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Не шкодьте
Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî
ïîêèíóëî ïîøóê «õîðîøèõ
ðóñêèõ» ³ çíàéøëî ñîá³ íîâó
çàáàâêó — ïîøóê «ïîãàíèõ
óêðà¿íö³â».
Ïåð³îäè÷íî âèðèíàþòü
êåéñè ç ì³ëüéîííèìè êðàä³æêàìè â îáîðîíö³, ïðîäàæ³
ïñåâäî-âîëîíòåðàìè áðîí³ê³â ³ òîðã³âë³ àáî ïðèñâîºííÿ
ãóìàí³òàðêè. ² ïî÷èíàºòüñÿ.
À-à-à, çðàäà, à âîíè íàì,
à ìè îñü ÿê³. Íå òðå’ íàì
í³÷üî äîïîìàãàòè, âè øî,
íå áà÷èòå, ÿê³ ìè óêðà¿íö³!
Áëÿõà âàøà ìóõà. Íå áóâàº ³äåàëüíîãî ñóñï³ëüñòâà
³ åëåìåíòè êîðóïö³¿ ³ çëîâæèâàíü ïðèñóòí³ çàâæäè.
Öå íå ðîáèòü óêðà¿íö³â ïîãàíèì íàðîäîì. Çëî÷èíè
çàâæäè êîÿòü ö³ëêîì êîíêðåòí³ ëþäè ³ óçàãàëüíåííÿ
òóò íåäîðå÷í³. Á³ëüøå òîãî,
ö³ ëþäè çàéìàþòüñÿ ñâî¿ìè
÷îðíèìè ñïðàâàìè áåç âêàç³âîê ³ç ñàìî¿ ãîðè ³ îáõîäÿòüñÿ
ïðèêðèâàííÿì ëèøå ñâîãî
áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà.
À òî ³ áåç íüîãî îáõîäÿòüñÿ.
Ñêàíäàë ç³ «ñâèíàð÷óêàìè»
âêëàâ ó ãîëîâè õèáíó äóìêó,
ùî âñÿ âåðòèêàëü âèêîíàâ÷î¿
âëàäè àæ äî ïðåçèäåíòà çëîä³éêóâàòà ³ ÿêùî õòîñü â³äìèâ
÷è âêðàâ ì³ëüéîí÷èê — òî öå
òî÷íî âñ³ â äîë³. Îò ò³ëüêè
ñâ³æ³ êåéñè ïîêàçóþòü, ùî
âñ³ëÿê³ çàìè çàì³â ïðåêðàñíî
îáõîäÿòüñÿ ñàì³.
²íàêøå çà ò³ºþ æ ëîã³êîþ
ìîæíà çàðàç çâèíóâàòèòè
Ðåçí³êîâà, Çàëóæíîãî ³ Çåëåíñüêîãî, øî ¿õ äðóç³ êðàäóòü ³ ä³ëÿòüñÿ ç íèìè. Àëå
öå àáñîëþòíà ô³ãíÿ.
Òàê, íàøå ñóñï³ëüñòâî
íåäîñêîíàëå, áî ÿêáè áóëî
³íàêøèì — ìè á âæå æèëè
ÿê ó Øâåéöàð³¿ ³ í³ÿêî¿ â³éíè
ó íàñ íå áóëî á. Àëå öå òî÷íî
íå çáð³ä çëîä³¿â ³ àôåðèñò³â,
ÿêèìè çàðàç íàìàãàþòüñÿ íàñ
âèñòàâèòè ïåðåä Çàõîäîì,
àáè çáèòè çàïàë äîïîìîãè
Óêðà¿í³. ² ðîçãàíÿþ÷è òàê³
äèñêóðñè, ìè ò³ëüêè äîïîìàãàºìî ¿ì ó öüîìó.
Òàê, êîæíó òàêó ñïðîáó
êðàñòè ÷è çëîâæèâàòè òðåáà ðîçñë³äóâàòè ³ æîðñòêî
êàðàòè. Àëå äëÿ öüîãî ³ñíóþòü ñòðóêòóðè, êîòð³ òàêèì
çàéìàþòüñÿ. ² íå âàðòî öå
âèâîäèòè íà çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ ðèñè. À êðàùå ñòåæèòè çà êàäðîâîþ ïîë³òèêîþ
òèõ íàäâàæëèâèõ ñòðóêòóð.

Хотіли вивезти майно  Служба
безпеки України передала в управління
АРМА бізнес російського олігарха
у Вінниці. Вартість усього майна оцінили
у понад два мільярди гривень. Про
яку компанію йдеться та кому вона
належить? Ми дізналися
ОЛЬГА БОБРУСЬ,
ВАЛЕРІЙ ЧУДОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Çààðåøòîâàíèé ó Â³ííèö³ á³çíåñ ðîñ³éñüêîãî îë³ãàðõà, âàðò³ñòü
ÿêîãî îö³íèëè ó 2 ìëðä ãðí, ÑÁÓ
ïåðåäàëà äî êåðóâàííÿ óêðà¿íñüêîìó Íàöàãåíòñòâó ç óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä
êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â
(ÀÐÌÀ). Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó â³ííèöüêîìó óïðàâë³íí³ ÑÁÓ.
«Ìîâà éäå ïðî â³ííèöüêó êîìïàí³þ, ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿. ¯¿
âëàñíèêîì º ðîñ³éñüêèé îë³ãàðõ,
÷ëåí ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ºä³íàÿ ðîñ³ÿ», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. —
Ï³ä óïðàâë³ííÿ ÀÐÌÀ ïåðåéøëè:
êîðïîðàòèâí³ ïðàâà íà êîìïàí³þ
(1,5 ìëðä ãðí); ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ
òà ñèðîâèíà (0,5 ìëðä ãðí)».
Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî òîïìåíåäæìåíò ï³äïðèºìñòâà íàìàãàâñÿ ïðèõîâàòè â³ä
íàö³îíàë³çàö³¿ òîâàðè: ï³ñëÿ ïî÷àòêó ðîñ³éñüêîãî íàñòóïó 24 ëþòîãî, àäì³í³ñòðàö³ÿ êîìïàí³¿ ðîçïî÷àëè ïðîöåñ âèâåçåííÿ àêòèâ³â
â ³íòåðåñàõ ðîñ³éñüêîãî âëàñíèêà.
«Çàâäÿêè âòðó÷àííþ ÑÁÓ ñõåìó
áóëî âèêðèòî ³ çóïèíåíî. Àðåøò
àêòèâ³â â³äáóâñÿ â ìåæàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Òðèâàº
äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ³», — ï³äêðåñëèëè ó ïîâ³äîìëåíí³ ÑÁÓ.
ПРО КОГО ЙДЕ МОВА
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÑÁÓ íå âêàçàíî, ÿêà ñàìå â³ííèöüêà ô³ðìà
áóëà àðåøòîâàíà. Àëå â ñïåöñëóæá³ ïîâ³äîìèëè, ùî «öå á³çíåñ ç
âèðîáíèöòâà ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ òà
ìàº ðîñ³éñüêîãî âëàñíèêà». Ï³ä
öåé êðèòåð³é ó Â³ííèö³ ï³äïàäàº
ò³ëüêè òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿïîáóòõ³ì» — êîìïàí³ÿ, ÿêà áóëà ñòâîðåíà ùå â 1999 ðîö³, íà çàëèøêàõ
â³ííèöüêîãî Õ³ìçàâîäó.
Ñåðåä ¿õ òîâàð³â — «Óøàñòûé
íÿíü», «SARMA». À öå ³ ïðàëüí³
ïîðîøêè, ³ øàìïóí³, ³ ìèëî òà
áàãàòî ³íøîãî.
100% àêö³é â³ííèöüêî¿ ô³ðìè

âîëîä³º ðîñ³éñüêå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Íåâñêàÿ êîñìåòèêà» —
à öå îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ðîñ³éñüêèõ
âèðîáíèê³â ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ìèëà, ñèíòåòè÷íèõ ìèéíèõ çàñîá³â òà òîâàð³â
äëÿ äîãëÿäó çà áóäèíêîì, ñêàçàíî
ó ð³÷íîìó çâ³ò³. Êîìïàí³ÿ âèïóñêàº
ïðîäóêö³þ ï³ä áðåíäàìè «Æåì÷óã»,
«Óøàñòûé íÿíü», «Èíäåêñ», «Ëîòîñ», «Íåâñêàÿ êîñìåòèêà» òîùî.
Êîìïàí³ºþ, ùî çàñíîâàíà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, âîëîä³º
72-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Ïëåñîâñüêèõ. Íà 2020 ð³ê éîãî ñòàòêè
îö³íþâàëèñÿ ó 3,07 ìëðä ðóáë³â.
Òå, ùî ñàìå öÿ ëþäèíà º ùå
é äåïóòàòîì ïðàâëÿ÷î¿ ïàðò³¿
â ðîñ³¿ — ìè íå çìîãëè ï³äòâåðäèòè. Éîãî íåìàº àí³ â ïåðåë³êó
îáðàíö³â â äåðæàâíó äóìó, àí³
â áóäü-ÿêèé ³íøèé îðãàí âëàäè

Ï³ä àðåøò ïîòðàïèëî
îáëàäíàííÿ, çåìåëüí³
ä³ëÿíêè, áàíê³âñüê³
ðàõóíêè â Óêðà³í³,
ïðîäóêö³ÿ òà ñèðîâèíà
«Â³ííèöÿïîáóòõ³ì»
ðô â³ä ïîë³òñèëè «åäèíàÿ ðîññèÿ».
Çàòå â ïåðåë³êó ö³º¿ ïàðò³¿ º éîãî
òåçêà, 40-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Ïëåñîâñüêèõ, ùî,
éìîâ³ðíî, º ñèíîì ì³ëüÿðäåðà.
ЗА ЩО АРЕШТУВАЛИ МАЙНО
²ç ñóäîâîãî ðåºñòðó ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ñïðàâà íàä öèì ðîñ³éñüêèì
«ñë³äîì» ó Â³ííèö³ òðèâàº ùå ç
áåðåçíÿ 2022 ðîêó.
Ç óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéñóäó
Êèºâà ïî ñïðàâ³ ¹ 757/18484/22-ê
÷èòàºìî, ùî ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ âîºííîãî ñòàíó, 24 ëþòîãî,
Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéíÿëà çàêîí
¹ 2116-IX, ÿêèé ïåðåäáà÷àº
ïðèìóñîâó êîíô³ñêàö³þ àêòèâ³â
ãðîìàäÿí ðô â Óêðà¿í³. Ó òîìó
÷èñë³ ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî
«Â³ííèöÿïîáóòõ³ì», ÿêîþ âîëîä³º
«Íåâñêàÿ êîñìåòèêà».
Óñâ³äîìëþþ÷è ôàêò ïðèìó-

ñîâî¿ êîíô³ñêàö³¿, àäì³í³ñòðàö³ÿ «Â³ííèöÿïîáóòõ³ì», ä³þ÷è
çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç òîâàðèñòâîì «ÍÊÑ-Ãðóï» (âëàñíèêîì
â³ííèöüêî¿ êîìïàí³¿ — àâò.), ïëàíóâàëè âèâåçòè ãîòîâó ïðîäóêö³þ
ç³ ñêëàä³â íà ßíãåëÿ, 4 íà íå ï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.
Âîíè ñïðîáóâàëè âèâåçòè òîâàð
18 áåðåçíÿ íà âàíòàæ³âö³, íà ÿêó
çàâ÷àñíî íàíåñëè ñèìâîë³êó ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ «×åðâîíèé
Õðåñò». Çðîáèëè öå äëÿ òîãî, ùîá
áåç ïåðåøêîä ïðî¿õàòè áëîêïîñòè.
² öå ÷àñòêîâî ¿ì âäàëîñÿ: âàíòàæ³âêà âè¿õàëà çà ìåæ³ Â³ííèö³, àëå
ïðî ¿¿ ïðî¿çä áóëî ïîâ³äîìëåíå â³ííèöüêå óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ. ² òîãî æ
äíÿ, 18 áåðåçíÿ, âàíòàæ³âêó

çàòðèìàëè òà âèêëèêàëè ñë³ä÷èõ
äëÿ ô³êñàö³¿ âêàçàíîãî ôàêòó.
Íàïðèê³íö³ óõâàëè ñóäó ä³çíàëèñÿ, ùî ï³ä àðåøò ïîòðàïèëî
óñå ìàéíî «Â³ííèöÿïîáóòõ³ì»:
îáëàäíàííÿ ï³äïðèºìñòâà, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ â îðåíä³ ÷è
ó âëàñíîñò³ êîìïàí³¿, áàíê³âñüê³
ðàõóíêè â Óêðà¿í³, ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ òà ñèðîâèíà.
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè çà òðüîìà ñòàòòÿìè: çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåííÿìè ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè
ïðèâàòíîãî ïðàâà; íåçàêîíí³ ä³¿
ùîäî ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî
àðåøò; íåçàêîííå âèêîðèñòàííÿ
ñèìâîë³êè «×åðâîíîãî Õðåñòà»,
«×åðâîíîãî Ï³âì³ñÿöÿ».

Чи будете ви робити бустерну дозу від ковіду?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
Останні кілька місяців
фахівці фіксують
зростання захворюваності
на COVID-19. Медики
закликають людей робити
бустерне щеплення. Нас
цікавить думка вінничан з
цього приводу. Зазвичай
ми ставимо питання
перехожим на вулицях
Вінниці. Цього разу
проводили опитування на
нашій сторінці в Instagram.

СБУ затримала вантажівку з побутовою хімією ще
18 березня. Під виглядом гуманітарного вантажу товар
намагались вивезти на окуповані території України

ANNA__PAVLYCHEVA

SVITLANA.NAZARUK

LNNAGRADUSOVA

SVITLANA.SHYSHKOVSKA

L_E_S_H_E_N_K_O

Вакцинувалась, бо втратила б
роботу. Що після першої, що
після другої думала, не виживу. Сподіваюся, на роботі
не скажуть бустер робити.

Ні. Не робила ні першу дозу,
ні другу. Травити себе заради прибутку фарм.компаній
не збираюсь. Це штучно створене захворювання.

Чоловік з бустерною дозою
лежить пластом вже три дні.
Я без жодного щеплення і
то швидше за нього від хвороби оклигала.

Зробила 2 вакцини у Франції.
Після 1-ї почувалась чудово.
Після 2-ї ще й досі не можу відійти: втомлена, болять руки і
ноги. Більше робити не буду!

Так, буду робити бустерну дозу від коронавірусу.
Я не вірю у теорію «всесвітнього заговору», як деякі
люди.
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У ЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖНА
ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПОВІСТКИ

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Ó ïåðøèé äåíü
øèðîêîìàñøòàáíîãî íàñòóïó ðîñ³¿
íà Óêðà¿íó íàø
ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé îãîëîñèâ ïðî ïðîâåäåííÿ
çàãàëüíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ â Óêðà¿í³.
À ó ñåðïí³ Âåðõîâíà Ðàäà ïðîäîâæèëà âîºííèé ñòàí äî 21 ëèñòîïàäà, òîáòî ïðîäîâæóºòüñÿ
ìîá³ë³çàö³ÿ.
Ðàí³øå ìè ïèñàëè ïðî òå,
ÿê ïðàâèëüíî ìàº âèãëÿäàòè
ïîâ³ñòêà. Íàãàäàºìî âàì, ùî
öå àðêóø ïàïåðó, äå ìàº áóòè
îáîâ’ÿçêîâî âêàçàíî:
Ï²Á ïðèçîâíèêà, ð³ê íàðîäæåííÿ òà àäðåñà;
 ì³ñöå ðîáîòè;
 âèä ïîâ³ñòêè;
 äàòà, ÷àñ òà àäðåñà, çà ÿêîþ
ïîòð³áíî ç’ÿâèòèñÿ;
 çàñòåðåæåííÿ ùîäî íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â;
 íàçâà îðãàíó, ïå÷àòêà, ï³äïèñ, Ï²Á êåð³âíèêà ÒÖÊÑÏ.
Îäíàê âàðòî ðîçóì³òè, ùî
íå çàâæäè, êîëè âè îòðèìàëè ïîâ³ñòêó, òî âàñ îäðàçó æ â³äïðàâëÿòü ó çîíó áîéîâèõ ä³é. Âîíè
áóâàþòü ÷îòèðüîõ âèä³â:
1. ïîâ³ñòêà äëÿ óòî÷íåííÿ äàíèõ ïðèçîâíèêà;
2. ïîâ³ñòêà-ïðèçîâ íà ñòðîêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó;

3. ïîâ³ñòêà äëÿ ïðèçîâó íà ìåäêîì³ñ³þ;
4. ìîá³ë³çàö³éíå ðîçïîðÿäæåííÿ.
Êåð³âíèöÿ þðèäè÷íî¿ êë³í³êè
òà ïðîôåñîðêà êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Äîíåöüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ùî
òèì÷àñîâî ðîçòàøîâàíèé ó Â³ííèö³, Ë³ë³ÿ Àìåë³÷åâà ïîÿñíþâàëà íàì, ùî ëèøå ÿêùî âàì
ïðèéøëî ìîá³ë³çàö³éíå ðîçïîðÿäæåííÿ, òî âè ïîâèíí³ âïðîäîâæ 24 ãîäèí ïðèéòè íà ïðèçîâíèé ïóíêò. Âñ³ ³íø³ âèäè ïîâ³ñòîê âèäàþòü íàñàìïåðåä äëÿ
ç’ÿñóâàííÿ ð³çíèõ äåòàëåé ïðî
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíîãî, à âæå
çãîäîì ìîæóòü â³äïðàâèòè ó çîíó
áîéîâèõ ä³é.
×àñ íàâ÷àííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ áåç äîñâ³äó ñëóæáè
â³ä 5 äî 15 ä³á.
Âàæëèâèì òàêîæ º òå, ùî ïîâ³ñòêà ìàº áóòè âðó÷åíà ò³ëüêè
îñîáèñòî, ï³ä ðîçïèñ îòðèìóâà÷à.
ßê ïîÿñíþâàëè íàì íà «ãàðÿ÷³é
ë³í³¿» Áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ïîâ³ñòêó âðó÷èòè ìîæå
íàñàìïåðåä ñï³âðîá³òíèê òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè
(ÒÖÊÑÏ). Àëå òàêîæ ¿õ ìîæóòü
âðó÷àòè óïîâíîâàæåí³ îñîáè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, ô³çè÷í³
îñîáè-ï³äïðèºìö³, êåðóþ÷³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â.
Öèìè óïîâíîâàæåíèìè îñî-

áàìè ìîæóòü áóòè é ïðåäñòàâíèêè ÒðÎ. Îäíàê âîíè íå ìàþòü
ïðàâà «íà êîë³í³» çàïîâíþâàòè
âàì ïîâ³ñòêó. Îñòàííÿ ìàº áóòè
ï³äïèñàíà êåð³âíèêîì ÒÖÊÑÏ òà
ç ïîñòàâëåíîþ ïå÷àòêîþ.
ЧИ ІСНУЮТЬ ВАГОМІ
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ВІД
ПОВІСТКИ?
Äîïîìîãëà ðîç³áðàòèñÿ ç öèì
ïèòàííÿì àäâîêàòêà, êàíäèäàòêà
þðèäè÷íèõ íàóê Àííà Äàí³åëü.
ßê ïîÿñíþº ñïåö³àë³ñòêà, ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ
ïîâ³ñòêè º ê³ëüêà:
 âèÿâëåí³ ïîìèëêè â îôîðìëåíí³ ïîâ³ñòêè (íàïðèêëàä,
íåïðàâèëüí³ñòü ó íàïèñàíí³ âàøîãî Ï²Á);
 ïîâ³ñòêó âðó÷àº íå óïîâíîâàæåíà îñîáà;

Óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó
ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿, íà
îñîáëèâèé ïåð³îä, òà
óõèëåííÿ ðåçåðâ³ñò³â
ó öåé ÷àñ — êàðàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿì âîë³

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ

Винятки  Захист нашої держави — це
обов’язок громадян, і незаконне ухилення
від призову карається позбавленням
волі. Під час воєнного стану повістки
на військову службу українцям можуть
вручати будь-де. Але, що робити,
якщо ви бачите, що повістка складена
неправильно? Розповідаємо, як грамотно
поводитися у таких ситуаціях

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України є конституційним обов’язком громадян України.
Однак є кілька випадків, коли ви можете відмовитися від повістки
Òîáòî, ÿê ïîÿñíþº àäâîêàòêà,
â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîâ³ñòêè ìîæíà
ëèøå çà íàÿâíîñò³ âèÿâëåíèõ ïîìèëîê ó ñàìîìó òåêñò³ ïîâ³ñòêè.

 â³äñóòí³ñòü ïå÷àòêè â³éñüêêîìàòó/ï³äïèñó êåð³âíèêà ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ
òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, íå çàçíà÷åíî éîãî â³éñüêîâå çâàííÿ,
ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè.
— Îäíàê öå òèì÷àñîâå â³äòåðì³íóâàííÿ, áî ï³ñëÿ ðîçãëÿäó àêòà ïðî â³äìîâó, â³éñüêêîìàò âèïðàâèòü ïîìèëêè é,
íå âèêëþ÷åíî, ùî ïðàâèëüíî
îôîðìëåíó ïîâ³ñòêó âðó÷àòèìóòü îñîá³ çíîâó, — ïîÿñíþº
Àííà Äàí³åëü. — Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê
³ â³éñüêîâó ñëóæáó» çàõèñò Â³ò÷èçíè, íåçàëåæíîñò³ òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè
º êîíñòèòóö³éíèì îáîâ’ÿçêîì
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО
ПОБАЧИЛИ ПОМИЛКУ, І ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ ДАЛІ?
— ßêùî îñîáà ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîâ³ñòêîþ, íàïðèêëàä,
âèÿâèëà íåòî÷íîñò³ ó íàïèñàíí³
ñâîãî ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³, àäðåñè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
â³äñóòíîñò³ ï³äïèñó êåð³âíèêà
ðàéîííîãî (ì³ñüêîãî) òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ
òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, ïå÷àòêè
òîùî, âîíà ìîæå â³äìîâèòèñü â³ä
¿¿ ï³äïèñàííÿ, — êàæå àäâîêàòêà
Àííà Äàí³åëü.
Çà ñëîâàìè ôàõ³â÷èí³, ï³ñëÿ
â³äìîâè â³ä ï³äïèñàííÿ ïîâ³ñòêè,
îáîâ’ÿçêîâî, çà ïðèñóòíîñò³ ñâ³äê³â, ñï³âðîá³òíèê â³éñüêêîìàòó
ïîâèíåí ñêëàñòè àêò ïðî â³äìîâó ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè. Àêò
ïåðåäàºòüñÿ äî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ (â³éñüêêîìàòó).
— Ó ðàç³ â³äìîâè â³ä ïîâ³ñòêè

ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí â³äïîâ³äàëüí³ñòü íå íàñòàº, — ãîâîðèòü
âîíà. — Îäíàê Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ Óêðà¿íè ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ
â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ ïðè ïîðóøåíí³ çàêîíîäàâñòâà ïðî ìîá³ë³çàö³éíó ï³äãîòîâêó òà ìîá³ë³çàö³þ
òà äîñòàâëÿòè ¿õ äî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó êîìïëåêòóâàííÿ òà
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Çà íåÿâêó äî â³éñüêêîìàòó áåç
ïîâàæíèõ ïðè÷èí ïåðåäáà÷åíå
àäì³í³ñòðàòèâíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â³ä 1700 äî 3400 ãðí.
ßêùî æ âè óõèëÿºòåñÿ â³ä
ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó
ñëóæáó, â³éñüêîâó ñëóæáó çà ïðèçîâîì îñ³á îô³öåðñüêîãî ñêëàäó
áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí — öå êàðàºòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê
äî òðüîõ ðîê³â.
Óõèëåííÿ â³ä ïðèçîâó íà â³éñüêîâó ñëóæáó ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿,
íà îñîáëèâèé ïåð³îä, òà óõèëåííÿ
ðåçåðâ³ñò³â ó öåé ÷àñ — êàðàºòüñÿ
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä
òðüîõ äî ï’ÿòè ðîê³â (ñò. 336 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

Чого не варто робити і казати у спілкуванні з бійцем
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA, (067)7857674

«ßê ãîâîðèòè ç â³éñüêîâèìè? ßê
ãîâîðèòè ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì, ÿêèé
ìàº ïðè¿õàòè ó â³äïóñòêó? Ïåâíî
íàé÷àñò³ø³ ïèòàííÿ â êîìåíòàõ.
Îò ìè ³ çàïèñàëè â³äîñ ïðî òå, ÿê
ãîâîðèòè, à ãîëîâíå — ÿê íå âàðòî
ãîâîðèòè ç â³éñüêîâèìè», — òàê
àíîíñóâàâ íîâó òåìó íà ñâîºìó
þòóá-êàíàë³ «Ó ìî¿é ãîëîâ³» â³éñüêîâèé ïñèõîëîã Àíäð³é Êîç³í÷óê. Äàºìî òåçîâî íàéãîëîâí³øå.
ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
НЕЗНАЙОМИМ ВІЙСЬКОВИМ
Íå ðîá³òü í³ÿêèõ íåïåðåäáà÷óâàíèõ ä³é: ôåºðâåðê³â, êðèê³â,
îá³éì³â ççàäó. Âè ïîâèíí³ áóòè ïåðåäáà÷óâàíèìè. ßêùî âè õî÷åòå
îá³éíÿòè ëþäèíó, ñïî÷àòêó ñêàæ³òü
ïðî öå ïðÿìî: «Õî÷ó âàñ îá³éíÿòè».
Íå òðåáà çàïðîøóâàòè ëþäèíó
äî ÷àñòóâàííÿ: «ßêùî òè â³éñüêîâèé, òè âòîìèâñÿ, äàâàé ç òîáîþ
ï³äåìî ³ áóäåìî âæèâàòè ì³öí³
àëêîãîëüí³ íàïî¿». Ëþäèíà, íàé-

³ìîâ³ðí³øå, âàì â³äìîâèòü.
Óíèêàéòå âàæêèõ òåì òà çàãàëüíèõ ôðàç, íà ÿê³ â³éñüêîâèì âàæêî â³äïîâ³äàòè. Çðàçîê: «Íó ÿê
òàì íàø³?», «Ñòðàøíî íà â³éí³?»,
«À ÷è áàãàòî íàøèõ çàãèíóëî?».
Íå ôàêò, ùî â³éñüêîâèé ãîâîðèòèìå ïðî öå, àëå éîìó áóäå
íå äóæå êîìôîðòíî.
Íåáàæàíî ë³ïèòè ÿðëèêè:
«Âè — ãåðî¿, ñîíå÷êè, êðàñåí³,
ùèò Óêðà¿íè». Ã³ïîòåòè÷íî òàê
âîíî ³ º. Àëå âè íå çíàºòå ö³º¿
ëþäèíè. Âîíà ìîæå â³ä÷óâàòè
ÿêóñü âåëèêó ïðîâèíó, êîìïëåêñ
óö³ë³ëîãî, ïåðåæèâàòè ðå÷³, ïðî
ÿê³ âè íå çíàºòå.
Òîìó êðàùå ãîâîðèòè ïðî ñâî¿
ïî÷óòòÿ: «Äëÿ ìåíå âè ãåðî¿»,
«ß âàì äóæå âäÿ÷íèé», «Ìåí³
ñïîê³éíî â³ä òîãî, ùî º ÇÑÓ»,
«ß äóæå ëþáëþ ÇÑÓ».
ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
ВІЙСЬКОВИМ, ЯКОГО ЗНАЄТЕ
Ùèðî âèñëîâëþéòå ñâî¿ åìîö³¿
òà áàæàííÿ, êàæ³òü, ùî âè ùàñ-

ëèâ³, ñóìóâàëè àáî íàâ³òü çëèëèñÿ
÷åðåç äîâãó ðîçëóêó.
Äàéòå éîìó âèñëîâèòèñü.
Íå ðîá³òü í³÷îãî íåïåðåäáà÷óâàíîãî.
Æîäíî¿ êðèòèêè, ïîðàä òà ÿðëèê³â.
«Êðèòèêà â³éíè íåäîðå÷íà â³ä
ëþäåé, ÿê³ òàì íå áóëè. Çàì³ñòü
ïîðàä ïðîïîíóéòå îïö³þ, âèá³ð», — êàæå Êîç³í÷óê.
ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З
ВІЙСЬКОВИМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Íå çì³íþéòåñÿ ³ ñï³ëêóéòåñÿ
ç íèì òàê ñàìî, ÿê ³ ç ëþäèíîþ

áåç ³íâàë³äíîñò³. ª âèíÿòêè, íàïðèêëàä, áàðîòðàâìà (êîíòóç³ÿ),
êîëè ëþäèíà ïîãàíî ÷óº ³ ïðîñèòü ãîâîðèòè ãîëîñí³øå.
Ï³ä çàáîðîíîþ áóäü-ÿêà æàë³ñòü. «Öèõ ëþäåé íàçèâàþòü
ëþäüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Íå ³íâàë³ä,
íå êàë³êà, íå ëþäèíà ç îñîáëèâîñòÿìè», — ïîÿñíþº ïñèõîëîã.
Íå äîïîìàãàéòå ëþäÿì áåç
¿õíüîãî äîçâîëó ÷è ïðîõàííÿ,
ùîá íå çà÷åïèòè ¿õíüî¿ ã³äíîñò³. ßêùî ëþäèíà áåç ê³íö³âîê
íàìàãàºòüñÿ â³äêðèòè ðþêçàê ³
âè õî÷åòå äîïîìîãòè, ïîïðîñ³òü
äîçâîëó. Ðîá³òü âñå ç âåðáàëüíî¿

÷è íåâåðáàëüíî¿ çãîäè.
ЗАГАЛЬНА ПОРАДА ДЛЯ ВСІХ
ßêùî âè â³ä÷óâàºòå ïðîâèíó,
êîëè áà÷èòå â³éñüêîâîãî, íå çìóøóéòå éîãî âèð³øóâàòè âàøó ïðîáëåìó.
«Ïðîâèíà, ÿê ïðàâèëî, ïîêàçóº, ùî âè íå â³ä÷óëè ñâîº¿ ðîë³,
íå çíàºòå ¿¿ ÷è íå çàäîâîëåí³ íåþ.
Ðîëü, ÿêó âè âèêîíóºòå, âáèâàº
áóäü-ÿêó ïðîâèíó. ² íàâ³òü ÿêùî
âè ¿¿ â³ä÷óâàºòå, íå íàãîëîøóéòå
íà öüîìó. Íàòîì³ñòü ï³äêðåñë³òü
òå, ùî ïèøàºòåñÿ éîãî ñëóæáîþ», — ðàäèòü Êîç³í÷óê.

Просто приклади руку до серця
А чи знаєте, як висловити свою повагу та
вдячність незнайомому військовому? Як вчинити, коли, наприклад, людина у військовій
формі йде навпроти вас чи знаходиться поруч? Вас переповнює вдячність, а ви не знаєте, як її показати?
Можна говорити військовим «Дякую

за службу» або використовувати невербальні сигнали. Боєць зрозуміє вашу посмішку
або вітальний кивок.
Та більш популярний сьогодні «цивільний
салют», це коли люди прикладають руку
до серця. Цей жест означає «Завдяки тобі»
та «Я вдячний тобі за службу».
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НАШІ ЖУРНАЛІСТИ ПЕРЕВІРИЛИ УКР
Ми перевірили  Близько двох тисяч
дітей у Вінниці почали вчитися за партами
у школах. А коли будуть лунати повітряні
тривоги, то під потреби учнів та педагогів
підготували укриття. В якому вони стані?
Чим обладнані? Які мають недоліки та що
треба доробити?

РЕДАКЦІЯ RIA

Îôëàéí-íàâ÷àííÿ ç 1 âåðåñíÿ,
çà îñòàííüîþ ³íôîðìàö³ºþ â³ä
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðàäè,
îáðàëè áàòüêè 3,4% â³ííèöüêèõ
øêîëÿð³â. Òîáòî, çà ïàðòè ñ³ëè
äî äâîõ òèñÿ÷ ó÷í³â. Ðåøòà —
íà äèñòàíö³éö³.
Çà äåíü äî ñòàðòó íàâ÷àëüíîãî
ðîêó, 31 ñåðïíÿ, ìè ïðîâåëè ìàñøòàáíó ïåðåâ³ðêó óêðèòò³â, ÿê³ ñòâî-

ЛІЦЕЙ № 1
Сховище
має
два
входи
та
виходи.
За
рекомендаціями
ДСНС, поставили вогнегасники та шанцевий
інструмент (ломи, лопати тощо). Дитячий фонд
ООН «ЮНІСЕФ» надав
запас аптечок, мийних,
дезінфекційних засобів,
бак для технічної води.
Також тут сформували
запас питної води та їжі,
є ліхтарі та радіо для екстреного сповіщення.
— У цьому сховищі
тільки природна припливна
вентиляція,
ще мають встановити
механічну. Вінницька міська рада облаштує стаціонарний санвузол: наразі в укритті, в окремому
приміщенні, стоятиме кабінка біотуалету. І ще ми маємо отримати генератор резервного живлення, — сказала директорка закладу Віта Скиба.
ЛІЦЕЙ № 2
— У нас під укриття
слугує
окреме
приміщення,
яке
підходить за технічними
характеристиками, але
наразі там проводять
ремонт, —
розповідає
нам директорка Ірина
Михайлова. — Коли завершаться роботи з облаштування, то ми батькам покажемо готове
укриття, і, може, вони
виявлять бажання, щоб
їхні діти навчалися офлайн.
За технічними характеристиками це укриття розраховане на 100–150 осіб. Наразі тривають активні
ремонтні роботи. Працюють над витяжками (їх буде чотири), тинькують стіни. Укриття має три входи.
За словами керівниці закладу, в цьому приміщенні буде централізоване водовідведення/водопостачання, проведуть освітлення, інтернет та встановлять генератори.
— Ми забезпечені абсолютно усім від ЮНІСЕФ: баками для запасу технічної води, аптечками, засобами особистої гігієни та засобами для дезінфекції приміщення, — продовжує директорка. — Роботу
ми розпочали з березня. Батьківські кошти не залучали.
ЛІЦЕЙ № 3
Укриття,
яким
користується цей навчальний заклад, станом на 1 серпня вже
було готове, оскільки
учителі ліцею впродовж місяця наздоганяли пропущену шкільну
програму з дітьми, які
приїхали з Маріуполя.
Сховище має лише один
вихід, складається з
двох приміщень. У одному є повноцінний
санвузол, а в іншому ще
будуть дообладнувати
(наразі є відро для нечистот, як тимчасовий захід та окремо є умивальник).
У приміщення провели інтернет. Є бак з технічною водою, питна вода, аптечки, шанцеві інструменти.
Сюди ж занесли парти зі стільцями, є канапа. Вентиляцію ще будуть доробляти, наразі вона природна припливна.
— Ми почали робити укриття в червні, після завершення навчального року.
Спершу побілили, занесли парти, — розповідає директорка Надія Лепко. — Інших варіантів, де б
можна було облаштувати укриття, поблизу нашого закладу немає, тож воно у нас мале. Ми робили
батьківські збори та показували, як виглядає наше укриття. Зараз батьки часто міняють свої думки,
чи відпускати дітей у школу.

