³òü

çà òàê³ ãðîø³ êóïèòè õîðîøèé
àâòîìîá³ëü-ï³êàï íàâðÿä ÷è
âäàñòüñÿ. Íà æàëü. Ñóìà âèéøëà
çíà÷íî ìåíøà, í³æ òà, íà ÿêó ñïîä³âàëèñÿ.
Âîëîíòåðêà ïîÿñíèëà, ùî ïåðåêàçóâàòè êîøòè ìîæíà áóäå ùå
âåñü íàñòóïíèé òèæäåíü. Ï³ñëÿ òîãî
âîíà ïåðåäàñòü ñóìó â³éñüêîâèì.
Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî çà öåé ÷àñ
íåáàéäóæ³ çìîæóòü äîïîìîãè ³íøèì çåìëÿêàì, ÿê³ íèí³ ç³ çáðîºþ
ó ðóêàõ çàõèùàþòü íàñ.
Íîìåð êàðòêè äëÿ ïåðåêàçó êîøò³â íà ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ ï³êàï äëÿ Â³ííèöüêî¿ 120-¿ áðèãàäè..
ÏðèâàòÁàíê 5168 7573 9604 0257

Якщо навчання буде в школах, тоді
хто відповідатиме за безпеку дітей?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)775833

Äî 1 âåðåñíÿ çàëèøàºòüñÿ âñå
ìåíøå äí³â, à ìè é äîñ³ íå çíàºìî, áóäå ÷è í³ îôëàéí-íàâ÷àííÿ
â øêîëàõ. Îäíàê â³ííèöüêà ìåð³ÿ
ãîòóºòüñÿ äî çàïóñêó øê³ë. Äëÿ
öüîãî ðåìîíòóº íàÿâí³ óêðèòòÿ.
Òî ñê³ëüêè øê³ë ìàþòü ñõîâêè
íà ÷àñ òðèâîã? Ñê³ëüêè ç íèõ âæå
ãîòîâ³ äî íàâ÷àííÿ çà ïàðòàìè?
Òà õòî áóäå â³äïîâ³äàòè çà áåçïåêó ä³òåé?
Ìè íàä³ñëàëè çàïèò äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, àáè ä³çíàòèñü
â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ.
11 ñåðïíÿ îòðèìàëè â³äïîâ³äü.
Ñê³ëüêè øê³ë ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é
ãðîìàä³ ìàþòü íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ?
— Íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ º
â 29 øêîëàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà 6 ïðèâàòíèõ øêîëàõ.

Ñê³ëüêè ç íèõ ï³äãîòîâëåí³
äî ïî÷àòêó îôëàéí-íàâ÷àííÿ ç
1 âåðåñíÿ? ² ñê³ëüêè ç öèõ øê³ë
áóäóòü ïðàöþâàòè â ðåæèì³ î÷íîãî
íàâ÷àííÿ ç 1 âåðåñíÿ?
— Íà äàíèé ÷àñ òðèâàº îáñòåæåííÿ ãîòîâíîñò³ íàéïðîñò³øèõ
óêðèòò³â â çàêëàäàõ îñâ³òè. Ïåðåë³ê øê³ë, â ÿêèõ íàéïðîñò³ø³
óêðèòòÿ ðåêîìåíäîâàí³ äî âèêîðèñòàííÿ ³ ìîæå ïðîâîäèòèñü
îôëàéí-íàâ÷àííÿ áóäå â³äîìèé
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè êîì³ñ³é.
Íà ÿêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé, â ñåðåäíüîìó, ðîçðàõîâàí³ øê³ëüí³
óêðèòòÿ?
— Êîæåí çàêëàä îñâ³òè ìàº ð³çí³ ïëîù³ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü,
â³äïîâ³äíî ³ ì³ñòê³ñòü óêðèòò³â
ð³çíà — â³ä 70 äî 1230 ëþäåé.
ßêùî ê³ëüê³ñòü ó÷í³â òà ïåðñîíàëó øêîëè íå â³äïîâ³äàòèìå
ê³ëüêîñò³ ì³ñöü â óêðèòò³, òî ÿêèì

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 220126

Hàêëàä 17 900

÷èíîì òîä³ áóäå îðãàí³çîâàíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ?
— Îñâ³òí³é ïðîöåñ â òðàäèö³éíîìó àáî çì³øàíîìó ôîðìàòàõ
ìîæå ïðîâîäèòèñü â áóä³âëÿõ
çàêëàä³â îñâ³òè ò³ëüêè â ìåæàõ
ðîçðàõóíêîâî¿ ì³ñòêîñò³ óêðèòò³â.
ßêùî ïîòóæíîñò³ çàõèñíî¿ ñïîðóäè º íåäîñòàòí³ìè äëÿ óêðèòòÿ
óñ³õ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðîöåñó çà î÷íîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ,
òî íàâ÷àííÿ ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíå ó ê³ëüêà çì³í âïðîäîâæ
äíÿ, òèæíÿ òà ì³ñÿöÿ.
ßêùî ó çàêëàä³ â³äñóòí³ óêðèòòÿ — áóäå îðãàí³çîâàíå äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
×èì çàáåçïå÷åí³ øê³ëüí³ óêðèòòÿ? (Éäåòüñÿ ïðî çàïàñ ¿æ³, âîäè,
åëåêòðîãåíåðàòîðè òîùî) ³ ÷è
ìîæëèâî áóäå â äåÿêèõ øê³ëüíèõ
óêðèòòÿõ ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ï³ä ÷àñ òðèâîãè?
Ãàçåòà º ÷ëåíîì
Âñåñâ³òíüî¿
Àñîö³àö³¿
Íîâèííèõ
Ìåä³à WAN-IFRA

