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ЗАБУДОВА П’ЯТНИЧАНСЬКОГО ЛІСУ

ЛЮДИ ПРОТИ КОТЕДЖІВ
Міська рада винесла

на громадські слухання
документацію про забудову
П’ятничан. Для 322 багатіїв
хочуть віддати під котеджі
15,6 гектара
Під час слухань громада
проголосувала проти
планів влади на забудову,
натомість учасники слухань
внесли свою пропозицію
Представники П’ятничан
і Кореї звернули увагу
на те, що в залі частина
людей не підтримує їх.
Вони дружною компанією
прийшли на зібрання і так
само дружно залишили
його…
с.3

Учасники слухань більшістю
голосів не підтримали
пропозицію забудови
П’ятничан. Натомість внесли
свою — створити у П’ятничанах
ще один парк для вінничан

РОБИТЬ ПЕЧІ З БЕТОНУ
Упродовж

20-ти років
вінничанин Сергій Сентемон
займається виготовленням і
вдосконаленням печей. З блоків
із жаростійкого бетону збірноблочні печі значно дешевші від
цегляних ще й легко монтуються.
В чому ще їх перевага?
с. 10

ПРО БІЗНЕС
НА НАСТІЛЬНИХ ІГРАХ
Компанія

«Lord of Boards»
перекладає популярні у світі
настільні ігри українською мовою.
Через війну переїхали з Києва
до Вінниці. За короткий термін
не тільки відновили роботу, а й
с. 16
мають амбітні плани
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В БІЛОРУСІ КУЗОВИ ДЛЯ
VINLINE ВЖЕ НЕ КУПУЄМО

ДУМКА
ОКСАНА
ЯЦЮК
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Могутня
зброя — слово
Êîëè ÿ â÷èëàñü ó 5 êëàñ³
øêîëè íîìåð 11, òî ó íàñ áóëà
êàá³íåòíà ñèñòåìà. Íà êîæåí
óðîê ìè õîäèëè â ³íøèé êàá³íåò. Â êîðèäîðàõ ñòîÿëè ñïåö³àëüí³ ñò³éêè ç ãà÷êàìè äëÿ
ïîðòôåë³â, ùîá ïåðå÷³êóâàòè
ïåðåðâó. Íó áî â êëàñ³ íå ïîñèäèø, âñ³ îäðàçó âèõîäèëè ³
êîæíó, êîæí³ñ³íüêó ïåðåðâó
êëàñ ïðèáèðàëè ïåðåä íàñòóïíèì óðîêîì. Âîíî áóëî êðóòî
ç òî÷êè çîðó ã³ã³ºíè, àëå æàõëèâî äëÿ ä³òåé, ÿê³ ïî 5 ðàç³â
íà äåíü ïðèáèðàëè ò³ êëàñè.
Ï³ñëÿ ïåðøèõ óðîê³â, çàçâè÷àé, ï³äì³òàëè, äîøêó âèòèðàëè. À íà âåëèê³ ïåðåðâè ìèëè
ï³äëîãó. Ï³ñëÿ îñòàííüîãî
óðîêó òåæ áóëî ïðèáèðàííÿ
ãðóíòîâíå. Äðóãà çì³íà çàê³í÷óâàëàñü î 19.50, í³÷êà òåìíà
âçèìêó, ³ ùå êëàñ ïðèáèðàé.
Òàê îò, êàá³íåòè âñ³ áóëè
ãàðíî îôîðìëåí³. ß ñîá³
äóìàþ, äëÿ äèòèíè ö³êàâî
çà äåíü ³íø³ ñòåíäè ïîäèâèòèñü. Àëå êð³ì êàá³íåòó
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿ í³÷îãî
çàðàç íå çãàäàþ, ùî òàì
ó ìàòåìàòèö³ áóëî ÷è ³ñòîð³¿.
Â êàá³íåò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
³ ë³òåðàòóðè íà ñòåíäàõ ÿ ÷èòàëà öèòàòè ç òâîð³â óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. Äåùî
áóëî çðîçóì³ëî, ïðî ïàðò³þ
³ ëåí³íà, íàïðèêëàä. À äåùî
ÿ êðóòèëà â ãîëîâ³ ö³ëèìè
äíÿìè, íàìàãàþ÷èñü âòÿìèòè, ïðî ùî âîíî.
Îò áóëà òàì öèòàòà ç Øåâ÷åíêà:
Âîçâåëè÷ó ìàëèõ îòèõ ðàá³â
í³ìèõ,
ÿ íà ñòîðîæ³ êîëî ¿õ
ïîñòàâëþ ñëîâî.
ß ö³ëèìè äíÿìè äóìàëà, òà
ïðî ùî öå? Õòî òàê³ ò³ ðàáè
í³ì³, ÷îìó êîëî íèõ ñëîâî
òðåáà ñòàâèòè ³ ÿê âîíî ñòàíå
ñòîðîæåþ?
À òóò çãàäàëà öþ öèòàòó ³
ñâî¿ äèòÿ÷³ ì³ðêóâàííÿ.
Ãåé-ãåé, äóìàþ. À ùî ùå
Øåâ÷åíêî ì³ã çðîáèòè, âèðâàâøèñü ³ç êð³ïàê³â ³ çíàþ÷è, ùî éîãî ðîäèíà, éîãî
âåñü íàðîä — ó ðàáñòâ³? Ùî
â³í ì³ã, êð³ì ñëîâà? Ñëîâà äî ñâî¿õ, íå äëÿ êîãîñü,
íå äëÿ ðîñ³éñüêîãî äâîðÿíñòâà öå ïèñàëîñü, äëÿ ñâî¿õ,
ÿê³ áóëè ðàáàìè í³ìèìè. ²
âîçâåëè÷óâàëèñü, çãàäóâàëè
ïðî ã³äí³ñòü ³ ñâîáîäó.
Îõ, ÿêà æ ìîãóòíÿ çáðîÿ —
ñëîâî…

Бувай, білорусь!  Вінницькі
транспортники придбали запчастини для
складання нових тролейбусів VinLine.
Після проведених тендерів, загальна сума
закупівлі запчастин для десяти машин
склала 81 мільйон гривень. Цікаво те, що
нові тролейбуси більше не будуть на базі
білоруських кузовів
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà
êîìïàí³ÿ» êóïóº 10 ìàøèíîêîìïëåêò³â äëÿ
ñêëàäàííÿ íîâèõ òðîëåéáóñ³â VinLine.
Íà òåíäåð³ ïåðåìîãëà êîìïàí³ÿ «Ïîë³òåõíîñåðâ³ñ», íà çàãàëüíó ñóìó 48 ì³ëüéîí³â 649 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü, ÿêà äî öüîãî
âæå ïîñòà÷àëà çàï÷àñòèíè äëÿ
ñêëàäàííÿ ïîïåðåäí³õ â³ííèöüêèõ òðîëåéáóñ³â.
СКЛАДОВІ КОМПЛЕКТІВ
Ç äîãîâîðó ÷èòàºìî, ùî âèðîáíèêîì êóçîâà òðîëåéáóñà º Òóðå÷÷èíà. Ïåðåäíÿ â³ñü, âåäó÷èé
ì³ñò — ç Í³ìå÷÷èíè. Òÿãîâèé
äâèãóí — ëàòâ³éñüêèé. À êàðäàííèé âàë ç äåòàëÿìè êð³ïëåííÿ ïîñòà÷àëüíèê ìàº äîñòàâèòè
òàêîæ ³ç Òóðå÷÷èíè.
Òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè êóçîâ³â: âîíè ïîâèíí³ áóòè âèðîáëåíèìè ó 2022 ðîö³, ç äîâæèíîþ
íå ìåíø ÿê 12 ìåòð³â òà ìàòè
37 ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ. Ìàêñèìàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü —
íå ìåíøå 80 ïàñàæèð³â.
Êîìïëåêòóþòüñÿ ãîòîâèì ñà-

ëîíîì, êîëåñàìè, òðüîìà äâåðèìà, ï³äâ³ñêîþ, ãàëüìàìè òà
³íøèìè çàï÷àñòèíàìè. Äâèãóí,
ñèñòåìè êîíäèö³îíóâàííÿ, ñòðóìîïðèéìà÷³ òà ðÿä ³íøèõ ñêëàäîâèõ â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè
çàêóïëÿòü îêðåìî ³ ïîñòàâëÿòü
ñàì³.
Âàðò³ñòü îäèíèö³ ìàøèíîêîìïëåêòó, ðàçîì ³ç òàðîþ,
òðàíñïîðòóâàííÿì òà îïîäàòêóâàííÿì ñêëàäàº 4 ì³ëüéîíè
864 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çà óìîâàìè äîãîâîðó ñêëàäåíèé ìàøèíîêîìïëåêò ïîñòà÷àëüíèê ìàº
äîñòàâèòè ïðîñòî â òðîëåéáóñíå

Ïîñòà÷àëüíèê
âëàñíèìè
ñèëàìè çáèðàº
â Áðîâàðàõ êîï³þ
â³ííèöüêèõ VinLine, ï³ä
íàçâîþ PTS-12
äåïî «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿
êîìïàí³¿».
ПРИДБАЛИ ЗАРЯДКИ,
БАТАРЕЇ ТА СИСТЕМИ
КЕРУВАННЯ
Äëÿ ñêëàäàííÿ íîâèõ òðîëåéáóñ³â ùå êóïóþòü äåñÿòü òÿãîâèõ
áàòàðåé ³ äåñÿòü çàðÿäíèõ ñòàí-

Що відомо про постачальника
Товариство «Політехносервіс»
було засноване у 2009 році,
в місті Бровари, що на Київщині. Основний вид діяльності:
29.10 Виробництво автотранспортних засобів.
Керівником підприємства є Микола Кугут. Серед власників —
Юрій Бомбандьоров, Костянтин
Ворушилін та громадянин Чехії
Мілослав Черни. Про це дізналися з системи opendatabot.ua.
З 2016 року по сьогодні, компанія виконала тендерів на загаль-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ну суму 533 мільйони гривень.
Лідером по закупівлях є якраз
наша «Вінницька транспортна
компанія», яка замовила запчастин у «Політехносервісу»
на загальну суму 216 мільйонів
гривень. Про це дізналися з системи Clarity Project.
Ба більше, «Політехносервіс»
власними силами у Броварах
збирає копію вінницьких тролейбусів — PTS-12. До початку повномасштабної війни Харків закупив
у броварчан 59 тролейбусів.

Ціна одного машинокомплекту — 4,8 млн грн. У вартість
входить оподаткування, тара і доставка просто в тролейбусне
депо «Вінницької транспортної компанії»
ö³é äî íèõ. Âèìîãà â³ííèöüêèõ
òðàíñïîðòíèê³â — öÿ ïðîäóêö³ÿ ìàº áóòè íîâîþ, âèïóùåíà
ó 2021–2022 ðîêàõ.
Òÿãîâà áàòàðåÿ ìàº çàáåçïå÷èòè ïåðåñóâàííÿ òðîëåéáóñà
áåç ï³äêëþ÷åííÿ «ðîã³â» íà â³äñòàíü íå ìåíøå 20 ê³ëîìåòð³â.
Ïðè öüîìó äî öüîãî àêóìóëÿòîðà
ï³ä’ºäíàþòü æèâëåííÿ ñèñòåì
îïàëåííÿ, êîìïðåñîðà, ã³äðîï³äñèëþâà÷à, âàë³äàòîð³â, ³ ùå
ñèñòåì ³íôîðìóâàííÿ ïàñàæèð³â,
îñâ³òëåííÿ ³ ñèãíàë³çàö³¿.
Ïåðåìîæöåì òåíäåðà çíîâó
ñòàëà «Ïîë³òåõíîñåðâ³ñ», ÿêà çàïðîïîíóâàëà 9,9 ìëí ãðí.
Àíàëîã³÷íî, «Ïîë³òåõíîñåðâ³ñ»
ïðîäàñòü â³ííèöüêèì òðàíñïîðòíèêàì 10 çàðÿäíèõ ïðèñòðî¿â.
Çà óìîâàìè êîíòðàêòó çàðÿä-

êè ìàþòü áóòè àäàïòîâàí³ äëÿ
óñòàíîâêè â òÿãîâèé êîíòåéíåð íîâèõ òðîëåéáóñ³â; âàæèòè íå á³ëüøå 19 ê³ëîãðàì³â òà
ìàòè ÿê ïðèðîäíå, òàê ³ ðàä³àòîðè îõîëîäæåííÿ. Âàðò³ñòü âñ³õ
äåñÿòè çàðÿäîê — 6,9 ìëí ãðí.
Ï³ä íîâ³ VinLine ùå çàêîíòðàêòóâàëè äåñÿòü ñèñòåì êåðóâàííÿ àñèíõðîííèì äâèãóíîì
òðîëåéáóñà. Ö³ ìåõàí³çìè ìàþòü
çàáåçïå÷óâàòè ðóõ òðîëåéáóñà ÿê
ó ðåæèì³ ¿çäè ç ï³äêëþ÷åííÿì
äî êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³, òàê ³ ó ðåæèì³ àâòîíîìíîãî õîäó íà åíåðã³¿ ç òÿãîâî¿ áàòàðå¿. Âàðò³ñòü —
15 ì³ëüéîí³â 850 òèñÿ÷ ãðí.
Ïåðåìîæöåì òåíäåðà, à îòæå ³
ïîñòà÷àëüíèêîì öèõ çàï÷àñòèí,
ñòàëà çíîâó êîìïàí³ÿ «Ïîë³òåõíîñåðâ³ñ».

Чи має у вас вода з крана неприємний запах чи специфічний колір?

СВІТЛАНА ГАДАЙ

KARINA KOTENKO

ТОЛІК ЗАХАРОВ

NATASHA MAKAROVA

ВАЛЕРІЙ СВІТЕЛЬСЬКИЙ

ЮЛІЯ ПРИСЯЖНЮК

Заболотного, вода з весни
смердюча, ще холодно було,
а в них вже водорості цвіли, і
так все літо. Пора міській владі взятися за очисні споруди.

Навіть на хлорці економлять,
її геть не чути, така чудова водичка, що геть зуби не можливо почистити. Після ванни
виходиш бруднішою, ніж до.

Вул. Київська / Гонти смердить з весни, періодично підкидує жовтенькою, а рази 3-4
і чорною водичкою. Найгірша
якість води за 50 років.

Район Замостя/початок Тяжилова — мені напевно простіше
згадати ті рідкісні дні, коли
вода дивувала відповідністю визначення «чиста вода».

А ви приїдьте і подивіться,
що несе річка Іква в Південний Буг.
Тоді все про якість води зрозумієте.

На Старому Місті, на вулиці
Костя Широцького — вода
жовтого кольору вже більше
тижня. Запах теж дуже неприємний.
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МЕРІЯ ХОЧЕ ВІДДАТИ 15 ГЕКТАРІВ
ЛІСУ ДЛЯ ПОБУДОВИ КОТЕДЖІВ
Дилема  Міська рада винесла
на громадські слухання документацію
про забудову П’ятничан. Людей зібрали
у піковий час — напередодні свята
Незалежності, коли всіх застерігали
від масових заходів. Для 322 багатіїв
хочуть віддати під котеджі 15,6 га. Під
час слухань плани влади на забудову
не підтримали, натомість учасники
слухань внесли свою пропозицію
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Íà îáãîâîðåííÿ
âèíåñëè ì³ñòîáóä³âíó äîêóìåíòàö³þ ç íåïðîñòîþ
íàçâîþ: «Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíèé îçåðîì Ãóðàëüíÿ, ñòðóìêîì, ùî âïàäàº â ð³÷êó Ï’ÿòíè÷àíêà, ñòàðîþ ìåæåþ
ì.Â³ííèö³ òà ë³ñîâèì ìàñèâîì
ó ì.Â³ííèö³».
Ïðåçåíòóâàëè äîêóìåíò äâà ïîñàäîâö³. Îäèí ³ç íèõ êåð³âíèê
â³ää³ëó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêðàäè Þð³é Ñàìîéëåíêî. Äðóãèé — ³íæåíåð-ïðîåêòóâàëüíèê ÊÏ «Â³ííèöüêèé
ìóí³öèïàëüíèé öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè» Îëåêñàíäð
Ïîïîâè÷.
Çàìîâíèêîì äîêóìåíòàö³¿ º
äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
ІНШИМ ЗАБОРОНЯЄТЕ,
А САМІ ЩО РОБИТЕ?
Íà ïî÷àòêó îáãîâîðåííÿ îäèí
³ç ïðèñóòí³õ, ÿêèé íàçâàâ ñåáå
Àíäð³é Âåðè÷, çâåðíóâñÿ äî îðãàí³çàòîð³â ³ç çàóâàæåííÿì. Ìîâëÿâ, ó ö³ äí³ ìè áàãàòî ÷óºìî
ïîâ³äîìëåíü ïðî çàáîðîíó ó ïðîâåäåíí³ ìàñîâèõ çàõîä³â.
Ïðî öå ãîâîðÿòü êåð³âíèêè
äåðæàâè, îáëàñò³ òà é ì³ñüê³ ïîñàäîâö³ òàêî¿ ñàìî¿ äóìêè.
— Âè ³íøèì çàáîðîíÿºòå,
à ñàì³ ùî ðîáèòå? — êàæå ÷îëîâ³ê.
Éîìó â³äïîâ³ëè, ùî ó âèïàä-

êó ñèãíàëó òðèâîãè, îáãîâîðåííÿ
çóïèíÿòü ³ âñ³ ìàþòü ñïóñòèòèñÿ â óêðèòòÿ. ßê òóäè ïðîéòè,
âèäíî ç ïîêàæ÷èê³â ç íàïèñîì
«Óêðèòòÿ».
Ï³ñëÿ öüîãî ÷îëîâ³ê âèéøîâ ³ç
çàëè. Çãîäîì ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ.
Àëå ïðîâåäåííÿ ñëóõàíü íå çóïèíèëà. Ó çàë³ â öåé ÷àñ çíàõîäèëîñÿ ïîíàä 60 ëþäåé.
— Öå âè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ? —
çàïèòàâ ïàíà Àíäð³ÿ æóðíàë³ñò
RIA/20minut.ua ï³ñëÿ ñëóõàíü.
— Òàê, — ãîâîðèòü â³í. — Ïîë³öåéñüê³ ñêàçàëè ï³ñëÿ çáîð³â
ïðèéòè íà Ïèðîãîâà, 4, íàïèñàòè
çàÿâó. Óæå ï³ñëÿ âñüîãî ïèñàòè
çàÿâó? ßêèé ñìèñë? Ùå îäèí
ïðèêëàä ïîäâ³éíèõ ñòàíäàðò³â.
ДЛЯ КОГО КОТЕДЖІ?
Ïðèñóòí³õ
ìåøêàíö³â
Ï’ÿòíè÷àí îñîáëèâî âðàçèëà
öèôðà, ÿêó íàâ³â ³íæåíåð-ïðîåêòóâàëüíèê Îëåêñàíäð Ïîïîâè÷.
Éîãî çàïèòàëè, ñê³ëüêè ëþäåé
ïðîæèâàòèìå ó êîòåäæíîìó ì³ñòå÷êó?
— 322 ëþäèíè, — â³äïîâ³â äîïîâ³äà÷.
— Âè íå ïîìèëèëèñÿ? Ìîæå,
òðè òèñÿ÷³? — ïîâòîðíî çâåðíóëàñÿ ìîëîäà æ³íêà íà ³ì’ÿ
Ìàð’ÿíà.
— 322 ëþäèíè, — òàêèì ñàìî
ñïîê³éíèì ãîëîñîì ñêàçàâ ïàí
Ïîïîâè÷.
Îðãàí³çàòîðè ñëóõàíü ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïîïåðåäèëè, ùî
çä³éñíþºòüñÿ â³äåîçàïèñ, òîìó
ïðè áàæàíí³ â³äïîâ³äü ìîæíà
ïåðåâ³ðèòè.

Вплив на довкілля не досліджувався
Мешканці П’ятничан ще задовго
до початку слухань зверталися
з листом до обласної військової
адміністрації, щоб дізнатися, чи
погоджували розробники містобудівної документації, який
вплив матиме будівництво на довкілля?
Відповідь отримали за підписом

керівниці управління розвитку
територій та інфраструктури
Марії Зонової.
«Звернень щодо погодження зазначеної документації, зокрема,
в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства,
управління не отримувало», —
йдеться у відповіді.

Віктор Шемет запропонував створити у П’ятничанах ще один парк для вінничан.
У залі виявилося достатньо тих, хто віддав свої голоси, щоб не забудовувати привабливу для
відпочинку територію
— Ïîíàä 15 ãåêòàð³â ë³ñó â³ääàºòå äëÿ 322 ëþäåé? Çíà÷èòü,
öå áóäå åë³òíå æèòëî? — çíîâó
çâåðíóëàñÿ ïàí³ Ìàð’ÿíà äî Ïîïîâè÷à.
— Í³, öå íå áóäå åë³òíå æèòëî, — ñêàçàâ ó â³äïîâ³äü Ïîïîâè÷.
— À õòî æ éîãî çìîæå êóïèòè?
Äëÿ êîãî âîíî? — ïðîäîâæóâàëà
ñòàâèòè çàïèòàííÿ ïàí³ Ìàð’ÿíà.
Â³í ñêàçàâ, ùî, êð³ì æèòëà,
ïåðåäáà÷åíî ïîáóäóâàòè òåí³ñí³
êîðòè, ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè,
ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð, íàâ³òü
òåïëèöþ.

«Ó ìåíå íå âèíèêàº
ñóìí³âó, ùî öå áóäå
ùå îäíå Öàðñüêå ñåëî.
¯ì âàæëèâî çàéòè íà
öþ òåðèòîð³þ. Àáè
ïî÷àòè...»
— Ó ìåíå íå âèíèêàº ñóìí³âó, ùî öå áóäå ùå îäíå Öàðñüêå ñåëî, â³ííèöüêèé Çîëîòèé
õóòîðîê, — ñêàçàâ ï³ñëÿ ñëóõàíü
ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì çãàäàíèé
Àíäð³é Âåðè÷. — ¯ì âàæëèâî çàéòè íà öþ òåðèòîð³þ. Àáè ïî÷àòè… Äàë³ ç âóëèö³ Íîâà ï³äóòü â³äãàëóæåííÿ, áóäóòü ðóáàòè
ë³ñ äëÿ íîâî¿ çàáóäîâè. Ñê³ëüêè
êîøòóâàòèìå òàì æèòëî, ìîæíà
ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ. Çðîçóì³ëî,
õòî éîãî çìîæå êóïèòè. Äèâóº,
÷îìó ïëîùó ðàõóþòü íå òàê, ÿê
çàçâè÷àé — ó êâàäðàòàõ àáî ê³ëüêîñò³ êâàðòèð, à íà ÷èñëî ëþäåé.

Як голосували?
Організатори слухань зазначали,
що участь у них, а отже, у голосуванні за прийняття рішення, може
взяти кожен член Вінницької територіальної громади.
Представники П’ятничан і Кореї
звернули увагу на те, що в залі
частина людей не підтримує їх.
Вони дружною компанією прийшли на зібрання і так само
дружно залишили його. Молоді

хлопці спортивної статури, деякі
з них у бейсболках…
Вони голосували проти створення
рекреаційної зони і парку.
Втім, у залі виявилося достатньо тих,
хто віддав свої голоси, щоб не забудовувати привабливу для відпочинку територію. Таких нарахували
47 осіб. Проти голосувало 14.
— Якщо справді на слухання привели тітушок, то за що тоді гинуть

на фронті люди? — сказала у розмові з журналістом одна з жінок,
виходячи із зали. — Будете писати,
зверніться до Моргунова, скажіть,
що у європейському місті не повинно бути такого явища, як тітушки. Йому не важко встановити,
хто привів цих хлопців. Підтримка
документа необхідна замовнику.
Замовником є департамент архітектури та містобудування…

ЦЕ КРАДІЖКА У ВІННИЧАН
ЛІСОВОЇ ЗОНИ У ЧАС ВІЙНИ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü, ìåøêàíö³ Ï’ÿòíè÷àí çàíåñëè ëèñòà äî ì³ñüêî¿ âëàäè.
Âîíè âèñòóïàþòü ïðîòè çàáóäîâè ö³º¿ òåðèòîð³¿. Êîï³þ
íàäàëè æóðíàë³ñòó RIA. Îñü
ôðàãìåíò òåêñòó: «Ââàæàºìî,
ùî ïðîïîíîâàíèé ïëàí çàáóäîâè ì³êðîðàéîíó Ï’ÿòíè÷àíè
ì³æ â³ííèöüêèì ë³ñîì, îçåðîì
Ãóðàëüíÿ òà ïðèâàòíèì ñåêòîðîì
º òàêèì, ùî ïîðóøóº ³íòåðåñè
ãðîìàäÿí, ÿê³ âæå ïðîæèâàþòü
ó äàíîìó ì³êðîðàéîí³. Àäæå äëÿ
çàáóäîâè â³äñóòíÿ êàíàë³çàö³ÿ,
òåïëîìåðåæà, âîäîâ³äâåäåííÿ,
òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè. Íîâà çàáóäîâà ñïðè÷èíèòü çá³ëüøåííÿ
ðóõó òðàíñïîðòó, ïîòÿãíå çà ñîáîþ ïîäàëüøå áóä³âíèöòâî …»
— Çàðàç íàø³ â³éñüêîâ³, ³
ï’ÿòíè÷àíñüê³ â òîìó ÷èñë³,
íà ôðîíò³, âîíè çàõèùàþòü çåìëþ, à âè â öåé ÷àñ õî÷åòå âêðàñòè ¿¿ ó â³ííè÷àí, — êàæå æ³íêà
íà ³ì’ÿ Â³êòîð³ÿ. — Öå êðàä³æêà
ë³ñîâî¿ çîíè íå ò³ëüêè ó ìåøêàíö³â Ï’ÿòíè÷àí ³ Êîðå¿. Âè
êðàäåòå ó âñ³º¿ ãðîìàäè ì³ñòà, áî
òóäè ïðè¿æäæàþòü íà â³äïî÷èíîê
íàâ³òü ç âóëèö³ ×åõîâà, îñîáèñòî çíàþ òàêèõ ëþäåé, íå êàæó÷è
ïðî Âèøåíüêó. Íàçâ³òü ùå îäíå
òàêå ì³ñöå ó Â³ííèö³, äå áóëî á
ñò³ëüêè ë³ñó? Íåìà òàêîãî.
Æ³íêà çàïèòàëà, ÷îìó âèíèêëà
íåîáõ³äí³ñòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ çàáóäîâè ó Ï’ÿòíè÷àíàõ ñàìå
çàðàç? ¯¿ òàêîæ ö³êàâèëî, ÷è º
ó Â³ííèö³ ³íø³ ì³ñöÿ äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà?
— Çàáóäîâà Ï’ÿòíè÷àí ïåðåäáà÷åíà ãåíåðàëüíèì ïëàíîì, —
â³äïîâ³â Þð³é Ñàìîéëåíêî. — ×è
º ó ì³ñò³ â³ëüí³ ä³ëÿíêè? Òàê, º.
Íàïðèêëàä, íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî «Õ³ìïðîìó». Àëå òàì ñîòí³
âëàñíèê³â. Òðåáà ñïåðøó âèð³øèòè ïèòàííÿ ³ç çåìëåþ.
Âò³ì, ó Ï’ÿòíè÷àíàõ òåæ íå âñÿ
çåìëÿ â³äâåäåíà.
Çàïèòóâàëè â ÷èíîâíèê³â, ÷è
áóäóòü âèðóáóâàòè ë³ñ? Ò³ çà-

ïåâíÿëè, ùî íå áóäóòü. Àëå æ
íà ïëàí³ íà ì³ñö³ ìàéáóòíüî¿
çàáóäîâè âèäíî äåðåâà ð³çíîãî
â³êó, ë³ñîïîñàäêà, âåëèêà ä³ëÿíêà
ìîëîäèõ íàñàäæåíü ÿëèíîê.
Íà çàïèòàííÿ, ÷è¿ ÿëèíêè,
ïàí Ïîïîâè÷ â³äïîâ³â, ùî éîìó
ïðî öå íå â³äîìî. Òàê ñàìî â³í
íå çíàº, ùî ç íèìè çðîáèòü âëàñíèê äåðåâ.
Ïðèñóòí³ ö³êàâèëèñÿ ïðîêëàäåííÿì âîäî- êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ, ³íøèõ ³íæåíåðíèõ
ñïîðóä, âèð³øåííÿì ïèòàííÿ ç
òðàíñïîðòîì.
Ò³, õòî ïðåçåíòóâàâ ì³ñòîáóä³âíó äîêóìåíòàö³þ, ñêàçàëè, ùî
ó 322 ìàéáóòí³õ ìåøêàíö³â ìîæå
áóòè 150 àâòîìîá³ë³â. Ó ïëàí³
ïåðåäáà÷åíî, ùî âóëèöÿ Íîâà
âèõîäèòèìå íà îá’¿çíó äîðîãó.
Íèí³øí³ ìåøêàíö³ ïðîòè öüîãî, âîíè â³äñòîþþòü ïðîïîçèö³þ,
àáè âîíà é íàäàë³ çàëèøàëàñÿ
òóïèêîâîþ.
СТВОРІТЬ ЩЕ ОДИН ПАРК ДЛЯ
ВІННИЧАН!
Çàê³í÷èëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íåñïîä³âàíèì ð³øåííÿì.
Éîãî çàïðîïîíóâàâ Â³êòîð Øåìåò.
— Âñå ñâîº äèòèíñòâî ÿ ïðîâ³â
íà Ãóðàëüí³ ³ Ñîöüêèõ îçåðàõ, —
ñêàçàâ ÷îëîâ³ê ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ. — Öÿ òåðèòîð³ÿ
çàâæäè áóëà ì³ñöåì â³äïî÷èíêó
äëÿ ëþäåé. Òóò ïðèðîäà, ÿê êàæóòü, ó âñ³é ñâî¿é ïåðâîçäàíí³é
êðàñ³. ² îñü òåïåð âè õî÷åòå ïî÷àòè ¿¿ çàáóäîâó.
À ÷îìó âëàäà íå âíåñëà ³íøó
ïðîïîçèö³þ, ÿêó á ï³äòðèìàëè
íå ò³ëüêè ìè, à ãðîìàäà â ö³ëîìó?
Ïðîïîíóþ ñòâîðèòè íà öüîìó
ì³ñö³ ðåêðåàö³éíó çîíó. Íåõàé áè
ì³ñòî ìàëî ùå îäèí ïàðê. Â³í áóâ
áè äëÿ âñ³º¿ ãðîìàäè, à íå êîòåäæ³ äëÿ 300 ëþäåé.
— Äåðåâà òðåáà ñàäèòè,
à íå ðóáàòè! — ñêàçàâ íà çàê³í÷åííÿ ïàí Øåìåò.
Éîãî ï³äòðèìàâ, çîêðåìà, Ìàêñèì ×îðíèé ³ äîäàâ: «ßêùî ðàïòîì âàì âñå-òàêè âäàñòüñÿ ïðîòÿãíóòè ñâî¿ íàì³ðè, ìè áóäåìî
çâåðòàòèñÿ äî ñóäó».
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ОДНОМУ — ТАК, ІНШОМУ — НІ.
ЯК ДЕРЖАВА РОЗДАЄ ГРАНТИ
Досвід підприємців  З першого липня
в Україні стартував урядовий проєкт
«єРобота». Попри війну держава дає
кошти на бізнес, які не треба повертати.
Однак не все так просто: підприємець
Максим Бахновський двічі подавав
заявки, і йому відмовили. А от бізнесмен
Роман Козумляк отримав схвалення.
Чоловіки розповіли, як усе відбувалося
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ìèíóëîìó âèïóñêó òèæíåâèêà
RIA ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî ãðàíòè,
ÿê³ äàþòü á³çíåñó íà â³äíîâëåííÿ
àáî çàïóñê íîâî¿ ñïðàâè.
Ñåðåä öèõ ïðîãðàì íàéìàñøòàáí³øîþ º äåðæàâíà «ºÐîáîòà»,
äå çàÿâêó íà ñóìó â³ä 50 òèñÿ÷
äî 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ìîæíà
ïîäàòè ÷åðåç «Ä³þ». Ãðîø³ äàþòü
íà áóäü-ÿêèé á³çíåñ â íàø³é êðà¿í³. À êîøòè ç ãðàíòó ïîâåðòàòè
íå òðåáà.
Àëå â ï³àð-êàìïàí³¿ óðÿäîâîãî
ïðîºêòó íå êàæóòü ïðî «ï³äâîäí³
êàìåí³», ç ÿêèìè äîáðå îçíàéîìèâñÿ â³ííèöüêèé ï³äïðèºìåöü
Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé. ×îëîâ³êîâ³
äâ³÷³ â³äìîâèëè, ³ ÿê â³í êàæå,
çà àáñîëþòíî áåçãëóçäèõ ïðè÷èí.
ПРО ДВІ НЕВДАЛИХ СПРОБИ
Ïðîöåäóðà âèäà÷³ ãðàíòó òàêà:
âè ïîäàºòå çàÿâêó â «Ä³þ», ïîò³ì
áàíê ïåðåâ³ðÿº âàøó ä³ëîâó ðåïóòàö³þ ³ ï³ñëÿ öüîãî âèêëèêàþòü
íà ñï³âáåñ³äó â ñëóæáó çàéíÿòîñò³,
äå ðîçãëÿäàþòü á³çíåñ-ïëàí.
Ñïåðøó Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé
äîïîìàãàâ âçÿòè ãðàíò òîâàðèøó, íà â³äêðèòòÿ íîâîãî á³çíåñó ó ñôåð³ ìàøèíîáóä³âíèöòâà.
À ñàìå íà âèðîáíèöòâî áàã³, ÿêå
ìîãëè á âèêîðèñòîâóâàòè é â ÇÑÓ.
— Äðóã ìàº ñòóï³íü ó ìàøèíîáóäóâàíí³ òà áàãàòîð³÷íèé
äîñâ³ä ó êîíñòðóþâàíí³. Ïîáà÷èâøè íîâèíó, ùî äåðæàâà äàº
êîøòè íà ñòâîðåííÿ íîâîãî á³çíåñó, ñêëàëè ðàçîì ³ç íèì çàÿâêó
íà îòðèìàííÿ 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïëàíóâàëè çàêóïèòè îáëàäíàí-

íÿ, çàï÷àñòèíè. Ïðèì³ùåííÿ
ï³ä á³çíåñ âæå ìàëè, — ãîâîðèòü
Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé.
Çàÿâêó çàïîâíþâàëè íà «Ä³¿».
Ïîò³ì òîâàðèøà, ÿêèé õîò³â çàïî÷àòêóâàòè íîâèé á³çíåñ, âèêëàëè
íà ñï³âáåñ³äó â öåíòð çàéíÿòîñò³.
² òàì éîìó â³äìîâèëè â îòðèìàíí³ ãðàíòó.
— Ìîºìó òîâàðèøó ñêàçàëè, ùî
â³äìîâëåíî ó ñõâàëåíí³ ãðàíòîâî¿
çàÿâêè ÷åðåç ïîìèëêó â á³çíåñïëàí³, â ïóíêò³ «ñïëàòà ïîäàòê³â
òà çáîð³â», — êàæå Áàõíîâñüêèé. —
À íà ïîÿñíåííÿ, ùî ïîìèëêè
íå ìîæå áóòè, àäæå á³çíåñ-ïëàí
ñêëàäàëè ï³äïðèºìö³, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ íà öüîìó — ì³é äðóã
îòðèìàâ õàìñüêó â³äïîâ³äü â³ä
ôàõ³âö³â ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Ïîìèëêó íå äàëè âèïðàâèòè. Õî÷à,
çà ìî¿ì äîñâ³äîì, óñ³ ãðàíòîäàâö³
äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèïðàâèòè ïîìèëêè é ïîäàòè çàÿâêó ùå ðàç.
Â îáëàñí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³
íàì ñêàçàëè, ùî òàê çâàíî¿ «õàìñüêî¿ â³äïîâ³ä³» áóòè íå ìîæå.
Îñê³ëüêè âñ³ ñï³âáåñ³äè âåäóòüñÿ
ï³ä â³äåîçàïèñ, ïðî ùî ïîâ³äîìëåí³ ó÷àñíèêè öüîãî. Â³äòàê,
ôàõ³âö³ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ÷óäîâî ðîçóì³þòü, ùî íåêîðåêòíèì
ñòàâëåííÿì ìîæóòü íàøêîäèòè
ò³ëüêè ñîá³ òà ñëóæá³ çàéíÿòîñò³.
Çãîäîì Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé
ïîäàâ ùå îäíó çàÿâêó íà ãðàíò
ó ñóì³ 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âæå â³ä
³ìåí³ ñâîãî áàòüêà, ÿêèé âîëîä³º
îäíèì ³ç â³ííèöüêèõ ÑÒÎ.
— Ïëàíóâàëè çàêóïèòè íîâå
îáëàäíàííÿ. Àíàëîã³÷íî, îòðèìàâ
â³äìîâó â «Ä³¿». Ïðè÷èíà — çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. ßêî¿ íàñïðàâä³ ó áàòüêà â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ íå áóëî! — ñêàçàâ ï³äïðèºìåöü.
Ñï³âðîá³òíèêè «Ä³¿» ïîÿñíèëè,

ùî ñï³âáåñ³äó ñêàñîâàíî ï³ñëÿ àâòîìàòè÷íîãî ñêðèí³íãó áàíêîì
ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿ éîãî áàòüêà. Òà
ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ ùå çà ïîÿñíåííÿìè äî ñëóæáè çàéíÿòîñò³.
Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé ïåðåïèñóâàâñÿ ç Öåíòðîì çàéíÿòîñò³. ²
òàì éîìó â³äïîâ³ëè, ùî º ïîìèëêè ó á³çíåñ-ïëàí³.
— ß çàáóâ äîäàòè äî çàÿâêè
â «Ä³¿» äîêóìåíò ïðî ïëàí íàäõîäæåíü òà âèòðàò. Ïîïðîñèâ äîäàòè ãîòîâó òàáëèöþ â óæå ñôîðìîâàíó çàÿâêó. Îòðèìàâ â³äìîâó, áî
âíîñèòè ïðàâêè íå ïåðåäáà÷åíî
ïîðÿäêîì. À äðóãèé ðàç çàÿâêó
ïîäàòè íå ìîæíà, — ãîâîðèâ ï³äïðèºìåöü. — Òîáòî, íå âàæëèâî,
ÿêà ó òåáå ³äåÿ á³çíåñó, ùî òè
õî÷åø êîðèñíîãî äëÿ äåðæàâè
çðîáèòè íà ãðàíòîâ³ êîøòè. Ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü çàÿâêó,
íàâ³òü íà öå íå äèâëÿòüñÿ!
Íàáèâøè «ãóë³» íà ïîïåðåäí³õ
çàÿâêàõ, Ìàêñèì Áàõíîâñüêèé
âñå æ ïëàíóº ùå ðàç çâåðíóòèñÿ

39 ³ç 59 ëþäåé
îòðèìàëè ñõâàëåííÿ
â³ä ñëóæáè
çàéíÿòîñò³. Çàãàëîì,
¿ì âèïëàòÿòü 8,5
ì³ëüéîíà ãðèâåíü
ïî ãðàíò íà «ºÐîáîòà». Íà éîãî
äóìêó, öþ áåçïîâîðîòíó äîïîìîãó ìîæíà áóëî ðîçäàâàòè çíà÷íî
ïðîñò³øå.
— Äåðæàâà, ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ó âèãðàø³. Ö³ ãðàíòè ìîæíà áóëî á ðîçäàâàòè ïðîñòî òàê.
Áî ÿêùî çàêðèâñÿ á³çíåñ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â — ìàºø ïîâåðíóòè âñþ îòðèìàíó ñóìó, — çàóâàæèâ ï³äïðèºìåöü.
«ЗАЛИШИВСЯ ПРИЄМНО
ВРАЖЕНИЙ»
Íàòîì³ñòü ï³äïðèºìöþ Ðîìàíó Êîçóìëÿêó âäàëîñÿ îòðèìàòè
ãðàíò ïî ïðîºêòó «ºÐîáîòà». Â³í
º ñï³ââëàñíèêîì ô³ðìè «Lord of
Boards», ÿêà ïðîäàº òà âèðîáëÿº
íàñò³ëüí³ ³ãðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Âîíè çàïðîñèëè 243 òèñÿ÷³
ãðèâåíü ãðàíòó, ùîá âò³ëèòè
ìàñøòàáíèé ïðîºêò — ïðèäáàòè
ë³öåíç³þ íà â³äîìó íàñò³ëüíó ãðó,
ïåðåêëàñòè ¿¿ óêðà¿íñüêîþ, çðîáè-

Недержавні грантові програми
Крім «єРобота» для підприємців
існують ще кілька можливостей
отримати безповоротну фінансову допомогу. Ось, деякі з них:
Мікрофінансування від «Українського ветеранського фонду». Організація фінансує бізнес-ініціативи ветеранів війни
та членів їх сімей. Сума гранту —
20 тисяч гривень. Подати заявку:
20000.mva.gov.ua
Підтримка проєктів, які пра-

цюють на перемогу. «Український фонд стартапів» виплачує
до $35 тисяч підприємцям, які
працюють у сфері оборони, кібербезпеки, інфраструктурної
відбудови, охорони здоров’я чи
освіти. У пріоритеті — проєкти, які
створюють інноваційну продукцію.
Подати заявку: cutt.ly/YXHUGkI
Гранти від USAID. Американська організація готова надати
50 грантів малому та серед-

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 220128

Hàêëàä 17 900

ньому бізнесу на загальну суму
36 млн грн. Заяву можна подати
до 24 липня 2023 року: cutt.ly/
YXHUXcY
Гранти «айтішникам» від
Google. Отримати грант можуть
стартапи, продукти яких пройшли
тестування та мають доведену
прибутковість. Сума гранту —
до $100 тисяч. Подати заяву
можна до кінця 2022 року, за цим
посиланням: cutt.ly/yXHU37N.