ðþâàëè äëÿ øê³ë. Ïîêè ùî òàêèõ
øê³ë, äëÿ ÿêèõ º óêðèòòÿ, 30. ×àñòèíà ç íèõ — âæå ãîòîâà, ³íø³ —
ðåìîíòóþòüñÿ, ³ç çàïëàíîâàíèì
ô³í³øåì ðîá³ò ó âåðåñí³-æîâòí³.
Äëÿ îãëÿäó ìè âèêîðèñòîâóâàëè
âèìîãè äî óêðèòòÿ ç îô³ö³éíîãî
ñàéòó ÄÑÍÑ. Â³äçíÿëè êîæíèé
ñõîâîê. Àëå. Âðàõîâóþ÷è îñîáëèâîñò³ âîºííîãî ñòàíó, òà ç
òî÷êè çîðó áåçïåêè ìè íå ìîæåìî âêàçóâàòè êîíêðåòíó ëîêàö³þ

ðîçòàøóâàííÿ óêðèòò³â. Òîìó ìè
ñïåö³àëüíî íå ïèñàëè, äå âîíè
çíàõîäÿòüñÿ ³ ñê³ëüêè ä³òåé ¿õ
â³äâ³äóþòü.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ íå º ñåêðåòíîþ ÷è âîºííîþ
òàºìíèöåþ. Íà ïðîõàííÿ áàòüê³â
øêîëÿð³â äèðåêòîðè öèõ çàêëàä³â ãîòîâ³ ïîêàçóâàòè ñõîâèùà. ²
äî ñëîâà, íà îáëàøòóâàííÿ ñõîâê³â
³ç ì³ñüêîãî áþäæåòó âæå âèä³ëèëè
50,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

ЛІЦЕЙ № 4
Приміщення має два
входи-виходи.
Його
одразу
поділили
на аудиторії, в яких є
парти та дошки, аби
не зупиняти навчання на час тривалих
повітряних тривог.
Усе за рекомендаціями
рятувальників: вогнегасники,
шанцевий
інструмент, аптечки, запас води та їжі, резервне
освітлення. Є холодне та
гаряче водопостачання.
Є Інтернет, підключений
телевізор, радіо для екстрених сповіщень. Міська рада виділила під потреби укриття генератор резервного живлення, на випадок аварійних ситуацій.
Втім, в приміщенні нерівну підлогу застелили дошками. Замість стаціонарного санвузла — кабінка
біотуалету, подекуди є шматки пошарпаних стін.
— А щоб усунути наявні недоліки, з наступного тижня в приміщенні, яке ми отримали під укриття, починається капремонт. Будуть заливати підлогу, ставити механічну та припливну вентиляцію,
санвузол. І я думаю, що спільними зусиллями з міською радою ми зможемо вдосконалити наявне
укриття, — сказала директорка ліцею № 4 Ольга Важова.
ШКОЛА № 5
Приміщення, яке отримав цей заклад під
укриття, поки що не готове. Ведуться ремонтні
роботи. Тому зараз
вихованці, які вчаться
офлайн,
пересиджують повітряну тривогу
в іншому сховищі, яке
отримало схвалення від
ДСНС.
— Днями ми проводили
тренувальну евакуацію
для батьків і дітей. Щоб
потрапити до сховища, яке для нас є тимчасовим, витратили 6 хвилин, — сказала директорка школи
№ 5 Наталія Кучма.
І це приміщення облаштоване всім необхідним. Ще є пледи, каримати, медичні засоби, вода
технічна і питна. Є кімната з душовою кабіною. Окрема кімната з умивальниками та окрема кімната
з туалетом.
— Сховище, яке ремонтують вже суто під наш заклад, буде вміщувати 350 людей. Там побудовані
окремі кімнати під чотири санвузли, встановлюють систему вентиляції, — сказала очільниця закладу.
ЛІЦЕЙ НА ЗАМОСТІ
Укриття
для
цього
ліцею повністю оснащене за нормами
ДСНС, і навіть більше.
В прихистку в тому
числі є: спеціально
оснащені класи з партами та навчальними
дошками, місця для
відпочинку, в наявності
питна і технічна вода,
вентиляція, освітлення,
туалетні кімнати та умивальники, є біотуалет.
Підготували вогнегасники, повністю укомплектована аптечка та
інше. Також в укритті є
вайфай. Адміністрація закладу подбала про те, щоб діти на перший час були забезпечені елементарним перекусом.
Укриття в ліцеї оздобили за два місяці, ремонтні роботи провели за власні кошти. Вчителі пройшли
домедичну підготовку. На час повітряних тривог з дітьми спускатиметься і психолог.
— Ми мотивували літераторів та істориків підготувати цікаві розповіді на історичну тематику, щоб
відвернути увагу дітей в укритті, — розповідає керівник ліцею. — Є магнітофон, вчитель співів може
проводити урок. Також для учнів підготували предметні ігрові тести, — всі діти спускаються в сховище
з телефонами, а тут мережу інтернет провели, можна ще й таким чином їх зайняти. Усе робимо, щоб
школярі в укритті відчували себе комфортно.
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ИТТЯ УСІХ ВІННИЦЬКИХ ШКІЛ
ЛІЦЕЙ № 7
Укриття, де вже можуть
перебувати діти з 1 вересня, знаходиться нижче рівня землі. Тож вікна,
які є у тут, заклали спершу
щитами, а потім поклали
мішки з піском. Подекуди, за рекомендаціями
фахівців, залишили кватирки. Це слугує природною вентиляцією, іншої
у приміщенні немає.
Є інтернет, телефон,
місця для сидіння. Два
виходи та вбиральня.
Також присутні аптечки,
ліхтарики, та запас води/їжі. За рекомендаціями рятувальників, є вогнегасник, шанцеві інструменти.
— Облаштування почалося ще у квітні, у нас були комісії з міської ради. Ми отримали рекомендації,
і розпочали облаштовувати укриття, це досить тривалий процес, — розповідає директорка Анна Романова. — У більшому укритті ремонтні роботи закінчаться найближчими днями, але ще потрібно,
щоб приміщення просохло. З жовтня, якщо будуть заяви батьків, ми зможемо прийняти на очне
навчання більше дітей.
Більше укриття, про яке згадувала директорка, це певне приміщення у межах пішої доступності від
навчального закладу. Станом на 31 серпня там тривають активні роботи. Вже облаштовані кабінки
з унітазами, проведена вентиляція та освітлення (аварійне в тому числі). Є два виходи. Очікують ще
також на генератор.

ЛІЦЕЙ № 15
Отримали
просторе
приміщення,
однак
дещо занизьке. При
зрості 1,75 метра можна легко дістати рукою
до стелі.
— По висоті — в цьому
приміщенні є необхідні
два метри. ДСНС погодили це приміщення
під сховок, — запевняє
директорка
ліцею
Тетяна
Василевська. — Єдине, що будемо зрізати пороги,
щоб пройти по нормі.
Наразі ми працюємо
над тим, щоб зробити
стаціонарні санвузли
в укритті, прокласти нову вентиляцію. Буде Wi-Fi.
Тут також сформували запас аптечок, води, снеків та інших речей, які були в рекомендаціях від
ДСНС. І щоб завершити ремонти (санвузол, пороги, вентиляція — авт.), дітей під час повітряних
тривог будуть водити до укриття одного із закладів, який знаходиться в кількох хвилинах
спокійної ходьби.
Використовувати укриття, яке їм виділила Вінницька міська рада, почнуть орієнтовно наприкінці
вересня — на початку жовтня. Коли завершать капітальний ремонт.

ЛІЦЕЙ № 8
Заклад приміщення під
сховище ще дооснащує,
але тут є все необхідне,
щоб школярі та викладачі під час тривоги
мали прихисток.
— Для безпеки дітей
нашими
технічними
працівниками, педагогічним колективом і
батьківською
громадою підготовлено найпростіше укритя, — сказала директорка Наталія
Підлісна. — Є місця для
сидіння,
відпочинку,
підготували засоби пожежогасіння, повністю укомплектована аптечка, є питна та технічна вода,
стоїть біотуалет. Батьки можуть не хвилюватися за своїх дітей.
Є у сховку проблема з вентиляцією та водопостачанням, але найближчим часом ці недоліки будуть
усунені. Незабаром будуть проведені остаточні ремонтні роботи й там буде затишно, переконує
адміністрація ліцею.

ЛІЦЕЙ № 16
В укритті, яке створене
для цього закладу, велика площа. Розділена
на
кілька
просторих приміщень. Ще
всередині літа тут почали заливати підлогу
в кількох кімнатах, зробили освітлення.
Два великих мінуси —
в
сховищі
немає
вентиляції та нормального туалету. Замість
них, поки що, два
відра. Але, як каже
директорка
ліцею
Світлана Стрельбицька,
туалет буде. І не один.
— Зараз майстри доробляють
санвузли.
Ми хочемо, щоб дітям
і вчителям було комфортно в сховищі. Над облаштуванням нашого приміщення ми з вчителями
працювали ціле літо. Я навіть у відпустці не була, — сказала директорка. — Ми розділили укриття
на кілька приміщень, щоб відділити першачків від старших учнів. А також робимо приміщення
в сховищі, куди зможуть спускатись пересічні вінничани. Робота кипить!
Варто сказати, що усім іншим, від аптечок до ліхтарів, укриття забезпечене.

ЛІЦЕЙ № 10
Приміщення під укриття
для цієї школи невелике. Але воно рекомендоване міськрадою. Все
необхідне є. Як каже директорка Світлана Куца,
нещодавно в прихистку замінили проводку,
зробили
освітлення,
перевірили вентиляцію.
— За кілька тижнів ми
провели усі необхідні
ремонтні
роботи.
Встановили біотуалет
у сховищі, — сказала директорка Світлана Куца.
ЛІЦЕЙ № 14
Укриття для цього закладу, за словами директора ліцею Олега
Побережника, готове.
Почали займатись його
ремонтом
одразу
в червні, після того, як
отримали рекомендації
від фахівців.
— Виходячи зі своїх
можливостей, ми зробили все, щоб максимально
забезпечити
всім працівникам та учням закладу безпеку, —
розповів директор. — Це
приміщення, де можна
перечекати тривогу, маленьке, тому що воно єдине, де є бетонне перекриття — тобто дійсно безпека.
Тут є медкабінет, всі необхідні засоби безпеки, але немає туалету (є окрема кімната з відрами). Є
також питання з вентиляцією, але все в процесі вирішення.

ЛІЦЕЙ № 17
Ще тиждень тому батьки учнів цього закладу
разом із директоркою
шукали
приміщення
для сховища. Були
думки зробити його
з майстерні, або попросити
у
фірми,
яка володіє з 90-их
років
приміщенням
цивільного захисту. Але
все було марно.
В міській раді навіть казали, що одне з ОСББ
поблизу школи вже має
підписати договір і надати укриття ліцею. Але
за кілька днів до навчального року батьки
почули — навчання буде онлайн. Через що деякі з них одразу позабирали своїх дітей з цього
закладу і віддали до приватних шкіл.
Головний редактор Вадим Павлов завітав до ліцею, і на здивування почув, що за день до навчального року ліцей все ж таки робить сховище з одного з приміщень. Хоча в списку, який отримали
наші журналісти від департаменту освіти, ліцей значився як «без укриття».
Наразі воно невелике. Є все, що можна побачити й в інших школах. Аптечки від Unicef, резервуари з водою, вогнегасники, ліхтарі тощо. Є також біотуалет.
Як каже директорка ліцею Валентина Нестюк, зараз продовжуються ремонтні роботи.
— Ми облаштували укриття. Придбали біотуалет, є також умивальники, до яких підведена вода,
контейнери з певним запасом продуктів, примусова вентиляція. Все облаштували в найкоротші
строки. Навіть є невелике приміщення для настільних і інших ігор. Певна частина дітей зможе
ходити на очні заняття до ліцею, — каже директорка.

Далі на с. 6-7
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НАШІ ЖУРНАЛІСТИ ПЕРЕВІРИЛИ УКР
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА С. 4-5

ЛІЦЕЙ № 18
У розпорядження закладу передали хороше
і сухе укриття, в якому
встановили не тільки
місця для сидіння, а і
мати. Директорка Катерина Поджаренко каже,
що в сховищі зробили
все для комфортного
перебування людей.
— Звідси ми вивезли
сім вантажівок сміття.
Потім поставили стільці,
розкинули мати, щоб
можна було полежати. Також майстри перевірили проводку і вентиляцію, — каже Катерина Поджаренко. — На днях будемо облаштовувати біотуалет і розпочинати робити ще стаціонарний. У нас він
є в укритті, потрібно просто перенести комунікації. До усього списку з необхідного ми додали ще
великі термоси для їжі та напоїв. Скоро встановимо генератор. Тут ще багато роботи, але головне,
що вже доволі затишно.
ЛІЦЕЙ № 19
Тут укриття облаштоване майже усім — від
вогнегасників до WIFI. Але
приміщення
в поганому стані: немає
вентиляції, на стінах є
грибок і відчувається запах вогкості. Утім, таким
воно не залишиться.
Як зазначив директор
закладу Володимир Костюк, приміщення, яке
вони використовують як
укриття, буде капітально
ремонтуватись.
— Для тої кількості учнів, що буде ходити до закладу, укриття підготовлене. Є і вода, і аптечки, ліхтарі,
стільчики в достатній кількості. Також ми встановимо біотуалет, тому що стаціонарного немає. І будемо капітально ремонтувати сховище: ремонтувати сходи, робити вентиляцію та інші кімнати
в укритті, — каже Володимир Костюк.
ЛІЦЕЙ № 20
Укриття для цього ліцею
теж є в списку рекомендованих
міськрадою.
На посаді директора тут
працює Олег Слушний.
Ще у 2019 році він був
вчителем інформатики,
який отримав приз
глядацьких
симпатій
премії «Global Teacher
Prize Ukraine 2019»,
яку в Україні називають «Нобелівською для
вчителів».
Журналісти RIA/20minut.ua побували й в цьому сховищі.
Охайне. Чисте. З косметичним ремонтом. Насправді одне з найкращих серед вінницьких шкіл.
— Силами наших працівників і небайдужих людей ми зробили гарне укриття, — каже Олег Слушний.
Приміщення сховку не має грибка чи неприємного запаху.
— Також у нас є вентиляція: як природний доступ до повітря, так і витяжна шафа, яка вмикається
за допомогою електрики, — сказав директор ліцею.
Варто зазначити, що в укритті є все необхідне. Лишилось встановити WI-FI, камери відеонагляду та
санвузол. І це все вже на фінальній стадії.
ЛІЦЕЙ № 21
— Облаштуванням
укриття ми почали займатись ще з 24 лютого.
Бо на наступний день
у цьому приміщенні
вже ночували мешканці
сусідніх будинків, дітей
було багато, — розказала заступниця директора ліцею № 21 Анжеліка
Вовк.
У сховку для їхнього закладу є два входи-виходи. Своїми силами вони побілили стіни, встановили освітлення, якого тут
не було. В окремій кімнаті укриття поставили кабінку біотуалету, діє припливна вентиляція.
Як у решті закладів, за допомогою «ЮНІСЕФ» та Вінницької міської ради сформували «тривожний»
запас їжі, води, аптечок. Є мийні засоби, шанцевий інструмент, резервне освітлення.
— Наші вчителі навчені, як проводити евакуацію дітей до укриття, — зауважила заступниця директора ліцею. — Для нашого закладу є можливість створити ще одне укриття, щоб приймати більшу
кількість учнів. Вінницька міська рада поставила це приміщення у перелік капремонтів. Роботи, як і
у всіх, відбуватимуться протягом вересня-жовтня. Для укриття також пообіцяли генератори резервного живлення.

ЛІЦЕЙ № 22
— Сховище, яким будуть
користуватись
вихованці, має класну
кімнату, абсолютно готову до навчального
процесу, — розповіла
директорка
закладу
Галина Розторгуєва. —
Ми проводили навчання з батьками і
дітьми, йшли від класу
до укриття. В укритті
кожна дитина знає, як
себе поводити, на яке
місце сідати тощо.
Тут є біотуалет, запаси
технічної води, природна вентиляція, всі
необхідні засоби безпеки.
Окрім
цього
приміщення, яке можна використовувати просто зараз, хоча тут і передбачений капітальний ремонт, є ще велика
територія, яку теж будуть облаштовувати для цивільного захисту.
ГІМНАЗІЯ № 24
Приміщення,
яке
використовує
заклад
під укриття, в чудовому стані. Як і в інших
закладах, тут завезли
баки для технічної води,
аптечки, ліхтарі тощо.
Але головна проблема
сховища — відсутність
туалету. Як каже директорка гімназії Наталія
Климчук, зараз над цим
питанням
працюють
майстри.
— Укриття взагалі має
дві тисячі квадратних
метрів, але ми почали
бетонувати те приміщення, де будуть знаходитись саме діти. Ремонтні роботи у самому розпалі.
Майстри роблять підлоги. І перше, що ми хочемо доробити — це туалети. Все інше у нас облаштоване, — каже директорка.
ШКОЛА № 25
Укриття для цієї школи
якраз
ремонтується.
Під час відвідування
навчального закладу,
будівельники заливали бетоном частину
приміщення. Як каже
директорка
школи
Олена
Нечипорук,
приміщення чисте і
сухе.
— Зараз ми муруємо
туалети, відновлюємо
систему
вентиляції,
замінюється проводка і встановлюється
аварійне
живлення.
Майже всі ремонтні
роботи ми вже завершили. Отримали від міської влади всі необхідні речі, від аптечок до баків з водою. Тому
готуємось до навчального року.
ЛІЦЕЙ № 26
Укриття для цього закладу наразі ремонтують. Воно складається
з двох частин, має три
входи-виходи. А поки
приміщення не готове,
то підписали меморандум з іншим комунальним підприємством про
використання
іншого
укриття.
За словами директорки
ліцею Сніжани Резнік,
після завершення всіх
робіт, для закладу
освіти створять укриття з рівною підлогою,
стаціонарними санвузлами в окремих приміщеннях, нове освітлення.
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ИТТЯ УСІХ ВІННИЦЬКИХ ШКІЛ
ЛІЦЕЙ № 27
До початку нового навчального року, за рахунок
бюджетних
коштів, укриття для
ліцею № 27 оснастили
місцями для сидіння,
аптечкою з необхідними
медикаментами
від
ООН «ЮНІСЕФ», питною
та
технічною
водою,
засобами
пожежогасіння, поставили біотуалет. Наразі в укритті проводяться ремонтні роботи.
— Ремонтні роботи плануємо завершити до кінця жовтня, площа велика, там є що робити, —
розповідає директор ліцею № 27 Олексій Терновой. — Робимо все, відповідно до вимог ДСНС. Після
ремонту буде шість туалетів, вентиляція, каналізація, водопостачання, електрика. Зараз елементарним ми забезпечені: вода, освітлення, біотуалет. Місцеві бізнесмени виділили запас сухпайків на випадок екстремальної ситуації.
ЛІЦЕЙ № 29
У сховищі, яке віддали
на потреби цього закладу, є два виходи та
вільний вайфай.
— Це приміщення батьки облаштували за свої
кошти, почали в липні,
закінчили в серпні, —
сказав директор закладу
Микола Бартюк. — Вчителі
й батьки вирівняли стіни,
побілили, підлили підлогу. Тут є все необхідне: опалення, вентиляція, освітлення, вода. Лише з туалетом
поки що не вирішили (користуються відрами). Хоча є біотуалет, але спустити його в сховище поки проблематично.
ЛІЦЕЙ № 31
Укриття для цього ліцею
наразі активно ремонтують.
— Приміщення, площею
900 квадратних метрів,
буде перероблене в сховище, — сказала директорка вінницького ліцею
№ 31 Ольга Іванець. —
Зараз тут ведуться роботи, і в планах зробити
багато.
Зокрема тут вже є три окремих виходи. Плануються окремі санвузли та облаштування окремих
аудиторій для проведення уроків під час тривалих повітряних тривог.
ЛІЦЕЙ № 32
До нового навчального року в укритті, яке
передали ліцею № 32,
силами працівників закладу було здійснено
косметичний ремонт.
В наявності місця для
сидіння, технічна і
питна вода, засоби
для
пожежогасіння,
біотуалет.
— Були
потиньковані
стіни, привели до ладу електроживлення, — говорить директор Олександр Швець. — Є багато
моментів, які потрібно зробити. Але відповідно до акту оцінки об’єкта, наше укриття рекомендовано
до використання, за наявності примусової вентиляції та відновлення туалетних кімнат, що ми маємо
обов’язково зробити.
Тож наразі тривають капремонти щодо відновлення санвузлів, а також здійснення повноцінного ремонту із заміною дверей на вогнетривкі.
ЛІЦЕЙ № 35
Укриття, яке отримав
цей заклад освіти,
колектив ліцею почав
ремонтувати
одразу після початку
повномасштабної війни.
Зробили
освітлення,
облаштували місця для
сидіння. Але головне,
що ми побачили в цьому сховищі — стаціонарний туалет, дивани та навіть телевізор. За словами очільниці цього ліцею,
укриття ще очікує на ремонт.
— Будемо заливати підлогу, піднімемо комунікації. Вентиляція у нас є. Наш працівник туалет зробив ще
на початку війни, — сказала директорка ліцею Тетяна Нальотова-Дубкова. — Усі аптечки від міжнародної
організації ми перевірили та перевели на українську мову все, що в них є. Встановили також телевізор.
Це ж все ж таки одна із систем оповіщення. В прихисток спустили й холодильник для зберігання харчів.

ШКОЛА № 36
Укриття для цієї школи
наразі ремонтують. Головною проблемою тут є
відсутність стаціонарних
туалетів та вентиляції.
Як каже директорка закладу Елла Нечипорук,
саме зараз цю проблему
вирішують.
— Все
забезпечення
в укриття нам привезли:
від води до аптечок — є
все. Зараз будівельники
роблять туалети на шість
кабінок, для дівчат і для
хлопчиків.
Майстри
замінили проводку, зробили освітлення, — сказала Елла Нечипорук.
ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ
— Перевірок було чимало. ДСНС нам дозволили використовувати під укриття певне
приміщення, яке вміщає
під 100 людей. Тому, як
і в решті закладів освіти,
у нас буде змішана
форма
навчання, —
розповіла директорка
технічного ліцею Ольга
Козяр.
У сховку є все, що
необхідно для тривалого перебування: місця
для сидіння, вода, їжа,
аптечки, радіо для екстрених
сповіщень,
ліхтарі.
Справна
вентиляція. Є одразу чотири входи-виходи. На Мінцифри технічний ліцей подав заявку, щоб отримати Wi-Fi.
— Якщо будуть тривалі тривоги, то вчителі будуть проводити уроки просто в укритті.
В прихистку є стаціонарний санвузол, — сказала Ольга Козяр. — Раніше ми проводили тренування
евакуації, по всьому ліцею є покажчики до укриття. Вчителі знають, як діяти та довести дітей до сховища без паніки.
ВІННИЦЬКА
СПЕЦШКОЛА
У цій школі на Вишеньці
навчаються
діти
з
інвалідністю та діти з
особливими освітніми
потребами. Тому під них
максимально адаптували укриття, яке передали закладу освіти.
— Облаштували
укриття так, щоб нашим діткам було тут
не тільки безпечно, але
й спокійно і зручно, —
сказала
директорка
закладу Світлана Марчук. — Встановили кілька ліжок, парти, взяли в оренду спеціальне сидіння для туалету. Незабаром
будівельники будуть займатись капітальним ремонтом іншого сховища. Воно буде більш просторим, ну і звісно кращим. Із системою вентиляції та стаціонарними туалетами.
ВІННИЦЬКОХУТІРСЬКИЙ
ЛІЦЕЙ
Укриття для цього
ліцею зробили за допомогою департаменту освіти міськради
та
міжнародних
організацій.
Сховище чисте, з шафою
для аптечок та з усім
необхідним.
— Плісняви в укритті
немає, воно повністю
оброблене і побілене. Ми встановили біотуалет, розташували стільчики, парти. Система сповіщення є, також WI-FI. Навіть зробили ізолятор на випадок, якщо
дитина захворіла, — сказав директор ліцею Микола
Биць.
Як побачили журналісти, все зроблено на совість і
дійсно в цьому укритті комфортно знаходитися.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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ДЕ І ЯК ОТРИМАТИ ГРОШОВУ
ДОПОМОГУ ВІННИЧАНАМ
Не тільки ВПО  З початку
повномасштабної війни низка
міжнародних організацій започаткували
програми грошової підтримки українців.
Скільки дають і хто може подаватись?
Склали добірку благодійних фондів та
додали їхні контакти
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïàì’ÿòàºòå, ÿê
íàïðèê³íö³ ëèïíÿ
á³ëÿ â³ää³ëåíü áàíê³â áóëè âåëè÷åçí³ ÷åðãè â³ííè÷àí? Ëþäè õîò³ëè îôîðìèòè äîïîìîãó â³ä ÎÎÍ,
ÿêó ïî÷àëè íàäàâàòè íå ò³ëüêè
ïåðåñåëåíöÿì, à é ëþäÿì áåç
ñòàòóñó ÂÏÎ: ïåíñ³îíåðàì, áàãàòîä³òíèì, ìàëîçàáåçïå÷åíèì.
Òîä³ ìè òàêîæ ðîçêàçóâàëè, ùî
îôîðìèòè öþ äîïîìîãó â ðîçì³ð³
6600 ãðí ìîæíà îíëàéí, áåç î÷³êóâàííÿ â ÷åðãàõ. Âèÿâèëîñÿ, ùî º
ùå äåê³ëüêà îðãàí³çàö³é, ÿê³ ãîòîâ³
âèïëà÷óâàòè êîøòè óêðà¿íöÿì.
ОДНА ЗАЯВКА ДО ВСІХ
БЛАГОДІЙНИКІВ
Ïîäàòè çàÿâè íà ì³æíàðîäí³
ïðîãðàìè äîïîìîãè ìîæíà ÷åðåç
ñàéò «ºÄîïîìîãà».
Çâ³äñè äàí³ â³ä çàÿâíèê³â ïåðåñèëàþòü íà Ì³æíàðîäíó îðãàí³çàö³þ ç ì³ãðàö³¿ (äàþòü 2200 ãðí
íà êîæíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ ïðîòÿãîì
3 ì³ñÿö³â); äî RED ROSE CDS
LIMITED (2200 ãðí, ïðîòÿãîì
3 ì³ñÿö³â); äî «×åðâîíîãî Õðåñòà»
(2500 ãðí, ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â); íà äâ³ ïðîãðàìè â³ä ÎÎÍ
(6660 ãðí íà ñ³ì’þ äî òðüîõ ëþäåé, ïðîòÿãîì 3 ì³ñÿö³â), ÞÍ²ÑÅÔ (ä³ÿ ïðîãðàìè òèì÷àñîâî
ïðèçóïèíåíà, îïðàöüîâóþòü çàÿâêè).
Ïðè òîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè
áàíê³âñüêèé ðàõóíîê.
«Ïðè çàïîâíåíí³ çàÿâè íà ñàéò³ ïîòð³áíî ïðîñòî âêàçàòè ïðî
â³äñóòí³ñòü IBAN ³ çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ïåíñ³îíåðè îòðèìàþòü
ñâî¿ ãðîøîâ³ êîøòè ó â³ää³ëåííÿõ
Óêðïîøòè», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
²íôîðìàö³þ çáèðàº Ì³íñîöïîë³òèêè. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî
ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè ïðèéìàþòü ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿.
Ïîäàâàòèñü ìîæóòü ïåíñ³î-

íåðè, ìàëîçàáåçïå÷åí³, áàãàòîä³òí³, îäèíîê³ ìàòåð³ òà áàòüêè,
íà âèõîâàíí³ ÿêèõ ìàëîë³òí³ ä³òè,
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, à òàêîæ ïîñòðàæäàë³ â³ä ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿
óêðà¿íö³.
Çàïîâíèòè çàÿâêó ìîæíà
íà ïëàòôîðì³ ºÄîïîìîãà (aid.
edopomoga.gov.ua).
6600 ГРН ВІД ACTED
Ëþäÿì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ðàêåòíîãî óäàðó ðîñ³¿ ïî Â³ííèö³,
14 ëèïíÿ, ôðàíöóçüêà îðãàí³çàö³ÿ
ãîòîâà íàäàâàòè ðàçîâó ãðîøîâó
âèïëàòó â ðîçì³ð³ 6600 ãðí.
«Ìè äîïîìàãàºìî âñ³ì ëþäÿì
â îäí³é ðîäèí³. Ïðèêëàäîì, ÿêùî
ó í³é 4 ëþäèíè, òî âèïëàòè íàðàõîâóºìî äëÿ êîæíî¿, — ðîçïîâ³äàâ êåð³âíèê îô³ñó îðãàí³çàö³¿
«ACTED» ó ×åðí³âöÿõ Ëþêà

Íîðâåã³ÿ ïëàòèòü 6600
ãðí íà êîæíó ëþäèíó
â ñ³ì’¿. Àëå ó âèïëàò³
â³äìîâëÿòü, ÿêùî áóëà
äîïîìîãà â³ä ³íøî¿
îðãàí³çàö³¿
Äîìåð-×àíó. — Ìè çâ’ÿçóºìîñÿ
ç íèìè òåëåôîíîì ³ çàïîâíþºìî
àíêåòó, àáî ðîáèìî öå áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³. Òàêîæ ïîòð³áíî äîäàòè äàí³ ïàñïîðòà, áàíêó,
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä. Ï³ñëÿ
ïåðåâ³ðêè äîêóìåíò³â ³, êîëè
âñå äîáðå, ó íàñ º äâà âèäè â³äïðàâêè ãðîøåé. Ìè ïðàöþºìî ç
«Óêðïîøòîþ» ³ «Îùàäáàíêîì».
ßêùî ó ëþäèíè º êàðòêà öüîãî
áàíêó, ìè ïåðåêàçóºìî êîøòè
â³äðàçó íà êàðòó, à êîëè íåìàº,
òîä³ ìîæíà îòðèìàòè äîïîìîãó
ãîò³âêîþ â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³
«Óêðïîøòè».
Çàÿâêó íà äîïîìîãó â³ä ACTED
ìîæíà ïîäàòè, çàòåëåôîíóâàâøè
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ.
Íîìåðè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿:
+38095 365 6219; +38093 609 9277;
+38099 636 8996; +38099 144 3613.

