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ОБІГРІВАЮТЬ КЛУБ 
ТЕПЛОМ ІЗ ЗЕМЛІ
У п’ять разів менше стали 
платити за опалення Будинку 
культури у Якушинцях. Для 
обігріву використовують 
тепловий насос. Чи можна його 
використовувати у приватних 
будинках?

НОВІ СТАРІ АВТОБУСИ
Два автобуси вінничанам 
подарувало наше місто-
побратим Кельце з Польщі. 
Хоча вони не нові, але перед 
відправкою до України пройшли 
капремонт. Що у цих автобусів 
під «капотом» і на які маршрути 
їх поставлять?с. 5 с. 2
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ПРО ПЕРЕСЕЛЕНКУ, ЯКА ЖИЛА НА ВОКЗАЛІ с. 7

ЯК КОМПАНІЯ З ХАРКОВА
ПЕРЕЗАПУСТИЛАСЬ У ВІННИЦІ

ВІДКРИВСЯ НОВИЙ 
СЕЗОН У ТЕАТРІ с.21

511399

РОБЛЯТЬ СУХІ БОРЩІ 
ДЛЯ «ГАРЯЧИХ» ТОЧОК с. 9

512140

грн

РЕКЛАМА

Через війну з 
Харкова до Вінниці 
переїхала компанія, 
що є лідером з 
виробництва 
інструментів для 
індустрії краси

За чотири місяці 
вони не тільки 
відновили роботу, 
а й створили нові 
робочі місця для 
вінничан

Як у харків’ян 
відбувся переїзд, 
чому обрали 
Вінницю і чи 
потрібні їм ще люди 
у штат? с.3
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äâà àâòîáóñè 
â³ííè÷àíàì ïîäà-
ðóâàëî íàøå ì³ñ-

òî-ïîáðàòèì Êåëüöå ç Ïîëüù³. 
Óæå 2 âåðåñíÿ ìàøèíè ïðåäñòà-
âèëè ó Â³ííèö³. Ùî ó íèõ ï³ä 
«êàïîòîì» ³ íà ÿê³ ìàðøðóòè ¿õ 
ïîñòàâëÿòü?

З 11 МАШИН ВІДІБРАЛИ 
НАЙКРАЩІ

«Äëÿ íàñ öå ñâîº÷àñíà äîïî-
ìîãà, òîìó ùî äåÿêèé òðàíñïîðò 
ìè â³ääàëè äëÿ ïîòðåá ôðîíòó», — 
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ òðàí-
ñïîðòó 2 âåðåñíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Äâà àâòîáóñè ìàðêè SOLARIS 
URBINO 12 íå íîâ³ — âîíè 
2008 ðîêó âèïóñêó. Êð³ì íàøîãî 
ì³ñòà, ùå äâà àâòîáóñè â³ä Êåëüöå 
îòðèìàëà ãðîìàäà Ð³âíîãî.

«Ìè õîò³ëè ïðîäàòè 11 íàÿâíèõ 
àâòîáóñ³â, ÿê³ áóëè çàñòàðèìè, 
ùîá âèêîíóâàòè ðåéñè â Êåëüöå. 
Àëå íåâäîâç³ îòðèìàëè ëèñòà ç 
ïðîõàííÿì ïðî ïåðåäà÷ó òðàí-
ñïîðòó â³ä Ð³âíåíñüêî¿ ðàäè. Ç 
òîãî âñå é ïî÷àëîñÿ», — ðîçêà-
çàâ ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè àâòî-
áóñíî¿ êîìïàí³¿ Êåëüöå Áîãäàí 
Ëàòîñ³íñüêèé, ïåðåäàº ïîðòàë 
wkielcach.info

Ç 11 àâòîáóñ³â ôàõ³âö³ â³ä³-
áðàëè ÷îòèðè ìàøèíè, ùî áóëè 
â íàéêðàùîìó ñòàí³. Âèêîíàëè 
êàïðåìîíò: ïåðåç³áðàëè äâèãóí, 
õîäîâó ÷àñòèíó, çàì³íèëè ìàñëà, 
ãàëüìà, ñèñòåìè êåðóâàííÿ, îíî-
âèëè ñàëîí àâòîáóñ³â.

«Ìè õî÷åìî, ùîá âîíè ñëóæè-
ëè ùå áàãàòî ðîê³â», — ï³äêðåñëèâ 
Ëàòîñ³íñüêèé.

Ïîëüñüê³ âîä³¿ ïðèãíàëè àâ-
òîáóñè äî êîðäîíó ç Óêðà¿íîþ, 
çâ³äêè ¿õ âæå çàáðàëè óêðà¿íñüê³ 

êåðìàíè÷³. Â³äòàê, äâà àâòîáóñè 
äî¿õàëè äî Â³ííèö³ ñâî¿ì õîäîì.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ö³ 12-ìåòðîâ³ ìàøèíè ìàþòü 

29 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü, ïëþñ îäíå äëÿ 
ëþäèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ðàçîì ç³ 
«ñòîÿ÷èìè», îäèí òàêèé àâòîáóñ 
ðîçðàõîâàíèé íà ïåðåâåçåííÿ 
95 ïàñàæèð³â. Äëÿ ìàëîìîá³ëü-
íèõ ãðóï íàñåëåííÿ íà ñåðåäí³õ 
äâåðÿõ º âèñóâíèé ïàíäóñ.

Îáøèâêà ñàëîíó ñòàíäàðòíà 
äëÿ â³ííèöüêîãî òðàíñïîðòó: æîâ-
ò³ ïîðó÷í³, ñèí³ ñèä³ííÿ. Êð³ì 
òîãî, ñàëîí îáëàäíàíèé êë³ìàò-
êîíòðîëåì, àâòîíîìíèì îïàëåí-

íÿì, ïîëüñüêîþ ³íôîðìàö³éíîþ 
ñèñòåìîþ òà â³äåîíàãëÿäîì.

Ë³âðåÿ ìàøèí ïîôàðáîâàíà 
ó êîëüîðè óêðà¿íñüêîãî ïðàïîðà. 
Íà êóçîâ ùå íàíåñëè ãåðáè ì³ñò 
Êåëüöå ³ Â³ííèö³ òà íàïèñè «Â³ä 
Êåëüöå ç ëþáîâ’þ», «Äâà ì³ñòà 
îäíå ñåðöå», «Ìàëåíüêà äîïîìîãà 
êðàùà çà âåëèêå ñï³â÷óòòÿ».

² ùî ö³êàâî, òî ñïîíñîðîì 
ìàðêóâàííÿ êóçîâ³â âèñòóïèëà 
ïîëüñüêî-óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ 
«Áàðë³íåê», ÿêà ïðîñòî íà àâ-
òîáóñàõ çðîáèëà ñîá³ ðåêëàìó: 
ðîçì³ñòèëè íîìåð òåëåôîíó ³ 
âêàçàëè, ùî øóêàþòü ðîá³òíèê³â.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿», 
ïîëüñüê³ àâòîáóñè äîáðå ³äóòü 
íà ï³äéîì ³ äîñèòü «òèõ³». Êàæóòü, 
ùî ì³í³ìóì òðè ðîêè ìàøèíè 
íå ïîòðåáóâàòèìóòü æîäíîãî ðå-
ìîíòó. Òî êîëè ö³ äâà «Ñîëÿðèñè» 

Дбайте про 
себе

Êîæíà æ³íêà çíàº ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ðàç íà ð³ê â³ä-
â³äóâàòè ã³íåêîëîãà. Àëå 
á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ æ³íîê, 
ùî ðîáëÿòü ³ç öèì ïðàâè-
ëîì? Ïðàâèëüíî — í³÷îãî 
³ íà ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè 
íå õîäÿòü. ¯õ â³äêëàäàþòü 
íà ïîò³ì.

À ïðè÷èí äëÿ öüîãî çíà-
õîäÿòü áàãàòî — êàðàíòèí, 
â³éíà… ðîáîòà, ñ³ì’ÿ, ä³òè, 
âíóêè, áàãàòî ïëàí³â… 
À çäîðîâ’ÿ ïî÷åêàº, áî æ 
«êóïà» ñïðàâ, ÿê³ âàæëèâ³ø³.

À ðàê íå ÷åêàº. ² ïîêè æ³í-
êè ðîáëÿòü «âàæëèâ³ ñïðàâè» 
³ íå õîäÿòü äî ë³êàð³â, íàâ³òü 
êîëè º âæå ÿê³ñü ñèìïòîìè, 
îíêîïðîöåñ ðîçâèâàºòüñÿ.

Íàïðèêëàä, öüîãîð³÷ ðàê 
øèéêè ìàòêè ó 37% ïàö³-
ºíòîê Ïîä³ëüñüêîãî ðåã³î-
íàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿ 
âèÿâëåíî ó çàíåäáàíîìó ñòàí³ 
(3–4 ñòàä³¿), êîëè ë³êóâàí-
íÿ ³ òðèâàë³øå, ³ ñêëàäí³-
øå. ² äàâàéòå ÷åñíî, øàíñ³â 
íà ïîâíå îäóæàííÿ ìåíøå, 
í³æ êîëè òåðàï³ÿ ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ 
ðîçâèòêó îíêîïðîöåñó. Õî÷à 
â ñåðåäíüîìó öå îíêîëîã³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ ðîçâèâàºòüñÿ 
â³ä íîðìàëüíîãî åï³òåë³þ 
äî ïîÿâè çëîÿê³ñíîãî íîâî-
óòâîðåííÿ 3–4 ðîêè. ² êîëè á 
õî÷à á ðàç íà òðè ðîêè ïðî-
âîäèòè àíàë³çè, öèòîëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ, â³äâ³äóâàëè 
ã³íåêîëîãà, ìîæíà âèÿâëÿòè 
çàõâîðþâàííÿ íà ðàíí³é ñòà-
ä³¿, êîëè ìîæëèâå ïîâíå îäó-
æàííÿ ³ ïîçèòèâíà äèíàì³êà 
ë³êóâàííÿ, ÷è âçàãàë³ çíèçèòè 
ðèçèê çàõâîðþâàííÿ.

Çà ö³ºþ ñòàòèñòèêîþ äîë³ 
æ³íîê, ¿õ ä³òåé ³ ðîäèí. ² öå 
ëèøå ïðèêëàä îäíîãî îíêîã³-
íåêîëîã³÷íîãî çàõâîðþâàííÿ. 
Àëå ³ç íüîãî íåîáõ³äíî êîæ-
í³é æ³íö³, ä³â÷èí³ âèíåñòè 
óðîê, ÿê ðîáèòè íå ñë³ä.

10 âåðåñíÿ áóâ Ì³æíàðîä-
íèé äåíü ã³íåêîëîã³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ, ÿêèé ïîêëèêàíèé 
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàä-
ñüêîñò³ äî ïèòàíü çäîðîâ’ÿ 
æ³íîê. Òà ïàì’ÿòàéòå, ùî 
í³õòî íå ï³êëóâàòèìåòüñÿ 
çà âàñ ³ âàøå çäîðîâ’ÿ êðàùå, 
í³æ âè ñàì³. ² ìîæëèâî ñå-
ðåä òèñÿ÷³ «âàæëèâèõ ñïðàâ» 
çíàéäåòüñÿ ÷àñ ³ ìîæëèâ³ñòü 
çàïèñàòèñÿ ³ ï³òè íà êîíñóëü-
òàö³þ äî ã³íåêîëîãà.

Áóäüòå çäîðîâ³

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Що ви думаєте з приводу обов’язкової вакцинації?

До початку повномасштабної ві-
йни, до Вінниці мали достави-
ти партію вживаних трамваїв з 
Цюриха, Швейцарія. За домов-
леністю сторін, до нас привезуть 
35 вагонів моделі Tram 2000.
Цей проєкт не заморожений, 
зауважили в департаменті тран-
спорту та міської мобільності Ві-
нницької міської ради.
Нещодавно відбулася нарада зі 
швейцарськими партнерами, 
під час якої обговорили питання 
закупівлі трамвайних рейок для 
Вінниці, стажування спеціалістів 

«Вінницької транспортної компа-
нії» в Цюриху, аби ті опанували, як 
обслуговувати трамвайні вагони.
«А також обговорили питання 
доставки «Tram 2000». Є два ва-
ріанти: 1) доставка залізницею 
просто до Вінниці; 2) доставка 
до кордону, а далі вагони везуть 
вантажним автотранспортом 
до трамвайного депо у Вінниці. 
Про можливі терміни поставки 
буде повідомлено додатково», — 
розповіли на facebook-сторінці 
департаменту транспорту та місь-
кої мобільності.

Що там з доставкою швейцарських «Tram 2000»?

ÍÎÂÈÍÈ

ОНКОЛОГ

ВОЛОДИМИР 

ШАМРАЙ

ОКСАНА КРИЛОВА
Кожен сам обирає і знає свій 
організм. Я проти примусових 
вакцин. Я свідомо ставлюся 
до здоров’я та обираю шляхи 
його покращення сама.