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

Максим Бахновський вважає, що гранти можна було
роздавати простіше. Бо якщо бізнес закрився протягом трьох
років, то підприємець має повернути в держбюджет усі кошти
òè íàêëàä ³ ïðîäàâàòè â Óêðà¿í³.
— Ùî ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ,
òî öå ï³äõ³ä ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³. ß â³ä÷óâ ñåáå íà÷å íà äîïèò³
òàêîãî ïðèñòîéíîãî êðåäèòíîãî êîì³òåòó áàíêó, — ïîä³ëèâñÿ
âðàæåííÿìè Ðîìàí Êîçóìëÿê. —
Íà ñï³âáåñ³ä³, ÿêà ó ìåíå áóëà
÷åðåç Zoom, ÿ â³ä÷óâ, ùî ëþäè
ãîòóâàëèñÿ: çðîáèëè àíàë³ç ðèíêó
íàñò³ëüíèõ ³ãîð, îçíàéîìèëèñü,
ÿê âñå ïðàöþº, ñòàâèëè ïèòàííÿ
ùîäî ðèçèê³â. Òîìó, ç òî÷êè çîðó
ïëàòíèêà ïîäàòê³â, ÿ áóâ ïðèºìíî
çäèâîâàíèé, ùî êîøòè áþäæåòó
íå ðîçäàþòü çà ïðîñòî òàê.
Ï³äïðèºìåöü äîäàâ, ùî éîìó
íåñêëàäíî áóëî ï³äãîòóâàòè ãðàíòîâó çàÿâêó, àäæå äî ñòâîðåííÿ
âëàñíî¿ ñïðàâè, â³í 18 ðîê³â ïðîïðàöþâàâ ó áàíê³âñüê³é óñòàíîâ³.
— ß äîáðå çíàþñü íà òîìó, ÿê
ñêëàäàòè êðåäèòí³ çàÿâêè. ² âàðòî
ðîçóì³òè, ùî ãðàíò ïî «ºÐîáîòà»,
öå íå çîâñ³ì é ãðàíò. Öå «êðåäèò»,
ÿêèé âàì äîâåäåòüñÿ ïîâåðíóòè
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ó âèãëÿä³
ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â. Òîìó ìåí³
çðîçóì³ëî, ÷îìó á³ëüø³ñòü ïèòàíü
íà ñï³âáåñ³ä³ áóëè ñàìå ïðî ïîäàòêè: äåðæàâà õî÷å çíàòè, êîëè
³ ÿê âè ïîâåðíåòå ¿é áþäæåòí³
êîøòè, — ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê.
Íàðàç³ Ðîìàí Êîçóìëÿê î÷³êóº
ãðîø³ â³ä «Îùàäáàíêó» ³ ðàäèòü
³íøèì ï³äïðèºìöÿì íå ïîñï³øàòè âèòðà÷àòè ñâî¿, ÿêùî â³äáóâàºòüñÿ çàòðèìêà âèïëàòè ãðàíòó.
— Êîøòè âèïëà÷óþòü íà ðàõóíîê ç³ ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì
âèêîðèñòàííÿ, âîíè ìàþòü ÷³òêå ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ. Òîáòî,
ÿêùî º çàòðèìêà, à âàì ïîòð³áíî ðîáèòè ïðîïëàòè ïî ïðîºêòó,
òî ãðàíòîâ³ êîøòè âè íå çìîæåòå
ïðîñòî çàáðàòè ñîá³, ÿê êîìïåíñàö³þ. Òîìó âàðòî çàêëàäàòè òàêèé ðèçèê. Áî ó íàñ, íàïðèêëàä,
áóëè ïîäàí³ äîêóìåíòè äî áàíêó

ùå òðè òèæí³ òîìó, à ãðîøåé ç
ãðàíòó äîñ³ íå îòðèìàëè.
ПОМИЛКИ ДОЗВОЛИЛИ
ВИПРАВЛЯТИ
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ñëóæá³
çàéíÿòîñò³ ïîâ³äîìèëè, ùî ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ, ï³ñëÿ ïðîâåäåíèõ ñï³âáåñ³ä ç 59 êàíäèäàòàìè,
39 — îòðèìàëè ñõâàëåííÿ íà âèäà÷ó ãðàíòó. Çàãàëîì, â³ííèöüê³
ï³äïðèºìö³ çàïðîñèëè 8,5 ìëí
ãðí áåçïîâîðîòíî¿ ô³íàíñîâî¿
äîïîìîãè. Çà óìîâàìè ãðàíò³â,
ï³äïðèºìö³ çîáîâ’ÿçàí³ ñòâîðèòè
68 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
— Ñåðåä íàïðÿìê³â ï³äïðèºìíèöòâà, â ÿêèõ çàÿâíèêè ïëàíóþòü ðåàë³çóâàòè ñåáå, âèä³ëÿþòüñÿ
ÿê ðîçïîâñþäæåí³ (òîðã³âëÿ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè
òîâàðàìè, âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ïîøèòòÿ îäÿãó, â³äêðèòòÿ êàôå òà
êàâ’ÿðåíü, ïåêàðåíü), òàê ³ ìàëî
ïîøèðåí³ (âèðîáíèöòâî êàòåð³â,
âèãîòîâëåííÿ íàñò³ëüíèõ ³ãîð), —
çàçíà÷èëè â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³.
Òàêîæ òàì ïîâ³äîìèëè, ùî
ïîìèëêè â á³çíåñ-ïëàí³ òåïåð
ìîæíà âèïðàâëÿòè.
— Çà çì³íàìè ïîðÿäêó íàäàííÿ
ì³êðîãðàíò³â, ÿê³ íàáóëè ÷èííîñò³
17 ñåðïíÿ 2022 ðîêó, ïåðåäáà÷åíî
ìîæëèâ³ñòü äîîïðàöþâàííÿ á³çíåñ-ïëàíó çà ðåçóëüòàòîì éîãî
ðîçãëÿäó. Çàÿâíèê îòðèìóº òåðì³í íà äîîïðàöþâàííÿ. ² ï³ñëÿ
â³äáóâàºòüñÿ ïîâòîðíèé ðîçãëÿä
çàÿâêè, — ïîâ³äîìèëè ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³.
Äåòàëüíî ç ïðàâèëàìè îòðèìàííÿ ãðàíòó ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó ¹ 738 â³ä 21 ÷åðâíÿ
2022 ðîêó. Äåòàë³ ùîäî ïðîºêòó «ºÐîáîòà» ìîæíà ä³çíàòèñü
ó «Ä³¿»: diia.gov.ua/services/categories/biznesu/yerobota.
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ЯКИМИ БУДУТЬ НАЙПРОСТІШІ
УКРИТТЯ У ВІННИЦЬКИХ ШКОЛАХ
Безпека  Новий навчальний рік
в офлайн розпочнеться в трьох десятках
вінницьких шкіл, для близько півтори
тисячі дітей. Для їхньої безпеки у кожному
з цих навчальних закладів мають
облаштувати найпростіше укриття. Про
те, як відбувається цей процес, а також,
чим їх будуть укомплектовувати, ми
поговорили з директоркою міського
департаменту освіти Оксаною Яценко
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ ëèøå 17% áàòüê³â
ó Â³ííèö³ ïëàíóâàëè â³äïóñêàòè ä³òåé
íà îôëàéí-íàâ÷àííÿ. Óñ³ ³íø³
çáèðàëèñÿ â÷èòèñÿ â îíëàéí³.
Ïðîéøëî ê³ëüêà òèæí³â ³ ê³ëüê³ñòü «î÷íèê³â» çìåíøèëàñÿ ùå
ó ï’ÿòü ðàç³â. Íàðàç³ äî øêîëè
çáèðàþòüñÿ õîäèòè ëèøå 3,4%
(áëèçüêî 1,5 òèñÿ÷³) â³ä óñ³º¿
ê³ëüêîñò³ â³ííèöüêèõ øêîëÿð³â.
²íø³ 96,4% — íàâ÷àòèìóòüñÿ
â îíëàéí³. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
Îêñàíè ßöåíêî, ö³ ïîêàçíèêè
çì³íþºòüñÿ êîæíîãî äíÿ, òîìó
íå âèêëþ÷åíî, ùî 1 âåðåñíÿ ìè
ìàòèìåìî äåùî ³íøó êàðòèíêó.
Ãîëîâíîþ óìîâîþ äëÿ íàäàííÿ ïðèì³ùåííþ øêîëè äîçâîëó
íà ðîáîòó â îôëàéí³, º íàÿâí³ñòü
ó í³é àáî ïîáëèçó íå¿ íàéïðîñò³øîãî óêðèòòÿ (ï³äâàë àáî öîêîëüíèé ïîâåðõ). ²ç 44 çàêëàä³â
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ ÌÒÃ, 30 ìàþòü ï³äâàëè, ³ âñ³ âîíè îáëàøòîâóþòüñÿ
ÿê íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ.
×åðåç ìàëåíüêó ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ íàâ÷àòèñÿ î÷íî, ïðàöþâàòèìóòü âîíè íå ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà
ç äåÿêèìè çì³íàìè â îñâ³òíüîìó
ïðîöåñ³. Äåòàëüí³øå ïðî öå ìîæíà ïðî÷èòàòè íà ÷åòâåðò³é ñòîð³íö³ ïîïåðåäíüîãî íîìåðà RIA,
àáî íà ñàéò³ «20 õâèëèí» ç òàêîþ
íàçâîþ: «Á³ëüø³ñòü áàòüê³â —
çà øêîëó â îíëàéí³»: ÿêèì áóäå

íàâ÷àííÿ ó Â³ííèö³ ç 1 âåðåñíÿ.
РОБЛЯТЬ КАПРЕМОНТИ
Ï³äâàë ìàº íå ïðîñòî ³ñíóâàòè, â³í ìàº ùå é â³äïîâ³äàòè
ïåâíèì âèìîãàì. Ëèøå çà ö³º¿
óìîâè ³íñïåêòîðè ç óïðàâë³ííÿ
ÄÑÍÑ ìîæóòü ðåêîìåíäóâàòè
éîãî äî âèêîðèñòàííÿ.
— Øê³ëüí³ ï³äâàëè íå áóäóâàëèñÿ äëÿ çàõèñòó ä³òåé, òîìó
ïåðåòâîðèòè ¿õ íà íàéïðîñò³ø³
óêðèòòÿ íå òàê ëåãêî, — ïîÿñíþº
Îêñàíà ßöåíêî. — Òà íàø ï³äõ³ä
äî îðãàí³çàö³¿ óêðèòò³â äóæå ñåðéîçíèé. Ìè ðîáèìî íà ñîâ³ñòü,
àäæå ðîçóì³ºìî, ùî öå íàäîâãî.
Òèì á³ëüøå, ùî âñ³ ìè ðîçóì³ºìî,
ùî â³ä öüîãî ìîæå çàëåæàòè áåçïåêà é æèòòÿ íàøèõ ä³òåé.
Ðîáîòè â óêðèòòÿõ ðîçïî÷àëè
ó ÷åðâí³. Â äåÿêèõ âîíè çàê³í÷åí³, â ³íøèõ — âåäóòüñÿ äîñ³.
Ó 14-òüîõ ïðîâîäÿòüñÿ êàïðåìîíòè. ×àñòèíó ç íèõ îá³öÿþòü çàê³í÷èòè äî 1 âåðåñíÿ, ³íø³ — âïðîäîâæ ê³ëüêîõ íàñòóïíèõ ì³ñÿö³â.
Çà ñëîâàìè Îêñàíè ßöåíêî,
øê³ëüí³ óêðèòòÿ ó Â³ííèö³ íå áóäóòü ìàòè âèãëÿä çâè÷àéíèõ ï³äâàë³â. Äî ïðèêëàäó, çà âèìîãàìè
êîæíå óêðèòòÿ ïîâèííî ìàòè
ùîíàéìåíøå äâà âõîäè/âèõîäè. Òà ï³äâàëè, çàçâè÷àé, ìàþòü
ëèøå îäèí. Ó òàêèõ âèïàäêàõ
êîìóíàëüíèêè ðîáëÿòü ùå îäèí
ïîâíîö³ííèé âèõ³ä/âõ³ä.
Ó ÷àñòèí³ øê³ëüíèõ ï³äâàë³â
ï³äëîãà çðîáëåíà ç³ ùåáåíþ. Îäíàê, çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ÄÑÍÑ,
ï³äëîãà ìàº áóòè òâåðäîþ. Öåé
íåäîë³ê òàêîæ âèïðàâëÿþòü.

У шкільних укриттях з’являться вбиральні, водопостачання, генератори та вентиляція.
Кожен підвал матиме два виходи/входи, більш товсті стіни та високі стелі
Âèñîòà ñòåë³, çã³äíî ç óæå çãàäàíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè, ó ï³äâàë³
ìàº ñòàíîâèòè íå ìåíøå, ÿê äâà
ìåòðè. Òà íåð³äêî âîíà ìåíøà.
Äëÿ óñóíåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè äîâîäèòüñÿ çí³ìàòè øàð çåìë³ íåîáõ³äíî¿ ãëèáèíè.
Â³äïîâ³äíîþ ìàº áóòè é òîâùèíà ñò³í. Òîìó ó ï³äâàëàõ, äå âîíà
íåäîñòàòíÿ, äîêëàäàþòü äîäàòêîâ³
ðÿäè öåãëè.
Âåëèêó óâàãó íàðàç³ ïðèä³ëÿþòü âåíòèëÿö³¿. Â óñ³õ øê³ëüíèõ

«Íàø ï³äõ³ä
äî îðãàí³çàö³¿ óêðèòò³â
äóæå ñåðéîçíèé. Ìè
ðîáèìî íà ñîâ³ñòü,
àäæå ðîçóì³ºìî, ùî
öå íàäîâãî»
óêðèòòÿõ âîíà áóäå ïðèïëèâíîâèòÿæíîþ. Âîíà ïðàöþâàòèìå â³ä
åëåêòðîæèâëåííÿ. ßêùî ñâ³òëà
íå ñòàíå, òî â³ä àâòîíîìíèõ ãåíåðàòîð³â. ßêùî é âîíè ç ÿêèõîñü
ïðè÷èí íå çàïóñòÿòüñÿ, òî ïîâ³òðÿ äî ïðèì³ùåííÿ ìîæíà áóäå
çàêà÷óâàòè âðó÷íó, çà äîïîìîãîþ
âàæåëÿ.
Ó ï³äâàëàõ çàì³íþþòü òà ðåìîíòóþòü ñèñòåìè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³éí³ òà îïàëþâàëüí³ ñèñòåìè.

Äëÿ â³ííèöüêèõ øê³ë çàêóïèëè
65 àâòîíîìíèõ ãåíåðàòîð³â ð³çíî¿
ïîòóæíîñò³.
ВИДІЛИЛИ ПОНАД
50 МІЛЬЙОНІВ
— Í³õòî ç íàñ ðàí³øå íå ñòèêàâñÿ ç òàêèìè âèêëèêàìè, àëå
ìè ïîñò³éíî øóêàºìî ïðàâèëüí³
âèõîäè ³ç ñèòóàö³é. ßêùî ìîæíà
òàê ñêàçàòè, õî÷åìî çàáåçïå÷èòè
â öèõ óêðèòòÿõ êîìôîðòíå ïåðåáóâàííÿ, — ïðîäîâæóº î÷³ëüíèöÿ
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè. — Â óêðèòòÿõ, äå ìè ïðîâîäèìî ðåìîíòè,
îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü ñòàö³îíàðí³
âáèðàëüí³. Â ³íøèõ àáî á³îòóàëåòè, àáî ºìíîñò³ äëÿ íå÷èñòîò,
ÿê³ ãåðìåòè÷íî çàêðèâàþòüñÿ òà
çíàõîäÿòüñÿ â îáëàøòîâàíîìó ï³ä
ñàíâóçîë ì³ñö³. Âîäà äëÿ ìèòòÿ
ðóê òà ³íøèõ ïîòðåá òàêîæ áóäå.
Óñ³ íàéïðîñò³ø³ óêðèòòÿ ó øêîëàõ ìàòèìóòü âîãíåãàñíèêè, çàïàñ òåõí³÷íî¿ âîäè, ëîìè, ëîïàòè,
ðåçåðâí³ äæåðåëà æèâëåííÿ òà
îñâ³òëåííÿ, àïòå÷êè, æèëåòè äëÿ
êëàñíèõ êåð³âíèê³â ç ï³äñâ³òêîþ,
ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ òîùî.
Ñåðåä ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â
ïðîâîäÿòü òðåí³íãè ç íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Äëÿ åìîö³éíî¿ áåçïåêè ä³òåé, ï³ä ÷àñ òðèâîã
äî óêðèòò³â ñïóñêàòèìóòüñÿ é
ïñèõîëîãè, ÿê³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³
ìîæóòü íàäàòè ïñèõîëîã³÷íó äî-

ïîìîãó.
Âëàäà íà ð³çíèõ ð³âíÿõ ïîïåðåäæàº óêðà¿íö³â ïðî âàæêó çèìó.
Ìîæëèâ³ â³äêëþ÷åííÿ ãàçó òà
ñâ³òëà. Öþ íåáåçïåêó, ãîâîðÿòü
ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè, âîíè òàêîæ
îïðàöþâàëè. Íà âèïàäîê íåñòà÷³
ãàçó ÷è ñâ³òëà çàêóïîâóþòü ïîòóæí³ ãåíåðàòîðè òà îá³ãð³âà÷³.
Äîäàìî, ùî äåÿê³ â³ííèöüê³
øêîëè, çà íåîáõ³äíîñò³, ìîæóòü
ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïóíêòè õàð÷óâàííÿ òà îá³ãð³âó íàñåëåííÿ. ¯õ
âæå âèçíà÷èëè, òà çàêóïèëè äëÿ
íèõ íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ.
Çàãàëîì íà ðåìîíòí³ ðîáîòè òà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó âæå âèä³ëåíî
50,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Äî ðîá³ò
ç îáëàøòóâàííÿ óêðèòò³â äîëó÷èëèñÿ òàêîæ ïåäêîëåêòèâè øê³ë
òà áàòüêè ó÷í³â. Ï³äòðèìàëè é
ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, çîêðåìà äèòÿ÷èé ôîíä ÎÎÍ, ÞÍ²ÑÅÔ. Âîíè ïåðåäàëè òðè ñîòí³
àïòå÷îê íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè,
âåëèê³ òà ìàë³ ºìíîñò³ äëÿ âîäè,
ïîáóòîâó õ³ì³þ òîùî.
— Ìè ðîçóì³ºìî, ÿêà çàðàç ñèòóàö³ÿ. Òà õî÷åìî, àáè óñ³ áàòüêè
çíàëè, ùî ä³òè, ÿê³ õî÷óòü íàâ÷àòèñÿ â îôëàéí, ìàþòü òàêó ìîæëèâ³ñòü. Ìè äîêëàäàºìî ìàêñèìóì çóñèëü, àáè ¿ì áóëî ÿêîìîãà
áåçïå÷í³øå ó øêîë³, — ãîâîðèòü
Îêñàíà ßöåíêî.

Випускники, які найкраще здали мультитест,
отримали премії з бюджету Вінниці
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïðåì³¿ ç áþäæåòó ãðîìàäè
îòðèìàëè âèïóñêíèêè ë³öå¿â
òà øê³ë, ÿê³ öüîãî ðîêó çäàëè
íà 200 áàë³â óñ³ òðè ïðåäìåòè Íàö³îíàëüíîãî ìóëüòèòåñòó. Ïðî öå
ä³çíàëèñÿ ç ð³øåííÿ âèêîíêîìó,
ïðèéíÿòîãî 18 ñåðïíÿ.
«Ç ìåòîþ çàîõî÷åííÿ îáäàðîâàíèõ ó÷í³â, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè
Íàö³îíàëüíîãî ìóëüòèïðåäìåòíîãî òåñòó â 2022 ðîö³ îòðèìàëè
200 áàë³â ç óñ³õ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â (ìàòåìàòèêà, ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, óêðà¿íñüêà ìîâà) âèêîíàâ÷èé

êîì³òåò ì³ñüêðàäè âèð³øèâ íàãîðîäèòè ãðîøîâèìè ïðåì³ÿìè
ó ðîçì³ð³: 24 òèñÿ÷³ 845 ãðèâåíü», — éäåòüñÿ â ð³øåíí³.
Çà ì³íóñîì ïîäàòê³â íà äîõîäè ô³çîñ³á òà â³éñüêîâîãî çáîðó,
12 ó÷í³â ç íàøî¿ ãðîìàäè îòðèìàëè ïî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü «íà ðóêè».
Ó ð³øåíí³ âèêîíêîìó òàêîæ âêàçàí³ ³ìåíà òà ïð³çâèùà ëàóðåàò³â. Öå:
Ïàâëî Øåâ÷óê, Ãóìàí³òàðíèé
ë³öåé ¹ 1 ³ìåí³ Ïèðîãîâà;
Ìàð³ÿ Òîì÷óê, ë³öåé ¹ 12;
Àííà Êðèæàí³âñüêà, ë³öåé
¹ 16;
Îëåêñàíäð Áàþø, Ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ë³öåé ¹ 17;

Íàòàë³ÿ Êîçàê, Ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ë³öåé ¹ 17;
Âàëåð³ÿ Ìåäîâùóê, Ô³çèêîìàòåìàòè÷íèé ë³öåé ¹ 17;
Íàä³ÿ Ãðèãîðóê, ë³öåé ¹ 21;
Îëåêñ³é Øàéäþê, ë³öåé ¹ 23;
ªëèçàâåòà Ôàë³íñüêà, ë³öåé
¹ 23
Þë³ÿ Îë³éíèê, ë³öåé ¹ 32;
²âàí Òåïëîâ, Òåõí³÷íèé ë³öåé;
Êàòåðèíà Ê³íäçåðñüêà, ïðèâàòíà øêîëà «À²ÑÒ».
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ó Â³ííèö³
151 ó÷åíü îòðèìàâ íàéâèùèé
ðåçóëüòàò õî÷à á ç îäíîãî ïðåäìåòà Íàö³îíàëüíîãî ìóëüòèòåñòó.

Вітаємо вінничан-відмінників Національного мультитесту!
Бажаємо цікавого навчання у вищій освіті
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КОРОТКО
Голосування
за перейменування
 Ó â³âòîðîê, 30 ñåðïíÿ, ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëîñü
îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ òîïîí³ì³â,
íàâ’ÿçàíèõ ðîñ³éñüêèì ³ìïåðñüêèìè òà ðàäÿíñüêèìè ðåæèìàìè. Ì³ñòÿíè îáèðàþòü íàçâè äëÿ 38 òîïîí³ì³â. Ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå äî 23.59 ãîä
9 âåðåñíÿ.
Ïðîòÿãîì 10 äí³â â³ííè÷àíè ìîæóòü îáðàòè îäèí ³ç
âàð³àíò³â íàçâ äëÿ âóëèöü,
ïðîâóëê³â, òóïèê³â, ïðî¿çä³â,
áóëüâàð³â òîùî. ¯õ ï³äãîòóâàëà
Ðàäà ç ïèòàíü ³ñòîð³¿, êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà òîïîí³ì³êè
íà îñíîâ³ çâåðíåíü ìåøêàíö³â.
Âæå ç ïåðøèõ õâèëèí ãîëîñóâàííÿ ì³ñòÿíè ïðîäåìîíñòðóâàëè âåëèêó àêòèâí³ñòü. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàðòàìåíò³
ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè òà ÿêîñò³
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Åëåêòðîííå ãîëîñóâàííÿ
òðèâàº íà ïëàòôîðì³ E-Dem
çà ïîñèëàííÿì http://surl.
li/cvmli (ðîçä³ë «Êîíñóëüòàö³¿
ç ãðîìàäñüê³ñòþ») ßêùî âèíèêàþòü ñêëàäíîù³ ÷è çàïèòàííÿ
ùîäî ìîæëèâîñò³ ãîëîñóâàííÿ, çâåðòàéòåñÿ ó äåïàðòàìåíò
ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè òà ÿêîñò³
ì³ñüêî¿ ðàäè çà òåëåôîíàìè:
59–50–31; 59–51–55.

Допомога
людям з
інвалідністю

 Ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ç
÷èñëà âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ äîïîìàãàòèìå «Ì³ñüêèé
öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç
ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè «Ãàðìîí³ÿ» ³ìåí³ Ðà¿ñè
Ïàíàñþê». ªäèíîþ óìîâîþ
äëÿ öüîãî º îáîâ’ÿçêîâå ïåðåáóâàííÿ íà îáë³êó â äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè.
Ñåðåä îñíîâíèõ çàâäàíü
Öåíòðó — íàäàííÿ êë³ºíòàì
òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé/çàêîííèì
ïðåäñòàâíèêàì ñîö³àëüíèõ
ïîñëóã, ïîñëóã ³ç êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿: ñîö³àëüíî¿,
ïñèõîëîã³÷íî¿, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿, ðàííüî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ïîñëóãè
ðàííüîãî âòðó÷àííÿ. Ó Öåíòð³
òàêîæ ñïðèÿþòü ó÷àñò³ ñâî¿õ
êë³ºíò³â ó òâîð÷³é, êóëüòóðí³é,
ñïîðòèâí³é òà ³íøèõ ñôåðàõ
ãðîìàäñüêî-êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ ç ÷èñëà
ÂÏÎ ó Öåíòð³ ìîæóòü áåçêîøòîâíî îòðèìàòè ³íâàë³äíèé
â³çîê — ñïåö³àë³ñòè äîïîìîæóòü ï³ä³áðàòè ñàìå òîé, ÿêèé
º íåîáõ³äíèì. Àäæå ÷àñòî, ò³êàþ÷è â³ä â³éíè, íåìàº ìîæëèâîñò³ âçÿòè ³ç ñîáîþ â³çîê.
Ìîæóòü ïåðåñåëåíö³ ñêîðèñòàòèñÿ é ïîñëóãîþ ñëóæáè
ïåðåâåçåííÿ ëþäåé íà â³çêàõ,
ÿêó ìîæíà çàìîâèòè çà òåë.
067–43–000–62.
Ó Öåíòð³ ïðîäîâæóþòü îï³êóâàòèñü â³ííè÷àíàìè, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó. Ñåðåä ³íøîãî òóò íàäàþòü êîíñóëüòàö³¿ ïñèõîëîãà, ëîãîïåäà,
ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â.

ВОДА З КРАНА У ВІННИЦІ
ЗНОВУ ВИКЛИКАЄ ПИТАННЯ
Проблема  Періодично з якістю води
у місті виникають проблеми. Містяни
останніми днями знову скаржилися,
що вода з крана має жовтий відтінок та
неприємний запах. У водоканалі пояснили
причину
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Äæåðåëî âîäîïîñòà÷àííÿ íà «Âîäîêàíàë», à îòæå é
ó íàø³ êâàðòèðè —
ð³÷êà Ï³âäåííèé Áóã. Æèòåë³
ð³çíèõ ì³êðîðàéîí³â Â³ííèö³
ñêàðæàòüñÿ íà ïðîáëåìè ç âîäîþ. Ó êîãîñü ç-ï³ä êðàíà îñòàíí³ìè äíÿìè òå÷å âîäà æîâòîãî
êîëüîðó, õòîñü — ñêàðæèòüñÿ ùå
é íà íåïðèºìíèé çàïàõ âîäè.
ª é ò³ â³ííè÷àíè, ÿê³ íå â³ä÷óâàþòü æîäíèõ ïðîáëåì ³ç ïîñòà÷àííÿì âîäè.
Ìè ïîïðîñèëè íàøèõ ÷èòà÷³â ðîçïîâ³ñòè, ÷è ïîì³òèëè
âîíè ÿê³ñü çì³íè ó êîëüîðîâîñò³ ÷è çàïàõó âîäè îñòàíí³ì
÷àñîì. Ìàéæå âñ³ â³äïîâ³ä³ áóëè
ñòâåðäí³.
ЩО КАЖУТЬ
У «ВОДОКАНАЛІ»?
Ó «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë³»
îïóáë³êóâàëè íà ñâî¿é ñòîð³íö³
³íôîðìàö³þ ùîäî ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ìàðãàíöþ ó Ï³âäåííîìó
Áóç³, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ. Ñàìå öå, çà ñëîâàìè
ôàõ³âö³â ï³äïðèºìñòâà, ïîã³ðøóº
êîëüîðîâ³ñòü âîäè ó êðàíàõ â³ííè÷àí.
«Øê³äëèâèì ó ïèòí³é âîä³
ââàæàºòüñÿ ìàðãàíåöü âèùå
ïîêàçíèêà 0,5 ìã/ë³òð. Ñüîãîäí³ âì³ñò ìàðãàíöþ ó ïèòí³é âîä³ êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ
0,35–0,4 ìã/ë³òð â ðåçåðâóàð³
÷èñòî¿ âîäè (ïåðåä ïîäà÷åþ
íà ì³ñòî)», — ÷èòàºìî ó äîïèñ³.
ßê êàæóòü ñïåö³àë³ñòè,
28 ñåðïíÿ ïîêàçíèê êîëüîðîâîñò³ áóâ 12 ãðàäóñ³â, çàçâè÷àé
ïðè òàêîìó ïîêàçíèêó â³ííè÷àíè áà÷àòü ïðîçîðó âîäó.
Âæå 29 ñåðïíÿ öåé ïîêàçíèê
ï³äíÿâñÿ â îêðåìèõ ì³êðîðàéîíàõ ³ äî 20, ³ äî 25 ãðàäóñ³â.
Çà òàêèõ ïîêàçíèê³â â³ííè÷àíè
âæå áà÷àòü âîäó ç æîâòóâàòèì
â³äò³íêîì.
Ñê³ëüêè öå ùå òðèâàòèìå —
ãàðàíòîâàíî ñïðîãíîçóâàòè

íå ìîæóòü. Àëå íàðàç³ âîäà º
áåçïå÷íîþ äëÿ â³ííè÷àí.
«²ç âò³øíèõ íîâèí — ð³âåíü
ìàðãàíöþ â Ï³âäåííîìó Áóç³
âæå ïî÷àâ çíèæóâàòèñÿ:
29 ñåðïíÿ ìàºìî 0,28 ïðîòè 1,4 ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà,
22 ñåðïíÿ. ßêùî ïàäàº ð³âåíü
ìàðãàíöþ â ð³÷ö³, çíà÷èòü, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â³í ïî÷íå çíèæóâàòèñÿ ³ â ìåðåæ³. Íàðàç³ ôàõ³âö³ âåäóòü àêòèâíó ïðîìèâêó
ìåðåæ³ â îêðåìèõ ì³êðîðàéîíàõ,
îð³ºíòóþ÷èñü íà ñêàðãè â³ííè÷àí», — êàæóòü ó «Âîäîêàíàë³».
Æóðíàë³ñòè RIA òàêîæ óòî÷íèëè â ï³äïðèºìñòâ³ ùîäî
íåïðèºìíîãî çàïàõó âîäè,
íà ÿêèé òåæ ñêàðæàòüñÿ ì³ñòÿíè.