Без черг і тільки одна заява. Подати форму про виплату
грошової допомоги від міжнародних організацій можна через платформу «єДопомога»
ДОПОМОГА МАТЕРЯМ
ÁÎ Ôîíä Óêðà¿íñüê³ Ñåñòðè
òà Ê³íäôðåíäë³ íàäàº ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêèì æ³íêàì, à ñàìå:
 ìàòåðÿì/îäèíîêèì ìàòåðÿì;
 âàã³òíèì;
 äðóæèíàì â³éñüêîâèõ.
«Ìè ñï³ëüíîòà æ³íîê, ÿêà äîïîìàãàº ìàòåðÿì ó ñêðóòí³é ñèòóàö³¿.
24 ëþòîãî ðîñ³ÿ ðîçïî÷àëà â³éíó
ïðîòè Óêðà¿íè, ³ áàãàòî óêðà¿íñüêèõ îäèíîêèõ ìàòåð³â, âàã³òíèõ
æ³íîê, äðóæèí â³éñüêîâèõ âòðàòèëè çâè÷íå æèòòÿ, ðîáîòó òà ä³ì.
Òîæ ìè çáèðàºìî ïîæåðòâè ç óñüîãî ñâ³òó òà íàäàºìî ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó òà ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó
äëÿ óêðà¿íñüêèõ æ³íîê», — çàçíà÷àþòü ïðî ñâîþ ìåòó â îðãàí³çàö³¿.
Îäíîðàçîâà ô³íàíñîâà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ òèì, õòî âòðàòèâ
ðîáîòó òà çàñîáè äëÿ ³ñíóâàííÿ
÷åðåç â³éíó. Äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè ïîòð³áíî îôîðìèòè çàÿâêó
÷åðåç ñïåö³àëüíèé òåëåãðàì-áîò:
t.me/UkrainianSistersBot

÷åíèêà Êëèìåíò³ÿ Øåïòèöüêîãî
çìîæóòü îòðèìàòè ä³òè — ñèðîòè
â³éíè òà æ³íêè, çâ³ëüíåí³ ç ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó.
Ä³òÿì äî 18 ðîê³â, ÿê³ âíàñë³äîê âîºííèõ ä³é âòðàòèëè
îáîõ áàòüê³â ÷è îäíîãî ç íèõ,
ÿêùî â³í áóâ ºäèíèì îï³êóíîì
äèòèíè, âèïëàòÿòü ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 720 çëîòèõ (áëèçüêî
5750 ãðèâåíü). Çâ³ëüíåí³ ç ïîëîíó æ³íêè îòðèìàþòü åêâ³âàëåíò
ìàêñèìóì 10000 çëîòèõ (áëèçüêî
79950 ãðèâåíü).
Äîïîìîãà íàäàâàòèìåòüñÿ âèíÿòêîâî ó ãðèâíÿõ íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê çàÿâíèêà/îäåðæóâà÷à.
Çàÿâêè íà íàäàííÿ äîïîìîãè
ïðèéìàþòüñÿ äî 30 ëèñòîïàäà
2022 ðîêó àáî äî ìîìåíòó âè÷åðïàííÿ êîøò³â, ïðèçíà÷åíèõ
íà âèïëàòè, ÿêùî öå â³äáóäåòüñÿ ðàí³øå. Ïîäàòè çàÿâó ìîæíà
çà öèì ïîñèëàííÿì: form.jotform.
com/222051526667051

ДОПОМОГА СИРОТАМ І
ЗВІЛЬНЕНИМ З ПОЛОНУ
ЖІНКАМ
Ãðîøîâó äîïîìîãó â³ä Ôîíäó
³ìåí³ áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó-

ГРОШОВА ДОПОМОГА ВІД NRC
Íîðâåçüêà ðàäà ó ñïðàâàõ á³æåíö³â (NRC) ãîòîâà âèïëà÷óâàòè
ïåðåñåëåíöÿì òà ìåøêàíöÿì ðàéîí³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä áîéî-

âèõ ä³é, ïî 2200 ãðí íà êîæíîãî
÷ëåíà ðîäèíè ïðîòÿãîì òðüîõ
ì³ñÿö³â.
Çàðåºñòðóâàòèñü íà äîïîìîãó
ìîæóòü âñ³, íåçàëåæíî â³ä ïîòî÷íîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. Äîïîìîãó íàäàþòü íàéâðàçëèâ³øèì
êàòåãîð³ÿì: ïåíñ³îíåðàì, ëþäÿì ç
³íâàë³äí³ñòþ, ìàëîçàáåçïå÷åíèì,
áàãàòîä³òíèì òîùî.
Âàæëèâî! Äîïîìîãó çà ö³ºþ
ïðîãðàìîþ ìîæóòü îòðèìàòè
ò³ëüêè ò³ ëþäè, ÿê³ íå îòðèìóâàëè ãðîøîâ³ âèïëàòè â³ä ³íøèõ
ì³æíàðîäíèõ áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é. Äåðæàâí³ âèïëàòè íå âðàõîâóþòüñÿ.
Ïîäàòè çàÿâêó ìîæíà îñü òàê:
1. â³äêðèéòå WhatsApp àáî âñòàíîâ³òü, ÿêùî âè íå ìàºòå éîãî;
2. äîäàéòå äî âàøèõ êîíòàêò³â
íîìåð 0 800 609 844;
3. â³äïðàâòå íà öåé íîìåð ïîâ³äîìëåííÿ ç òåêñòîì: NRC;
4. äàë³ âè îòðèìàºòå ïîâ³äîìëåííÿ ç ³íñòðóêö³ÿìè äëÿ óñï³øíî¿ ðåºñòðàö³¿. NRC çâ’ÿæåòüñÿ ç
âàìè ó WhatsApp.
Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ
çâåðòàéòåñÿ çà íîìåðîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 0 800 302 007 àáî ïèø³òü íà åëåêòðîííó ïîøòó: ua.info@nrc.no.
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ГУСАКІВ СВІТЛАНИ ТЕРЕНЧУК
ПЛАГІАТЯТЬ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
«Біологічна зброя»  Вінницька
дизайнерка Світлана Теренчук, аби
підняти дух українців, на картинах і
на одязі малює гусаків у національних
сорочках. Твори і одяг з птахами
полюбилися вінничанам і... аферистам.
Щоб захистити власні твори від плагіату,
вінницька дизайнерка запатентувала
«Біологічну зброю» у вишиванках
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî
âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ ñòóä³ÿ â³äîìî¿
â³ííèöüêî¿ äèçàéíåðêè ïåðåòâîðèëàñü íà ìàéñòåðíþ ç âèãîòîâëåííÿ ñïåöîäÿãó. Ñóêí³,
ÿê³ Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê òîä³ â³äøèâàëà äëÿ âèïóñêíèöü, âîíà
çàõîâàëà ó ÷îõëè äî êðàùèõ ÷àñ³â, à ñàìà âçÿëàñÿ çà ñòâîðåííÿ
êàðòèí íà ïàòð³îòè÷íó òåìàòèêó.
Çà ø³ñòü ì³ñÿö³â â³éíè — 50 êàðòèí.
Ðàí³øå äèçàéíåðêà ïîïóëÿðèçóâàëà óêðà¿íñüêèõ êëàñèê³â
ë³òåðàòóðè, ìàëþþ÷è ¿õ ïîðòðåòè
íà îäÿç³. Â òàêèé ñïîñ³á Ñâ³òëàíà íàìàãàëàñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó
äî â³ò÷èçíÿíèõ òâîð³â òà ñïîíóêàòè äî ÷èòàííÿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè. Ç ëþòîãî 2022 ðîêó
Òåðåí÷óê íà ïîëîòíàõ çîáðàæóº
óêðà¿íñüêó ñèìâîë³êó: æ³íêó-áåðåãèíþ, ëåëåê, ñîíÿøíèêè òîùî.
— Ìîÿ çáðîÿ ñüîãîäí³ — öå
ìèñòåöòâî! — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê. — Íàøó êóëüòóðó,
ìîâó, íàö³þ â³êàìè íàìàãàëèñÿ
çíèùèòè. Òà öå íå âäàâàëîñÿ í³êîìó. ² çàðàç íå âäàñòüñÿ! Íàøà
óêðà¿íñüêà äóøà æèâå â êàðòèíàõ, ï³ñíÿõ, òâîðàõ…
«Á³îëîã³÷íó çáðîþ» â³ííèöüêà
äèçàéíåðêà âïåðøå íàìàëþâàëà
íàâåñí³. Ç òèõ ï³ð ãóñè ó âèøèòèõ
ñîðî÷êàõ ïîëþáèëèñÿ óêðà¿íöÿì
â óñ³õ êóòî÷êàõ ñâ³òó.

«БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ» І
ДОПОМОГА ЗСУ
Ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà ñòâîðþº
óêðà¿íöÿì ÷óäîâ³ ïðèâîäè äëÿ
íàö³îíàëüíîãî òðîë³íãó êðåìë³âñüêèõ ïîñ³ïàê òà ¿õ ôåéê³â. ßê
äî ïðèêëàäó, íîâèíà ïðî ãóñàê³â
ç ì³êðî÷³ïàìè, ÿê³ àòàêóþòü ñóòî
âîðîæó àâ³àö³þ. Â³ííè÷àíè íå º
âèíÿòêîì, ³ íàðîäí³ ìåìè ïîðîäèëè «á³îëîã³÷íó» çáðîþ ð³çíèõ
ôîðìàò³â.
Â³ííèöüêà äèçàéíåðêà Ñâ³òëàíà
Òåðåí÷óê íà êàðòèíàõ ³ íà îäÿç³ ìàëþº ãóñàê³â. «Á³îëîã³÷íó
çáðîþ» ó âèøèòèõ ñîðî÷êàõ âïåðøå ñòâîðèëà íà ïîëîòíàõ ó òðàâí³, äî Äíÿ âèøèâàíêè — äëÿ ï³äíÿòòÿ áîéîâîãî äóõó óêðà¿íö³â.
Ö³ ìèë³ ñòâîð³ííÿ çàõîò³ëè
ìàòè ó ñåáå íà îäÿç³ ³ íà êàðòèíàõ ñïî÷àòêó â³ííè÷àíè, ïîò³ì
çàìîâëåííÿ ïîñèïàëèñÿ ç óñ³õ
êóòî÷ê³â ñâ³òó.
Äèçàéíåðêà íå ñòàâèëà ñîá³
çà ìåòó çàðîáèòè ãðîøåé íà ïàòð³îòèçì³. Ïåðøîö³ëü — äîïîìîãòè â³éñüêîâèì.
— Â³ííè÷àí ïî âñüîìó ñâ³òó
ìîæíà ï³çíàòè çàâäÿêè «Á³îëîã³÷í³é çáðî¿» ó âèøèâàíêàõ, — ãîâîðèòü Òåðåí÷óê. — Çîáðàæåííÿ ðîäèíè ãóñàê³â ó ñîðî÷êàõ
íå ëèøå ïðî ðîäèíí³ ö³ííîñò³
³ ïàòð³îòèçì. 50% ç âèðó÷åíèõ
êîøò³â çà êîæíó îäèíèöþ îäÿãó
³ç çîáðàæåííÿì, çà êîæíó êàðòèíó — éäóòü íà ï³äòðèìêó íàøèõ
â³éñüêîâèõ: çà ðàõóíîê êàðòèí òà
ïðîäàæó ôóòáîëîê ïåðåäàëè ÇÑÓ
á³ëüøå 300 000 ãðèâåíü.

За рахунок картин та продажу футболок з «Біологічною зброєю» Світлана Теренчук
передала ЗСУ більше 300 000 гривень. Аферисти плагіатять твори — дизайнерка їх
запатентувала
АФЕРИСТИ ПЛАГІАТЯТЬ
Ó òîé ÷àñ, ÿê Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê âëàñíó òâîð÷³ñòü âèêîðèñòîâóº çàäëÿ áëàãîä³éíîñò³, íå÷èñò³
íà ðóêó ñï³ââ³ò÷èçíèêè êîï³þþòü
òâîðè äèçàéíåðêè ³ çàðîáëÿþòü
íà öüîìó ãðîø³.
— Ùîäíÿ çíàõîäæó â ³íòåðíåò³ äâ³-òðè ñòîð³íêè, ÿê³ áåç ìîãî

äîçâîëó âèêîðèñòîâóþòü ìîþ
ðîáîòó â êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ àáî
ïåðåìàëüîâóþòü ³ ñòàâëÿòü ñâ³é
ï³äïèñ, — êàæå Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê. — ß íåîäíîðàçîâî ïèñàëà ³
òåëåôîíóâàëà ïëàã³àò÷èêàì, âîíè
âèáà÷èëèñÿ ³ ïðèáèðàëè ç³ ñâî¿õ
ñòîð³íîê ìî¿ êàðòèíè. Àëå öüîìó í³ ê³íöÿ, í³ êðàþ íå âèäíî.

Íå õî÷ó ñïðàâó äîâîäèòè äî ñóäó,
àëå ëþäè, ïåâíî, íå çíàþòü ïðî
³ñíóâàííÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà.
Ùîá çàõèñòèòè âëàñí³ òâîðè â³ä
àôåðèñò³â, â³ííèöüêà äèçàéíåðêà
çàïàòåíòóâàëà «Á³îëîã³÷íó çáðîþ»
ó âèøèâàíêàõ. Òåïåð, ëàñ³ äî ÷óæî¿ òâîð÷îñò³ ãðîìàäÿíè, ìîæóòü
íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïëàã³àò.

Мед та стільники до чаю передає пасічник ЗСУ
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Ïîíàä ñòî ë³òð³â ìåäó ç öüîãîð³÷íîãî âðîæàþ ïåðåäàâ óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì ïàñ³÷íèê ç
Ëèïîâöÿ Þð³é ªð³í. ×îëîâ³ê ç
êîæíî¿ âèêà÷êè ìåäó ê³ëüêà ë³òð³â
â³ääàº íà ÇÑÓ.
Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè Þð³é ç äðóæèíîþ Îëåíîþ ïåðåäàëè çàõèñíèêàì ìåä
òðàâíåâèé, ç ëèïè, ñîíÿøíèêà,
ç ð³çíîòðàâ’ÿ, à òàêîæ ñò³ëüíèêè
³ ãîð³õè, çàëèò³ ìåäîì.
— ßêùî ìåí³ ñüîãîäí³ çíîâó
ïîäçâîíÿòü, ³ ñêàæóòü, ùî òðåáà
ìåä, 10 ÷è 30 ë³òð³â — áåç ïðîáëåì, äàì ñê³ëüêè êàæóòü, — ðîçêàçóâàâ ïàñ³÷íèê. — Ó ìåíå º ùå
ñîòè, ìè áóäåìî ð³çàòè íà êóñî÷êè
³ ïåðåäàâàòè á³éöÿì.
— Ìè ïåðåäàºìî âîëîíòåðàì ç
Ëèïîâöÿ òà Â³ííèö³, òàêîæ áðèãàä³

ìîãî äÿäüêà, ÿêèé çàðàç íà ïåðåäîâ³é, — ðîçïîâ³ëà Îëåíà, äðóæèíà
ïàñ³÷íèêà íàøîìó æóðíàë³ñòó. —
Òàêå ð³øåííÿ, äîïîìàãàòè ÇÑÓ,
ìè ïðèéíÿëè ùå íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿.
Ìåä — öå êîðèñíî ³ ïîæèâíî. Òèì
á³ëüøå éäå õîëîäíà ïîðà, á³éö³
çìîæóòü ³ ç³ãð³òèñÿ ìåäîì ç ÷àºì,
³ âèë³êóâàòèñÿ â³ä çàñòóäè.
Ïàñ³÷íèê ÷àñòî ñï³ëêóºòüñÿ ³ç
çàõèñíèêàìè ³ ¿ì ïðèºìíî îòðèìóâàòè ìåä, ùîá ïîñìàêóâàòè
äî ÷àþ, à éîìó ïðèºìíî, ùî ìîæå
÷èìîñü ïîðàäóâàòè âî¿í³â.
— ß çíàþ, íàñê³ëüêè ¿ì âàæêî, ³
öå òàêà ìîÿ äîïîìîãà ¿ì, — ðîçïîâ³â Þð³é ªð³í. — Ìè ñï³ëêóºìîñÿ,
³ âîíè êàæóòü, ùî õîëîäíèé âå÷³ð çàðàç áè ÷àþ ç ìåäîì. ß ââàæàþ, ùî êîæåí ìàº âèêëàäàòèñÿ
íà 150 â³äñîòê³â, áî òàì, íà ïåðåäîâ³é, õëîïö³ ðîáëÿòü âñå ìîæëèâå

³ íåìîæëèâå. À ìè ðîáèòèìåìî
äëÿ íèõ â òèëó âñå ìîæëèâå ³
íåìîæëèâå.
Þð³é ªð³í çàéìàºòüñÿ áäæîëÿðñòâîì âæå ñ³ì ðîê³â. Â³í âèãîòîâëÿº âóëèêè íà çàìîâëåííÿ
³ ñàì âèð³øèâ ñïðîáóâàòè óòðèìóâàòè ê³ëüêà êðèëàòèõ ñ³ìåé.
Çàðàç ïàñ³êà Þð³ÿ íàë³÷óº ïîíàä
200 áäæîëîñ³ìåé.
×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî ëþáèòü
ñâîþ ðîáîòó, àäæå ïðàöþº íà ïðèðîä³. Òèì á³ëüøå, ùî öåé ð³ê áóâ
âäàëèì ÿê äëÿ áäæ³ë, òàê ³ äëÿ
ïàñ³÷íèê³â. Íàðàç³ ªð³í çàâåðøóº
ìåäîçá³ð.
— Áäæîëè ìåí³ íàãàäóþòü íàø³
çáðîéí³ ñèëè: ïîãîäà ÷è íåãîäà,
ðàíîê ÷è âå÷³ð, ñîíöå ÷è äîù —
âîíè âñå ïðàöþþòü, — ðîçïîâ³â
ìåøêàíåöü Ëèïîâöÿ. — Ìåä äëÿ
ÇÑÓ — öå ïîäÿêà âî¿íàì çà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íà ð³äí³é çåìë³.

Пасічник з Липовця Юрій Єрін з дружиною Оленою. Від
початку повномасштабної війни передали захисникам більше
ста літрів меду, а також стільники і горіхи, залиті медом
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«В ОСТАННІ ДНІ ВІН БУВ САМ НЕ
СВІЙ, НІБИ НА МЕЖІ ОТРУЄННЯ»
Трагедія  У Калинівці шоковані тим,
що сталося з їхнім волонтером. Чоловік
з 2014 року займався допомогою
військовим, у перші дні війни стояв
на блокпосту у Теробороні. Поліція
затримувала його, коли він був… голий.
Під час затримання помер.
Разом із його земляками відтворюємо
події до останніх годин його життя
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Îëåãà Áóòåíêà
ïîõîâàëè â îñòàíí³é äåíü ë³òà. À âîñåíè, 17 æîâòíÿ
2022-ãî, â³í ñâÿòêóâàâ áè ñâî¿ 55.
Ó Êàëèí³âö³ áàãàòî õòî çíàâ éîãî
ïî âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³. Íà æèòòÿ çàðîáëÿâ íà áóä³âíèöòâ³. ¯çäèâ
áóä³âåëüíèêîì çà êîðäîí. Ó ïåðø³ äí³ â³éíè ðàçîì ³ç òåðîáîðîí³âöÿìè ÷åðãóâàâ íà áëîêïîñòó.
Éîãî ñòàðøèé ñèí ñëóæèâ â ÀÒÎ.
ª ùå ìîëîäøèé, ÿêèé ïðîæèâàâ
ç áàòüêîì. Äðóæèíà Îëåãà òåæ
áóëà íà çàðîá³òêàõ çà êîðäîíîì.
Êàæóòü, âñòèãëà ïðè¿õàòè íà ïîõîðîí.
Ôàòàëüíèì äíåì äëÿ Áóòåíêà
ñòàëî 28 ñåðïíÿ. Â³í ïîìåð ó òîé
ìîìåíò, êîëè éîãî çàòðèìóâàëè
ïîë³öåéñüê³.
Íåáàéäóæ³ çåìëÿêè ðàçîì ³ç
ñèíàìè ïîìåðëîãî ñïðîáóâàëè
â³äòâîðèòè ïîä³¿ òîãî íåä³ëüíîãî
äíÿ. Ìàéæå êîæåí ç òèõ, ç êèì
ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò RIA, çâåðòàâ óâàãó íà ðàïòîâó ³ äóæå äèâíó
çì³íó ó ïîâåä³íö³ Îëåãà. Îñîáëèâî äèâóâàëè äåÿê³ éîãî ôðàçè.
Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî öå
çîâñ³ì ³íøà ëþäèíà, à íå Îëåã.
Ðîçïîâ³ëè òàêîæ ïðî éîãî ñóäè,
ïðî ïðè¿çä ïîë³ö³¿ äîäîìó. Äåõòî
ñòàâ î÷åâèäöåì îñòàíí³õ õâèëèí
éîãî æèòòÿ.
Îäíàê í³õòî íå çíàº, ùî âïëèíóëî íà íüîãî íàñò³ëüêè, ùî çíÿâ
³ç ñåáå îäÿã ³ õîäèâ ãîëèé ïî âóëèö³.
Êàðäèíàëüíà çì³íà ïîâåä³íêè
âèêëèêàº ñåðåä ëþäåé íàéá³ëüøå
çàïèòàíü. Íà íèõ íåìà â³äïîâ³äåé. Àëå æ í³÷îãî íå áóâàº áåç
ïðè÷èíè.
«Я ТАК ВЛИП, ТАК ВЛИП…»
Ïðî òå, ùî êî¿ëîñÿ ç ÷îëîâ³êîì
íåçàäîâãî äî éîãî ñìåðò³, íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³
êàëèí³â÷àíêà ªâãåí³ÿ Ìàð÷óê.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì
ìîëîäà æ³íêà óòî÷íèëà, ùî Îëåã

Áóòåíêî òîâàðèøóâàâ ç ¿¿ áàòüêîì. Âîíè çíàéîì³ ç äèòèíñòâà.
Çàãàëîì ÷àñ ¿õíüî¿ äðóæáè ñòàíîâèòü 40 ðîê³â.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî çà äåê³ëüêà äí³â äî ñìåðò³, ïàí Îëåã
ïðèõîäèâ äî ¿¿ áàòüêà. Îáèäâà
âîíè ðèáàëêè, òîìó çàâæäè ìàëè
ïðî ùî ïîãîâîðèòè. Îäíàê òîãî
ðàçó ã³ñòü çäèâóâàâ. Òî äåê³ëüêà
ðàç³â ïîâòîðèâ, ùî â³í êóäèñü òàì
âëèï, àëå äàë³ í³÷îãî íå óòî÷íþâàâ. Ñêàçàâ ùå ê³ëüêà íåëîã³÷íèõ
ôðàç.
Áàòüêî ªâãåí³¿ ïðèäáàâ íîâó
âóäî÷êó. Ñïðîáóâàâ ïåðåâåñòè
ðîçìîâó íà ¿õ óëþáëåíó òåìó.
Âò³ì, Îëåã í³áè íå ÷óâ éîãî. Ñòàâ
ïðîùàòèñÿ. Ïðè÷îìó, òàê, í³áè
âîíè áà÷àòüñÿ âîñòàííº.
Çðåøòîþ, òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ.

Êàðäèíàëüíà çì³íà
ïîâåä³íêè âèêëèêàº
ñåðåä ëþäåé íàéá³ëüøå
çàïèòàíü. Íà íèõ íåìà
â³äïîâ³äåé. Àëå æ í³÷îãî
íå áóâàº áåç ïðè÷èíè
НІБИ ПРОЩАВСЯ ЗІ ВСІМА
Ñõîæ³ ðîçìîâè â íüîãî â³äáóëèñÿ ç ³íøèìè ëþäüìè. Êàæóòü,
çâó÷àëà òà ñàìî ôðàçà «ß òàê
âëèï…» ² çíîâó ï³ñëÿ öèõ ñë³â
ïî÷èíàâ ïðîùàòèñÿ ç íåäâîçíà÷íèìè íàòÿêàìè, ùî á³ëüøå âîíè
íå ïîáà÷àòüñÿ.
28 ñåðïíÿ, ó äåíü ñâîº¿ ñìåðò³,
Îëåã çóñòð³â âðàíö³ íà âóëèö³ çíàéîìó æ³íêó, ÿêà ïðàöþº â ë³êàðí³
ìåäñåñòðîþ. Âîíà éøëà â õðàì
íà ñëóæáó. Çàïðîïîíóâàâ ï³äâåçòè. Æ³íêà ïîãîäèëàñÿ. Çâåðíóëà
óâàãó, ùî â ñàëîí³ ìàøèíè ÷èñòîòà. Ïî äîðîç³ çàïèòàëà Îëåãà
ïðî éîãî õëîïö³â.
— ß áóâ ïîãàíèì äëÿ íèõ áàòüêîì, áî ìàëî ïðèä³ëÿâ ¿ì óâàãè, —
ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü.
Ó ðîçìîâ³ ïîâòîðèâ ôðàçó:
«ß òàê âëèï…» Â öåé ÷àñ æ³íêà
ïîáà÷èëà ñëüîçè ó íüîãî â î÷àõ.
Îëåã äî õðàìó íå äî¿õàâ. Ñïåð-

Одним із давніх захоплень Олега Бутенка була риболовля. Знайомі згадують, що він був
добрим і компанійським чоловіком, а в останні дні був дуже стривоженим
øó çóïèíèâ ìàøèíó á³ëÿ áóäèíêó, â ÿêîìó ïðîæèâàº éîãî ñåñòðà.
Ïîïðîñèâ çà÷åêàòè äåê³ëüêà õâèëèí. Ìîâëÿâ, éîìó òðåáà ïîáà÷èòè ñåñòðó, çàáàðèòüñÿ íå äîâãî
³ ïî¿äóòü äàë³.
Æ³íêà çãàäóº, ùî â³í ïîâåðíóâñÿ òàê øâèäêî, í³áè é õâèëèíè
íå ìèíóëî. Íàñïðàâä³ ä³éøîâ
ò³ëüêè äî ï³ä’¿çäó, íà äðóãèé ïîâåðõ, äå êâàðòèðà ñåñòðè, íå ñòàâ
ï³äí³ìàòèñÿ. Ïðî öå ñåñòðà ãîâîðèëà ï³çí³øå.
Ò³ëüêè ðóøèëè äàë³ — â³í çíîâó çóïèíèâ ìàøèíó. Ïàñàæèðêà
çâåðíóëà óâàãó, ÿê ó íüîãî òðåìò³ëè ðóêè. Ñêàçàâ, ùî íà õâèëèíó
âèéäå. Ó ñàëîí³ àâòîìîá³ëÿ ëåæàëè ÷îòèðè ãðóø³ ³ íàäêóøåíå
ÿáëóêî. Âçÿâ ¿õ ó ðóêè. Âèéøîâ ç
ìàøèíè ³ ï³øîâ. Ñïåðøó øâèäêî, à òîä³ ñòàâ á³ãòè.
Æ³íêà ÷åêàëà ïðèáëèçíî
10 õâèëèí, çðîçóì³ëà, ùî ìîæå
çàï³çíèòèñÿ íà ñëóæáó, âèéøëà ç
àâòîìîá³ëÿ ³ ï³øëà ï³øêè.
ХОДИВ ГОЛИМ ВУЛИЦЯМИ
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ äåñÿòî¿ ðàíêó
Îëåã çàòåëåôîíóâàâ ñòàðøîìó
ñèíó. Òåæ ñòàâ ïðîùàòèñÿ òàê
ñàìî, ÿê ðîáèâ öå ç ³íøèìè çíàéîìèìè éîìó ëþäüìè.
Òîé ïðîñèâ òàòà íå ãîâîðèòè
äóðíèöü. Ñèí çàïèòàâ, äå áàòüêî çíàõîäèòüñÿ? Òîé â³äïîâ³â:
«ß âäîìà» ³ â³äêëþ÷èâ òåëåôîí.

З кимось судився
Із заробітків за кордоном Бутенко повернувся незадовго до початку війни. Знайомим говорив,
що їх обдурили із зарплатою.
На будівельні роботи їх найняла фірма.
Олег переживав обман. Говорив,
що подали позов до суду. Знайомі чули від нього, що фірма
у свою чергу подала на них зустрічний позов за те, що нібито
шантажем вимагають грошей…
Зі слів знайомих Бутенка, той

говорив, нібито нарешті ухвалено рішення, за яким мають
повернути заборговані кошти.
— Не може нормальна людина
раптом змінитися настільки, що
не координує свою поведінку, —
каже згадана вище калинівчанка
Євгенія Марчук. — З дитинства
знала цю людину. Дядько Олег
постійно бував у нас, бо товаришував з татом. Якби не знала
його раніше, могла б всяке подумати. У мене особисто най-

Çãîäîì ï³ñëÿ òîãî ñèí çàòåëåôîíóâàâ áàòüêîâ³. ßê³ñü ïîãàí³
ïåðåä÷óòòÿ çìóñèëè éîãî öå çðîáèòè.
Òåëåôîí íå â³äïîâ³äàâ. Ïîäçâîíèâ áðàòîâ³, ÿêèé ïðîæèâàº
ðàçîì ³ç áàòüêàìè. Ä³çíàâñÿ, ùî
òàòà íåìà âäîìà. Ïîïðîñèâ, ùîá
òîé íàáðàâ áàòüêà. Áðàò òàê ñàìî
íå ïî÷óâ â³äïîâ³ä³. ×îëîâ³êè âçÿëèñÿ øóêàòè éîãî. Çíàéøëè ìàøèíó, âîíà çàëèøàëàñÿ íà òîìó æ
ì³ñö³, äå â³í çàëèøèâ ¿¿ ï³ä ÷àñ
ïî¿çäêè ç³ çíàéîìîþ æ³íêîþ, ÿêó
îá³öÿâ ï³äâåçòè äî õðàìó.
Ïðèáëèçíî î 12-é éîãî áà÷èëè
ëþäè, ÿê êàæóòü, ó êîñòþì³ Àäàìà. Áåç îäÿãó õîäèâ âóëèöÿìè.
Ïðèõîäèâ íà êëàäîâèùå äî ìîãèë áàòüê³â. Çíàéîì³ äèâóâàëèñÿ,
ïðîñèëè îäÿãíóòèñÿ, íå ãàíüáèòè
ñåáå. Îäðàçó çâåðòàëè óâàãó, ùî
÷îëîâ³ê ïîâîäèòüñÿ òàê, í³áè â³í
íå ñïîâíà ðîçóìó.
Êàæóòü, ïî îäí³é ³ç âóëèöü â³í
éøîâ, òðèìàþ÷è â ðóö³ êàì³íü ³
ïàëèöþ.
Äâîº ÷îëîâ³ê³â ï³øëè ñë³äîì.
Ñïîä³âàëèñÿ, ùî óìîâëÿòü â³äïðàâèòèñÿ äîäîìó.
Òèì ÷àñîì ³íø³ ëþäè óæå âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Ïîë³öåéñüê³
ïîáà÷èëè éîãî íà îá’¿çí³é, äå
÷îëîâ³ê óäàðÿâ ïàëèöåþ ïî àâòîìîá³ëÿõ, ùî ïðî¿æäæàëè ïîðó÷.
Ñêàçàíå ï³äòâåðäæóþòü ÷îëîâ³êè, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè éîãî.

Ïðî öå âîíè ðîçïîâ³äàëè çåìëÿêàì. Ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòîì
íå ïîãîäèëèñÿ. Çíàéîìèì âîíè
ñêàçàëè, ùî îäíîãî ç ïîë³öåéñüêèõ, ÿêèé ï³ä³éøîâ äî Îëåãà,
â³í âäàðèâ ïàëèöåþ. Â öåé ÷àñ
ï³ä³éøîâ äðóãèé ïîë³öåéñüêèé ³
âäàðèâ Îëåãà. Íà íüîãî õîò³ëè
íàäÿãòè êàéäàíêè. Â³í äîâãî îïèðàâñÿ. Äèâóþòüñÿ, çâ³äêè â íüîãî ðàïòîì âçÿëîñÿ ñò³ëüêè ñèëè.
Êîëè íà çàï’ÿñòÿõ êëàöíóëè íàðó÷íèêè, çâåðíóëè óâàãó, ùî ó çàòðèìàíîãî ç ðîòà ïîòåêëà ï³íà.
Ïî÷àëè íàäàâàòè äîïîìîãó…
Êàæóòü, øâèäêà ïðè¿õàëà ïðèáëèçíî ÷åðåç 40 õâèëèí.
ЧОМУ ПРИЇЖДЖАЛА
ПОЛІЦІЯ?
Ñóñ³äêà ïîìåðëîãî Îëåãà Áóòåíêà çãàäóº, ùî äî íüîãî îäíîãî
ðàçó ïðè¿æäæàëè ïîë³öåéñüê³. ×åðåç äåíü-äðóãèé ï³ñëÿ òîãî, êîëè
ìàøèíà ïî¿õàëà, Îëåã çàéøîâ
äî ñóñ³äêè.
Æ³íêà í³ ïðî ùî éîãî íå ðîçïèòóâàëà. Â³í ñàì ñêàçàâ ñëîâà,
ÿê³ ¿¿ íå ò³ëüêè íàñòîðîæèëè, à é
çëÿêàëè: «ß äî ðàíêó, ìàáóòü,
íå äîæèâó».
Áóâ ñõâèëüîâàíèé, ïðèãí³÷åíèé. Ïðî ùîñü çàäóìóâàâñÿ,
íå ïðèõîâóâàâ, ùî éîãî îáñ³ëè
âàæê³ äóìêè.
×èì áóâ âèêëèêàíèé òîé ïðè¿çä, â³í íå ïîÿñíèâ ñóñ³äö³.

Розслідує ДБР
більше викликала здивування
його нетипова поведінка.
Стурбованість, нервова напруга,
бажання просити у всіх вибачення, прощання назавжди, нарешті
втрата контролю над своїми діями — звідки все це взялося?
Співрозмовниця запитує, кому міг
перейти дорогу цей чоловік? Що
мав на увазі, коли повторював,
що у щось там влип? Звідки у нього взялося передчуття смерті? Чи
буде все це розслідувати поліція?

Керівниця відділу комунікації
обласної поліції Заріна Маєвська у розмові з журналістом
RIA повідомила, що кримінальне провадження розпочато
за статтею 365 Кримінального
кодексу України «Перевищення
влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу».
Слідчі дії проводять працівники
Державного бюро розслідувань.
Тим часом обласна поліція про-

водить службове розслідування.
Співрозмовниця підтвердила
факт приїзду поліції до будинку
згаданого чоловіка.
Дійсно, поліцейські приїжджали
до нього незадовго до трагічної
події, каже пані Заріна. Поліція
отримала заяву від чоловіка
щодо неправомірних дій калинівчанина стосовно заявника.
Приїжджали з’ясувати вказані
у заяві факти.