КАТЕРИНА МЕЛЬНИК
Я за обов’язкову вакцинацію 
за календарем щеплень. Як 
в усіх цивілізованих країнах. 
Це може бути навіть однією 
із умов нашого вступу в ЄС.

ЮЛЯ САВЧУК
Я вважаю, що питання вакци-
нації має вирішувати кожна 
людина особисто. Так, є певні 
рекомендації МОЗ, але ж це 
не повинно бути примусово.

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ
Є міжнародна практика. До-
свід міжнародної практики 
показує, що чим більше лю-
дей вакциновано, тим менше 
спалахів хвороб виникає.

АЛІНА ЯРОМЕНКО
Кожна людина має право 
сама обирати, але при цьо-
му розуміти, що несе відпо-
відальність не тільки за себе, 
а й за своє оточення.

НАТАЛІЯ КОЗАК
Держава повинна забезпечи-
ти своїх громадян необхідни-
ми медичними препаратами, 
але залишити вибір і відпо-
відальність за кожним із нас.

АВТОБУСИ З ПОЛЬЩІ НЕ 
НОВІ, АЛЕ В ГАРНОМУ СТАНІ
«Від Кельце з любов’ю»  Парк 
нашої транспортної компанії поповнився 
двома автобусами Solaris. Машини 
отримали у подарунок. Хоча вони 
не нові, але перед відправкою 
до України пройшли капремонт. Фахівці 
перезібрали двигун, ходову частину, 
оновили салон і пофарбували кузов. 
Відтак, ці автобуси наступні три роки 
зможуть проїздити без ремонту

ïî÷íóòü ïåðåâîçèòè â³ííè÷àí?
— Àâòîáóñè ïîòð³áíî ïåðå-

ðåºñòðóâàòè, áî âîíè íàðàç³ 
íà ïîëüñüêèõ íîìåðàõ. Ïîò³ì 
òðåáà ïðîéòè ñåðòèô³êàö³þ, ùîá 
îòðèìàòè äîçâ³ë íà åêñïëóàòàö³þ. 
Ïàðàëåëüíî, âèâ÷àºìî, íà ÿê³ 
ìàðøðóòè ¿õ âàðòî ïîñòàâèòè. ×è 
áóäóòü öå ïðèì³ñüê³ íàïðÿìêè, 
çîêðåìà, íà Ïèñàð³âêó? Íàðàç³ 
ÿ íå ãîòîâèé ñêàçàòè, — ðîçêà-
çàâ æóðíàë³ñòó ãåíäèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Çàðàç ÿêðàç òðèâàº çá³ð ï³äïè-
ñ³â íà ïåòèö³þ ùîäî â³äíîâëåííÿ 
ðóõó ìàðøðóòêè ¹ 30 Á, äî ñåëà 

Ù³òêè, ÿêå º ÷àñòèíîþ Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

«Øàíîâíèé ïàíå ìåð, âñ³ æè-
òåë³ ñåëà Ù³òêè ïðîñÿòü âàñ äî-
ïîìîãòè â³äíîâèòè ìàðøðóò 30 Á 
Ù³òêè ÷åðåç Ïèñàð³âêó çà âñòà-
íîâëåíó ö³íó íà àíàëîã³÷íèõ 
ìàðøðóòàõ, â ðîçì³ð³ 18 ãðí. Öåé 
ìàðøðóò º âêðàé âàæëèâèì äëÿ 
ëþäåé, ÿê³ æèâóòü íà âóëèö³ Áîã-
äàíà Õìåëüíèöüêîãî, ïðîòÿæí³ñ-
òþ ïîíàä 3 ê³ëîìåòðè», — íàïè-
ñàëà ó çâåðíåíí³ àâòîðêà ïåòèö³¿ 
Â³êòîð³ÿ Ë³òâ³í.

Ï³äòðèìàòè ïåòèö³þ ìîæ-
íà çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/aCWZ9QR.

Ïîëüñüê³ àâòîáóñè 
äîáðå ³äóòü íà ï³äéîì 
³ «òèõ³». Âîíè ìàþòü 
29 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. 
Çìîæóòü ïåðåâîçèòè 
äî 100 ïàñàæèð³â

ДИМИР ДИМИР 

АЙАЙ

Автобуси доїхали до нашого міста своїм ходом. Відтак, 
машини подолали майже 700 кілометрів від Кельце до Вінниці
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— Ìè ìàºìî ïîâíèé öèêë âè-
ðîáíèöòâà. Ä³þòü ÷îòèðè ä³ëü-
íèö³ ç âèðîáíèöòâà ìàí³êþðíèõ 
íîæèöü, ï³íöåò³â, ëîïàòîê êîñ-
ìåòîëîã³÷íèõ òà ñòîìàòîëîã³÷íèõ 
³íñòðóìåíò³â. Ùîá âè ðîçóì³ëè, 
òî ìè öå îáëàäíàííÿ ïåðåâîçèëè 
ç Â³ëüøàí äî Â³ííèö³ ïîíàä ï³â-
ñîòíåþ ôóð, — ï³äêðåñëèâ çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà ô³ðìè STALEKS 
Òèìóð Òîäóà.

ШУКАЮТЬ СПІВРОБІТНИКІВ 
НА ВИРОБНИЦТВО

Ðàçîì ç îáëàäíàííÿì, äî Â³-
ííèö³ ïåðå¿õàëè ùå 100 ñï³âðî-
á³òíèê³â. Ïåðå¿æäæàëè ç ñ³ì’ÿìè. 
² çà ñëîâàìè Òîäóà, ëþäåé çóñòð³-
÷àëè íà âîêçàë³ âæå ç êëþ÷àìè 
â³ä îðåíäîâàíèõ êâàðòèð.

— Íàì ïðîïîíóâàëè ãóðòî-
æèòêè, àëå ÿ ðîçóì³þ, ùî äëÿ 
ñ³ìåéíèõ ëþäåé öå íå äóæå. Òîìó 

«Ïðîäàºìî ïðîäóêö³þ 
â Óêðà¿í³, ªÑ òà 
Ëàòèíñüê³é Àìåðèö³. 
Áóëà ³ ðîñ³ÿ, àëå ç 
24 ëþòîãî ìè çàêðèëè 
öåé ðèíîê äëÿ ñåáå»

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äî ïîâíîìàñøòàáíîãî íàñòó-
ïó ðîñ³¿ ï³äïðèºìñòâî STALEKS 
ïðàöþâàëî çà 20 ê³ëîìåòð³â â³ä 
Õàðêîâà, â ñåëèù³ Â³ëüøàíè. 
Ìàëè 1400 ñï³âðîá³òíèê³â, ñî-
òí³ ñêëàäíèõ àãðåãàò³â òà óòðè-
ìóâàëè ë³äåðñòâî ó âèðîáíèöòâ³ 
³íñòðóìåíò³â äëÿ ³íäóñòð³¿ êðàñè. 
À òàêîæ àìá³òí³ ïëàíè ç ðîçøè-
ðåííÿ — âèêóïèëè ïðèì³ùåííÿ 
â Õàðêîâ³, ïëîùåþ 15 òèñÿ÷ êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, äå òàêîæ ìàëè 
çàïóñòèòè âèðîáíè÷³ ë³í³¿.

Ïåðø³ «ïðèëüîòè» ðàêåò ðîñ³ÿí 
çìóñèëè ì³ðêóâàòè õàðê³â’ÿí íàä 
òèì, ÿê çáåðåãòè òå, ùî íàïðà-
öüîâóâàëè îñòàíí³ 25 ðîê³â — ôà-
õ³âö³â, îáëàäíàííÿ òà àñîðòèìåíò 
òîâàð³â, ³ ÿê ïðîäîâæèòè ïðàöþ-
âàòè ó âîºííèõ óìîâàõ. Â³äòàê, 
öå ï³äïðèºìñòâî ñòàëî îäíèì ³ç 
ïåðøèõ á³çíåñ-ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ 
îáðàëè äëÿ ïåðå¿çäó Â³ííèöþ.

ВЕЗЛИ ОБЛАДНАННЯ ЧЕРЕЗ 
ПІВ УКРАЇНИ

— Çàðàç ìè â³äíîâèëèñÿ íà 70–
80%. Ç ïðîäàæàìè âñå äîáðå, çà-
ìîâëåíü âèñòà÷àº. Ïîñòà÷àºìî 
íàøó ïðîäóêö³þ äî Óêðà¿íè, 
ªâðîïè òà Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. 
Ùîá âèéòè íà ïîïåðåäí³ îáñÿãè, 
íå âèñòà÷àº ëþäåé, ÿêèõ ìè çà-
ðàç àêòèâíî íàáèðàºìî, — ãîâî-
ðèòü çàñòóïíèê äèðåêòîðà ô³ðìè 
STALEKS Òèìóð Òîäóà.

Ïåðøèé çàïóñê ï³äïðèºìñòâà 
ó Â³ííèö³, ÿê çãàäóº Òîäóà, â³ä-
áóâñÿ 9 òðàâíÿ.

— Ïåðå¿çä áóâ ñêëàäíèì, áî 
â ñåðåäèí³ áåðåçíÿ ìè ïîâí³ñòþ 

çóïèíèëèñÿ. Ðîçóì³ííÿ, ùî ³ ÿê 
ðîáèòè — íå áóëî æîäíîãî. Òîä³ 
ìåí³ äðóã ïåðåêèíóâ ïîñèëàííÿ 
íà äåðæàâíó ïðîãðàìó ðåëîêàö³¿. 
ß çàïîâíèâ çàÿâêó äåñü áëèæ÷å 
äî îï³âíî÷³, à íà íàñòóïíèé äåíü 
ìåí³ âæå ïî÷àëè òåëåôîíóâàòè ç 
ì³ñüêèõ àäì³í³ñòðàö³é, — ðîçêàçàâ 
÷îëîâ³ê.

Äçâîíèëè ç³ Ëüâîâà, ç ×åð-
í³âö³â, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà. Àëå, 
ÿê ñêàçàâ Òèìóð Òîäóà, íàé-
á³ëüøó ³í³ö³àòèâí³ñòü ïðîÿâèëè 
â³ííèöüê³ ïîñàäîâö³. Âæå ó Â³-
ííèö³ õàðê³â’ÿí ïðîñòî «çà ðóêó» 
âîäèëè ïî â³ëüíèõ ïëîùàõ, ÿê³ 
â³äïîâ³äàëè óìîâàì. Òîáòî, ñïðè-

ÿííÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè íå îáìåæ-
èëîñÿ êîíñóëüòàö³ÿìè.

Ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ âèíàéìàþòü 
STALEKS, öå ÷àñòèíà êîëèøíüî-
ãî ðàäÿíñüêîãî çàâîäó ó Â³ííèö³. 
Òóò, êð³ì íèõ, ðîçì³ñòèëè ùå ç 
äåñÿòîê ð³çíèõ ô³ðì òà êîíòîð. 
Õàðê³â’ÿíè âèíàéìàþòü áëèçüêî 
3,5 òèñÿ÷³ êâàäðàò³â.

Êîëè ïðîõîäèø öåõàìè, 
òî ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî öÿ 
âèðîáíè÷à ë³í³ÿ íå ìàº í³ ê³íöÿ, 
í³ êðàþ. Âñþäè ãàì³ðíî, ãóäóòü 
ñòàíêè, à ëþäè ïðàöþþòü, ÿê 
ºäèíèé ìåõàí³çì. Ç îäíîãî ñòàíêà 
ïåðåäàþòü çàãîòîâêó íà íàñòóï-
íèé, ïîò³ì íà êîíòðîëü ÿêîñò³ òà 
çàïàêîâóþòü íà ñêëàä³.

ЯК КОМПАНІЯ З ХАРКОВА 
ПЕРЕЗАПУСТИЛАСЬ У ВІННИЦІ
Бізнес-переселенець  Через війну, 
з Харкова до Вінниці переїхала фірма 
STALEKS. Ця компанія є лідером з 
виробництва інструментів для індустрії 
краси. І за чотири місяці вони не тільки 
відновили роботу, а й створили нові 
робочі місця для вінничан. Як у харків’ян 
відбувся переїзд, чому обрали Вінницю і 
чи потрібні їм ще люди у штат?

íàâåñí³ ÿ, íàïåâíî, îá’¿õàâ êîæ-
íèé áóäèíîê ó Â³ííèö³, äå ìîæíà 
áóëî âèíàéíÿòè êâàðòèðó, — ãî-
âîðèòü çàñòóïíèê äèðåêòîðà.