Ó «Âîäîêàíàë³»
ïîÿñíþþòü, ùî
ìàðãàíåöü îñ³äàº íà
ñò³íêàõ. Â ð³÷ö³ éîãî
ð³âåíü âæå ïàäàº, à ó
ìåðåæ³ ùå í³
— Çàïàõ, ÿêèé ìîæóòü â³ä÷óâàòè â³ííè÷àíè, òåæ âèíèêàº ÷åðåç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
ìàðãàíöþ ó âîä³. Éîãî ï³äâèùåííÿ ìîæå âïëèâàòè òàêîæ
íà ïðîçîð³ñòü âîäè òà ³íø³ îðãàíîëåïòè÷í³ ïîêàçíèêè (çàïàõ,
ñìàê, ïðîçîð³ñòü, êàëàìóòí³ñòü,
êîëüîðîâ³ñòü ³ òåìïåðàòóðà, —
àâò.), — êîìåíòóþòü ó ïðåññëóæá³ ï³äïðèºìñòâà. — Ìè ðîáèìî
âñå ìîæëèâå. Âîäó íà ñòàíö³¿
ïîäàºìî ç ïîêàçíèêàìè ìàðãàíöþ 0,35–0,4 ìã/ë³òð òà ç
êîëüîðîâ³ñòþ 15. À â ìåðåæ³
äå-íå-äå, òîáòî, êîëè âîäà éäå
âæå ó êðàíè, ô³êñóºòüñÿ êîëüîðîâ³ñòü äî 20–25.
ßê ïîÿñíþþòü ó «Âîäîêàíàë³», òàê â³äáóâàºòüñÿ, áî ìàðãàíåöü çà ñâî¿ìè âëàñòèâîñòÿìè
îñ³äàº íà ñò³íêàõ. Â ð³÷ö³ éîãî
ð³âåíü âæå ïàäàº, à ó ìåðåæ³ ùå
í³. Ïîòð³áíèé ÷àñ, ùîá â³í âèìèâñÿ ç ìåðåæ.
Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ, ùî ïðî-

Підвищення рівня марганцю «фарбує» воду у кранах
вінничан. Попри це, у «Водоканалі» кажуть, що вода є
безпечною для вживання
æèâàº íà Áðèãàíòèí³, ðîçïîâ³äàº íàì, ùî âîíà ÷àñòî â³ä÷óâàº
íåïðèºìíèé çàïàõ âîäè ç êðàíà,
îäíàê âðàíö³ 29 ñåðïíÿ â³í áóâ
îñîáëèâî ïîãàíèì. Âîäíî÷àñ
ãîâîðèòü, ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ïðàöþº â ³íøîìó ì³êðîðàéîí³
ì³ñòà, òàêî¿ ïðîáëåìè íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ íå ñïîñòåð³ãàº.
Òîæ, óòî÷íþºìî ó «Âîäîêàíàë³» òàêîæ: ÷îìó â îäíèõ ì³êðîðàéîíàõ Â³ííèö³ â³ä÷óòíèé öåé
çàïàõ ÷è êîë³ð, à â ³íøèõ — í³?
— Íà öå âïëèâàº áàãàòî ÷èííèê³â. Ó ÿêèõîñü ì³êðîðàéîíàõ
íîâ³ ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ,

à äåñü — ñòàð³ø³. Íà öå âïëèâàº òàêîæ øâèäê³ñòü çàáîðó âîäè
ìåøêàíöÿìè, òèñê. Íàâ³òü òàêèé, çäàâàëîñÿ á äð³á’ÿçêîâèé
ôàêòîð, ÿê ³íòåíñèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ëþäèíîþ âîäè,
òåæ â³ä³ãðàº ðîëü, — êîìåíòóþòü ó ï³äïðèºìñòâ³. — Íàâ³òü
â ìåæàõ îäíîãî ì³êðîðàéîíó
ìîæå áóòè ð³çíà ñèòóàö³ÿ. Ìè
øòó÷íî íàñè÷óºìî âîäó êèñíåì, öå äîïîìàãàº çíÿòè çàïàõ
òà ïîêðàùèòè êîëüîðîâ³ñòü. Àëå
âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çàðàç ó Â³ííèö³ ³ ïîêàçíèêè êîëüîðîâîñò³,
³ çàïàõó â ìåæàõ íîðìè.

ДУМКИ ВІННИЧАН
Ирина Кайтукова

Natik Natik

Вода жовта і з осадом вже більше 3-х місяців, і це не норма
для питної води, це технічна вода!!!! Шановна влада міста і
водоканал, можливо потрібно не штучно насичувати воду
киснем, а очистити річку від водоростей врешті-решт??? Де
той земснаряд, що мав чистити річку? Коли вже місцева влада
почне спрямовувати кошти на необхідні для міста речі?

Ну що значить останніми днями, холодна вода взагалі
не придатна для пиття і готування — як не водорості цвітуть,
то ще щось, то за ті кошти, що платять мешканці, можна
і почистити, і привести до ладу, або хоча почати щось
робити, бо це ні кінця ні краю не буде за технічну воду
сплачуєш як за мінеральну.

Подобається Відповісти
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Ольга Валериевна Ломович

Yevhenii Kaminskyi

Ну а на що всілякі державні служби, як не для
дослідження виникнення всяких забруднень? Може хтось
щось злив.

Когда она была другой??? Уже лет 10 как с очистных
течет и воняет тухлой рыбой …И кучу труб по Виннице
поменяли

Подобається Відповісти
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RIA, Ñåðåäà, 31 ñåðïíÿ 2022

«МИ ВИМАГАЄМО, ЩОБ ПАМ’ЯТЬ
ПРО ТРАГЕДІЮ ЗАЛИШИЛАСЬ»
Біль не минає  Півтора місяця пройшло
від ракетного удару по Вінниці. В мирному
місті 14 липня загинули 28 людей. Серед
загиблих — 18-річна Олександра Борівська.
Батьки дівчини створили благодійний
фонд та ініціюють облаштування скверу
з меморіалом у пам‘ять всіх загиблих від
російського теракту
äî ñâîãî 19-ð³÷÷ÿ. ¯é íàçàâæäè
áóäå 18 ðîê³â.

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Çðàíêó 14 ëèïíÿ ¿õíÿ Ñàøóíÿ
áóëà âåñåëîþ òà íåâãàìîâíîþ.
Çà ìèòü äî òðàãåä³¿ 18-ð³÷íà ä³â÷èíà âñòèãëà âèñëàòè ìàòåð³ êîðîòêå
â³äåî ç óñì³øêîþ… Öå îñòàííº,
ùî çàëèøèëà äîíüêà ï³ñëÿ ñåáå…
Ãîðåì âáèò³ áàòüêè çàëèâàþòüñÿ
ñëüîçàìè òà ìàþòü áàãàòî çàïèòàíü… ×îìó íå ìîæóòü çíàéòè
ñïîê³é áàòüêè Îëåêñàíäðè Áîð³âñüêî¿, ÿêó âáèëà ðîñ³ÿ 14 ëèïíÿ
á³ëÿ «Þâ³ëåéíîãî»?
МРІЯЛА ЗДАТИ НА ПРАВА
Ñàøà íàðîäèëàñü ó ëþáëÿ÷³é
ðîäèí³, áóëà äóæå äîáðîþ ä³â÷èíîþ.
— Ñàøêà çà ñâîº æèòòÿ í³êîãî íå îáðàçèëà. Íàâ³òü ìóðàøêó
íå âáèâàëà, à âèïóñêàëà íà âîëþ.
Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ïðèõîäèëà äîäîìó òà çàéìàëàñü ñâî¿ìè ñïðàâàìè.
ß íå ïåðåæèâàâ çà äîíüêó, òîìó
ùî âîíà áóëà íåïðîáëåìíîþ äèòèíîþ, — çãàäóº áàòüêî Äìèòðî
Áîð³âñüêèé òà íå ìîæå ñòðèìóâàòè ñë³ç.
Çà ñëîâàìè ìàòåð³ Àëëè ×åðíÿõ³âñüêî¿, äîíüêà ãàðíî çàê³í÷èëà
øêîëó òà âñòóïèëà íà ôàêóëüòåò
³ñòîð³¿ òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
ÄîíÍÓ ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà. Ñàøà
çàê³í÷èëà ïåðøèé êóðñ òà ìð³ÿëà
îòðèìàòè âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ.
Áàòüêè ïîîá³öÿëè êóïèòè ¿é àâò³âêó, òîæ ä³â÷èíà ï³øëà íà êóðñè
âîä³ííÿ.
Ó ÷åòâåð, 14 ëèïíÿ, â Îëåêñàíäðè ìàâ áóòè îñòàíí³é óðîê
ç âîä³ííÿ, à âæå â ñóáîòó — åêçàìåí òà îòðèìàííÿ äîâãîî÷³êóâàíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ. Àëå öüîãî
íå ñòàëîñü.
Ïî ìèðí³é Â³ííèö³ ðîñ³ÿ âèïóñòèëà äåê³ëüêà ðàêåò, â ðåçóëüòàò³ çàãèíóëî 28 ëþäåé. Ñåðåä
íèõ îïèíèëàñü ³ Îëåêñàíäðà.
Ä³â÷èíà äâà òèæí³ íå äîæèëà

ОСТАННЄ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД
ДОНЬКИ
Âðàíö³ Ñàøà ïðîêèíóëàñÿ ç
ãàðíèì íàñòðîºì. Ðàçîì ³ç áàòüêîì âîíè â³äêðèëè ³íòåðíåò òà
ï³äøóêóâàëè äëÿ íå¿ àâò³âêó, ÿêó
ìîæíà áóëî êóïèòè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ.
— Âîíà áóëà äóæå ðàä³ñíà.
Ñàøà âèâ÷èëà âñ³ ïðàâèëà òà çáèðàëàñÿ íà îñòàíí³é óðîê âîä³ííÿ
äî ³íñòðóêòîðà. Çóñòð³÷ çàïëàíóâàëè á³ëÿ Áóäèíêó îô³öåð³â. Ìè
ïåðåãëÿíóëè ê³ëüêà âàð³àíò³â àâòî
òà âèð³øèëè çóïèíèñü íà íåäîðîã³é àâò³âö³ íà ïåðøèé ÷àñ, —
çãàäóº Äìèòðî Áîð³âñüêèé.
Îëåêñàíäðà ïîãîäèëàñü òà ïî-

«Öå ì³ñöå í³êîëè íå
ïîâèííî ñòàòè ì³ñöåì
ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó
÷è íîâîãî æèòëîâîãî
êîìïëåêñó», — êàæóòü
áàòüêè Îëåêñàíäðè
æàðòóâàëà:
— Òîìó, â êîãî ÿ áóäó ïðàöþâàòè, äóæå ñèëüíî ïîùàñòèòü, —
ñêàçàëà ä³â÷èíà.
— ×îìó öå ïîùàñòèòü? — çàïèòàâ ¿¿ áàòüêî.
— Òîìó ùî ÿ í³êîëè íå çàï³çíþþñü, — â³äïîâ³ëà Ñàøà òà
ïîá³ãëà íà óðîê.
Öå áóëà îñòàííÿ ðîçìîâà áàòüêà
ç äîíüêîþ.
Çà ìîìåíò äî âèáóõó ìàìà
íàïèñàëà äîíüö³ ïðî ïîâ³òðÿíó
òðèâîãó ó Â³ííèö³. Ñàøà âèñëàëà
ìàì³ êîðîòåíüêå â³äåî, íà ÿêîìó
âîíà óñì³õàºòüñÿ òà ïîêàçóº ïàëüöåì «Ëàéê».
Öå áóëî îñòàííº ïîâ³äîìëåííÿ
â³ä äîíüêè.

Нестерпно важко прожити цей день знову... Батьки загиблої 18-річної Олександри
Борівської розповіли про 14 липня
«МИ ДОСІ НЕ МОЖЕМО
ПРОКИНУТИСЬ»
Îäðàçó ï³ñëÿ çâ³ñòêè ïðî ðàêåòíèé óäàð áàòüêè ïî÷àëè íàáèðàòè íîìåð äîíüêè. Àëå ó â³äïîâ³äü âæå ÷óëè: «Âàø àáîíåíò
çíàõîäèòüñÿ ó çîí³ íåäîñÿæíîñò³».
Äìèòðî ó äîìàøí³õ êàïöÿõ çàñòðèáíóâ ó ìàøèíó òà ïîãíàâñÿ
äî Áóäèíêó îô³öåð³â.
— Ìè äîçâîíèëèñü äî ³íñòðóêòîðà òà â³í ñêàçàâ, ùî íå çíàº, äå
íàøà Ñàøêà. ß ïðè¿õàâ äî Þâ³ëåéíîãî òà ïî÷àâ øóêàòè äîíüêó.
Àëå ¿¿ í³äå íå áóëî. ß ñïîä³âàâñÿ, ùî âîíà îòðèìàëà ñòðåñ òà
êîíòóç³þ. Îá³éøîâ âñ³ ï³äâàëüí³
ïðèì³ùåííÿ â ðàéîí³ âèáóõó, äóìàâ, ùî äîíüêà ïåðåëÿêàëàñü ³
çàõîâàëàñü òàì. Àëå ä³â÷èíêó òàê
³ íå çíàéøîâ, — ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè áàòüêî.
Àëëà ×åðíÿõ³âñüêà çäàëà ñâîþ
êðîâ íà ÄÍÊ, áàòüêî ïðèí³ñ çí³ìîê çóá³â Îëåêñàíäðè. Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òðàãåä³¿ Äìèòðó
çàòåëåôîíóâàëè òà ñêàçàëè: «Òðèìàéòåñÿ. Ìè çíàéøëè ò³ëî».
— ß ïî¿õàâ ó ìîðã òà óï³çíàâ
äîíüêó. Âñå áóëî, ÿê ó ñòðàøíî-

«Влада досі не вийшла на контакт»
— Вся ділянка, на яку припав
ворожий обстріл, буде розглядатись обласною владою з
перспективою реконструкції.
Міська влада і на моє особисте
звернення і на петицію відповіла однаковим текстом, навіть
не міняючи порядок слів. «Дякуєм за вашу громадську позицію,
співчуваєм». Іншими словами,
вони обіцяють обіцяти, — зазначає Алла Черняхівська. — Я написала відповідь на їх «відповідь»,
побачим результат.
Ми все будем збирати, всі стандартні відмови міської влади,
щоб надалі їх використовувати
у відповідних інстанціях.
За словами Дмитра Борівського,

досі вінницька влада не вийшла
на контакт із батьками загиблих
під час теракту.
— Не було жодної пропозиції про
зустріч чи запрошення на спілкування від місцевої мерії. Мене
запитують друзі з-за кордону, як
так може бути? А я і сам не можу
відповісти, тому що не розумію.
Влада нам перерахувала лише
гроші. Але ці гроші нам не замінять дитину. Ми вимагаємо, щоб
пам’ять про трагедію залишилась
навіки, — каже батько загиблої
18-річної Олександри Борівської.
Батьки планують подавати колективну петицію від фондів та
громадських організацій. Звернулися з колективним листом

до народної депутатки Ірини
Борзової та голови Вінницької
ОВА Сергія Борзова.
— Тому що ніяких завад, ніж фінансової вигоди у відмові немає, — розповідає мати загиблої
Олександри.
У понеділок, 29 серпня, народна
депутатка Ірина Борзова виклала відео зі словами підтримки
встановлення скверу на честь
загиблих від ракетного удару.
Ми тримаємо руки на пульсі цієї
теми та плануємо ще декілька
публікацій зі спогадами рідних
про своїх дітей, які загинули
внаслідок ракетного обстрілу.
Також будемо розповідати, як
просувається ситуація зі сквером.

ìó ñí³. Àëå ìè äîñ³ íå ìîæåìî
ïðîêèíóòèñü. ßê æèòè äàë³ òà äå
âçÿòè ñèëè? Ñàøêà áóëà íàøîþ
ðîçðàäîþ. ß íå ìîæó çìèðèòèñÿ ç âòðàòîþ òà íàïåâíî í³êîëè íå çìèðþñÿ ç ãîðåì, — êàæå
áàòüêî.
«Ì³ñÿöü ïåêëà. Í³êîëè íå ïðîáà÷ó âàì, ðàøèñòñüêèì òâàðÿì.
Çíàéîìèì ³ í³. Âè íå ìàºòå ïðàâà
æèòè íà çåìë³. Í³õòî ç âàñ. Æèâó
ò³ëüêè çàðàäè ïîìñòè. ² âîíà áóäå
äëÿ âàñ ã³ðøå ñìåðò³», — íàïèñàëà â ñåáå íà ôá-ñòîð³íö³ Àëëà
×åðíÿõ³âñüêà.
ПАМ’ЯТЬ ПРО ДОНЬКУ
Ïðîéøëî ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ
òðàãåä³¿. Äîñ³ ó ê³ìíàò³ Îëåêñàíäðè âñå, ÿê³ ³ áóëî ïðè æèòò³
ä³â÷èíè. Á³ëÿ ë³æêà òà â³êíà
àêóðàòíî ðîçñòàâëåí³ ³ãðàøêè.
Ëÿëüêè, ¿æà÷îê, æàáêà òà ³íø³
í³áè ÷åêàþòü, êîëè ïîâåðíåòüñÿ ¿õ ãîñïîäàðêà òà ïîãðàºòüñÿ ç
íèìè. À Ñàøêà ëèøå äèâèòüñÿ ç
ôîòîðàìêè íà ñòîë³ òà í³áè äàðóº ñâîþ óñì³øêó óëþáëåíèì
³ãðàøêàì.
Áàòüêè çàãèáëî¿ Îëåêñàíäðè
Áîð³âñüêî¿ çàñíóâàëè «Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé ôîíä
ïàì‘ÿò³ æåðòâ òà äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì â³ä ðîñ³éñüêîãî
òåðàêòó ó ì. Â³ííèöÿ, Óêðà¿íà,
14 ëèïíÿ 2022 ðîêó», ìåòà ÿêîãî — äîïîìîãà äëÿ óñ³õ ïîòåðï³ëèõ ó Â³ííèöüê³é òðàãåä³¿.
Áëàãîä³éíèé ôîíä ³í³ö³þâàâ
îáëàøòóâàííÿ ñêâåðó ç ìåìîð³àëîì ó ïàì‘ÿòü âñ³õ çàãèáëèõ â³ä
ðîñ³éñüêîãî òåðàêòó.
— Ìè õî÷åìî, ùîá öå áóëî
òèõå ì³ñöå. Âîíî íå ïîâèííî
ëÿêàòè ìåøêàíö³â Â³ííèö³. Òàì
ìîæíà áóëî á ïîêëàñòè êâ³òè òà
ïîñèä³òè íà ëàâî÷ö³, ùîá çãàäàòè ïðî ð³äíèõ çàãèáëèõ ó ö³é
ñòðàøí³é òðàãåä³¿, — êàæå Àëëà
×åðíÿõ³âñüêà.
Â³ííè÷àíêà 8 ñåðïíÿ íàïèñàëà
åëåêòðîííó ïåòèö³þ íà ñàéò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðîñè-

ëà 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. ² ãîñòðèì áîëåì
â³äãóêóºòüñÿ ïàì’ÿòü ïðî êîæíîãî».
Àâòîðêà ïåòèö³¿ çâåðíóëàñü
äî âëàäè òà ïðîñèëà ñòâîðèòè íà ì³ñö³ Áóäèíêó ïîáóòó
«Þâ³ëåéíèé» ñêâåð é ìåìîð³àë
ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ.
— 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, — ðîçïîâ³äàº Àëëà.
Çâåðíåííÿ íàáðàëî ïîíàä
600 ï³äïèñ³â òà ìåð³ÿ äàëà â³äïîâ³äü:
«Äîçâîëüòå âèñëîâèòè Âàì
ãëèáîê³ ùèð³ ñï³â÷óòòÿ. Âàøó
ïðîïîçèö³þ âçÿòî äî â³äîìà òà
âðàõóâàííÿ â ðîáîò³. Ïèòàííÿ
áóäå âèíåñåíî íà ðîçãëÿä Ðàäè
ç ïèòàíü ³ñòîð³¿, òîïîí³ì³êè òà
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì. Â³ííèö³».

RIA, Ñåðåäà,
31 ñåðïíÿ 2022

8

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Біль з роками не стихає, він живиться жертовністю тих, хто
кожного дня віддає свої життя за Україну і її свободу.
Пам’ятати, це найменше, що ми можемо зробити для наших
Героїв та їх рідних.
Хай вам там буде добре, хлопці і дівчата, у Небесному війську

Запрошуємо на «газовий» шопінг
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ìàºìî íàéøèðøèé âèá³ð ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ â îäíîìó ì³ñö³!
Ñó÷àñíå, åíåðãîîùàäíå, â³ä ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â.
 Ñïåö³àëüíî äëÿ âàñ ó 104.ua
Êë³ºíòñüêèõ ïðîñòîðàõ ìè ñòâîðèëè
øîóðóìè, äå ïðåäñòàâëåí³ âñ³ âèäè
ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ.
 Öå ãàçîâ³ êîòëè òà âîäîíàãð³âà÷³

ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â, ìîäåìè äèñòàíö³éíî¿ ïåðåäà÷³ ïîêàçàíü ë³÷èëüíèêà, ñèãíàë³çàòîðè çàãàçîâàíîñò³, ãàçîâ³ ïëèòè, ë³÷èëüíèêè,
ñèñòåìè îïàëåííÿ òà ðàä³àòîðè.
Ïåðñîíàëüíèé ìåíåäæåð äîïîìîæå ï³ä³áðàòè íàéîïòèìàëüí³øå
ð³øåííÿ ³íäèâ³äóàëüíî äëÿ êîæíîãî
êë³ºíòà, âðàõîâóþ÷è âàø³ ïîòðåáè
³ ïîáàæàííÿ.
Ïðèäáàâøè ãàçîâå îáëàäíàííÿ
ó íàñ âè îòðèìóºòå ðÿä ïåðåâàã:
 ôàõîâå âñòàíîâëåííÿ îáëàä-

íàííÿ, ïðè íåîáõ³äíîñò³ äåìîíòàæ
ñòàðîãî;
 ãàðàíò³éíå òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ;
 îô³ö³éíà ðåºñòðàö³ÿ òà ïàêåò
äîêóìåíò³â.
Çâåðòàéòåñü äî íàéáëèæ÷îãî
öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â òà
îòðèìàéòå ÿê³ñíèé ñåðâ³ñ ³ ôàõîâå îáñëóãîâóâàííÿ âàøèõ ãàçîâèõ
ïðèëàä³â.
Äîâ³ðÿéòå ðîáîòó äîñâ³ä÷åíèì
ìàéñòðàì.

МИ ПОДБАЄМО ПРО ТЕПЛО І КОМФОРТ ВАШОЇ ОСЕЛІ
511606

«Працюємо Заради Миру». Регіональний рейтинг «Імена,
Яким Довіряють» цьогоріч відбудеться в форматі спецпроекту
БЛОГ
ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

Âèñîêèé ðåéòèíã áðåíäó —
îäèí ³ç íàéïðîñò³øèõ ³íñòðóìåíò³â
øâèäêîãî çàëó÷åííÿ íîâèõ ³ àêòèâ³çàö³¿
³ñíóþ÷èõ êë³ºíò³â. Öå òàêîæ âèâîäèòü
äîâ³ðó äî êîìïàí³¿ íà íîâèé ð³âåíü.
«²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü» — öå êëàñè÷íèé ôîðìàò âèçíà÷åííÿ ë³äåð³â
íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â ñîö³îëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü. Ó 2022-ìó ðîö³ â³í ïðîõîäèòèìå 17-é ð³ê ïîñï³ëü ³ íåñòèìå ³äåþ
â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³çíåñó çà äåñÿòêè ãàëóçåé, ùî ïðàöþþòü.
«ПРАЦЮЄМО ЗАРАДИ МИРУ»
Ï³ä ÷àñ â³éíè á³çíåñ ñòàâ îñíîâíèì
ðóø³ºì åêîíîì³êè íàøîãî ì³ñòà. Â³äòàê,
îðãàí³çàòîðè ðåéòèíãó âèð³øèëè — çàõîäó áóòè. Ëèøå öüîãîð³÷ «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü» ïðîõîäèòèìå ñï³ëüíî ïðîåêòîì
«Ïðàöþºìî Çàðàäè Ìèðó». Àäæå ñåðåä
êîìïàí³é íèí³ íåìàº êîíêóðåíò³â, âñ³
ïðàöþþòü çàäëÿ ñï³ëüíî¿ ìåòè — ìèðó.
Â ðåéòèíã ñïåöïðîåêòó â 2022 ðîö³
ïîòðàïëÿòèìóòü íàéïîïóëÿðí³ø³ ñåðåä
ì³ñòÿí êîìïàí³¿, ÿê³ º ë³äåðàìè ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ, òà ïîãîäèëèñÿ ï³äòâåðäèòè ôàêò ðîáîòè äëÿ ñâî¿õ ñïîæèâà÷³â
ó âîºííèé ÷àñ.
ßê âèçíà÷àëè ë³äåð³â ó ðåéòèíãó
«²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü»? Øëÿõîì
ïðîâåäåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü
íåçàëåæíîþ êîìïàí³ºþ. Êîæåí ðåçóëüòàò ó ðåéòèíãó — öå ïðîçîðèé òà íåçààíãàæîâàíèé âèá³ð ãîðîäÿí, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè óñå ì³ñòî çà ñòàòòþ òà â³êîì.
Ó 2022 ðîö³ âèçíà÷åííÿ â³äáóâàëîñÿ ç
óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ñîö³îëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü ìèíóëèõ ðîê³â.

Á³çíåñ-ë³äåðñòâî, îá’ºêòèâí³ñòü ó â³äáîð³ òà ÿñêðàâà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ — öå áåçïðîãðàøíà êîìá³íàö³ÿ, ùî
äîçâîëÿº îòðèìàòè îñòàòî÷íèé ïàçë äëÿ
ñïðèéíÿòòÿ âåëèêî¿ êàðòèíè ï³ä íàçâîþ
«Õòî º õòî ñåðåä á³çíåñó ì³ñòà».
МЕХАНІЗМ НАБУТТЯ СТАТУСУ
ЛАУРЕАТА
Îðãêîì³òåò «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü»
îòðèìóº â³ä íåçàëåæíî¿ äîñë³äíèöüêî¿
êîìïàí³¿ êàòàëîã ³ç ðåéòèíãàìè. Íîì³íàíòè çàïðîøóþòüñÿ íà ïðåçåíòàö³þ,
äå ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ ùîäî ï³äòâåðäæåííÿ ë³äåðñòâà.
Â ðàç³ ï³äòâåðäæåííÿ ë³äåðñòâà ï³äïèñóºòüñÿ óãîäà, ñïëà÷óºòüñÿ êîíêóðñíèé
âíåñîê ç ó÷àñòþ â óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿
íàãîðîäæåííÿ òà ïðîãðàì³ ïîïóëÿðèçàö³¿ ó ÇÌ².
Äî ðå÷³, âðàõîâóþ÷è íåïðîñò³ äëÿ
á³çíåñó ÷àñè, «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü» öüîãîð³÷ âïåðøå ââ³â Free-ïàêåò
çà íóëü ãðèâåíü. Â³í íàäàºòüñÿ âèíÿòêîâî êîìïàí³ÿì-ë³äåðàì (àáî ëàóðåàòàì
ìèíóëîãî ðîêó) äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ñâî¿õ ñïîæèâà÷³â ïðî â³äïîâ³äíó ïîçèö³þ
ó ðåéòèíãó òà çìîãó âèêîðèñòîâóâàòè
òèòóë.
Ëàóðåàòè — ë³äåðè òîâàðíèõ êàòåãîð³é — îòðèìóþòü ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ òèòóë³â Ò²ËÜÊÈ ÏÅÐØ² (ïîçèö³ÿ
¹ 1) òà ÎÁÐÀÍ² Ë²ÄÅÐÈ (ïîçèö³ÿ
¹ 2) äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ðåêëàìíèõ,
ìàðêåòèíãîâèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ ö³ëÿõ.
Äëÿ êîìïàí³é, ÿê³ íå áóëè ïðåäñòàâëåí³ ó æîäí³é íîì³íàö³¿, àëå ïðîéøëè
çàòâåðäæåííÿ Ðàäè Åêñïåðò³â — íàäàºòüñÿ òèòóë, ñï³âçâó÷íèé ðåéòèíãó
²ÌÅÍÀ, ßÊÈÌ ÄÎÂ²ÐßÞÒÜ.

Ë³äåð ðåéòèíãó ìîæå íå ï³äòâåðäèòè
ñâ³é ñòàòóñ. Ó òàêîìó ðàç³ â³äïîâ³äíà
òîâàðíà êàòåãîð³ÿ ìîæå áóòè âèëó÷åíà,
à ¿¿ ðåéòèíã áóäå íàäðóêîâàíî ó â³äïîâ³äíîìó Êàòàëîç³, ÿê ðåçóëüòàò âèâ÷åííÿ
ðèíêó.
Äëÿ ðåëîêîâàíîãî á³çíåñó º õîðîø³ íîâèíè. «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü»
íåçàáàðîì ïðîâåäå ñõîæèé ñïåöïðîåêò
ç âêëþ÷åííÿì êîìïàí³é, ÿê³ ïåðå¿õàëè
äî Â³ííèö³ ç ì³ñöü àêòèâíèõ áîéîâèõ ä³é.
ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ І
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ В ЗМІ
Êóëüì³íàö³ºþ «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü» º Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ
Ëàóðåàò³â. Ó ïîïåðåäí³õ ðîêàõ öå áóëà
íå ò³ëüêè ÿñêðàâà ïîä³ÿ, ùî ïðîñóâàº
á³çíåñ êðàùå áóäü-ÿêî¿ ðåêëàìè, àëå é
ìàãí³ò äëÿ ì³ñöåâî¿ åë³òè. Ó öüîìó ðîö³
âñå áóäå ñêðîìí³øå, ìåíø âèøóêàíî òà
ïîìïåçíî, ç ïðèö³ëîì íà áàæàííÿ á³çíå-

ñó âçÿòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ãàëóç³.
Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ òàêîæ â³äáóäåòüñÿ
áëàãîä³éíèé àóêö³îí, êîøòè ç ÿêîãî
áóäóòü íàïðàâëåí³ íà ï³äòðèìêó ïåðåñåëåíö³â.
Ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ëàóðåàò³â ðåéòèíãó «²ìåíà, ßêèì Äîâ³ðÿþòü»
â³äáóäåòüñÿ ñòàðò ïðîãðàìè ïîïóëÿðèçàö³¿ ë³äåðñòâà ó ÇÌ²: ïëàêàòè íà á³ëáîðäàõ, øïàëüòè ó ä³ëîâ³é ïðåñ³, ïîñòè
íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ðåéòèíãó ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³, ðîëèêè íà ðàä³îñòàíö³ÿõ òà ë³öåíç³¿ íà öèôðîâ³ ïðåçåíòàö³éí³
ìàòåð³àëè.
Îòîæ, ÿêùî âè ââàæàºòå, ùî âàøà
êîìïàí³ÿ º ë³äåðîì ó ñâî¿é ãàëóç³, ãîòîâ³ ï³äòâåðäèòè ôàêò ðîáîòè äëÿ ñâî¿õ
ñïîæèâà÷³â ó âîºííèé ÷àñ, ç ìîæëèâ³ñòþ
áóòè ïðåäñòàâëåíèìè íà â³äïîâ³äíîìó
çàõîä³ òà ó ïðîãðàì³ ïîïóëÿðèçàö³¿ ÷åðåç ÇÌ² — ïåðåõîäüòå íà ïîñèëàííÿ
https://goo.gl/forms/HYcYzLZ2rfVr5hw92.
511506

РЕКЛАМА

511622

510497

511233

505184
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ЧИ МОЖУТЬ НЕ ПУСТИТИ ДО
УКРИТТЯ ПІД ЧАС ТРИВОГИ?
Важливе питання  Якщо сигнал
про небезпеку застав вас не вдома, тоді
потрібно шукати найближче до себе
найпростіше укриття. Таких у місті понад
тисяча. А що робити, якщо до якогось
із них вас відмовляються пускати? І чи
взагалі хтось має право так робити?
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ïîíàä òèæäåíü
òîìó ó Â³ííèö³ çàïðàöþâàëà îíëàéíìàïà ç íàéïðîñò³øèìè óêðèòòÿìè. Òàêèìè, ÿê
ìè ðîçïîâ³äàëè ðàí³øå, º çàòâåðäæåíèé ôàõ³âöÿìè ÄÑÍÑ
ïåðåë³ê ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü,
ùî ¿õ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ï³ä ÷àñ
ñèãíàëó «Ïîâ³òðÿíà òðèâîãà». Íàðàç³ íà ìàïó íàíåñåíî 1339 àäðåñ
³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ì³ñòà.
Îá’ºêòè íà ìàï³ ìàþòü òðè òèïè
ìàðêóâàííÿ: ïðèì³ùåííÿ ÎÑÁÁ,
ïðèì³ùåííÿ êåð³âíèõ êîìïàí³é
òà àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìåðö³éí³
ïðèì³ùåííÿ. Óñ³ âîíè ïîçíà÷àþòüñÿ ñâî¿ì êîëüîðîì. Ïðè íàòèñêàíí³ íà ïðèì³ùåííÿ ìîæíà
ïîáà÷èòè éîãî àäðåñó ³ ïðîêëàñòè
íàéáëèæ÷èé â³ä ñåáå ìàðøðóò,
ÿê òóäè ïîòðàïèòè. Ìàïà òà ïåðåë³ê îá’ºêò³â óêðèòòÿ, îá³öÿëè
ó ì³ñüê³é ðàä³, áóäóòü ïîñò³éíî
óòî÷íþâàòèñÿ ³ äîïîâíþâàòèñÿ.
Äëÿ çðó÷íîñò³, íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé
íåçàáàðîì ìàþòü ðîçì³ñòèòè ³íôîðìàö³éí³ ïîêàæ÷èêè ó âèãëÿä³
QR-êîäó ç ïîñèëàííÿì íà íîâó

ìàïó. Ïîçà òèì, ï³ñëÿ ðàêåòíîãî
îáñòð³ëó Â³ííèö³ 14 ëèïíÿ, ó ì³ñò³ ñóòòºâî çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü ïîêàæ÷èê³â, ùî âåäóòü äî óêðèòò³â
ð³çíîãî òèïó.
Óñå öå º â³äïîâ³ääþ íà ñêàðãè
ì³ñòÿí ïðî òå, ùî áàãàòî õòî ç
íèõ íå çíàâ, äå çíàõîäèòüñÿ íàéáëèæ÷å äî íèõ óêðèòòÿ. Çîêðåìà,
ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ïîçà äîì³âêîþ. Â³äòàê, ìàïà òà ïîêàæ÷èêè
ìàþòü ïðèâåñòè ëþäèíó äî íàéáëèæ÷îãî íå çàíåäáàíîãî ï³äâàëó, íåçàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó
ì³êðîðàéîí³ ì³ñòà öÿ ëþäèíà
çíàõîäèòüñÿ.
НЕ ПУСТИЛИ МАМУ З
ДИТИНОЮ
Íà ïðàêòèö³ âñå ìîæå âèÿâèòèñÿ ³íàêøå, àäæå ÷àñòèíà íàíåñåíèõ íà ìàïó ï³äâàë³â çíàõîäèòüñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ àáî
íà òåðèòîð³¿ æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â, êóäè îõîðîíà öèõ ñàìèõ ÆÊ
íå çàâæäè ïóñêàº ïåðåõîæèõ.
Ùîíàéìåíøå îäèí òàêèé âèïàäîê ñòàâñÿ äíÿìè, êîëè îõîðîííèê íîâîáóäîâè â³äìîâèâñÿ
ïóñêàòè â³ííè÷àíêó ç äèòèíîþ.
Âîíè ï³ä ÷àñ ñèãíàëó ïðî ïîâ³òðÿíó òðèâîãó ïðîõîäèëè ïîâç
áàãàòîïîâåðõ³âêó ³ çàõîò³ëè ïåðåáóòè íåáåçïåêó â îáëàøòîâàíîìó
òàì óêðèòò³.

Îõîðîííèê àðãóìåíòóâàâ ñâîþ
â³äìîâó òèì, ùî óêðèòòÿ ëèøå
äëÿ ìåøêàíö³â áóäèíêó. Âò³ì, ï³ä
òèñêîì ñàìèõ ìåøêàíö³â, îõîðîíåöü âñå-òàêè ïóñòèâ ìàìó ç
äèòèíîþ âñåðåäèíó.
Àíàëîã³÷í³ ñèòóàö³¿ ìîæóòü ïîâòîðèòèñÿ é ç ³íøèìè îá’ºêòàìè
Â³ííèö³. ßêùî ïîäèâèòèñÿ
íà îíëàéí-ìàïó, òî íà í³é ç
ëåãê³ñòþ çíàéäóòüñÿ ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè, ðåñòîðàíè, ãîòåë³
òîùî, ÿê³ ï³ä ÷àñ òðèâîãè ìàþòü
âèêîíóâàòè ðîëü óêðèòò³â. Õ³áà º
ãàðàíò³ÿ, ùî ó âèïàäêó òðèâîãè
òàì ïîãîäÿòüñÿ ïóñòèòè âàñ âñåðåäèíó? ×è, ìîæëèâî, âàì ñêàæóòü, ùî óêðèòòÿ ãîòåëþ ëèøå

ßêùî âàñ â³äìîâèëèñÿ
ïóñêàòè, âè
ìîæåòå çâåðíóòèñÿ
äî «Ö³ëîäîáîâî¿ âàðòè»
çà íîìåðîì 1560 àáî
ó ïîë³ö³þ
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ãîòåëþ, à ï³äâàë
ìàãàçèíó — äëÿ ïîêóïö³â?
НЕ ПУСТИТИ — НЕ МАЮТЬ
ПРАВА
Çà ðîç’ÿñíåííÿìè ìè çâåðíóëèñÿ äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.
Â îáèäâîõ â³äîìñòâàõ ðîçïîâ³ëè,
ùî ó âèïàäêó ñèãíàëó «Ïîâ³òðÿíà
òðèâîãà» âàñ çîáîâ’ÿçàí³ ïóñòèòè
âñåðåäèíó, íåçàëåæíî â³ä òîãî,
÷è º âè êë³ºíòîì, ìåøêàíöåì
÷è ïðîñòèì ïåðåõîæèì. Çâîðîòíà ñèòóàö³ÿ — º ïîðóøåííÿì
âàøèõ ïðàâ.
— ª â³äïîâ³äíèé íàêàç ãîëîâè
îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðî òå, ùî äî áóäü-ÿêîãî ç íàíåñåíèõ íà íîâó îíëàéí-ìàïó

Доступними та придатними для використання у Вінниці
вважаються 1339 найпростіших укриттів. Під час тривоги
ви маєте право потрапити до будь-якого з них
óêðèòò³â âàñ çîáîâ’ÿçàí³ ïóñòèòè.
ßêùî òðèâîãà — âè â³äêðèâàºòå
ìàïó òà éäåòå äî íàéáëèæ÷îãî
äî âàñ íàéïðîñò³øîãî óêðèòòÿ, —
ïîÿñíþº äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Îëåã Ïàðô³ëîâ. — Âèíÿòêè ìîæóòü áóòè
ëèøå â ñèòóàö³ÿõ, êîëè éäå ìîâà
ïðî óêðèòòÿ ï³äïðèºìñòâ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Â óñ³õ ³íøèõ
âèïàäêàõ îð³ºíòóéòåñÿ íà ³íôîðìàö³þ ç ìàïè.
Çà ñëîâàìè Îëåãà Ïàðô³ëîâà,
ÿêùî âàñ â³äìîâèëèñÿ ïóñêàòè,
âè ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî «Ö³ëîäîáîâî¿ âàðòè» çà íîìåðîì 1560.
Òàì, çàïåâíÿº ÷èíîâíèê, îïåðàòèâíî â³äðåàãóþòü íà ñêàðãó.
Îñê³ëüêè ìîâà ïðî ïîðóøåí-

íÿ óêàçó ãîëîâè ÂÎÂÀ, òî ³íøèì
øëÿõîì äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, ïðîäîâæóº Ïàðô³ëîâ, ìîæå
ñòàòè çâåðíåííÿ áåçïîñåðåäíüî
äî â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Äîïîìîãòè ìîæóòü é ïðàâîîõîðîíö³. Ó ïðåññëóæá³ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ðàäÿòü íå çâîë³êàòè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî òàê³
ïîðóøåííÿ òà çâåðòàòèñÿ äî íèõ.
— ßêùî õòîñü íå ïóñêàº âàñ
äî óêðèòòÿ, âè ìàºòå âèêëèêàòè
ïîë³ö³þ. Íà ì³ñöå ïðè¿äå åê³ïàæ,
ðîçáåðåòüñÿ â ñèòóàö³¿ òà óñóíå
ïîðóøåííÿ ç áîêó îõîðîíè ÷è
áóäü-êîãî ³íøîãî, — ïîÿñíèëà
ðå÷íèöÿ â³ííèöüêîãî ãëàâêó Íàöïîëó Çàð³íà Ìàºâñüêà.