— Óêðèòòÿ øê³ë çàáåçïå÷åí³
ì³ñòêîñòÿìè äëÿ âîäè, çàñîáàìè
äëÿ íàäàííÿ ìåääîïîìîãè, ïåðâèííèìè çàñîáàìè ïîæåæîãàñ³ííÿ, øàíöåâèì ³íñòðóìåíòîì,
ðåçåðâíèì øòó÷íèì îñâ³òëåííÿ,
óðíàìè òà ì³øêàìè äëÿ ñì³òòÿ,
ñàí³òàéçåðàìè äëÿ ðóê, ð³äêèì
ìèëîì, äåç³íô³êóþ÷èìè òà ìèþ÷èìè çàñîáàìè. Ó øåñòè øêîëàõ
íàÿâí³ àâòîíîìí³ äæåðåëà æèâëåííÿ — ãåíåðàòîðè.
Ó íàéïðîñò³øèõ óêðèòòÿõ øê³ë
îáëàøòîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ
(ñò³ëüö³, ëàâêè, ìàòè, êàðåìàòè),
â îêðåìèõ ç íèõ — â³äîêðåìëåí³
ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê êëàñí³ ê³ìíàòè
äëÿ ïðîäîâæåííÿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó ï³ä ÷àñ ñèãíàëó «Ïîâ³òðÿíà
òðèâîãà».
Íà êîìó áóäå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà áåçïåêó ä³òåé ï³ä ÷àñ î÷íîãî

íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó?
— Ï³ä ÷àñ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
çà äåííîþ (î÷íîþ) ôîðìîþ íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áåçïåêó ó÷í³â íåñå ó÷èòåëü, ÿêèé
ïðîâîäèòü óðîê, ³ òàêîæ êåð³âíèê
çàêëàäó îñâ³òè.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî øê³ë, â ÿêèõ
ìîæíà áóäå íàâ÷àòèñü, ïðèéìàòèìåòüñÿ ï³ä ê³íåöü ñåðïíÿ.
À îò ï³äãîòîâêà óêðèòò³â â ³íøèõ øêîëàõ òðèâàòèìå é ï³ñëÿ
1 âåðåñíÿ. Òîìó ñïèñîê çàêëàä³â,
â ÿêèõ âèêëàäàòèìóòü çà ïàðòàìè,
ìîæå ïîïîâíþâàòèñü.
ßêùî æ áàòüêè í³ â ÿêîìó ðàç³
íå ãîòîâ³ ïóñêàòè ñâîþ äèòèíó
äî øêîëè, ïîêè òðèâàº â³éíà,
òî ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðàäè, ùîá
ïåðåâåñòè øêîëÿðà íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ.
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СПІВАЛИ ЗІ 110 АРТИСТАМИ ІЗ
7 КРАЇН НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ
Вразили всіх  У грандіозному
міжнародному проєкті Подільський
камерний хор «Леонтович-капела»
разом із артистами з Молдови,
Румунії, Фінляндії, Угорщини, Іспанії й
Нідерландів заспівали «Оду радості»
на знак солідарності європейських митців
та країн із Україною. Про найяскравіші
моменти гастролей у Молдові та
Румунії розказала художня керівниця та
диригентка хору Ольга Бабошина
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

«Ñëàâà Óêðà¿í³!»
òà óêðà¿íñüê³ ï³ñí³
çàâäÿêè íàäçâè÷àéíèì àðòèñòàì Ïîä³ëüñüêîãî
êàìåðíîãî õîðó «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà» çâó÷àëè íà ãó÷íèõ ìèñòåöüêèõ open air’àõ íà ãîëîâíèõ
ïëîùàõ Ìîëäîâè òà Ðóìóí³¿,
ó ³ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ Êèøèíåâà,
ó ñòàðîâèííèõ ì³ñòàõ Ñòðàøåíè
òà Ñ³á³ó ³ ó ìîëäîâñüêîìó ïàðëàìåíò³.
Â³ííè÷àíè âðàçèëè âñ³õ ñâî¿ì
òàëàíòîì òà íàéâèùèì ïðîôåñ³îíàë³çìîì. À íàâçàºì ïðèâåçëè
íåçàáóòí³ ñïîãàäè ïðî ãàñòðîë³,
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ìàêñèìàëüíî â³ä÷óëè, ÿê ñèëüíî ó ªâðîï³ ç³ðêîâ³
êîëåãè, ïîë³òèêè, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, ìåëîìàíè — âñ³ ëþäè ùèðî
ï³äòðèìóþòü Óêðà¿íó òà áàæàþòü íàì ïåðåìîãè ó â³éí³, ÿêó
ââàæàþòü íå ëèøå óêðà¿íñüêîþ,
à ä³éñíî ñï³ëüíîþ.
— ß ð³äêî âèêîðèñòîâóþ ñëîâî
«åêñòðàîðäèíàðíèé», àëå ñàìå
òàê áóëî, — â³äçíà÷èâ êåð³âíèê
ïðîºêòó, çàñíîâíèê ³ äèðèãåíò
Ìîëäîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ìîëîä³æíîãî îðêåñòðó Àíäð³àíî
Ìàð³àí. — 110 ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â ³ç Ìîëäîâè, Ðóìóí³¿, Óêðà¿íè,
Ô³íëÿíä³¿, Óãîðùèíè, ²ñïàí³¿ é
Í³äåðëàíä³â ç³áðàëèñÿ, ùîá ðàçîì âèêîíàòè ñèìôîí³þ ¹ 9
«Îäà ðàäîñò³» — ìóçè÷íèé òâ³ð
³ç íàéïîòóæí³øèì ïîñëàííÿì
ìèðó é ñîë³äàðíîñò³ â ³ñòîð³¿.
×åðåç ìóçèêó ïåðåäàëè ñï³ëüíó
ï³äòðèìêó Óêðà¿íè ³ òâåðäå «Í²»
â³éí³.
Êîæíèé äåíü äëÿ â³ííèöüêèõ
àðòèñò³â áóâ ñïîâíåíèé íåçàáóòí³õ êîíöåðò³â, çâîðóøëèâèõ
ç³çíàíü òà äîðîãîö³ííèõ ñë³â
ï³äòðèìêè â³ä êîëåã òà ãëÿäà÷³â.