Æèòåëÿì ì³ñòà-ì³ëüéîííèêà 
áóëî íà ïî÷àòêó çàò³ñíî ó êîì-
ïàêòí³é Â³ííèö³. Àëå, ÿê â³äçíà-
÷èâ Òèìóð Òîäóà, çàâäÿêè ìàëèì 
ðîçì³ðàì Â³ííèö³ â³í âñòèãàº çðî-
áèòè çíà÷íî á³ëüøå çà äåíü, í³æ 
öå áóëî â Õàðêîâ³.

— Ó Â³ííèö³ âñå ïîðÿä, ùî 
ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ. ß âñòè-
ãàþ äî 12.00 âèêîíàòè 6–7 ñïðàâ, 
íà ùî â Õàðêîâ³ ÿ á âèòðàòèâ 
íå ìåíøå, í³æ äâà äí³, — ãîâî-
ðèòü Òîäóà. — Òà é ñï³âðîá³òíè-
êàì òóò äî âïîäîáè. Ä³ñòàòèñÿ 
íà ðîáîòó — öå 5–7 õâèëèí. 
Â³äâåñòè äèòèíó íà ãóðòêè — ùå 
ñò³ëüêè æ. À â Õàðêîâ³ íà öå ïî-
òð³áíà ãîäèíà.

Êð³ì õàðê³â’ÿí, íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ ïðàöþþòü ³ â³ííè÷àíè. Ñòà-
íîì íà ïî÷àòîê âåðåñíÿ íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ïðàöþþòü 92 â³ííè-
÷àíè, é STALEKS ùå ïîòðåáóº 
ïðàö³âíèê³â.

— Ãîëîâíå â³ä êàíäèäàò³â 
íà ïîñàäó — öå áàæàííÿ ³ ðóêè 
ç ïðàâèëüíîãî ì³ñöÿ. À ÿê ïðà-
öþâàòè, ìè íàâ÷èìî. Çàðïëàòó 
ïðîïîíóºìî ðèíêîâó, — ñêàçàâ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà STALEKS.

ПОРАДИ ЩОДО ПЕРЕЇЗДУ
Óë³òêó êîìïàí³ÿ â³äíîâèëà 

âèðîáíèöòâî ³ â Õàðêîâ³. Àëå 
êàæóòü, ùî íàâ³òü ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè ó â³éíè, â³ííèöüêà ô³ë³ÿ 

STALEKS ïðîäîâæèòü ïðàöþ-
âàòè.

— Ñâîþ ïðîäóêö³þ ìè ïðîäà-
ºìî â Óêðà¿í³, êðà¿íàõ ªâðîïè 
òà Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Áóëà ³ 
ðîñ³ÿ. Àëå ç 24 ëþòîãî ìè ïî-
âí³ñòþ çàêðèëè öåé ðèíîê äëÿ 
ñåáå, — ãîâîðèòü Òèìóð Òîäóà. — 
Àëå ÿ íå áà÷ó îñîáëèâî¿ ïðîáëåìè 
ïîâåðíóòè òîé îáñÿã ïðîäàæ³â, 
ÿêèé ìè âòðàòèëè. Çîêðåìà, 
íà ºâðîïåéñüêèõ ðèíêàõ. Íàâïà-
êè, çàðàç º ïðîáëåìà íàñèòèòè 
öåé ðèíîê ÿê³ñíèì òîâàðîì. Àäæå 
íàøå âèðîáíèöòâî óí³êàëüíå, 
àíàëîã³â ó ªâðîï³ íåìàº. À íàø 
êîíêóðåíò — öå Ïàêèñòàí, îä-
íàê òàì ÿê³ñòü ³íñòðóìåíò³â äëÿ 
ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó çíà÷íî 
â³äñòàº â³ä íàøî¿.

Íàñàìê³íåöü íàøî¿ ðîçìîâè, 
÷îëîâ³ê ïîä³ëèâñÿ ïîðàäàìè, ÿê 
ä³ÿòè ï³äïðèºìöÿì ç ïðèôðîí-
òîâèõ ÷è îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é, 
ÿêùî ò³ òàêîæ çàõî÷óòü ïåðå¿õàòè 
íà ï³äêîíòðîëüíó Óêðà¿íó.

— Ïî-ïåðøå, òðåáà ìàòè áà-
æàííÿ. Ïî-äðóãå — âàðòî áåðåãòè 
êîëåêòèâ. Ó íàñ, íàïðèêëàä, áóëî 
áàãàòî âóçüêîïðîô³ëüíèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â, ÿê³ º íåçàì³ííèìè. ̄ õ óñ³õ 
ìè âìîâëÿëè ïåðå¿õàòè äî Â³ííè-
ö³. Ïî-òðåòº — îáîâ’ÿçêîâî çàïî-
âí³òü çàÿâêó íà ðåëîêàö³þ. Òàê 
âè çìîæåòå îòðèìàòè äîïîìîãó 
â ïåðåâåçåíí³, ï³äáîð³ ïðèì³ùåíü 
òà îïåðàòèâíî âèð³øèòè áàãàòî 
ïèòàíü ùîäî á³çíåñó, — ñêàçàâ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ô³ðìè 
STALEKS Òèìóð Òîäóà.

Наразі маємо 121 підприємство, 
які евакуювалися у Вінниць-
ку громаду та створили понад 
630 робочих місць, де залуче-
ні як вінничани, так і вимушені 
переселенці. Про це розповів 
міський голова Сергій Моргунов.
— Війна досить серйозно впли-
нула на економічну стабільність. 
Наше завдання — оберігати кож-
ного. Тому при релокації певної 
компанії департаменти включа-
лись у роботу, аби надати мак-

симальну підтримку, вичерпну 
консультацію, — зазначив Мор-
гунов.
Він додав, що з метою релока-
ції запрошують підприємства 
зокрема й до Вінницького ін-
дустріального парку.
— Ділянки розташовані на тери-
торії існуючих підприємств, а ми 
здійснюємо комунікацію між міс-
цевим бізнесом і релокованим. 
Не буду називати, хто до кого 
«у гості зайшов», але таких вже 

з десяток, — сказав міський го-
лова. — Окрім того, пропонуємо 
заходити до Вінницького інду-
стріального парку. Нещодавно 
підписали меморандум щодо 
перспектив розміщення там 
виробництва сільськогоспо-
дарської продукції. З Харкова 
переведено потужності UBC 
Group. У Вінниці компанія на-
лагоджує виробництво, у тому 
числі на майданчиках інших під-
приємств.

У Вінниці створили понад 600 робочих місць

На підприємстві повний цикл виробництва. Роблять приладдя для манікюру, педикюру і 
стоматологічний інструмент

Á²ÇÍÅÑ

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

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.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 220130
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ª ó Çàðâàíöÿõ 
êîòåäæíå ì³ñòå÷-
êî Green Villa, 
òàì æèâóòü ëþäè ³ 
ìåøêàþòü ñîáàêè.

×àñîì ì³æ òâàðèíàìè ³ ëþäü-
ìè, ÿê öå çàâæäè áóâàº ó ñóñ³ä³â, 
âèíèêàþòü êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ — 
ñîáàêè ãàâêàþòü, ëþäè ñâàðÿòüñÿ.

Àëå 4 âåðåñíÿ îäèí ïàí íà Audi 
âèð³øèâ ïîêëàñòè öèì «ñóñ³ä-
ñüêèì â³éíàì» ê³íåöü.

Íà âåëèê³é øâèäêîñò³ íà¿õàâ 
íà ñîáàêó, ÿêà ïðîñòî â³äïî÷èâà-
ëà ïîñåðåä äîðîãè, ³ ïî¿õàâ äàë³.

Öÿ ïîä³ÿ ïîòðàïèëà íà êàìå-
ðè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Ïîò³ì 
ó ñîöìåðåæ³. Ïîò³ì äî ðåºñòðó 
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ² íà ñüî-
ãîäí³ º êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 299 
«Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðè-
íàìè». Òîáòî ëþäèíà çà êåðìîì 
Audi, ñïîä³âàºìîñü, ïîíåñå ïî-
êàðàííÿ. À ñîáà÷êà ïîêè ùî — 
ó âàæêîìó ñòàí³. Ï³ñëÿ íåâ³ä-
êëàäíî¿ äîïîìîãè ó âåòêë³í³ö³ ¿¿ 
äîãëÿäàþòü íåáàéäóæ³ ëþäè.

Òèì ÷àñîì äî æóðíàë³ñò³â ïî-
òðàïèâ ñêð³í ÷àòó ìåøêàíö³â 
Green Villa, äå ïàí Ñåðã³é ³ ùå 
îäèí ïàí íà ³ì’ÿ Ñëàâà ðîçì³ð-
êîâóþòü ïðî ñîáàê, ÿê³ ãàâêàþòü, 
ÿê³ ëÿêàþòü ïåðåõîæèõ ³ ÿêèõ 
âæå äàâíî ïîðà ïîçáóòèñÿ. Õî÷à, 
ìîæëèâî, íå òàêèì ìåòîäîì?

«Слава:
Давно хотів підняти питання цих собак, які 
постійно біля Грін Віли їх треба позбавля-

тись, можливо не таким способом, але…
В мене дружина з дитиною боїться ходити 
пішки бо вони кидаються»

«Сергій:
Обступили і почали гарчати. Добре що 
телефон був біля дитини і вона набрала 
мене.
Тому прошу вибачення що підняв дуже 
велику пилюку і зробив дизкомфорт для 
сусідів. Надіюсь мене зрозумієте»

²ç âëàñíèõ äæåðåë æóðíàë³ñòè 
RIA ä³çíàëèñü, ùî ïàí Ñåðã³é, 
ÿêèé ï³äíÿâ äèñêîìôîðòíó 
ïèëþêó — öå Ñåðã³é Ïîë³ùóê, 
çàáóäîâíèê ³ ñï³âçàñíîâíèê 
Òîâàðèñòâà «ÁÌÓ-6». Ñåðåä 
îá’ºêò³â ö³º¿ ô³ðìè º ê³ëüêà æèò-
ëîâèõ êîìïëåêñ³â — «Premier 
Tower», «Ñ³ìåéíèé êîìôîðò», 
«Green Villa», à òàêîæ òîðãîâèé 
öåíòð The Mall. Ñï³ââëàñíèêîì 
«ÁÌÓ-6» º Âàëåð³é Áàðöüîñü. 
Ñâîãî ÷àñó Âàëåð³é Áàðöüîñü 
áóâ ïîì³÷íèêîì äåïóòàòà Â³-
ííèöüêî¿ îáëðàäè Âîëîäèìèðà 
Áàðöüîñÿ.

НІЧОГО НЕ РОЗУМІЮ
Æóðíàë³ñò çàòåëåôîíóâàâ ïàíó 

Ñåðã³þ. Àëå ðîçìîâà îäðàçó ï³ñ-
ëÿ ïðèâ³òàíü òà âèçíà÷åííÿ òåìè 
áåñ³äè, íå çàäàëàñü. Íà âñ³ çàïè-
òàííÿ áóëà îäíà â³äïîâ³äü: í³÷îãî 
íå ðîçóì³þ.

— ª â³äåî íà ôá, äå Audi íà¿æ-
äæàº íà ñîáàêó, ³ íàñê³ëüêè ÿ ðî-
çóì³þ, òî âàøà àâò³âêà, — êàæó 
ïàíó Ñåðã³þ.

— Íå ìàþ ðîçóì³ííÿ, ïðî ùî 
âè, — â³äïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

— Òîáòî, öå íå âè íà â³äåî?

ВОДІЙ НАЇХАВ НА СОБАКУ, 
БО ВОНА ЙОМУ ЗАВАЖАЛА
Жорстокість  Недільного вечора 
водій Audi розігнався і навмисно наїхав 
на собаку, що спала посеред вулиці. 
Із власних джерел ми дізнались, що 
розправу над твариною вчинив знаний 
у Вінниці забудовник. Журналісти 
запитали у вінничанина, за що він так 
повівся із собачкою?

— ß íå ðîçóì³þ, ùî âè õî÷å-
òå, — ãîâîðèòü Ñåðã³é.

— ª â³äåî, íà ÿêîìó Audi íà-
âìèñíî íà¿æäæàº íà ñîáàêó… — 
ïî÷èíàþ çíîâó ïîÿñíþâàòè.

— ßêà Audi?
— ×îðíà Audi, — êàæó (àëå ïî-

ò³ì ðîçóì³þ, ùî êîë³ð àâò³âêè 
íà â³äåî ìîæå áóòè ñïîòâîðåíèé, 
áî âå÷³ð, áî ÿê³ñòü… ³ âîíà ìîæå 
áóòè, íàïðèêëàä, òåìíî-ñ³ðîþ).

— Â ìåíå íåìàº ÷îðíî¿ Audi, — 
øâèäêî â³äïîâ³äàº Ñåðã³é.

— Àãà, òîáòî íà â³äåî íå âè ³ 
öå âñå íå ïðî âàñ? — ãîâîðþ, 
ðîçóì³þ÷è, ùî ëþäèíà âõîïèëàñü 
çà ìîæëèâ³ñòü.