Щоб дали допомогу на поховання жертви обстрілу,
вінницька прописка не потрібна
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè 18 ñåðïíÿ âí³ñ çì³íè äî ïîðÿäêó äîïîìîãè íà ïîõîâàííÿ
ëþäåé, ÿê³ çàãèíóëè âíàñë³äîê
ðîñ³éñüêèõ îáñòð³ë³â.
— ßêùî ðàí³øå òàêà äîïîìîãà
ïåðåäáà÷àëàñÿ âèíÿòêîâî ÷ëåíàì
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðãðîìàäè,
òî òåïåð ¿¿ ìîæóòü îòðèìàòè âñ³
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ çàãèíóëè âíàñë³äîê ðîñ³éñüêèõ ðàêåòíèõ óäàð³â íà òåðèòîð³¿ íàøî¿
ãðîìàäè, — ïîÿñíèëà ñóòü çì³í
äèðåêòîðêà ì³ñüêîãî äåïàðòà-

ìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà
Âîéòêîâà.
Ïîðÿäîê ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ÿê
íà öèâ³ëüíèõ, òàê ³ íà â³éñüêîâèõ
òà ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ çàãèíóëè
âíàñë³äîê ðîñ³éñüêèõ ðàêåòíèõ
óäàð³â. Âàëåíòèíà Âîéòêîâà ðîçïîâ³ëà, ùî ìåõàí³çì áóâ ïðèéíÿòèé ï³ñëÿ îáñòð³ëó àåðîïîðòó
â Ãàâðèø³âö³, 6 áåðåçíÿ. Òîä³
çàãèíóëè 10 ëþäåé: 6 öèâ³ëüíèõ
òà 4 â³éñüêîâèõ.
— Ç òîãî ìîìåíòó áóëà ïðèçíà÷åíà äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ
66 ëþäåé, — ðîçïîâ³ëà Âîéòêîâà. — Ëþäÿì, ÿêèì ðàí³øå áóëî
â³äìîâëåíî ó ïðèçíà÷åíí³ ìà-

òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, îñê³ëüêè
çàãèáë³ íå áóëè ÷ëåíàìè Â³ííèöüêî¿ òåðãðîìàäè, ïîòð³áíî
ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â» Â³ííèö³.
Òðåáà áóäå íàïèñàòè çàÿâó
íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè, ùîá
îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ êîøò³â,
âèòðà÷åíèõ íà ïîõîâàííÿ. Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ —
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ùå ïðè ñîá³ ïîòð³áíî ìàòè
ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü ëþäèíè,
ÿêà çàãèíóëà âíàñë³äîê ðàêåòíîãî îáñòð³ëó; êîï³þ ñâîãî ïàñïîðòà. À òàêîæ âñ³ ÷åêè ùîäî
âèòðàò íà ïîõîâàííÿ.

Одна з російських ракет 14 липня влучила в парковку біля
«Ювілейного». Обстріл забрав життя 28 людей

Є питання щодо допомоги жертвам обстрілу. Куди звертатися?
Нагадаємо, 14 липня росія обстріляла площу
Перемоги у Вінниці. Загинули 28 людей, ще
89 людей після обстрілу були госпіталізовані
до лікарень. Міська влада створила програму матеріальної підтримки жертв обстрілу:
родинам загиблих виплачують по 50 тисяч
гривень, постраждалим, які лікуються в стаціонарах, — 25 тисяч.

— Наразі призначено таку допомогу
17 сім’ям загиблих внаслідок обстрілу. Та
ще 42 поранених людини, які були госпіталізовані, отримали допомогу з бюджету на лікування, — зазначила Валентина
Войткова.
Виплати не призначають автоматично. Треба подати пакет документів. Консультацію з

цього питання можна отримати за номерами
телефонів:
093–190–83–93 (Управління соцзахисту
населення Лівобережне),
097–101–58–40 (Управління соцзахисту
населення Правобережне).
Місто виплачує матеріальну допомогу тільки
вінничанам, які загинули чи постраждали

внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Фінансування допомог людям, які не мають
прописки у Вінницькій міській громаді, взяла
на себе обласна влада.
Консультацію для мешканців Вінницької
області чи інших регіонів можна отримати
у фонді «Обласний гуманітарний штаб»:
063–653–81–15.
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ПЕЧІ СЕНТЕМОНА: ГРІЄШСЯ І
СПОГЛЯДАЄШ, ЯК ГОРИТЬ ВОГОНЬ
Ентузіасти  Упродовж 20-ти років
вінничанин Сергій Сентемон займається
виготовленням і вдосконаленням печей —
з блоків із жаростійкого бетону збірноблочні печі значно дешевші від цегляних.
В чому ще їх перевага? Напередодні
непростої зими вони можуть знадобитися
не тільки мешканцям приватного житла,
а й військовим на фронті
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Ñåðã³é Ñåíòåìîí — ³íæåíåð
çà ôàõîì. Âèð³ñ
ó ñåë³. Îäíîãî ðàçó
âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü âèìóðóâàòè
ãðóáêó. Éîìó öå âäàëîñÿ. Íå äóìàâ, íå ãàäàâ, ùî ÷åðåç áàãàòî
ðîê³â çíîâó â³çüìåòüñÿ çà òàêå
çàíÿòòÿ. Ñòàíå ï³÷íèêîì ³ ðîáèòèìå âñå íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³.
Ïðî ïå÷³, ¿õíþ ³ñòîð³þ ³ â³äîìèõ ï³÷íèê³â ïàí Ñåðã³é ìîæå
ðîçïîâ³äàòè ãîäèíàìè. Ùå äîíåäàâíà â³í íå ïðîïóñêàâ æîäíî¿
âåëèêî¿ âèñòàâêè ï³÷íèê³â. Äå á
âîíè íå â³äáóâàëèñÿ — ¿çäèâ ïåðåéìàòè äîñâ³ä ó Ìîñêâó ³ Ïåòåðáóðã, ÷è äî á³ëîðóñ³â. Çà éîãî
ñëîâàìè, íàø³ ìàéñòðè íå ïðàöþþòü ç áåòîíîì — ñòàâëÿòü ïå÷³
ç öåãëè.
— Êîëè çàõîäèìî ç âóëèö³ ó õîëîäíó ïîðó, ùîðàçó ïðèòóëÿºìîñÿ
äî ïå÷³, ãð³ºìî ðóêè, îòðèìóºìî
â³ä òîãî çàäîâîëåííÿ, — êàæå
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðèñëóõàºìîñÿ, ÿê ãóäå âîãîíü âñåðåäèí³.
Ï³÷, ÿê æèâèé îðãàí³çì.
Ìàéñòåð ùîðàçó ïðîïîíóº
çàìîâíèêàì, àáè ïîãîäèëèñÿ
íà âñòàíîâëåííÿ äâåðöÿò äî ïå÷³
ç âèêîðèñòàííÿì ñêëà.
— Ó òàêîìó âèïàäêó áóäå âèäíî, ÿê ãîðèòü âîãîíü, â³ä ñïîãëÿäàííÿ ïîëóì’ÿ îòðèìóâàòèìóòü
çàäîâîëåííÿ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê.
Ñåíòåìîí âèãîòîâëÿº ïå÷³
ó ñâî¿é ìàéñòåðí³. Éîãî áàæàííÿ — íàëàãîäèòè ïðîìèñëîâå âèðîáíèöòâî òàêèõ âèðîá³â. Øóêàº
äëÿ öüîãî ïàðòíåð³â.
Ùîïðàâäà, ìàº îäíó óìîâó —

íå ïðîäàâàòè çà «áåçáîæíîþ ö³íîþ».
Ç³çíàºòüñÿ, ùî óæå ìàâ ã³ðêèé
äîñâ³ä. Îäèí ³ç ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â ïîãîäèâñÿ íà ñï³âïðàöþ.
Àëå òàê çàâèùèâ ö³íó! Ìàéñòåð
ïðèïèíèâ ç íèì ñòîñóíêè.
— Õî÷åòüñÿ, àáè á³ëüøå ëþäåé
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ãð³òèñÿ â õîëîäí³ äí³ á³ëÿ ìî¿õ ïå÷åé, — ãîâîðèòü
Ñåíòåìîí. — Âîíè äåøåâø³ â³ä
öåãëÿíèõ. Íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â ï³÷
ìîæó ïðîäàòè â³ä 6000 ãðèâåíü.
¯¿ åëåìåíòè ìîíòóþòüñÿ, ÿê äèòÿ÷èé êîíñòðóêòîð. ß ðîáëþ öå
ïðîòÿãîì îäí³º¿ ãîäèíè. Áóäüÿêèé ðóêàñòèé ÷îëîâ³ê ñïðàâèòüñÿ ç òàêîþ ðîáîòîþ.
²íø³ ï³÷íèêè áåðóòü çíà÷íî
á³ëüøå ãðîøåé ò³ëüêè çà òå, ùî îáëèöþþòü ï³÷ êàõåëüíîþ ïëèòêîþ.
Ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ øâèäêîçá³ðí³ áåòîíí³ ïå÷³ Ñåíòåìîíà?
Áåòîí íå öåãëà — êðàùå ïðèéìàº ³ êðàùå â³ääàº òåïëî
²äåÿ áëî÷íèõ ïå÷åé ç áåòîíó
íå íîâà. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, êîëè
ì³é ñï³âðîçìîâíèê áóâ ñòóäåíòîì
³íñòèòóòó ó Õàðêîâ³, äå îïàíîâóâàâ ôàõ ³íæåíåðà, éîìó íà î÷³
ïîòðàïèëà áðîøóðà ç ðîçïîâ³ääþ
ïðî òàêó òåõíîëîã³þ áëî÷íèõ ïå÷åé ³ç æàðîñò³éêîãî áåòîíó. Ç íå¿
â³í ä³çíàâñÿ, ùî ùå ó 20-õ ðîêàõ
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó Ñîþç³ îãîëîñèëè êîíêóðñ íà ¿õ âèãîòîâëåííÿ.
Ï³çí³øå íà äåê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâàõ âò³ëèëè çàäóìàíå. Îäíàê
ïå÷³ âèÿâèëèñÿ íåäîñêîíàë³. Çãîäîì ¿õ âèðîáíèöòâî çóïèíèëè.
Ïðî òó òåõíîëîã³þ — ³íäóñòð³àëüíèõ êîíñòðóêö³é çá³ðíèõ
áåòîííî-áëî÷íèõ îïàëþâàëüíèõ
ïå÷åé Ñåíòåìîí çãàäàâ, êîëè
20 ðîê³â òîìó âçÿâñÿ çà ñïðàâó.
×è ùå õòîñü êð³ì íüîãî, âè-

êîðèñòîâóº ¿¿ íèí³, ìàéñòðó ïðî
öå íå â³äîìî.
Ðîç³áðàòè â îäíîìó ì³ñö³,
çìîíòóâàòè â ³íøîìó
Ïå÷³ Ñåíòåìîíà ìàþòü âèãëÿä
êðóãëî¿ ôîðìè. Êîðïóñ ñõîæèé
íà «ê³ëüöÿ», ÿê³ âñòàíîâëþþòü
ó êîëîäÿçÿõ. Âñåðåäèí³ ìîíòóº
êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè. Âèãîòîâëÿº ¿õ ó âëàñí³é ìàéñòåðí³, ÿêó
íàçèâàº ì³í³çàâîäîì. Ñèðîâèíó
ãîòóº çà îñîáèñòî ðîçðîáëåíîþ
òåõíîëîã³ºþ.
Âèïðîáóâàííÿ áåòîíó íà æàðîñò³éê³ñòü áóëî íàéá³ëüø ðóòèííîþ ðîáîòîþ. Âèêîíóâàâ ¿¿
ó ëàáîðàòîðí³é ïå÷³, íàãð³âàþ÷è

«Ï³÷ ìîíòóºòüñÿ, ÿê
äèòÿ÷èé êîíñòðóêòîð.
Ðîáëþ öå çà ãîäèíó.
Áóäü-ÿêèé ðóêàñòèé
÷îëîâ³ê ñïðàâèòüñÿ ç
òàêîþ ðîáîòîþ»
äî 800 ãðàäóñ³â.
Îäíî÷àñíî ïðàöþâàâ íàä ðîçðîáêîþ ³ ñòâîðåííÿì òåõíîëîã³÷íî¿
ë³í³¿ ç âèðîáíèöòâà ïå÷åé. Ñòîñîâíî âäîñêîíàëåííÿ ¿õ êîíñòðóêö³¿,
ðîáîòó ïðîäîâæóº äîòåïåð.
Äî ðå÷³, ó ìàéñòðà º çîøèò,
â ÿêîìó çðîáèâ ïåðø³ íà÷åðêè
ùå 20 ðîê³â òîìó. Ó íüîìó ïîíàä 7000 çàïèñ³â, ùî ñòîñóþòüñÿ
äîñë³äæåíü ³ âèïðîáóâàíü éîãî
ä³òèùà. Çà öåé ÷àñ íàëàãîäèâ âèðîáíèöòâî ê³ëüêîõ ìîäåëåé ïå÷åé
òà äèìîõîä³â, ÿê³ âèòðèìàëè åêñïëóàòàö³éí³ âèïðîáóâàííÿ.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïîïóëÿðí³ñòþ
êîðèñòóþòüñÿ íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â
ïå÷³.

Сергій Сентемон хоче, аби більше людей грілися біля його
печей. Тому не ставить на них високі ціни
Òðèâàëèé ÷àñ ìàâ ïðîáëåìó ³ç
îçäîáëåííÿì çîâí³øíüîãî âèãëÿäó. Áî êðóãëó ôîðìó êàõëåì
íå îáëèöþºø.
— Äåõòî ³ç çàìîâíèê³â îö³íþº
ðîáîòó ïî îáëèöþâàííþ ïå÷³, äèâèòüñÿ íà êðàñèâèé êàõåëü ³ äàâàé
âèõâàëÿòè ðîáîòó, àëå æ ãîëîâíå
íå çîâí³, ãîëîâíå òå, ùî âñåðåäèí³, — ðîçïîâ³äàº Ñåíòåìîí. —
Á³ëüø âàæëèâ³ ³íø³ âëàñòèâîñò³
âèðîáó — òåïëîâ³ääà÷à, ñê³ëüêè

÷àñó ï³÷ òðèìàº òåïëî.
Â³í âèïðîáîâóâàâ ð³çí³ âàð³àíòè
îçäîáëåííÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó
ñâî¿õ ïå÷åé. Çóïèíèâñÿ íà õóäîæí³é øòóêàòóðö³. Çðîçóì³ëî,
âîíà íå âèáëèñêóº, ÿê êàõåëüíà
ïëèòêà. Ñàìå íà öüîìó àêöåíòóº
óâàãó äåõòî ³ç çàìîâíèê³â. Òàêèõ
íå ïåðåêîíóº íàâ³òü òå, ùî ïå÷³ ³ç
æàðîñò³éêîãî áåòîíó â³ääàþòü òåïëà ó äâà ðàçè á³ëüøå, í³æ ïå÷³ ç
öåãëè. Ó íèõ º ùå íèçêà ïåðåâàã.

Споживання газу взимку буде меншим на 40%
Такий прогноз оприлюднило Міністерство енергетики. Споживання газу в опалювальний період
зменшиться на 40% у порівнянні
з минулорічним показником.
Кабмін шукає можливості додаткових обсягів газу для про-

ходження опалювального сезону.
Треба ще 3–4,9 млрд кубометрів
блакитного палива.
Нагадаємо, ціна газу в Європі
досягла найвищого показника
3,5 тисячі доларів. Тому навряд чи
вдасться поповнити наші потреби.

Скільки коштує?
Напередодні нинішньої зими майстер радить власникам приватних
будинків мати резервне джерело
опалення. Хтозна, чи дадуть нам
достатньо газу і електрики? В одній
із кімнат можна встановити невелику швидкозбірну піч. До речі, її
так само швидко можна розібрати і
перенести в інше місце. З цегляною
піччю цього не зробиш.
— Монтаж і демонтаж може виконати будь-хто, не обов’язково кликати пічника, — уточнює пан Сергій.

За його словами, бетонні печі
безпечніші, бо мають надійніший
захист. Тепла віддають у два рази
більше, ніж цегляні. Щоправда,
нагріваються довше.
Димохід можна виводити зверху,
знизу, чи збоку. До слова, димоходи він також виготовляє з бетону.
Зрозуміло, вони важчі, ніж з інших
матеріалів. Зате надійніші, стверджує майстер.
Для палива можна використовувати усі тверді матеріали, що

горять.
Щодо вартості, то найменших розмірів піч коштує від 6000 гривень.
Майстер запрошує до співпраці
тих, хто міг би сприяти у виготовленні його виробів для наших
військових, які нині на передовій. Вислухає пропозиції від охочих налагодити спільний бізнес
на партнерських умовах.
Контактний телефон майстра
Сергія Сентемона: (098) — 28–
33–230

Під час війни вінничани продали товарів за кордон
більше, ніж торік. Тільки борошна та круп менше
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ó 118 êðà¿í ñâ³òó ïðîäàâàëè
ïðîäóêö³þ ç íàøî¿ îáëàñò³ ó ïåðø³ ø³ñòü ì³ñÿö³â 2022-ãî ðîêó. Â³éíà ñóòòºâî âïëèíóëà íà ëîã³ñòè÷í³
ìàðøðóòè. Ïîïðè öå, ïðîäàæ çåðíîâèõ êóëüòóð çà äàíèìè îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè, çð³ñ
íà 41,4% ó ïîð³âíÿíí³ ç ïåðøîþ
ïîëîâèíîþ 2021-ãî ðîêó.
Íàãàäàºìî, ó íàñ º ùî ïðîäàâàòè. Ìèíóëèé ð³ê âèäàâñÿ âðîæàéíèì íà çåðíîâ³. Îáëàñòü ç³áðàëà
õë³áà ñò³ëüêè, ñê³ëüêè íå çáèðàëà
çà âñþ ñâîþ ³ñòîð³þ. Íàâ³òü ó ðà-

äÿíñüê³ ÷àñè íå áóëî òàêèõ ïîêàçíèê³â. Çàãàëüíèé âàë çåðíà ñêëàâ
ó 2021-ìó 6,6 ìëí òîíí.
Äëÿ ïîòðåá íàøîãî êðàþ íà ð³ê
âèñòà÷àº òðîõè á³ëüøå 200 òèñÿ÷
òîíí çåðíà.
Ï³âäåíí³ ïîðòè Îäåñè é Ìèêîëàºâà, ÿê â³äîìî, áóëè çàáëîêîâàí³.
Ò³ëüêè íåäàâíî â³äíîâèëè â³äïðàâêó çåðíà ìîðåì. ² òî íåçíà÷íèìè
ïàðò³ÿìè. ßê æå òîä³ íàøèì âäàëîñÿ âèâåçòè á³ëüøå, í³æ òîð³ê?
Îäèí ³ç ï³äïðèºìö³â, ÿêèé çàéìàºòüñÿ åêñïîðòîì ïðîäóêö³¿, ïîÿñíèâ, ùî ðÿò³âíîþ ñîëîìèíêîþ
ñòàëî íàøå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøó-

âàííÿ ç Ìîëäîâîþ.
— Îáëàñòü ìàº ç Ìîëäîâîþ
çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ, — êàæå
ñï³âðîçìîâíèê. — Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó ðîçòàøîâàíèé
çàë³çíè÷íèé ì³ñò ÷åðåç Äí³ñòåð.
Ñàìå öèì øëÿõîì ñêîðèñòàëèñÿ. Ç Ìîëäîâè äàë³ íà Ðóìóí³þ.
Âèâîçèëè òàêîæ àâòîìîá³ëüíèì
òðàíñïîðòîì. Ëîã³ñòèêà óñêëàäíåíà. Âèòðàòè á³ëüø³, í³æ öå áóëî
ðàí³øå ÷åðåç ïîðòè Ìèêîëàºâà ³
Îäåñè, àëå öå áóâ âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿.
Òèì ÷àñîì åêñïîðò áîðîøíà ³
êðóï ñóòòºâî ñêîðîòèëè ìàéæå
íà 66% ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî

ïðîäàëè ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ìèíóëîãî ðîêó. Ïîÿñíåííÿ ïðîñòå. Ç
ïî÷àòêîì â³éíè ëþäè àêòèâíî ñêóïîâóâàëè áîðîøíî ³ êðóïè. Íå òðåáà áóëî âèòðà÷àòèñÿ íà óñêëàäíåíó
ëîã³ñòèêó. Ðîçêóïîâóâàëè íà ì³ñö³.
Á³ëüøå ïðîäàëè çà êîðäîí æèð³â
òà îë³¿ íà 20%. Õî÷ ÿê äèâíî, àëå
îáëàñòü ïðîäàº çà êîðäîí òàêîæ
ìàøèíè, îáëàäíàííÿ, ìåõàí³çìè
òà åëåêòðîòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ.
Ñòàòèñòèêà íå óòî÷íþº, ùî öå
çà âèðîáè, ò³ëüêè íàçèâàº çàãàëüíó
ñóìó, ÿêó âèðó÷èëè çà ¿õ ðåàë³çàö³þ — $36,6 ìëí.
Ìîëîêà, ìîëî÷íèõ âèðîá³â, ÿºöü

ïòèö³ òà ìåäó ïðîäàëè çàãàëîì
íà $10,4 ìëí.
Òåêñòèëüíèõ âèðîá³â —
íà $9,3 ìëí.
Îñíîâó ³ìïîðòó ñêëàäàº ïðîäóêö³ÿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà (20,6%), ìàøèíè, îáëàäíàííÿ
òà ìåõàí³çìè, åëåêòðîòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ (18,7%), çàñîáè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó (15,2%).
Çàâîçÿòü â îáëàñòü òàêîæ íåäîðîãîö³íí³ ìåòàëè òà âèðîáè ç íèõ
(6,1%), äåðåâèíà ³ âèðîáè (5,3%),
òåêñòèëüí³ ìàòåð³àëè òà âèðîáè
(5,0%).

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Âèøåíüêà, âóë.Þíîñò³, ïëîùà 17 êâ.ì.,
ïîâåðõ 4/9/ö. Ö³íà äîã. (093) 890-91-74

¹ 35 â³ä 31 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì,
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093)
917-09-07
7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 200/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15ñ, êîìóí³êàö³¿. 85000ó.î. (098) 290-29-18

2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
âëàñíèê. (097) 234-07-04
3-ÊІÌÍ.ÊÂ., ÁÐÀÖËÀÂÑÜÊÀ, 6/9/Ö, ÌÅÁËІ, ÒÅÕÍІÊÀ, ÐÅÌ.,
ÏÎÑÓÄ, ÏÎÑÒІËÜ.15000ÃÐÍ. (063) 287-76-97

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâ. 4/5ö, íå êóòîâà,
âåëèêà ê³ìíàòà, êëàäîâêà.12000 ó.î. (068)023-72-59, (063)52348-73

1.7 ÄІËßÍÊÈ

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

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

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

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

2-ê³ìí.êâ., ð-í Ïåäóí³âåð., 1/9/ï, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ï³äâàë,
áàëêîí. Àáî îáì³í íà áóäèíîê. (097) 299-11-69

1.8 ÃÀÐÀÆІ

2-ê³ìí.êâ.ïî âóë.Àíòîíîâà, ïîâ.4/5ö, ïëîùà 53/32/8, ÷åñüê/ïð,
âåëèê³ ê³ìíàòè, õîð.ñòàí.Ö³íà 36500ó.î (068)023-72-59, (063)52348-73

ÃÀÐÀÆ ÌÅÒÀËÅÂÈÉ Ç ÌІÑÖÅÌ, ÁÅÇ ßÌÈ, ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, Â
ÖÅÍÒÐІ ÌІÑÒÀ. Ç ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067)
436-70-14

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

3 ÎÊÐ.ÊІÌÍ.ÊÂ., ÁÐÀÖËÀÂÑÜÊÀ, ÏÎÂ.2/5/-, 56/42/6 ÊÂ.Ì.
ÂІÄ ÀÍ, ІÍÄ.ÎÏÀË., ÍÎÂ.ÐÅÌ.,ÌÅÁ. 55000Ó.Î,ÒÎÐÃ (097)
030-33-20

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ
2-ÊІÌÍ.ÁÓÄ. Ñ.ÊÎÌÀÐÎÂÅ, 55,3/36,3/10 ÊÂ.Ì, 1 ÏÎÂÅÐÕ
ÖÅÃË., 65Ñ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÊÐÈÍÈÖß. ÖІÍÀ ÄÎÃ. (067) 391-1658
3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 3700ó.î. (098) 455-76-52
4-ê³ìí.áóä., 2ïðîâ. Ñâÿòîøèíñüêèé, ïëîùà 120/-/17, 2/öåãë., 5ñ,
âñ³/çð, ÷èñòîâà, îãîðîæà, 120000ó.î (067)713-52-09, 06312261-40
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ,
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093)
917-09-07

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

2. НЕРУХОМIСТЬ:
ЗДАМ В ОРЕНДУ
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ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í, ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ ÂІÄ ÂËÀÑÍÈÊÀ. (097) 03033-20
ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 6925-99, (097) 280-64-21

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
1-10/-, Biííèöÿ, ÷/á, áóäèíîê, êâàðòèðó, ê³ìíàòó, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó! Òåðì³íîâî (096) 4589754

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

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

5.3 ÐІÇÍÅ

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ

0peíäà ðîëåòó íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, öåíòðàëüíèé ðÿä.
Òåðì³íîâî! äîã. (067) 714-56-21

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó!Òåðì³íîâî! (096) 458-97-54

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

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

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

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

1-10 ÊІÌÍ. ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÊІÌÍÀÒÈ, ÊÂÀÐÒÈÐÈ, ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÈ, ÁÓÄÈÍÊÈ. (096) 458-97-54

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

1-ê³ìí.êâ. ð-í «Óðîæàþ», äëÿ 1 ÷îë. Çàã.ïëîùà 13ì, áåç îïàëåííÿ,
ãàçó. (098) 491-69-19

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

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

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

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

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

486215

ÇÍІÌÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÆÈÒËÎ ×È ÏІÄ ÁІÇÍÅÑ. ÄÎÃ.
69-25-99, (097) 280-64-21
ÎÐÅÍÄÀ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÕ ÒÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ ÍÀ ËÅÁÅÄÈÍÑÜÊÎÃÎ, 34. ÄÎÃ. (050) 313-80-36

486215

БУДІВНИЦТВО
6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА
ПОСЛУГИ
6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ЩЕБІНЬ .............................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27

БЕТОННІ ЄВРОПАРКАНИ
Сірі, різнокольорові.
Ціни від виробника.
Vinzabor.com

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

(097) 285-76-46

ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë .................. äîã. ......... (067) 403-46-09
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
5-30Т. ВІДС.,ПІС.,ЩЕБ.,КАМ.ДРОВА ...................................ДОГ. ................(097) 781-22-08
6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,ùåá³íü ........... íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Ãàç.êîòåë Äàíêî12 ................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................(067) 431-88-99
ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ. ............................................... ДОГ. ....................(097) 842-94-21

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

(068) 185-98-39

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

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

Áðèãàäà áóä³âåëüíèê³â âèêîíàº êëàäêó öåãëè, ãàçîáëîêó,
ï³íîáëîêó. (067) 147-97-09

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

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

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÏÎ ÇÐІÇÓ ÄÅÐÅÂ. ÂÈÐІÇÊÀ ÒÀ ÐÓÁÊÀ
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 674-62-60

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

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

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

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

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

511219
511385

«Aqua Life» - áóð³ííÿ àðò. òà ï³ùàíèõ ñâåðäëîâèí íà âîäó «ï³ä
êëþ÷» (096) 274-74-74

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

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097)
338-65-85

(067) 794-19-09

«Ï³ä êëþ÷» ãðóáè, äèìîõîäè. Ðåìîíò äàõ³â òà ³íøå. (098) 788-97-34
«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56
«Ï³ä êëþ÷» ïîãðåáè, îãîðîæ³, ñõîäè, ôóíäàìåíò, êëàäêà öåãëè,
ãàçîáëîê òà ³íøå. (097) 496-06-06
«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãð. Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13

ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (068) 585-36-51
ÂÈÊÎÍÀÞ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐ. ÒÀ ÁÓÄ.ÐÎÁІÒ: ÏËÈÒÊÀ,
ØÏÀÒË., ØÒÓÊÀÒ., ËÀÌ., ÔÀÐÁ.,ÃІÏÑ. (067)949-35-77
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, çåìëÿí³ ðîáîòè. Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ
òà ³íøå. (068) 799-51-79

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

ÂÈÊÎÍÓªÌÎ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß,
ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐ., ÑÀÍÒÅÕÍ. (096) 976-70-61

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

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

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

ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÒÀ ІÍØÅ. (068) 799-51-79

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 9:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 9:00 до 20:00

БУДІВНИЦТВО
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Çåìëÿí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè, äåìîíòàæí³
ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». (068) 799-51-79
ÊËÀÄÊÀ ÃÀÇÎÁËÎÊÓ, ÖÅÃËÈ, ÇÀËÈÂÊÀ ÀÐÌÎÏÎßÑІÂ,
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ. ÊÎÏÀÍÍß ÒÐÀÍØÅÉ. (097) 659-49-13
Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86
Êëàäêà öåãëè, êàìåíþ, òðîòóàðíà ïëèòêà. Áåòîíí³ ðîáîòè. (098)
118-84-07
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13
ÊÎÏÀªÌÎ ÒÀ ×ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊІËÅÖÜ. (097) 449-94-70
Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà, ñò³÷í³
ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü
ÊÎÏÀªÌÎ, ×ÈÑÒÈÌÎ, ÄÎÊÎÏÓªÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ. ØÂÈÄÊÀ
ÒÀ ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (096)306-28-39,
(063)234-68-29

511619

Êîïàºìî. Äîêîïóºìî. ×èñòèìî êðèíèö³, ìåõàí³÷íèì ìåòîäîì
áóð³ííÿ. Âåëèêèé ä/ð. (067) 779-49-42
Ïðîïîíóþ ïîñëóãè åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî.
(097) 708-60-22

511666

Ðåìîíò êàì³í³â, ï³÷îê, äèìîõîä³â, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ.
(098)225-26-81, (063)791-99-02
ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ ÓÒÅÏËÅÍÍß, ÔÀÑÀÄÈ, ÌÎÍÒÀÆ
ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖІ (ÄÀÕІÂ). ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÈ, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß.
(068) 640-83-38

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65

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

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

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

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

ßÊІÑÍÎ ÐÎÁÈÌÎ ÌÎÍÎËІÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÈ, ÏËÎÙÀÄÊÈ, ÇÀËÈÂÊÓ ÁÅÒÎÍÀ, ÀÐÌÓÂÀÍÍß. (068) 640-83-38

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ

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

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

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

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

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

Bíóòð³øí³ ðîáîòè: êîìïëåêñíî, ÷àñòêîâî, äåêîðè òà ³íøå. Äåòàë³
çà òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
Àêóðàòíèé ðåìîíò êâàðòèð: ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà,
ã³ïñîêàðòîí. Íåäîðîãî. (067) 710-53-63
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ.
(096) 587-72-38
Ã³ïñîêàðòîí, øïàòë³âêà, øòóêàòóðêà, ëàì³íàò, ïëèòêà, ïëàñòèê,
øïàëåðè. (096)296-39-97, (093)097-81-33
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42

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
Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðî¿äîì äàõ³â, àíãàð³â, ãàðàæ³â. (067) 737-69-43

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ
1 Áðèãàäà ôàñàäíèê³â âèêîíàº ïðîôåñ³éíå óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
(097) 889-69-22
100% Óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. Êîìïëåêñíî òà ÷àñòêîâî!
Äåòàë³ çà ìîá.òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01

ÌÀËßÐÊÀ, ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ. ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍІ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ. (096) 587-72-38

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

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

Óòåïë. áóäèíê³â ³ ¿õ îçäîáë. ççîâí³, ï³íîïëàñòîì òà äåêîðàò.
øïàòë³â.,ðèøòóâàííÿ (067) 588-42-25

Ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, øïàëåðè, ìàëÿðí³ ðîáîòè.
Âíóòð³øí³ ðîáîòè. (097)484-75-00, 67-04-26

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÎÔІÑІÂ, ÁÓÄÈÍÊІÂ «ÏІÄ ÊËÞ×». (096)
587-72-38

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

Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè,
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11
ÐÅÌÎÍÒ ÎÑÅËІ: ÏËÈÒÊÀ, ØÒÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ,
ËÀÌІÍÀÒ, ÄÂÅÐІ. ßÊІÑÍÎ, ÎÕÀÉÍÎ. (068) 204-59-46
Øòóêàòóðêà ï³ùàíî-öåìåíòíà, ñòÿæêà ï³äëîãè. Äîñòóïí³ ö³íè.
(097) 990-72-73
Øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ. (098) 118-84-07

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ
STELIVSIM.COM.UA ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ.
(096)620-45-41, (068)003-25-53
ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ, ÒÊÀÍÈÍÍІ,
«ÅÊÎÑÒÅËІ», ÔÎÒÎÄÐÓÊ ÍÀ ÑÒÅËßÕ. (096)809-56-22,
(093)303-76-75
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. ÌÀÒÎÂІ, ÃËßÍÖÅÂІ, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (067)877-96-66, (063)289-32-17
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95,
(067)430-45-00
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ØÂÈÄÊÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ. (098)653-45-63,
(073)016-15-29

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
Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâëåííÿ äóø, âàí,óí³òàç³â (098) 118-84-07
ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87
ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, 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
«ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57
«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó.
(067) 428-97-33

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
511091

Äèâàí-ñîôà, á/â .......................................... äîã ........ (097) 560-06-31
Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093) 060-71-99

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
АВТОКЛАВИ. ....................................................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
Ãàçîâà ïëèòà, ÿê íîâà .......................... 1500ãðí. ........(096) 418-19-13
ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ ТА З/Ч .......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.ДВИГУНИ. РЕМОНТ...............................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.КУКУРУДЗОЛУЩІЛКИ ........................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.МЛИНИ, БУРЯКОРІЗКИ ......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
Êîòëè Ê×Ì, ÀÃÂ, êèëèì,âåðñòàò äåð .......... ï³âö³íè ........ (067) 981-70-94
Ïðàëüí³ ìàøèíè ç Í³ìå÷÷èíè ........................ äîã. ........ (067) 390-97-28
Ò/â á/â ç Í³ìå÷÷èíè .................................... äîã. ........ (067) 390-97-28
Ò/â Ñòàðò, â³äì³ííèé ñòàí ...................... 300 ãðí. ........ (093) 787-21-03
Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì ........................ äîã. ........ (067) 160-51-97
Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19
Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-16, õîð.ñòàí .................. äîã. ........ (097) 212-77-20
Õîëîäèëüíèê, ãàç.êîëîí, äâèã.3êÂò ............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96

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

7.5 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Ñëèâó, ãðóøó ............... äîã. ........ (068) 412-55-36
À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68
ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........(098) 841-68-15
ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37
ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71
Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñ., ãàçîâ³ .................. äîã. ........ (067) 456-66-51
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
Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93
Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41
Åë.øàøëè÷., åë.âàô., ÿëèí.³ãðàøêè ................ äîã. ........ (096) 744-49-31
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 ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74
Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49
Õîëîäèë., ïðàë.ìàø,ò/â Led íà ç/÷ ................ äîã. ........ (067) 777-79-45
Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî÷èé.................. äîã. ........ (096) 461-20-33
Õîëîäèëüíèê, õîðîøèé, ðîáî÷èé ................... äîã. ........(068) 316-32-18
ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, òåðìîñ, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66

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

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

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

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

ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ.
Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16

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

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

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

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

«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

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

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

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

100% 0ãîðîäí³ ðîáîòè, çáèðàííÿ êàðòîïë³,ìîæó ðîáèòè çàêðóòêè,
³íøó æ³íî÷ó ðîáîòó (096)4-58-97-54