Òîæ àáè íàâ³òü çà ñîòí³ ê³ëîìåòð³â â³ííè÷àíè òåæ ìîãëè â³ä÷óòè
òó íåéìîâ³ðíó àòìîñôåðó, õóäîæíÿ êåð³âíèöÿ òà äèðèãåíòêà
«Ëåîíòîâè÷-êàïåëà», çàñëóæåíà
ä³ÿ÷êà ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Îëüãà Áàáîøèíà íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó Facebook ä³ëèëàñü íàéÿñêðàâ³øèìè ìîìåíòàìè ç ãàñòðîëåé.
ПРО ПОНЯТТЯ «ЦЕ
НЕМОЖЛИВО ЗРОБИТИ»
— Öå âñå ïðî ìîº æèòòÿ,
ó ÿêîìó áàãàòî ëþäåé, ÿêèõ ïîñèëàº ìåí³ Ãîñïîäü, ÿê³ êàæóòü
ìåí³ (ïåâíî, ùîá ÿ ïåðåñòàëà áîðîòèñÿ): «Öå çðîáèòè íåìîæëèâî!» ß âäÿ÷íà öèì ëþäÿì, òîìó
ùî ñàìå çàâäÿêè ¿ì ÿ ðîáëþ âñå,
ùîá íåìîæëèâå ñòàëî ìîæëèâèì. Êîëè ìåí³ ³ õîðó «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà» çàïðîïîíóâàëè
âçÿòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó
ïðîºêò³, ÿêèé îá’ºäíàº ìóçèêàíò³â ³ç 7 êðà¿í ñâ³òó, âèêîíàâøè Ñèìôîí³þ ¹ 9 Áåòõîâåíà
«Îäà ðàäîñò³», ÿ, ïîðàäèâøèñü
³ç ìî¿ìè àðòèñòàìè, îäðàçó ïîãîäèëàñÿ. Äâà ì³ñÿö³ êðîï³òêî¿
ðîáîòè, êîëè ìè ãîòóâàëè ñîëüí³
êîíöåðòè, ïàðàëåëüíî âèâ÷àþ÷è
äâ³ ïðîãðàìè ³ ñèìôîí³þ, äàëè
çðîçóì³òè, ùî ì³é êîëåêòèâ — öå
êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â ³ îäíîäóìö³â, ìîëîäèõ, êðåàòèâíèõ,
ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþäåé, äëÿ
ÿêèõ íåìàº íåìîæëèâîãî. Òàê,
ÿê âîíè ïðàöþâàëè ³ ïðàöþþòü
çàðàç, íàäàº íàñíàãè, â³ðè ³ ïîòóæíî¿ åíåðã³¿ òâîðèòè ðàçîì!
Äÿêóþ íàøèì õîðìåéñòåðàì
Ìàêñèìó Çàëèâàäíîìó ³ Ãàíí³
Òêà÷óê çà ï³äòðèìêó ³ âåëèêó
ðîáîòó! Äÿêóþ âñ³ì àðòèñòàì
õîðó çà òå, ùî êîæíèé âêëàäàº
äóøó ³ ñåðöå â íàø êîëåêòèâ
ùîäíÿ! Ñàìå ç òàêîþ ìîëîääþ Óêðà¿íà ïåðåìîæå ³ ñòàíå
ïîòóæíîþ, ñèëüíîþ ³ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ, — çàçíà÷àº

На гастролі Подільський камерний хор «Леонтович-капела» повіз крім українського,
ще й прапор Вінницької області: «Мистецтво проти війни! У складний для нашої країни час
надзвичайно важливо тримати та укріплювати кожен фронт!»
Îëüãà Áàáîøèíà. — Ãðàíä³îçíèé
ì³æíàðîäíèé ïðîºêò ïðîõîäèâ
ó òâîð÷³é ³ ïðîôåñ³éí³é àòìîñôåð³. Ðàä³ äîñòîéíî ïðåäñòàâèòè
ñâîþ êðà¿íó!
У ПАРЛАМЕНТІ МОЛДОВИ ГІМН
УКРАЇНИ ВСІ СЛУХАЛИ, СТОЯЧИ
Ñòàâøè ÷àñòèíîþ âåëèêî¿
ñïðàâè, õîð «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà» ïîçíàéîìèâ ç óí³êàëüí³ñòþ
íàøî¿ íàö³¿ ³ âêîòðå íàãàäàâ ïðî
áîëþ÷³ ïîä³¿ ñüîãîäåííÿ, íàâçàºì