— ß íå ìàþ ðîçóì³ííÿ, ïðî ùî 
âè ãîâîðèòå, — çíîâó êàæå Ñåðã³é 
³ êëàäå ñëóõàâêó.

² âñÿ ðîçìîâà áóëà äóæå ñïî-
ê³éíà, àáñîëþòíî áåçåìîö³éíà. 
Íà÷å ïàíó Ñåðã³þ êîæåí äåíü 
òåëåôîíóþòü ³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
Audi ³ çáèòèõ ñîáà÷îê.

СПРАВА ПІДЕ ДО СУДУ?
Ìè òàêîæ ä³çíàëèñÿ, ùî ùå 

5 âåðåñíÿ â³ää³ë ïîë³ö³¿ ¹ 3 Â³-
ííèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³í-

íÿ ïîë³ö³¿ çà ôàêòîì ïóáë³êàö³¿ 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ â³äåî, 
íà ÿêîìó àâòîìîá³ëü çä³éñíèâ 
íà¿çä íà òâàðèíó, âí³ñ â³äîìîñò³ 
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü çà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ 
ñòàòò³ 299 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ 
ç òâàðèíàìè). Ñàíêö³ÿ ö³º¿ ñòàòò³:

«Æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç 
òâàðèíàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç áåç-
ïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè, ÿêùî 
òàê³ ä³¿ ïðèçâåëè äî ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü, êàë³öòâà ÷è çàãèáå-
ë³ òâàðèíè, à òàêîæ ïðîïàãàíäà, 
ïóáë³÷í³ çàêëèêè äî â÷èíåííÿ 
ä³é, ùî ìàþòü îçíàêè æîðñòîêîãî 
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè… êàðà-
þòüñÿ îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê 
â³ä îäíîãî äî òðüîõ ðîê³â àáî ïî-
çáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä äâîõ 
äî òðüîõ ðîê³â».

— Ïîä³ÿ ñòàëàñÿ ââå÷åð³ 4 âå-
ðåñíÿ, Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
áóëî â³äêðèòå 5 âåðåñíÿ, — ãî-
âîðèòü ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ Íà-
öïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Çàð³íà Ìàºâñüêà. — Çàðàç ÷åêà-
ºìî âèñíîâêó âåòåðèíàðà ïî îá-
ñòåæåííþ ñîáàêè ³ äàë³ áóäåìî 

ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Àâòî, ÿêå 
çä³éñíèëî íà¿çä íà ñîáàêó, ïîêè 
ùî íå âèëó÷àëè, âèëó÷èëè â³äåî ç 
êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ òà äî-
ïèòàëè âñ³õ î÷åâèäö³â ïîä³¿. Ìè 
ñüîãîäí³ ðîçìîâëÿëè ç³ ñë³äñòâîì, 
òî ïåðñïåêòèâà º ³ âîíè ïðàöþ-
þòü. À òàì âæå ñóä áóäå ïðèéìà-
òè ð³øåííÿ ùîäî âèíóâàòîñò³ ÷è 
íå âèíóâàòîñò³. Íàøå çàâäàííÿ 
çðîáèòè âñå, àáè çàô³êñóâàòè êàð-
òèíó ³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

Òîæ, ÿêùî ïðàâîîõîðîíö³ äî-
âåäóòü ïðè÷åòí³ñòü íàçâàíî¿ íàìè 
âèùå ëþäèíè äî çëî÷èíó, ñïðàâà 
ï³äå íà ðîçãëÿä ñóäó. Ðåäàêö³ÿ 
RIA ñë³äêóâàòèìå çà ðîçâèòêîì 
ïîä³é íàâêîëî ö³º¿ òåìè ³, ÿêùî 
ïàí Ñåðã³é ïðèãàäàº ùîñü ³ çà-
õî÷å ïðåäìåòíî ïðîêîìåíòóâàòè 
âèïàäîê, ìè îïóáë³êóºìî éîãî 
ðîçïîâ³äü.

Константин Карачун
Та собака нападає на людей! Мене особисто вкусила. Так що правильно вчинив!

Любовь Кулинич
Можливо погане порівняння, но королева Єлизавета любила собак і тварин взагалі, 
вона була великою людиною. Це до того, що цей вчинок показав, яка “велика людина’’ 
сиділа за кермом автомобіля. І він повинен нести відповідальність згідно закону.

Анна Ткачук
У нас бабулю, яка винесе на базар десяток яблук, посадять і оштрафують. А у кого є 
гроші, зв’язки — нічого не буде. Так ми живемо! (

Валентина Самань
Суд його виправдає і машина не його, і пес сам під неї кинеться, і темно буде, і алібі 
знайдуть. Наїхати свідомо на тварину не кожен зможе. Це треба бути повною скотиною. 
Цікаво, що він робить з людьми, які не так на нього подивились.

Ольга Пенделя
У мене одне питаннячко, може не зовсiм по темi, але… Якщо накiнулась зграя собак 
на вулицi, то на кого в суд подавати? На захiсникiв тварин?

Саша Камянецький
Було б чудово, щоб міська рада зайнялась безпритульними тваринами, особливо тими, 
які агресивні, тому що по місту є агресивні безпритульні собаки.

Ольга Ткаченко
Він думає, що він крутяк… Бумеранг спрацює, бабло_ це ще не все, цивілізовано 
потрібно вирішувати питання!!!

Аркадий Крысько
Не має значення, відомий, знатний, званний. Якщо це зловмисно, то є відповідна стаття 
УК України n. 299, від 1 року до 3-х.
В німців поліція не питає, який ви в суспільстві маєте статус.
А загалом, усе набудоване в Україні, в містах, навколо, за кошти, які не обкладалися 
налогом. Це в Україні норма, так жили роками, і усі поголовно, чорний нал, конверти, 
презенти, кум, сват, брат, дружбан…
Так з дев’яностих ці «норми» і кочують до сьогодення.

Юлия Василенко
Треба доводити діло до логічного кінця. І не давати таким козлам волі. Сьогодні 
тварина, а завтра людину переїде. А ще й робить вигляд, що це не він. То певне треба 
посилюватим відповідальність за таке ставлення. Поки всі такі дії безкарні, такі уроди 
будуть відчувати себе господарями світу і чинити беззаконня.

КОМЕНТУЮТЬ ЧИТАЧІ НА САЙТІ «20 ХВИЛИН» (подаємо, зберігаючи орфографію дописувачів)

Скріншот із відео з камер відеоспостереження. Водій Audi розганяється і на швидкості 
намагається переїхати собаку, яка лежить посеред вулиці

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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òðóáè äîâæèíîþ ïî 50 ìåòð³â. 
Òðóáè ç’ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ, çà-
ïîâíåí³ ñïåö³àëüíîþ ð³äèíîþ. 
Ï³ñëÿ íàãð³âàííÿ ð³äèíà ïîäà-
ºòüñÿ ó êîòåëüíþ. Òàì ïåðåäàº 
òåïëî ó ºìí³ñòü ç âîäîþ. Ï³ñëÿ 
íàãð³âàííÿ âîäà íàäõîäèòü ó ñèñ-
òåìó îïàëåííÿ. Òåïëîâèé íàñîñ 
òàêîæ çíàõîäèòüñÿ ó êîòåëüí³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
â³í ìàº íåâåëèê³ ðîçì³ðè: âè-
ñîòà ïðèáëèçíî 70 ñì, øèðèíà 
òðîõè á³ëüøà. Êð³ì òîãî, º êîìï-
ðåñîðè, ðåëå, ³íø³ íåîáõ³äí³ âóç-
ëè ³ äåòàë³. Òàì æå, ó êîòåëüí³, 
ñòî¿òü ä³æêà íà 500 ë³òð³â âîäè. 

Âîäó ïåð³îäè÷íî î÷èùàþòü â³ä 
ñîëåé — äîäàþòü ñïåö³àëüíèé 
ðîç÷èí. Ç êîòåëüí³ òðóáè éäóòü 
äî ðàä³àòîð³â ó ïðèì³ùåíí³.

Íà êîæíîìó ðàä³àòîð³ âñòàíîâ-
ëåíî òåïëîðåãóëþþ÷èé êðàí.

ßê ïîÿñíèâ Â³òàë³é Êó÷åðÿâèé, 
ñòàðó ñèñòåìó îïàëåííÿ çàì³íèëè. 
Çàì³ñòü íå¿ âñòàíîâèëè òðóáè ³ç 
ñó÷àñíîãî ìàòåð³àëó, à ðàä³àòîðè 
íå ÷àâóíí³, à ñòàëåâ³.

Îäíî÷àñíî â³äðåìîíòóâàëè 
ïðèì³ùåííÿ, ðåìîíò Áóäèíêó 
êóëüòóðè äàâíî ïëàíóâàëè. Òàêèì 
÷èíîì ïîºäíàëè ðåìîíòí³ ðîáîòè 
³ç çàì³íîþ ñèñòåìè îïàëåííÿ. Çî-

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ó íàøèõ êðàÿõ 
ãðóíò ïðîìåðçàº 
äî 80 ñì. Ãëèáøå 
óæå â³ä÷óâàºòüñÿ 

òåïëî. Òàê, íà ãëèáèí³ 8 ìåòð³â 
òåìïåðàòóðà ñòàíîâèòü +10. Êîæ-
í³ íàñòóïí³ ñ³ì ìåòð³â ó ï³äçåìåë-
ëÿ — öå äîäàòêîâî 1 êÂò òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿. Çäàâàëîñÿ á, ä³ñòàâàé òå-
ïëî ç-ï³ä çåìë³ ³ ãð³éñÿ. Âèã³äíî, 
áî íå òðåáà ïëàòèòè. Öå æ íå ãàç 
³ íå åëåêòðèêà.

×îìó æ òîä³ òåïëîâ³ íàñîñè 
íå çíàéøëè çíà÷íîãî ïîøè-
ðåííÿ — í³ ñåðåä êîðèñòóâà÷³â 
êîìóíàëüíèõ, ÷è êîìåðö³éíèõ 
áóä³âåëü, í³ ñåðåä âëàñíèê³â ³í-
äèâ³äóàëüíîãî æèòëà?

Â³òàë³é Êó÷åðÿâèé, ³íæåíåð 
ßêóøèíåöüêî¿ ãðîìàäè, ³í³ö³àòîð 
çàñòîñóâàííÿ òåïëîâîãî íàñîñà, 
êàæå, îäí³ íå â³ðÿòü, ùî ìîæíà 
ãð³òèñÿ á³ëÿ ï³äçåìíîãî òåïëà, 
³íø³ ââàæàþòü, ùî öå äåñü òàì, 
ó ªâðîï³ ÷è Àìåðèö³, ìîæóòü ñîá³ 
äîçâîëèòè, à íàì ùå ïåðåä÷àñíî 
çà òàêå áðàòèñÿ. Ïîìèëÿþòüñÿ 
îäí³ é ³íø³.

Çà ñëîâàìè ³íæåíåðà Êó÷åðÿâî-
ãî, íàñïðàâä³ öå äóæå ãàðíå àëü-
òåðíàòèâíå äæåðåëî. Íåñïðîñòà 
éîãî óæå áàãàòî ðîê³â àêòèâíî 
âèêîðèñòîâóþòü ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ.

Ãð³þòüñÿ òåïåð á³ëÿ ï³äçåìíîãî 
òåïëà ó ßêóøèíåöüê³é ãðîìàä³. 
Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê óïðîâàäæóâàëè ³ 
ÿê âèêîðèñòîâóþòü àëüòåðíàòèâó 
ãàçó é åëåêòðèö³.

ДВА МІСЯЦІ — НА ПІДГОТОВКУ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

Â³òàë³é Êó÷åðÿâèé ðàí³øå 
íå ñòèêàâñÿ íà ïðàêòèö³ ç òåìîþ 
òåïëîâèõ íàñîñ³â. ×óâ ïðî íèõ, 
àëå â ðîáîò³ íå áà÷èâ.

Éîãî óÿâó ïåðåâåðíóëà ïî¿çäêà 
äî ñòîëèö³ íà ñåì³íàð, äå éøëîñÿ 
ïðî àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåð-

ã³¿. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåì³íàðó 
ïðåäñòàâíèê îäí³º¿ ç êîìïàí³é 
çàïðîïîíóâàâ îõî÷èì ïîäèâè-
òèñÿ, ÿê ïðàöþº ãåîòåðìàëüíèé 
íàñîñ, òîáòî íàñîñ, ÿêèé â³äáèðàº 
òåïëî ³ç ãëèáèí çåìë³ ³ ïîñòàâëÿº 
éîãî ó ñèñòåìó îïàëåííÿ.