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ

¹ 36 â³ä 7 âåðåñíÿ 2022 ðîêó
4-ê³ìí.áóä., Ñòàðå ì³ñòî, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 96/58/17, õîðîøèé
ñòàí, çðó÷íîñò³, 10ñ. Ö³íà 65000ó.î. (067) 930-75-40

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Âèøåíüêà, âóë.Þíîñò³, ïëîùà 17 êâ.ì.,
ïîâåðõ 4/9/ö. Ö³íà äîã. (093) 890-91-74

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

1 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-ÊІÌÍÀÒÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, 4/6/Ö, 43 ÊÂ.Ì.,
ÂËÀÑÍÈÊ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (068)683-44-48, (096)75446-87

ñìò.Ë³òèí, ïðîâ.Çåëåíèé,22, 3 ê³ìíàòè, êðèíèöÿ, ÀÃÂ, ëàçíÿ, 12ñ,
õàòà ï³ä æåðñòþ. Ö³íà 17000ó.î,òîðã (093) 357-10-56

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
2-ê³ìí.êâ.ïî âóë.Àíòîíîâà, ïîâ.4/5ö, ïëîùà 53/32/8, ÷åñüê/ïðîåêò, âåëèê³ ê³ìíàòè, õîð.ñòàí.Ö³íà äîã. (068)023-72-59, (063)52348-73

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
3-ê³ìí.êâ., ì.Ãí³âàíü, ïîâ.5/5/ö, 65êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³. Ö³íà
29000ó.î. (098) 373-04-94
3-ê³ìí.êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâ.4/10ö, 103/55/12, ñóïåð ì³ñöå,
3 á/ç, íåñòàíä.ïë. 82000ó.î áåç êîì³ñ. (067) 930-75-40

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) 39116-58
2-ê³ìí.áóä., ñ.Ãàâðèø³âêà, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 42/30/8, æèòë.ñòàí,
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, 33ñ. 15000ó.î (067) 930-75-40
3 ÊІÌÍÀÒÈ, ÆÌÅÐÈÍÑÜÊÈÉ Ð-Í, Ñ.ËÈÑÎÃІÐÊÀ, 1/ÖÅÃËÀ,
73ÊÂ.Ì., 15+12Ñ, ÖÅÍÒÐÀË. ÂÎÄÀ, ÃÎÑÏ. ÁÓÄІÂËІ. (096)
235-97-91
4-ê³ìí.áóä., 2ïðîâ. Ñâÿòîøèíñüêèé, ïëîùà 120/-/17, 2/öåãë., 5ñ,
âñ³/çð, ÷èñòîâà, îãîðîæà, 120000ó.î (067)713-52-09, 06312261-40

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

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

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

Çäàì ê³ìíàòó â êâàðòèð³. (098) 152-97-61

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 200/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15ñ, êîìóí³êàö³¿. 81000ó.î. (098) 290-29-18
Áóäèíîê â Ãàéñèíñüêîìó ð-í³, ñ.Êðàñíîñ³ëêà. 96êâ.ì, ãàç, âîäà,
çðó÷íîñò³. 22ñ. (096) 333-45-76

Äÿë³íêà ïðîâ.Êëåíîâèé ¹4, ¹6, 8 ñîòîê. Ñâ³òëî, ïîðó÷ âîäà.
Ñàðàé, ôóíäàìåíò. (067)837-40-97, (098)003-58-43
Ä³ëÿíêà ïî âóë. Ïóøê³íà, 3,5 ñ, áóäèíîê, öåíòð. Ö³íà 35000ó.î
(067) 930-75-40
Ñ.ÊÎÌÀÐІÂ, ÄІË.17Ñ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÁІËß ÒÐÀÑÈ. ÃÀÇ,ÑÂІÒËÎ,
ÂÎÄÎÃÎÍÈ ÏÎÐÓ×. ÎÁÌ.ÍÀ À/Ì ÌÅÐÑ.,ÁÌÂ. 4000Ó.Î. (067)
140-80-90
Ñ.ÑÅËÈÙÅ, ÏËÎÙÀ 20 Ñ, ÑÂІÒËÎ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÂÈÕІÄ ÄÎ
ÁÓÃÓ. ÖІÍÀ 45000Ó.Î. (067) 703-44-56
Ñòàðå ì³ñòî, 10ñ, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàðàæ. Ö³íà 24500ó.î. (067)
930-75-40

1.8 ÃÀÐÀÆІ
Ãàðàæ ìåòàëåâèé ïî âóë. Âàùóêà, ç ÿìîþ. 80000 ãðí. (097) 01622-63

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

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ

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

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

2.5 ÃÀÐÀÆІ

1.7 ÄІËßÍÊÈ
c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê (067) 263-28-82
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3äàþ â îðåíäó ìåòàëåâ³ ãàðàæ³ 502, 503, ÃÁÊ-8, óìîâè äîãîâ³ðí³.
(097) 578-36-83

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-3-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Â³ííèö³, ç ðåìîíòîì àáî áåç ðåìîíòó.
(067) 930-75-40
Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó Âàø³ ïðîïîçèö³¿ (0989217721, (093518-62-57

3.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
Áóäèíîê, ÷àñòèíó áóäèíêà, äà÷ó êóïëþ â ì.Â³ííèöÿ. (067) 930-75-40

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
5.1 ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÄІÂËÞ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÎÃÎ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß 1000 ÊÂ.Ì, 0,4 ÃÀ
ÄІËßÍÊÀ. ÄÎÃ. (097) 249-90-91
ÏÐÈÌІÙ.430ÊÂ.Ì, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏÎÁÓÒ.ÏÐÈÌІÙ.ÏІÄ
ÑÒÎ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÂÀÐÞÂ/ÑÒÎËßÐ ÖÅÕ ÄÎÃ. 61-26-61, (097)
462-45-44

5.3 ÐІÇÍÅ
ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÊÀÔÅ,
ÑÀÓÍÓ. ÄÎÃ. (063) 184-88-66
ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÎÐÅÍÄÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÕ ÊÀÌÅÐ Â ÐÅÆÈÌІ
ÒÅÐÌÎÑÀ. ÄÎÃ. (063) 184-88-66
ÁË.ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÎÐÅÍÄÀ: ÑÊËÀÄÑÜÊІ, ÂÈÐÎÁÍÈ×І, ÎÔІÑÍІ
ÏÐÈÌІÙÅÍÍß, ÑÒÎßÍÊÀ,ÎÕÎÐÎÍÀ ÄÎÃ. (063) 184-88-66

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ

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

4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

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

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

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

Ãàðàæ, ÃÁÊ-9, ï³äâàë, 3 â³ää³ëåííÿ, âàãîíêà, ê³ìíàòà äëÿ
â³äïî÷èíêó. (098)003-58-43, (050)313-24-95

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

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

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

(097) 285-76-46
ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07
5-30Т. ВІДС.,ПІС., ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ ....................................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

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

511385

(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
Доставка ЧОРНОЗЕМУ
від 1 тонни до 30 тон.
Планування ділянок,
вивезення грунту.

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

(067) 433-74-63
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³.Ãàç.êîòåë Äàíêî12 ................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................(067) 431-88-99
ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ........................................ДОГ. ................(097) 842-94-21
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

511219

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. .......... 12ãðí/êã ......... (067)491-43-68

511091

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

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

«AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ.
ÊÎÐ×ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098)409-89-94,
(063)747-32-80
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß,
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85

«Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè,
ôàñàäè,ïîãð. Íèçüê³ ö³íè (098) 809-78-13
1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57
1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³,
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80

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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1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62
1 ÏÎÊІÑ ÒÐÀÂÈ/ÃÀÇÎÍÓ. ÄÐÎÂÀ. ÄÐІÁÍІ ÁÓÄ-ÇÂÀÐ. ÐÎÁÎÒÈ.
ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÏÐÈÁÈÐ. ÄІËßÍÎÊ. (099) 549-09-19
Piçêa äåðåâ/äðîâ, ïîê³ñ òðàâè. Êóëüòèâàö³ÿ. Îáïðèñêóâ. Іíø³
ñàäîâî-ãîðîäí³ ðîá. (067) 697-71-21, Ñåðã³é

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

(067) 794-19-09
Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

511619
511681

(097) 971-05-01
Àêóðàòíèé äåìîíòàæ áóä³âåëü òà ïåðåñò³íîê. Íåäîðîãî. (098)
588-08-27

511666

Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02
ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ. ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)263-50-57
Áðèãàäà âèêîí. â³äìîñòêó,ñòÿæêó, ñàìîâèð³âíþþ÷ó ï³äëîãó. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52
Áðèãàäà ç ä/ð, ³íñòðóìåíòîì âèêîíàº êëàäêó öåãëè, áëîê³â.
Ôóíäàìåíòè. Ïîêð³âëÿ. (063) 109-36-62
ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÏÎ ÇÐІÇÓ ÄÅÐÅÂ. ÂÈÐІÇÊÀ ÒÀ ÐÓÁÊÀ
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 674-62-60
ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ.
ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) 794-19-09
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ÍÀÄÀªÌÎ
ÒÅÕ. ÏÀÑÏÎÐÒ. AQUALIFE.NET.UA (096) 274-74-74
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ØÂÈÄÊÎ,
ßÊІÑÍÎ, ÍÀÄІÉÍÎ. ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. BURWATER.COM.UA,
(096)955-94-94
511681

ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ
«ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 794-19-09
ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (068) 585-36-51

511939

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

«AVTO100%». ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. ÔÓÐÃÎÍ 4Õ2Õ2,4. ÍÅÄÎÐ. (098) 588-08-27
«AAABM».Ïåðåâåçåìî, çàâàíòàæèìî/ðîçâàíòàæ.: ìåáë³, êâàðò,
äèâàí, õîëîäèëüíèê,³í. (097)674-43-61

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

ÐÅÌÎÍÒ ÎÑÅËІ: ÏËÈÒÊÀ, ØÒÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ,
ËÀÌІÍÀÒ, ÄÂÅÐІ. ßÊІÑÍÎ, ÎÕÀÉÍÎ. (068) 204-59-46

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

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

ÐÅÌÎÍÒ»ÏІÄ ÊËÞ×»: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ,ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ,
ØÏÀÊËІÂÊÀ,ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ, ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ,ÊÀÕËІ (096) 62790-75, ÀÍÄÐІÉ

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

Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, çåìëÿí³ ðîáîòè. Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ
òà ³íøå. (068) 799-51-79
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
Äåìîíòàæ öåãë.ïðèáóäîâ,â³äìîñòêà,ñòÿæêà, ñàìîâèð³âí.ï³äëîãà.
Çàâàíòàæ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÒÀ ІÍØÅ. (068) 799-51-79
Çåìëÿí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè, äåìîíòàæí³
ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». (068) 799-51-79
Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13
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
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
ÐÅÌÎÍÒ ÊÀÌІÍІÂ, ÏІ×ÎÊ, ÄÈÌÎÕÎÄІÂ, ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß
ÏËÈÒÊÎÞ. (098)225-26-81, (093)560-79-67
Ðîçâàíòàæåííÿ ôóð. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæåííÿ áóä.
ìàòåð³àë³â. Âèí³ñ áóäñì³òòÿ. (068) 015-52-52
Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî. ßê³ñíî. Øâèäêî. (067)
877-27-92
ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ, ÂІÁÐÎÒÐÎÌÁÓÂÀÍÍß.
ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ. (068) 302-55-41
Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27

Øòóêàòóðêà ï³ùàíî-öåìåíòíà, ñòÿæêà ï³äëîãè. Äîñòóïí³ ö³íè.
(097) 990-72-73

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

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

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ
ДОМУ

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
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

×ÈÑÒÊÀ ÄÀÕÓ, ÔÀÑÀÄІÂ, ÏÀÐÊÀÍІÂ, ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ,
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß ÒÀ ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß. (095) 492-60-05

Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá,
âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõ. (096) 603-21-21

Øë³ôóâàííÿ äåðåâ’ÿí. ïàðêåòí.ï³äëîãè, óêëàäàííÿ: ïàðêåò,
ëàì³íàò, äîøêà, âàãîíêà (098) 945-77-05, 69-33-42

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß

Øòóêàòóðêà, øïàòë³âêà, ñòÿæêà, êëàäêà, ã³ïñîêàðòîí, óòåïëåííÿ,
ôàðáóâ., øïàëåðè. (067)989-15-71, (063)427-22-17

3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ
ÏÎÑËÓÃÈ

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

«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

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

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

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

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

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

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

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

ÓÊËÀÄÀÍÍß ÒÐÎÒÓÀÐÍÎ¯ ÏËÈÒÊÈ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÏÎÌІÐÍІ ÖІÍÈ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ (068) 004-83-01

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

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

«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó.
(067) 428-97-33
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ
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
0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31
Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
Ãàç.ïëèòà, ïèëîñîñ, æ³í.÷îáîòè ..................... äîã. ........(095) 172-17-71
Ãàçîâà ïëèòà, ÿê íîâà .......................... 1500ãðí. ........(096) 418-19-13
Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17
Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00
Ò/â á/â ç Í³ìå÷÷èíè .................................... äîã. ........ (067) 390-97-28
Ò/â Ñòàðò, â³äì³ííèé ñòàí ...................... 300 ãðí. ........ (093) 787-21-03
Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19
Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-16, õîð.ñòàí .................. äîã. ........ (097) 212-77-20

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

7.5 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ äåðåí(êèçèë).Îáë³ïèõó.Øèïø............... 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
Âåëîñèïåä, á³íîêëü, ãèòàðà .......................... äîã. ........(096) 601-35-11
Ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàøèíà ïðîñòà ..................... äîã. ........ (093) 299-45-17
Ãàç.ïëèòà, õîëîä., õîäóíêè, øàõè .................. äîã. ........ (096) 956-99-07
Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ .......................... äîã. ........ (097) 831-73-72
Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñåáå ................................. äîã. ....... (098) 275-10-11
Ãàçîâó ïëèòó .............................................. äîã. ........ (067) 166-63-52
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
Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31
Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72
Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29
Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97
Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³ äîðîãî .............. äîã. ........ (067) 777-76-00
Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11
Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99
Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53
Ïðàë/ìàø ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74
Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49
Õîëîäèëüíèê ãàðíèé, ðîáî÷èé ....................... äîã. ........ (096) 554-36-44
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

ÀÊÓÐÀÒÍÎ, ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ. ØÏÀËÅÐÈ, ÂІÄÊÎÑÈ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ. (067)169-03-20, (063)428-25-49

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

Ã³ïñîêàðòîí, øïàòë³âêà, øòóêàòóðêà, ëàì³íàò, ïëèòêà, ïëàñòèê,
øïàëåðè. (096)296-39-97, (093)097-81-33

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

ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42

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

Ëàì³íàò, ã³ïñîêàðòîí, ïëàñòèêîâà âàãîíêà. Åëåêòðîìîíòàæí³ òà
ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. (096) 603-21-21

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

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, åëåêòðèêà, øïàòë³âêà, âåñü êîìïëåêñ
âíóòð³øí³õ ðîá³ò. (093) 311-37-98

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

Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá.
Âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí (096) 603-21-21

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

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

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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ

Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè,
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11

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

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

«AABD» 101% Ðîçáåðåìî, çáåðåìî, ðîçâàíòàæèìî+ïåðåâåçåìî
ìåáë³, êâàðòèðè,ï³àí³íî. (096)232-44-85
«AALT» ðîçáåðåìî, çáåðåìî+çàâàíòàæèìî ìåáë³, êâàðòèðè,
³íøå.+ Ïåðåâåçåìî. (098) 718-21-80
«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81
«Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06
«Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí.,
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Äð³áíèé ðåìîíò. (050) 633-05-05
0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ,
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94
1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19
100% 0ãîðîäí³ ðîáîòè, çáèðàííÿ êàðòîïë³,ìîæó ðîáèòè çàêðóòêè,
³íøó æ³íî÷ó ðîáîòó (096)4-58-97-54
100% A ìè âèêîíóºìî: äåìîíòàæí³, çåìëÿí³ ðîá, ï³äéîì áóä.
ìàòåð³àëó. Âèâ³ç ñì³òòÿ (068) 799-51-79
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068) 585-36-51
100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
3aì³íà òà ìîíòàæ çì³øóâà÷³â, êðàí³â, äâåðíèõ ðó÷îê, ïîëè÷îê,
ïë³íòóñ³â, òîùî. (068)168-65-25
3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25
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
Peìîíò, çàì³íà, ìîíòàæí³, äåìîíòàæí³, òîùî. Îïëàòà ïîãîäèííà,
àáî äîãîâ³ðíà. (068168-65-25
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68
Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà êàíàë³â.
Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
Âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â íà çàìîâëåííÿ. ßê³ñíî, íåäîð. Âè¿çä äèçàéíåðà áåçêîøòîâíî.. (097)514-45-82, (096)471-57-47
Âñòàíîâë., ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91
Äåç³íôåêö³ÿ. Äåðàòèçàö³ÿ (êëîïè, òàðàêàíè, êë³ù³, áëîõè, ìóðàõè,
ìèø³, êðîòè,³í) (098) 095-23-92, (093) 536-86-74
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)06071-99, Îëåêñ³é
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
Ïåðåòÿæêà. Ðåìîíò äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëüö³â, ïðóæèí íà äîìó.
(096) 753-22-89
Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ. Áåç âèõ³äíèõ. Ãàðàíò³ÿ. Ö³íà
ïðåéñêóðàíòíà. 67-23-74, (097) 618-76-77
Ðåìîíò øâ.ìàøèí, îâåðëîê³â, åëåêòðîïðèâîä. Ãàðàíò³ÿ. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96
Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà
ìîäåëåé. (098) 132-14-22
Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì íà ä³ì
äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.
Ñëóæáà àâàð³éíîãî â³äêðèòòÿ çàìê³â. Êâàðòèðè, ìàøèíè, ñåéôè.
(098) 100-03-03
Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54
ÒÅÐÌІÍ. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í
(067)735-17-72, (095)295-91-06
Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-71-28
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99
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8. АВТОМОБІЛІ

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

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

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

100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, ï³äéîì áóä.ìàòåð., çåìëÿí³ ðîá, êîïêà òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè. (068)799-51-79

Äåó-Ñåíñ, 2013ð.â., ÷åðâîíèé, î.ä.1300, ãàç 4-ïîêîë., ï³äñèëþâà÷
êåðìà.3200ó.î. (067) 778-29-09

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

Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17

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

8.3 ÊÓÏËÞ
Tepì³íîâî Êóïëþ Âàø àâòîìîá³ëü! Áóäü-ÿêèé! Äîðîã³, äåøåâ³,
ï³ñëÿ ÄÒÏ,³íø³.Äîðîãî (067) 231-33-45
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ

Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (096) 495-75-48
Îáïðèñêóâà÷³ ñàäîâ³ òà ïîëüîâ³ 200,300, 400,600,800,êîñàðêè
ñåãìåíòí³ òà ðîòîðí³ (097) 713-54-93

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

(096) 838-33-73
Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë.
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ,
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13

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

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

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

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

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

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

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

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

Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ïðîäàì òðàêòîðà ï³ä â³äíîâëåííÿ. Íåäîðîãî.
(067)491-4-3-68

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

511089

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

Kyïëþ ç/÷ ÌÒÇ, âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ñòàðòåðà,
ãåíåðàòîðè. (067) 491-43-68
Êóïëþ øèíè òðàêòîð³â ÌÒÇ-80, 82, ÞÌÇ, á/â. 067491-43-68
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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
508516

Ðåìîíò çàìê³â çàïàëåííÿ (çàêëèíèâøèõ), áóäü-ÿêèõ àâòîìîáîë³â.
(098) 692-86-03
Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18

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

РОБОТА, ПОСЛУГИ
511910

511561

9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎÒÈÆÍÅÂÀ.
(067) 770-17-14
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, 550 ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ. (098) 200-54-30
ÂÎÄІÉ ÍÀ À/Ì 5Ò Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ. (063)
430-72-03
ÂÎÄІ¯ ÊÀÒ. Ñ+Å ÏÎ ÇÀÕ. ªÂÐÎÏІ. Ç/Ï 80 ªÂÐÎ/ÄÅÍÜ. ×ÎË.
ÄÎ 70 Ð., Ä/Ð ÂІÄ 1Ð. ÊÎÍÑ (093)012-83-93, (096)742-55-02

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
Áàðèñòà íà Ïèðîãîâà (çóï.Çàáîëîòíîãî), 7:30-22:30, 3/3, ç/ï
9000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
ÊÓÕÀÐ Â ÊÀÔÅ-ÐÅÑÒÎÐÀÍ. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! (067) 338-38-74
ÊÓÕÀÐ Â ÏÀÍÑІÎÍÀÒ «ÄÎÁÐÅ ÑÅÐÖÅ». (098) 803-24-62
Êóõàð íà äîìó, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, 1 ðàç íà òèæäåíü. Òÿæèë³â
(ð-í Ìð³¿). (098) 770-34-32
Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ
íà Êè¿âñüêó. (097) 612-95-51, Àëëà
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
ÏÅÊÀÐ І ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÈÊÈ ÒІÑÒÀ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Â
ÏÅÊÀÐÍÞ. (097) 308-70-04
Ïîì³÷íèê êóõàðÿ ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï
â³ä 7500ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, ç 8 äî 22:30, 3/3,
ç/ï 10000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
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
ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÈ ÂІÄÄІËÓ ÎÕÎÐÎÍÈ ÍÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÓ ÔІÐÌÓ.
ÁÀÆÀÍÎ ÂÎÄІÉÑÜÊÅ ÏÎÑÂІÄ×. ÒÀ À/Ì. (067) 462-70-11
ÍІ×ÍÈÉ ÑÒÎÐÎÆ, 35-45 ÐÎÊІÂ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. ÍІ×
×ÅÐÅÇ ÍІ×. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 800ÃÐ/ÄÎÁÀ. Ì.ÂІÍÍÈÖß. Â ÎÔІÑ.ÖÅÍÒÐ.
ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ.ÁÅÇ ØÊІÄË.ÇÂÈ×ÎÊ. (067)430-53-76,
(093)115-78-85
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
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï
ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) 315-50-59
ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. ÂÀÕÒÀ, ÏÐÎ¯ÇÄ ÒÀ
ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ. (093)630-81-35,
(097)842-72-63

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ
Êóõîííèé ïðàö³âíèê/ïðèáèðàëüíèöÿ ó êóë³íàð.öåõ íà Êè¿âñüêó,
7-19, 3/3, 7000ãðí. (093) 291-39-35, Àííà
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß-ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÍÎÂÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ
ÁІËß ÒÐÖ ÌÅÃÀÌÎËË. 18 ÐÎÁÎ×ÈÕ ÇÌІÍ. (066) 115-05-60
ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ, Ð-Í ÒßÆÈËІÂ. ÃÐÀÔІÊ
ÒÈÆ./ÒÈÆ. 8-19. Ç/Ï 6300/15Ð.Ä. (097) 596-30-04

511768

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×À, 10À. (050) 406-00-01

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ (Ìóí³ö.ðèíîê), ç 8 äî 22, 3/3,
ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 8-22:30,
3/3, ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÁÀÐÌÅÍ Â ÊÀÔÅ-¯ÄÀËÜÍÞ, Ã/Ð: 8.00-20.00.
Ç/Ï 600ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! (067) 123-55-53

Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ïÿòíè÷àíè (І.Áîãóíà), 10-17,
5/2, ç/ï 7000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó (áåç êàñè), 8-20
àáî 10-22, 3/3. (097) 612-95-51, Àëëà
Ïðîäàâåöü ì’ÿñà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó (áåç êàñè), 8-22,
3/3, â³ä 9000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà
ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ ÍÀ ÂÈ¯ÇÄÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ, ÂІÄ 1000-2500 ÃÐÍ. Â
ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22
Ïðîäàâåöü ó ïîä.ìàã. ó öåíòð (Îâîäîâà), ç 7:30 äî 22:30, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà (ð-í Ìåäóí³âåðñèòåòó),
8-22:30, 3/3, 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Çàáîëîòíîãî, ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï 9000
ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Áðàöëàâñüêó, ç 7:00 äî 22:00,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â),
7-22:30, 7/7, 10000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ë.Ðàòóøíà), 7:3021:30, 4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Á.Ñòóïêè), 7-21:00,
7/7, ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà (ð-í ÖÐ), 7:30-22:30,
4/4, 10000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ä.Íå÷àÿ), 8-21,
7/7, ç/ï 9000 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ßíãåëÿ (ð-í Êè¿âñüêî¿), 7-21,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ
Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Îâîäîâà), 7:30-22:30, 4/4,
â³ä 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Íàíñåíà ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000 ãðí.
(068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

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

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 Ïàðõîìåíêà (ð-í Çàë.âîêç.),
7:30-22, 4/4,â³ä 9000. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ,
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ
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
ÅËÅÊÒÐÈÊ, ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ
ËÞÊÑ» (067) 533-84-78
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ, ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ, ІÍÆÅÍÅÐ-ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ
ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. (098) 455-90-31
ÐÎÁІÒÍÈÊ ÍÀ ÌËÈÍ. ÄÇÂÎÍÈÒÈ Ç 10.00 ÏÎ 16.00 Ç
ÏÎÍÅÄІËÊÀ ÏÎ Ï‘ßÒÍÈÖÞ. (096) 315-44-31
ÐÎÁІÒÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÑÅËÎ Ç ÏÐÎÆÈÂÀÍÍßÌ. (096) 31838-77
Ðîá³òíèê ÷îë.äî 35ð.â ñìò Ñòðèæàâêà ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî.
Õàð÷óâ.,æèòëî áåçêîøò. (098) 134-49-99
ÐÎÁІÒÍÈÊÈ (×ÎËÎÂІÊÈ) ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÓ ÎËІ¯ Â Ì.ÊÀËÈÍІÂÊÀ. (096) 439-50-87, ÎËÜÃÀ
Ð³çíîðîáî÷³ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì. (096) 627-50-99
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32

РОБОТА, ПОСЛУГИ
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9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». ÒÈÆÄÅÍÜ ×ÅÐÅÇ ÒÈÆÄÅÍÜ. (068) 160-20-78
Àäì³í³ñòðàòîð ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà (ð-í Ìåäóí³âåðñèòåòó),
8-18, 5/2, 11000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÈÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ
ÁІÇÍÅÑ ÄËß Î×ÎËÞÂÀÍÍß ÍÎÂÎ¯ ÔІËІ¯ (067) 767-85-21
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
Øâà÷êà íà ïåòåëüíó ìàøèíó. Äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ‘ÿçêîâèé.
Ïîäðîáèö³ ïî òåëåôîíó: (068) 033-66-99
Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ. Æ³íî÷èé îäÿã. Ïîîïåðàö³éíå âèð-âî. Ç/ï
âèñîêà, ñîöïàêåò. (073) 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
511933

ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ/×ÎË. ÄÎ 65 Ð.
Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-83-93

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
511899

ÁÅÇ ÄÎÑÂІÄÓ ÐÎÁ. Ç ÎÏËÀÒÎÞ ÏІÄ ×ÀÑ ÑÒÀÆÓÂÀÍÍß.
ÎÐÃÀÍІÇÀÖІß ÏÎ ÓÁÅÇÏÅ×ÅÍÍÞ ÆÈÒÒß ÇÀÏÐÎØÓª ÄÎ
ÑÏІÂÏÐÀÖІ ËÞÄÅÉ,ßÊІ ÁÀÆÀÞÒÜ ÇÄÎÁÓÒÈ ÏÐÎÔÅÑІÞ
-ÔІÍÀÍÑÎÂÈÉ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ (098) 779-55-79
Â³ííèöüêîìó áëàãîä³éíîìó ôîíäó ïîòð³áí³ äîâ³ðåí³ îñîáè-âîëîíòåðè. Îïëàòà ùîäåííà (098) 210-12-70
ÍÀ ÂÈ¯ÇÍÓ ÒÎÐÃІÂËÞ ÏÎÒÐІÁÍІ ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÂІÄ 1000-2500
ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22
Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè, ìîëîä³ ëþäè. (097) 438-31-24

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

ÑÈÑÒÅÌÍÈÉ ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐ, ÂІÄÄÀËÅÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. Ç/Ï
2500ÃÐÍ. (068) 160-20-78

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

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

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

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
Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè. (098)
995-01-64
Äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ä³ì, ñàä, ãîðîä, ãàçîí. Ñòîðîæ.
Îõîðîíåöü. (067) 430-71-99
Æ³íêà 64 ðîêè øóêàº ðîáîòó, ìîæëèâî äîãëÿä çà ëþäüìè ïîõèëîãî
â³êó. Äîñâ³ä ðîá. (097)539-46-61, (093)947-43-54

13. ІНШІ ПОСЛУГИ
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ
Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17
Àäâîêàò. Ñóäîâ³ ñïîðè ç äåðæïðàö³. Ðåºñòðàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ
ï³äïðèºìñòâ. (093) 797-97-44

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ

×îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó. (098) 621-57-60
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90

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

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. Ðåïåòèòîð. Іíäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ. 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)433-29-54
Â÷èòåëü-ðåïåòèòîð ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â çà ïðîãðàìîþ ÍÓØ. Äåòàë³
çà òåëåôîíîì. (096) 817-28-00
Ìàòåìàòèêà äëÿ ó÷í³â 7-11 êëàñ³â òà ñòóäåíò³â êîëåäæ³â.
Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. (067) 937-98-14, 67-51-90
Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ
11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ
ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99
ÏÅÐÅÃÍІÉ, ×ÎÐÍÎÇÅÌ (ßÊІÑÍÈÉ) (067) 431-88-99

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

(067) 431-88-99
ÇÓÁÈ ßÊ ÑÂÎ¯. ÏÐÎÒÅÇÓÂÀÍÍß, ËІÊÓÂÀÍÍß, ÂÈÄÀËÅÍÍß,
ÏÀÍÎÐÀÌÍÈÉ ÇÍІÌÎÊ. (098) 814-09-47
Ë³êóâàííÿ ñïèíè òà ãðèæ. Ë³êóâàë. ìàñàæ, óñóíåííÿ âèâèõ³â,
íàï³ââèâèõ³â, äèñê³â. (098) 394-96-99
ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ ÒÀ
ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)130-80-89
Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15
ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ
Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. (096) 744-49-31
Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò. (096) 280-48-74
Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, õîäóíêè, òóàëåò. (067) 726-46-41
Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè,
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ

Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì,ïëàíøåò, íîóò ............... äîã. ........ (068) 316-39-24
Íîóòáóê, ñìàðòôîí, ðîáî÷èé ........................ äîã. ........ (097) 438-31-24

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

Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ íà ³ì‘ÿ Ôåðìàíþê
Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åíî äèïëîì, äîäàòîê äî íüîãî ÂÍ¹43991554 òà àòåñòàò ÂÍ¹31966836 ïðî çàê³í÷åííÿ Â³ííèöüêîãî òîðã³âåëüíîåêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó , íà
ïð³çâèùå Ë³ñîâèê Â³òàë³é Îëåêñàíäðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèìè.
Òåë. íå âêàçàíèé

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ
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

Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì‘ÿ Ãîí÷àðóê Îëåíà Âàñèë³âíà,
1973 ð.í., ³íâàë³ä 3 ãðóïè, ñìò.Ñòðèæàâêà. Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè.
(067) 980-78-05, Îëåêñàíäð
Âòðà÷åíó êàðòêó âîä³ÿ ââàæàòè íåä³éñíîþ. Âèäàíà íà ³ì’ÿ Ïàâë³â
Íàçàð Ñòåïàíîâè÷ (ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ÂÕÊ 623675 â³ä 02.09.2022,
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 2909520674, äàòà íàðîäæåííÿ 29.08.1979).
Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíî êàðòêà âîä³ÿ ¹UAD 0000005ZLK 000 ä³éñíà äî 16.06.25ð.
Ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

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

Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð UAD0000007ZDW000 ä³éñíà äî
31.10.2026 íà ³ì’ÿ Ãóìåííèé Ñåðã³é. Ââàæàòè íåä³éñíîþ.

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

Ïðîäàì ìîëîäîãî êîçëà, çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, ãàðíî ïîêðèâàº
ê³ç. Òåë. ï³ñëÿ 19.00. (096) 634-88-90

16.2 ÊÓÏËÞ

×îðíî-ðÿáà ïåðâ³ñòêà ³ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà òåëèöÿ. Æìåðèíñüêèé
ð-í. (068)043-07-59, (093)515-37-51

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ

12.2 ÊÓÏËÞ

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

17.1 ÏÐÎÄÀÌ

Kyïëþ äåðåí(êèçèë).Îáë³ïèõó.Øèïø............... äîã. ......... (068)412-55-36

12. ЕЛЕКТРОНІКА
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА

511375

ÐÅÀÁІËІÒÀÖІß ÏІÑËß ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß,
ІÍÑÓËÜÒІÂ, ÊÎÂІÄ, ÏÎÐÀÍÅÍÜ ÒÀ ІÍØÅ (093) 491-06-93

16.1 ÏÐÎÄÀÌ

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

507973

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

11.5 ÊÓÏËÞ

A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! 096)4-58-97-54

506662

511924

A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096)4-5-89754

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

17.2 ÊÓÏËÞ

Äîðîãî ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, áóñè (ÿíòàðí³, êîðàëîâ³), ñòàòóåòêè, ³êîíè,³íøå. (067) 901-51-14

Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Îáë³ïèõó. Øèïøèíó. Ö³íà äîãîâ³ðíà.
(068412-55-36

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

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.2 ÊÓÏËÞ
KYÏËÞ ÄÅÐÅÍ (ÊÈÇÈË). ÎÁËІÏÈÕÓ. ØÈÏØÈÍÓ. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (068) 412-55-36
À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71
ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ, ×ÎÐÍІ, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË.,
ÑÊËÎÁІÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ

ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. (067) 263-09-40

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

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ Ó÷àñíèêà Áîéîâèõ Ä³é (ÓÁÄ), âèäàíå íà ³ì‘ÿ
Ñòðèæàêîâ Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

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

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

Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò ÂÍ ¹0256987 íà ³ì’ÿ Âèêàëþê Ìèõàéëèíè
Іâàí³âíè ¹ 270 ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî

ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-77-50

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

Âòðà÷åíî àòåñòàò ÂÍ ¹16207950, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Êîïèë Іðèíè
Ñåðã³¿âíè. Ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ,
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50
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«ОЦЕ ПОДАРУНОК ЗРОБИЛИ!».
ЗАКРИЛИ ШКОЛУ ІМЕНІ СТУСА
Гірка наука  Спершу депутати
одностайно проголосували за збереження
школи, а наступного дня ухвалили
протилежне рішення. Йдеться про школу
імені Героя України Василя Стуса у його
рідному селі Рахнівка Гайсинського
району. Чому так раптово змінили думку?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

— Ïðè¿æäæàéòå
íà ïîõîðîí, — ñêàçàâ ó òåëåôîíí³é
ðîçìîâ³ Äìèòðî
Îìåëÿí÷óê, äèðåêòîð íàðîäíîãî
ìóçåþ Âàñèëÿ Ñòóñà ó ñåë³ Ðàõí³âêà Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó. —
Øêîëó íàøó ïîõîâàëè. Íå áóäå
øêîëè — íå ñòàíå ìóçåþ.
Äåòàëüí³øå ïðî ³ñòîð³þ çàêðèòòÿì øêîëè ðîçïîâ³ëà ¿¿ äèðåêòîð
Àëëà Êîáçàð.
ЗБЕРЕГТИ НЕ МОЖНА
ЗАКРИТИ
Çëèé æàðò ç³ãðàëè ãàéñèíñüê³
äåïóòàòè íàä ó÷íÿìè, áàòüêàìè,
êîëåêòèâîì øêîëè.
30 ñåðïíÿ íà ñåñ³¿ îäíîñòàéíî
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî çáåðåæåííÿ ó Ðàõí³âö³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Äèðåêòîð øêîëè ïîâ³äîìèëà
ïðî öå áàòüê³â ó÷í³â.
Òàê³é íîâèí³ íàéïåðøå çðàä³ëè
ä³òè. Ò³øèëèñÿ áàòüêè. Ùàñëèâèìè ïî÷óâàëèñÿ â÷èòåë³.
Çíàéîì³ äåïóòàòè ðîçïîâ³ëè ¿ì,
ùî íàïåðåäîäí³ ñåñ³¿ â³äáóëàñÿ
êîì³ñ³ÿ, äå îáãîâîðþâàëè ïèòàííÿ Ðàõí³âñüêî¿ øêîëè. Ãîëîâà Ãàéñèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè

Àíàòîë³é Ãóê îñîáèñòî â³äñòîþâàâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Ãîâîðèâ,
ùî ó ÷àñ â³éíè ó÷í³ ìàþòü íàâ÷àòèñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.
Êàçàâ, ùî ðàäà â³äíàéäå êîøòè
äëÿ óòðèìàííÿ øêîëè. Àäæå öå
øêîëà ó ñåë³ ñëàâåòíîãî çåìëÿêà.
Ïåäêîëåêòèâ ñòàâ ãîòóâàòèñÿ
äî ñâÿòà ïåðøîãî äçâîíèêà.
Íàñòóïíîãî äíÿ, òîáòî 31 ñåðïíÿ, ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ êàðäèíàëüíî.
— Âè çíàºòå, ùî âàøó øêîëó
çàêðèëè? — çàïèòàëè äèðåêòîðà
ïî òåëåôîíó ¿¿ çíàéîì³ ç Ãàéñèíà.
Ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ â³äáóëàñÿ
31 ñåðïíÿ. Äåïóòàòè óõâàëèëè ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíå ð³øåííÿ
òîìó, ÿêå ïðèéíÿëè íàïåðåäîäí³.
Çà çàêðèòòÿ øêîëè ó Ðàõí³âö³ ãîëîñóâàëè 20 äåïóòàò³â, ñåìåðî —
óòðèìàëèñÿ.
— ßêáè öå ð³øåííÿ óõâàëèëè
30 ÷èñëà, ìè á ïîïåðåäèëè áàòüê³â, ùîá âîíè îáèðàëè äëÿ ñâî¿õ
ä³òåé ³íø³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, —
ðîçïîâ³äàº Àëëà Êîáçàð. — Äëÿ
÷îãî áóëî îáíàä³þâàòè óñ³õ íàñ,
à íàéïåðøå — ó÷í³â?
Áàòüêè ç ó÷èòåëÿìè ïî¿õàëè
ó Ãàéñèí äî ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Çóñòð³òèñÿ ç êåð³âíèêîì ãðîìàäè
¿ì íå âäàëîñÿ. ¯ì ïîÿñíèëè, ùî
ãîëîâà çàéíÿòèé.