«Ìîëäîâàíè, ðóìóíè,
ðîìè — âñ³ äÿêóâàëè
Óêðà¿í³ ³ ÇÑÓ. Êàçàëè,
ùî ïîêè Óêðà¿íà
òðèìàºòüñÿ, º íàä³ÿ,
ùî ñâ³ò íå çàãèíå!»
îòðèìàâøè øêâàë ï³äòðèìêè.
— Íàø³ íåçàáóòí³, äóæå íàñè÷åí³ íà ïîä³¿, ëþäåé, âèêîíàííÿ,
ñï³ëêóâàííÿ äí³, âæå ÷àñòèíà ³ñòîð³¿ öüîãî ì³æíàðîäíîãî ïðîºêòó! Ï³ñëÿ êîíöåðòó íà ãîëîâí³é
ïëîù³ Ìîëäîâè äî ìåíå ï³ä³éøëà æ³íêà, ÿêà æèâå â Êèøèíåâ³. Âèÿâèëîñÿ, ùî âîíà òåæ
³ç Â³ííèö³. Íàâ÷àëàñÿ ó 80-õ
ðîêàõ ó êîëåäæ³ ìèñòåöòâ ³ìåí³
Ëåîíòîâè÷à, à ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ,
ùî òåïåð âîíà — äðóæèíà ïî-

У середу «Леонтович-капела» вразить сакральною прем’єрою вінничан
Насолодитися співом хористів
«Леонтович-капела» вінничани
зможуть у середу, 17 серпня,
о 18.30 у Вінницькій обласній
філармонії під час презентації
особливої програми «MUSICA
SACRA NOVA».
Вперше на сцені філармонії
пролунає твір «Урочиста меса»
українського композитора Олега Польового, а також культова
музика України ХІХ — ХХ століття.
— М уз и ка , я ка то р ка є т ь с я
душі, яка молитвою звертаєть-

ся до Всевишнього — це зараз
саме те, чого так потребують усі
українці, — розповідають про сакральну прем’єру у філармонії. —
Ці твори нині, як ніколи, на часі.
Водночас ця програма зміцнить
нашу духовну силу, надасть нам
натхнення та впевненість у майбутньому, яке обов’язково буде
наповнене благодаттю, радістю
і світлом.
На концерті разом із «Леонтовичкапела» гратиме Симфонічний
оркестр Вінницької філармонії

(художній керівник — заслужений діяч мистецтв України та
культури Польщі Георгій Курков,
диригентка — Наталія Кременюк), а у ролі солістів побачимо
народну артистку України Ірину
Швець (сопрано ІІ), заслужену
артистку України Наталію Лановенко (сопрано І), Володимира
Полторацького (тенор) та органістку Марію Александрову.
Квитки на концерт (80–120 гривень) можна придбати на сайті
afisha.vn.ua.

ñëà Óêðà¿íè â Ìîëäîâ³. Ñê³ëüêè
ñë³â çàõîïëåííÿ íàøèì âèñòóïîì
áóëî ñêàçàíî! ß äàâíî íå ÷óëà
òàêî¿ øàíè äî íàøî¿ òâîð÷îñò³.
Âîíà ñêàçàëà, ùî ïèøàºòüñÿ, ùî
º óêðà¿íêîþ, à âèñòóï íàøîãî
êîëåêòèâó âêîòðå ï³äêðåñëèâ,
ÿêà Óêðà¿íà áàãàòà íà òàëàíîâèòèõ, ñèëüíèõ äóõîì ëþäåé!
Îêð³ì ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíîìó
ïðîºêò³, â³ííèöüê³ õîðèñòè âèñòóïèëè ó ñåñ³éí³é çàë³ ïàðëàìåíòó Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà, äå
âèêîíàëè Ã³ìí Óêðà¿íè, Ã³ìí
ªâðîñîþçó òà «Îé ó ëóç³ ÷åðâîíà
êàëèíà». Ïàðëàìåíòàð³, ñòîÿ÷è,
³ îäðàçó ç áóðõëèâèìè îâàö³ÿìè
òà âèãóêàìè «Áðàâî!» â³òàëè â³ííè÷àí.
À ó çàë³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ Êèøèíåâà òà ì³ñòå÷êó Ñòðàøåíè
õîðèñòè äàëè ñîëüí³ êîíöåðòè,
äå âñ³, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, ñëóõàëè óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³,
âðàæåí³ ôàíòàñòè÷íèì áàãàòîãîëîññÿì ³ âèáóõîì åìîö³é â³ä
ùåìó äî ðàäîñò³.
— Ó ìîëäîâñüêîìó ì³ñò³ Ñòðàøåíè ìè äàâàëè ñîëüíèé êîíöåðò äëÿ æèòåë³â ì³ñòà ³ íàøèõ
ïåðåñåëåíö³â. ßê³ ÷óäîâ³, âäÿ÷í³, ð³äí³ ãëÿäà÷³! ßê äàâíî ìè
íå ñï³âàëè ó ïîâíèõ ãëÿäàöüêèõ
çàëàõ! Îïëåñêè, êâ³òè, îá³éìè!
Êîíöåðò áåç ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè!
Ò³ëüêè ó ìèðí³é êðà¿í³, ãîñòðî,
äî áîëþ, â³ä÷óâàºø, ÿêà á³äà êî¿òüñÿ ó òâî¿é êðà¿í³, — çàçíà÷àº
Îëüãà Áàáîøèíà. — Ï³ñëÿ êîíöåðòó ï³äõîäèëè ëþäè ç ð³çíèõ
êðà¿í: ³ ìîëäîâàíè, ³ óêðà¿íö³, ³
ðóìóíè, ³ ðîìè — âñ³ ç âäÿ÷í³ñòþ
³ òðåïåòîì äÿêóâàëè Óêðà¿í³, íàøèì ÇÑÓ, âîëîíòåðàì. Àëå îäí³
ñëîâà ìåí³ çàêàðáóâàëèñÿ íàçàâæäè: «Ïîêè Óêðà¿íà òðèìàºòüñÿ
³ áîðåòüñÿ, ó íàñ º íàä³ÿ, ùî íàø
ñâ³ò íå çàãèíå!»
ТЕПЛО ПІДТРИМКИ У РУМУНІЇ
Ï³ñëÿ âèñòóï³â ó Ìîëäîâ³ «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà» ïî¿õàëè ó Ðóìóí³þ. Âèñòóïàëè ó ì³ñò³ Ñ³á³ó
ó Òðàíñèëüâàí³¿.