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

100% A ìè âèêîíóºìî: äåìîíòàæí³, çåìëÿí³ ðîá, ï³äéîì áóä.
ìàòåð³àëó. Âèâ³ç ñì³òòÿ (068) 799-51-79

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

100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068) 585-36-51

ÒÅÐÌІÍ. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ
ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í (067)735-17-72, (095)295-9106

100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî 30
êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ â³êîí.
ßê³ñíî! (096458-97-54
A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â,
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839
À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ.
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä íà
äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68
Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (096) 013-96-48
Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
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)060-71-99,
Îëåêñ³é

Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî á/â
õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-71-28
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99
508516

АВТО, МОТО

¹ 35 â³ä 31 ñåðïíÿ 2022 ðîêó

8. АВТОМОБІЛІ

«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í (097674-43-61

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

ÂÀÇ-21093, 2006ð.â., î.ä.1500, õîðîøèé ñòàí. (068) 355-24-71

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

Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17

8.3 ÊÓÏËÞ
Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76
Àâòîâèêóï ÂÀÇ, Ëàäà, ³íîìàðêè, øâèäêî. (096) 003-62-75

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ
Kyïëþ ç/÷ ÌÒÇ, âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ. (067) 491-43-68
Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48
Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93
Ïåðåäí³ ìîñòè íà ÌÒÇ íîâîãî,ñòàðîãî çðàçêó òà áàëî÷í³, ï³ñëÿ
êàï. ðåì. Á³ëîðóñü. (067) 318-15-13
Ïðîäàì ç/÷ äî åêñêàâàòîðà, òðàêòîðà: êîâø³, öèë³íäðè, íàñîñè
òà ³íøå. (067) 954-40-57
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

1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ. Ïåðåâåçåííÿ
ìåáë³â, êâàðòèðè, ³íøå. (098718-21-80
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068)585-36-51
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, ï³äéîì áóä.ìàòåð., çåìëÿí³ ðîá, êîïêà òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè. (068)799-51-79
Baíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2,5ò Ãàçåëü òåíò, Ô³àò Äîáëî. Âàíòàæíèêè. (050)633-05-05
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 18598-39
Docòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì,³íøå.
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. (068)185-98-39

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

(096) 838-33-73
Àêóðàòíî ðîçâàíòàæèì/çàâàíòàæèì ï³àí³íî, ìåáë³, áóä.ìàòåð³àëè.
Âàíòàæíèêè. (097) 990-77-92
Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë.
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33
Âàíòàæíå ïåðåâåçåííÿ Ìåðñ-Ñïðèíòåð, 20êóá, äî 3ò, ïî ì³ñòó,
îáëàñò³, Óêðà¿í³. (067) 740-94-50
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ,
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06

Aâòî ç/÷ êóïëþ Ç²Ë, ÃÀÇ, ÓÀÇ ....................... äîã. ........ (098) 841-72-05

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

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß. ÃÀÇÅËÜ, ÊÓÇÎÂ 4Ì, ÎÁ‘ªÌ 12Ì3,
ÄÎ 2,5 ÒÎÍ. ÎÁËÀÑÒÜ, ÓÊÐÀ¯ÍÀ (093) 491-06-93

Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18

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

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

511089

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
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Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82
Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

РОБОТА, ПОСЛУГИ
511007

510552

9. РОБОТА

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

9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ

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

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

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

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ.
(067) 770-17-14
ÂÎÄІ¯ ÊÀÒ. Ñ+Å ÏÎ ÇÀÕ. ªÂÐÎÏІ. Ç/Ï 80 ªÂÐÎ/ÄÅÍÜ. ×ÎË.
ÄÎ 70 Ð., Ä/Ð ÂІÄ 1Ð. ÊÎÍÑ (093)012-83-93, (096)742-55-02

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ×ÎË/ÆІÍ. ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÂÈÑ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐÈªÌ. (098) 460-41-99

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта.
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-7902, (067)417-94-37

KYXAP-Ì’ßÑÍÈÊ, ÍÅÏÎÂÍÈÉ ÐÎÁÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ, 2/2 Ç 7.00
ÄÎ 15.30. Ç/Ï 4250ÃÐÍ. (098)662-94-35, (097)783-87-11

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

Áàðèñòà íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), ç 8 äî 22, 7/7, ç/ï 9000 ãðí.
(063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Áàðèñòà íà Ïèðîãîâà (çóï.Çàáîëîòíîãî), 7:30-22:30, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Áàðèñòà íà Òÿæèë³â (Âàòóò³íà), ç 8 äî 21, 3/3, ç/ï â³ä 6000 ãðí.
(098) 254-25-76, Ìàðèíà

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ

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

ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß Â ÊÀÔÅ, ÒÐÖ ÌÅÃÀÌÎËË. 15 ÐÎÁÎ×ÈÕ
ÇÌІÍ. (066) 115-05-60

ÏÅÊÀÐ ÒÀ ÊÓÕÀÐ Â ¯ÄÀËÜÍÞ ÌÓÇÈ×ÍÎÃÎ ÊÎËÅÄÆÓ, ÂÓË.
ÑÎÁÎÐÍÀ. (097) 403-50-69

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ, Ð-Í ÒßÆÈËІÂ. ÃÐÀÔІÊ
ÒÈÆ./ÒÈÆ. 8-19. Ç/Ï 6300/15Ð.Ä. (097) 596-30-04

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Ó ÔÀÑÒ-ÔÓÄ Â ÖÅÍÒÐІ. ÆІÍÊÀ 25-60ÐÎÊІÂ. Ç/Ï
500 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ, 7.00-19.00. (097) 571-84-38

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà Ïàðõîìåíêà (ð-í Çàë.âîêç.),
7:30-22, 4/4,â³ä 9000. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

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

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Áðàöëàâñüêó, ç 7:00 äî 22:00,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

ÏÐÎÄÀÂÖІ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ÂÈ¯ÇÄÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ, ÂІÄ 1000-2500
ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 7:00
äî 22:30, 7/7, ç/ï 10000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

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

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

510805

KACÈÐ Â ¯ÄÀËÜÍÞ, ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: 1/2. Ç/Ï 7800ÃÐÍ ÇÀ
10 ÇÌІÍ. (098)662-94-35, (097)783-87-11

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ïîðèêà), 7:00-22:30,
4/4, ç/ï 10000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 8-22:30,
3/3, ç/ï 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), ç 8 äî 22,
7/7, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ïóøê³íà), ç 8 äî 22,
3/3, ç/ï 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Á.Ñòóïêè), 7-21:00,
7/7, ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

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

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

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Øåïåëÿ) ç 8 äî
21, 4/4, ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

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

Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó (áåç êàñè), 8-20
àáî 10-22, 3/3. (097) 612-95-51, Àëëà

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ (ð-í «Çîðÿ»), 7:30-22:30,
4/4,â³ä 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÈ ÂІÄÄІËÓ ÎÕÎÐÎÍÈ ÍÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÓ ÔІÐÌÓ.
ÁÀÆÀÍÎ ÂÎÄІÉÑÜÊÅ ÏÎÑÂІÄ×. ÒÀ À/Ì. (067) 462-70-11

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÂÈ¯ÇÄÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ, ÂІÄ 1000-2500 ÃÐÍ. Â
ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22

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

ÍІ×ÍÈÉ ÑÒÎÐÎÆ, 35-45 ÐÎÊІÂ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. ÍІ×
×ÅÐÅÇ ÍІ×. (068) 160-20-78

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ë.Òîëñòîãî), 7-22,
4/4, â³ä 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ.
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. (050) 293-08-70

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà Êè¿âñüêó (2 ë³êàðíÿ), 7:30-22:30,
4/4,â³ä 9000ãðí. (097)931-19-22, Â³êòîð³ÿ

Ïðèéìàëüíèê ñèðîâèíè ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 18,
5/2, ç/ï 12000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, ç 8 äî 22:30, 3/3,
ç/ï 10000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ
Ï³öåéîëà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï â³ä 10000
ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà

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

ÏÐÎÄÀÂÖІ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ ÍÀ ÂÈ¯ÇÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ, ÂІÄ 10002500 ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ, ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ, ІÍÆÅÍÅÐ-ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ
ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. (098) 455-90-31
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ, ÑËÞÑÀÐІ ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ
ÐÎÁÎÒÓ. (067) 433-15-81
ÐÎÁІÒÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÑÅËÎ Ç ÏÐÎÆÈÂÀÍÍßÌ. (096) 31838-77
Ð³çíîðîáî÷³ ïîòð³áí³ òåðì³íîâî íà ðîáîòó. (067) 147-97-09
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32
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9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». ÒÈÆÄÅÍÜ ×ÅÐÅÇ ÒÈÆÄÅÍÜ. (050) 293-08-70
Àäì³í³ñòðàòîð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 20, 5/2,
ç/ï 18000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ. Æ³íî÷èé îäÿã. Ïîîïåðàö³éíå âèð-âî. Ç/ï
âèñîêà, ñîöïàêåò. (073) 033-66-99
ØÂÀ×ÊÀ ÍÀ ÏÅÒÅËÜÍÓ ÌÀØÈÍÓ. ÄÎÑÂІÄ ÎÁÎÂ ßÇÊÎÂÈÉ.
ÏÎÄÐÎÁÈÖІ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: (068) 033-66-99

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

511607

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

511433

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ Â ІÇÐÀ¯ËÜ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 60-65 Ð. Ç/Ï ÂІÄ
3000 ÄÎË. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)012-83-93
ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÇÀÂÎÄÈ Â ÑËÎÂÀ××ÈÍÓ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 55 Ð.
Ç/Ï 1000 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (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
ÍÀ ÂÈ¯ÇÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÂІÄ 1000-2500
ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22
ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÂÈ¯ÇÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ, ÂІÄ 1000-2500 ÃÐÍ. Â
ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
A ìè øóêàºìî ðîáîòó ç ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â.
Ìèòòÿ â³êîí. ßê³ñíî. (096)45897-54
A ÿ øóêàþ ðîá.ïî îáð³çö³ äåðåâ (àâàð³éí³, ïëîäîâ³). Ðîçïèë, ³íøå.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Ïåòðî
À ìè øóêàºìî ðîáîòó! Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî.
ßê³ñíî. Äåòàë³ ïî òåë.: (067)877-27-92, Áîðèñ
ÄÎÃËßÍÓ ËÞÄÈÍÓ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ, Ç ÂÅËÈÊÈÌ ÄÎÑÂІÄÎÌ
ÐÎÁÎÒÈ. (098) 995-01-64
Äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ä³ì, ñàä, ãîðîä, ãàçîí. Ñòîðîæ.
Îõîðîíåöü. (067) 430-71-99
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70, 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
Àíãë³éñüêà ìîâà. Âèøåíüêà. (097)501-39-09, (093)146-78-67
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 13080-89
Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ
ÄÎ ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)43329-54
Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

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

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096)4-5-89754
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098)095-23-92, (093)536-86-74

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

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

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

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

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

ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. (067) 263-09-40

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

ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54
ÐÅÀÁІËІÒÀÖІß ÏІÑËß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß,
ІÍÑÓËÜÒІÂ, ÊÎÂІÄ, ÏÎÐÀÍÅÍÜ ÒÀ ІÍØÅ (093) 491-06-93

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ

ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99
ÏÅÐÅÃÍІÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ (ßÊІÑÍÈÉ) (067) 431-88-99

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

11.5 ÊÓÏËÞ
11.6 ÏÎÑËÓÃÈ
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! 096)4-58-97-54
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92

12. ЕЛЕКТРОНІКА
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА
12.3 ÏÎÑËÓÃÈ

Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) 935-65-71
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41
Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè,
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ

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

16.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçí.
Â³éíè, 12 òîì³â. (097560-06-31

Ïåðåçàïèñ íà DVD-äèñêè ç àóä³î-â³äåîêàñåò, ïëàò³âîê. Ìóç., ê³íî
íà çàìîâëåííÿ. (095) 361-99-79
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

511375

(067) 431-88-99

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

Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Ñëèâó, ãðóøó ............... äîã. ......... (068)412-55-36

507973

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

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ

506662

511004

16.2 ÊÓÏËÞ
Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî.
(067)93317-24
ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÊÎÐÀËÎÂІ ÒÀ ÁÓÐØÒÈÍÎÂІ ÁÓÑÈ, ÐÎÃÈ,
ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè,
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14

À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68
Êóïëþ ãàíòåë³, ãèð³, ãðèô äëÿ øòàíãè, äèñêè äëÿ øòàíãè, âåëîñèïåä. Ñåéô á/â (063) 292-56-89

17. ТВАРИНИ
17.1 ÏÐÎÄÀÌ
Ïîðîäèñò³ êóðè, êà÷êè, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ãîëóáè
òà ïåðåãí³é. (067)869-88-93, (063)130-30-80
×îðíî-ðÿáà ïåðâ³ñòêà ³ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà òåëèöÿ. Æìåðèíñüêèé
ð-í. (068)043-07-59, (093)515-37-51

17.2 ÊÓÏËÞ

ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß,
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-4664, 57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64,
57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64

Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Ñëèâó, ãðóøó Ö³íà äîãîâ³ðíà. (068412-55-36

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

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

18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ
Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ÄÁ N222602,
â³ä 19.06.20018ð., íà ³ì’ÿ Òè÷èíñüêèé Àíäð³é Іâàíîâè÷, ââàæàòè
íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ,
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ,
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé
áóäèíîê ñìò Òèâð³â, âóë. Ïàðõîìåíêà,14 íà ³ì‘ÿ Áóãà Ìèêîëà
Â³êòîðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

19.3 ÐІÇÍÅ

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ¹ÁÑ ¹115712 íà ³ì‘ÿ
Ëîçîâñüêà Òåòÿíà Âàñèë³âíà. Ââàæàòè íåä³éñíèì.

18.09.2022ð. î 12-00 çà àäðåñîþ: âóë.600-ð³÷÷ÿ, 21, â³äáóäóòüñÿ
çâ³òí³ çáîðè Ãîëîâè ìàñèâó «Â³ííèöüê³ Õóòîðè-2». Òåë. íå âêàçàíèé

Âòðà÷åíî äèïëîì ËÌ ¹007341 íà ³ì‘ÿ Ðîãîç³í Âîëîäèìèð Îëåãîâè÷. Äèïëîì ââàæàòè íåä³éñíèì.

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.2 ÊÓÏËÞ
KYÏËÞ ÄÅÐÅÍ (ÊÈÇÈË). ÑËÈÂÓ, ÃÐÓØÓ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ.
(068) 412-55-36
À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71
ÁÐÓÕÒ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÈÉ, ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І.
ÌÀÃÍІÒÎËÀ SHARP ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

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

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

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

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

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

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 57-30-64

508516
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ÐÅÊËÀÌÀ

RIA, Ñåðåäà, 31 ñåðïíÿ 2022

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
«Â³ííèöüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà»
(êîä ªÄÐÏÎÓ 00382013) ³íôîðìóº
ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.
1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ
21001, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ãë³áà
Óñïåíñüêîãî, 8. Òåëåôîí (0432)
62–40–02
2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè.*
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòåðèñòèêà.
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü — íîâå
áóä³âíèöòâî àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿
çà àäðåñîþ: âóë. Ãîíòè 34 á, ì. Â³ííèöÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Íîâå áóä³âíèöòâî àâòîçàïðàâíî¿
ñòàíö³¿ ³ç âñòàíîâëåííÿì 3 ï³äçåìíèõ ðåçåðâóàð³â äëÿ ïðèéìàííÿ,
çáåð³ãàííÿ ³ çàïðàâêè äèçåëüíèì
ïàëüíèì âàíòàæíîãî òà ëåãêîâîãî
àâòîòðàíñïîðòó. Çàãàëüíèé îá’ºì
çáåð³ãàííÿ ñòàíîâèòü 210 ì3. Â³äïóñê ïàëèâà áóäå çä³éñíþâàòèñÿ
÷åðåç ïàëèâîðîçäàâàëüíó êîëîíêó
ç îäíèì ï³ñòîëåòîì.
Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Íîâå áóä³âíèöòâî àâòîçàïðàâíî¿
ñòàíö³¿ ³ç âñòàíîâëåííÿì 3 íàäçåìíèõ ðåçåðâóàð³â ç àíàëîã³÷íèì
îáëàäíàííÿì äëÿ ïðèéìàííÿ,
çáåð³ãàííÿ ³ çàïðàâêè äèçåëüíèì
ïàëüíèì âàíòàæíîãî òà ëåãêîâîãî
àâòîòðàíñïîðòó.
Îäíàê öÿ àëüòåðíàòèâà ïîòðåáóº
çá³ëüøåííÿ ïëîù³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, Íàäçåìíèé
âàð³àíò ðîçì³ùåííÿ ðåçåðâóàð³â ìàº
çíà÷íî á³ëüøå ðèçèê³â òåõíîãåííîãî
òà åêîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó. Çá³ëüøåííÿ âòðàò â³ä âèïàðîâóâàííÿ ³
ïîâ’ÿçàíå ç öèì ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³
íàôòîïðîäóêò³â ó çâ’ÿçêó ³ç çíà÷íèì
ïåðåïàäîì òåìïåðàòóð íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. Òàêèì ÷èíîì,
òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1 º íàéá³ëüø
åôåêòèâíîþ ÿê ç åêîíîì³÷íî¿, òàê ³ ç
òåõíîëîã³÷íî¿ òî÷îê çîðó, â³äïîâ³äàº
ñó÷àñíèì âèìîãàì ïðîòèïîæåæíèõ,
ñàí³òàðíèõ òà åêîëîã³÷íèõ íîðì.
3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.
Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ïëîùàäêè ÏðÀÒ «Â³ííèöüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà»,
ùî ðîçòàøîâàíà ïî âóë. Ãîíòè 34 á,
ì. Â³ííèöÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó îðåíäè çåìë³.
Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³: òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ
³ñíóþ÷îãî çåìëåâ³äâî-äó. Äîäàòêîâèé çåìëåâ³äâ³ä íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.
Ðîçãëÿä òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè º íåäîö³ëüíèì ó çâ’ÿçêó ç òèì,
ùî ïðèáëèæàº îá’ºêò ï³äâèùåíî¿
íåáåçïåêè äî íàñåëåíîãî ïóíêòó, ìàº îáìåæåííÿ ïî òåðèòîð³¿ ³
íåñïðèÿòëèâèé ðåëüºô.
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ
íîñèòü ïîçèòèâíèé õàðàêòåð. Îñíîâíèìè ïàðàìåòðàìè º çá³ëüøåííÿ
íàäõîäæåíü ó ì³ñöåâèé áþäæåò,
îïòèì³çàö³ÿ òà ïîêðàùåííÿ ëîã³ñòè÷íèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, íàäàííÿ
ïîñëóã ïî çàïðàâö³ âàíòàæíîãî òà
ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòó ÿê³ñíèì
ïàëèâîì.
5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà,
ïëîùà, îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî)
Äîñòàâêà ïàëüíîãî çä³éñíþâàòèìåòüñÿ àâòîöèñòåðíàìè-ïàëèâîâîçàìè òà çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì.
Çëèâ ïàëèâà ç àâòîöèñòåðí ïåðåäáà÷åíî êð³çü ãåðìåòè÷í³ çëèâí³
øâèäêîðîç’ºìí³ ìóôòè òà ñïåö³àëüí³
ô³ëüòðè, ÿê³ çàïîá³ãàþòü ïîïàäàííþ
ìåõàí³÷íèõ ñóì³øåé â ðåçåðâóàðè.
Çáåð³ãàííÿ äèçåëüíîãî ïàëèâà
ïåðåäáà÷åíî â 3-õ ï³äçåìíèõ ñòàëåâèõ, ãîðèçîíòàëüíèõ ðåçåðâóàðàõ,

îá’ºìîì 70 ì3 êîæíà. Ðåçåðâóàðè
îáëàäíàí³ ñèñòåìîþ ïîâåðíåííÿ
ïàð³â íàôòîïðîäóêò³â ïðè ¿õ çàïîâíåíí³, äèõàëüíîþ àðìàòóðîþ ç
êëàïàííîþ ñèñòåìîþ, òåõí³÷íèìè
ïðèñòðîÿìè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïåðåïîâíåííÿ ºìíîñò³ ïðè çëèâ³ íàôòîïðîäóêò³â.
Äëÿ çàïðàâëåííÿ òðàíñïîðòó äèçåëüíèì ïàëèâîì ïåðåäáà÷åíà îäíà
ïàëèâîðîçäàâàëüíà êîëîíêà ç îäíèì
ï³ñòîëåòîì.
Ð³÷íà ðåàë³çàö³ÿ äèçïàëèâà ñòàíîâèòü 5250 ì3.
Ê³ëüê³ñòü çàïðàâîê íà äîáó äèçïàëèâîì ñòàíîâèòü 100 àâòî.
²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ: âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â — ì³ñüêà ìåðåæà; âîäîâ³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ
âîä ç ì³ñöü ëîêàëüíèõ çàáðóäíåíü
íàôòîïðîäóêòàìè — íà î÷èñí³ ñïîðóäè ñò³÷íèõ âîä â³ä íàôòîïðîäóêò³â
(ñåïàðàòîð íàôòîïðîäóêò³â) ç ïîäàëüøèì ñêèäîì â ðåçåðâóàð-íàêîïè÷óâà÷ ç ïåðåëèâîì ó ì³ñüêó
äîùîâó êàíàë³çàö³þ.
6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
— âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íå ïîâèíí³
ïåðåâèùóâàòè ãðàíè÷íî äîïóñòèì³
êîíöåíòðàö³¿ òà ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ äîçâîëó íà âèêèäè;
— â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ
â ïðîöåñ³ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³,
ïîâèíí³ òèì÷àñîâî çáåð³ãàòèñü òà
ïåðåäàâàòèñü ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì,
çã³äíî ïîïåðåäíüî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â, ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî â³äõîäè;
— äîòðèìàííÿ ïðàâèë åêñïëóàòàö³¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿;
— àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ íå ïîâèííî ïåðåâèùóâàòè ãðàíè÷íîäîïóñòèì³ ð³âí³ øóìó;
— çä³éñíþâàòè åêñïëóàòàö³þ
îá’ºêòà çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè ïîæåæíî¿ áåçïåêè
ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ øê³äëèâîãî
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
— àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ 1
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
— äîòðèìóâàòèñü ì³ñòîáóä³âíèõ
óìîâ òà îáìåæåíü, ðîçì³ð³â ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè, ïðîòèïîæåæíèõ
ðîçðèâ³â ì³æ áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
— íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà
ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåðíàòèâàìè:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ä³ëÿíêè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêòà äëÿ éîãî
áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷åí³
íàñòóïí³ çàõîäè:
— âèâåçåííÿ çàéâîãî ´ðóíòó, ùî
óòâîðþºòüñÿ ïðè áóä³âíèöòâ³ â ì³ñöÿ
âëàøòóâàííÿ íàñèïó;
— îáëàøòóâàííÿ îá’ºêòà øòó÷íîþ
ìåðåæåþ áëèñêàâêîâ³äâîäó;
— âëàøòóâàííÿ ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â
äî ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà;
— çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ïðîòèïîæåæíèõ âèìîã çà ðàõóíîê â³äïîâ³äíîãî ³íæåíåðíîãî
îñíàùåííÿ îá’ºêòà;
— ï³ä’ºäíàííÿ îá’ºêòà äî ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ;
— çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî âèâåçåííÿ áóä³âåëüíèõ òà ³íøèõ âèä³â
â³äõîä³â ç òåðèòîð³¿ îá’ºêòà.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Àíàëîã³÷íî òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³
1, îêð³ì òîãî, ùî íàçåìíèé âàð³àíò
ðîçì³ùåííÿ ðåçåðâóàð³â â³äð³çíÿºòüñÿ îá’ºìàìè çåìëÿíèõ ðîá³ò íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
— ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ òà ãåîäåçè÷í³ âèøóêóâàííÿ íà ìàéäàí÷èêó
áóä³âíèöòâà;

Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ìàº ïðàâî ðîçãëÿäàòè á³ëüøå òåõí³÷íèõ òà òåðèòîð³àëüíèõ àëüòåðíàòèâ.

— îðãàí³çàö³ÿ â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâîãî ñòîêó;
— çí³ìàííÿ íàñèïíîãî òà ´ðóíòîâî-ðîñëèííîãî øàðó ïðè ïðîâåäåíí³
çåìåëüíèõ ðîá³ò, îêðåìå éîãî ñêëàäóâàííÿ òà ïîâåðíåííÿ ïðè ïëàíóâàíí³ òåðèòîð³¿, ùî çàáåçïå÷óº éîãî
ìàêñèìàëüíå çáåðåæåííÿ.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
Íå ðîçãëÿäàºòüñÿ. Ó çâ’ÿçêó ³ç
òèì ùî ä³ëÿíêà äëÿ ðîçì³ùåííÿ
àâòîìîá³ëüíîãî çàïðàâíîãî ïóíêòó
çíàõîäèòüñÿ ó âëàñíîñò³ ñóá’ºêòà
íà óìîâàõ îðåíäè, çã³äíî ä³þ÷îãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâîãî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ:
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — âèêèäè â³ä
áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â,
çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò, ôàðáóâàëüíèõ
ðîá³ò, çåìëÿíèõ ðîá³ò òà ïåðåñèïêè
ìàòåð³àë³â;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — âèêèäè â³ä
çëèâó äèçïàëèâà â ï³äçåìí³ ðåçåðâóàðè, äèõàëüíèõ êëàïàí³â ðåçåðâóàð³â, ïàëèâîðîçäàâàëüíî¿ êîëîíêè,
äâèãóí³â âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ
àâòîòðàíñïîðòó.
Àêóñòè÷íå ñåðåäîâèùå:
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — òèì÷àñîâèé
øóìîâèé âïëèâ íà ïðèëåãëó òåðèòîð³þ â³ä áóä³âåëüíèõ ðîá³ò;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — î÷³êóºòüñÿ
øóìîâèé âïëèâ íà ïðèëåãëó òåðèòîð³þ, çóìîâëåíèé ìàíåâ-ðóâàííÿì
àâòîòðàíñïîðòó íà òåðèòîð³¿ îá’ºêòà.
Âîäíå ñåðåäîâèùå:
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — îáñÿãè âîäîêîðèñòóâàííÿ òà ìîæëèâà çì³íà
ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — çàïðîåêòîâàíå â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêîïîáóòîâèõ òà ïîâåðõíåâèõ ñòîê³â
äîçâîëÿþòü âèêëþ÷èòè íåãàòèâíèé
âïëèâ íà âîäí³ ðåñóðñè.
¥ðóíòè:
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — òèì÷àñîâèé
âëèâ ï³ä ÷àñ çåìëÿíèõ ðîá³ò, ï³ñëÿ
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ
ðîá³ò ïåðåäáà÷àºòüñÿ éîãî â³äíîâëåííÿ;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — íåãàòèâíîãî âïëèâó íå î÷³êóºòüñÿ. Ïîòåíö³éíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ
´ðóíòó º âèïàäêîâ³ ïðîëèâè ïàëüíîãî. Äëÿ çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíîãî
âïëèâó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðÿä ³íæåíåðíèõ çàõîä³â.
Óòâîðåííÿ â³äõîä³â — âñ³ â³äõîäè
ïëàíóºòüñÿ ïåðåäàâàòè ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïîâîäæåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì, â³äïîâ³äíî
äî äîãîâîð³â. Òèì÷àñîâå íàêîïè÷åííÿ â³äõîä³â ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.
Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå:
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — òèì÷àñîâèé
âïëèâ ï³ä ÷àñ çåìëÿíèõ ðîá³ò;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — íåãàòèâíîãî âïëèâó íå î÷³êóºòüñÿ.
Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò;
— ïðè áóä³âíèöòâ³ — î÷³êóºòüñÿ
ïîðóøåííÿ ðîñëèííîãî øàðó ´ðóíòó
òà òèì÷àñîâèé âïëèâ çóìîâëåíèé
ïðèñóòí³ñòþ ëþäåé òà îáëàäíàííÿ
íà ìàéäàí÷èêó;
— ïðè åêñïëóàòàö³¿ — î÷³êóºòüñÿ
âïëèâ ÷åðåç ìàíåâðóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó íà òåðèòîð³¿ îá’ºêòà.
Âïëèâ íà êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò —
íà åòàï³ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿
íå î÷³êóºòüñÿ;
Âïëèâ íà òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå — äîïóñòèìèé.
ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2
àíàëîã³÷í³ òåõí³÷í³é àëüòåðíàòèâ³ ¹ 1, çà âèíÿòêîì éìîâ³ðíîãî
çá³ëüøåíîãî îáñÿãó âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ, á³ëüø çíà÷íî¿ éìîâ³ðíîñò³
âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó àâàð³éíèõ
ñèòóàö³é, òà ïåâíèõ â³äì³ííîñòåé
ùîäî âïëèâó íà ´ðóíòè, ïîâ’ÿçàíèõ
ç óñòàíîâêîþ íàçåìíèõ ðåçåðâóàð³â
äëÿ çáåð³ãàííÿ ïàëüíîãî.
ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 1
ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ì³ñüê³ àâòîçàïðàâí³ ñòàíö³¿;

ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòèâè 2
íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.
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”)
Äðóãà êàòåãîð³ÿ âèä³â ïëàíîâàíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü
ìàòè çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà
ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, ñò. 3, ï. 3, ï. ï. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ”
¹ 2059VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó
(ïîâåðõíåâå òà ï³äçåìíå çáåð³ãàííÿ
âèêîïíîãî ïàëèâà ÷è ïðîäóêò³â ¿õ
ïåðåðîáêè íà ïëîù³ 500 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â ³ á³ëüøå àáî îá’ºìîì (äëÿ
ð³äêèõ àáî ãàçîïîä³áíèõ) 15 êóá³÷íèõ ìåòð³â ³ á³ëüøå).
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
Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà
ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ
ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»
¹ 2059-VIII â³ä 23 òðàâíÿ 2017 ðîêó.
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 îáãîâîðåí-

íÿ 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 SARSCoV-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 âåáñàéò³ 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 Äîçâ³ë
íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò
òà Äîçâ³ë íà âèêèäè â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ
³íñïåêö³ºþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ Óêðà¿íè òà Óïðàâë³ííÿì
ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ
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¿ ÎÂÀ,
21021, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Â. Ïîðèêà, 29, òåë. (0432) 43–74–08 E-mail:
uprter@vin.gov.ua.
Êîíòàêòíà îñîáà — Íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ Çîíîâà Ìàð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, òåë.: (0432) 43–74–08.
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РОБЛЯТЬ НАСТІЛЬНІ ІГРИ: «У НАШІ
СТРАТЕГІЇ ГРАЮТЬ І ВІЙСЬКОВІ»
Релокація  Компанія «Lord of Boards»
перекладає найбільш популярні у світі
настільні ігри українською мовою. Через
війну переїхали з Києва до Вінниці.
За короткий термін не тільки відновили
роботу, а й взялися за амбітні плани.
Співвласник фірми Роман Козумляк
розповів про те, як хобі переросло
у прибуткову справу
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (063)7758334

Êîìïàí³¿ «Lord of Boards», ÿê
ðîçêàçàâ Ðîìàí, âñüîãî ÷îòèðè
ðîêè. Çà òàêèé íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó ¿õíÿ ô³ðìà, ùî íàðîäèëàñÿ ç õîá³, ïî÷àëà óêëàäàòè
êîíòðàêòè ³ç ïàðòíåðàìè ç óñüîãî ñâ³òó òà ñòâîðþâàòè àäàïòàö³¿
ñâ³òîâèõ õ³ò³â âèíÿòêîâî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Â³éíà çìóñèëà øâèäêî âèçíà÷àòèñü, êóäè ïåðå¿æäæàòè: ¿õ ñêëàä
íà Îáîëîí³, ùî â Êèºâ³, çà÷åïèëî âèáóõîâîþ õâèëåþ, òîìó
âñå, ùî áóëî çðîáëåíî âàæêîþ
ïðàöåþ, äîâåëîñÿ ïåðåâîçèòè
ó íîâå ì³ñöå.
Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Â³ííèö³
âîíè ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ³
ÿê îíëàéí-ìàãàçèí, ³ ÿê âèäàâíèöòâî.
— Ó Â³ííèö³ íàì êîìôîðòíî. Ïëàíóºìî ðîçøèðÿòèñÿ,
íàéíÿòè á³ëüøå ïðàö³âíèê³â.
À ïîïèò íà íàøó ïðîäóêö³þ
çð³ñ îð³ºíòîâíî íà 50%. Öüîìó
º ïîÿñíåííÿ — ÷åðåç â³éíó ëþäè
íå ïëàíóþòü ñîá³ â³äïóñòêè, àëå
õî÷åòüñÿ çðîáèòè ñâîº äîçâ³ëëÿ
ö³êàâ³øèì ³ äîäàòè ïîçèòèâó, —
ñêàçàâ ñï³âçàñíîâíèê ô³ðìè Ðîìàí Êîçóìëÿê.

АДАПТАЦІЯ «ІГРАШОК» — ЦЕ
ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ
Íàñò³ëüíèõ ³ãîð, çà ñëîâàìè
ï³äïðèºìöÿ, â íèõ ïîíàä 1000 íàéìåíóâàíü. Îäíèì ³ç ïåðøèõ
ïðîºêò³â ñòàëà êëàñè÷íà åêîíîì³÷íà ñòðàòåã³ÿ «Brass Á³ðì³íãåì».
— Êîëè ô³ðì³ áóâ ò³ëüêè ð³ê,
òî õîò³ëè ïðèäáàòè öþ ãðó ñóòî
äëÿ ñåáå. À ïîáà÷èëè, ùî àí³
óêðà¿íñüêî¿, àí³ ðîñ³éñüêîìîâíî¿ âåðñ³¿ ãðè íà íàøîìó ðèíêó
íåìàº. Òîìó âèð³øèëè çðîáèòè
àäàïòàö³þ ï³ä óêðà¿íñüêîãî ñïî-

— Ùîá çðîáèòè íàêëàä
1000 êîï³é «Brass
Á³ðì³íãåì», äîâåäåòüñÿ
âèòðàòèòè áëèçüêî
$30 òèñÿ÷, — ðîçêàçóº
Ðîìàí Êîçóìëÿê
æèâà÷à. Àäæå öÿ ãðà, çà ðåéòèíãîì íàñò³ëüíèõ ³ãîð, ïîñ³äàº äðóãå
ì³ñöå, — ãîâîðèòü Ðîìàí.
— Ó «Brass Á³ðì³íãåì» éäåòüñÿ
ïðî ³íäóñòð³àëüíó Àíãë³þ. Â ö³é
ãð³ âè áóäåòå áóäóâàòè ñâî¿ ï³äïðèºìñòâà, òðàíñïîðòí³ çâ’ÿçêè
ì³æ ì³ñòàìè, ïðîäàâàòè ïðîäóêö³þ ç ï³äïðèºìñòâ íà ðèíîê òà
êîíêóðóâàòè ç ³íøèìè ãðàâöÿìè.

«Ми хочемо залучати більше людей до інтелектуального дозвілля», — сказав Роман
Козумляк. У їхніх планах на перспективу, відкрити у Вінниці клуб настільних ігор
Òóò º ãîí÷àðí³, ëèâàðí³, áðîâàðí³,
ìàíóôàêòóðí³ ï³äïðèºìñòâà, òåêñòèëüí³ ôàáðèêè. Íàñò³ëüíà ãðà
äàº ùå íåâåëè÷êèé ³ñòîðè÷íèé
åêñêóðñ, áî îïèñóº ïîä³¿ òà ïîñòàòåé ÷àñó ðåã³îíó Àíãë³¿, ÿêèé
ìàâ íàçâó «Áëåê-Êàíòð³», — ïðîäîâæóº ï³äïðèºìåöü.
² ïîïðè òå, ùî íàñò³ëüí³ ³ãðè
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé
ñïðèéìàþòü ÿê ³ãðàøêè, àäàïòóâàòè ¿õ óêðà¿íñüêîþ — öå âàæêà
³ êîøòîâíà ñïðàâà.
— Ìè êóïóºìî ë³öåíç³þ ç ïåâíèìè óìîâàìè êîíòðàêòó, ïåðåêëàäàºìî, àäàïòóºìî äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæèâà÷à. Äëÿ ïðèêëàäó,
ùîá çðîáèòè íàêëàä 1000 êîï³é
«Brass Á³ðì³íãåì», äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòè áëèçüêî $30 òèñÿ÷, — ðîçêàçóº Ðîìàí Êîçóìëÿê. — À ìè

До Вінниці переїхали 117 підприємств
Нещодавно два підприємства
з Херсону та ще одне з Харкова
перереєструвалися у Вінниці. Про
це повідомив заступник міського
голови Андрій Очеретний на своїй
facebook-сторінці.
«Компанії мають різноманітні сфе-

ри діяльності. Серед них — робота
в IT-сфері, технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення. А загалом,
з 24 лютого по 23 серпня на території Вінниці зареєструвалися
вже 117 підприємств, які переміс-

тились з місць активних бойових
дій», — зауважив Очеретний.
Також посадовець підкреслив, що
65% з цих підприємств вже повноцінно працюють. І завдяки їх переїзду в місті відкрили ще 631 нове
робоче місце.