Áàòüêè ³ ä³òè 1 âåðåñíÿ ïðèéøëè â øêîëó. Äëÿ íèõ â÷èòåë³
âëàøòóâàëè ñâÿòî. Õî÷à âîíî
áóëî ç³ ñìóòêîì.
ПЕРЕД МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ
ПРОТЕСТУВАЛИ ДІТИ
Ì³ñüêèé ãîëîâà Àíàòîë³é Ãóê ç
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêðàäè ïðè¿õàâ äî øêîëè 2 âåðåñíÿ. Ùîïðàâäà, íå íà çóñòð³÷ ³ç êîëåêòèâîì ó÷èòåë³â ³ áàòüê³â.
Ãîñò³ ïðèáóëè âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü Ãåðîÿ Óêðà¿íè çåìëÿêà
ðàõí³â÷àí Âàñèëÿ Ñòóñà íàïåðåäîäí³ ÷åðãîâî¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ éîãî
ñìåðò³. Æèòòÿ ïîåòà îá³ðâàëîñÿ
4 âåðåñíÿ 1985 ðîêó ó ïåðìñüêî-

30 ñåðïíÿ äåïóòàòè
îäíîñòàéíî óõâàëèëè
ð³øåííÿ ïðî
çáåðåæåííÿ øêîëè, à
31 ñåðïíÿ óõâàëèëè
ïðîòèëåæíå ð³øåííÿ
ìó òàáîð³ äëÿ ïîë³òè÷íèõ â’ÿçí³â,
êóäè éîãî çàïðîòîðèâ êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì.
Íèí³øí³ çàõîäè ³ç âøàíóâàííÿ ïîåòà-çåìëÿêà íå áóëè ñõîæ³
íà ò³, ùî â³äáóâàëèñÿ ó ïîïåðåäí³
ðîêè.
Ï³ä ÷àñ âèñòóïó ãîëîâè Ãàéñèíñüêî¿ ãðîìàäè ïåðåä íèì ñòîÿëè
ó÷í³ ç ïëàêàòîì: «Ïîâåðí³òü íàì
íàøó øêîëó». Íà çí³ìêó âèäíî
ñëüîçè íà î÷àõ ó÷åíèö³, îäí³º¿ ç
òèõ, õòî òðèìàâ ïëàêàò.
Àëëà Êîáçàð ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì çâåðíóëà óâàãó íà òå, ùî
ä³òè ñàì³ âèð³øèëè îðãàí³çóâàòèñÿ. Öå áóëà ¿õíÿ ³í³ö³àòèâà. ²
ïëàêàò ñàì³ íàïèñàëè.

Дайте 25 учнів — і буде вам школа
Голова Гайсинської громади Анатолій Гук у розмові з журналістом
так і не пояснив, чим викликана
така кардинальна зміна ухвалених рішень депутатами по школі
у селі Рахнівка — від одностайного «за» збереження закладу,
до кардинально протилежного.
Нагадав про вимогу чинного законодавства про фінансування
загальноосвітніх шкіл. Гроші дають тоді, коли в школі навчається
не менше 25 учнів.

— Дайте 25 учнів — і буде вам
школа, — сказав керівник громади.
За його словами, припинили
існування також освітні заклади у селах Рахни і Мелешків.
На утримання трьох закритих
шкіл на рік потрібно було б витратити з бюджету громади понад 10 мільйонів гривень. Таку
цифру навів співрозмовник.
— Нам треба дорогу до Рахнівки
зробити, — повідомив голова.

Також запевнив, що питання
підвезення учнів до іншого села
вирішить відділ освіти міськради. Так само має визначитися з
працевлаштуванням вчителів із
села Рахнівка.
— А те, що підняли плакат посеред мого виступу під час заходу, коли вшановували пам’ять
видатного земляка, це свідчить
про рівень культури тих, хто його
організовував, — сказав Анатолій Гук.

Під час виступу голови Гайсинської громади Анатолія Гука
учні підняли плакат. На ньому було написано: «Поверніть нам
нашу школу», при цьому одна з учениць не стримала сліз
— Íàïåðåäîäí³ äî ìåíå ï³äõîäèëà îäíà ç ó÷åíèöü ³ çàïèòóâàëà, ÷è ïðè¿äå â ñåëî òîé ÷îëîâ³ê,
ÿêèé çàêðèâ íàøó øêîëó? — êàæå
äèðåêòîð. — Ó÷í³ ãîòóâàëèñÿ
äî çóñòð³÷³.
Ðîçìîâà ç êåð³âíèêîì ãðîìàäè
ó áàòüê³â ó÷í³â ³ â÷èòåë³â íå ñêëàëàñÿ. ßê ðîçïîâ³ëà îäíà ç ïåäàãîã³â, ãîëîâà çðèâàâñÿ íà êðèê,
ãîâîðèâ, ùî ðàõí³â÷àíè ç³ïñóâàëè
éîìó ïðîâåäåííÿ òàêîãî ñâÿòîãî çàõîäó ó ïàì’ÿòü ïðî ¿õíüîãî
çåìëÿêà.
Äðóãîãî âåðåñíÿ äèðåêòîð
øêîëè îòðèìàëà íà åëåêòðîííó
ïîøòó ð³øåííÿ ñåñ³¿. Ïàí³ Àëëà
êàæå, ùî ëèñò íàä³éøîâ î 14.42.
Âîíà ïîâ³äîìèëà áàòüê³â, ùî º
îô³ö³éíèé äîêóìåíò ïðî çàêðèòòÿ
øêîëè. Ïîïðîñèëà, ùîá îáèðàëè

ì³ñöå, äå áóäóòü íàäàë³ íàâ÷àòèñÿ
¿õí³ ä³òè.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, îäèí ³ç ïóíêò³â
ð³øåííÿ ãëàñèòü ïðî òå, ùî â³ää³ë
îñâ³òè ìàº çàáåçïå÷èòè ï³äâåçåííÿ ä³òåé äî øêîëè.
— Ìè ðîçóì³ºìî, ùî â íàø³é
øêîë³ íå âèñòà÷àº ò³º¿ ê³ëüêîñò³
ä³òåé, êîëè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ çàêëàäó, — ãîâîðèòü
äèðåêòîð. — Íà ê³íåöü ìèíóëîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó áóëî 13 ó÷í³â.
Íèí³ ¿õ íàðàõîâóºòüñÿ 18. Ìàëî á
áóòè 25. Ñïîä³âàëèñÿ, ùî Ñòóñ íàñ
çàõèñòèòü, ùî äåïóòàòè â³çüìóòü
äî óâàãè, ùî øêîëà íîñèòü éîãî
³ì’ÿ, ùî â øêîë³ ä³º íàðîäíèé
ìóçåé éîãî ³ìåí³, ùî á³ëÿ øêîëè ñòâîðèëè ³ìåííèé ïàðê, àëå
äåïóòàòè â÷èíèëè äóæå äèâíèì
÷èíîì: ãîëîñóâàëè òî çà, òî ïðîòè.

Не знайшлося того, хто заступився б
Депутати Гайсннської міськради
дотрималися вимог чинного законодавства. Як кажуть, все зробили по закону. Нема 25 учнів
— нема фінансування. Але смуток
від прийнятого рішення залишився не тільки в учнів, їхніх батьків,
вчителів. У Рахнівці земляки поета здивовані таким рішенням.
— Не знайшлося того, хто заступився б за Василя, — каже ветеран села, ініціатор і багаторічний
директор музею Стуса Дмитро

Омелянчук. — Мова ж не тільки
про школу. Йдеться про людину,
чиє ім’я вона носить. Людину, яку
знає весь світ! Йдеться про вшанування його імені, його пам’яті.
Нагадаємо, саме тут встановлено
на постаменті барельєф поета.
Але рішення прийняте. Ще одну
позачергову сесію депутати навряд чи стануть скликати, аби
проголосувати за збереження
закладу. Як сказав Дмитро Омелянчук, поховали школу.

Для лікування поранених передали апарат вчених
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Íàóêîâö³ òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðîòÿãîì 20-òè ðîê³â ïðàöþþòü íàä ðîçðîáêàìè àïàðàò³â
ëàçåðíî¿ òåðàï³¿. Ëàçåðíà òåõíîëîã³ÿ åôåêòèâíà ïðè ë³êóâàíí³
çàãîºííÿ ðàí.
Íàóêîâèé íàïðÿìîê äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ëàçåðíèõ òåõíîëîã³é î÷îëþº ïðîôåñîð äîêòîð
òåõí³÷íèõ íàóê Ñåðã³é Ïàâëîâ.
Ïðîôåñîð îäðàçó íàãîëîñèâ,
ùî íàóêîâö³ óí³âåðñèòåòó ò³ñíî
ñï³âïðàöþþòü ³ç ï³äïðèºìñòâîì
«Ôîòîí³êà ïëþñ», ÿêå âò³ëþº

â æèòòÿ íàóêîâ³ ðîçðîáêè. Î÷îëþº ï³äïðèºìñòâî Âîëîäèìèð
Õîë³í. Ó ñâ³é ÷àñ â³í çàõèùàâ
íàóêîâó ðîáîòó ó íàøîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³, ïðàöþâàâ íàä
íåþ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà
Ïàâëîâà.
Ïðîôåñîð âèñîêî îö³íþº ä³ÿëüí³ñòü íàçâàíîãî ï³äïðèºìñòâà.
Êàæå, óïðîäîâæ 20-òè îñòàíí³õ
ðîê³â ðîçðîáëåíî ³ âèãîòîâëåíî
ö³ëó ë³í³éêó ëàçåðíèõ òåðàïåâòè÷íèõ àïàðàò³â Lika Surgeon. ² âñå
öå çàâäÿêè ñï³âïðàö³ íàóêîâö³â
óí³âåðñèòåòó ç ï³äïðèºìñòâîì
«Ôîòîí³êà ïëþñ».

Äëÿ ë³êóâàííÿ ïîðàíåíèõ â³éñüêîâèõ ïåðåäàëè îñòàííþ ìîäåëü ëàçåðíîãî òåðàïåâòè÷íîãî
àïàðàòà Lika Surgeon+. Çàïèòóþ
ïðîôåñîðà, ÷èì âèð³çíÿºòüñÿ
íîâèíêà?
— ßêùî ïîÿñíþâàòè ïðîñòîþ ìîâîþ, ð³çíèöÿ ïðèáëèçíî
òàêà ñàìà, ÿê ì³æ àâòîìîá³ëÿìè
«Ìåðñåäåñ» ³ «Æèãóë³», — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ïàâëîâ. — Îáèäâà º
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, à íàñïðàâä³…
Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü íîâîãî
àïàðàòà â³ä ïîïåðåäí³õ ìîäåëåé
ó ñó÷àñí³é åëåìåíòí³é áàç³. ßê

ñòâåðäæóº ïðîôåñîð, òóò âèêîðèñòàíî íàéñó÷àñí³ø³ åëåìåíòè.
Âîíè çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü
ãëèáîêîãî ïðîíèêíåííÿ ëàçåðà
ó òêàíèíè ì’ÿç³â, ñóãëîá³â, ñóõîæèëü. Òèì ñàìèì äîïîìàãàº
îðãàí³çìó â³äíîâëþâàòè âòðà÷åí³
àáî îñëàáëåí³ ôóíêö³¿ ô³ç³îëîã³÷íî, ùî îñîáëèâî âàæëèâî, áåç
ïîá³÷íèõ ä³é.
Ñï³âðîçìîâíèê íàãîëîøóº, ùî
ëàçåðíà òåðìîòåðàï³ÿ º òàêîæ
åôåêòèâíîþ äëÿ â³äíîâëåííÿ ïàö³ºíòà ï³ñëÿ îï³ê³â, òðàâì ð³çíî¿
ëîêàë³çàö³¿, ñïðèÿº øâèäøîìó çàãîºííþ ðàí.

Òàêèé àïàðàò íàäàëè ó êîðèñòóâàííÿ îäíîìó ç ë³êóâàëüíèõ
çàêëàä³â íàøî¿ îáëàñò³, àáè ìåäèêè ìàëè ìîæëèâ³ñòü øâèäøå
ñòàâèòè íà íîãè ïîðàíåíèõ çàõèñíèê³â êðà¿íè.
Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ïðîôåñîð
Ïàâëîâ ùå ðàç ïðîñèòü âèñëîâèòè
ïîäÿêó êîëåêòèâó ï³äïðèºìñòâà
«Ôîòîí³êà ïëþñ». Íèí³ òàì çîñåðåäèëèñÿ íà âèãîòîâëåíí³ ëàçåðíîãî ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ
äëÿ ë³êóâàííÿ ³ ðåàá³ë³òàö³¿ íàøèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ ä³ñòàëè ïîðàíåííÿ íà â³éí³ ç ðîñ³éñüêèìè
àãðåñîðàìè.
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«ОДИН МОВЧИТЬ, ДРУГИЙ СКАЗАВ,
ЩО МІЙ ВОЛОДЯ «ДВОХСОТИЙ»
Зник на війні  День 17 серпня став
останнім, коли мати розмовляла з
сином. Батьки солдата Володимира
Цибульського намагаються дізнатися
хоча б щось про зникнення їхнього сина.
Як і де зник Володимир Цибульський,
солдат 59-ї бригади?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

— Âîëîäÿ ïîäçâîíèâ 17 ñåðïíÿ, ÿê öå â³í ðîáèâ ìàéæå êîæíîãî
äíÿ, — êàæå ìàìà Âîëîäèìèðà
Öèáóëüñüêîãî ïàí³ Â³òà. — Êîëè
òåëåôîíóâàâ, ìàéæå í³÷îãî
íå ðîçïîâ³äàâ. Íà ìî¿ çàïèòàííÿ, äå çíàõîäèòüñÿ, ÷óëà ó â³äïîâ³äü: «Ìàìî, âîíî òîá³ òðåáà».
Çàòå ùîðàçó çàñïîêîþâàâ ìåíå
ñëîâàìè: «Íå õâèëþéñÿ, ó ìåíå
âñå äîáðå». Íàì ç ÷îëîâ³êîì ³
ìîëîäøîþ äî÷êîþ ³ öüîãî áóëî
äîñòàòíüî. Ïî÷óëè ãîëîñ, äÿêóâàòè Áîãó, æèâèé, ÷åêàëè íàñòóïíîãî äçâ³íêà.
Íàñòóïíîãî äíÿ, 18 ñåðïíÿ,
Âîëîäÿ íå ïîäçâîíèâ. Ìàòè
íàáðàëà éîãî íîìåð. «Àáîíåíò
ïîçà çîíîþ äîñÿæíîñò³», — ïî÷óëà ó ñëóõàâö³.
Òàê³ ñàì³ ñëîâà çâó÷àëè íàäàë³.
— Ðàçîì ³ç ñèíîì ç íàøîãî
ñåëà ñëóæèòü ùå îäèí õëîïåöü, —
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ìàòè ñîëäàòà. — Ó íàñ º éîãî íîìåð
òåëåôîíó. Áóâàëî, äçâîíèëè ³
ãîâîðèëè ç íèì. Íàáèðàëè òîä³,
êîëè íå âäàâàëîñÿ äîäçâîíèòèñÿ
äî Âîëîä³.
Îäíàê öüîãî ðàçó çåìëÿê
íå â³äïîâ³â íà äçâ³íêè. Íå ñòàâ

öüîãî ðîáèòè é íàäàë³.
Ðîçøóêàëè íîìåð òåëåôîíó ùå
îäíîãî â³éñüêîâîãî ç ¿õíüîãî ï³äðîçä³ëó.
— Â³í ñêàçàâ ìåí³, ùî Âîëîäÿ
«äâîõñîòèé», — ãîâîðèòü æ³íêà.
Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ 22 ñåðïíÿ.
Ó òîé æå äåíü áàòüêè ïðè¿õàëè ó ßìï³ëüñüêèé â³éñüêêîìàò.
Ïðîñèëè òåëåôîíè êîìàíäèð³â
Âîëîä³, àëå ¿õ íå ïîâ³äîìèëè.
Ïðàö³âíèêè â³éñüêêîìàòó ïî÷àëè ñàìîñò³éíî ç’ÿñîâóâàòè
³íôîðìàö³þ.

Æ³íêà ³ç ðîçáèòèì â³ä
òðèâîãè ìàòåðèíñüêèì
ñåðöåì ïðîñèòü, ùîá
â³äãóêíóâñÿ õòîñü ç
ïîáðàòèì³â ¿¿ ñèíà ç 59
áðèãàäè
Áàòüêàì ñêàçàëè, ùî ñèí
ó ñïèñêàõ çíèêëèõ áåçâ³ñòè. ¯õ
ïðî öå ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïèñüìîâî.
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî ñïåðøó
òàêå ñïîâ³ùåííÿ ïåðåäàëè íà òåëåôîí ÷îëîâ³êà. Àëå íå âñ³ äàí³
â íüîìó áóëè òàê³, ÿê ó ¿õíüîãî
ñèíà ³ áàòüê³â.
Ïî÷àëè ç’ÿñîâóâàòè, ïðî êîãî
íàñïðàâä³ éäå ìîâà. Ò³ëüêè òîä³
îòðèìàëè äîêóìåíò.

Мати пишалася сином. Володимир — високий, красивий зовні, добрий душею хлопець
Çà ñëîâàìè ìàòåð³ ñîëäàòà,
ó ñïîâ³ùåíí³ íàïèñàíî, ùî ¿¿ ñèí
çíèê áåçâ³ñòè 18 ñåðïíÿ 2022 ðîêó.
Ñòàëîñÿ öå ïðè âèêîíàíí³ íèì
áîéîâîãî çàâäàííÿ ï³ä ÷àñ àðòèëåð³éñüêîãî îáñòð³ëó á³ëÿ ñåëà Ëþáîìèð³âêà Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Íà äîêóìåíò³ º ï³äïèñ êîìàíäèðà ÷àñòèíè ³ íà÷àëüíèêà øòàáó. Öèáóëüñüêèì âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ íîìåð òåëåôîíó çàñòóïíèêà
êîìàíäèðà ÷àñòèíè. Ó ðîçìîâ³
îô³öåð ï³äòâåðäèâ, ùî Âîëîäè-

Через місяць після служби підписав контракт
Володимир Цибульський звільнився зі строкової служби у травні
2021 року. За словами його мами,
17 червня підписав контракт із
59-ю бригадою ЗСУ.
Виконував завдання у Попасній.
24 лютого уже воював з російською армією.
— Він не казав нам, де служить, —

говорить жінка. — Ми думали, що
в Херсонській області. Але яке це
вже має значення…
Всі дні після останньої розмови з
сином для Цибульських сповнені
тривогою. Батько, мати, сестричка
Володі кожної хвилини, вдень і
вночі, чекають на повідомлення
про їхнього Володю.

Продовжують сподіватися, що він
живий.
Дуже хочуть почути тих, хто служить разом з ним, хто був поруч
у тому бою.
Подзвоніть матері, побратими!
Телефон Віти Цибульської — 067–
161–47–36

ìèð ó ñïèñêàõ çíèêëèõ áåçâ³ñòè.
Ìàòè óìîâëÿëà éîãî õî÷à á
ùîñü ñêàçàòè ïðî ñèíà — ÿê öå
ñòàëîñÿ, ÷è º ó íèõ íàä³ÿ, ùî â³í
æèâèé, ìîæëèâî, éîãî çàáðàëè
ç ïîëÿ áîþ âàæêî ïîðàíåíîãî ³
íå ìîæóòü îï³çíàòè…
— Îô³öåð íàì ñêàçàâ, ùî ò³ëà
íå çíàéäåíî, òîìó â³í ñåðåä çíèêëèõ áåçâ³ñòè, — ïðîäîâæóº ïàí³
Â³òà. — Ùå â³í ñêàçàâ, ùî òðèâàþòü áîéîâ³ ä³¿, à òàì ñ³ðà çîíà
³ íå òàê âñå ïðîñòî.
Áàòüêè ñîëäàòà çâåðòàëèñÿ ³
ïðîäîâæóþòü öå ðîáèòè äî âñ³õ,
äî êîãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ. Ïèñàëè ó Òîâàðèñòâî ×åðâîíîãî Õðåñòà, äî ð³äíèõ, ÷è¿ ä³òè ñëóæàòü
íà Ìèêîëà¿âùèí³.
Â³äãóêíóëèñÿ áàòüêè äâîõ â³éñüêîâèõ — êîëèøí³õ Òåïëèöüêîãî ³ Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîí³â.
¯õí³õ ñèí³â ïðèâåçëè âáèòèìè
çâ³äòè, äå ïåðåáóâàº ñîëäàò Öèáóëüñüêèé.
Ïàí³ Â³òà íå ïðèõîâóº çäèâó-

âàííÿ. Êàæå, ÿê òàêå ìîæå áóòè,
ùî öèõ âáèòèõ ä³òåé çíàéøëè
³ ïîâåðíóëè áàòüêàì, à Âîëîäþ
íå ìîæóòü çíàéòè óæå 21 äåíü,
òîáòî ç 17 ñåðïíÿ.
Öèáóëüñüê³ õîäèëè äî áàòüê³â
çåìëÿêà, ÿêèé ñëóæèòü ç ¿õí³ì
ñèíîì. Ò³ â³äïîâ³äàþòü, ùî ñèí
í³÷îãî íå çíàº ïðî Âîëîäþ. Çàòåëåôîíóâàòè éîìó íå ìîæóòü, áî
ðîçìîâëÿþòü ç íèì ò³ëüêè òîä³,
êîëè â³í ñàì äçâîíèòü.
Ìàòè ñîëäàòà Öèáóëüñüêîãî
çâåðòàºòüñÿ äî éîãî ïîáðàòèì³â ç ïðîõàííÿì ïîâ³äîìèòè
õî÷à á ÿêóñü ³íôîðìàö³þ ïðî
ñèíà. Êàæå, âîíà ãîòîâà âèñëóõàòè ïðàâäó, ÿêîþ á ã³ðêîþ âîíà
íå áóëà. Õòîñü æå áóâ ó òîìó áîþ
ïîðó÷ ç ¿¿ Âîëîäåþ, õòîñü áà÷èâ,
ÿê óñå â³äáóâàëîñÿ ³ äå â³í ìîæå
çíàõîäèòèñÿ?..
Æ³íêà ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ³
ðîçáèòèì â³ä òðèâîãè ñåðöåì
ïðîñèòü, ùîá â³äãóêíóâñÿ õòîñü
ç ïîáðàòèì³â ¿¿ ñèíà ç 59 áðèãàäè.

РЕКЛАМА
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СВЕРБИТЬ У ВУСІ, КАПАЄ З НОСА,
ПРОПАВ ГОЛОС. ЩО РОБИТИ?
Питання-відповідь  Коли горло
болить, коли вуха закладає, коли ніс
чухається і тече — ми питаємо поради
в лікаря. Але цікавість пацієнтів набагато
ширша, ніж «вухо — горло — ніс».
Вінницький ЛОР Анатолій Власенко
відповідає на актуальні питання пацієнтів
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)43335635

Ùîá îòðèìàòè êîìïåòåíòíó
êîíñóëüòàö³þ
â ë³êàðÿ, ïîòð³áíî éòè äî íüîãî
íà ïðèéîì. Òîìó ùî ëèøå ïðè
îñîáèñòîìó êîíòàêò³ ë³êàð-ïàö³ºíò ìîæíà ³ ä³àãíîç îòðèìàòè, ³
ë³êóâàííÿ çà íåîáõ³äíîñò³. Àëå º
ìîìåíòè àáî ñòàíè, ïðî ÿê³ ËÎÐ
Àíàòîë³é Âëàñåíêî ìîæå ãîâîðèòè, íå áà÷à÷è ïàö³ºíòà, ç âëàñíî¿
ïðàêòèêè òà äîñâ³äó. Íàïðèêëàä:
Ó ìåíå ïîñò³éíî áîëèòü ãîðëî.
Êîëèñü äóæ÷å, êîëèñü ìåíøå —
ÿ âèêëàäà÷. Ùî ðîáèòè?
— Ó âèêëàäà÷³â ïîñò³éíî ïåðåñèõàº ãîðëî, àëå ç öèì ìîæíà
áîðîòèñÿ. ßê ì³í³ìóì ïîñòàâèòè
íà âèêëàäàöüêó òðèáóíó ì³í³çâîëîæóâà÷. Ìîæíà ïèòè ï³ä ÷àñ âèñòóï³â àáî âèêîðèñòîâóâàòè ëüîäÿíèêè. ª ïàñòèëêè ²ñëà-ì³íò, ¿õ
ìîæíà ïðèë³ïèòè äî ï³äíåá³ííÿ,
âîíè áóäóòü ïîòðîøêè òàíóòè
ó âàñ â ðîò³ ³ çâîëîæóâàòè ãîëîñîâ³ çâ’ÿçêè. Àëå òóò ùå º ìîìåíò
— êîëè ïîñò³éíî ãîâîðèø — ìîæóòü ïåðåíàïðóæóâàòèñÿ ì’ÿçè
ãîðëà, ³ öå çí³ìàºòüñÿ çà ðàõóíîê
òðåíóâàíü. Öå ìàº áóòè ðîáîòà ç
âèêëàäà÷åì âîêàëó, ÿêèé íàâ÷èòü
ðîç³ãð³âàòèñÿ ïåðåä âèñòóïîì ³
çí³ìàòè íàïðóæåííÿ ï³ñëÿ.
Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ àäåíî¿ä³â äèòèíà ïðîäîâæóº ñïàòè ç â³äêðèòèì
ðîòîì. ßê ïåðåâ÷èòè?
— Òðèâàë³ ïðîáëåìè íîñîâîãî
äèõàííÿ äóæå ÷àñòî ïðèçâîäÿòü
äî çì³í ó ùåëåïíî-ëèöüîâîìó
ñêåëåò³. ßêùî ìè âèäàëÿºìî
àäåíî¿äè, òî çâ³ëüíÿºìî äèõàëüí³ øëÿõè, àëå çì³íè â ùåëåï³ öå
íå â³äì³íÿº. Òîìó äóæå ÷àñòî
âèäàëåííÿ àäåíî¿ä³â º ïåðøèì
êðîêîì äî îðòîäîíòà. Â îðòîäîí-

òà ìè âæå ìàºìî âèð³øóâàòè öå
á³ëüø ñåðéîçíî, àáî çà ðàõóíîê
êàï, àáî çà ðàõóíîê åêñòðàêòîðà âåðõíüî¿ ùåëåïè — öå òàêèé
ïðèñòð³é, ÿêèé äâîìà ãâèíòàìè
êð³ïèòüñÿ äî òâåðäîãî ï³äíåá³ííÿ.
Òàì º óïîð íà á³÷í³ çóáè, êîæåí
ðàç öåé ïðèñòð³é ï³äêðó÷óºòüñÿ,
ùåëåïà ðîçñóâàºòüñÿ, âèïðÿìëÿºòüñÿ ³ ñòàº íà ñâîº ì³ñöå. À ïîò³ì óæå íîðìàëüíî íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³ çàêðèâàºòüñÿ ðîò, ³ â ñòàí³
ñïîêîþ, ³ â ñòàí³ ñíó.
Ñâåðáèòü âñåðåäèí³ âóõà. Ùî
ðîáèòè?
— ßêùî íåìàº ëóñî÷îê íà øê³ð³, òî ñêîð³ø çà âñå òàì âñå íîðìàëüíî, ³ öå ìîæå ïðîñòî òàêà ðåàêö³ÿ âàøîãî îðãàí³çìó íà ñòðåñ
àáî íà çì³íó âîëîãîñò³. ßêùî ÷óõàþòüñÿ âóõà ³ º ùå óòâîðåííÿ
ëóñî÷îê íà øê³ð³ — öå ìîæå áóòè
ïðîÿâîì àáî àòîï³÷íîãî äåðìàòèòó, àáî åêçåìè øê³ðè âóõà. Òóò
ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ åìîëåíòè.
Âîíè ìàþòü íàíîñèòèñÿ òîíêèì øàðîì, äâ³÷³ íà äîáó, õî÷à á
äåñÿòü äí³â. Íå âàðòî êëàñòè
íà ïàëî÷êó âåëèêó êóëüêó, áî
ïðîñòî çàá’ºòå ñîá³ âóõà. ² áàæàíî, ùîá öå âóõî ïîáà÷èâ ë³êàð,
ùîá â íüîìó íå áóëî ñ³ð÷àíî¿ ê³ðêè, áî âîíè òåæ ìîæóòü äàâàòè
ïîäðàçíåííÿ ³ âèêëèêàòè ñâåðá³æ.
Ñóõ³ ê³ðêè â íîñ³ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ òèæí³â. Ùî ðîáèòè?
— Öå ìîæå áóòè ÷åðåç ñóõ³ñòü
ïîâ³òðÿ. Òàêîæ ö³ ê³ðêè ìîæóòü
áóòè ÷åðåç òðàâìóâàííÿ ñëèçîâî¿.
ßêùî áóëè ê³ðêè, ¿õ çäåðëè, ïîøêîäèëè ñëèçîâó, íà í³é
áóäå óòâîðþâàòèñü íàáàãàòî á³ëüøå öèõ ê³ðîê. Òîìó òðåáà äàòè
ñëèçîâ³é çàæèòè. Òóò ìîæóòü
äîïîìîãòè ñîëüîâ³ ðîç÷èíè (ã³ïîòîí³÷í³, íàïðèêëàä, Íîñîëü,
àáî Àêâàìàð³ñ). Òàêîæ ìîæóòü
äîïîìîãòè òóðóíäè ç ³íäèôåðåíòíèì (òîáòî òèì, ÿêèé íå âñòóïàº

ó âçàºìîä³þ) ìàñëÿíèì ðîç÷èíîì.
ß çàçâè÷àé ðàäæó âçÿòè ðåòèíîë — ìàñëÿíèé ðîç÷èí â³òàì³íó
À. Ìî÷èìî øìàòîê âàòè â òîé
ðåòèíîë ³ âñòàâëÿºìî â êîæíó ïîëîâèíêó íîñà íà äâ³-òðè õâèëèíè
äâ³÷³ íà äåíü. ² í³÷îãî íå çäèðàºìî, ò³ëüêè âèñÿêóºìî. Çà äâàòðè äí³ çàçâè÷àé ö³ ê³ðêè ñõîäÿòü,
à ï³ä íèìè ö³ëà, çàãîºíà ñëèçîâà.
Çåëåí³ ñîïë³ ³ êîçÿâêè — òî çàâæäè â³ðóñ? ×è ïîòð³áíî ë³êóâàòè?
— ßêùî âîíî çàê³í÷óºòüñÿ
äî äâîõ òèæí³â — íå ïîòð³áíî.
ßêùî í³ — ïîòð³áíî ë³êóâàòè.
Â³äïîâ³äíî äî ä³àãíîçó — â³ðóñíèé íåæèòü ÷è çàñòóäà.
Äèòèíà êîëóïàºòüñÿ â íîñ³. Ïñèõîëîã³÷íà ïðîáëåìà ÷è, ìîæå, ïîòð³áíî ïåðåâ³ðèòè íà áàêòåð³¿?
— Íå ïîòð³áíî, íàé³ìîâ³ðí³øå.
Êîëè º áàêòåð³àëüíà ïðîáëåìà,
íàïðèêëàä, ñ³êîç íîñà (öå áàêòåð³àëüíå âðàæåííÿ ñòàô³ëîêîêîì) — íîñîâà ïîðîæíèíà íàáðÿêàº, øê³ðà ÷åðâîí³º ³ ïîêðèâàºòü-