— Ñ³á³ó — ñòàðîâèííå ì³ñòî
ç íåïîâòîðíîþ ³ñòîð³ºþ (çàñíîâàíå ó 12 ñòîð³÷÷³), ³ç íåïåðåâåðøåíîþ àðõ³òåêòóðîþ, ³ç
îñîáëèâîþ àóðîþ ìàëåíüêîãî
í³ìåöüêîãî ì³ñòå÷êà ³ ãîðàìè,
ÿê³ îãîðòàþòü ³ õîâàþòü éîãî
â³ä ñâ³òó. Âåëè÷í³ êàòîëèöüê³
êîñòåëè, ìàëåíüê³ áóäèíî÷êè
ç äàõàìè, âêðèòèìè ÷åðâîíîþ
÷åðåïèöåþ, âóçüê³ âóëè÷êè,
âèêëàäåí³ áðóê³âêîþ, ìàëåíüê³ êàâ’ÿðí³ ç íåïåðåâåðøåíîþ
âèï³÷êîþ ³ ñìà÷íþ÷èì ìîðîçèâîì! ß çàêîõàëàñÿ ó öå ì³ñòî! —
ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè Îëüãà
Áàáîøèíà. — Ìè âæå ãîòóºìî
ç «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà» íîâèé
ïðîºêò, à äóìêàìè ÿ ùå â òèõ
÷óäîâèõ äíÿõ, ÿê³ ìè ïðîâåëè
â Ìîëäîâ³ é Ðóìóí³¿! Äåñÿòü
íåçàáóòí³õ äí³â ç íåéìîâ³ðíèìè
ëþäüìè, ìóçèêàíòàìè, êîëåãàìè. Äÿêóþ ïàí³ Åëåí³ Ìàð³àí
òà ¿¿ ñèíàì Àíäð³àíî òà Ðàäî
çà íåéìîâ³ðíó òóðáîòó ³ óâàãó,
ÿêó âîíè ïîäàðóâàëè íàøîìó êîëåêòèâó ó ö³ äí³. Äÿêóþ
çà çíàéîìñòâî ³ äðóæáó êîëåãàì-äèðèãåíòàì ³ç Ìîëäîâè, ÿê³
ïðè¿õàëè íà ìàéñòåð-êëàñ ³ç ð³çíèõ ì³ñò. Äÿêóþ ôàíòàñòè÷íîìó
äèðèãåíòó Ãàáð³åëó Áåáåøåëÿ,
³ç ÿêèì áóëî íàäçâè÷àéíî ïðîñòî ³ ïðîôåñ³éíî ïðàöþâàòè.
Ïðàöþþ÷è ç òàêîþ ëþäèíîþ,
âêîòðå ïåðåêîíàëàñü, ùî ÷èì
òàëàíîâèò³øà ëþäèíà, òèì âîíà
ïðîñò³øà ³ ùèð³øà ó ñï³ëêóâàíí³ é ðîáîò³. Ó öüîìó ïðîºêò³
ÿ çíàéøëà áàãàòî äðóç³â-ìóçèêàíò³â ³ âêîòðå ïåðåñâ³ä÷èëàñÿ, ùî êåðóþ ÷óäîâèì õîðîâèì
êîëåêòèâîì (à ó ñï³âäðóæíîñò³
ç ÷àñòèíîþ ìîëäîâñüêîãî õîðîâîãî êîëåêòèâó «Äîéíà» â³í ñòàâ
ùå á³ëüøèì ³ êëàñíþ÷èì!) Çíàþ
³ â³ðþ, ùî âñå ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ! Íàáëèæàþ ïåðåìîãó íàøî¿
êðà¿íè íà ñâîºìó ìèñòåöüêîìó
ôðîíò³ ³ ïåðåêîíàíà, ùî ïîðÿä
ç³ ìíîþ ñòîÿòü, ïðèíàéìí³, ùå
25 ìî¿õ îäíîäóìö³â ç «Ëåîíòîâè÷-êàïåëà»! Ðàçîì ìè — ñèëà!

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

КОНЦЕРТИ

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

Кінні прогулянки у Вінниці
Швидкісний поїзд
Екшн
17.08, поч. о 9.00, 10.10, 11.30, 12.40, 14.00,
15.10, 16.30, 17.40, 19.00, 20.10
З 18.08 довідка за тел. (096)00035050)

Їжак Сонік 2
Анімація.
17.08, поч. о 10.30, 12.50, 14.30, 15.10, 16.50,
17.30, 19.10, 19.50
З 18.08 довідка за тел. (096)00035050)

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
17.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00
З 18.08 довідка за тел. (096)00035050)

Тор: Любов і грім
Фентезі
17.08, поч. о 10.20, 11.00, 12.40, 13.20, 15.00,
15.40, 17.20, 18.00, 19.40, 20.20
З 18.08 довідка за тел. (096)00035050)

Посіпаки. Становлення Лиходія
Анімація
17.08, поч. о 9.30, 11.10, 12.50
З 18.08 довідка за тел. (096)00035050)