ÿê âèäàâíèöòâî àäàïòóâàëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà ðåàë³çóâàëè
áëèçüêî 20 ïîä³áíèõ ïðîºêò³â. Äåÿê³ äîðîæ÷³, äåÿê³ áóëè äåøåâø³.
ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
Ó Â³ííèö³ êîìïàí³ÿ ïðàöþº
ç òðàâíÿ, ³ âæå ìàþòü àìá³òí³
ïëàíè.
— Ìè ïðîäîâæóºìî êóïóâàòè
ë³öåíç³¿ íà ñâ³òîâ³ áåñòñåëåðè
çà êîðäîíîì ³ íàìàãàºìîñÿ ¿õ
äðóêóâàòè â Óêðà¿í³, — ãîâîðèòü
Ðîìàí. — Ìè õî÷åìî çàëó÷àòè á³ëüøå ëþäåé äî ö³êàâîãî,
³íòåëåêòóàëüíîãî äîçâ³ëëÿ. Áî
ÿêèìè á íå áóëè ñêðóòí³ ÷àñè,
ëþäèí³ âñå îäíî õî÷åòüñÿ ÿêîãîñü
ïîçèòèâó. Áà á³ëüøå, íàâ³òü õëîïö³, ÿê³ çàðàç âîþþòü íà ïåðåäîâ³é, äîñèòü ÷àñòåíüêî çàìîâëÿþòü
ó íàñ íàñò³ëüí³ ³ãðè.
Ïðîòå ¿õí³ìè ïîñò³éíèìè ïîêóïöÿìè º ïðåäñòàâíèêè êðåàòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ: ²Ò-ñåêòîð,
ìàðêåòèíãîâ³ êîìïàí³¿, äå îáîæíþþòü íàñò³ëüí³ ³ãðè.
² ùå, òóò ó Â³ííèö³, êîìàíäà
«Lord of Boards» ñï³ëüíî ç â³ää³ëîì ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ îðãàí³çîâóº ³ãðîòåêè äëÿ àêòèâíî¿ ìîëîä³.

— Ó Êèºâ³ òàêèé ³ãðîâèé êëóá
â íàñ ä³ÿâ ïðè ìàãàçèí³. Öå áóëî
íà÷å «àíòèêàôå», äå òè çáèðàºøñÿ
ç³ ñâîºþ êîìïàí³ºþ, ùîá ïîãðàòè â íàñò³ëüí³ ³ãðè. Ìè á õîò³ëè
çðîáèòè ïîä³áíå ó Â³ííèö³, àëå
â êîëàáîðàö³¿ ç ÿêèìîñü ùå ï³äïðèºìñòâîì. Àäæå, çà äîñâ³äîì,
³ãðîâèé êëóá çàáèòèé ó âèõ³äí³,
à â áóäí³ — áåç â³äâ³äóâà÷³â. ² ÿê
âè ðîçóì³ºòå, òàêà ìîäåëü ðîáîòè
º çáèòêîâîþ äëÿ á³çíåñó, — ðîçïîâ³â Ðîìàí Êîçóìëÿê.
Ïåðåòâîðèòè ó ïðèáóòêîâó
ñïðàâó òå, ÷èì òè çàõîïëþºøñÿ —
âåëèêà âäà÷à. Ïîïðè ñêëàäíîù³
òà áóðåìíèé ÷àñ ï³äïðèºìåöü
ðàçîì ³ç äðóçÿìè òà áëèçüêèìè
ëþäüìè ïðîäîâæóº çàõîïëþâàòèñü íàñò³ëüíèìè ³ãðàìè.
— Âàæêî óçàãàëüíèòè êàòåãîð³þ ³ãîð, ¿õ òóò êàòìà: â³ä ³ãîð
äëÿ ðîçâèòêó òðèð³÷íèõ ä³òåé
äî ³ãîð íà ñåêñóàëüíó òåìàòèêó.
ª òàêîæ ³ãðè íà êîíòðîëü òåðèòîð³é, º â³éñüêîâ³, åêîíîì³÷í³
ñòðàòåã³¿. ª íà êîîðäèíàö³þ,
òàê³ ÿê «äæåíãà». Âëàñíå, çà öå
³ ïîäîáàþòüñÿ íàñò³ëüí³ ³ãðè —
ï³ä áóäü-ÿêèé íàñòð³é òè ìîæåø
çíàéòè äëÿ ñåáå çàáàâêó, — êàæå
ï³äïðèºìåöü.

РЕКЛАМА
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ЧОМУ НЕ ВСІМ ПЕРШОКЛАСНИКАМ
ЛЕГКО ДАЄТЬСЯ ШКОЛА?

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ïî÷àòîê íàâ÷àííÿ äèòèíè
â ïåðøîìó êëàñ³ —
öå íå ò³ëüêè íîâ³
óìîâè æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³ — öå
é íîâ³ êîíòàêòè, íîâ³ îáîâ’ÿçêè.
Çì³íþºòüñÿ ñîö³àëüíà ïîçèö³ÿ:
áóâ ïðîñòî äèòèíîþ, òåïåð ñòàâ
øêîëÿðåì. Áåçòóðáîòíå æèòòÿ,
áàòüêè, áàáóñÿ, — âñå ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ íàâ÷àííþ, øê³ëüíèì
ñïðàâàì ³ òóðáîòàì.
Çâèêàííÿ äî øêîëè — òðèâàëèé ³íäèâ³äóàëüíèé ïðîöåñ. Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, ò³ëüêè 50%
ä³òåé àäàïòóºòüñÿ äî íîâèõ óìîâ
³ âèìîã ïðîòÿãîì ï³âðîêó. Äðóã³é
ïîëîâèí³ ïîòð³áíî á³ëüøå ÷àñó.
ШКІЛЬНА АДАПТАЦІЯ
Ïðîöåñ àäàïòàö³¿ ñêëàäàºòüñÿ
ç áàãàòüîõ àñïåêò³â: ñîö³àëüíî-

ãî, á³îëîã³÷íîãî, ô³ç³îëîã³÷íîãî,
ïñèõîëîã³÷íîãî.
Á³îëîã³÷íà àäàïòàö³ÿ — öå
ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâîãî ðåæèìó íàâ÷àííÿ é æèòòÿ. Íå âñòèã
äîñõî÷ó íàãðàòèñÿ, ÿê òðåáà çâèêàòè äî íîâîãî é íåçâè÷íîãî: â³ä
äçâ³íêà äî äçâ³íêà ñèä³òè íà óðîö³, âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ, ÷åìíî âåñòè ñåáå ³ â÷èòèñÿ
íà â³äì³ííî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ô³ç³îëîã³÷íî¿
àäàïòàö³¿, òî ìåäèêè â³äçíà÷àþòü, ùî á³ëüø³ñòü ïåðøîêëàñíèê³â õâîð³º ó âåðåñí³, äåÿê³
ñêàðæàòüñÿ íà âòîìó, ãîëîâíèé
á³ëü, ñòàþòü ïðèìõëèâèìè. Öå
íå äèâíî, îñê³ëüêè íà ìàëþê³â
íàâàëþºòüñÿ ëàâèíà çàâäàíü, ùî
âèìàãàþòü â³ä íèõ ðîçóìîâîãî ³
ô³çè÷íîãî íàïðóæåííÿ.
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà àäàïòàö³ÿ ïîëÿãàº â îñâîºíí³ íîâîãî
ñîö³àëüíîãî ñòàòóñó «ó÷åíü», à òàêîæ ó íàëàãîäæåíí³ ñï³ëêóâàí-

ФОТО З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

Психологічне здоров’я  Початок
навчання в школі — один із найбільш
складних і відповідальних моментів
у житті дітей. Які можуть виникнути
проблеми в адаптації першокласників
та які шляхи їх вирішення — пояснює
психолог

Тільки 50% першачків адаптуються до нових умов і вимог школи протягом півроку. Так
каже статистика освітян
íÿ ç îäíîë³òêàìè ³ â÷èòåëåì. Öå
ïðîöåñ âõîäæåííÿ äî ó÷í³âñüêîãî
êîëåêòèâó.
РІВНІ АДАПТАЦІЇ
Çàëåæíî â³ä ð³çíèõ ÷èííèê³â
ð³âåíü àäàïòàö³¿ ä³òåé äî íîâèõ
óìîâ ìîæå áóòè ð³çíèì: âèñîêèì,
íîðìàëüíèì ³ íèçüêèì. Àäàïòàö³ÿ äèòèíè äî øêîëè — ïðîöåñ
íå îäíîñòîðîíí³é: íå ò³ëüêè íîâ³

«Дуже важливо виявити проблему»
ВІКТОРІЯ ГАЄВА,
ПСИХОЛОГ:

— Буває й таке, коли
дитина виявляється
не пристосованою
до шкільного навчання. Найчастіше
дезадаптація спостерігається у першокласників. Дуже важливо вчасно виявити проблему, щоб вчасно
вжити заходів.
Ознаки дезадаптації у першокласника: підвищена стомлюваність,
дратівливість, спалахи гніву, замкнутість, погана успішність, агресивність або, навпаки, надмірна
сором’язливість, підвищена тривожність, низька самооцінка.
Причини дезадаптації дитини можуть бути такими:

Відсутність позитивної установки
дошкільного життя (батьки залякують школою).
Проблеми спілкування з ровесниками.
Незнання вчителем індивідуально-психологічних особливостей
дитини, авторитарний характер
педагогічної діяльності вчителя.
Невідповідність режиму, методів
виховання і в школі.
Недостатній інтелектуальний розвиток дитини, відсутність допомоги з боку батьків і вчителя.
Головна роль у створенні сприятливого клімату в класі — належить винятково вчителю. Йому необхідно
постійно працювати над підвищенням мотивації, створюючи дитині
ситуації успіху на уроці, під час пе-

рерви, в позашкільній діяльності,
в спілкуванні з однокласниками.
Тоді у дитини самооцінка підвищиться і успішність покращиться.
При перших ознаках дезадаптації необхідно проводити роботу
з батьками, розповісти про труднощі дитини. Тільки розуміння та
підтримка батьками своїх дітей
в складних ситуаціях створюють
відчуття захищеності, внутрішнього
комфорту дитини. Якщо ні в учителів, ні в батьків справлятися з
«важкою дитиною» не виходить —
потрібно звернутися до фахівців:
дитячого або шкільного психолога.
Він не тільки допоможе школярику,
а й підкаже батькам і педагогам, що
потрібно дитині, щоб полегшити
адаптацію в школі.

РЕКЛАМА
511617

505183

óìîâè âïëèâàþòü íà ìàëþêà, àëå
³ ñàì â³í íàìàãàºòüñÿ çì³íèòè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íó ñèòóàö³þ.
Âèñîêèé ð³âåíü àäàïòàö³¿. Ïåðøîêëàñíèê ïîçèòèâíî ñòàâèòüñÿ äî øêîëè: ïðàâèëà ³ âèìîãè
ñïðèéìàº àäåêâàòíî. Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë çàñâîþº ëåãêî,
ãëèáîêî ³ ïîâíî îâîëîä³âàº ïðîãðàìîâèì ìàòåð³àëîì, ðîçâ’ÿçóº
óñêëàäíåí³ çàäà÷³. ×åìíèé,
óâàæíî âèñëóõîâóº âêàç³âêè,
ïîÿñíåííÿ â÷èòåëÿ. Äîðó÷åííÿ
âèêîíóº îõî÷å é ñóìë³ííî, áåç
çîâí³øíüîãî êîíòðîëþ. Âèÿâëÿº
âèñîêó çàö³êàâëåí³ñòü äî ñàìîñò³éíî¿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ãîòóºòüñÿ äî âñ³õ óðîê³â. Ìàº ó êëàñ³
ïîçèòèâíèé ñòàòóñ.
Ñåðåäí³é ð³âåíü àäàïòàö³¿. Ïåðøîêëàñíèê ïîçèòèâíî ñòàâèòüñÿ
äî øêîëè: â³äâ³äóâàííÿ óðîê³â
íå âèêëèêàº â íüîãî íåãàòèâíèõ
ïåðåæèâàíü, ðîçóì³º íàâ÷àëüíèé
ìàòåð³àë, êîëè â÷èòåëü ïîÿñíþº
éîãî äîñèòü äåòàëüíî ³ íàî÷íî.
Çàñâîþº îñíîâíèé çì³ñò ïðîãðàìè ç óñ³õ ïðåäìåò³â, ñàìîñò³éíî ðîçâ’ÿçóº òèïîâ³ çàäà÷³.
Çîñåðåäæåíèé ³ óâàæíèé ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ çàâäàíü, äîðó÷åíü,
âêàç³âîê ó÷èòåëÿ, âîäíî÷àñ ïîòðåáóº êîíòðîëþ ç áîêó äîðîñëîãî. Çîñåðåäæåíèì áóâàº ò³ëüêè
òîä³, êîëè ðîáèòü ùîñü ö³êàâå äëÿ

ñåáå. Ìàéæå çàâæäè ãîòóºòüñÿ
äî óðîê³â, äîðó÷åííÿ âèêîíóº
ñóìë³ííî, äðóæèòü ç áàãàòüìà
îäíîêëàñíèêàìè.
Íèçüêèé ð³âåíü àäàïòàö³¿. Ïåðøîêëàñíèê íåãàòèâíî àáî áàéäóæå ñòàâèòüñÿ äî øêîëè: ÷àñòî
ñêàðæèòüñÿ íà çäîðîâ’ÿ, ïîãàíå
ñàìîïî÷óòòÿ, ó íüîãî ïåðåâàæàº
ïðèãí³÷åíèé íàñòð³é. Ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïîðóøåííÿ äèñöèïë³íè;
ìàòåð³àë, ÿêèé ïîÿñíþº â÷èòåëü,
çàñâîþº ôðàãìåíòàðíî. Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ç ï³äðó÷íèêîì âèêëèêàº òðóäíîù³, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
ñàìîñò³éíèõ çàâäàíü íå âèÿâëÿº
äî íèõ ³íòåðåñó. Äî óðîê³â ãîòóºòüñÿ íåðåãóëÿðíî, ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ, ñèñòåìàòè÷íèõ íàãàäóâàíü ³ ñïîíóêàíü ÿê ç
áîêó â÷èòåëÿ, òàê ³ ç áîêó áàòüê³â.
Ìîæå çáåð³ãàòè ïðàöåçäàòí³ñòü ³
óâàãó çà íàÿâíîñò³ òðèâàëèõ ïàóç
äëÿ â³äïî÷èíêó. Äëÿ ðîçóì³ííÿ
íîâîãî ìàòåð³àëó ³ ðîçâ’ÿçóâàííÿ
çàäà÷ çà çðàçêîì ïîòðåáóº çíà÷íî¿
äîïîìîãè â÷èòåëÿ ³ áàòüê³â. Äîðó÷åííÿ âèêîíóº ï³ä êîíòðîëåì ³
áåç îñîáëèâîãî áàæàííÿ. Ïàñèâíèé, áëèçüêèõ äðóç³â íå ìàº, çíàº
³ìåíà é ïð³çâèùà ëèøå ÷àñòèíè
îäíîêëàñíèê³â.
ª äîñèòü ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ
ð³âíåì àäàïòàö³¿ øêîëÿðà ³ óìîâàìè, â ÿêèõ â³í âèõîâóºòüñÿ.
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОЗДОРОВИТИСЯ
В НАШИХ КРАЯХ ПІД ЧАС ВІЙНИ?
Оздоровлення  В санаторіях
Немирова та Хмільника здавна
полюбляли відпочивати та
оздоровлюватися гості з усієї України.
Більшість курортів пропонують провести
лікування хребта, захворювань опорнорухового апарату та інших серйозних
недуг.
Пропонуємо ознайомитися з кращими
оздоровницями Вінниччини, їх
спеціалізаціями та цінами під час війни
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Äîíåäàâíà ïóò³âêè íà êóðîðòè êîøòóâàëè
çà ìèíóëîð³÷íèìè ïðàéñàìè. Ï³äâèùåííÿ ö³í
íà ïóò³âêè îð³ºíòîâíî íà 10–15%
â³äáóëîñÿ ì³ñÿöü òîìó, ç îãëÿäó
íà çíà÷íå ïîäîðîæ÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â òà ³íøèõ ïîòî÷íèõ âèòðàò.
Çíàéîìèìî ç íàéïîïóëÿðí³øèìè îçäîðîâíèöÿìè Â³ííè÷÷èíè,
ÿê³ ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ³ ï³ä
÷àñ â³éíè.
САНАТОРІЙ «АВАНГАРД» М.
НЕМИРІВ
Ö³íà: â³ä 780 ãðèâåíü çà äîáó
Îñíîâíèé êîðïóñ ñàíàòîð³þ
ðîçòàøîâàíèé â êîëèøíüîìó
ïàëàö³ êíÿæîãî ðîäó Ùåðáàòîâèõ. Ïîðó÷ ³ç êîðïóñàìè ñàíàòîð³þ ê³ëüêà ìàëüîâíè÷èõ âîäîéì,
äåíäðîëîã³÷íèé ïàðê, ÿêîìó âæå
ïîíàä 100 ðîê³â, ðîäîâèùà óí³êàëüíèõ ì³íåðàëüíèõ âîä, ùî
ì³ñòÿòü ðàäîí.
Ãîñòÿì äîñòóïí³ 250 íîìåð³â
ð³çíèõ êàòåãîð³é: ñòàíäàðò, íàï³âëþêñ ³ ëþêñ, ïîêðàùåí³ íîìåðè
³ àïàðòàìåíòè.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Â ñàíàòîð³¿ óñï³øíî ë³êóþòü
ð³çí³ ñêëàäí³ çàõâîðþâàííÿ:
 ïðîáëåìè ñóäèí ³ êðîâîîá³ãó;
 õâîðîáè íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
 ïðîáëåìè îáì³íó ðå÷îâèí;
 ïàòîëîã³¿ îïîðíî-ðóõîâîãî
àïàðàòó.
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.
Íåìèð³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 16

Òåëåôîí: +38 (097) 855 9926
САНАТОРІЙ «РАДОН»
М. ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 950 ãðèâåíü çà äîáó
Îäíèì ³ç ïîïóëÿðíèõ ñàíàòîð³¿â íà ðàäîíîâèõ âîäàõ ó âñ³é
ªâðîï³ º ñàíàòîð³é «Ðàäîí»
â Õì³ëüíèêó, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Â ñàíàòîð³¿ ÷åêàþòü òèõ, õòî
ñòðàæäàº òàêèìè íåäóãàìè:
 Øèéíèé ³ ñïèííèé îñòåîõîíäðîç;
 Àðòðèò ³ àðòðîç;
 Áåçïë³ääÿ;
 Ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà;
 Âàðèêîçíå ðîçøèðåííÿ âåí;
 ²ìïîòåíö³ÿ;
 Õðîí³÷íèé ïðîñòàòèò;
 Àëåðã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ äèõàëüíî¿ ñèñòåìè;
 Áðîíõ³ò
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.
Õì³ëüíèê, âóë. 1 Òðàâíÿ, 1
Òåëåôîí: +38 (093) 442 8533
САНАТОРІЙ «ПІВДЕННИЙ БУГ»,
М. ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 1023 ãðèâí³ çà äîáó
Êîìïëåêñ º â³äîì÷îþ îçäîðîâíèöåþ ÌÂÑ, ÿêà ôóíêö³îíóº
âæå ï’ÿòü äåñÿòê³â ðîê³â. Òóò ïðèéìàþòü íå ò³ëüêè ñï³âðîá³òíèê³â,
àëå ³ ãîñòåé ç óñ³º¿ Óêðà¿íè òà
ªâðîïè.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Â àðñåíàë³ ñàíàòîð³þ ïðèáëèçíî 120 ïðîöåäóð äëÿ ë³êóâàííÿ:
 Íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
 Îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòåìè;
 Çàëîç âíóòð³øíüî¿ ñåêðåö³¿;

 Ñåðöÿ ³ ñóäèí;
 ×îëîâ³÷èõ ³ æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ
îðãàí³â;
 Äèõàëüíîãî àïàðàòó.
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.
Õì³ëüíèê, âóë. Øåâ÷åíêà, 25
Òåëåôîí: +38 (0433) 822 439
САНАТОРІЙ «ЗАЛІЗНИЧНИКІВ»
М. ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 760 ãðèâåíü çà äîáó
Ñàíàòîð³é «Çàë³çíè÷íèê³â»
ó Õì³ëüíèêó ÷óäîâî ï³äõîäèòü
äëÿ ëþäåé ç ìåòåîçàëåæí³ñòþ.
Çäðàâíèöÿ çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷ ³ç
äæåðåëàìè ì³íåðàëüíèõ âîä, ÿê³
ì³ñòÿòü ðàäîí.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé
êîìïëåêñ ñàíàòîð³þ ñôîðìîâàíèé ç ä³àãíîñòèêè ³ òåðàï³¿:
 Çàõâîðþâàíü ñåðöÿ ³ ñóäèí;
 Ïîðóøåíü â ðîáîò³ øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó;
 Çàïàëåíü ñóãëîá³â ³ ì’ÿç³â;

×åðåç ïîäîðîæ÷àííÿ
åíåðãîíîñ³¿â òà ³íøèõ
ïîòî÷íèõ âèòðàò
íåùîäàâíî ö³íè íà
ïóò³âêè ï³äâèùèëèñÿ
íà 10-15 â³äñîòê³â
 Õâîðîá æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿
ñòàòåâî¿ ñôåðè;
 Ïîðóøåíü âèðîáëåííÿ ãîðìîí³â ùèòîâèäíî¿ òà ³íøèõ çàëîç
âíóòð³øíüî¿ ñåêðåö³¿.
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.
Õì³ëüíèê, âóë. Øåâ÷åíêà, 20.
Òåëåôîí: +38 (0800) 503 670
САНАТОРІЙ «БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ»
М. ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 704 ãðèâåíü çà äîáó
Îçäîðîâíèöÿ ðîçòàøîâàíà
ïîðó÷ ç îçåðîì. Â³äïî÷èâàþ÷èì
íàäàþòü êîìôîðòàáåëüí³ íîìåðè êëàñó ñòàíäàðò, ïîêðàùåíèé,
ëþêñ ³ ëþêñ ç êàì³íîì.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Ìåäè÷íèé öåíòð êîìïëåêñó
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ë³êóâàíí³ ³
ïðîô³ëàêòèö³ çàõâîðþâàíü:
 Åíäîêðèííî¿, êðîâîíîñíî¿
ñèñòåì,
 Øê³ðè,
 Ê³ñòîê ³ ñóãëîá³â.
 Òî÷íà ä³àãíîñòèêà — çàïîðóêà åôåêòèâíî¿ òåðàï³¿.
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.

Санаторій «Хмільник». Оздоровниці Вінниччини славляться
мінеральною водою та радоновим лікуванням
Õì³ëüíèê, âóë.Êóðîðòíà, 12
Òåëåôîíè: +38 (067)130 0130
САНАТОРІЙ «ПОДІЛЛЯ»,
М. ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 1080 ãðèâåíü çà äîáó
Ñàíàòîð³é «Ïîä³ëëÿ» ñëàâèòüñÿ
ñâîºþ ïîòóæíîþ ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîþ áàçîþ, äæåðåëàìè
ðàäîíîâèõ ì³íåðàëüíèõ âîä ³ âäàëèì ãåîïîëîæåííÿì â îòî÷åíí³
ìàëüîâíè÷î¿ ïðèðîäè.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Ë³êóâàëüí³ òà ïðîô³ëàêòè÷í³
çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà áîðîòüáó
³ç çàõâîðþâàííÿìè:
 Îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòåìè
(îñòåîõoíäðîç, õâîðîáà Áåõòºðºâà, ðåâìaòî³äíèé àðòðèò, ñêëåðîäåðì³ÿ, òðàâìè ñóãëîá³â ³ ê³ñòîê,
äåðìàòîì³îçèò);
 Äèõàëüíîãî àïàðàòó (àñòìà,
õðîí³÷íèé áðîíõ³ò);
 Íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
 Æ³íî÷î¿ ñòàòåâî¿ ñôåðè
(åíäîìåòð³îç, çàïàëüí³ ïðîöåñè
ìàòêè ³ òðóá, äèñìåíîðåÿ, áåçïë³ääÿ, ô³áðîì³îìè ìàòêè, ï³ñëÿîïåðàö³éí³ ñòàíè);
 ×îëîâ³÷èõ ðåïðîäóêòèâíèõ
îðãàí³â õðîí³÷í³ (íåñïåöèô³÷í³
ïðîñòàòèòè, ÿê³ ï³äëÿãàþòü êîíñåðâàòèâí³é òåðàï³¿);
 Çàëîç âíóòð³øíüî¿ ñåêðåö³¿
(ïîðóøåííÿ âèðîáëåííÿ ãîðìîí³â ùèòîâèäíî¿ çàëîçè, öóêðîâèé
ä³àáåò ó ëåãê³é ³ ñåðåäí³é ôîðì³,
îæèð³ííÿ);
 Äåðìàòîëîã³¿ (íåéðîäåðì³ò,

åêçåìà, ïñîð³àç).
Àäðåñà: Â³ííèöüêà îáëàñòü, ì.
Õì³ëüíèê, âóë. Êóðîðòíà, 10
Òåëåôîí: +38 (067) 232 3415.
САНАТОРІЙ «ХМІЛЬНИК», М.
ХМІЛЬНИК
Ö³íà: â³ä 1100 ãðèâåíü çà äîáó
Ïðîôñï³ëêîâèé ñàíàòîð³é
«Õì³ëüíèê» — íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèé òà çàòðåáóâàíèé îçäîðîâ÷î-ðåêðåàö³éíèé êîìïëåêñ íà êóðîðò³. Çíàõîäèòüñÿ îçäîðîâíèöÿ
äàëåêî â³ä ì³ñüêîãî øóìó, ñåðåä
õâîéíîãî òà çì³øàíîãî ë³ñó.
Ñïåö³àë³çàö³ÿ
Â ñàíàòîð³¿ «Õì³ëüíèê» íàäàþòü ÿê³ñíå ³ åôåêòèâíå ë³êóâàííÿ çàõâîðþâàíü ïðàêòè÷íî âñ³õ
ñèñòåì ³ îðãàí³â (íàéá³ëüø åôåêòèâíî — õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó).
Â ñàíàòîð³¿ òàêîæ óñï³øíî ë³êóþòü:
 Ã³íåêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ;
 Ïðîáëåìè ç ïåðèôåðè÷íî¿
òà öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
 Ñèìïòîìè ï³ñëÿ COVID-19;
 Ïîðîêè ñåðöÿ ³ ³íø³ ïðîáëåìè ç ñåðöåâî-ñóäèííîþ ñèñòåìîþ;
 Ïîðóøåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí
³ çàõâîðþâàííÿ åíäîêðèííî¿ ñèñòåìè;
 Àíäðîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ
³ ò. ä.
Àäðåñà: ì. Õì³ëüíèê, âóë. Êóðîðòíà, 2
Òåëåôîí: +38 (097) 279 6797

Плюси і мінуси сервісів оренди електросамокатів
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó Â³ííèö³ ä³º òðè ñåðâ³ñè îðåíäè åëåêòðîñàìîêàò³â, äå äëÿ âèíàéìàííÿ òðàíñïîðòó âàì ïîòð³áåí
ëèøå äîäàòîê ³ áàíê³âñüêà êàðòêà.
Öåé åëåêòðîòðàíñïîðò â³ííè÷àíè âèêîðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî
äëÿ ïðîãóëÿíîê. Õî÷à, ï³ñëÿ 22.00,
öå ëåäü íå ºäèíèé âèä òðàíñïîðòó, ÿêèé íåäîðîãî ³ øâèäêî äîçâîëÿº ä³ñòàòèñÿ äîäîìó äî ïî÷àòêó
êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè.
Êîæåí ³ç ñåðâ³ñ³â ïîä³áíèé
îäèí äî îäíîãî. Àëå âñå æ º äåÿê³
â³äì³ííîñò³, ïðî ÿê³ ìè é ðîçêàæåìî.

BOLT
Ö³íà îðåíäè: 9 ãðí çà ðîçáëîêóâàííÿ + 1,9 ãðí/õâèëèíà
ïî¿çäêè.
Îðåíäó ñàìîêàòà ìîæíà çàðåçåðâóâàòè çà ñîáîþ, ³ òàêå
áðîíþâàííÿ, ÿêùî âîíî òðèâàº äî 3 õâèëèí — º áåçïëàòíèì äëÿ ñïîæèâà÷à. À ÿêùî âàì
ïîòð³áíî, äëÿ ïðèêëàäó, çàéòè
â ìàãàçèí ³ ïî¿õàòè íà ñàìîêàò³
äàë³, òî âè ìîæåòå ïîñòàâèòè
ñâîþ îðåíäó íà ïàóçó. Öå êîøòóº 1,9 ãðí çà õâèëèíó ïàóçè.
Ïëþñè:
+ Äëÿ îðåíäè íå ïîòð³áíî çàâàíòàæóâàòè ùå îäèí äîäàòîê.
Ñàìîêàòè çàìîâëÿþòü ó òîìó æ

äîäàòêó, äå ä³º îäíîéìåííà
ñëóæáà òàêñ³.
+ Ñïèñàííÿ êîøò³â â³äáóâàºòüñÿ çà ôàêòîì ïî¿çäêè: îêðåìî, ãðîø³ íà áàëàíñ çàêèäàòè
íå òðåáà.
Ì³íóñè:
— Íà îäèí àêàóíò ìîæíà çàìîâèòè ò³ëüêè îäèí ñàìîêàò.
— Òàðèôè, âèù³, àí³æ ó êîíêóðåíò³â
E-WINGS
Ö³íà îðåíäè: 9 ãðí ðîçáëîêóâàííÿ + 2,5 ãðí/õâèëèíà ïî¿çäêè.
Áðîíþâàííÿ ïëàòíå — 1 ãðí
çà õâèëèíó. Àíàëîã³÷íî êîøòóº

õâèëèíà ïàóçè îðåíäè ñàìîêàòà.
Ïëþñè:
+ Íà îäèí àêàóíò ìîæíà îðåíäóâàòè îäíî÷àñíî äâà ñàìîêàòè.
+ ª àáîíåìåíòè: çà 79 ãðí
îòðèìóºòå áåçêîøòîâíå ðîçáëîêóâàííÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â;
çà 1999 ãðí ìàòèìåòå áåçïëàòí³
15-õâèëèíí³ ïî¿çäêè ïðîòÿãîì
íàñòóïíèõ 30 äí³â.
Ì³íóñè:
— Òàðèôè, âèù³, àí³æ ó êîíêóðåíò³â;
— Ïîòð³áåí îêðåìèé äîäàòîê
³ ðåãóëÿðíî ïîïîâíþâàòè áàëàíñ
(õî÷à º ôóíêö³ÿ àâòîìàòè÷íîãî
ïîïîâíåííÿ, ÿêùî íà áàëàíñ³
íåäîñòàòíüî êîøò³â äëÿ îðåíäè).

ECOS
Ö³íà îðåíäè: 5 ãðí ðîçáëîêóâàííÿ + 2 ãðí/õâèëèíà ïî¿çäêè.
Áðîíþâàííÿ — 1 ãðí
çà õâèëèíó. Âàðò³ñòü ïàóçè —
1 ãðí/õ â.
Ïëþñè:
+ ªäèíèé ñåðâ³ñ, ÿêèé ïîêè
íå ï³äâèùèâ òàðèôè ï³ñëÿ íàøîãî ïîïåðåäíüîãî îãëÿäó.
+ Ìîæíà îðåíäóâàòè îäíî÷àñíî òðè ñàìîêàòè íà îäèí
àêàóíò.
Ì³íóñè:
— Ïîòðåáóº ïîïîâíåííÿ áàëàíñó, íåìàº àâòîìàòè÷íîãî
ñïèñàííÿ êîøò³â ç êàðòêè ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ïî¿çäêè.
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СТАВ ПРИЗЕРОМ ЄВРОПИ З
ТХЕКВОНДО
Знай наших!  Вінничанин Артем
Семенюк продовжує спортивну династію.
Його мама і тренерка Тамара Карапетян
була чемпіонкою світу із самбо
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê —
³ìåíèòà â³ííèöüêà ñïîðòñìåíêà,
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó, ÷åìï³îíêà ªâðîïè ³ ñâ³òó ³ç ñàìáî. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
áîðö³âñüêî¿ êàð’ºðè â³ííè÷àíêà
ñòàëà óñï³øíèì òðåíåðîì ç îë³ìï³éñüêîãî òõåêâîíäî. ×óäîâ³ ðåçóëüòàòè äåìîíñòðóº ³ ¿¿ 11-ð³÷íèé
ñèí Àðòåì Ñåìåíþê.
ОКРІМ РОСІЯН І БІЛОРУСІВ
Ç 22 ïî 26 ñåðïíÿ ó Òàëë³íí³
(Åñòîí³ÿ) ïðîõîäèâ êëóáíèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç îë³ìï³éñüêîãî
òõåêâîíäî (ÂÒÔ). Çàãàëîì òàì
âèñòóïàëè 650 ó÷àñíèê³â ³ç ïîíàä 30 êðà¿í.
— Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü
ìàéæå âñ³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè.
Íå áóëî ëèøå ÐÔ ³ Á³ëîðóñ³, àäæå
¿ì ³ç çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí çàáîðîíèëè âèñòóïàòè â ì³æíàðîäíèõ
ïåðøîñòÿõ òõåêâîíäèñò³â. Çá³ðíà
Óêðà¿íè áóëà ïðåäñòàâëåíà ìàéæå
ó âñ³õ â³êîâèõ ³ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ, — ðîçïîâ³ëà òðåíåðêà â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ «Êîëîñ» ³ êëóáó Red
Sun Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê.
Ó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ñòàðòóâàëè é ÷îòèðè ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè. Äî ï’ºäåñòàëó ïîøàíè,
íà æàëü, ä³ñòàâñÿ ëèøå îäèí ³ç íèõ.
Âèõîâàíêà êëóáó Red Sun Îëüãà
ßêîâåíêî âæå ó ïåðøîìó áîþ ïîñòóïèëàñÿ ñïîðòñìåíö³ ç Óêðà¿íè.
Òàêîæ íå âäàëîñÿ äàëåêî ïðîñóíóòèñÿ ïî òóðí³ðí³é ñ³òö³ Äàð’¿ Òêà÷
³ç â³ííèöüêîãî êëóáó «Àêóëà» ³
Îëüç³ Ô³ñþê ³ç Ïîãðåáèùà.
ПІВРОКУ НЕ ЗМАГАЛИСЯ
Àðòåì Ñåìåíþê âèñòóïàâ ñåðåä þíàê³â ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 30 êã. Ïåðøèé ïîºäèíîê þíèé

òõåêâîíäèñò âèãðàâ ó ïðåäñòàâíèêà Ìîëäîâè. Àðòåì ïîñòóïàâñÿ
ó ïåðøîìó ðàóíä³, àëå çà 15 ñåêóíä äî éîãî çàâåðøåííÿ íàáðàâ
íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü áàë³â ³ âèðâàâñÿ óïåðåä. Ó äðóãîìó ðàóíä³ Àðòåì
Ñåìåíþê ç³áðàâñÿ ³ âïåâíåíî äîâ³â á³é äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ.
Â íàñòóïí³é ñóòè÷ö³ íàø þíèé
çåìëÿê äîñòðîêîâî ïåðåì³ã åñòîíöÿ, íå çàëèøèâøè òîìó æîäíèõ
øàíñ³â. Â ñêëàäíîìó íàï³âô³íàëüíîìó ïîºäèíêó Àðòåì ïîñòóïèâñÿ ìàéáóòíüîìó ÷åìï³îíó ªâðîïè ³ç Ñåðá³¿, áî ïðîãðàâ
îáèäâà ðàóíäè.
Ó ï³äñóìêó — áðîíçîâà ìåäàëü,
ùî äóæå íåïîãàíî äëÿ äåáþòàíòà çìàãàíü ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.
Äî êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³
Àðòåìà Ñåìåíþêà ï³äãîòóâàëè
òðåíåðè Ëåîí³ä Êóëàêîâñüêèé
³ Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê.
Â³í ïðåäñòàâëÿº êëóá Red Sun ³
ÄÞÑØ «Êîëîñ».
— Öå áóâ ïåðøèé âè¿çä ñïîðòñìåí³â íàøîãî êëóáó Red Sun
íà ÷åìï³îíàò ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ
³ âîäíî÷àñ íàø äåáþòíèé âèñòóï
ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè â Óêðà¿í³.
Òîìó, çðîçóì³ëî, íà ñïîðòñìåí³â íåãàòèâíî âïëèíóëà âåëèêà
ïåðåðâà ó çìàãàííÿõ. Òàêîæ â³ä÷óâàëîñÿ ïåâíå õâèëþâàííÿ, áî
äëÿ íèõ öå áóâ âçàãàë³ ïåðøèé
ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä, — ñêàçàëà
Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê.
ДВОРАЗОВІ ЩОДЕННІ
ТРЕНУВАННЯ
Ìàìà-òðåíåðêà íàãîëîøóº
íà òîìó, ùî óñï³õ ñèíà º íå âèïàäêîâ³ñòþ, à çàêîíîì³ðíèì ðåçóëüòàòîì.
— Àðòåì âñå ë³òî òðåíóâàâñÿ.
Ïðè÷îìó äâ³÷³ íà äåíü. Ìè æîäíîãî äíÿ íå â³äïî÷èâàëè â³ä ñïîð-

Довідка RIA
Тренування тхеквондистів клубу
Red Sun і ДЮСШ «Колос» нині
відбуваються на базі спортклубу
«Сакура», що в спорткомплексі

«Маяк». На них приймають дітей
від п’яти років і старше. Довідки
за телефоном: Тамара Карапетян
(067–431–22–32).