«Îäíà äóæå
õàðàêòåðíà îçíàêà
àëåðã³÷íîãî ðèí³òó,
ÿêî¿ ìàéæå íåìàº ïðè
³íøèõ ðèí³òàõ, — öå
ñâåðáëÿ÷êà»
ñÿ ù³ëüíîþ ê³ðêîþ. ßêùî âè òàêå
áà÷èòå — òðåáà äî ë³êàðÿ. Òîìó
ùî öå, íàïåâíî, áàêòåð³àëüíà ³íôåêö³ÿ, ÿêà ïîòðåáóº ì³ñöåâîãî
àíòèá³îòèêà.
Ñåðîçíèé îòèò, ùî ðîáèòè?
— Öå ñòàí, êîëè â ñåðåäíüîìó âóñ³ ïîñò³éíî íàêîïè÷óºòüñÿ ð³äèíà ³ íå âèõîäèòü çâ³äòè
÷åðåç ïîðóøåíó âåíòèëÿö³þ,
ÿêà â³äêðèâàºòüñÿ ó íîñîãëîòêó.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñåðîçíèé
îòèò ó ä³òåé, òàêòèêà òàêà: òðè
ì³ñÿö³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî, ÿêùî
ð³äèíà íå çìåíøóºòüñÿ, ìè ìàºìî
ïðîâåñòè øóíòóâàííÿ. Öå êîëè
ï³äð³çàºòüñÿ áàðàáàííà ïåðåòèíêà ³ ÷åðåç ä³ðî÷êó âñòàâëÿºòüñÿ
ïëàñòèêîâà êàòóøêà ç ïîðîæí³ì
öåíòðîì, ÿêà çàáåçïå÷óº ãàðíó
âåíòèëÿö³þ, àëå íå ÷åðåç ïðèðîäí³ øëÿõè (íîñîãëîòêó), à ÷åðåç
«ñï³ëêóâàííÿ» ³ç çîâí³øí³ì ñâ³òîì. Òàêà êàòóøêà ñòî¿òü 6–12 ì³ñÿö³â, ïîò³ì ñàìà âèïàäàº çâ³äòè.
Àëå ïðîáëåìà ìîæå ³ ïðîéòè ñàìà
РЕКЛАМА
511397

505183

Анатолій Власенко. ЛОР клініки «Мама врач», консультує як
онлайн, так і офлайн у Вінниці і Харкові
ñîáîþ, îñîáëèâî, ÿêùî öå ïèòàííÿ ïðî ë³òí³é ñåçîí.
Äèòèíà 11 ðîê³â, êîæí³ ï³â ðîêó
ìàº ñ³ð÷àíó ïðîáêó. ×îìó òàê?
— ª òàêà øòóêà, ïîðóøåííÿ
ñ³ðêîâ³äâåäåííÿ. Öå ïàòîëîã³ÿ,
ÿêà ó ä³òåé äî 10 ðîê³â çóñòð³÷àºòüñÿ â áëèçüêî 10–20% âèïàäê³â,
ïîò³ì ïîñòóïîâî çíèêàº.
Àëå öÿ ïàòîëîã³ÿ ìîæå áóòè
³ â äîðîñëèõ. Òîáòî ñ³ðêà ìàº
íåïðàâèëüíèé ñòàí, âîíà ìîæå
áóòè àáî ñóõîþ, àáî êàì’ÿíèñòîþ
³ íîðìàëüíî íå âèâîäèòüñÿ. Â òàêîìó âèïàäêó òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè ðîç÷èíè ³ ñïðå¿ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñ³ðêîóòâîðåííÿ.
Ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ñ³ð÷àíèõ êîðîê:
 íå äëóáàòèñü âàòíèìè ïàëè÷êàìè ó âóõàõ,
 íå ñóíóòè ó âóõà í³÷îãî, ìåíøîãî çà âêàç³âíèé ïàëåöü.
Àëå áóâàþòü ñèòóàö³¿ ç ïîðóøåííÿì ñ³ðêîâ³äâåäåííÿ, òîìó
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðîç÷èíè
Êë³íÒîí, Âàêñîë, ÿê³ ïðîñòî çâîëîæóþòü ñ³ð÷àíèé êîðîê ³ äîïîìàãàþòü ñ³ð÷àí³é ìàñ³ âèâîäèòèñü
íàçîâí³. ßêùî ³ öå íå äîïîìàãàº — ïåð³îäè÷íî ïîòð³áíî áóäå
ìèòè âóõà â ËÎÐà.
ßê ðîçï³çíàòè àëåðã³÷íèé ðèí³ò?
— Îäíà äóæå õàðàêòåðíà îçíàêà
àëåðã³÷íîãî ðèí³òó, ÿêî¿ ìàéæå
íåìàº ïðè ³íøèõ ðèí³òàõ, — öå

ñâåðáëÿ÷êà. ßêùî ñâåðáèòü í³ñ,
àáî í³ñ òà î÷³, òî âèñîêà éìîâ³ðí³ñòü, ùî öåé ðèí³ò — àëåðã³÷íèé.
Àëå àëåðã³÷íèé ðèí³ò — òî º
õðîí³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé òðèâàº
á³ëüøå, í³æ ïðèíàéìí³ 10–14 ä³á.
ßêùî ìåíøå — íàâðÿä ÷è öå
àëåðã³÷íèé ðèí³ò.
Òàêîæ ïî àëåðã³÷íîìó ðèí³òó º
ôàêòîðè ðèçèêó. Íàïðèêëàä, öå
àòîï³÷íà ³ñòîð³ÿ ó äèòèíè ³ áàòüê³â (àòîï³÷íèé äåðìàòèò, áðîíõ³àëüíà àñòìà), öå ïàë³ííÿ ìàòåð³,
öå ÷îëîâ³÷à ñòàòü, öå íàðîäæåí³
â ñåçîí ïèëêóâàííÿ.
Ðàç ÷è äâà íà ð³ê ïðè õâîðîáàõ
çíèêàº ãîëîñ, ì³í³ìóì íà òèæäåíü.
ßê ïîëåãøèòè ñòàí?
— Íå ãîâîðèòè. Ïðèíàéìí³
â öåé ìîìåíò. Ä³éñíî ³íôåêö³¿
ãîðëà ìîæóòü äîïîâçàòè ³ ðîçïîâñþäæóâàòèñü ïî åï³òåë³þ
äî ãîëîñîâèõ çâ’ÿçîê, òîìó ùî
öåé åï³òåë³é îäíàêîâèé. Òðåáà
ïîìîâ÷àòè ³ ñêàçàòè äîìàøí³ì:
«Âèáà÷òå, ÿ äâà-òðè äí³ ç òàáëè÷êàìè», — à ïîò³ì áóäå ëåãøå.
×îìó áîëÿòü âóõà ï³ä ÷àñ êàòàííÿ íà âåëîñèïåä³?
— Á³ñ éîãî çíàº. Àëå º òàêà
ñèòóàö³ÿ, êîëè íåðâè ïðîõîäÿòü
äîñèòü ïîâåðõíåâî ïî â³äíîøåííþ äî øê³ðè. ² çàäóâàííÿ ïîâ³òðÿ ìîæå âèêëèêàòè á³ëü. Â òàêîìó âèïàäêó âèêîðèñòîâóéòå
áåðóø³, íàâóøíèêè ÷è øàïî÷êó.
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БЕЗКОШТОВНІ ГУРТКИ ДЛЯ ДІТЕЙ
У ВІННИЦІ: І ТВОРЧІ, І СПОРТИВНІ
Розвиток  У Вінниці є великий
перелік безплатних гуртків та секцій
для маленьких містян, де вони можуть
з користю провести позашкільний час.
Зібрали для вас їхні контакти
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Á³ëüø³ñòü â³ííèöüêèõ ä³òåé íàâ÷àþòüñÿ
ó øêîë³ äèñòàíö³éíî.
Àëå æ ìàëå÷³ ïîòð³áíî â³äâîë³êàòèñÿ â³ä ãàäæåò³â, ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ìè îäíîë³òêàìè òà
çíàõîäèòè õîá³. Äëÿ öüîãî, íàâ³òü
ï³ä ÷àñ øèðîêîìàñøòàáíî¿ â³éíè,
ïðàöþþòü ãóðòêè äëÿ ä³òåé. Çâ³ñíî, â³äêðèâàþòüñÿ ëèøå ò³, ÿê³
ìàþòü óêðèòòÿ, àáè ä³òè ìîãëè
áåçïå÷íî ïåðå÷åêàòè ïîâ³òðÿíó
òðèâîãó, ÿêùî âîíà ¿õ çàñòàíå ï³ä
÷àñ çàíÿòòÿ. Òîæ, ðîçêàæåìî âàì
ïðî íàéïîïóëÿðí³ø³ ïîçàøê³ëüí³
çàêëàäè òà ïðîºêòè â³ííè÷àí.
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ
ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Ó öüîìó ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ º äåê³ëüêà äåñÿòê³â ãóðòê³â äëÿ ä³òîê â³ä ï’ÿòè
äî 18 ðîê³â. Ó çàêëàä³ çàçíà÷àþòü,
ùî º óêðèòòÿ, ÿêå â³äïîâ³äàº ðåêîìåíäàö³ÿì ÌÎÍ Óêðà¿íè ùîäî îðãàí³çàö³¿ óêðèòò³â ó çàêëàäàõ îñâ³òè.
Ãóðòêè, ÿê³ ìîæíà â³äâ³äóâàòè
â ì³ñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà ïîä³ëÿþòüñÿ çà íàïðÿìêàìè:
 Íàóêîâî-òåõí³÷íèé íàïðÿìîê.
Ìîæíà â³äâ³äóâàòè: øàõè, ïñèõîëîã³ÿ îñîáèñòîñò³, ïðîãðàìóâàííÿ,
îñíîâè æóðíàë³ñòèêè, ãóðòîê àâ³àìîäåëüíèé ÷è àñòðîíîì³¿ òîùî.
 Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå
ìèñòåöòâî. Íàâ÷àòèñÿ: âàëÿííþ
âîâíè, îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà,
êåðàì³êè òà ãîí÷àðñòâà, â’ÿçàííþ
òîùî. ª êëóá äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ «Ïîâ³ð ó ñåáå».
 Õóäîæíüî-åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ. Íàâ÷àþòü ó ïàëàö³ ä³òåé òà
þíàöòâà òàêîæ ³ âîêàëó, õóäîæí³é
ã³ìíàñòèö³, òàíöÿì òîùî.
 Ñïîðòèâíà òà ô³çêóëüòóðíîìàñîâà ðîáîòà. Ó öþ êàòåãîð³þ
âõîäÿòü òàê³ ãóðòêè: ïëàâàííÿ,
ôóòáîë, ðóêîïàøíèé á³é òîùî.
Çàïèñàòèñÿ ìîæíà ïðîñòî
íà ñàéò³ Ïàëàöó çà ïîñèëàííÿì:
https://vmpdu.edu.vn.ua/, òàì æå
ìîæíà ä³çíàòèñÿ êîíòàêòè äî êåð³âíèê³â êîæíîãî ç ãóðòê³â, ðîçêëàä çàíÿòü. Òàêîæ äåòàëüí³øó
³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñÿ
íà ñòîð³íö³ çàêëàäó â ñîöìåðåæ³: https://cutt.ly/0CkQWR3. Òåëåôîí: (098) 2020908.
ВІНОК
Îñâ³òí³ àêòèâ³ñòêè «Áîæå, â³ëüíî¿ øêîëè» ùå âë³òêó çàïóñòèëè
ó Â³ííèö³ ïðîºêò, çàâäÿêè ÿêîìó
ñîòí³ ä³òåé ç íàøîãî òà ³íøèõ

ì³ñò ìàëè çìîãó áåçîïëàòíî â³äâ³äóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåðêëàñè òà ãóðòêè. Ïðîºêò íàçèâàºòüñÿ «Â³íÎÊ».
Éîãî ³äåéí³ íàòõíåííèö³ îá³öÿþòü, ùî êîæíà äèòèíà îòðèìàº
òåïëèé êîíòàêò ³ç íåáàéäóæèìè
äîðîñëèìè, à òàêîæ ìàòèìå îïîðó
â ÷àñè íåïåâíîñò³.
«Çàíÿòòÿ ïðîõîäèòèìóòü ëèøå
â ëîêàö³ÿõ, ùî ìàþòü óêðèòòÿ. Ï³ä
÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè ìàéñòðè ç
ä³òüìè ïåðåõîäèòèìóòü ó íèõ», —
ðîçïîâ³äàëè íàì îðãàí³çàòîðêè.
Ç âåðåñíÿ ïðîºêò íå çàêðèâ ñâî¿
äâåð³, à ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè.
Ó àêòóàëüíîìó ðîçêëàä³ ìîæíà
ïîáà÷èòè òàê³ ãóðòêè:
 àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü;
 â³ëüíå ìàëþâàííÿ;
 äðàéâîâ³ ñï³âè;
 â’ÿçàííÿ ãà÷êîì;
 òêàöòâî;
 ëåãêà àòëåòèêà;
 äåêîðàòèâíà ìàéñòåðíÿ;
 á³ñåðíà ðàä³ñòü;
 ³íòåðíåò ãðàìîòí³ñòü;
 ìèëîâàð³ííÿ;
 íàñò³ëüí³ ³ãðè;
 ñêåëåëàç³ííÿ;
 äèòÿ÷³ ïîõîäè.
Çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.
ly/LCkd7yB òðèâàº ðåºñòðàö³ÿ,
òàì æå ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç
àêòóàëüíèì ðîçêëàäîì çàíÿòü.
Ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ àäì³í³ñòðàòîð
çâ’ÿæåòüñÿ ç âàìè òà óòî÷íèòü
íàÿâí³ñòü ì³ñöü öüîãî òèæíÿ.
Êîíòàêòè: 093 487 7353. Àäðåñà:
òðåáà óòî÷íþâàòè â àäì³í³ñòðàòîðà ùîäî êîæíîãî ãóðòêà ³íäèâ³äóàëüíî, àäæå ïðîºêò ïðîâîäÿòü
ó ê³ëüêîõ ïðèì³ùåííÿõ.
VINSMART ЦЕНТР
Ç 1 äî 15 âåðåñíÿ òðèâàº ïðèéìàííÿ çàÿâ äëÿ â³äâ³äóâàííÿ
ãóðòê³â ó öüîìó Öåíòð³. Âñ³ çàíÿòòÿ áåçîïëàòí³. Çàíÿòòÿ çíàéäåòüñÿ äëÿ ä³òåé ð³çíî¿ â³êîâî¿
êàòåãîð³¿: â³ä 3 äî 15 ðîê³â. Ïåðåë³ê íàïðÿì³â ðîáîòè:
 äîøêîëÿðèê;
 ðàíí³é ðîçâèòîê;
 òåõí³÷íà ìàéñòåðíÿ;
 àâ³àìîäåëþâàííÿ;
 òâîð÷à ìàéñòåðíÿ;
 ìàëþâàííÿ;
 á³ñåðîïëåò³ííÿ;
 àíãë³éñüêà ìîâà;
 ïîëüñüêà ìîâà;
 ôóòáîë;
 LEGO êîíñòðóþâàííÿ.
Çàïèñ ó VinSmart ùîð³÷íî â³äêðèâàº çàïèñ íà ãóðòêè, ³ âñ³ â³ëüí³
ì³ñöÿ çàéìàþòü äóæå øâèäêî. Òàêîæ ó Öåíòð³ çàïèñóþòü â ðåçåðâ.

Çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
Àñîö³àö³¿ “Íåçàëåæí³
ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³
Óêðà¿íè” â ðàìêàõ
ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî
ïðîºêòó Õàá ï³äòðèìêè ðåã³îíàëüíèõ ìåä³à.
Ïîãëÿäè àâòîð³â íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ
ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.
Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî íàäàíèé
íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè òà çà
ï³äòðèìêè êîìïàí³é: ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora,
Norske Skog, ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

У Вінниці є вдосталь закладів, у які можна записати дитину на безоплатні гуртки. Малеча
має змогу знайти собі заняття до вподоби, починаючи з малювання і закінчуючи скелелазінням
Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî
çàíÿòòÿ, àäðåñè òà ¿õ ðîçêëàä
çà òåëåôîíîì: (0432) 508213 àáî
íà ñòîð³íö³ VinSmart çà ïîñèëàííÿì: https://cutt.ly/nCkceQ6.
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА
СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ
Óñ³ ãóðòêè áåçîïëàòí³, º îáëàäíàíå óêðèòòÿ. Òóò çíàéäóòüñÿ ãóðòêè é äëÿ ñòóäåíò³â, àäæå
íà áàç³ çàêëàäó ïðàöþº Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè (Â³ííèöüêå
òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ).
Äëÿ ä³òîê øê³ëüíîãî â³êó º
ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè àíãë³éñüêó (äåòàë³ ó Viber çà òåëåôî-

Íàá³ð íà äåÿê³
ñïîðòèâí³ ãðóïè âæå
çàêðèòèé. Àëå íà
á³ëüø³ñòü íàïðÿìê³â
ùå ìîæíà âèáðàòè
çàéíÿòòÿ äëÿ äèòèíè
íîì: 0632795379). Òàêîæ ãóðòêè
â³ää³ë³â:
 äåêîðàòèâíîãî êâ³òíèöòâà òà
óæèòêîâî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà
(íàïðèêëàä, ôëîðèñòèêà òà ô³òîäèçàéí ³íòåð’ºðó, þí³ êâ³òíèêàð³
òîùî);
 çîîëîã³¿ òà òâàðèííèöòâà
(íàïðèêëàä, þí³ àêâàð³óì³ñòè);
 á³îëîã³¿ òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (íàïðèêëàä, ãóðòîê ïðèñàäèáíå ãîñïîäàðñòâî);
 åêîëîã³¿ òà îõîðîíè ïðèðîäè;
 îðãàí³çàö³éíî-ìàñîâî¿ òà
îçäîðîâ÷î-ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ðîáîòè;
Êîíòàêòè: (0432) 611656; ïîñèëàííÿ íà ñòîð³íêó â ñîöìåðåæàõ: https://cutt.ly/7Cknhyc. Ñàìå

У позашкільних закладах освіти заняття проходять
в локаціях, що мають укриття. Під час повітряної тривоги
майстри з дітьми переходитимуть у них
íà ñòîð³íö³ çàêëàäó âè ìîæåòå
ñòåæèòè çà àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ÿê³ ãóðòêè öüîãîð³÷
ä³þòü òà çà ¿õí³ì ðîçêëàäîì.
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ
МОЛОДІ
Öå ïðîô³ëüíèé ïîçàøê³ëüíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, îñíîâíèì íàïðÿìêîì ÿêîãî º íàóêîâî-òåõí³÷íà òâîð÷³ñòü. Ìîæíà â³äâ³äóâàòè
ãóðòêè:
 àâòîìîäåëþâàííÿ;
 êîíñòðóþâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ;
 ñòóä³ÿ ðîçâèòêó;
 ïðîãðàìóâàííÿ;
 àñòðîíîì³÷íèé ãóðòîê;
 ðîáîòîòåõí³êà;
 ð³çíîìàí³òíå äåêîðàòèâíîïðèêëàäíå ìèñòåöòâî.
Êîíòàêòè: (0432) 670194; ïî-

ñèëàííÿ íà ñàéò: https://cutt.
ly/ZCkRyhr.
АКВА-ВІН
Òóò º ìîæëèâ³ñòü áåçîïëàòíî
çàéìàòèñÿ ãàíäáîëîì, âîëåéáîëîì, âåëîñïîðòîì. Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç òðåíåðàìè, ³ ñòàíîì
íà 5 âåðåñíÿ äåÿê³ ãðóïè âæå
çàêðèò³.
Íàðàç³ íàáèðàþòü íà ãàíäáîë, äî îäíîãî ç òðåíåð³â äîáèðàþòü ó ãðóïó ä³òîê â³êîì â³ä
10 äî 12 ðîê³â. Ä³â÷àò íà ãàíäáîë
íàáèðàþòü â³êîì â³ä äåâ’ÿòè ðîê³â,
ÿê³ õîäÿòü íà äðóãó çì³íó â øêîëó.
Íà âîëåéáîë íàáèðàþòü ãðóïó
ä³òåé, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â øêîë³
íà äðóã³é çì³í³. À íà âåëîñïîðò
çàïðîøóþòü óñ³õ, â³êîì â³ä äåñÿòè
äî 23 ðîê³â.
Êîíòàêòè Àêâà-â³í: (097)
9368427.

Ãàçåòà º ÷ëåíîì
Âñåñâ³òíüî¿
Àñîö³àö³¿
Íîâèííèõ
Ìåä³à WAN-IFRA
Çàìîâë. ¹ 220129

Hàêëàä 17 900
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ВИГРАЛИ МЕМОРІАЛ
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО
Рівень  У фіналі юні нивівці здолали
київське «Динамо». Тепер готуються
до міжнародного турніру за участю
команд Італії, Іспанії, Нідерландів і
Португалії
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííèöüêà «Íèâà» 2011 ð. í.
ïðîäîâæóº çäîáóâàòè òðîôå¿
íà ð³çíîìàí³òíèõ òóðí³ðàõ, ï³äòâåðäæóþ÷è ñâ³é ñòàòóñ ë³äåðà
óêðà¿íñüêîãî þíàöüêîãî ôóòáîëó.
Äíÿìè íàø êëóá ó ñòîëèö³ âèãðàâ
ìåìîð³àë ëåãåíäàðíîãî Âàëåð³ÿ
Ëîáàíîâñüêîãî. Öå ïðåñòèæíå
çìàãàííÿ çàçâè÷àé ìàº ñòàòóñ
ì³æíàðîäíîãî ³ çáèðàº êðàù³ êîìàíäè ªâðîïè, àëå ÷åðåç â³éíó
ãðàëè ëèøå êîìàíäè ç Óêðà¿íè.
НЕ ПЕРША ПЕРЕМОГА НАД
«ДИНАМІВЦЯМИ»
Ñòàðòóâàëè 24 êîëåêòèâè. Â³ííèöüêà «Íèâà» íà ãðóïîâîìó
åòàï³ ïîäóæàëà òðüîõ ñóïåðíèê³â.
Çîêðåìà, ÄÞÑØ ¹ 14 (Êè¿â)
âîíà ïåðåãðàëà ç ðàõóíêîì 2:1,
«Êîëîñ-2» (Êîâàë³âêà) — 3:0,
«Ôåí³êñ» (Êè¿âñüêà îáëàñòü) —
4:0. Ó ÷âåðòüô³íàë³ â³ííè÷àíè
ïîñòóïàëèñÿ ïî õîäó ìàò÷ó,
àëå âñå æ ïåðåãðàëè ñòîëè÷íèé
«Àòëåò» — 4:1. Ó ï³âô³íàë³ áóâ
ïîäîëàíèé ì³öíèé «Âèøãîðîä»
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) — 3:0.

Ó ô³íàë³ ïðîòè êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» íàø êëóá ñïî÷àòêó ïðîãðàâàâ (÷åðåç ïðèêðèé àâòîãîë),
àëå çóñèëëÿìè ñèíà ãîëîâíîãî
òðåíåðà Òèìîô³ÿ Êîâàëÿ âñå æ
äî ê³íöÿ îñíîâíîãî ÷àñó çì³ã
çð³âíÿòè ðàõóíîê — 1:1. Â ñåð³¿
ïåíàëüò³ íèâ³âö³ âèðâàëè ïåðåìîãó — 4:3. Ï³äãîòóâàëè ÷åìï³îí³â
òðåíåðè Þð³é Êîâàëü ³ Âàäèì
Ñìîëÿê.
— Ìè ìàëè âïåâíåíî ïåðåìàãàòè «äèíàì³âö³â» ùå â îñíîâíèé
÷àñ, áî ìàëè ³ãðîâó ïåðåâàãó.
Àëå íå ñïðîìîãëèñÿ âèêîðèñòàòè íèçêó ãîëüîâèõ ìîìåíò³â.
Ðàí³øå ìè íåîäíîðàçîâî ãðàëè
ïðîòè «Äèíàìî» (Êè¿â), ÿê ³ ç
³íøèìè ãðàíäàìè óêðà¿íñüêîãî
þíàöüêîãî ôóòáîëó. ² â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïåðåìàãàëè ¿õ! — ñêàçàâ òðåíåð «Íèâè»
2011 ð. í. Þð³é Êîâàëü.
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî íàãîðîäæåííÿ ïðèç êðàùîìó ãðàâöþ
«Íèâè» îòðèìàâ Äìèòðî Âàðâàðóê. À êðàùèì áîìáàðäèðîì íàøîãî êëóáó ñòàâ Òèìîô³é Êîâàëü
(â³ñ³ì ãîë³â).

Технічні дані
Груповий етап. «Нива»-ДЮСШ
№ 14 (Київ) — 2:1 (голи забивали Коваль, Затайдух), «Нива»«Колос-2» (Ковалівка) — 3:0
(Коваль — 3), «Нива»-«Фенікс»
(Київська область) — 4:0 (Погосян, Затайдух).
1/4 фіналу. «Нива»-«Атлет»

(Київ) — 4:1 (Коваль — 2, Скрипка, Варварук).
1/2 фіналу. «Нива»-«Вишгород» —
3:0 (Варварук, Коваль, Смоляк).
Фінал. «Нива»-«Динамо» — 1:1
(Коваль). У серії пенальті — 4:3
(Шлехт, Смоляк, Литвишков,
Варварук).

Радість переможців! Юні футболісти зуміли вирвати перемогу
в серії пенальті
ПРОТИ «ЕЙНДХОВЕНА» І
«БЕНФІКИ»
Òåïåð þí³ íèâ³âö³ ïðîäîâæàòü çìàãàòèñÿ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Ç 15 ïî 18 âåðåñíÿ âîíè ãðàòèìóòü ó Ïîëüù³.
Ïðîòè â³ííè÷àí áîðîòèìóòüñÿ
ÏÑÂ «Åéíäõîâåí», «Áåíô³êà»,
«Ãàííîâåð», «Áîðóññ³ÿ» (Äîðòìóíä), ïðîâ³äí³ àíãë³éñüê³ òà
³òàë³éñüê³ êîìàíäè òîùî. Òàêîæ
Óêðà¿íó â Ïîëüù³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü «Ðóõ» (Ëüâ³âñüêà îáëàñòü) ³
«Ëîêîìîòèâ» (Êè¿â).
Óñï³õè êîìàíäè 2011 ð. í. ïîì³÷àþòü ³ ó êåð³âíèöòâ³ ïðîôåñ³îíàëüíîãî ÔÊ «Íèâà». Íåäàðìà
ïðåçèäåíò íàøîãî êëóáó ìàéñòð³â Àðòóð Çàãîðóëüêî íåùîäàâíî ïîäàðóâàâ þíèì ôóòáîë³ñòàì êîìïëåêòè ì’ÿ÷³â òà ³ãðîâî¿
ôîðìè.
Âîäíî÷àñ ðåòåëüíî ñë³äêóþòü
çà óñï³õàìè þíèõ íèâ³âö³â ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. ×åðåç öå,

íà æàëü, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äò³ê
ë³äåð³â.
— Ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî òóðí³ðó
ø³ñòü íàøèõ ãðàâö³â ïåðåáðàëèñÿ
äî Àêàäåì³¿ «Ðóõó». Íà æàëü, ôóòáîë³ñòè äî 12 ðîê³â íå óêëàäàþòü
ç³ ñâî¿ì êëóáîì æîäíèõ óãîä ³
âòðèìàòè ¿õ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, — ïîÿñíèâ Þð³é Êîâàëü.
Íåçâàæàþ÷è íà ïåâí³ êàäðîâ³
ïðîáëåìè, «Íèâà» 2011 ð. í. ïðîäîâæóº âðàæàòè ôàõ³âö³â ñâîºþ
ÿê³ñíîþ ãðîþ ³ ðåçóëüòàòàìè.
— Ëåâîâà ÷àñòêà óñï³õó öüîãî
êîëåêòèâó òðèìàºòüñÿ íà ïëå÷àõ
Þð³ÿ Êîâàëÿ. Íàâ³òü âòðàòèâøè
äåÿêèõ ãðàâö³â, â³í øâèäêî ïîáóäóâàâ êîìàíäó ç íîâèìè ë³äåðàìè.
Ïîäîáàºòüñÿ òàêèé ï³äõ³ä äî ðîáîòè. Íèí³øíÿ «Íèâà» íå ìàº
àâòîðèòåò³â ñåðåä äèòÿ÷èõ «ãðàíä³â» — öå ³ìïîíóº íàéá³ëüøå, —
ñêàçàâ òðåíåð ñòîëè÷íî¿ êîìàíäè «Ëîêîìîòèâ» 2010–2011 ð. í.
Îëåêñàíäð Øóëüãà.

Володарем Кубка світу став тренер
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Òðîº â³ííè÷àí óñï³øíî âèñòóïèëè â ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà äîðîñëîìó Êóáêó ñâ³òó ç
ðàä³îïåëåíãàö³¿. Â³í ïðîéøîâ
ó Áîðîâö³ (Áîëãàð³ÿ).
Âîëîäàðåì òðüîõ çîëîòèõ ³ áðîíçîâî¿ ìåäàëåé ñåðåä âåòåðàí³â ñòàâ
60-ð³÷íèé Ñåðã³é Çåëåíñüêèé —
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè ³ òðåíåð-âèêëàäà÷ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 2. Â³í óñï³øíî âèòðèìàâ
êîíêóðåíö³þ ç òðüîìà äåñÿòêàìè
ñïîðòñìåí³â ³ç ð³çíèõ êðà¿í.
Çîëîòî, ñð³áëî ³ áðîíçó âèáîðîâ 36-ð³÷íèé çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè ç Â³ííèö³
Îëåêñàíäð Ìàð÷óê. Â³í âèñòóïàâ ó êàòåãîð³¿ Ì-21 (ñòàðøå
21 ðîêó).
Ñåðåä þí³îð³â äî 19 ðîê³â âèñîêå ÷åòâåðòå ì³ñöå ïîñ³â Àðòåì
Ñòåïàíèùåâ. ßê ³ íàø³ ÷åìï³îíè,
â³í òàêîæ îòðèìàâ ë³öåíç³þ
íà ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó.
— Îëåêñàíäð Ìàð÷óê ðåãó-

ëÿðíî çäîáóâàº ìåäàë³ ð³çíîãî
´àòóíêó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³,
òîìó éîãî óñï³õ º íå âèïàäêîâèì.
ß âñå æèòòÿ ó ñïîðò³. Çàâæäè ï³äòðèìóþ ñåáå ó ôîðì³, òðåíóþñÿ. Òîìó ãîòîâèé ïðåäñòàâëÿòè
Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³,
à íå ëèøå òðåíóâàòè, — ñêàçàâ
Ñåðã³é Çåëåíñüêèé.
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó âèñîêîã³ðí³é ì³ñöåâîñò³ ç íåïðîñòèì
ëàíäøàôòîì. Äàëàñÿ âçíàêè
âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ â³ííè÷àí.
Íåäàðìà âîíè ïåðåä öèì çäîáóëè
ïåðåìîãè ó Ðóìóí³¿ òà ó áîëãàðñüêîìó ì³ñò³ Ê³òåí, äå ïðîõîäèëè
÷åìï³îíàò Áàëêàíñüêèõ êðà¿í ³
Êóáîê ×îðíîãî ìîðÿ ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿.
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Çåëåíñüêîãî,
÷åðåç â³éíó ãîòóâàòèñÿ äî çìàãàíü áóëî íåïðîñòî.
— ×åðåç â³éñüêîâ³ ä³¿ â Óêðà¿í³
çàáîðîíåíî òðåíóâàòèñÿ â ë³ñàõ.
Òàêîæ ìè íå ìîãëè âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü ñïåö³àëüíó òåõí³êó. Ó òàêèõ óìîâàõ ïðîâ³äí³ ðàä³îñïîðòñìåíè ïåðåéøëè

КОРОТКО
Срібло у «Кубку
Нескорених»
 Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ðîç³ãðàø
«Êóáêà Íåñêîðåíèõ» ç ôóòçàëó
(ó ãðóï³ «öåíòð»). Çìàãàëèñÿ
â³ñ³ì êîìàíä. Â³ííèöüêèé
«ßÑÊÎ» ï³ñëÿ âàæëèâèõ ïåðåìîã ó ãðóïîâîìó åòàï³ ä³ñòàâñÿ
ô³íàëó. Òàì éîìó ïðîòèñòîÿëà
òèòóëîâàíà êîìàíäà – áàãàòîðàçîâèé ïðèçåð ôóòçàëüíî¿
Åêñòðà-ë³ãè Óêðà¿íè «Õ²Ò»
(Êè¿â).
Ïåðøèé òàéì çàâåðøèâñÿ
ç ðàõóíêîì 3:2 íà êîðèñòü
êèÿí. Ó äðóãîìó òàéì³ ñèòóàö³ÿ âèÿâèëàñÿ äçåðêàëüíîþ.
Îñíîâíà ÷àñòèíà ïîºäèíêó
çàâåðøèëàñÿ ³ç í³÷èéíèì ðåçóëüòàòîì 5:5. À â ñåð³¿ ïåíàëüò³ ñèëüí³øîþ âèÿâèëàñü
êè¿âñüêà êîìàíäà — 6:5 íà ¿¿
êîðèñòü. Îòæå, â³ííè÷àíè âèáîðîëè ñð³áëî.
Áóëî âèçíà÷åíî íàéñèëüí³øèõ ãðàâö³â òóðí³ðó çà ð³çíèìè íîì³íàö³ÿìè. Íàéêðàùèì
âîðîòàðåì ñòàâ Þð³é Âàñèëü÷åíêî («ßÑÊÎ»), áîìáàðäèðîì - Âëàäèñëàâ Âàñàëàò³é
(ÔÊ «Îðë³âêà», Â³ííè÷÷èíà),
ãðàâöåì - Âëàäèñëàâ Çàâåðòàíèé («Õ²Ò»).