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

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
17.08, поч. о 10.00, 14.10

Їжак Сонік 2
17.08, поч. о 12.00, 16.00
18.08–24.08, поч. о 12.00

Круті яйця. Порятунок Африки
Анімація
18.08–24.08, поч. о 10.00, 14.10, 16.00

Там, де співають раки
Драма
18.08–24.08, поч. о 18.00

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

Швидкісний поїзд
Екшн
17.08, поч. о 10.00, 12.20, 12.30, 15.00, 17.10,
19.00, 19.40, 20.00
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

Їжак Сонік 2
Анімація
17.08, поч. о 10.00, 12.20, 12.30, 14.40, 14.50,
17.00, 19.20
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація
17.08, поч. о 13.30, 15.40, 20.45
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

DC Ліга СуперУлюбленців
Анімація
17.08, поч. о 10.10, 16.50
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

Загублене місто
Пригоди
17.08, поч. о 18.00
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

Тор: Любов і грім
Фентезі
17.08, поч. об 11.00, 12.10, 14.35, 17.00, 18.20,
19.30
З 18.08 довідка за тел. 0800308111

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.

ВИСТАВКА
Виставка
«Донбас —
це Україна»
З 17 по 31 серпня
в Регіональному
Центрі Сучасного
Мистецтва «Галерея — ХХІ»
буде проходити
виставка «Донбас — це Україна»,
художника Івана
Борисова.
Художник народився в Краматорську Донецької області і все своє життя
прожив там.
Іван Борисов — живописець-монументаліст, з
власним поглядом на світ, який яскраво і повно
втілений у його роботах. При цьому художник
не прагне виглядати сучасно, його твори є філософськими. Борисов творчо підходив до створення своїх робіт, у нього є свій стиль, почерк,
видно, що художник відображає в своїх роботах
внутрішній світ, є в роботах настрій і натхнення.
Все йде, все минає, однак художнику в своїх
полотнах вдається зупиняти час. Мить в його картинах максимально продовжена, якщо не до порога вічності, то принаймні настільки, щоб глядач
встиг зосередитися.
Колекція, яка зараз демонструється у Вінниці,
врятована з полум’я війни. Дивовижний
художник, усамітнений філософ пензля — він
дуже любив Україну і все українське. Іван Борисов, був би дуже втішеним, що його картини
знаходяться в Україні.
Виставка відкрита для відвідування: будні:
10.00–18.00. Вхід вільний.

Великий концерт гурту «Скрябін»

Прем’єра «Жінка над нами» у Вінниці

«Скрябін», пісні Кузьми і ви! 17 вересня о 19.00 у
«Royal pub» Вінниця стане «Місцем щасливих людей». На великому концерті гурту «Скрябін» заспіваємо всі улюблені пісні, які написав Андрій, і сотнями
вогників передамо йому свою безмежну любов, яка
завжди у наших серцях. Будуть всі легендарні пісні
і незмінний «скрябінський» драйв! А ще – багато
зворушливих спогадів і незабутня, найтепліша
атмосфера у колі своїх людей. Квитки – 350 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63.

Зіркові актори Лілія Ребрик, маестро Лесь Задніпровський і Костянтин Костишин 18 вересня у
Вінниці з гарячою прем’єрою «Жінка над нами»!
Приходьте о 18.00 у театр ім. Садовського насолодитися незабутньою подорожжю бурхливим світом
гумору і блискучою грою улюблених акторів. Квитки від 160 до 300 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua,
у касах театру, філармонії, Royal pub, «Франції»,
«Артинов», «CHERDAK», «Мобі Дік», «Rock-n-Roll»,
«Aladdin» і центрі розвитку «Origami». Безкоштовна
доставка квитків: (098)101-00-63, (093)101-00-63.

Нон-стоп шоу від
ансамблю «Поділля»
У п’ятницю, 19 серпня, о
18.30 у Вінницькій філармонії не пропустіть концерт
«Зійдімося, роде!» славетного Академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля». Потужне нон-стоп шоу з
яскравим національним колоритом об’єднає фрагменти кращих програм та нові композиції колективу. Ви будете у захваті від заворожуючого звучання
хору, голосів солістів, неймовірних трюків артистів
балету та запальних оркестрових витинанок, від
яких мурашки по шкірі! Квитки від 80 до 120 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua і у касі філармонії.

«Танок на майдані
Конґо» у Вінниці
Розігріваємо музичний
апетит, розпалюємо драйв
у серцях та запал у тілах, бо до Вінниці їдуть
родоначальники та головні
драйвери українського хіп-хопу: «Танок на майдані
Конґо» з програмою «Війна світів»!
Тисячі концертів, сотні фестивалів, більше ніж
тридцять кліпів, десятки фільмів та платівок, легендарні ТНМК — вже понад двадцять років займають
вагоме місце на вітчизняній сцені.
З початком повномасштабного вторгнення вокаліст
Олег Фагот пішов до лав тероборони, бас-гітарист
Костянтин Жуйков — до Нацгвардії, а гітарист Ярослав Верьовкин — до Збройних сил України. Всі вони
продовжують службу, а на час концертів отримали
відпустки від керівництва, аби зайняти позиції артоборони України та зібрати кошти на допомогу країні.
Концерт відбудеться 18 серпня в укритті ресторану
Mont Blanc. Частина зібраних коштів буде спрямована на ЗСУ, а половина з продажу мерчу —
на тактичні аптечки.
Тож заспіваємо разом та відірвемося під найкращі пісні з усіх альбомів за понад 25 років ТНМК
на сцені. Почуємо гарячі, свіжі прем’єри з платівки,
що тільки-но готується до виходу. І у найкрутішій
атмосфері дамо такого жару, щоб аж небо здригнулося! Початок о 19.00, вартість — від 290 грн.