КОРОТКО
Благодійний
кіберфутбол
 Ó Â³ííèö³ çà ³í³ö³àòèâè
îáëàñíî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáîëó
ïðîéøîâ áëàãîä³éíèé òóðí³ð
³ç ê³áåðôóòáîëó íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. Ó çìàãàíí³ âçÿëè
ó÷àñòü 16 ãðàâö³â, à ñàìå
ó÷àñíèêè ðàéîííèõ, îáëàñíèõ òà þíàöüêèõ ÷åìï³îíàò³â
îáëàñò³.
Óñ³ ó÷àñíèêè ê³áåðôóòáîëüíîãî òóðí³ðó áóëè íàãîðîäæåí³ ïîäÿêàìè. Ï³ä ÷àñ
íüîãî ç³áðàëè 1600 ãðèâåíü
³ ïåðåäàëè ¿õ ó áëàãîä³éíèé
ôîíä Ñåðã³ÿ Ïðèòóëè.

Юні
«гросмейстери»
 Ï’ÿòèð³÷íèé Àðòåì Êó÷åð ³ äåâ’ÿòèð³÷íèé Ðîä³îí
Ç³íüê³âñüêèé ãðîþ â øàõè
ïðîòè âñ³õ îõî÷èõ ç³áðàëè
ïîíàä 7500 ãðèâåíü íà ïîòðåáè â³éñüêîâèõ. Âèõîâàíö³
â³ííèöüêîãî øàõîâîãî êëóáó
«Ðîìàíòèê» ³ ñïîðòøêîëè
¹ 6 ïåðåäàëè ¿õ âîëîíòåðàì ç îðãàí³çàö³¿ ÑÓÂ²ÀÒÎ,
íàòîì³ñòü îòðèìàëè êðàñèâ³
äèïëîìè.

Артем Семенюк з мамою і тренером Тамарою Карапетян.
Артем вдало дебютував на змаганнях європейського рівня.
òó. ¯çäèëè íà òðåíóâàëüí³ çáîðè,
â òîìó ÷èñë³ é ì³æíàðîäí³. Ö³ëåñïðÿìîâàíî ãîòóâàëèñÿ ñàìå äî ºâðîïåéñüêî¿ ïåðøîñò³, — êàæå âîíà.
Òàìàð³ äóæå ïðèºìíî, ùî ¿¿ ñèí
ïðîäîâæóº ñïîðòèâíó äèíàñò³þ.
Êàæå, ùî Àðòåìó äóæå ïîäîáàºòüñÿ òõåêâîíäî. Õëîïåöü ìð³º
çäîáóòè ÿêîìîãà á³ëüøå íàãîðîä,
ñòàòè ÷åìï³îíîì ªâðîïè ³ ñâ³òó.
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ òõåêâîíäî,
ÿê ³ ñèíó. Öå äóæå äèíàì³÷íèé ³
âèäîâèùíèé âèä ñïîðòó. Ó òõåêâîíäèñò³â ìàº áóòè êëàñíà ðîçòÿæêà, õîðîøà êîîðäèíàö³ÿ ðóõ³â.
Âîíè çàçâè÷àé äóæå øâèäê³. Òàêîæ òõåêâîíäî íå òàêèé òðàâìàòè÷íèé âèä ñïîðòó, ÿê äåÿê³ ³íø³
ºäèíîáîðñòâà. Áî á³éö³ ó íüîìó
ïîâí³ñòþ çàõèùåí³ ñïåö³àëüíèì
ñïîðÿäæåííÿì, — äîäàëà ç³ðêîâà
ñïîðòñìåíêà ³ òðåíåðêà.
ЕСТОНЦІ ДОПОМАГАЮТЬ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê
ïîä³ëèëàñÿ ïîäàëüøèìè ñïîðòèâíèìè ïëàíàìè. Òðåíåðè ðàçîì
³ç ó÷íÿìè ñïîä³âàþòüñÿ íà â³ä-

íîâëåííÿ ï³ñëÿ ï³âð³÷íî¿ ïàóçè
âñåóêðà¿íñüêèõ ÷åìï³îíàò³â, áî
íàøèì òõåêâîíäèñòàì áðàêóº
çìàãàëüíî¿ ïðàêòèêè. Ïîñò³éíî
çìàãàòèñÿ çà êîðäîíîì âàæêóâàòî
³ ó ô³íàíñîâîìó ïëàí³.
— Ïî¿çäêà äî Åñòîí³¿ íà äâîõ
îá³éøëàñÿ ó ïîíàä òèñÿ÷ó ºâðî.
×àñòêîâî äîïîì³ã ëèøå ì³ñüêèé
ñïîðòêîì³òåò. Àëå 80% âñ³õ âèòðàò
âñå æ áóëî çà ðàõóíîê áàòüê³â, —
ðîçïîâ³ëà Òàìàðà.
Ñåðåä ³íøèõ ïðîáëåì â³ííèöüêîãî òõåêâîíäî — ÷åðåç â³éíó
âèìóøåíèé â³ä’¿çä íèçêè ë³äåð³â
çà êîðäîí. Ñåðåä íèõ — ÷åìï³îíè
³ ïðèçåðè ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè.
Â³ííè÷àíàì äóæå ñïîäîáàâñÿ
Òàëë³íí.
— Ó ñòîëèö³ Åñòîí³¿ — ãàðíà
àðõ³òåêòóðà, íà âóëèöÿõ ÷èñòî,
à ëþäè — ïðèâ³òí³. Òàì ìè ïîáà÷èëè áàãàòî óêðà¿íö³â, ÿê³,
íà æàëü, áóëè âèìóøåí³ çàëèøèòè
ñâî¿ äîì³âêè ÷åðåç â³éíó. Åñòîíö³ äóæå äîïîìàãàþòü âèìóøåíèì
ïåðåñåëåíöÿì ç Óêðà¿íè, çà ùî
âñ³ ¿ì ùèðî âäÿ÷í³, — çàâåðøóº
Òàìàðà Êàðàïåòÿí-Ñåìåíþê.

Звитяга
у гандболі
 Âèõîâàíåöü â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 3 Àíòîí
Ñè÷îâ â³äçíà÷èâñÿ íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ãàíäáîëó
ñåðåä ìîëîä³ äî 18 ðîê³â.
Â³í çäîáóâ ñð³áíó íàãîðîäó ó
ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

Медалі з
Молдови
 Âåñëóâàëüíèêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âçÿëè ó÷àñòü
ó â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ ç
âåñëóâàííÿ ì³ñòà Áºëüö³
(Ìîëäîâà). Âîíè çäîáóëè
ñ³ì çîëîòèõ, äâ³ ñð³áíèõ ³
áðîíçîâó ìåäàëü. Îñîáëèâî â³äçíà÷èëàñÿ Êàòåðèíà
Øìàë³é, ÿêà âèáîðîëà ÷îòèðè çîëîòà ó ð³çíèõ âèäàõ
ïðîãðàìè.
Випуск № 25 (1221)

Двоходові кооперативні задачі-блоки (з ілюзорною грою).
Задача № 2872–2875
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

«Нива» вдруге переграла «Колос»
із Хмельниччини
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííèöüêà «Íèâà» ïðîâåëà
îñòàíí³é ïåðåä ñåçîíîì êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê. Â ãîñòÿõ
êîëåêòèâ Îëåãà Îñòàïåíêà çóñòð³âñÿ ç àìàòîðñüêèì «Êîëîñîì» (Ïîëîííå, Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü). Íåùîäàâíî «íèâ³âö³»
âäîìà ïåðåãðàëè «êîëîñ³âö³â»
³ç ðàõóíêîì 3:1. Âäîìà êîìàíä³ ç Ïîëîííîãî ðåâàíøóâàòèñÿ
íå âäàëîñÿ.
Íà ïî÷àòêó ìàò÷ó ²ãîð Á³ëèê
âèâ³â «Íèâó» âïåðåä. Ùå äî ïå-

ðåðâè ãðàâåöü íàøî¿ êîìàíäè, ùî
ïåðåáóâàº íà ïåðåãëÿä³, ïåðåãðàâ
îïîíåíò³â â êàðíîìó ìàéäàí÷èêó
³ ïîäâî¿â ïåðåâàãó â³ííè÷àí.
Íàïðèê³íö³ ìàò÷ó Âëàäèñëàâ
Ïîë³ùóê, ÿêèé âèéøîâ â³÷-íàâ³÷ ³ç âîðîòàðåì, âñòàíîâèâ îñòàòî÷íèé ðàõóíîê — 3:0 íà êîðèñòü
«Íèâè». Ó ñóïåðíèê³â ìàéæå
íå áóëî ãîëüîâèõ øàíñ³â ïðîòÿãîì
ìàò÷ó, àáè âèð³âíÿòè ñòàíîâèùå.
«Íèâà» â³äêðèâàº íîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè äîìàøí³ì ïîºäèíêîì ïðîòè «Õóñòà» (Çàêàðïàòòÿ).
Â³í ïðîéäå ó Â³ííèö³ òðåòüîãî âå-

ðåñíÿ. Ö³êàâî, ùî «Õóñò» òðåíóº
åêñ-òðåíåð íèâ³âö³â Âîëîäèìèð
Öèòê³í.
— Äî ìàò÷ó ³ç «Õóñòîì» ãîòóºìîñÿ, ÿê äî çâè÷àéíî¿ ãðè. Öå
á³ëüøå ³íòðèãà äëÿ âáîë³âàëüíèê³â. Âîëîäèìèðà Öèòê³íà ÿ çíàþ
ÿê ñèëüíîãî ôàõ³âöÿ. Íåäàðìà
â³í ïðàöþâàâ ç þíàöüêèìè çá³ðíèìè Óêðà¿íè. Òîìó, ñïîä³âàþñÿ, ìàò÷ ³ç éîãî êîìàíäîþ áóäå
ö³êàâèì, ñâîºð³äíèì äåðá³, —
ïðîêîìåíòóâàâ òðåíåð «Íèâè»
Îëåêñàíäð Ãîðÿ¿íîâ.
Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà, ïðî-

âåäåí³ «Íèâîþ» êîíòðîëüí³ ³ãðè
çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä îô³ö³éíèõ. Àäæå ï³ä ÷àñ ³ãîð ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè â³ä÷óâàòèìåòüñÿ ïñèõîëîã³÷íèé òèñê ç áîêó âáîë³âàëüíèê³â.
— Àëå íàø³ ôóòáîë³ñòè ìàþòü
çàáóòè ïðî âñ³ ïðîáëåìè, êîëè
âèõîäÿòü íà ôóòáîëüíå ïîëå.
Â êîíòðîëüíèõ ³ãðàõ ìè íàãðàâàëè ïåâí³ òàêòè÷í³ ñõåìè. À îñü
â îô³ö³éíèõ ìàò÷àõ «Íèâà» çäàòíà çðîáèòè ñþðïðèç ³ äàòè á³é
áóäü-ÿêîìó ñóïåðíèêó, — ñêàçàâ
Îëåêñàíäð Ãîðÿ¿íîâ.
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 34 від 24 серпня 2022 року
Задача № 2868
I. 1. Kb7x! Kpe6 2. b5 Ta8x;
II. 1. Tb7! Ta7 2. Tb8 Tc7x.
Задача № 2869
I. 1. Kph7! Th4x 2. Kpg8 Th8x;
II. 1. Kph5! Cf6 2. Cg6 Th4x.
Задача № 2870
А) 1. Kpb4! Cb5 2. Kpa3 Kc2x;
В) 1. Kpd2! Ce2 2. Kpc1 Kb3x.
Задача № 2871
I. 1. Kpf1! Td3 2. f2 Td1x;
II. 1. Kpg1! T: e2 2. Kph1 Te1x.
М. Пархоменко
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RIA, Ñåðåäà, 31 ñåðïíÿ 2022

СТІКИ ДЛЯ БІЙЦІВ ЗСУ: ОЧИСТЯТЬ
ДО ПИТНОЇ НАВІТЬ ВОДУ З КАЛЮЖІ
Ноу-хау  Засоби захисту, медикаменти,
продукти харчування, автомобілі
та купа інших речей постачається
нашим захисникам на фронт. Не менш
актуальним є питання забезпечення бійців
ЗСУ чистою питною водою.
Розробили реагент для водоочистки —
безпечний, ефективний, без запаху та
присмаку — на відміну від таблеток хлору,
які зараз активно використовуються
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Íà ôðîíò³ íàøèì çàõèñíèêàì
äîâîäèòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âîäó,
ÿêà º â äîñòóïíîñò³. Öÿ âîäà ÷àñòî íåáåçïå÷íà
³ ì³ñòèòü ó ñîá³ ð³çí³ õâîðîáîòâîðí³
ì³êðîîðãàí³çìè.
Á³îëîãè, õ³ì³êè, â³ðóñîëîãè
íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íîãî öåíòðó
«Óêðâîäáåçïåêà» ðîçðîáèëè ïðåïàðàò — «Àêâàòîí», çàñíîâàíèé
íà ïîë³ìåðíîìó á³îöèä³, äëÿ ÿêîãî
çíèùåííÿ ãðèáê³â, â³ðóñ³â, áàêòåð³é — ïèòàííÿ îäí³º¿ ãîäèíè.
— Àëå ñüîãîäí³, âîäó á³éöÿì äîâîäèòüñÿ î÷èùóâàòè çà äîïîìîãîþ òàáëåòîê õëîðó, õî÷à öå íàâ³òü
íå â÷îðàøí³é, à ïîçàâ÷îðàøí³é
äåíü, — ðîçïîâ³äàº ïðåäñòàâíèê

êîìïàí³¿ Ìèõàéëî Êèñëåéêî. —
Âðàõîâóþ÷è, ùî õëîð àãðåñèâíèé, íåáåçïå÷íèé ó çáåð³ãàíí³,
îñîáëèâî â óìîâàõ â³éíè, â³í ùå
é âáèâàº íèðêè, ïå÷³íêó ëþäèíè.
Íà â³äì³íó â³ä õëîðó, «Àêâàòîí»
ìàº âñ³ íåîáõ³äí³ äîçâîëè äëÿ
âîäîî÷èùåííÿ, â³í ìàëîòîêñè÷íèé (4 êëàñó òîêñè÷íîñò³), ãðóáî
êàæó÷è, òàêèé æå òîêñè÷íèé, ÿê
êàì’ÿíà ñ³ëü. Áåçïå÷íèé äëÿ ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèí òà äîâê³ëëÿ,
íå íàêîïè÷óºòüñÿ â îðãàí³çìàõ.
Ï³äïðèºìñòâî, ÿêå ðîçðîáèëî
öåé ïðåïàðàò, âèïóñêàº ðåàãåíò
ó ë³òðîâèõ ÷è ïÿòèë³òðîâèõ ºìíîñòÿõ, ³ â ð³çíèõ êîíöåíòðàö³ÿõ.
Äëÿ òåõí³÷íèõ âèïàäê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ «Àêâàòîí» ìàðêè À 30,
äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ — À5. Äëÿ
ñïîæèâ÷èõ ïîòðåá ðîçðîáèëè À1.
Äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â âèðîáíèê
âèð³øèâ ôàñóâàòè ðåàãåíò ó ñò³ê

ïî 3 ìë (íå çàéìàº áàãàòî ì³ñöÿ,
çàâæäè ìîæíà ìàòè ï³ä ðóêîþ,
çðó÷íî ³ øâèäêî ìîæíà çàáåçïå÷èòè î÷èùåííÿ òà çíåçàðàæåííÿ
âîäè ç ïîâåðõíåâèõ äæåðåë). Ç îäíîãî òàêîãî ñò³êà âèõîäèòü 6 ë³òð³â
ãîòîâî¿ äëÿ âæèâàííÿ âîäè.
— Âèðîáíèê íàäàº ðåàãåíò áåçêîøòîâíî, äîäàòêîâèõ êîøò³â ïîòðåáóº âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè òà
ôàñóâàííÿ â ñò³ê, äëÿ öüîãî íàì
ïîòð³áíà äîïîìîãà âîëîíòåðñüêèõ
îðãàí³çàö³é, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî Êèñëåíêî. — Ìè çíàéøëè
ñò³êåðîâùèê³â, âèêóïèëè ïë³âêó.

Âèðîáíèê íàäàº
ðåàãåíò áåçêîøòîâíî.
Äîäàòêîâèõ êîøò³â
ïîòðåáóº âèãîòîâëåííÿ
óïàêîâêè òà ôàñóâàííÿ
â ñò³êè
Îäèí ñò³ê «Àêâàòîíó» êîøòóº
6 ãðí, ³ éäå íà î÷èñòêó øåñòè ë³òð³â âîäè. Ùîá î÷èñòèòè âîäó õëîðîì, ïîòð³áíà 1 òàáëåòêà íà 1 ë³òð
âîäè (óïàêîâêà 20 òàáëåòîê õëîðó
êîøòóº — 94 ãðí).
Âèõîäèòü, ùî 1 ë³òð âîäè, î÷èùåíî¿ õëîðîì êîøòóº — 4,70 ãðí,
à 1 ë³òð âîäè î÷èùåíî¿ «Àêâàòîíîì» êîøòóº — 1 ãðí.
Ùîá î÷èñòèòè âîäó «Àêâàòîí»,
¿¿ áàæàíî ïîïåðåäíüî â³äô³ëüòðóâàòè â³ä ìåõàí³÷íèõ äîì³øîê,
÷åðåç ù³ëüíó òêàíèíó àáî äð³áíó ñ³òêó. Â ÷èñòó ºìí³ñòü 5–6 ë
çàëèâàþòü âîäó, äîäàþòü 1 ñò³ê

Не лише для води
Крім «Акватону», який в держспоживслужбі внесений у реєстр
як препарат, який випускається
для очищення питної води, науково-технологічний центр розробив препарат «Біоцид» для
тіла, та «Полідез» для поверхонь
та одягу.
Ми звикли користуватися дезінфектором, побрискали на руки,

чисто і наче безпечно. Але потім
взялись за якусь поверхню, а там
щось було, потім те щось у нас
на руках, треба знову бризкати.
— Біоцид для тіла працює так,
що у вас є полімерна біоплівка,
яка захищає від вірусів, бактерій
протягом 8 годин. Потім все це
розпадається на амінокислоти,
змивається водою з милом (про-

сто водою не змивається), — розповідає Михайло. — Якщо двічі
на день обробляти руки, обличчя, то щоденний захист від
вірусів та бактерій забезпечений.
А якщо цей препарат наносити
на ноги — (а ми бачили у відеороликах, які ноги в наших бійців) — можна забути про грибок
і про запах.

Михайло Кислейко провів експеримент. Завдяки реагенту
вода з Вишенського озера стала придатною для пиття за одну
годину
ðåàãåíòó. Ðåòåëüíî ïåðåì³øóþòü
ïðîòÿãîì 3–5 õâ ³ äàþòü ïîñòîÿòè íå ìåíøå 1 ãîäèíè. Ï³ñëÿ
öüîãî âîäó â³äô³ëüòðîâóþòü ÷åðåç ï³ùàíèé àáî êàðòðèäæíèé
ô³ëüòð (ïðè íàÿâíîñò³). Ïðè â³äñóòíîñò³ ô³ëüòð³â âîäó ïðîïóñêàþòü ÷åðåç ÷èñòó ù³ëüíó òêàíèíó
àáî ÷åðåç äåê³ëüêà øàð³â ìàðë³.
Ï³ñëÿ ô³ëüòðóâàííÿ âîäà ãîòîâà
äî âæèâàííÿ. Â ù³ëüíî çàêðèò³é
ºìíîñò³ î÷èùåíà âèùå âêàçàíèì
ìåòîäîì âîäà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ
äåê³ëüêà ì³ñÿö³â.
— Âîäà ìîæå âèãëÿäàòè íå ³äåàëüíî ïðîçîðîþ, àëå â ïëàí³ ì³êðîá³îëîã³¿ ³äåàëüíà (à ì³êðîá³îëîã³ÿ,
öå ñàìå òå, ùî âèêëèêàº îòðóºííÿ,
ä³àðåþ, ³íø³ õâîðîáè) — ãîâîðèòü
Ìèõàéëî. — Ùå îäíà âëàñòèâ³ñòü
«Àêâàòîí», êð³ì á³îöèäíèõ — â³í
çâ’ÿçóº âàæê³ ÷àñòêè ³ âèñàäæóº ¿õ
íà äíî. Òî÷íî òàê ñàìî â³í ïðàöþº ç ì³êðîá³îëîã³ºþ — çâ’ÿçóº,
âèñàäæóº ³ çíèùóº.
Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Êèñëåéêà,
äî â³éíè â 2019 ðîö³, ì³ñòî ²ðï³íü
ïîâí³ñòþ ïåðåéøîâ íà îáðîáêó
ñâîº¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñèñòåìè âîäîî÷èñòêè «Àêâàòîíîì».
— Â³í ëÿãàº íà ñò³íêè òðóáîïðîâîä³â ³ íå äàº á³îëîã³¿ ÷³ïëÿ-

òèñÿ òà ðîñòè, òîáòî êîíñåðâóº
âñþ ñèñòåìó, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî. — Çà ðàõóíîê òîãî, ùî öå
ïîë³ìåð, â³í çí³ìàº òàêå ïîíÿòòÿ
ÿê Åôåêò Òîìñà (êîëè âîäà ïðîõîäèòü ÷åðåç òðóáè, â³äáóâàºòüñÿ çàâèõðåííÿ, òîáòî òåðòÿ âîäè
îá ñò³íêè òðóá, ³ éäå ñïðîòèâ).
Êîëè íàíîñèòüñÿ öåé ïîë³ìåðíèé
á³îöèä — òàêîãî íå â³äáóâàºòüñÿ.
Òàê³ äîñë³äè ïðîâîäèëè â ×åðêàñüêîìó ³íñòèòóò³ ÄÑÍÑ, âîíè
çàëèâàëè ðåàãåíò â ïîæåæíó
ìàøèíó, ³ äàëüí³ñòü ñòðó¿ âîäè
çá³ëüøèëàñü íà 20%. Íà 20%
çá³ëüøèëè ³ åôåêòèâí³ñòü âîãíåãàñíèêà, êîëè çàïðàâëÿëè éîãî ³ç
çàñòîñóâàííÿì ðåàãåíòà.
— Äâà ðîêè òîìó â íàøîìó ì³ñò³ ðîáèëè äîñë³äæåííÿ, äîäàâàëè
«Àêâàòîí» ó êîëîäÿç³, ÷åðåç ì³ñÿöü âîäà â íèõ áóëà ÷èñòà, ëèøå
â îäíîìó ì³êðîá³îëîã³ÿ òðîøêè
ç’ÿâèëàñü, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî
Êèñëåéêî. — Â öüîìó ðîö³ ìè ç
íàøèì ìóí³öèïàë³òåòîì îáðîáèëè ï’ÿòü êîëîäÿç³â, çðîáèëè
àíàë³ç âîäè ÷åðåç äâà äí³ — ì³êðîá³îëîã³¿ íå áóëî, ÷åðåç ì³ñÿöü
ì³êðîá³îëîã³ÿ ç’ÿâèëàñÿ, àëå öå
÷åðåç äîù³. Àäæå ðåàãåíò íå ïàíàöåÿ, â³í ìàº ñâî¿ òåðì³íè ä³¿.
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«МУЗИКА ДЛЯ КОРОЛЯ»,
ІСПАНСЬКІ ХІТИ І ПІСНІ ІВАСЮКА
Це варто побачити!  У вересні
у Вінницькій обласній філармонії
вінничан та гостей міста чекає багато
прем’єр. Готуйтеся насолоджуватися
пристрасними ритмами фламенко,
пізнавати музику, яку грав корольмузикант Фрідріх Великий, підспівувати
улюбленим саундтрекам із культових
фільмів і відкривати невідомі сторінки
історії, слухаючи всесвітньовідомі хіти, що
були створені у садибах Вінниччини
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Óñ³ êîíöåðòè
ó ô³ëàðìîí³¿ ïðîõîäÿòü ³ç äîòðèìàííÿì
âèìîã áåçïåêè âîºííîãî ñòàíó.
Ïîðÿä îáëàøòîâàíå áîìáîñõîâèùå, ó ÿêå àäì³í³ñòðàòîðè ïðîâîäÿòü ãëÿäà÷³â ó ðàç³ ñïðàöþâàííÿ
ñèãíàëó ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè ï³ä
÷àñ êîíöåðòó.
Òîæ ïðèõîäüòå íàñîëîäæóâàòèñÿ ìèñòåöòâîì ³ íåçàáóòí³ìè
êîíöåðòàìè ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿!
«МУЗИКА ДЛЯ КОРОЛЯ» І
МАГІЯ ФЛЕЙТИ
Ó ï’ÿòíèöþ, 2 âåðåñíÿ,
î 18.30 ñòîëè÷í³ ãîñò³ — çíàìåíèòèé ôëåéòèñò, çàñëóæåíèé
àðòèñò Óêðà¿íè Þð³é Øóòêî òà
â³ðòóîçíà ï³àí³ñòêà, ëàóðåàòêà
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â Ìàð³ÿ Â³õëÿºâà ïðåçåíòóþòü çàõîïëþþ÷èé
êîíöåðò «Ìóçèêà äëÿ êîðîëÿ».
Â³ííè÷àíè ïî÷óþòü òâîðè ³ç ðåïåðòóàðó êàïåëè Ôð³äð³õà Âåëèêîãî — îäíîãî ³ç íàéâèçíà÷í³øèõ
ïðàâèòåë³â Í³ìå÷÷èíè çà âñþ ³ñòîð³þ.
— Ó öåé âå÷³ð Â³ííèöüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïåðåòâîðèòüñÿ äëÿ âàñ
ó çàìîê Ñàíñóñ³ ó Ïîòñäàì³ ³ âè
ïî÷óºòå âèøóêàíó ìóçèêó åïîõè
Áàõà! — ³íòðèãóº Þð³é Øóòêî.
Áóäó÷è îñíîâîïîëîæíèêîì
Ïðóññüêî-í³ìåöüêî¿ äåðæàâíîñò³,
Ôð³äð³õ Âåëèêèé ïîðÿä ³ç Á³ñìàðêîì ³ Àäåíàóåðîì, ââàæàºòüñÿ
îäíèì ³ç òðüîõ í³ìåöüêèõ íàö³îíàëüíèõ ãåðî¿â. Â³í áóâ îäíèì
³ç ãîëîâíèõ ïðåäñòàâíèê³â «îñâ³÷åíîãî àáñîëþòèçìó» òà ïðîÿâèâ
ñåáå ÿê ïîêðîâèòåëü íàóê ³ ìèñòåöòâà, òîæ ùå çà æèòòÿ íàçâàíèé Âåëèêèì. Â³í ïðîñëàâèâñÿ
ÿê ïîë³òèê, ãóìàí³ñò, ô³ëîñîô, çàêîíîäàâåöü, ïèñüìåííèê, â÷åíèé,
äèïëîìàò, ïîëêîâîäåöü, ìåöåíàò,
àðõ³òåêòîð, ïîë³ãëîò, à íà äîäà÷ó — ùå é ÿê âèäàòíèé ôëåéòèñò
ñâîãî ÷àñó!
Ñâîþ ôëåéòó Ôð³äð³õ Âåëèêèé
íàçèâàâ ïî-³òàë³éñüêè «Ïðèíöåñà» ³ ïåðåä âå÷åðåþ ó ñâîºìó ïàëàö³ ÷àñòî âèñòóïàâ ³ç âëàñíèìè
òâîðàìè ïåðåä ð³äíèìè, äðóçÿìè
é ï³äëåãëèìè. Ìîíàðõó-ìóçèêàíòó íàëåæàòü 25 ñîíàò ³ 6 êîíöåðò³â
äëÿ ôëåéòè, 4 ñèìôîí³¿, à òàêîæ
ê³ëüêà ìàðø³â. Îäèí ³ç íèõ íàâ³òü ñòàâ ó 1869 ðîö³ ³ñïàíñüêèì
äåðæàâíèì ã³ìíîì «Marchia real»
— ª ö³êàâèé ³ñòîðè÷íèé ôàêò:
çàñíóâàâøè ó Ñàíñóñ³ êàðòèííó

ãàëåðåþ, Ôð³äð³õ âçÿâñÿ çà ïîïîâíåííÿ ¿¿ êîëåêö³é, äëÿ ÷îãî
â 1755 ðîö³ çä³éñíèâ òàºìíó ïîäîðîæ äî Ãîëëàíä³¿, — ðîçïîâ³äàþòü ó ô³ëàðìîí³¿. — Îñê³ëüêè
êîðîëÿ ñóïðîâîäæóâàëî ëèøå
äâ³ îñîáè ³ îäÿã íà íüîìó áóâ
äóæå ïðîñòèé, ãîñïîäèíÿ áàãàòîãî òðàêòèðó íå õîò³ëà ïðèéíÿòè
â³ä Ôð³äð³õà çàìîâëåííÿ, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ñòðàâà äóæå äîðîãà ³
ïðîñòîëþäèíó íå ïî êèøåí³. Òîä³
¿é ñêàçàëè, ùî ÷îëîâ³ê, ùî ñòî¿òü
ïåðåä íåþ, — â³äîìèé ôëåéòèñò ³
çàðîáëÿº âåëèê³ ãðîø³ ñâî¿ì ìèñòåöòâîì. Àëå, ò³ëüêè âèñëóõàâøè
ó âèêîíàíí³ Ôð³äð³õà ê³ëüêà ìåëîä³é, ãîñïîäèíÿ ïîâ³ðèëà öüîìó. À îò ÷è ä³çíàëàñÿ âîíà òîä³,
ùî ïåðåä íåþ ãðàâ ùå é êîðîëü
Ïðóññ³¿, äîñòåìåííî íåâ³äîìî…
КРАЩІ ХІТИ ВОЛОДИМИРА
ІВАСЮКА
Ó ïîíåä³ëîê, 5 âåðåñíÿ,
î 18.30 ó ô³ëàðìîí³¿ â³ííè÷àíè
çìîæóòü â³äêðèòè äëÿ ñåáå ïîíîâîìó ñëàâíîçâ³ñíîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà, êîðèôåÿ
ð³äíî¿ ï³ñí³ Âîëîäèìèðà ²âàñþêà. Íà êîíöåðò³ «×åðâîíà ðóòà —
êâ³òêà íàä³¿» ïðîçâó÷àòü ÿê óëþáëåí³, òàê ³ ìàëîâèêîíóâàí³ òâîðè
àâòîðà, à òàêîæ áàãàòî ö³êàâèõ
³ñòîð³é ³ç éîãî æèòòÿ.
Âîëîäèìèð ²âàñþê ïðîæèâ ëèøå 30 ðîê³â, àëå çðîáèâ óêðà¿íñüêó ï³ñíþ ìîäíîþ
íà âåñü ñâ³ò. Ïðåñà îõðåñòèëà
éîãî «ñï³âöåì ñèí³õ ã³ð». Ñâîþ
íàéâ³äîì³øó ï³ñíþ «×åðâîíà
ðóòà», ÿêó íàçèâàþòü îäíèì ³ç
êðàùèõ òâîð³íü óêðà¿íö³â ó ñâ³ò³,
Âîëîäèìèð ²âàñþê, òîä³ ñòóäåíò
×åðí³âåöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó, íàïèñàâ ó 20 ðîê³â! 13 âåðåñíÿ 1970 ðîêó âîíà âïåðøå
ïðîçâó÷àëà íà Òåàòðàëüí³é ïëîù³
ó ×åðí³âöÿõ.
Íà êîíöåðò³ 5 âåðåñíÿ ó Â³ííèö³ ï³ñí³ ãåí³ÿ âèêîíàº êâàðòåò
«Åêñïðîìò» òà íåïåðåâåðøåí³
ñîë³ñòè: ô³íàë³ñò òåëåïðîºêòó
«Ãîëîñ êðà¿íè-2», ïåðåìîæåöü
«Crimea Music Fest-2012» Îëåêñàíäð Îíîôð³é÷óê òà ñîë³ñòêà ô³ëàðìîí³¿, ó÷àñíèöÿ ïîïóëÿðíèõ
ïðîºêò³â Íàòàë³ÿ Áóðì³ñòðîâà.
УКРАЇНСЬКІ ШЕДЕВРИ ВІД
КРАСУНЬ-СОЛІСТОК
Ó â³âòîðîê, 6 âåðåñíÿ,
î 18.30 ó ðàìêàõ «Ìóçè÷íîãî
ôîº» ³ ïðîºêòó «Òåîð³ÿ ìóçèêè
ñïðîòèâó» íå ïðîïóñò³òü âå÷³ð
óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè «Â³ä ñåðöÿ
òàºìíè÷³ òîíè».
— Çàïåâíÿºìî, ùî öåé âå÷³ð

У вересні артисти вражатимуть глядачів багатьма сюрпризами у філармонії: «Подаруйте
собі годину натхнення для відновлення сили в подальшій боротьбі! Адже наша пісня — це
зброя! І ми тримаємо культурний фронт до перемоги!»
óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè çàäîâîëüíèòü
ñìàêè íàâ³òü íàéâèáàãëèâ³øîãî
ñëóõà÷à! — ãàðàíòóþòü ó ô³ëàðìîí³¿. — Âè ïî÷óºòå âèçíàí³ øåäåâðè
óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè, óëþáëåí³ íàðîäí³ ï³ñí³ ³ òâîðè, íàïèñàí³ ï³ä
÷àñ ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè.
Ãåðî¿íÿìè ñï³âî÷îãî «ä³âè÷âå÷îðà» ñòàíóòü: çàñëóæåíà àðòèñòêà
Óêðà¿íè Ñâ³òëàíà Æåâà÷åâñüêà,
ñîë³ñòêà òåàòðó ³ì. Ñàäîâñüêîãî
Ñâ³òëàíà Áàñîâñüêà, ñîë³ñòêà Â³ííèöüêîãî àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî õîðó ³ì. Â. Ãàç³íñüêîãî ²ííà
Ïåëèõîâñüêà òà ï³àí³ñòêà Ìàð³ÿ
Àëåêñàíäðîâà.
ТАЄМНІ ІСТОРІЇ І
ВСЕСВІТНЬОВІДОМІ ХІТИ ІЗ
САДИБ ВІННИЧЧИНИ
Óñ³ì, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ,
ðåêîìåíäóºìî îáîâ’ÿçêîâî â³äâ³äàòè êîíöåðò «Ìèñòåöüê³ ïåðëèíè Â³ííè÷÷èíè», ÿêèé ïðîéäå

«Íåñïîä³âàí³ çì³íè
òåìï³â, ñêëàäí³
ðèòìè, êàñòàíüºòè
³ â³ÿëà — òàêîãî
ô³ëàðìîí³éíà ñöåíà
ùå íå áà÷èëà!»
8 âåðåñíÿ î 18.30. Àäæå ãëÿäà÷³â
÷åêàòèìå íå ëèøå íåéìîâ³ðíà ìóçèêà, à é — âðàæàþ÷³ ³ñòîðè÷í³
ôàêòè ïðî íàøó Â³ííè÷÷èíó, ÿê³
íå âñ³ çíàþòü.
— Âè ïî÷óºòå âñåñâ³òíüîâ³äîìó ìóçèêó, ÿêà áóëà ñòâîðåíà
â ñàäèáàõ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
×åðâîíîþ ë³í³ºþ öüîãî âå÷îðà,
ÿê çàâæäè, áóäóòü çàõîïëèâ³ òà
íåî÷³êóâàí³ ðîçïîâ³ä³ ïðî ïî÷óòó
ìóçèêó ³ âñå, ùî ç íåþ ïîâ’ÿçàíî,
â³ä àâòîðêè ïðîºêòó, ìóçèêîçíàâèö³ — çàñëóæåíî¿ ä³ÿ÷êè ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Òåòÿíè Ñí³æêî, —
çàçíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè. — Âàñ
ïðèºìíî çäèâóº ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè íàøî¿ îáëàñò³, çîêðåìà, ïðî ïàëàö, ùî íàãàäóº Á³ëèé ä³ì, ÷è Ìàð³¿íñüêèé
ïàëàö. Äîëàþ÷è âèïðîáóâàííÿ,
ìè â³äêðèâàºìî íåâ³äîì³ ñòîð³íêè
³ñòîð³¿ òà ìèñòåöòâà.