Стартував
баскетбольний
сезон

 Òóðí³ð äî Äíÿ çíàíü ïðîéøîâ ó ïðèì³ùåíí³ â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ç áàñêåòáîëó. Çìàãàëèñÿ ÷îòèðè ì³ñöåâ³
çá³ðí³. Ñï³ëüíî ãðàëè êîìàíäè
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíî¿ ñòàò³.
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà çá³ðíà
þíàê³â 2008 ð. í. òà ìîëîäøèõ. Ñð³áí³ ìåäàë³ – ó ä³â÷àò
öüîãî æ â³êó. Áðîíçó âèáîðîëè
áàñêåòáîë³ñòêè 2009 ð. í. òà
ìîëîäø³.
Êîìàíäè áóëè íàãîðîäæåí³
êóáêàìè, ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè ³ áëîêíîòàìè â³ä ì³ñüêîãî
ñïîðòêîì³òåòó ³ ñïîðòøêîëè.
Âñ³ ó÷àñíèêè òóðí³ðó îòðèìàëè ñîëîäê³ ïîäàðóíêè. À
íàéêðàùèì íàïàäíèêó, çàõèñíèêó, öåíòðîâîìó ³ íàéêîðèñí³øîìó ãðàâöþ âðó÷èëè
îñîáèñò³ íàãîðîäè.
Випуск № 26 (1222)

Двоходові задачі-мініатюри. Бажано розв’язувати ці композиції
на діаграмах, не розставляючи шахи на шахівниці.
Задача № 2876–2879
М. Пархоменко (Вінниця)

Олександр Марчук. Здобув у Болгарії цілий комплект нагород
íà ³íäèâ³äóàëüíèé ðåæèì ï³äãîòîâêè. Ïðèì³ðîì, Îëåêñàíäð
Ìàð÷óê ÷óäîâî ³ç öèì âïîðàâñÿ.
Â³í ìîðàëüíî ³ ô³çè÷íî äîáðå
ï³ä³éøîâ äî Êóáêà ñâ³òó. Â àíàëîã³÷íèõ óìîâàõ áóëè é â³ííèöüê³
þíàêè, ÿê³ íåùîäàâíî ïðèâåçëè
íàãîðîäè ç ÷åìï³îíàòó ñâ³òó, —
ñêàçàâ â³í.

Довідка RIA
Вінничани, які мають бажання
займатися спортивною радіопеленгацією, можуть звертатися до міської спортшколи
№2 (Узвіз Бузький, 33, тел.
67-36-86).

(Друкується вперше)

Мат за два ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 35 від 31 серпня 2022 року
Задача № 2872
I. 1. Ta8! Ke7 2. Kpa7 Kc6x;
II. 1. Kpa8! Kpc6 2. Cb8 Kb6x.
Задача № 2873
I. 1. Kpf8! T: g7 2. Ce8 Ce7x;
II. 1. Kpg6! T: g7+ 2. Kph6 Cg5x.
Задача № 2874
I. 1. Kpa2! Td3 2. Kpa1 Ta3x;
II. 1. d3+! Kpc3 2. d2 Ta1x.
Задача № 2875
I. 1. Cd2! Cd3+ 2. Kpe1 Tf1x;
II. 1. Cf2! Te2x 2. Kpf1 Cd3x.
М. Пархоменко

RIA, Ñåðåäà,
7 âåðåñíÿ 2022

20

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Відсутність публічного доступу до публічної кадастрової
карти, реєстрів лісорубних квитків, планів лісонасаджень
навряд чи зашкодить ворогу, але допоможе
недобросовісним ділкам дерибанити природні ресурси,
користуючись війною.

Формуємо надійний інтелектуальний тил
(Маніфест якісної ІТ-освіти)
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, â óìîâàõ â³éíè, êîëè
íå ìîæíà äîçâîëèòè ñîá³ ñõèáèòè íà îñâ³òíüîìó ôðîíò³ —
îñîáëèâî õî÷åòüñÿ ïîä³ëèòèñü
áà÷åííÿì — ßê³ñíî¿ îñâ³òè, ÿêå
ñôîðìóâàëîñü ó Â³ííèöüê³é ²ÒÀêàäåì³¿ (²ÒÀ). Äàíèé ìàí³ôåñò
áàçóºòüñÿ íà 12-ð³÷íîìó äîñâ³ä³
òà îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â, ÿêèé ðîçðîáèëà êîìàíäè ²ÒÀ.
Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè áóäü-ÿêîãî
ð³âíÿ (íå îáîâ’ÿçêîâî ç ï³äãîòîâêè àéò³øíèê³â), ÿê³ ãîòîâ³
äîòðèìóâàòèñü äàíèõ ñòàíäàðò³â òà êîìïàí³¿, ÿê³ ï³äòðèìóþòü äàíèé ï³äõ³ä ó ï³äãîòîâö³
ôàõ³âö³â, äîëó÷àéòåñü äî ï³äïèñàííÿ Ìàí³ôåñòó. Çðîáèìî
óêðà¿íñüêó îñâ³òó íàéêðàùîþ
ðàçîì — ñôîðìóºìî íàä³éíèé
òèë äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â!
1. ßê³ñíà îñâ³òà ìàº áóòè ðåçóëüòàòèâíîþ
2. Ðåçóëüòàò íàâ÷àííÿ
â ²ÒÀ — ãàðàíòîâàíà ðîáîòà
â ²Ò-³íäóñòð³¿. Ãîòóºìî ñòóäåíò³â äî ìàéáóòí³õ ñï³âáåñ³ä, ùîá
¿õí³é ð³âåíü òåõí³÷íèõ ³ îñîáèñòèõ íàâè÷îê â³äïîâ³äàâ âèìîãàì
ðèíêó
3. Íàéêðàùà ³íâåñòèö³ÿ
â ñåáå — öå ÿê³ñíà, ðåçóëüòàòèâíà îñâ³òà. Íàâ÷àííÿ â ²ÒÀ —
öå ³íâåñòèö³ÿ ó ñâîº óñï³øíå
ìàéáóòíº
4. Ïåðñîíàë³çîâàíèé ï³äõ³ä.
Ï³äòðèìêà îñîáèñòîãî ìåíòîðà ÿê îíëàéí, òàê ³ îôëàéí.
Ôîðìóºìî ïåðñîíàëüíèé ïëàí
ïîáóäîâè óñï³øíî¿ êàð’ºðè äëÿ
êîæíîãî ³ç ñóïðîâîäîì äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ
5. ²íòåíñèâíå íàâ÷àííÿ — í³÷îãî çàéâîãî, âèíÿòêîâî òå, ùî
ïîòð³áíî äëÿ îòðèìàííÿ ïåðøî¿
ðîáîòè. Ëèøå çà ð³ê/ï³âòîðà —
íàâ÷àºìî ñó÷àñíèõ ïðîôåñ³é ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì
6. Íàâ÷àííÿ — öå ôàí, àëå
çì³ñòîâíèé

7. Íå âàðòî øóêàòè ìîæëèâîñòåé íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì —
ÿê³ñíà îñâ³òà äîñòóïíà â ²ÒÀ
(îôëàéí ÷è îíëàéí)
8. Êîìïåòåíòí³ âèêëàäà÷³ïðàêòèêè, ÿê³ íàâ÷àþòü òîãî,
ùî âì³þòü ñàì³
9. Áàãàòî ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.
Òåîð³ÿ ìàº áóòè çàêð³ïëåíà ïðàêòèêîþ, ò³ëüêè òàê ôîðìóºòüñÿ
àäåêâàòíå ðîçóì³ííÿ ïðîöåñ³â
10. Ñòàæóâàííÿ íà ðåàëüíèõ
ïðîºêòàõ. Ïðîºêòíà ä³ÿëüí³ñòü ÿê
ñïîñ³á çàêð³ïëåííÿ çíàíü ³ íàâè÷îê òà ïåðåäóìîâà äëÿ ïåðåõîäó
íà íàñòóïíèé åòàï íàâ÷àííÿ. Êîìàíäíà ðîáîòà — must have. Íàø³
ñòóäåíòè ïðèõîäÿòü íà ñâîþ ïåðøó ðîáîòó ç âæå «ïðîêà÷àíèìè»
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ hard & soft
skills, ÷³òêî ðîçóì³þ÷è, ùî òàêå
ðîáîòà â êîìàíä³ òà ÿê çä³éñíþºòüñÿ âçàºìîä³ÿ ì³æ ïðîãðàì³ñòàìè, òåñòóâàëüíèêàìè,
âåá-äèçàéíåðàìè, ïðîºêòíèìè
ìåíåäæåðàìè, çàìîâíèêàìè òà
³íøèìè
11. Ñàìîîñâ³òà îáîâ’ÿçêîâà
íà êîæíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ —
íàâ÷àºìî ãðàìîòíî ³ ðåãóëÿðíî
êîðèñòóâàòèñü ðåñóðñàìè äëÿ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ, åôåêòèâíî
ïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ
12. Íàâ÷àºìî ç íóëÿ. Õòî ìàº
êðàùó áàçó ï³äãîòîâêè — ìàº
êðàù³ øàíñè íà ñòàðò³
13. Ïîñò³éíî çì³íþºìî òà ïîêðàùóºìî ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè,
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ðèíêó
14. Âèäàºìî äèïëîì, ÿêèé ñâ³ä÷èòü âèíÿòêîâî ïðî ð³âåíü êîìïåòåíö³é ñïåö³àë³ñòà, à íå ïðî
ïðîéäåí³ êóðñè ÷è âè÷èòàí³
ïðåäìåòè
15. Äîñòóïíå íàâ÷àííÿ îíëàéí,
ÿêå ãàðàíòóº ðîáîòó òàêîæ
16. Àíãë³éñüêà ìîâà — must
have. Öå ³íñòðóìåíò äëÿ êîìóí³êàö³¿ òà ñàìîðîçâèòêó
17. Îíëàéí-ïëàòôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, CRM-ñèñòåìè,
ìåíåäæåðè çàäà÷, ñèñòåìè êîíòðîëþ âåðñ³é òîùî, ÿê ñïîñ³á åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà
êîìóí³êàö³¿ ñòóäåíò³â, âèêëàäà-

÷³â, àäì³íïåðñîíàëó òà ï³äãîòîâêà äî ðîáîòè â ³íäóñòð³àëüíîìó
ñåðåäîâèù³
18. Âëàñí³ ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè — ï³ëüãè òà çíèæêè âðàçëèâèì
êàòåãîð³ÿì. Âíóòð³øíÿ ðåôåðàëüíà ïðîãðàìà äëÿ àá³òóð³ºíò³â, ñòóäåíò³â, âèïóñêíèê³â òà ïåðñîíàëó
19. Íå ìàºìî í³ÿêèõ â³êîâèõ,
ðàñîâèõ, ñòàòåâèõ òà ³íøèõ îáìåæåíü — íàâ÷àííÿ ìîæå ðîçïî÷àòè áóäü-õòî ³ ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò àáñîëþòíî ç íóëÿ
20. Íàâ÷àºìî íà çàìîâëåííÿ
²Ò-êîìïàí³é, â³äïîâ³äíî äî ¿õ
âèìîã
21. Àâòîðñüêà ïðîãðàìà ðîçðîáëÿºòüñÿ äëÿ êîæíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿, êîæíîãî íàáîðó (ïîòîêó),
êîæíî¿ êîìïàí³¿-çàìîâíèêà
22. Ôîðìóºìî ñåðåäîâèùå, äå
ñòóäåíòè çíàõîäÿòü ñïðàâæí³õ
äðóç³â-îäíîäóìö³â íà âñå æèòòÿ.
Ñåðåäîâèùå ²ÒÀ — öå âìîòèâîâàí³ íàâ÷àòèñü ñòóäåíòè ³ ãîòîâ³
ä³ëèòèñü âëàñíèì äîñâ³äîì âèêëàäà÷³
23. Íàïîâíþºìî íàâ÷àëüíå
æèòòÿ ðåàëüíèìè, ñïðàâæí³ìè
ïîä³ÿìè, ÿê³ ôîðìóþòü îñîáëèâó
ñï³ëüíîòó äðóç³â-îäíîäóìö³â
24. Ñòâîðþºìî ìîæëèâîñò³ äëÿ
ðåàë³çàö³ÿ âëàñíèõ ³äåé ³ ñòàðòàï³â. Ñòâîðþºìî ñåðåäîâèùå, äå
íàðîäæóþòüñÿ íîâ³, êðåàòèâí³ ³
êîíêóðåíòí³ ³äå¿
25. Ðîçâèâàºìî òâîð÷³ñòü òà íîâàòîðñòâî, ÿê³ äîçâîëÿòü êîíêóðóâàòè íà ðèíêó. Ñòàíü òèì, õòî
óïðàâëÿº ìàøèíàìè, à íå òèì,

êèì óïðàâëÿþòü âîíè. Ñòàíü òèì,
õòî ñòâîðþº êîíòåíò, à íå òèì,
õòî ò³ëüêè éîãî ñïîæèâàº
26. Ö³íóºìî ïðîÿâ âëàñíèõ
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé êîæíîãî.
Íåçàëåæíå ìèñëåííÿ º äæåðåëîì íîâèõ ³ êðåàòèâíèõ ð³øåíü
27. Áóäóºìî íàâ÷àííÿ òàê, ùîá
ìîæíà áóëî îáðàòè ³ ðîçâèâàòèñü
çà ñïåö³àë³çàö³ºþ, ÿêà äî äóø³.
Ïðîôåñ³éíà ðåàë³çàö³ÿ â óëþáëåíîìó çàíÿòò³ — öå ìîæëèâ³ñòü
æèòè ïîâíèì æèòòÿì
28. Íàâ÷àºìî êðèòè÷íî ìèñëèòè ³ íå áîÿòèñü â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà ïîìèëêè. Íàâ÷àºìî ìèñëèòè
³ âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè òà
ö³íóâàòè äóìêè ³íøèõ
29. Ñòâîðþºìî íîâ³, ñó÷àñí³
ñòàíäàðòè ïðåñòèæíî¿ ³ åôåêòèâíî¿ îñâ³òè
30. Ïðîïàãóºìî ö³ííîñò³, ÿê³
ôîðìóþòü êîðåêòíå óÿâëåííÿ ïðî
ñàìîðåàë³çàö³þ òà óñï³õ
31. Äîïîìàãàºìî âèáóäóâàòè àäåêâàòíó ñàìîîö³íêó ³ â³ðó
â ñåáå, ùî äîçâîëÿº ñòóäåíòàì
äîñÿãàòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé.
Ôîðìóºìî ìîðàëüíó ö³ë³ñí³ñòü
³ çäàòí³ñòü àðãóìåíòîâàíî â³äñòîþâàòè ñòóäåíòîì ñâîþ ïðàâîòó
32. Äîáðîòà, òîëåðàíòí³ñòü,
òóðáîòà ïðî ³íøèõ, ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò, éîãî ïîêðàùåííÿ —
ñòàº ôóíäàìåíòîì ïîçèòèâíîãî
ìèñëåííÿ êîæíîãî âèïóñêíèêà
33. Íàâ÷àºìî øâèäêî àäàïòóâàòèñü. Â÷èìî çàñòîñîâóâàòè
íàáóò³ çíàííÿ ³ âì³ííÿ â óìîâàõ
ïîñò³éíèõ çì³í

34. Â÷èìî ö³ëåñïðÿìîâàíî
ïðàãíóòè âäîñêîíàëåííÿ ñåáå
³ ñâîº¿ ðîáîòè
35. Ñòâîðþºìî êîìôîðòí³
óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ òà ôîðìóâàííÿ ãîòîâîãî äî ðîáîòè
ñïåö³àë³ñòà
36. Íàâ÷àºìî íàïîëåãëèâî
ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò, ùîá
çì³íèòè ñâîº æèòòÿ
37. Âèïóñêíèêè ²ÒÀ — öå
ãîòîâ³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çäàòí³
àäàïòóâàòèñü äî øâèäêèõ çì³í.
Íàøèì âèïóñêíèêàì êîìïàí³¿
ïëàòÿòü á³ëüøå ãðîøåé
38. Äåìîêðàòè÷í³ ö³íè íà íàâ÷àííÿ. ²ìîâ³ðíî — íàéíèæ÷³
39. Ìîòèâîâàí³ òàëàíòè îòðèìóþòü ÿê³ñíó îñâ³òó — áåçêîøòîâíî. Íàâ÷àéñÿ áåçêîøòîâíî,
çäàâøè åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè òà
ëîã³êè íà ìàêñèìóì
40. Êîæåí íàø âèïóñêíèê —
öå íàøà ãîðä³ñòü. Âîíè ïðîïàãóþòü íàø³ ö³ííîñò³ â ³íäóñòð³¿
Õî÷åòå íà ñîá³ â³ä÷óòè âæå,
ùî òàêå — ßê³ñíà îñâ³òà? Äîëó÷àéòåñü äî ìîòèâîâàíî¿ êîìàíäè àéò³øíèê³â, àáè ñòàòè îäíèì
³ç âèïóñêíèê³â Â³ííèöüêî¿ ²ÒÀêàäåì³¿, ÿê³ ôîðìóþòü ñïðàâæíþ ²Ò-³íäóñòð³þ!
Ðåºñòðóéòåñü íà:
 îôëàéí-íàâ÷àííÿ:
https://ita.in.ua/
 îíëàéí-íàâ÷àííÿ:
https://online.ita.in.ua/
òåë.: +38–067–431–19–21
² íå çàáóâàºìî íàïðàâëÿòè óñ³
ñâî¿ ñèëè ³ â³ëüíèé ÷àñ íà äîïîìîãó óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì! Ï³äòðèìàéòå ³í³ö³àòèâó
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ äîïîìîãè ÇÑÓ: https://mre.uspih.
vn.ua/. Ìè ïîñò³éíî âèãîòîâëÿºìî ïàòð³îòè÷í³ áðåíäîâ³
ôóòáîëêè, êîøòè ç ÿêèõ ³äóòü
íà âèãîòîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ
ñóõïàéê³â äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â — êàòàëîã ôóòáîëîê.
*ÂÀÆËÈÂÎ — íå êîðèñòóéòåñü
ðîñ³éñüêèìè îñâ³òí³ìè ñåðâ³ñàìè —
ñïèñîê äîïîâíþºòüñÿ ïîñò³éíî
Ìè ó ñîöìåðåæàõ: YouTube
Facebook Instagram Telegram-êàíàë
505712

РЕКЛАМА

505712
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НА ФЕСТИВАЛІ У ПОЛЬЩІ
ЇМ АПЛОДУВАЛИ, СТОЯЧИ!
Наша гордість  Актори Вінницького
театру ім. Садовського і Харківського
театру ім. Шевченка вразили всіх
на міжнародному фестивалі у Кракові.
Режисерка драми «Я б тобі небо
прихилив» Оксана Бандура та постановник
вистави «Хлібне перемир’я» Олександр
Ковшун поділилися незабутніми
враженнями від гастролей у Польщі
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Çíàìåíèòèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
óêðà¿íñüêîãî òåàòðó
«Ñõ³ä — Çàõ³ä» ùîðîêó çáèðàº
ó Ïîëüù³ íàéö³êàâ³ø³ òåàòðè
Óêðà¿íè, àáè ïîêàçàòè, ùî óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ³ íàø³ ñó÷àñí³ òåàòðè
íå ëèøå ñòîÿòü íàð³âí³ ç ªâðîïîþ,
à íàñïðàâä³ — ùå é ºâðîïåéöÿì
º áàãàòî ÷îìó ó íàñ ïîâ÷èòèñÿ!
Óæå äåâ’ÿòèé çà ðàõóíêîì
ôåñòèâàëü ó Êðàêîâ³ òðàäèö³éíî ìàâ â³äáóòèñÿ íàâåñí³, òà ÷åðåç ïî÷àòîê ïîâíîìàñøòàáíîãî
âòîðãíåííÿ ðô, áóâ ïåðåíåñåíèé íà ê³íåöü ñåðïíÿ — ïî÷àòîê îñåí³. Âàæëèâî, ùî îêð³ì
ï³äòðèìêè ìèñòåöòâà Óêðà¿íè,
íèí³øí³é ôåñòèâàëü, ùî òðèâàâ
³ç 28 ñåðïíÿ ïî 4 âåðåñíÿ, ìàâ
òàêîæ îñîáëèâó ìåòó: âñ³ ç³áðàí³
êîøòè â³ä ïðîäàæó êâèòê³â îðãàí³çàòîðè ïåðåäàäóòü íà ï³äòðèìêó
óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â — ïðèäáàþòü äâà ìåäè÷í³ ãåë³êîïòåðè.
Çàãàëîì ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ
íà òåàòðàëüíèõ ñöåíàõ ñòîëèö³ Ìàëîïîëüñüêîãî âîºâîäñòâà
âèñòóïèëè 13 òåàòðàëüíèõ òðóï
³ç Óêðà¿íè, à òàêîæ Ïîëüù³ é
Óãîðùèíè. Âïåðøå íà ïîëüñüê³é
ñöåí³ ñâîºþ ãðîþ äèâóâàëè àêòîðè Â³ííèöüêîãî àêàäåì³÷íîãî
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî, ÿê³ íà ôåñòèâàëü ïî¿õàëè ñï³ëüíî ç êîëåãàìè ³ç Õàðê³âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî
òåàòðó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà
«ЦЕ БУЛА МИТЬ ЩАСТЯ У ЦЕЙ
НЕПРОСТИЙ ЧАС»
Ñàäîâö³ íà ôåñòèâàë³ âèñòóïàëè îäíèìè ç íàéïåðøèõ — ï³ñëÿ
òåàòðó ³ç Êîëîìè¿ ïðåäñòàâèëè
äèâîâèæíó âèñòàâó Îêñàíè Áàí-

äóðè «ß á òîá³ íåáî ïðèõèëèâ»
çà ï’ºñîþ Êàðïåíêà-Êàðîãî «Áåçòàëàííà», ÿêà öüîãî ðîêó, äî ðå÷³,
â³äçíà÷àº 10 ðîê³â ³ç äíÿ ïîñòàíîâêè.
Ð³äí³ â³ííèöüê³ ãëÿäà÷³ öþ
âèíÿòêîâó äðàìó îñîáëèâî ëþáëÿòü — êâèòêè ðîçêóïîâóþòü
îäðàçó, ÿê ç’ÿâëÿºòüñÿ àô³øà.
Ïðîõîäÿ÷è çà àáñîëþòíèõ àíøëàã³â ó Â³ííèö³, ï³ä ÷àñ 260-ãî
ïîêàçó âæå ó Ïîëüù³ âèñòàâà
âèêëèêàëà òðàäèö³éíèé ôóðîð.
Ó ô³íàë³ â³ííèöüêèõ àêòîð³â âñ³
çóñòð³÷àëè íàéáóðõëèâ³øèìè îâàö³ÿìè, ñòîÿ÷è!
— Áóëî äóæå íåñïîä³âàíî ³
ïðèºìíî, ùî ñàìå öþ âèñòàâó
îáðàëè äëÿ ôåñòèâàëþ, — ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè ðåæèñåðêà-ïîñòàíîâíèöÿ òà âèêîíàâèöÿ ãîëîâíî¿
ðîë³ Îêñàíà Áàíäóðà. — ² äîñ³
íå â³ðèòüñÿ, ùî âñå â³äáóëîñÿ.
Îäíå ñêàæó òî÷íî: ìè áóëè ùàñëèâ³! Öå áóëà ðîçðàäà äëÿ óñ³õ
íàñ — ãðàòè ó öåé íåïðîñòèé ÷àñ
òà âåëèêå ùàñòÿ — ìàòè çìîãó
ïîêàçàòè êðàñó óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà.
Îñê³ëüêè íå âñ³ì â³ííèöüêèì
àêòîðàì, ÿê³ ãðàþòü ó âèñòàâ³,
âñòèãëè çðîáèòè çàêîðäîíí³
ïàñïîðòè äëÿ âè¿çäó ó Ïîëüùó,
ó åêñòðåìàëüíî-êîðîòê³ òåðì³íè
ðåæèñåðö³ äîâåëîñÿ ââîäèòè íîâèõ àêòîð³â. Ï³ñëÿ äíÿ ðåïåòèö³¿
âïåðøå ó äðàì³ ãðàëè Â³êòîð³ÿ
Íåì÷åíêî, õàðê³âñüêèé àêòîð
Ñåðã³é Ïàêóëàºâ òà íàðîäíèé
àðòèñò Óêðà¿íè Àíàòîë³é Âîëüñüêèé, ÿêèé, äî ðå÷³, ó äåíü ïîêàçó ñâÿòêóâàâ äåíü íàðîäæåííÿ.
— Ó Ïîëüù³ âñ³ íàø³ àêòîðè
îòðèìàëè íîâèé äîñâ³ä: âñþ
ï³äãîòîâêó äî âèñòàâè ðîáèëè
ñàì³! ×îëîâ³êè-àêòîðè íîñèëè
äåêîðàö³¿, ä³â÷àòà-àêòîðêè ïðàñóâàëè é ãîòóâàëè êîñòþìè, à ï³ä
÷àñ ïîêàçó íàñ íåàáèÿê âèðó÷èâ

Команди Вінницького театру ім. Садовського і Харківського театру ім. Шевченка. Митці
зізнаються: «Це гастролі, які ми пам’ятатиме все життя!»
çâóêîðåæèñåð ³ç Õàðêîâà, ÿêèé
íàñò³ëüêè ïðîôåñ³éíî ï³ä³éøîâ
äî ðîáîòè, í³áè çàâæäè ïðàöþâàâ ó íàø³é âèñòàâ³! Õî÷ ìè ãåòü
íå ìàëè ÷àñó ïåðåïî÷èòè ï³ñëÿ
âàæêî¿ äîðîãè, òàê çãóðòóâàëèñÿ,
îäèí îäíîãî ó âñüîìó ï³äòðèìóâàëè, ùî í³áè â³äêðèëîñÿ äðóãå
äèõàííÿ, — çàçíà÷àº Îêñàíà Áàíäóðà. — À îêðåìèì ñþðïðèçîì
ó Ïîëüù³ äëÿ íàñ ñòàëà çóñòð³÷

«Öå áóëà ðîçðàäà —
ãðàòè ó öåé íåïðîñòèé
÷àñ òà âåëèêå
ùàñòÿ — ïîêàçóâàòè
êðàñó óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà»
³ç íàøîþ ïîäðóãîþ, àêòîðêîþ
Íàòàë³ºþ Á³ëîçîð, ÿêà ñïåö³àëüíî ïðè¿õàëà äî íàñ ó Êðàê³â.
Ìè íå áà÷èëèñÿ ï³â ðîêó, òîæ
ïëàêàëè âñ³!
«БУЛИ НЕ ЯК ДВА ОКРЕМІ
ТЕАТРИ, А ВСІ РАЗОМ!»
— Â³ííè÷àíè ñåáå ôàíòàñòè÷íî
ïîêàçàëè íà ôåñòèâàë³ — â³ä÷óâàëîñü íåðåàëüíå ï³äíåñåííÿ ³

Новий сезон театру імені Садовського відкриє рок-опера «Біла ворона»
У четвер, 8 вересня, о 17.30 Вінницький театр імені Садовського
запрошує всіх вінничан та гостей
міста на відкриття 89-го театрального сезону і перегляд культової
рок-опери «Біла ворона», яку
поставив режисер-постановник
Тарас Мазур.
— Рок-опера «Біла ворона» — одна
з найактуальніших вистав у репертуарі нашого театру. Поет Юрій
Рибчинський та композитор Геннадій Татарченко стали авторами
легендарного твору у 1991 році.
Це вистава, яка є безумовним
лідером. Вона до війни збирала
аншлаги, а сьогодні набуває ще
більшого звучання! — запрошують
садовці.

Глядачі зможуть не просто потрапити на п’ятсот років назад,
у моторошне середньовіччя, туди,
де править жорстокість, де немає
нічого святого, де слова молитов
заглушуються брязкотом зброї,
де спалахують вогнища інквізиції,
а ще й разом із однією із найзагадковіших жінок у світовій історії —
Жанною д’Арк — замислитися над
нашим сьогоденням.
Постать Жанни д’Арк залишається
символічною не лише для французів, але й для всіх народів, що
прагнуть Свободи.
Художниця-постановниця вистави — Анна Духовична, балетмейстерка-постановниця — заслужена
артистка України Діана Калакай.

Головні ролі у виставі виконують:
Ольга Буга (Жанна), заслужений
артист України Максим Какарькін (Жульєн), Микола Андрушко (батько Жульєна), заслужена
артистка України Олена Пархоменко (Столітня війна), Роман
Хегай-Семенов, Сергій Бондарчук, Артур Константинов (Менестрелі), народні артисти України
Анатолій Вольський (Карл) та
Валерій Прусс (Кашон), Богдан
Костюк (Блазень, Кардинал, Біс),
Олексій Головач (Архієпископ),
Володимир Олефір (Герцог Бургунський), Володимир Білозор
(Веселун).
Квитки на виставу купуйте на сайті
afisha.vn.ua та у всіх касах міста.