Анна Кочеруга із сольним концертом
«На часі»
19 серпня в Royal Pub запрошує на вечір сміливої і
актуальної комедії.
«На часі» — це новий сольний концерт Ані Кочегури, написаний за 5 місяців повномасштабного
вторгнення. Гнів на окупантів і повітряні тривоги
виявились чудовими мотиваторами для написання
жартів. Цей концерт про те, що ми всі переживаємо і як ми з цим справляємося. Інколи краще,
інколи ні, але завжди з гумором.
Разом ми зможемо посміятись, покращити настрій
і гарно провести вечір. Наберемося сил і продовжимо боротьбу. Адже попри все, життя триває і
важливо його не пропустити.
Чекаю на вас на своєму концерті у вашому місті.
До зустрічі!
20% від зароблених коштів буде передано на ЗСУ.
Початок о 19.00, вартість — 300 грн.

Комедія 16+ «Про що
мовчать чоловіки»
Яскрава вистава про
стосунки, чоловіків, жінок
і кожного з нас! Світовий
хіт із Бродвею та ще й з
одним із найталановитіших українських акторів сучасності! 23 вересня о
19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» комедія «Про що
мовчать чоловіки» гарантує всім масу задоволення!
Тема цікава й близька усім, неординарна форма
вистави вражає та захоплює з найперших хвилин,
а гра неймовірного Олексія Гнатковського – це взагалі окрема насолода! Квитки від 220 до 420 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

Злата Огневич з благодійним
туром «Світло»
Вперше з початку війни
співачка вирушає в мінітур
Україною в супроводі свого
бенду. Артистка подарує
глядачам своє «Світло» — концертну програму,
лейтмотивом якої стала нова пісня, народжена в дні
війни, що дала назву туру, в рамках якого 26 серпня о 19.00 ZLATA наживо виступить з довгоочікуваним концертом на сцені ресторану Mont Blanc.
Від початку бойових дій співачка активно підтримує
нашу армію, виступаючи у військових частинах та
шпиталях, бере участь у благодійних проєктах і концертах як за кордоном, так і в Україні. І тур «Світло»
не виняток: частину зібраних коштів буде передано
на потреби ЗСУ.
На концерті прозвучать відомі хіти співачки, які неодноразово ставали лідерами хіт-парадів: «Танцювати», «Doloni», «Запали вогонь», «Солодка кара»
та багато інших. Крім того, слухачі почують пісні зі
студійного альбому «Грані», а також найбільш відверті пісні — авторські композиції виконавиці, яким
не займати красномовності.
Вартість квитків: 400–600 грн.

Антон Тимошенко із сольним стендапом
«Жартую»
20 серпня в Royal Pub відбудеться новий сольний
стендап концерт Антона Тимошенка.
Ось що він сам каже про свій концерт: «Я запрошую усіх на цей теплий сімейний вечір комедії.
Звичайно, якщо ваша сім’я любить обговорити
Зеленського, вибори, мовний конфлікт, революції,
Росію та інші сімейні теми. Жарти будуть не тільки про Зеленського, тому що ми хочемо зібрати
більше 25% залу. Я шість років вчився на політолога і шість років у стендапі — цей концерт така
от річниця. Перечитую матеріал і розумію, що може
це мій прощальний тур, тому усіх запрошую. Але
не переживайте, ніякого хейту, зайвої агресії чи
негативу, лише комедія».
Якщо прийдете на сольний стендап Антона Тимошенка, він обіцяє не піти потім в політику. Чекаємо
саме тебе і всіх повнолітніх членів твоєї родини, щоб
гарненько посміятися і побачити справжнє диво!
Приходь і стань свідком чогось дійсно унікального.
Початок о 19.00. Вартість — 350 грн. Тел.
(063)3020213.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

Турист надсилає SМS із екзотичного
туру: Відпочиваю нормально:
в морі — акули, на березі —
крокодили, сидимо на деревах.
Усе б нівроку, та мавпи дуже хочуть
сексу.

***

Купив десяток яєць, підходжу
до каси:
— Чоловіче, у вас тільки яйця?
…Зібрав останні сили в кулак, кажу:
— Ні, в мені ще є душа…

***

Рятувальник на пляжі надривається
у гучномовець:
— Човен 99, гребіть до берега! Ваш
час закінчився! Човен 99, гребіть
до берега! Ваш час закінчився!
Підходить напарник і каже:
— Що ти кричиш? У нас же всього
70 човнів!
Рятувальник задумливо дивиться
на нього. Потім знову кричить
у гучномовець:
— Човен 66! У вас що — проблеми?

***

ОВЕН

***

— Не буває хороших війн!
— Тю, а як же війна Китаю з
росією?!

***

Напис у туалеті: Шановні
відвідувачі! Влучайте у пісуар так,
ніби ви — то Хімарс, а пісуар —
то Антонівський міст!

***

Лавров відправився в турне
Африкою для пошуку союзників,
але він не знає, що всі місцеві
племена вже давно рекрутував
Дмитро Комаров.

***

Ніколи в дитинстві не розуміла,
як же з’являються чорні маги та
відьми, бажання робити зло,
порчу, прокляття та вбивати людей
страшними хворобами і муками…
Потім прийшла русня. І я така: — А…

***

Маю питання до тих всіх учасників
битв екстрасенсів за 23 сезони:
а якої холєри пес Патрон сам
розміновує поля? Ви де, альо?!

***

— Ми з чоловіком проводимо
відпустки разом. А ви?
— Торік проводили окремо.
— Ну і як, чоловікові сподобалося?
— Не знаю. Він іще не повернувся.

Психотерапії недостатньо. Я хочу,
щоб мені показали на глечик з
попелом і нарешті сказали: Це все,
що залишилося від росії.