— ß ï³øîâ çàðàäè ö³êàâîñò³, — 
êàæå ïàí Â³òàë³é. — À ï³ñëÿ ïî-
áà÷åíîãî îäðàçó íàáðàâ íîìåð 
òåëåôîíó ãîëîâè íàøî¿ ãðîìàäè 
Âàñèëÿ Ðîìàíþêà ³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî º íàäçâè÷àéíî ö³êàâà òåìà.

Ðîçìîâó ïðîäîâæèëè ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ç Êèºâà. Äåòàëüíà 
ðîçïîâ³äü çàö³êàâèëà êåð³âíèêà 
ßêóøèíåöüêî¿ ãðîìàäè. Âèð³-
øèëè îá³ãð³âàòè òåïëîì çåìë³ ÷è 
íå íàéá³ëüøèé îá’ºêò ó ¿õí³é ãðî-
ìàä³ — Áóäèíîê êóëüòóðè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 1200 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â. Òóò ðîçòàøîâàí³ íèçêà 
ñòðóêòóð ³ îðãàí³çàö³é, çîêðåìà, 
â³ää³ë îñâ³òè ãðîìàäè, ÖÍÀÏ 
òîùî.

Âèá³ð íàñîñ³â íèí³ âåëèêèé. ¯õ 
ïðîïîíóº íèçêà êîìïàí³é. Ó ßêó-
øèíöÿõ çóïèíèëèñÿ íà àãðåãàò³ í³-
ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Ñàìå éîãî 
áà÷èâ ³íæåíåð ó Êèºâ³. Ôàõ³âö³ 
êè¿âñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà êîì-
ïàí³¿ êîíñóëüòóþòü ïîêóïö³â óïðî-
äîâæ óñüîãî ïåð³îäó âñòàíîâëåííÿ 
ãåîòåðìàëüíî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ 
íàäàë³ ï³ä ÷àñ ¿¿ åêñïëóàòàö³¿.

×îòèðè ì³ñÿö³ âèòðàòèëè íà âñ³ 
âèäè ðîá³ò. Ïðèáëèçíî ïîëîâèíà 
÷àñó çíàäîáèëîñÿ íà ï³äãîòîâêó 
äîêóìåíòàö³¿, ¿¿ óçãîäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äíèõ ñòðóêòóðàõ.

ТЕПЛОВИЙ ВУЗОЛ — ПІД 
СТОЯНКОЮ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

Ãîëîâíèé âóçîë òåïëîâîãî íà-
ñîñà çíàõîäèòüñÿ ï³ä ñòîÿíêîþ 
äëÿ àâòîìîá³ë³â á³ëÿ Áóäèíêó 
êóëüòóðè.

Òàì ïðîáóðèëè 24 ñâåðäëîâèíè 
ãëèáèíîþ 50 ìåòð³â. Áóð³ííÿ 
âèÿâèëîñÿ íàéá³ëüø çàòðàòíèì 
âèäîì ðîá³ò. Âñòàíîâèëè çîíäè. 
Ó êîæíîìó ðîçì³ñòèëè ïî äâ³ 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ðàí³øå ÷àñòèíó Áóäèíêó 
êóëüòóðè îá³ãð³âàëè 
åëåêòðèêîþ. І çà ì³ñÿöü 
ïëàòèëè 30 òèñ. ãðí. 
Òåïåð îá³ãð³âàþòü óñþ 
ïëîùó çà ø³ñòü òèñÿ÷

У ЯКУШИНЦЯХ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
ОБІГРІВАЮТЬ ТЕПЛОМ ЗЕМЛІ
Альтернатива  У п’ять разів менше 
стали платити за опалення Будинку 
культури у Якушинцях. Замість електрики 
використовують тепловий насос, який 
відбирає тепло із глибин землі і подає 
його для обігріву приміщення. Тепла 
вистачає на всю велику площу будівлі — 
1200 квадратних метрів. Зараз готують 
документи на теплотрасу до ще двох 
об’єктів. Чому інші не користуються 
таким дешевим джерелом енергії? Чи 
можна його використовувати у приватних 
будинках?

âí³ óòåïëèëè ñò³íè.
Ñï³âðîçìîâíèê ïðîñèòü íàãî-

ëîñèòè ó ñòàòò³ íà íåîáõ³äíîñò³ 
áåðåæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî òåïëà. 
Àáè íà öå çâåðíóëè óâàãó ò³, õòî 
ãð³ºòüñÿ á³ëÿ íüîãî. Íàçèâàº òàêå 
òåïëî «õàëÿâíèì», áî âîíî — 
áåçêîøòîâíå. Ïëàòÿòü ò³ëüêè 
çà åëåêòðèêó, ÿêó âèêîðèñòîâóº 
íàñîñ äëÿ ïîäà÷³ âîäè ó ñèñòåìó, 
àëå…

— Òåïëî çåìë³ ä³ñòàºòüñÿ íàì 
íå ïðîñòî òàê, — ãîâîðèòü ³íæå-
íåð. — Ãàç çíà÷íî øâèäøå íàãð³-
âàº âîäó, â³äïîâ³äíî, êîåô³ö³ºíò 
êîðèñíî¿ ä³¿ ãàçîâîãî òåïëà ñòà-
íîâèòü 98%.

Òåïëî ç ï³äçåìåëëÿ òàê øâèä-
êî âîäó íå íàãð³âàº. Ïîòð³áåí 
÷àñ, ùîá âèéòè íà çàïëàíîâàíó 
òåìïåðàòóðó. À âæå ï³ñëÿ öüîãî 
åëåêòðîí³êà óòðèìóº ¿¿ íà çàïðî-
ãðàìîâàíîìó ð³âí³.

Çà ðîáîòîþ òåïëîâîãî àïàðàòó 
ñòåæèòü ³íæåíåð. Êàæå, öå ùå 
îäèí ïëþñ — íå ïîòð³áåí êî-
÷åãàð. Îòîæ, ³ íà öüîìó º ïåâíà 
åêîíîì³ÿ êîøò³â.

— Òåïëîâèé íàñîñ ðîçóìíà 

øòóêà, íà÷èíåíà åëåêòðîííèìè 
«ì³çêàìè», — ãîâîðèòü ³íæåíåð 
Êó÷åðÿâèé. — Îñîáëèâîãî êîíòð-
îëþ íå ïîòðåáóº. Äîñèòü çàäàòè 
ïðîãðàìó, ³ êîìï’þòåð ìîæå âè-
êîíóâàòè ¿¿ ì³ñÿöÿìè. Òåìïåðà-
òóðó ðåãóëþº çàëåæíî â³ä ïîãîäè 
çà â³êíîì. «Òðèìàº» òàêó, ÿêó çà-
äàíî ó ïðîãðàì³.

ßêùî ðàïòîì âèíèêàþòü ïè-
òàííÿ äî ðîáîòè ñèñòåìè, ³íæå-
íåð êîíñóëüòóºòüñÿ ç ¿¿ ïîñòà÷àëü-
íèêîì. Êîíñóëüòàö³¿ ïî òåëåôîíó 
áåçêîøòîâí³. ßêùî íåîáõ³äíî 
ïðè¿õàòè íà ì³ñöå, òîä³ îïëà÷ó-
þòü âèòðàòè íà äîðîãó.

Íà ðîáîòó â íèí³øí³é îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä êîìï’þòåð óæå 
íàëàøòîâàíèé.

Â³í àâòîìàòè÷íî âêëþ÷èòüñÿ, 
êîëè òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ íà âó-
ëèö³ îïóñòèòüñÿ äî +12 ãðàäóñ³â.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ íàãàäàºìî, ùî 
ó íàøèõ áóäèíêàõ îïàëþâàëüíèé 
ñåçîí ïî÷èíàþòü çà óìîâè, êîëè 
òåìïåðàòóðà çíèæóºòüñÿ äî âîñü-
ìè ãðàäóñ³â òåïëà. Òà ùå é íåîá-
õ³äíî, ùîá âîíà çàëèøàëàñÿ òà-
êîþ óïðîäîâæ òðüîõ äí³â.

Недоліків у роботі самого комп’ютера 
інженер Кучерявий не знаходить. Ще 
раз повторює, що тепловий насос це 
розумний агрегат з гарними електро-
нними «мізками».
Проблема в іншому, каже співрозмовник. 
Він дорогий на старті. Дорого коштують 
також бурильні роботи. Зате згодом все 
це окуповується сторицею.

Інженер припускає, що після нинішньої 
зими, яку нам обіцяють непростою саме че-
рез енергоносії, збільшиться число тих, хто 
захоче мати в себе геотермальний насос.
Для підтвердження його ефективності 
і економічності інженер наводить такі 
цифри: при споживанні однієї кВт-години 
електрики тепловий насос віддає чотири 
кВт теплової енергії.

Які недоліки підземного тепла?
— Насос працює відмінно, — розповів 
голова Якушинецької громади Василь 
Романюк. — До того ж, забезпечує сут-
тєву економію коштів.
Співрозмовник навів такі цифри. Раніше 
Будинок культури обігрівали електрикою. 
І то лише частину приміщення. За місяць 
платили 30 тис. грн. Тепер обігрівають 
усю площу, зокрема, дві великі актові 

зали, і платять шість тисяч гривень.
— Пригадую, як мерзли діти у кімнатах 
для гурткової роботи чи під час репети-
цій, — продовжує пан Романюк. — Тепер 
піт витирають з чола.
Саме тому вирішили продовжити тепло-
трасу, щоб так само опалювати ще два 
об’єкти соціальної сфери. Нині готують до-
кументацію. Є домовленості з інвестором…

Підземним теплом будемо обігрівати ще два об’єкти

Запитую в інженера Віталія Куче-
рявого, чи не планує встанови-
ти тепловий насос для обігріву 
власного будинку?
Каже, обов’язково зробив би 
це. Однак проживає у багато-
поверхівці.
Тим часом переконує близько-
го родича у економному теплі 

з підземелля. Той має приватну 
оселю.
Кучерявий допомагатиме. Бо ж 
має досвід. Уже придивився 
до насоса. За його словами, 
на будинок у родича потрібен 
буде тепловий геотермаль-
ний насос вартістю приблизно 
3200 доларів.

Встановив би у приватному будинку

Приміщення Будинку культури має площу 1200 квадратних метрів.
Його обігрівають тепловим насосом. Він невеликий за розмірами, але багато економить
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îçíà÷àþòü ä³¿, êîòð³ ðåëåâàíòí³ 
äî âèæèâàííÿ. Íàïðèêëàä, ëþäè 
À òèïó ìîæóòü íàìàãàòèñÿ âòåêòè 
ç áë³íäàæà ï³ä ÷àñ àðòîáñòð³ëó. 
Ëþäè À òèïó øâèäêî ä³þòü â åêñ-
òðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, àëå, ïîð³â-
íÿíî ç ëþäüìè Á òèïó, íàáàãàòî 
ïîâ³ëüí³øå ïðèõîäÿòü äî íîðìè 
ï³ñëÿ ñòðåñîðíèõ íàâàíòàæåíü.

Ëþäè Á òèïó íàáàãàòî êðàùå 
ïåðåíîñÿòü óìîâè, íà ÿê³ âîíè 
íå ìîæóòü âïëèíóòè, â³ä ÿêèõ 
íå ìîæóòü âòåêòè òà ÿê³ íå ìî-
æóòü ïåðåäáà÷èòè. Íà ùî öå ñõî-
æå? Íà àðòîáñòð³ë. Êîëè ïîòð³áíî 
äîâãî ÷åêàòè â ñèòóàö³¿ íåâèçíà-
÷åíîñò³ ëþäè À òèïó îòðèìóþòü 
äóæå ñåðéîçíó ñòðåñîðíó øêî-
äó — öå íàçèâàºòüñÿ õðîí³÷íèé 
àáî íåêîíòðîëüîâàíèé ñòðåñ.

ßê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ, 
ëþäè Á òèïó êðàùå ïåðåíîñÿòü 
íåâèçíà÷åí³ñòü â³éíè àáî ³íøèõ 
åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³é. Âîíè 
ìåíøå âòðà÷àþòü çäàòí³ñòü ëî-

ã³÷íî ìèñëèòè àáî íàâ÷àòèñÿ.
×è ìîæå ëþäèíà áóòè îäíî÷àñ-

íî îáîìà òèïàìè? Í³, íå ìîæå. 
Ìè äîâîë³ ñêëàäí³ ³ñòîòè ³ ìè 
ìîæåìî ïðèâ÷èòè ñåáå â ïåâíèõ 
ñèòóàö³ÿõ ä³ÿòè øâèäêî ÷è ïî-
â³ëüíî. Â êîæíîãî ç íàñ º ñâ³é 
ð³âåíü ñòðåñó, ï³ñëÿ ÿêîãî âêëþ-
÷àòüñÿ ñàìå âðîäæåí³ ïðîãðàìè. Ç 
òî÷êè çîðó òàêòèêè äóæå çðó÷íî 
çíàòè, äî ÿêîãî òèïó âè íàëåæèòå.