êóðàæ ó ãð³ êîæíîãî! Öå ä³éñíî
áóâ óñï³õ-óñï³õ! — ðàä³º çà êîëåã ðåæèñåð ëåãåíäàðíîãî Õàðê³âñüêîãî òåàòðó ³ìåí³ Øåâ÷åíêà
Îëåêñàíäð Êîâøóí. — Íà öüîìó
ôåñòèâàë³ ìè íàñïðàâä³ íå áóëè
ÿê äâà îêðåì³ òåàòðè, à âñ³ ðàçîì,
ÿê ºäèíà êîìàíäà. Âñ³ ùèðî äîïîìàãàëè îäèí îäíîìó!
Íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³
«Ñõ³ä — Çàõ³ä» Îëåêñàíäð Êîâøóí — ñïðàâæí³é çàâñ³äíèê.
Ïî÷èíàþ÷è ç íàéïåðøîãî ôåñòèâàëþ ó 2014 ðîö³, ìàéæå ùîðîêó ç âèñòàâàìè ïðåäñòàâëÿºòüñÿ
ó Ïîëüù³.
— Ó ð³çí³ ðîêè ó Êðàê³â ÿ ïðè¿çäèâ íå ëèøå ç ð³çíèìè ïîñòàíîâêàìè, à é ç ð³çíèìè òåàòðàìè:
òåàòðîì-ñòóä³ºþ «Â³íîðà», Õàðê³âñüêèì òåàòðîì ³ì. Øåâ÷åíêà
òà íåîäíîðàçîâî ³ç Õàðê³âñüêèì
òåàòðîì äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, äå
ÿ òàêîæ ñëóæó ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð
Êîâøóí.
Öüîãî ðàçó íà ôåñòèâàë³ ðåæèñåð ïðåäñòàâëÿâ äðàìó «Õë³áíå
ïåðåìèð’ÿ», ÿêó ïîñòàâèâ çà îäíîéìåííîþ ï’ºñîþ Ñåðã³ÿ Æàäàíà. Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó äî Â³ííèö³
³ç Õàðêîâà, ÿêèé ùîäíÿ çàçíàº
íåùàäíèõ áîìáàðäóâàíü òà îáñòð³ë³â, Îëåêñàíäð Êîâøóí äàâ
íîâå äèõàííÿ ö³é âèñòàâ³ ðàçîì
³ç â³ííèöüêèìè àêòîðàìè.
— Çà ê³ëüêà äí³â äî âè¿çäó
ó Ïîëüùó ó âèñòàâó äîâåëîñü
ââîäèòè íîâèõ àêòîð³â: ãëóõîí³ìó Âàëå÷êó áëèñêó÷å ç³ãðàëà
Îêñàíà Áàíäóðà. À äëÿ òîãî, ùîá
õî÷à á îäèí äåíü áóòè ó ð³äíîìó ñïåêòàêë³ ç íàìè íà îäí³é
ñöåí³ ñïåö³àëüíî ó Êðàê³â ³ç
Í³ìå÷÷èíè ïðè¿õàëà õàðê³âñüêà
àêòîðêà Òåòÿíà Òóðêà, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Êîâøóí. — Öÿ
ïî¿çäêà ó Ïîëüùó ïîäàðóâàëà
äóæå áàãàòî íåçàáóòí³õ åìîö³é
òà çâîðóøëèâèõ çóñòð³÷åé. Äèðåêòîðêà ôåñòèâàëþ Íàä³ÿ Ìîðîç-Îëüøàíñüêà — ìîÿ êîëèøíÿ
ñòóäåíòêà ³ç àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ,
à ó íàéïåðøèé äåíü ó Êðàêîâ³ ìè
íåî÷³êóâàíî çóñòð³ëèñÿ ³ç àâòîðîì

ï’ºñè «Õë³áíå ïåðåìèð’ÿ» Ñåðã³ºì
Æàäàíîì, ÿêèé çàðàç ñàìå ìàº
âåëèêèé òóð ªâðîïîþ ç³ ñâî¿ì
ìóçè÷íèì ãóðòîì «Æàäàí ³ Ñîáàêè».
«ЦЕ БУВ НАЙКРАЩИЙ ПОКАЗ»
Íà ôåñòèâàë³ äðàìà «Õë³áíå
ïåðåìèð’ÿ», ÿêà ðîçêðèâàº ³ñòîð³þ æèòåë³â Äîíáàñó âë³òêó
2014 ðîêó, ï³ä ÷àñ ñàìîãî ïî÷àòêó
áîéîâèõ ä³é ³ ïåð³îäó ïåðøîãî
ïåðåìèð’ÿ, ÿêå òîä³ ïðîçâàëè
«õë³áíèì», àáè ôåðìåðè âñòèãëè
ç³áðàòè âðîæàé, òîðêíóëàñÿ ñåðöÿ
êîæíîãî.
— Öå áóâ íàéêðàùèé ïîêàç
«Õë³áíîãî ïåðåìèð’ÿ» âçàãàë³
çà âñþ ³ñòîð³þ ö³º¿ âèñòàâè! Ïðàâäà, àêòîðè ç³ãðàëè ôåºðè÷íî! —
ä³ëèòüñÿ Îëåêñàíäð Êîâøóí. —
Îðãàí³çàö³ÿ ïî¿çäêè ó Ïîëüùó
áóëà äóæå íåïðîñòîþ. Ìè äåê³ëüêà ðàç³â óçãîäæóâàëè ñïèñêè, àáè
îòðèìàòè äîçâ³ë íà âè¿çä ó âîºííèé ÷àñ, øóêàëè êîøòè íà äîðîãó. Çà ô³íàíñîâó äîïîìîãó, áåç
ÿêî¿ öÿ ïî¿çäêà íå â³äáóëàñÿ áè,
áåçìåæíî âäÿ÷í³ çíàìåíèòîìó
âîëîíòåðó, äåïóòàòó Õàðê³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåãó Àáðàìè÷åâó
òà â³ííèöüêîìó ìåöåíàòó Áîðèñó
Ñåëåçíüîâó. À çà êîëîñàëüíó âèòðèìêó ³ âì³ííÿ âèð³øóâàòè âñ³
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïèòàííÿ ìîÿ
îñîáëèâà ïîâàãà äèðåêòîðó Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî Âîëîäèìèðó Ëîçîâñüêîìó.
Â³í — òîé ñïðàâæí³é î÷³ëüíèê
õðàìó Ìåëüïîìåíè, ÿêèé ùèðî
³ äî îñòàííüîãî âáîë³âàº çà ñâîþ
òðóïó ³ ñâ³é òåàòð. Ùàñòÿ — áóòè
ïîðó÷ ³ç òàêîþ êîìàíäîþ!
Ïîâåðíóâøèñü ³ç Êðàêîâà, ìèòö³ âæå ãîòóþòüñÿ âðàæàòè ³íø³
òåàòðàëüí³ ôåñòèâàë³. Ó ê³íö³ âåðåñíÿ â³ííèöüêèé òà õàðê³âñüêèé
òåàòðè ïîâåçóòü âèñòàâó «Õë³áíå
ïåðåìèð’ÿ» íà ôåñòèâàëü ó Êðîïèâíèöüêèé, à Îëåêñàíäð Êîâøóí ó æîâòí³ ç³ ñâîºþ âèñòàâîþ
«Êàë³ãóëà» ïðåäñòàâëÿòèìå íîâàòîðñüêå óêðà¿íñüêå òåàòðàëüíå
ìèñòåöòâî íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ ó ñòîëèö³ ²ðàêó — Áàãäàä³.
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ЛЕСЬ ЗАДНІПРОВСЬКИЙ: «ОСНОВНА
ЗАПОВІДЬ СІМ’Ї: «ДОБРЕ ГРАТИ»!
Актор-легенда  Він блискуче
продовжив славетну театральну династію
своєї знаменитої родини, яка триває понад
200 років! Народного артиста України,
легенду вітчизняного театру та провідного
актора Національного театру імені Івана
Франка побачимо у Вінниці 18 вересня
у яскравій комедії «Жінка над нами»
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Ìàåñòðî Ëåñþ
Çàäí³ïðîâñüêîìó,
ÿêèé ç³ãðàâ ñîòí³
ðîëåé ó òåàòð³, îçâó÷èâ äåñÿòêè
íàéïîïóëÿðí³øèõ ô³ëüì³â ³ ìàº
÷èìàëó âëàñíó ô³ëüìîãðàô³þ, çàðàç 69 ðîê³â.
— ñòàë³í ïîìåð, à ÿ íàðîäèâñÿ, — êàæå â³í. — Öå ñòàëîñÿ
1953 ðîêó.
Ëåñü Çàäí³ïðîâñüêèé — íàñò³ëüêè ôàêòóðíèé ³ òàëàíîâèòèé àêòîð, ùî îäèí ðàç éîãî
ïîáà÷èø ó âèñòàâ³ — ³ âñå! Íàçàâæäè ó ïàì’ÿò³ éîãî ïîñòàâà,
çð³ñò, íåéìîâ³ðíèé ãîëîñ, ïëàñòèêà, âðàæàþ÷à ³íòåë³ãåíòí³ñòü,
ìóäð³ñòü òà ëþäÿí³ñòü. Áóäó÷è
ïðåäñòàâíèêîì çíàìåíèòî¿ àêòîðñüêî¿ äèíàñò³¿, ÿêà — ò³ëüêè
óÿâ³òü! — òðèâàº âæå ÷îòèðè
ïîêîë³ííÿ, ëåãåíäàðíèé àêòîð
áåðåæíî çáåð³ãàº òðàäèö³¿ ñâîº¿
ðîäèíè, ïðî ÿêó ìîæå ðîçïîâ³äàòè ãîäèíàìè, ç âëàñòèâèì éîìó
ãóìîðîì ³ òåìïåðàìåíòîì.
ПРО СІМЕЙНУ АКТОРСЬКУ
ДИНАСТІЮ
— Òåàòð ïî÷àâñÿ ó ìî¿é ñâ³äîìîñò³ ç ä³äóñÿ ³ áàáóñ³, ÿê³ áóëè
ñåðåä ôóíäàòîð³â òåàòðó ³ìåí³
Ôðàíêà — Ñåìåíà Òêà÷åíêà ³
Êàòåðèíè Ð³é. Ó äâàäöÿò³ ðîêè
ï³ñëÿ ³íñòèòóòó âîíè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ï³ä îðóäîþ Ãíàòà Þðè.
Ä³ä — ðåæèñåðîì, áàáóñÿ — àêòðèñîþ. Ó ïîâîºííèé ÷àñ ä³äóñü
òàêîæ áóâ ïðîôåñîðîì, à çãîäîì
³ ðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ìåí³
Êàðïåíêà-Êàðîãî. Äðóãå íàøå
òåàòðàëüíå ïîêîë³ííÿ — áàòüêî
Ìèõàéëî Çàäí³ïðîâñüêèé ³ ìàòè
Þë³ÿ Òêà÷åíêî ïðèéøëè äî òåàòðó â 1950 ðîö³. Âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ
ó òåàòðàëüíîìó ³ íå ðîçëó÷àëèñÿ äî áàòüêîâî¿ ñìåðò³, ÿêèé,
íà æàëü, ðàíî ï³øîâ ³ç æèòòÿ:
ó íåïîâíèõ 56 ðîê³â, â³ääàâøè òåàòðó 30 ç íèõ. Áàòüêî ç³ãðàâ áåçë³÷
ðîëåé ³ áóâ çíàêîâîþ ïîñòàòòþ.
Ó ïåðèôåð³éíèõ òåàòðàõ ðåæèñåðè íàâ³òü ïðîñèëè àêòîð³â ç³ãðà-

òè àáî ï³ä Çàäí³ïðîâñüêîãî, àáî
ï³ä Áó÷ìó… Ó íüîãî áóâ ÷àð³âíèé
òåìáð ãîëîñó! Ñëàâåòíèé Ïàòîðæèíñüêèé íàìàãàâñÿ ïåðåòÿãíóòè éîãî â êîíñåðâàòîð³þ, ïðîòå
ïåðåìîãëî êîõàííÿ äî ìàìè. Òà
é ó òåàòð³ ï³ñíÿ áóëà ç íèì âñå
æèòòÿ. Ñöåí³÷í³ äàí³ Ìèõàéëà
Îëåêñàíäðîâè÷à áóëè áëèñêó÷³.
Â³í í³áè îá’ºäíàâ ó ñîá³ âñ³ ïðèíàäè ëþäèíè, ÷îëîâ³êà òà àêòîðà.
² ÿ íå äèâóþñÿ, ùî ìàìà ïàëêî
êîõàëà éîãî âñå æèòòÿ. À éîãî
ðàííÿ ñìåðòü — öå ðåçóëüòàò ÷èñëåííèõ ïîðàíåíü â³ä ÷àñ â³éíè.
Ïðî áàòüêà òà ïîâîºííå ïîêîë³ííÿ ôðàíê³âö³â áàãàòî ïèñàëè
ó ÇÌ². Öå áóëà ñëàâíà êîãîðòà
ìèòö³â. ßê íå çãàäàòè Êóñåíêî,
Óæâ³é, Ãàøèíñüêîãî, Äîáðîâîëüñüêîãî, Âàòóëþ? Ó òîé ÷àñ áóëî
íîðìîþ õîäèòè íå íà âèñòàâó,
à íà ïåâíîãî àðòèñòà.
Ó 1980 ðîö³ íà ð³äí³é ñöåí³ òåàòðó Ôðàíêà ç’ÿâèâñÿ ÿ. Òåïåð òóò
ïðàöþº ì³é ñèí Íàçàð Çàäí³ïðîâñüêèé — ÷åòâåðòå ïîêîë³ííÿ. Äàé
Áîæå, ùîá ì³é îíóê Ìèõàéëî Çàäí³ïðîâñüêèé, íàçâàíèé íà ÷åñòü
ìîãî áàòüêà, òåæ ñòàâ àêòîðîì,
âëèâñÿ ó ñëàâåòíèé êîëåêòèâ
ôðàíê³âö³â.
«МИНУЛЕ ПІДЖИВЛЮЄ»
— ß æèâó ñüîãîäí³øí³ì æèòòÿì òåàòðó, àëå í³êîëè íå çàáóâàþ
ïðî ìèíóëå. Âîíî ìåíå ï³äæèâëþº, çàãàðòîâóº, íàãàäóº ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ãëÿäà÷àìè,
ñóñï³ëüñòâîì, àäæå ÿ íàùàäîê
ñëàâíèõ ïðåäê³â, ÿê³ âæå ñòàëè,
ÿê êàæóòü, çäîáóòêîì åíöèêëîïåä³é ³ äèñåðòàö³é.
ß âïåâíåíî ìîæó ñêàçàòè, ùî
íàðîäèâñÿ ó òåàòð³ ³ ìåíå ñïîâèâàëè çà ëàøòóíêàìè. Íàñïðàâä³ â äèòèíñòâ³ ó òåàòð³ ÿ áàãàòî
ïëàêàâ, áî ñïðèéìàâ, í³áèòî âñå
â³äáóâàºòüñÿ íàñïðàâä³. Áóëè
ðîë³, ùî òàòà ³ ìàìó ïîâñÿê÷àñ
«âáèâàëè». Çà êóë³ñàìè ñëüîçè,
à ùîâå÷îðà ÿ ðàä³â, ùî âîíè
æèâ³. Äèòèíà ùèðî âñå ñïðèéìàº, ³ áàòüêî êàçàâ: «Öå äîáðå.
Áóäå äóøà — íå ÷îá³ò». À êîëè
ÿ ïóñòóâàâ ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³¿,
òî ìåí³ äàâàëè âåëèêå ÿáëóêî,
ùîá çàòêíóòè ïèñîê. Âñ³ ïðîõîäèëè ïîâç: «Ëåñèêó, ñîíå÷êî».

Лесь Задніпровський: «Коли нічого не хочеться, крім того, щоб полежати на дивані, — це
біда. Поки що, на щастя, це не про мене»
À ÿ çíàâ, ùî öåé «ìåðçîòíèê»
ó÷îðà â ìàìó ñòð³ëÿâ, à òîé —
áàòüêà íîæåì ïîðàíèâ. Öå ìî¿
ïåðø³ äèòÿ÷³ ñïîãàäè.
Âèá³ð ïðîôåñ³¿ áóâ çóìîâëåíèé
àêòîðñüêèì ñåðåäîâèùåì, ó ÿêîìó ÿ çðîñòàâ. ß çàõîïëþâàâñÿ
ñïîðòîì, âèâ÷àâ ³íîçåìí³ ìîâè.
Áóâ íîðìàëüíèì õëîï÷èêîì.
Çà âóõà â òåàòð ìåíå í³õòî íå òÿãíóâ. Âò³ì, ìî¿ â÷èòåë³ íå óÿâëÿëè
ìåíå ïîçà òåàòðîì. «Öå — òâîº,
ñèíêó», — êàçàëè âîíè â îäèí
ãîëîñ. ² ï³ñëÿ äåñÿòèð³÷êè ÿ òåæ
çðîçóì³â, ùî âñ³ øëÿõè âåäóòü
äî òåàòðàëüíîãî âóçó.

«ßêùî ñêëàñòè ðîë³
âñ³º¿ íàøî¿ ðîäèíè,
âèéäå ðåïåðòóàð
ê³ëüêîõ òåàòð³â, àáî,
ìîæëèâî, òåàòð³â âñ³º¿
Óêðà¿íè çà ñåçîí»
У ТЕАТР НЕ ПРИЙНЯЛИ ЧЕРЕЗ
ДОНОС І «СІМЕЙЩИНУ»
— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó ìåíå ñàìå ÿê ñèíà
Çàäí³ïðîâñüêîãî íå ïðèéíÿëè
â Òåàòð óêðà¿íñüêî¿ äðàìè. Ïàðò³éí³ îðãàíè îäåðæàëè «ñèãíàë»,
ó ÿêîìó ô³ãóðóâàëî ñëîâî «ñ³ìåéùèíà». Àíîí³ìêà-äîíîñ âëó÷èâ
ó ö³ëü. Ñ³ìåéùèíà ó ò³ ÷àñè áóëà
òÿæêèì ãð³õîì, õî÷à, ÿê ³ êëàíîâ³ñòü, ïðîöâ³òàëà ïîâñþäíî.
ðàäÿíñüêà ³äåîëîã³ÿ ìàëà ïîäâ³éíèé ñòàíäàðò. Òå, ùî â ñåðåäîâèù³ ³íòåë³ãåíö³¿ ïåðåñë³äóâàëè —
íà âèðîáíèöòâ³ çëîì íå ââàæàëè ³
ñòàâèëè çà ïðèêëàä. Áàòüêî, ìàòè

«У мистецтві не буває гри в одні ворота»
— Як ти віддаєш себе храму мистецтва, так і він віддячує тобі. У мистецтві не буває гри, як у футболі,
в одні ворота. Відповідальність,
служіння глядачеві — це наша традиція. Коли у мене запитують: «Що
є основною заповіддю вашої сім’ї?»,
я говорю: «Добре грати».
Ми — нащадки славних пращурів,
не повинні бути поганими, як казав

Тарас Шевченко, і наші правнуки
мають бути великими і своїм дітям
передавати любов до свого народу, мистецтва, свого слова. Якщо
ми будемо не безбатченками, то й
наші діти нас шануватимуть і це почуття передаватимуть онукам. Ми
нікуди з цієї землі не підемо, хіба
що в неї. Любимо свою державу,
віримо в Україну. Тут могили наших

предків, тут наші святині, тут наша
культура, наша мова і наш український театр.
Приходьте насолоджуватися грою
Леся Задніпровського 18 вересня
о 18.00 у театрі ім. Садовського на виставі «Жінка над нами».
Квитки (від 160 до 300 гривень) можна придбати на сайті
afisha.vn.ua та у всіх касах міста.

é ñèí â îäíîìó òåàòð³ àáî, ïðèì³ðîì, ó ë³êàðí³ ìóëÿëè íà÷àëüñòâó î÷³. Çàòå áàòüêî ³ ñèíè-âîäîïðîâ³äíèêè àáî âàíòàæíèêè âæå
áóëè «äèíàñò³ºþ»… Òàê ÿ, þíàê,
îäåðæàâ ïåðøèé æîðñòêèé óðîê.
Íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ ó 1975 ðîö³
âñòóïèâ ó Êè¿âñüêèé òåàòð ³ìåí³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè. À ÷åðåç ÷îòèðè
ðîêè íàðåøò³ ïîòðàïèâ ó òåàòð
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà — íà çàïðîøåííÿ ðåæèñåðà Ñåðã³ÿ Äàí÷åíêà.
Öå ñòàëîñÿ, êîëè ïîìåð áàòüêî
³ ïðîáëåìà «ñ³ìåéùèíè» â³äïàëà
ñàìà ñîáîþ.
ПРО СИНА І СІМЕЙНУ ЛЮБОВ
ДО КУЛІНАРІЇ
— Ì³é ñèí Íàçàð (íàðîäíèé
àðòèñò Óêðà¿íè, ç³ðêà ô³ëüì³â
«Ñêàæåíå âåñ³ëëÿ», — ïðèì.
àâò.) âæå ç 8-ãî êëàñó çíàâ, ùî
áóäå àêòîðîì, õî÷à ³ íå âèêëþ÷àâ
ïàðàëåëüíîãî íàâ÷àííÿ ó êóë³íàðíîìó òåõí³êóì³. Öå ó íàñ ñ³ìåéíà òðàäèö³ÿ! Âñå ïî÷àëîñÿ ç
áàòüêà. Ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé âîíè
ç ìàìîþ òóæèëè çà ñ³ìåéíèì çàòèøêîì òà äîìàøí³ìè ñòðàâàìè.
² ÿê ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó — â³äðàçó æ íà êóõíþ. Ì³æ ³íøèì,
áàòüêî çàëèøèâ ìåí³ âåëè÷åçíó
êîëåêö³þ êóë³íàðíèõ êíèæîê.
Ó ò³ ÷àñè, êîëè áóëè ïðîáëåìè ç
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, â³í êóïóâàâ ö³ êíèæêè ³ êàçàâ: «Íà ïîò³ì». Íà êíèæêàõ çàëèøèëèñÿ
éîãî íàïèñè «Êîëèñü íà¿ìîñÿ»
àáî «Êîëèñü ïðèãîòóºìî». ß ¿õ
ðåòåëüíî çáåð³ãàþ, áî âîíè ñòàëè
ðàðèòåòàìè. Ìàìà çàâæäè ùèðî
ò³øèëàñÿ, êîëè ìè ¿¿ çàïðîøóâàëè
íà ùîñü ñìà÷íåíüêå, òà ðàä³ëà,
ùî ìàºìî ç Íàçàðîì õèñò íå ò³ëüêè äî ñöåíè. Äî ðå÷³, ñèí çàëþáêè âì³º ïîëàãîäèòè áóäü-ÿêó
òåõí³êó, ïî÷èíàþ÷è ç àâòîìîá³ëÿ
³ çàê³í÷óþ÷è òåëåâ³çîðîì. Îñü òàêèé ìàéñòåð íà âñ³ ðóêè! ß ³ ìî¿
áàòüêè ïåðåæèëè âàæê³ ïåð³îäè
â òåàòð³, êîëè ³ñíóâàëà ïàðò³éíà
öåíçóðà é íå áóëî ö³êàâèõ ðîëåé.
Ïðî âñå öå Íàçàð ä³çíàâàâñÿ â³ä
ìåíå. ß â÷ó éîãî òàê, ÿê â÷èâ
ìåíå áàòüêî. Ãîëîâíå â ðîáîò³
àêòîðà — ñòîìëþâàòèñü â³ä çàäîâîëåííÿ ñâîºþ ðîáîòîþ. Á³ëü-

øîãî êàéôó, í³æ ñòîìëåí³ñòü â³ä
ðîë³ — íå ³ñíóº. ß ðàä³þ, ùî Íàçàð ìàº áàãàòî ðîëåé. Ãîëîâíå —
ñòâîðèòè ñöåí³÷íèé õàðàêòåð ³
çàïàì’ÿòàòèñÿ ãëÿäà÷åâ³. Àäæå
â ïðîãðàìö³ ñòî¿òü íàøå ïð³çâèùå. À öå áàãàòî ùî îçíà÷àº.
Êîìóñü ïðîáà÷èòüñÿ, à íàì — í³.
Ïîðó÷ ç³ ìíîþ íà ñöåí³ Íàçàð
âæå 25 ðîê³â. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî
ñêëàñòè ðàçîì íàøó àðòèñòè÷íó
äèíàñò³þ, âèõîäèòü ïîíàä 210 ðîê³â… Ñâîãî ÷àñó ì³é áàòüêî íåîäíîðàçîâî ïîâòîðþâàâ òàêó òåçó:
«Â æèòò³, ÿê íà äîâã³é íèâ³, í³÷îãî íàïåðåä íå çíàºø, ùî ï³äíåñå
òåáå, à ùî — êèíå». À ìåíå ïîâ÷àâ òàê: «Òðåáà ìàòè ñâîþ í³øó
³ áóòè òàêèì íåïîâòîðíèì, àáè
í³ ç êèì íå ïåðåïëóòàëè».
ПРО РОЛІ У КІНО
— Ñòîñîâíî òîãî, ùî âèêëèêàº
ãîðä³ñòü, òî òóò ïèòàííÿ íå ñò³ëüêè â ê³ëüêîñò³, ÿê ó ÿêîñò³. Ìåí³
³íîä³ êðàùå áóëî ç³ãðàòè åï³çîä
õîðîøèé. Äóæå ïðèºìíèé ñïîãàä
ó ìåíå â³ä «Îâîäà», ÿêèé çíÿâ
Ìàùåíêî. ß òàì ïðàöþâàâ ³ç
Àäîþ Ðîãîâöåâîþ. Ìè äðóæèëè
ñ³ì’ÿìè, êîëè Êîñòü Ïåòðîâè÷
ïðàöþâàâ ó òåàòð³. ß ìîëîäøèé
çà íå¿, à ìè ãðàëè ÷îëîâ³êà ³
æ³íêó. Çí³ìàëè â Ë³âàä³éñüêîìó
ïàëàö³, ó íàøîìó óêðà¿íñüêîìó
Êðèìó. Îòàêèé åï³çîä âàðòèé âåëèêèõ ðîëåé. À ÿêùî áðàòè ñåð³àë, òî ìåí³ ñïîäîáàâñÿ «Ë³í³ÿ
æèòòÿ». ß òàì ãðàâ ãîëîâíó ðîëü,
ïîçíàéîìèâñÿ ³ç ïðåêðàñíîþ ëþäèíîþ Àõòåìîì Ñå³òàáëàºâèì.
Îöÿ ðîëü â³éñüêîâîãî ë³êàðÿ,
ÿêèé áåçñîííèìè íî÷àìè ðÿòóº
æèòòÿ, é îöåé çëàì â³éíè ³ ìèðó
ó 2014–2015 ðîêàõ, Ìàéäàí, âòîðãíåííÿ íà ñõ³ä é îöå ñïðèéíÿòòÿ
â³éíè ëþäèíîþ öèâ³ëüíîþ. Öå
ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè ç ïðîñòîãî
ë³êàðÿ íà ãåðîÿ-ë³êàðÿ. ² ùî îñîáëèâî ïðèºìíî, ùî ìåí³ äÿêóâàëè ìåäèêè-ë³êàð³. Êîíñóëüòàíòè ç
â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ áóëè ó íàñ
íà çéîìêàõ. ß íàâ÷èâñÿ ñêàëüïåëü ó ðóêàõ òðèìàòè, ðîáèòè
ïåðåâ’ÿçêè, ðîáèòè òðåïàíàö³þ
ìåíå â÷èëè. Õî÷à ÿ â æèòò³ íåíàâèäæó êðîâ.

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
Звір
Трилер
7.09 поч. об 11.40, 13.30, 16.10, 18.00, 20.40
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Снайпер. Білий ворон
Бойовик
7.09, поч. о 9.50, 13.50, 16.00, 18.10, 20.00
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Інопланетянка
Анімація. 7.09, поч. о 9.50, 13.40
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Я кохаю свого тата
Драма. 7.09, поч. о 12.00
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Працівник року
Комедія. 7.09, поч. о 12.30, 14.20, 18.40, 20.30
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Запрошення
Трилер. 7.09, поч. о 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Їжак Сонік 2
Анімація. 7.09, поч. о 9.00, 15.30, 17.50, 20.10
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Швидкісний поїзд
Екшн. 7.09, поч. об 11.00, 13.40, 15.30, 18.10,
20.00
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Тор: любов і грім
Фентезі. 7.09, поч. о 15.10, 17.30, 19.50
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Ноу
Драма. 7.09, поч. о 10.00, 16.10
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

Там, де співають раки
Драма. 7.09, поч. о 10.10, 12.40
З 8.09 довідка за тел.(096)00035050)

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

Я кохаю свого тата
Драма. 7.09, поч. о 18.00
8.09-14.09, поч. о 16.10

Інопланетянка
Анімація. 7.09, поч. о 10.00, 14.00
8.09-14.09, поч. о 10.00, 12.00

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.

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. .

ТЕАТР

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.

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)
Театр ім. Садовського

Їжак Сонік 2
Анімація. 8.09-14.09, поч. о 14.00

Над безоднею
Драма. 8.09-14.09, поч. о 18.00

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

Запрошення
Трилер. 7.09, поч. о 14.00, 16.15, 19.40
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Снайпер: Білий ворон
Бойовик. 7.09, поч. о 12.20, 14.30, 16.40, 19.00
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Звір
Драма. 7.09, поч. о 13.15, 15.15, 17.45, 18.30
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Я кохаю свого тата
Драма. 7.09, поч. о 16.00
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Вінницький парк
мініатюр
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).

Біла ворона
Рок-опера. 8.09, поч. о 17.30

Цікаве дозвілля у Подільському
зоопарку

KVITKA

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

Пісня наяву й у снах. 9.09, поч. о 17.30

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів. 10.09, поч. о 17.30

Ноу
Драма. 7.09, поч. о 18.10
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Там, де співають раки
Драма. 7.09 поч. о 17.15
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Швидкісний поїзд
Екшн. 7.09, поч. об 11.50, 14.20, 15.15, 16.50,
19.20, 19.45
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація. 7.09, поч. о 15.00, 17.30
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Тор: любов і грім
Фентезі. 7.09, поч. о 12.30, 19.30
З 8.09 довідка за тел. 0800308111

Екскурсія до Вінницького планетарію
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).

Я б тобі небо прихилив...
Драма. 13.09, поч. о 17.00

В неділю рано зілля копала...
Романтична драма. 15.09, поч. о 17.30

За двома зайцями
Музична комедія. 16.09, поч. о 17.30

Ромео і Джульєтта
Мюзикл. 17.09, поч. о 17.30
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

— Скільки твоя мама повинна
заплатити за 2 кілограми яблук,
якщо 1 кг коштує 10 гривень?
— Не можу сказати, учителю, моя
мама завжди торгується.

***

Син каже матері:
— Я більше в школу не піду.
— Чому?
— Та ну її, цю школу. Знову будуть
бити підручником по голові,
почнуть з рогатки цілитися, а потім
ще підніжку поставлять. Не піду.
— Ні, синку, ти повинен йти
в школу, — каже мати. — По-перше,
ти вже дорослий, сорок років
виповнилося, а по-друге, ти ж
директор школи.

***

Моя сусідка молодець… 20 хвилин
матюкалася з чоловіком і
жодного разу не повторювалась…
Виявляється, вчителькою працює…

***

Дивна закономірність. Вчителька
літератури завжди викликала
батька Сергія до школи не після
поганих оцінок, а перед
хорошими.

***

— Тату, а ти закохувався у вчительку
в школі?
— Звичайно.
— І чим у вас все закінчилось?
— Твоя мама про це взнала і
перевела тебе в іншу школу!

***

Хочете гарну роботу? Ідіть
працювати до школи. Там вчителі
щодня пишуть про це на дошці:
Класна робота

***

— Чому в тебе у диктанті такі самі
помилки, як у твого сусіда?
— Так у нас одна вчителька…

***

Вчителька запитує:
— Миколко, а що таке
відповідальність?
— У мене на штанах один ґудзик.
— До чого тут ґудзик?
— Так ось на ньому і лежить вся
відповідальність!

***

Про себе: матюкаюсь, кричу,
виношу мозок, влаштовую
скандали, істерики, сцени
ревнощів… Коротше, нормальна,
любляча жінка

***

— Скажи, чому ти не заміжня?
— Та фіг його знає! Пощастило,
напевно…

***

Якщо вам принесли каву в ліжко,
то пийте мовчки…

І не треба цих дурних запитань,
хто ви і як потрапили до моєї
квартири?

***

Великий плюс чаю в тому, що його
можна пити на роботі. Великий
плюс віскаря в тому, що він має
вигляд як чай.

***

— Дохтор, цілу ніч ми ся снить, шо
миші футбол ся бавлять!
— Та нате випийте на ніч таблетку…
— Нині нє, бо нині у них фінал.

***

«Як ти взагалі можеш тут хоч
щось знайти?!» — мовив злодій і
повернув мені мою сумочку.

***

Одного разу два хлопці вкрали
пакет мандаринів. Вирішили їх
поділити так, щоб ніхто не бачив,
на цвинтарі. Коли перелазили
через паркан, розірвали пакет і дві
мандарини випали біля паркану.
Повз цвинтар проходив п’яничка
і чує:
— Одна тобі, одна мені, одна тобі,
одна мені…
У п’янички волосся дибки, прибіг
до священника:
— Отче, на цвинтарі Бог з чортом
душі ділять!
— Та що ти верзеш, допився вже
до чортиків, ану пішли!
Підходять до паркану і чують:
— Одна тобі, одна мені, одна тобі,
одна мені…
Священник каже:
— Якби сам не почув — не повірив
би!!!
Аж раптом чують:
— Слухай, а що з тими двома, що
біля паркану, будемо робити?)))

***

Ти тільки подумай, сонячне
проміння летить мільйони
кілометрів до Землі, щоб висушити
твої труси на балконі!

***

Притула купує супутник.
Роскосмос: Я вообще не хочу
из космоса улетать, здесь так
классно…

ОВЕН
Не варто розпочинати зараз побудову глобальних
планів, краще зупинитися
на невеликих, але швидко
реалізованих.

ТЕЛЕЦЬ
Вірте у себе. Якщо не ви, то
хто тоді? Вам знадобляться
зосередженість та рішучість.
Неофіційні зустрічі у суботу
відкриють нові можливості.

БЛИЗНЮКИ
Зосередьтеся на новій
цікавій ідеї або проєкті, і ви
зможете отримати задоволення від роботи та швидко
досягти намічених цілей.
Суботній відпочинок у приємному оточенні дозволить
набути душевної рівноваги.

РАК
Подумайте про плани на
майбутнє. На роботі все
буде благополучно, навіть
ймовірне підвищення по
службі чи премія. В особистому житті не завадить
різноманітність.

ЛЕВ
Справи на роботі складуться
якнайкраще. Приділіть дітям увагу, адже їм потрібно
знову звикати до школи.
Відвідування клубів, виставок та кіно вас підбадьорить
і надовго запам’ятається.

ДІВА
Не те щоб удача від вас відвернулася, просто тепер її
посмішок доведеться домагатися працею. На початку
тижня не робіть поспішних
висновків, особливо на
основі пліток. У суботу вам
доведеться займатися господарськими покупками чи
прибиранням.

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень буде дуже
сприятливим періодом для
вирішення наболілих питань
та занедбаних проблем.
Прислухайтеся до голосу
інтуїції, і ви зрозумієте, як
потрібно діяти в тій чи іншій
ситуації.

СКОРПІОН

***

По масовій втечі з Криму можна
робити висновок: росіяни вірять
в ЗСУ.

***

Якийсь дивний зараз у планети
графік. Щось типу:
Понеділок — Сербія vs Косово
Вівторок — Китай vs Тайвань
Середа — Північна Корея vs всі
Четвер — Азербайджан vs Вірменія
П’ятниця — Ізраїль vs Палестина.
Україна vs росія — без вихідних та
перерви на рекламу

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Цього тижня ви відчуєте
смак до відпочинку та розваг. Влаштуйте побачення
або романтичну подорож.
У середині тижня, долаючи
тиск обставин, ви досягнете змін і успіхів відразу за
декількома напрямками.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня вам непросто буде налаштуватися
на робочий лад, проте це
необхідно. П’ятниця виявиться одним із найчудовіших днів тижня. Вона
таїть у собі багато приємних
сюрпризів, виконання заповітних бажань та дитячих
захватів.

КОЗЕРІГ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
7.09

+22
+7

+19
+4

+20
+7

ЧЕТВЕР
8.09

+23
+8

+22
+11

+22
+11

П’ЯТНИЦЯ
9.09

+22
+14

+17
+10

+17
+13

СУБОТА
10.09

+19
+13

+21
+14

+18
+12

НЕДІЛЯ
11.09

+20
+8

+21
+12

+18
+9

ПОНЕДІЛОК
12.09

+18
+12

+16
+10

+16
+9

ВІВТОРОК
13.09

+19
+12

+17
+8

+17
+9

У першій половині тижня
ви можете захопитися
необдуманими вчинками.
Постарайтеся все ж таки
уникнути ризику, він не виправдає ваших душевних і
матеріальних витрат. Середина тижня обіцяє принести
зміни як у вашому настрої,
так і в становищі.

ВОДОЛІЙ
Бажано не перенапружуватися, а надати можливість
подіям йти своєю чергою.
На початку тижня краще
не бути відвертим ні з ким,
навіть близькі навряд чи
зможуть вас зрозуміти. У
четвер будуть вдалими ділові поїздки та відрядження.

РИБИ
Тиждень принесе знайомства із цікавими людьми.
Роботи накопичилося дуже
багато, тому з відпочинком
доведеться трохи зачекати.
Будьте уважні до сімейних
проблем. Тримайте всі
справи під контролем, тоді
ситуація вирішиться на вашу
користь.