***

Якщо ви думаєте, що жінки слабка
стать, спробуйте вночі перетягнути
ковдру на себе.

— Тобі грибів не треба?
Я назбирала, засолила, родичам
розіслала…
— І що родичі?
— Ех… Немає вже родичів…

***

Чоловік, прийшовши з роботи,
запитує дружину:
— Ну, як справи, моя солоденька?
Вона йому:
— Все чудово, любий! Борщ
зварила, котлеток насмажила!
Вікна помила, дитячі речі всі
перепрала! От сиджу, шкарпеточки
плету! Завтра, якщо знову забудеш
заплатити за Інтернет — я тебе,
трясця, вб’ю!

***

Сподіваюсь, ті 50 копійок, що
я здавав на Червоний Хрест
в молодших класах, насправді
забирав собі хтось зі співробітників
школи.

***

Заходять якось представники
ООН, ОБСЄ, Amnesty International
і Червоного Хреста в аптеку,
а фармацевт їм: вам як завжди?
Щось для потенції?

***

Якщо у вас поганий настрій,
згадайте, що Медвечук все ще
сидить у тюрязі.

***

***

Галя була настільки холодною
жінкою, що в комара, який пив її
кров, заболіло горло.

***

***

— Миколо, ти ковбасу любиш?
— Їсти люблю, а так — ні.

Цього тижня приділіть
пильну увагу роботі. Варто
виявляти обачність та
обережність як у словах, так
і в діях. Певні зобов’язання
можуть змусити вас взятися
за незвичну роботу.

БЛИЗНЮКИ
Наберіться терпіння і мудрості, подивіться ситуацію
з боку, і ви побачите спосіб
отримати бажане. Підготуйте міцний фундамент для
майбутніх великих проєктів
у особистій та професійній
сферах.

РАК
Не ухиляйтесь від роботи,
але, в той же час, і не беріть на себе занадто багато
зобов’язань. Саме зараз ви
зможете досягти порозуміння навіть із найнезговірливішими людьми.

ЛЕВ
Тепер настає сприятливий
тиждень, що дозволяє змінити своє ставлення до життя і розпочати планувати
нові стосунки. Оптимістичне
сприйняття життя дозволить
легко впоратися з труднощами, що виникають.

ДІВА

ТЕРЕЗИ

***

Біля стійки бару:
— Знаєте, я в дитинстві була
жахливо неприваблива…
— Мадам, ви відмінно збереглися!

***

З лікарні втекли хворі пацієнти
з розладом шлунка. Їх знайшли
по гарячих слідах…

***

Русофобія — це така фобія, коли ти
не боїшся, а ненавидиш.

***

— Пам’ятаєш серіал «Кадети»?
— На жаль, так.
— Знаєш, як би він називався
у 2022?
— Як?
— Пакети.

SINOPTIK

ТЕЛЕЦЬ

Ситуація складатиметься
не завжди на вашу користь,
доведеться обстоювати свої
інтереси. У середині тижня
краще не робити жодних
рішучих дій. Другу половину
тижня бажано присвятити
відпочинку та подорожам.

Якщо кидати букет нареченої,
зроблений із кактусів, то буде
зрозуміліше, хто справді
відчайдушно хоче заміж.

На початку тижня чекайте
на приємні новини, може
надійти інформація, яка
відкриє перед вами нові
перспективи та горизонти.
В особистому житті ви, схоже, поставите собі нову мету.

СКОРПІОН
Цього тижня можливі труднощі вас загартують і виявляться східцями до перемоги. Сплеск вашої активності
підвищить ваш авторитет
серед колег, начальство буде
досить лояльним. До кінця
тижня намічається радісна
подія, яка потішить ваше самолюбство і сповнить душу
радістю та надіями.

СТРІЛЕЦЬ
Не поспішайте завершувати
справи, які, на вашу думку,
зовсім близькі до фіналу,
можуть розкритися нові
обставини, які докорінно
змінять ситуацію. З другої
половини тижня може
розпочатися новий період
у вашій трудовій діяльності.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

Тиждень принесе вам
романтичний настрій.
Занурившись занадто
глибоко в безодню ілюзій,
ви ризикуєте видати бажане
за дійсне. У середині тижня
цілком реальний світ опиниться біля ваших ніг.

METEO.UA

СЕРЕДА
17.08

+24
+16

+23
+17

+24
+17

ЧЕТВЕР
18 .08

+30
+17

+26
+18

+26
+18

П’ЯТНИЦЯ
19 .08

+31
+18

+28
+19

+28
+17

СУБОТА
20 .08

+33
+20

+28
+20

+28
+18

НЕДІЛЯ
21 .08

+29
+20

+23
+20

+24
+16

ПОНЕДІЛОК
22.08

+29
+18

+22
+18

+23
+15

ВІВТОРОК
23.08

+32
+17

+23
+16

+24
+15

КОЗЕРІГ
Цього тижня черпати сили
можна буде винятково із
власних запасів, партнери
можуть виявитися ненадійними. Можливі неприємності,
а виною всьому може виявитися ваша самовпевненість.

ВОДОЛІЙ
Багато життєвих питань цього тижня вирішуватиметься
спокійно і без напруження.
Вам необхідно ретельно
перевіряти інформацію, що
надходить, щоб уникнути
помилок і спотворень. Субота сприятлива для будь-яких
творчих починань.

РИБИ
Поверніться до незавершених справ і постарайтеся
вчасно усунути неточності,
що виникли. Краще не спокушатися привабливими
ідеями, будьте обережні,
стежте за своєю мовою.
У вихідні відпочиньте вдома.