ЯК ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ СТРЕСУ?
Íàø ñòðåñ — öå ðîáîòà äâîõ 

àâòîíîìíèõ íåðâîâèõ ñèñòåì: 
ñèìïàòè÷íî¿ òà ïàðàñèìïàòè÷íî¿. 
Ùîá ï³äíÿòè ð³âåíü ñòðåñó, ïðà-
öþº ñèìïàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà. 
Ùîá ñòðåñ çíèæóâàâñÿ, ïðàöþº 
ïàðàñèìïàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà.

Ñèìïàòè÷íà íåðâîâà ñèñòåìà 
ïðèøâèäøóº äèõàííÿ, à ïàðàñèì-
ïàòè÷íà çàãàëüìîâóº. Íà äèõàííÿ 
ìè ìîæåìî âïëèâàòè. Òåõí³êè äè-
õàííÿ ïðàöþþòü, êîëè òè çíàºø, 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Äëÿ ï³äãîòîâ-
êè ö³º¿ êîðèñíî¿ 
ïóáë³êàö³¿ ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ç 

«Âàëüäå» — â³éñüêîâîñëóæáîâöåì 
Êîñòÿíòèíîì Óëüÿíîâèì, àâòî-
ðîì êíèãè «Áðîíüîâàíèé Ðîçóì: 
áîéîâèé ñòðåñ òà ïñèõîëîã³ÿ åêñ-
òðåìàëüíèõ ñèòóàö³é».

— Âàæëèâî çíàòè îäíå çîëîòå 
ïðàâèëî íàøî¿ ñòðåñðåàêö³¿, — 
íàãîëîøóþòü àâòîðè ³íôîðìà-
ö³¿, ðîçì³ùåíî¿ íà ñòîð³íö³ Ñèëè 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè ÇÑÓ. — 
Â êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿ ìè ðîáèìî 
íå òå, ùî ïîòð³áíî, à òå, äî ÷îãî 
ìè çâèêëè. Íàìàãàþ÷èñü çá³ëü-
øèòè íàø³ øàíñè íà âèæèâàííÿ, 
ìîçîê â³ääàº ïð³îðèòåò øâèäêèì, 
³íòó³òèâíèì ä³ÿì.

Äàë³ öèòóºìî ïîÿñíåííÿ, ÿê³ 
äàº Êîñòÿíòèí Óëüÿíîâ ç ïîçèâ-
íèì «Âàëüäå», òà éîãî ïîðàäè, 
ÿê êåðóâàòè ñîáîþ â ñòðåñîâ³é 
îáñòàíîâö³ òà ÷èì ìîæíà äîïî-
ìîãòè áîéîâîìó òîâàðèøó, ÿêèé 
íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç³ ñòðàõîì.

БИЙ/БІЖИ АБО ЗАМРИ
Ç îãëÿäó íà áîéîâèé ñòðåñ, 

íàóêà ïîÿñíèëà íàì, ùî ³ñíóº 
äâ³ òèïîâ³ ðåàêö³¿ íà çàãðîçó: 
áèé/á³æè òà çàìðè. Ö³ äâà òèïè 
ðåàêö³¿ îáóìîâëåí³ íàøîþ ñïàä-
êîâ³ñòþ ³ äîñèòü ñèëüíî âïëèâà-
þòü íà òå, ÿêî¿ îñîáèñòî¿ òàêòèêè 
íàì íåîáõ³äíî ïðèòðèìóâàòèñü.

Ëþäè ùîäî ðåàêö³¿ íà ñòðåñ ïî-
ä³ëÿþòüñÿ íà äâà òèïè: À) áèé 
àáî á³æè, Á) çàìðè, ïåðå÷åêàé. 
Ö³ òèïè ðåàêö³é âðîäæåí³ íà÷å 
ãðóïà êðîâ³.

Ñóòí³ñòü ðåàêö³¿ òèïó À — ÿêî-
ìîãà øâèäøå óñóíóòè çàãðîçó, 
íàïðèêëàä, ðåàêö³þ «áèé», àáî 
âòåêòè â³ä íå¿ («á³æè»), àëå çàãà-
ëîì ö³ ëþäè ðåàãóþòü íà çàãðîçó 
ï³äâèùåíîþ àêòèâí³ñòþ. Ó ëþäåé 
ðåàêö³ÿ À ïðîÿâëÿºòüñÿ íå ëèøå 
«áèé àáî á³æè», à é á³ëüø øèðî-
êî, òîìó â íàïðóæåíèõ ñèòóàö³ÿõ 
ìè êðè÷èìî, ñòð³ëÿºìî â ïîâ³òðÿ 
àáî ãðàºìî ó â³äåî³ãðè.

À îñü ëþäè òèïó Á, íàâïàêè, 
çàãàëüìîâóþòüñÿ, ³íîä³ äî ïîâíî-
ãî çàö³ïåí³ííÿ. Îñòàííº òðàïëÿ-
ºòüñÿ ïðè äóæå âèñîêîìó ð³âí³ 
ñòðåñó, àëå çàãàëîì äëÿ ëþäåé 
òèïó Á ó íàïðóæåíèõ íåïðèºìíèõ 
ñèòóàö³ÿõ õàðàêòåðíî ðîçìîâëÿòè 
ïîâ³ëüí³øå òà òèõ³øå, ðóõàòèñÿ 
íå òàê øâèäêî. Ñàìå ö³ ëþäè ìî-
æóòü çàâìåðòè, ÿêùî íà íèõ ³ç-çà 
ðîãó ðàïòîâî âèëåò³ëà ìàøèíà.

Òèï Á — öå ïîâ³ëüíå ñèñòåìíå 
ïðèñòîñóâàííÿ äî íåñïðèÿòëèâèõ 
óìîâ. Òèï À — ïðî øâèäêå óñó-
íåííÿ íåáåçïåêè.

Ìîæå çäàòèñÿ, ùî äëÿ âèæè-
âàííÿ çàãàëîì òà íà íàø³é â³éí³ 
çîêðåìà ïîòð³áí³ ëèøå ëþäè òèïó 
À, àäæå âîíè øâèäê³. Àëå öå äà-
ëåêî íå òàê.

ßêùî íàì ïîòð³áåí áîºöü ïî-
ë³öåéñüêîãî ñïåöíàçó, òî êðàùå, 
ùîá â³í áóâ ëþäèíîþ òèïó À, 
àäæå äëÿ íüîãî íàéâàæëèâ³øå — 
øâèäê³ñòü ðåàêö³¿, à çàãðîçà óñó-
âàºòüñÿ äóæå ïðîñòèìè ä³ÿìè. 
À îò ñíàéïåðó êðàùå áóòè òåðï-
ëÿ÷èì, âèâàæåíèì òà íå ðîáèòè 
çàéâèõ ðóõ³â ó êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿.

Ëþäè À òèïó ä³þòü øâèäêî. 
Øâèäêî âèðîáëÿþòü ïëàí ä³é ³, 
ÿê ïðàâèëî, äåìîíñòðóþòü íåàáè-
ÿêó âîëþ ó ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïëàíó. 
²íòó¿òèâí³ òà øâèäê³ ä³¿ íå çàâæäè 

Â²ÉÍÀ

Â êîæíîãî ç íàñ º ñâ³é 
ð³âåíü ñòðåñó, ï³ñëÿ 
ÿêîãî âêëþ÷àòüñÿ ñàìå 
âðîäæåí³ ïðîãðàìè. 
Âàæëèâî çíàòè, äî 
ÿêîãî òèïó âè íàëåæèòå

БИЙ, БІЖИ АБО ЗАМРИ. 
ПРО СТРАХ І ЩО З НИМ РОБИТИ
Корисна інформація  У критичній 
стресовій ситуації ви побіжите чи впадете 
у ступор? Чи можна себе підготувати 
до артобстрілу? Як знизити рівень стресу? 
Про поведінку на фронті та можливості 
керувати собою, розповів військовий з 
позивним «Вальде», що написав книгу 
про бойовий стрес

ÿê ³ íàâ³ùî. ßêùî íàìàãàòèñÿ 
äèõàòè øâèäøå, öå ï³äâèùóº ð³-
âåíü ñòðåñó ³ òðèâîãè. Òîìó òðåáà 
ñâ³äîìî çàãàëüìîâóâàòè äèõàííÿ.

ª äâ³ íàéðîçïîâñþäæåí³ø³ 
òåõí³êè:

òåõí³êà 6 íà 8: íà ðàõóíîê 1–2-
3–4-5–6 ìè âäèõàºìî, íà ðàõóíîê 
1–2-3–4-5–6-7–8 — âèäèõàºìî;

äèõàííÿ ïî êâàäðàòó: íà ðàõó-
íîê 1–2-3–4 çðîá³òü ãëèáîêèé 
âäèõ, íà ðàõóíîê 1–2-3–4 çàòðè-
ìàéòå äèõàííÿ, äàë³ íà ðàõóíîê 
1–2-3–4 âèäèõí³òü.

Ìè ïåðåíàïðàâëÿºìî ñâîþ 
óâàãó ç òîãî «Áîæå, ÿê ñòðàø-
íî!» íà ÿêóñü ä³þ — ìè ðàõóºìî. 
Íàø ìîçîê ïðàöþº òàê: ÿêùî â³í 
äóìàº, àíàë³çóº, òîä³ â³í çíèæóº 
ð³âåíü ñòðåñó. Ìè çì³íèëè áàëàíñ 
ðîáîòè ñèìïàòè÷íî¿ ³ ïàðàñèì-
ïàòè÷íî¿ íåðâîâèõ ñèñòåì.

ЯК ДОПОМОГТИ ЛЮДИНІ, ЯКА 
ВПАЛА В СТУПОР?

Ïðè÷èí, ÷îìó ëþäèíà çàâìè-
ðàº ³ äèâèòüñÿ ðîçôîêóñîâàíèì 
ïîãëÿäîì, ìîæå áóòè áàãàòî. Çî-
êðåìà, öå ìîæå áóòè òèï ñòðåñ-
ðåàêö³¿ Á, éîãî ïðèðîäà — öå çà-
âìåðòè. Öüîãî óíèêíóòè ìîæíà, 
ó ïåðøó ÷åðãó, çàâäÿêè íàâ÷àííþ 
³ òðåíóâàííþ.

Öå ìîæå áóòè äóæå âåëèêèé 
ð³âåíü ñòðåñó, êîëè ëþäèíà âòðà-
÷àº êîíòðîëü íàä ñâî¿ìè ðóõàìè. 

ßê äîïîìîãòè? Òðåáà éîãî òÿãòè 
êóäèñü ÿê ì³øîê ç êàðòîïëåþ. 
Ëþäèíà âñåðåäèí³ ñâîº¿ ãîëîâè 
ìîæå äóæå-äóæå õîò³òè êóäèñü 
á³ãòè, àëå ò³ëî íå ñëóõàºòüñÿ.

Âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðî çàêîí Õ³-
êà-Õàéìàíà — ÷èì á³ëüøå ó íàñ 
âàð³àíò³â ä³é, òèì äîâøèé ÷àñ 
íà ðåàêö³þ. Êîëè ó ëþäèíè âæå 
âèðîáëåíà ïðîãðàìà ïîâåä³íêè, 
òî âîíà ðåàãóº øâèäêî, à êîëè ¿¿ 
íåìà, òî ìîçîê ïî÷èíàº ïåðåáèðà-
òè âñ³ âàð³àíòè ä³é. ² òîä³ ëþäèíà 
ñòî¿òü ³ «äèâèòüñÿ ìóëüòèêè» — 
âñå æèòòÿ ïåðåä î÷èìà ìîæå 
ïðîìàéíóòè, áî ìîçîê «ðèºòüñÿ 
ïî øóõëÿäàõ»: ìîæå, òàì º ÿêèéñü 
âàð³àíò ä³é. Ùîá öüîãî íå òðàïè-
ëîñü, ëþäèí³ ïîòð³áíî âèðîáèòè 
äëÿ ñåáå çàë³çîáåòîííèé øàáëîí 
ä³é. Ëþäèíà â ñòðåñ³ ðîáèòü íå òå, 
ùî òðåáà, à òå, ùî çâèêëà.

Êîëè õòîñü ïîðó÷ ³ç âàìè âïàâ 
ó ñòóïîð, íå òðåáà ñëóõàòè ëþ-
äåé, ÿê³ êàæóòü, ùî òðåáà âäàðèòè 
ïî îáëè÷÷þ, — öå ïîãàíà ³äåÿ. Ìè 
ðàäèìî âèéòè ç éîãî ïîëÿ çîðó, 
âçÿòè çà êîì³ð ³ äîáðÿ÷å ñòðóõ-
íóòè. Öå ä³º íà âåñòèáóëÿðíèé 
àïàðàò ³ ìîçîê íà÷å ïåðåçàâàí-
òàæóºòüñÿ.