Íåéìîâ³ðí³ õîðîâ³ òâîðè â³ä
Ñêàëåöüêîãî äî Ëåîíòîâè÷à ïðîëóíàþòü ó âèêîíàíí³ Ïîä³ëüñüêîãî êàìåðíîãî õîðó «Ëåîíòîâè÷êàïåëà» ³ ñîë³ñòîê: çàñëóæåíî¿
àðòèñòêè Óêðà¿íè Íàòàë³¿ Ëàíîâåíêî, ²ðèíè Æóðàâåëü (õóäîæíº
ñëîâî). Êîíöåðòìåéñòåðêà — Ìàð³ÿ Àëåêñàíäðîâà.
ГРАНДІОЗНИЙ
ФОЛЬКПЕРФОРМАНС: ТАНЦІ
І ПІСНІ
Ìàñøòàáíèé ôîëüêïåðôîðìàíñ, ùî ïðîõîäèòèìå ó ôîðìàò³
íîí-ñòîï ä³éñòâà, ÷åêàº â³ííè÷àí
òà âñ³õ ãîñòåé ì³ñòà 13 âåðåñíÿ
î 18.30. Ñëàâåòíèé Àêàäåì³÷íèé
àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ «Ïîä³ëëÿ»
ïðåçåíòóº îíîâëåíó ïðîãðàìó
«Ïîä³ëüñüêà ðàïñîä³ÿ», äî ÿêî¿
óâ³éøëè ÿê õðåñòîìàò³éí³, òàê ³
íîâ³ òâîðè òà ïîñòàíîâêè — õîðîâ³ îáðîáêè íàðîäíèõ ï³ñåíü,
õîðåîãðàô³÷í³ êîìïîçèö³¿ òà â³ðòóîçí³ ³íñòðóìåíòàëüí³ ï’ºñè.
Æèâèé çâóê, æèâ³ åìîö³¿, æèâå
óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî! Íåçàáóòí³
âðàæåííÿ ãàðàíòîâàí³ âñ³ì!
КОНЦЕРТ «КАВА З КРАПЛЯМИ
ДОЩУ» І СВІТОВІ ХІТИ
«Love of my life», «Çàëèøåí³ êâ³òè», «Íàìàëþé ìåí³ í³÷», «Can’t
take my eyes off of you», «Â³äëóííÿ
òâî¿õ êðîê³â» òà ³íøèìè íåéìîâ³ðíî àðîìàòíèìè êîìïîçèö³ÿìè,
ùî íå çàëèøàòü áàéäóæèì í³êîãî,
áóäåìî íàñîëîäæóâàòèñÿ 20 âåðåñíÿ î 18.30 íà êîíöåðò³ «Êàâà
ç êðàïëÿìè äîùó». Ñàìå òàê ñâîþ
íîâó íåéìîâ³ðíó ïðîãðàìó íàçâàâ
êâàðòåò «Åêñïðîìò» ³ éîãî íåçì³íí³ ãîëîñè: Îëåêñàíäð Îíîôð³é÷óê
òà Íàòàë³ÿ Áóðì³ñòðîâà.
— Ðîçïî÷èíàºòüñÿ îñ³íü, àëå
öå íå ïðèâ³ä äëÿ ñìóòêó, — íàãîëîøóþòü àðòèñòè. — Àäæå öüîãî
îñ³ííüîãî âå÷îðà ìè ç³ãð³ºìî âàñ
àêóñòè÷íèì âèêîíàííÿì óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ õ³ò³â ð³çíèõ
÷àñ³â, ùî âæå ñòàëè êëàñèêîþ!
СИМФОНІЧНЕ ШОУ «ХІТИ З
ЕКРАНУ»
Óëþáëåí³ ñàóíäòðåêè â³ä êóëüòîâîãî «Õðåùåíîãî áàòüêà» é

«Òèòàí³êà» äî õàéïîâîãî «Ãàðð³
Ïîòòåðà» ³ ïîïóð³ íà òåìè â³äîìèõ
ìóëüòô³ëüì³â ïðèõîäüòå ïî÷óòè
22 âåðåñíÿ î 18.30 íà íåéìîâ³ðíîìó ñèìôîí³÷íîìó øîó «Õ³òè
ç åêðàíó»!
Ëåãåíäàðí³ êîìïîçèö³¿ ³ç
êóëüòîâèõ ô³ëüì³â «Çîðÿí³
â³éíè», «Ñïèñîê Øèíäëåðà»,
«Òåãåðàí-43», «Âîãíåì ³ ìå÷åì»
òà áàãàòüîõ ³íøèõ îæèâóòü çàâäÿêè íåéìîâ³ðí³é ãð³ Ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Â³ííèöüêî¿
ô³ëàðìîí³¿ (õóäîæí³é êåð³âíèê
òà äèðèãåíò — çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
ìèñòåöòâ Óêðà¿íè òà êóëüòóðè
Ïîëüù³ Ãåîðã³é Êóðêîâ). Ñîë³ñòè âå÷îðà: íàðîäíà àðòèñòêà
Óêðà¿íè ²ðèíà Øâåöü (ñîïðàíî),
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ëàíîâåíêî (ñîïðàíî), Âîëîäèìèð Ïîëòîðàöüêèé (òåíîð),
Îëåêñàíäð Îíîôð³é÷óê (òåíîð)
òà Åì³ë³ÿ Ïèñàðåíêî-²âëºâà
(ñêðèïêà).
ПРИСТРАСНЕ ФЛАМЕНКО
І КОНЦЕРТ «ІСПАНСЬКЕ
РАНДЕВУ»
Ãàðÿ÷à ²ñïàí³ÿ ðîçêðèº ñâî¿
ïðèñòðàñí³ îá³éìè 27 âåðåñíÿ
î 18.30 ó «Ìóçè÷íîìó ôîº» ô³ëàðìîí³¿ ó íîâ³é âèáóõîâ³é êîíöåðòí³é ïðîãðàì³ «²ñïàíñüêå ðàíäåâó».
Âñå, ùî âè êîëè-íåáóäü ÷óëè
ïðî Àíäàëóñ³þ òà ¿¿ íåñàìîâèòå
ôëàìåíêî, ïðåçåíòóþòü ñîë³ñòè
ô³ëàðìîí³¿: íàéñêëàäí³øó, âîêàëüíó ÷àñòèíó ôëàìåíêî âèêîíàº çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè
Íàòàë³ÿ Ëàíîâåíêî, à ¿¿ ïàðòíåðàìè ïî ñöåí³ öüîãî ãàðÿ÷îãî âå÷îðà ñòàíóòü Ìàð³ÿ Àëåêñàíäðîâà
(ôîðòåï³àíî) òà ñïðàâæí³é «òîêàîð» Îëåã Ïðîêîï÷óê (ã³òàðà).
— Íåñïîä³âàí³ çì³íè òåìï³â,
ñêëàäí³ ðèòìè, íåñòðèìíèé òåìïåðàìåíò, êàñòàíüºòè ³ â³ÿëà —
òàêîãî ô³ëàðìîí³éíà ñöåíà ùå
íå áà÷èëà!
Êâèòêè íà âñ³ êîíöåðòè ó ô³ëàðìîí³¿ (â³ä 80 äî 120 ãðí)
êóïóéòå íà ñàéò³ afisha.vn.ua òà
ó âñ³õ êàñàõ ì³ñòà. ×àñòèíà êîøò³â, âèðó÷åíèõ ç ïðîäàæó êâèòê³â, áóäå ñïðÿìîâàíà íà ïîòðåáè
ÇÑÓ!
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СТАВ МУЗИЧНИМ ПРОДЮСЕРОМ
НАЦВІДБОРУ«ЄВРОБАЧЕННЯ»
Зірки  Наш знаменитий земляк
закликав музикантів усіх жанрів та стилів
взяти волю у кулак і створити пісню
Перемоги України. Прийом заявок вже
стартував і триватиме до 15 жовтня.
Які нововведення цьогоріч будуть
у Нацвідборі? І як Дмитро Шуров Pianoбой
продовжує допомагати українським
захисникам?
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

— Äðóç³! Öüîãî
ðîêó ÿ ïðàöþâàòèìó ìóçè÷íèì ïðîäþñåðîì â³äáîðó íà «ªâðîáà÷åííÿ». ßê ä³þ÷èé ìóçèêàíò,
ÿ äîáðå ðîçóì³þ, íàñê³ëüêè
ïîòóæíîþ çáðîºþ º ìóçèêà
ï³ä ÷àñ â³éíè. Ìóçèêà ï³äí³ìàº
ç åìîö³éíîãî äíà, äàº íàä³þ,
çàðÿäæàº, ë³êóº. Óêðà¿í³ º ùî
äàòè ñâ³òîâ³. Ìè — íàö³ÿ â³ëüíèõ
ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ñòâîðþâàòè,
à íå ðóéíóâàòè ³ äóæå âàæëèâî,
ùîá íîâà óêðà¿íñüêà ìóçèêà
íàðîäæóâàëàñü òà ïîòðàïëÿëà
äî ñëóõà÷³â. ß ðàäèé ö³é ìîæëèâîñò³ ïîïðàöþâàòè ðàçîì ³ç
âàìè íà â³äáîð³, — ïîä³ëèâñÿ íîâèíîþ Äìèòðî Øóðîâ. — ß õî÷ó,
ùîá ªâðîïà ïî÷óëà ³ ïîáà÷èëà
ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ìóçèêàíòà, ÿêèé º ÷àñòèíîþ ñâ³òîâîãî
ìóçè÷íîãî êîíòåêñòó. Àðòèñòà,
ÿêèé ñàìå çàâäÿêè éîãî ìóçèö³,
éîãî óí³êàëüíîñò³, òàëàíòó òà õàðèçì³, çìîæå áóòè ñâî¿ì íà áóäüÿêîìó ñâ³òîâîìó ôåñòèâàë³ àáî
êîíöåðòíîìó ìàéäàí÷èêó. Ìóçèêàíòà, ÿêèé áóäå çâó÷àòè ó íàâóøíèêàõ òà ïëåéëèñòàõ ëþäåé
ïî âñüîìó ñâ³òó. ß çíàþ, ùî
òàê³ ëþäè â íàñ º, ³, õî÷à çàðàç
òâîðèòè äóæå âàæêî, ÿ çàïðîøóþ ³ çàêëèêàþ ìóçèêàíò³â âñ³õ
ñòèë³â òà æàíð³â òåðì³íîâî áðàòèñü çà óëþáëåíèé ³íñòðóìåíò ³
äîëó÷àòèñü äî â³äáîðó. Ïðèéîì
çàÿâîê òðèâàòèìå äî 15 æîâòíÿ,
òîæ ó âàñ º ìàéæå äâà ì³ñÿö³,
ùîá ñòâîðèòè ñâîþ ïåðåìîæíó
ï³ñíþ, ÿêà äèõàº íîâîþ Óêðà¿íîþ, ï³ñíþ, ÿêà çà÷åïèòü ³ íàäèõíå ñâ³ò.
ПІД ЧАС ТУРУ ЗІБРАВ
200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА ЗСУ
Íàãàäàºìî, ê³ëüêà òèæí³â
òîìó Äìèòðî Øóðîâ ³ç ñîëüíèì
êîíöåðòîì âèñòóïèâ ó Â³ííè-

ö³, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåðøî¿
÷àñòèíè ñâîãî òóðó Óêðà¿íîþ
ïîä³ëèâñÿ ïåðøèìè ï³äñóìêàìè — íà äîïîìîãó ÇÑÓ âäàëîñÿ
ç³áðàòè 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü!
— Ìè ðàçîì ³ç âàìè ïðîæèëè
ïåðøó ÷àñòèíó òóðó «Òðèìàòèñü
Ñâî¿õ» ³ öå áóëî íåéìîâ³ðíî!
Äÿêóºìî, Ëüâ³â, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Òåðíîï³ëü, Â³ííèöÿ,
Êè¿â! Çâ³òóºì: âæå ïåðåðàõîâàíî 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ÇÑÓ:
100 òèñÿ÷ íà ìåäèöèíó òà àïòå÷êè äëÿ â³éñüêîâèõ âîëîíòåðö³ Òàò³ Êåïëåð ³ ùå 100 òèñÿ÷ — ÃÎ «Çãðàÿ» íà ïîòðåáè
â³éñüêîâèõ. Òàêîæ ìè áóäåìî
îñîáèñòî çàêóïîâóâàòè òà ïåðåäàâàòè íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ
êîíêðåòíèì á³éöÿì. Ïðàöþºìî âèíÿòêîâî ç ïåðåâ³ðåíèìè

«ßê íå ïàðàäîêñàëüíî,
ãðàòè äëÿ â³éñüêîâèõ
ìåí³ çàðàç ëåãøå.
Êîëè ÿ äèâëþñÿ ó â³÷³
â³éñüêîâèõ — öå ìåíå
äóæå çàñïîêîþº»
ôîíäàìè òà âîëîíòåðàìè, ÿêèì
äîâ³ðÿºìî íà 100%, — â³äçíà÷àº
Äìèòðî Øóðîâ. — Òàêèì ÷èíîì,
öåé êîðîòêèé, àëå ãàðÿ÷èé òóð
ïî àðò-ï³äâàëàõ âèÿâèâñÿ äóæå
åôåêòèâíèì ó âñ³õ ñåíñàõ. Âè
îòðèìàëè íàøó ìóçèêó òà åíåðã³þ, ìè — âàøó ëþáîâ òà ï³äòðèìêó, â³éñüêîâ³ — êîíêðåòí³
ðå÷³, ÿê³ ¿ì ïîòð³áí³. Âñå öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè òîìó, ùî
ìè — íàö³ÿ, ÿêà õî÷å æèòè, õî÷å
äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó, íàö³ÿ
ïåðåìîæö³â. Äÿêóºìî êîæíîìó,
õòî ïðèéøîâ, âè íàéêðàù³ ñëóõà÷³ ó ñâ³ò³. Îñîáëèâà ïîäÿêà
ïåðåìîæöÿì àóêö³îí³â òà âñ³ì,
õòî îï³êóâàâñÿ íàìè íà ìàéäàí÷èêàõ òà ó äîðîç³. ², çâè÷àéíî —
pianofamily, ÿê³ ñêð³çü ³ çàâæäè.
Äî âèñòóï³â â Óêðà¿í³ Äìèòðî
Øóðîâ ðàçîì ³ç ³íøèìè óêðà-

Дмитро Шуров зіграв понад 40 концертів на позиціях для військових. Також виступає для
медиків та з благодійними концертами в Україні та за її межами
¿íñüêèìè àðòèñòàìè ó ðàìêàõ
áëàãîä³éíîãî òóðó ªâðîïîþ
íà ï³äòðèìêó Óêðà¿íè «Life will
win» âèñòóïèâ ³ç êîíöåðòàìè
ó Ïîëüù³, ×åõ³¿, Óãîðùèí³, Ðóìóí³¿, Í³ìå÷÷èí³, Àâñòð³¿, ²òàë³¿,
²ñïàí³¿ òà Ïîðòóãàë³¿.
«УНІВЕРСАЛЬНИЙ СПОСІБ
УСУНЕННЯ ДЕПРЕСІЇ —
ПОБАЧИТИ ЇХ ОЧІ»
²ç íàéïåðøèõ äí³â ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô,
Äìèòðî Øóðîâ àêòèâíî äîëó÷èâñÿ äî âîëîíòåðñòâà. Çîêðåìà, íå ïîøêîäóâàâ âëàñíèé
ñåìèìåòðîâèé àâòîáóñ, ³ç ÿêîãî êîëèñü ³ç äðóæèíîþ ìð³ÿâ
çðîáèòè ñòóä³þ, îá’¿çäèòè ñâ³ò
³ çàïèñàòè àëüáîì — ñï³âàê ñàì
ñ³â çà êåðìî ³ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
çáèðàâ àìóí³ö³þ òà ðîçâîçèâ çàõèñíèêàì.
Çãîäîì äëÿ ï³äíÿòòÿ áîéîâîãî äóõó íàøèõ ãåðî¿â ïî÷àâ âèñòóïàòè ó â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ
òà øïèòàëÿõ. Çàãàëîì ç³ãðàâ
ïîíàä 40 êîíöåðò³â íà ïîçèö³ÿõ äëÿ â³éñüêîâèõ: ³ â ÷èñòîìó
ïîë³, ³ â ìåòðî, äå ëþäè æèâóòü
ó âàãîíàõ.
— Óí³âåðñàëüíèé ñïîñ³á óñó-

«Давайте уникнемо нікому не потрібних зашкварів»
Новину про те, що саме Дмитро
Шуров Pianoбой став новим музичним продюсером Національного
відбору «Євробачення», українці
сприйняли із особливою радістю.
У коментарях — суцільні привітання:
«З таким продюсером маю надію
цього року почути від України щось
дійсно круте», «Це чудово! Тепер
«Євробачення» буде зроблено
без дурновкусія», «Професіонал
у журі — те, що треба. Сподіваємось
на справедливий відбір нашої талановитої молоді».
Аби заздалегідь попередити скан-

дали, Дмитро Шуров закликав усіх,
хто бажає спробувати свої сили
у Нацвідборі, уважно ознайомитися з оновленими правилами, що
вже розміщені на сайті eurovision.ua.
Зокрема, одним із нововведень
цього року є те, що пісня має бути
100% прем’єрною, тобто не бути
опублікованою ніде до самого відбору. Допускається будь-яка мова
виконання, крім мови державиагресора.
Вік виконавців — від 16 років, для
колективів максимальна кількість
учасників — до 6 осіб.

Склад і журі фіналу Нацвідбору
визначатимуть українці за допомогою онлайн-голосування. Ім’я
представника України на сцені «Євробачення-2023» у Великобританії
буде відоме вже в грудні.
Заявки на участь у Нацвідборі
до 15 жовтня приймаються через
форму на сайті eurovision.ua.
— Всі ми хочемо, щоб цей відбір був
новою сторінкою, давайте відповідально поставимось до всіх нюансів
і разом уникнемо нікому не потрібних зашкварів! — закликав Дмитро
Шуров. — Love, Peace, Україна!

íåííÿ ñèìïòîì³â äåïðåñ³¿ —
ïîáà÷èòè ¿õ î÷³, ïîñï³âàòè òà
ïîêðè÷àòè ðàçîì. ßê âîíè ùå
áîðþòüñÿ — òî é ìè ùå ïîáîðåìîñü! Òðîõè ÷îðíîãî ãóìîðó,
òðîõè ñóìó çà áëèçüêèìè, òðîõè
ðèòìó, ìåëîä³é òà çëîñò³. Àëå
æàãà äî æèòòÿ ó íàñ — ãëèáøà çà êàíüéîí ÞÃÎÊ. Òîæ
*áàøèìî äàë³, — êàæå Äìèòðî
Øóðîâ. — ßê íå ïàðàäîêñàëüíî,
ãðàòè äëÿ â³éñüêîâèõ ìåí³ çàðàç
ëåãøå. Êîëè ÿ äèâëþñÿ ó â³÷³
â³éñüêîâèõ — öå ìåíå äóæå çàñïîêîþº. Êîëè êîìáàò ìåí³
êàæå, ùî ï³ñëÿ êîíöåðòó âîíè
ç³á’þòü óäâ³÷³ á³ëüøå ðàêåò — ìè
ñïèìî íàáàãàòî êðàùå.
ПРО ПРОРОЧИЙ КЛІП
«ТРИМАТИСЬ СВОЇХ»
Ó ê³íö³ ÷åðâíÿ Pianoáîé ïðåçåíòóâàâ ïåðøèé ðåë³ç â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè —
çâîðóøëèâèé êë³ï «Òðèìàòèñü
ñâî¿õ», ÿêèé ï³ä ÷àñ â³éíè çí³ìàëè ó ïîðîæíüîìó òåðì³íàë³ êè¿âñüêîãî àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü».
— Â³ä÷óâàþ, ùî çàðàç êîæíà
÷àñòèíêà åíåðãåòèêè º âàæëèâîþ
³ òî÷íî çíàþ, ùî íàø³ áàðàáàíè,
ã³òàðè, ï³àí³íî òà ãîëîñè òåæ
åôåêòèâíî ïðàöþþòü íà ïåðåìîãó. Õîð, ÿêèé âè ÷óºòå ó ï³ñí³,
çàïèñàëè íàâåñí³ ó Ëüâîâ³ á³æåíö³ ç óñ³º¿ êðà¿íè. Ñîëî íà ã³òàð³
çàïèñàâ 20 ëþòîãî, íàïåðåäîäí³
â³éíè, íàø ã³òàðèñò Ñåðã³é Ãðèçëîâ, ÿêèé çàðàç âîþº íà Ñõîä³
Óêðà¿íè. Ðåøòà ç Pianoáîé —
ÿ òà Ãðèøà Îë³éíèê — ìàéæå
íîí-ñòîï ïîäîðîæóºìî ç êîíöåðòàìè äëÿ â³éñüêîâèõ, ìåäèê³â
òà ç áëàãîä³éíèìè êîíöåðòàìè
â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè, —
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Øóðîâ. —
Ïåðøèé ì³ñÿöü â³éíè ÿ íàâ³òü
äóìàòè íå ì³ã ïðî ìóçèêó, â³ä
íå¿ ðîçðèâàëî ñåðöå é îäðàçó
äóøèëî ñëüîçàìè. Ì³é ä³ì òà
ñòóä³ÿ íà ï³âäí³ Êèºâà òîä³ áóëè

ó ì³ë³ìåòð³ â³ä çíèùåííÿ. Àëå
êîëè îêóïàíò³â â³äêèíóëè â³ä
Êèºâà, ÿ ïî÷àâ çóñòð³÷àòèñü ³ç
â³éñüêîâèìè, ë³êàðÿìè, ïîë³ö³ºþ, êîìóíàëüíèêàìè, ëþäüìè,
ÿê³ çìóøåí³ æèòè ó ìåòðî òà
õîâàòèñü ïî áîìáîñõîâèùàõ. ²
â³ä÷óâ, íàñê³ëüêè ïîòóæíîþ º
ìóçèêà ï³ä ÷àñ â³éíè. Çàðàç äóæå
âàæëèâî ï³äòðèìóâàòè íàøèõ çàõèñíèê³â íå ò³ëüêè ìàòåð³àëüíî,
àëå é äóõîâíî, çóñòð³÷àòèñü òà
ñï³ëêóâàòèñü, äèâèòèñü îäèí
îäíîìó â î÷³. Àäæå ñàìå âîíè
çàðàç ðèçèêóþòü ñâî¿ì æèòòÿì
íà àâàíñöåí³ çàðàäè íàøîãî ïðàâà ñïîê³éíî æèòè íà ñâî¿é çåìë³,
òâîðèòè, íàðîäæóâàòè ä³òåé òà
òðèìàòèñü ñâî¿õ.
Ö³êàâî, ùî ï³ñíþ Äìèòðî Øóðîâ íàïèñàâ ùå ð³ê òîìó. ² âîíà
âèÿâèëàñü ïðîðî÷îþ.
— Ñâî¿ ëþäè çàðàç äëÿ ìåíå —
öå ò³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü äîñòàòíüî
øèðîêèé êðóãîç³ð òà ðîçóì³ííÿ
âàæëèâèõ ðå÷åé, ùîá ïðàöþâàòè íà êîðèñòü ìàéáóòíüîãî. ßê³,
íåçâàæàþ÷è íà øêâàë äåñòðóêòèâó, òÿæ³þòü äî êîíñòðóêòèâó.
Ùîá ìè íàðåøò³ ïîáóäóâàëè
êðà¿íó, äå ìîæóòü â³ëüíî, ñïîê³éíî òà áåçïå÷íî æèòè íàø³
ä³òè. Ñâî¿ — öå ç îäíîãî áîêó
ð³äí³, áëèçüê³, ÿê³ íå çðàäæóþòü. À ç ³íøîãî — öå êîæåí
óêðà¿íåöü, ÿêèé ïðàöþº íà ïåðåìîãó, — çàçíà÷àº ìóçèêàíò. —
«Òðèìàòèñü ñâî¿õ» — ï³ñíÿ ïðî
òå, ÿê óêðà¿íö³ çà íàäçâè÷àéíèõ
îáñòàâèí âì³þòü êîíñîë³äóâàòèñÿ ³, ïî ñóò³, âì³þòü ñàì³ êåðóâàòè êðà¿íîþ, âèêîíóþ÷è ÷àñòî
íàâ³òü ôóíêö³þ äåðæàâè. Òîìó
òðèìàòèñü ñâî¿õ — îçíà÷àº áóòè
ðàçîì, íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ ïîãëÿäè, âïîäîáàííÿ, íà òå, ùî ìè
ð³çí³. ² ïðàöþâàòè íà êîðèñòü
íàøîãî ñï³ëüíîãî ìàéáóòíüîãî.
Êîæåí íà ñâîºìó ì³ñö³ íà ìàêñèìóì³ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé â³ääàâàòèñü âëàñí³é ñïðàâ³.

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)

Екскурсія в музей Пирогова
Мій хлопець — м’ясник
Комедія
31.08, поч. о 20.40
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Їжак Сонік 2
Анімація. 31.08, поч. о 9.30, 13.40, 17.50, 20.10
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Швидкісний поїзд
Екшн
31.08, поч. о 9.40, 12.10, 14.40, 17.10, 19.40
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Тор: Любов і грім
Фентезі
31.08, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Ноу
Драма
31.08, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Фіктивний агент
Драма. 31.08, поч. о 15.50
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

Там, де співають раки
Драма. 31.08, поч. о 10.50, 13.20, 18.10
З 1.09 довідка за тел. (096)00035050)

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

Я кохаю свого тата
Драма. 1.09–7.09, поч. о 18.00

Круті яйця. Порятунок Африки
Анімація. 31.08, поч. о 10.00, 12.00
1.09–7.09, поч. о 12.00

Інопланетянка
Анімація. 31.08, поч. о 14.00
1.09–7.09, поч. о 10.00, 14.00

Звір
Драма. 31.08, поч. о 18.10

Там, де співають раки
Драма. 31.08, поч. о 16.00

Музейно-садибний комплекс ім. Пирогова
присвячений життю та діяльності видатного
лікаря-хірурга, розташований у мальовничій
місцині, неподалік Вишенського озера. Сьогодні
це не тільки визначна культурна пам’ятка Вінниці, а й один із найпопулярніших туристичних
об’єктів міста. Тут можна поринути в історію
життя надзвичайної людини, дізнатися багато
цікавого про видатного медика, насолодитися
прогулянкою затишним парком і придбати
сувеніри на згадку.
Експозиція музею займає площу 1,2 тис. кв. м,
де розміщено понад 1,5 тис. експонатів, кожен
з яких свідчить не лише про життя і діяльність
Миколи Пирогова, але й відображає той історичний відрізок часу, коли жив великий вчений.
До музейного комплексу входять: будинок, де
жив М. І. Пирогов, музей-аптека, меморіальний
парк, церква-некрополь зі скляним саркофагом.
Музей працює з вівторка по неділю з
10.00 до 17.00, каса працює до 16.00.
Вартість відвідування музею ім. Пирогова:
Повний квиток для дорослих: 170 грн
для учнів/студентів/пенсіонерів: 85 грн
Телефони для довідок: (0432)46–69–37,
(0432)43–71–49.

Музей моделей
транспорту
В центрі міста (вул.
Соборна, 64) працює
унікальний музей
моделей транспорту,
який налічує близько
5037 експонатів. Аналогів музею немає ні
в Україні, ні в Європі.
В музеї ви зможете побачити такі моделі транспорту: автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги,
військовий автотранспорт, справжні двигуни.
Колекція постійно поповнюється. Приходьте
всією родиною побачити цю красу наживо.
Час роботи музею: з 12.00 до 19.00, без вихідних.
Вартість квитків:
для дітей — 20 гривень,
для дорослих — 40 грн,
діткам до 7 років — безкоштовно.

Вінницький парк
мініатюр

Драма. 31.08, поч. о 12.00, 12.15, 14.00, 18.00,
19.15, 20.00
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Запрошуємо вінничан
і гостей міста на цікаві
екскурсії та прогулянки. В Центральному
міському парку, замість
колишньої Алеї закоханих є нова локація, де
представлено 12 зменшених копій знакових
споруд та будівель міста.
Графік роботи парку «Міні-Вінниця»: щоденно
без перерви та вихідних з 9.00 до 17.00.
Вартість входу в мініпарк:
25 грн для дорослих
10 грн для дітей
Квитки можна купити у приміщення Вінницького планетарію.
Адреса — вул. Магістратська, 23 (Центральний
міський парк).

Там, де співають раки

Екскурсія до Вінницького планетарію

Драма. 31.08, поч. о 20.10
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Планетарій — унікальний заклад, де поєднання
сферичного фільму та оптичних проекційних
систем створює ефект занурення в космос. Сеанси планетарію — це комплекс науково-популярних та розважально-пізнавальних програм
з астрономії та природознавства, які будуть
цікавими як для діток, так і для дорослих.
Сферичні фільми демонструються й іноземними мовами (англійською, польською
тощо). Планетарій працює без вихідних з
10.00 до 17.00. Програма проводиться при наявності більше 10 осіб. У вихідні та святкові дні
пропонуємо програми для вільних відвідувачів
(наявність групи не обов’язкова).

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

Звір
Драма. 31.08, поч. о 12.00, 12.15, 14.00, 16.00,
18.00, 19.15, 20.00
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Я кохаю свого тата
Драма. 31.08, поч. о 16.15, 18.10
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Ноу

Снайпер. Білий ворон
Драма. 31.08, поч. о 12.30, 16.30
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Швидкісний поїзд
Екшн. 31.08, поч. о 12.40, 16.45, 17.10, 19.40
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація. 31.08, поч. о 15.10
З 1.09 довідка за тел. 0800308111

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.

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.

Олег Скрипка.
Благодійний концерт
у Вінниці
6 вересня Олег Скрипка з
гуртом «Воплі Відоплясова»
виступить у Вінниці з благодійним концертом, кошти з
якого перерахують на підтримку дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Співак виконає беззаперечні хіти з народних та авторських українських пісень. Виступ Олега Скрипки
– це унікальне поєднання авторської інтерпретації
народного стилю, шаленої енергії та безмежної харизми. А емоції Олега Скрипки та професіоналізм
не залишать байдужим нікого.
Зараз той час, коли кожен із нас воїн в протистоянні з руснею. Хтось з автоматом, хтось за ноутбуком,
хтось із гітарою. Ці хлопці від початку незалежності України, та від початку війни стоять міцною
медійною стіною в підтримку нашого протистояння
з російським непотребом.
Виступ гурту «ВВ» запланований на 6 вересня в
арт-пабі «Royal Pub», що на проспекті Коцюбинського, 39. Початок о 19.00. Вартість квитків – від
300 до 450 гривень.

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Цікаве дозвілля у Подільському
зоопарку
Подільський зоопарк у Вінниці — це не просто місце,
де можна подивитись на тварин та птахів різних видів,
а й приємно провести час, адже тут на території є й
дитячі ігрові майданчики, зелені куточки, тут сучасна
інфраструктура, з відтворенням фрагментів природ-

Міша Крупін
11 жовтня у Вінниці
«Ми ще заспіваємо разом
цю пісню у нашому місті! У
нашому місті!» Міша Крупін
11 жовтня о 19.00 у театрі
ім. Садовського з великим
концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ! Приходьте
разом заспівати улюблені пісн.! Почути, як файно
Міша Крупін співає українською. Зарядитися
шаленою енергією яскравої суміші іронії, щирості,
одеського фольклору, репу, блюзу та джазових
мотивів. Концерт буде сповнений феєрії драйву та
емоцій! Не пропустіть! Квитки від 270 до 440 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.

Злата Огневич з благодійним туром
«Світло»
16 вересня з довгоочікуваним концертом на сцені
Mont Blanc виступить Злата Огневич. Артистка подарує глядачам своє «Світло» - концертну програму, лейтмотивом якої стала нова пісня, народжена
в дні війни, що дала назву туру, в рамках якого
ZLATA виступає в містах України.
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.
Назва туру доволі символічна, своєю музикою Злата
Огнєвіч доведе кожному слухачу на концертах, що
варто чекати і вірити у краще
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.
Початок о 19.00. Вартість квитків: 400-600 грн.

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

АНЕКДОТИ
***

Хто буде себе погано поводити,
той у вихідні залишиться без
солодкого, і напівсолодкого, сухого
і напівсухого…

***

— Ти заміжня?
— Звичайно!
— І як?
— Так само як в дитинстві!
Допізна не гуляй, з незнайомими
не розмовляй!

***

— Юрко не поїде на риболовлю.
У нього голова болить, — сказала
його дружина, витираючи погнуту
сковорідку.

***

Трирічна донька дає татові грушу:
— Тату, поїж!
Він бере у неї грушу, починає
їсти. Вона, дивлячись на нього з
образою, знову наполегливо:
— Тату, поїж!
Він не зрозумів і починає їсти
активніше. Донька вже майже
в сльозах:
— Тату! Поїж!!!
Він їй:
— Доню, так в чому справа, я їм!?
— Тату, плинеси ніз і поїж мені
на сматоцьки!

***

Не потрібно чоловіка змушувати
щось робити, просто скажіть, що
він для цього вже старий…

***

Лікар:
— Скажіть, що змушує вас
напиватися щодня?
— Нічого не змушує,
я доброволець.

***

— Алло! Лікарю, я за вашою
порадою купив клізму! Куди мені
її тепер?
— В дупу!
— Гаразд лікарю, я пізніше
зателефоную, коли у вас настрій
буде.

***

Десь на Херсонщині.
Війна.
Щойно звільнене село.
На асфальті стогнуть півтора
десятка орків. У того голова
розсічена, у того рани на руках,
ногах, на тулубі. Кривляться від
болю.
Хлопці обступили і зиркають
то на орків, то на худорляву
жіночку, яка опустила голову і
схлипує.
— І те все ви одна? — командир
питає, показуючи на орків.
Жіночка, винувато посміхаючись,
киває головою, що так.

— Як ви їх?
Жіночка починає схлипувати:
— Оце ж бо іще мій батько казали,
що у мене дуже складний характер.
— Чому?
— Та ж мене не можна кривдить.
Бо дуже вразливою народилася.
Щойно щось не так — відразу
в сльози. А з заплаканими очима
так складно розібрати, кому куди
потрапиш лопатою…

***

Єдине російське, від чого Україні
не варто відмовлятись — це
репарації.

ОВЕН
Саме час навести лад у своїх
думках, перестати бажати
чудового виконання неможливого і почати вимагати
від себе того, чого ви цілком
можете досягти самостійно.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня ситуація на роботі складатиметься вдало.
Ви отримаєте шанс бути
побаченими та почутими.
Тільки не забувайте, що ви
знаходитесь на увазі, так що
потрібно показувати свої
таланти, а не капризи.

БЛИЗНЮКИ

***

Життя налагоджується, коли
пакетик чаю стає дійсно
одноразовим.

***

Жінка в автобусі запитує:
— Ви на наступній зупинці сходите?
— Ні, я вдома сходив.

***

Романтик — це коли в мінус
30 рано-вранці сідаєш в автобус
не з того боку, де пічка, а з тієї, де
світанок.

***

У переповнений автобус
втискається п’яний чоловік. Інші
пасажири починають обурюватися:
— Ти чого не міг у порожній автобус
сісти?
— Я не можу їхати у порожньому.
Я в ньому падаю!

***

Що таке принциповість?
Залишитися переконаним
грибником після восьмого
отруєння блідою поганкою.

***

— Твоя теща вже втретє за цей
місяць отруїлась грибами!
— Ой, це все її проклятий склероз:
вона готує для мене, а потім
забуває і сама пробує!

***

Приходить чоловік з роботи,
сідає вечеряти. Соточку прийняв,
грибочки жує, підхвалює:
— Класно-то як! Рецепт де взяла?
— Та так, в книжці вичитала…
— У кулінарній?
— …У кримінальній!

***

Повсякденні справи будуть
ладнатися, творчі починання увінчаються успіхом.
З’явиться можливість отримати пристойний прибуток,
вас порадує спілкування в цікавій компанії. Є можливість
зробити ривок та досягти
того, чого ви давно хотіли.

РАК
Цього тижня однаково
матиме значення і ваш соціальний статус, і добрі стосунки з родичами. Зростає
ваша сила переконання, що
допомагає встановлювати
нові корисні зв’язки. Дійте,
виходячи зі своїх інтересів,
їх зрозуміють і врахують.

ЛЕВ
Загалом тиждень може виявитися досить клопітким і
метушливим. Насамперед
займайтеся обов’язковими
справами, решту поки що
відкладете. У коханні не вимагайте надто багато, місяць
з неба вам не дадуть.

ДІВА
Вам зараз, схоже, не надто щастить. І багато ваших
бід — від втоми, що накопичилася. Ймовірні конфлікти
та затяжні з’ясування стосунків на роботі. Має сенс щось
змінити, можливо, коло знайомств, можливо, імідж.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня на вас може
чекати творче піднесення та
несподівано вдале вирішення важливих завдань, які
потребують узгодження з
вищими інстанціями.

СКОРПІОН

— Їжте грибочки!
— Та я більше збирати люблю.
— Ну, хочете, я їх по підлозі
розкидаю?

***

— Розкажи про подорож
Колумба, — каже вчитель.
— Значить так. Колумб не знав,
куди він приплив. А коли
повернувся додому, то не знав,
звідки.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Вдалий час для вас. Вам
запропонують роботу вашої
мрії. І вам залишиться лише
узгодити деталі та поставити
свої умови. Вашу думку враховуватимуть, ваш авторитет
та доходи різко зростуть.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся розпланувати
весь тиждень, можливо,
не зайве навіть скласти собі
чіткий графік та список справ.
Початок — зручний для
реалізації сміливих задумів.
У середині тижня не варто
йти на ризик, хоч як би ви
були впевнені у виграші.

КОЗЕРІГ
GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
31.08

+26
+16

+23
+14

+24
+11

ЧЕТВЕР
1.09

+21
+12

+19
+12

+21
+8

П’ЯТНИЦЯ
2.09

+19
+10

+19
+9

+21
+11

СУБОТА
3.09

+13
+11

+17
+11

+18
+12

НЕДІЛЯ
4.09

+20
+8

+20
+12

+19
+11

ПОНЕДІЛОК
5.09

+23
+11

+20
+11

+21
+9

ВІВТОРОК
6.09

+25
+11

+20
+11

+21
+11

Цього тижня вам вдасться
знайти чимало оригінальних та несподіваних способів виходу із непростих
ситуацій. Не варто відступати перед труднощами,
навпаки, їх подолання принесе вам задоволення.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня добре було б
повчитися самодисципліні.
Вам успішно вдаватиметься
багато в роботі, але не в особистому житті. Там на вас
можуть не зважати, вам
можуть збрехати і зрадити.
Не будьте надто наївними і
податливими.

РИБИ
Вас особливо часто відвідуватимуть нові ідеї, проте
намагайтеся не змінювати
роботу і не кидати сім’ю,
не забувайте, що від добра
добра не шукають. У середині тижня ваша розсіяність
може послужити вам погану
службу, будьте дуже уважні,
працюючи з документами.