Ó ìàñ³ ñâî¿é öå ïðàöþº, ìîæå, 
íå ç ïåðøîãî ðàçó, à ç äðóãîãî-
òðåòüîãî. Ïîòð³áíî â öåé ÷àñ 
ïîñò³éíî çâåðòàòèñÿ äî ëþäèíè 
íà ³ì’ÿ.

У Вінниці посадовець «допомагав» чоловікам втекти 
за кордон через «Шлях»
ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Íà Â³ííè÷÷èí³ ÑÁÓ âèêðèëà 
íîâó ñõåìó íåçàêîííîãî ïåðå-
ïðàâëåííÿ «óõèëÿíò³â» ÷åðåç 
äåðæêîðäîí: ¿õ âíîñèëè ó ñïèñêè 
ñèñòåìè «Øëÿõ». Çà ³íôîðìàö³-
ºþ ÑÁÓ Â³ííè÷÷èíè, ïîñàäîâåöü 
àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«äîïîìàãàâ» ÷îëîâ³êàì ïðèçî-
âíîãî â³êó âòåêòè çà êîðäîí, 
óíèêíóâøè ìîá³ë³çàö³¿ ï³ä ÷àñ 
ä³¿ âîºííîãî ñòàíó.

«Â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî ïîñàäî-
âà îñîáà ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ìàº 
ë³öåíç³þ íà çä³éñíåííÿ ì³æíà-
ðîäíèõ âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü, 

âíîñèëà íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ 
äî ªäèíîãî êîìïëåêñó ³íôîðìà-
ö³éíèõ ñèñòåì «Øëÿõ», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³.

Çàäîêóìåíòóâàëè, ùî ÷îëîâ³-
êè ïðèçîâíîãî â³êó íåçàêîííî 
âè¿æäæàëè çà êîðäîí ó ñòàòóñ³ 
«äðóãîãî âîä³ÿ» âàíòàæ³âêè, ïðè-
êðèâàþ÷èñü îô³ö³éíèì ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿì íà â³ííèöüêîìó 
ï³äïðèºìñòâ³.

Îïåðàòèâíèêè ñïåöñëóæáè 
âñòàíîâèëè áëèçüêî 50 àíàëî-
ã³÷íèõ åï³çîä³â.

Çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü 26-ð³÷íîãî 
÷îëîâ³êà çàäîêóìåíòóâàëè ñë³ä÷³ 
Â³ííèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ïîë³ö³¿ ñï³ëüíî ç ïðàö³â-

íèêàìè Óïðàâë³ííÿ ñëóæáè áåç-
ïåêè Óêðà¿íè çà ïðîöåñóàëüíîãî 
êåð³âíèöòâà â³ííèöüêî¿ îêðóæíî¿ 
ïðîêóðàòóðè. Ïîäðîáèö³ ðîçïî-
â³ëè â îáëàñíîìó ãëàâêó ïîë³ö³¿.

Çà äàíèìè ñë³äñòâà, äî îðãàí³-
çàö³¿ êàíàëó íåçàêîííîãî ïåðå-
ïðàâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â ÷åðåç êîð-
äîí ïðè÷åòíèé òåðíîïîëÿíèí, 
êîòðèé ïðîæèâàâ òà ïðàöþâàâ 
ó Â³ííèö³ íà ïîñàä³ ä³ëîâîäà 
îäíîãî ³ç â³ííèöüêèõ òîâàðèñòâ, 
ÿêå ìàº ë³öåíç³þ íà çä³éñíåííÿ 
ì³æíàðîäíèõ âàíòàæíèõ ïåðå-
âåçåíü.

Ï³äïðèºìëèâèé çëîâìèñíèê, 
ìàþ÷è äîñòóï äî ªäèíîãî êîìï-
ëåêñó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì 

Óêðòðàíñáåçïåêè «Øëÿõ», ó ïå-
ð³îä ç 24 ëþòîãî ïî 3 ÷åðâíÿ âí³ñ 
äî áàçè íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ ïðî 
17 ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íå ïåðåáóâàëè 
ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ³ç ÒÎÂ, 
äëÿ íàäàííÿ ¿ì ñòàòóñó äðóãî-
ãî âîä³ÿ ó çä³éñíåíí³ òðàíñôåðó 
÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí, ùî 
äîçâîëÿëî áàæàþ÷èì ïîêèíóòè 
òåðèòîð³þ Óêðà¿íè. Ìåòîþ ïî-
¿çäêè ÷îëîâ³ê³â çà êîðäîí áóëî 
ï³ëüãîâå ðîçìèòíåííÿ àâò³âîê.

— Òàêèì ÷èíîì ï³äîçðþâàíèé 
ñïðèÿâ ó áåçïåðåøêîäíîìó ïå-
ðåòèí³ êîðäîíó ÷åðåç îô³ö³éí³ 
ïóíêòè ïðîïóñêó 17 ÷îëîâ³êàì, 
ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó íåîäíîðàçîâî 
ñêîðèñòàëèñü òàêîþ ìîæëèâ³ñ-

òþ òà ïîâåðòàëèñü íà òåðèòîð³þ 
Óêðà¿íè çà êåðìîì ëåãêîâèõ 
òà/àáî âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â 
ìàðîê LEXUS, BMW, AUDI, 
VOLKSWAGEN, HYUNDAI, 
FORD, MITSUBISHI, KIA, 
MAN,  DAF,  IVECO òà 
MERCEDES-BENZ, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Îðãàí³çàòîðó ñõåìè ïîâ³äîìèëè 
ïðî ï³äîçðó çà Ñòàòòåþ 332 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(Íåçàêîííå ïåðåïðàâëåííÿ îñ³á 
÷åðåç äåðæàâíèé êîðäîí Óêðà-
¿íè), ÿêà ïåðåäáà÷àº ïîêàðàí-
íÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê äî ñåìè ðîê³â.

В критичній ситуації ми робимо не те що потрібно, 
а те, до чого звикли. Намагаючись збільшити шанси 
на виживання, мозок віддає пріоритет інтуїтивним діям
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(067)1079091

Çàâäÿêè íåáàéäó-
æîñò³ ³ íàïîëåãëè-
âîñò³ äâîõ â³ííè÷à-
íîê ë³òíÿ æ³íêà ç 

Äîíå÷÷èíè, ÿêà æèëà íà çàë³ç-
íè÷íîìó âîêçàë³ ó Â³ííèö³, ìàº 
òåïåð ïðèõèñòîê.

Îäíà ç ïàñàæèðîê, ÿêà âèéøëà 
ðàíî-âðàíö³ ç ïî¿çäà ó Â³ííèö³, 
çâåðíóëà óâàãó íà æ³íêó ç òðüîìà 
ñóìêàìè ó ðóêàõ. Áóëî âèäíî, ùî 
âîíà íå ì³ñöåâà. Íå îð³ºíòóâàëà-
ñÿ íà òåðèòîð³¿ âîêçàëó. Â³ííè-
÷àíêà çàïèòàëà, õòî âîíà, çâ³äêè, 
÷è ïîòð³áíà äîïîìîãà?

НАВКОЛО НЕЇ ВЕСЬ ЧАС 
КРУТИЛИСЯ БЕЗХАТЬКИ

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè æ³íêà íàçâàëà 
ñåáå. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïîêàçà-
ëà ïàñïîðò. Çâàòè ¿¿ Ëþäìèëà, 
6 ÷åðâíÿ âèïîâíèëîñÿ 72 ðîêè. 
Ñêàçàëà, ùî âîíà ïåðåñåëåíêà 
ç Äîíå÷÷èíè. Äîíåäàâíà ïåðå-
áóâàëà ó Êðîïèâíèöüêîìó. Òàì 
íå âñå ïîäîáàëîñÿ, òîìó ïåðå-
¿õàëà äî Â³ííèö³. Òóò í³êîãî 
íå çíàº. Òîìó ïîêè ùî çóïèíè-
ëàñÿ íà âîêçàë³. Íà öüîìó ïî-
ïðîùàëèñÿ.

Ðàíêîâå çíàéîìñòâî íå äàâàëî 
ñïîêîþ â³ííè÷àíö³. Ùî á íå ðî-
áèëà ïðîòÿãîì äíÿ, â äóìêàõ çãà-
äóâàëà ïåðåñåëåíêó ç âîêçàëó. 
Çàòåëåôîíóâàëà ñâî¿é ïîäðóç³ 
íà ³ì’ÿ Îëüãà. Ðîçïîâ³ëà ¿é ïðî 
ðàíêîâó çóñòð³÷ ³ç ïåðåñåëåíêîþ. 
Âèð³øèëè ïî¿õàòè äî íå¿, ïðè-
âåçòè ¿ñòè. Çàîäíî ùå ðàç ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ, ùîá çðîçóì³òè, ÷îìó 
æ³íêà æèâå íà âîêçàë³.

¯é çàïðîïîíóâàëè ïî¿ñòè ³ âîíà 
íå â³äìîâèëàñÿ.

— Íàñòîðîæóâàëî òå, ùî íà-
âêîëî âåñü ÷àñ êðóòèëèñÿ áåç-
õàòüêè, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Îëü-
ãà. — ß ïîïðîñèëà ïðàö³âíèê³â 
âîêçàëó, ùîá äîçâîëèëè ïåðåñå-
ëåíö³ ïåðåáóâàòè ó ïëàòíîìó çàë³ 
î÷³êóâàííÿ. Ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ. 
Ìåí³ â³äïîâ³ëè, ùî öÿ æ³íêà óæå 
íå ïåðøèé äåíü òóò. Ìîâëÿâ, çàë 
äëÿ òèõ, ó êîãî º êâèòîê íà ïî-
òÿã. Ñëîâîì, íå ïåðåêîíàëà ñï³â-

ðîçìîâíèê³â.
Ïàí³ Îëüãà êàæå, ùî çàïèòàëà 

ó Ëþäìèëè, ÷è º â íå¿ ìîæëè-
â³ñòü ïîñåëèòèñÿ ó ê³ìíàò³ äëÿ 
ïðè¿æäæèõ?

Ó â³äïîâ³äü ïåðåñåëåíêà ä³ñòàëà 
êîíâåðò, íàáèòèé 500-ãðèâíåâè-
ìè êóïþðàìè.

Ï³ñëÿ öüîãî ä³ñòàâàëà ãðîø³ ³ 
ðîçêëàäàëà íà ëàâö³.

¯¿ ïîïðîñèëè íå ðîáèòè öüî-
ãî, àäæå íàâêîëî áàãàòî ÷óæèõ 
ëþäåé.

— Ìåí³ çäàëîñÿ, ùî æ³íêà 
ïîòðåáóº, ùîá ¿¿ îãëÿíóëè ë³êà-
ð³, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïàí³ 
Îëüãà. — Íàñòîðîæèëî íå ò³ëüêè 
òå, ùî âîíà ðîáèëà ç ãð³øìè. 
Çäèâóâàííÿ âèêëèêàëè äåÿê³ ³íø³ 
äåòàë³. Íàïðèêëàä, âçóòòÿ âîíà 
çàëèøèëà â ³íøîìó ê³íö³ çàëó. 
Íà ï³äâ³êîíí³ ëåæàëè íåäî¿äåí³ 
áóëî÷êè. Âîíà ñêàçàëà, ùî öå ¿é 
ëþäè ïðèíåñëè, à âîíà ¿ì çà-
ïëàòèëà. Ìàþ÷è ñò³ëüêè ãðîøåé, 
÷îìó íå ïîñåëèòèñÿ â ãîòåëü, 
÷è õî÷à á ó ê³ìíàòó â³äïî÷èíêó, 
à íî÷óâàòè íà ëàâö³ â çàë³ î÷³-
êóâàííÿ?

Â³ííè÷àíêè âèêëèêàëè øâèäêó 
äîïîìîãó.

Ìîëîä³ ë³êàð³ ³ ìåäñåñòðà ïî-
ðîçìîâëÿëè ç ïåðåñåëåíêîþ ³ 
ñêàçàëè, ùî âîíà íå ¿õ ïàö³ºíò.

— Áà÷èëè á âè, ÿê ÿ ïåðåêî-
íóâàëà ¿õ çàáðàòè æ³íêó íà îá-
ñòåæåííÿ, — êàæå Îëüãà. — Ï³ä 
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ âîíà ðàïòîì ïî-
÷èíàëà ãîâîðèòè íå ïðî òå, ïðî 
ùî ¿¿ çàïèòóâàëè. Çâåðòàëè óâàãó 
äåÿê³ ³íø³ ïðîÿâè íåàäåêâàòíî¿ 
ïîâåä³íêè. Àëå ïåðåêîíàòè ìå-
äèê³â íå âäàëîñÿ.

Áðèãàäà øâèäêî¿ ïî¿õàëà.
Îëüãà ç ïîäðóãîþ çàòåëåôî-

íóâàëè ó ïîë³ö³þ. Ïîë³öåéñüê³ 
ïåðåâ³ðèëè äîêóìåíòè ïåðåñå-
ëåíêè. Ñêàçàëè, ùî ó íèõ íåìà 
ï³äñòàâ ïðîâîäèòè ÿê³-íåáóäü ä³¿ 
ç ö³ºþ æ³íêîþ.

СПЕРШУ НЕХАЙ ПРОЙДЕ 
МЕДИЧНУ КОМІСІЮ

— Íå ìîãëè ìè çàëèøèòè áåç 
íàãëÿäó ïàí³ Ëþäìèëó, õî÷à âîíà 
³ ÷óæà äëÿ íàñ, àëå æ ó òàêîìó 
â³ö³ íî÷óâàòè íà âîêçàë³ ç òðüîìà 

«Áåçõàòüêè õîäèëè 
ïîðó÷. Ñêëàäàëîñÿ 
âðàæåííÿ, ùî âîíè 
ò³ëüêè é ÷åêàþòü, êîëè 
ìè çàëèøèìî æ³íêó 
íàîäèíö³»

«ДІСТАЛА З КОНВЕРТА 500-СОТКИ, 
РОЗКЛАЛА НА ЛАВЦІ…»
Історія переселенки  Евакуювалася 
з Донеччини у Кропивницький, але 
опинилася у Вінниці і жила на вокзалі. 
Там її пограбували — вкрали не тільки 
гроші, а й речі. Завдяки небайдужості 
двох вінничанок 72-річна донеччанка має 
тепер прихисток. Де жінка тепер і що вона 
розповіла RIA?

Ï³ñëÿ öüîãî ç íåþ ïîïðîùà-
ëèñÿ, ïîîá³öÿëè íàñòóïíîãî äíÿ 
çíîâó ïðèíåñòè ïî¿ñòè. Ïåðåä 
òèì, ÿê ï³òè, ïîïðîñèëè íàçâàòè 
íîìåð òåëåôîíó.

— Òåëåôîí ñïüîðë³, — â³äïî-
â³ëà ïåðåñåëåíêà. Âåñü ÷àñ ðîç-
ìîâëÿëà ðîñ³éñüêîþ.

Ïðî ïåðåñåëåíêó ç âîêçàëó â³-
ííè÷àíêè ïîâ³äîìëÿëè íà ãàðÿ÷³ 
ë³í³¿ ó Êè¿â, ùå ðàç òåëåôîíóâàëè 
ó ïîë³ö³þ, ïîøèðèëè ³íôîðìàö³þ 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ…

НА КЛАПТИКУ ПАПЕРУ 
НАПИСАНО СЛОВО «СУСІДИ»

Ó íåä³ëþ áàáóñþ Ëþäìèëó â³-
ííè÷àíêè çíîâó çàñòàëè íà âîê-
çàë³. Ñòîìëåíó íà âèãëÿä, ç î÷è-
ìà, ÷åðâîíèìè â³ä áåçñîííÿ.

Âîíà ïîäÿêóâàëà çà êàðòîïëþ ç 
ì’ÿñîì. Òå, ùî íå äî¿ëà, ïîêëàëà 
â ñóìêó, ñêàçàëà, ùî çàëèøàº 
íà ïîò³ì.

Êîëè âîíà êëàëà ñóäîê ç õàð÷à-
ìè â ñóìêó, ä³ñòàëà çâ³äòè ôàéë 
ç äîêóìåíòàìè.

Îëüãà çâåðíóëà óâàãó, ùî ñàìå 
ç öüîãî ôàéëó âîíà áðàëà ïàñ-
ïîðò, êîëè íàïåðåäîäí³ ïðè¿æ-
äæàëà ïîë³ö³ÿ. Òåïåð ïàñïîðòà 
íå áóëî. Çàì³ñòü íüîãî ëåæàëà 
êîï³ÿ. Âèäíî áóëî òàêîæ êó-
ïþðè ð³çíîãî íîì³íàëó. Ñõîæå, 
ï’ÿòèñîòåííó æ³íêà óæå ðîçì³-
íÿëà.

Â³ííè÷àíêè çâåðíóëè óâàãó 
íà êëàïòèê ïàïåðó ç íîìåðîì 
òåëåôîíó, ïîðó÷ ç ÿêèì áóëî íà-
ïèñàíî ñëîâî «ñóñ³äè».

Çàïèòàëè, ÷è ìîæíà çàòåëåôî-
íóâàòè ïî öüîìó íîìåðó. Æ³íêà 
íå çàïåðå÷óâàëà.

ДОЧКА У МОСКВІ, СИН 
У ЛЬВОВІ

Ó â³äïîâ³äü íà òåëåôîííèé 
äçâ³íîê â³ííè÷àíîê ñóñ³äè ãî-
âîðèëè, ùî äîáðå çíàþòü ïàí³ 
Ëþäìèëó. Ùîïðàâäà, äèâóâàëèñÿ, 
÷îìó âîíà ó Â³ííèö³. Àäæå åâàêó-
þâàëè ¿¿ ó Êðîïèâíèöüêèé. Ñêà-
çàëè, ùî ïîâ³äîìèëè äî÷êó ïðî 
òå, ùî ìàìà çíàõîäèòüñÿ íà âîê-
çàë³. Äî÷êà ïðîæèâàº ó Ìîñêâ³.

Çà ñëîâàìè ñóñ³ä³â, äî÷êà, í³-
áèòî êîãîñü ïðîñèëà çàáðàòè ¿¿ 
äî ñåáå, àëå ò³, ÷îìóñü, íå çðî-
áèëè öüîãî.

— Âè â³äïðàâòå ¿¿ äî Ëüâîâà, 
ïîñàä³òü íà ïî¿çä, òàì ó íå¿ ìî-
ëîäøèé ñèí, éîãî òóäè åâàêóþâà-
ëè, — ðàäèëè â³ííè÷àíêàì ñóñ³äè 
Ëþäìèëè.

Âîíè æ ñêàçàëè, ùî ó ñèíà 
ãðóïà ³íâàë³äíîñò³.

— Ó ïîíåä³ëîê âðàíö³ ïå-
ðåä ðîáîòîþ ÿ çíîâó ïðè¿õàëà 
íà âîêçàë ç õàð÷àìè äëÿ ïàí³ 
Ëþäìèëè, — êàæå Îëüãà. — Ó çàë³ 
¿¿ íå ïîáà÷èëà. Îá³éøëà âîê-
çàë. Âèéøëà íà ïåðîí. ×åêàëà 
òî â îäíîìó ì³ñö³, òî â ³íøîìó. 
¯¿ í³äå íå áóëî.

Ïðîòÿãîì äíÿ íå ðàç äóìàëà, 
äå ìîãëà ïîä³òèñÿ æ³íêà?

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè çíîâó 
ïîäàëàñÿ íà âîêçàë.

Íà æàëü, ³ öüîãî ðàçó ïàí³ Ëþä-
ìèëè íå çóñòð³ëà.

Ольга подзвонила ще раз сусідам 
переселенки, з якими уже спілку-
валася раніше. Запитала, чи нема 
у них інформації про землячку.
— Вона у Вінниці, її завезли у бу-
динок-інтернат, — пояснили їй і 
додали, що вона уже телефону-
вала їм.
— Але ж у неї нема телефону? — 
сказала вінничанка.
— Знайшовся, — сказали сусіди. — 
Кудись запхала у свої речі. Коли 

почала їх перебирати, побачила, 
одразу нам подзвонила. А ось 
одну сумку з речами вкрали, і 
грошей нема, нічого не зали-
шили, все вкрали.
Після розмови з сусідами Ольга 
телефонувала пані Людмилі.
Жінка одразу поцікавилася, хто 
телефонує. Ольга сказала, що це 
та вінничанка, яка приносила їй 
харчі на вокзал.
— На який вокзал? — перепита-

ла переселенка. — Не була я ні 
на якому вокзалі і ніхто мені їсти 
туди не приносив.
Журналіст RIA теж телефонував 
переселенці Людмилі. Вона від-
повіла, що її привезли в буди-
нок-інтернат. Хто привіз? Каже, 
швидка допомога.
Підтвердила, що сумку і гроші 
у неї вкрали.
— Заснула вночі, а коли про-
снулася, то побачила, що сумки 

нема, а потім почала шукати гро-
ші, їх теж не знайшла, — говорить 
пані Людмила.
Запитую, де це сталося? Каже, 
на вокзалі, там вона ночувала.
Розповіла, що гроші їй дали 
люди. Паспорт залишився при 
ній.
Умовами в інтернаті задоволена. 
Сказала, що її невдовзі забере 
дочка. Пообіцяла це під час роз-
мови по телефону.

Гроші й сумку вкрали, а телефон знайшовся
Нині у Вінниці проживає при-
близно 40 тисяч вимушених 
переселенців, які залишили 
свої домівки через війну.
В області таких ще більше — 
180 тисяч.
Якщо взяти до уваги, що у ре-
гіоні нараховується 1,6 міль-
йона жителів, то переселенці 
становлять понад 10%.
Цифри взято з повідомлень 
міської й обласної влади.

Довідка

âåëèêèìè ñóìêàìè ðå÷åé, äîêó-
ìåíòàìè, êîíâåðòîì ç ãð³øìè, 
ÿê³ ïåðåä öèì âèñòàâèëà íàïî-
êàç, — ãîâîðèòü ïàí³ Îëüãà. — 
Òèì á³ëüøå, ùî áåçõàòüêè îäèí 
çà îäíèì ïåð³îäè÷íî ïðîõîäèëè 
ïîðó÷. Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî 
âîíè ò³ëüêè é ÷åêàþòü, êîëè ìè 
çàëèøèìî æ³íêó íàîäèíö³.

Ó Ö³ëîäîáîâ³é âàðò³ â³ííè÷àí-
êàì íàäàëè äåê³ëüêà íîìåð³â òå-
ëåôîí³â âîëîíòåð³â.

Ï³ñëÿ äçâ³íêà íà îäèí ³ç íîìå-
ð³â Îëüãà çðîçóì³ëà, ùî âîëîí-
òåðè òåæ áóâàþòü ð³çí³.

— Ñïåðøó ïðîâåä³òü ¿¿ íà ìå-
äè÷íèé îãëÿä, à òîä³ ç äîâ³äêîþ 
â³ä ë³êàð³â ïðè¿æäæàéòå äî íàñ, 
áóäåìî ùîñü âèð³øóâàòè, ïî÷óëà 
ó ñëóõàâö³ ÷îëîâ³÷èé ãîëîñ âîëîí-
òåðà. ß ïîÿñíèëà, ùî ïåðåñåëåíö³ 
ïîòð³áåí í³÷ë³ã, à ìåí³…

Çà ³íøèì íîìåðîì òåëåôî-
íó æ³íêó ãîòîâ³ áóëè ïðèéíÿòè 
íà í³÷. Ùîïðàâäà, ñïàòè äîâå-
ëîñÿ á íå íà ë³æêó, à íà ï³äëîç³ 
íà ìàòðàö³.

— Ìåíå òàê³ óìîâè íå âëàøòî-
âóþòü, í³êóäè ÿ íå ïî¿äó, — êàòå-
ãîðè÷íî çàïåðå÷èëà ïåðåñåëåíêà.

Людмила мала при собі купу грошей, але жила на вокзалі. Нині вона в інтернаті, каже, що 
її невдовзі забере дочка
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НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ

Дякую кожному і кожній, живим, і тим, хто 
поклав ради нас життя, за те, що тримаєте 
на своїх плечах Незалежність України.

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

ПРАВОЗНАВЕЦЬ, 
АДВОКАТ

Ïèòàííÿ íàëåæíîãî óòðèìàí-
íÿ ä³òåé º ïð³îðèòåòíèì äëÿ íà-
øî¿ êðà¿íè íå ëèøå ó ìèðíèé 
÷àñ, à é ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó.

Îáîâ’ÿçîê ç³ ñïëàòè àë³ìåíò³â 
ïåðåäáà÷åíèé Ñ³ìåéíèì êîäåê-
ñîì Óêðà¿íè (ãëàâà XV).

Ðàçîì ç òèì, òèì÷àñîâî íà ïå-
ð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà-
¿í³ ïðèïèíÿºòüñÿ çâåðíåííÿ 
ùîäî ñòÿãíåííÿ íà çàðîá³òíó 
ïëàòó òà ³íøèé äîõ³ä áîðæíèêà. 
Òîáòî ñòÿãóâàòè êîøòè ç äîõîäó 
áîðæíèêà íà ÷àñ ä³¿ âîºííîãî 
ñòàíó íå ìîæíà. Îäíàê äàíå 
ïîëîæåííÿ íå ïîøèðþºòüñÿ 
íà ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â, à òîìó 
ñòÿãóâàòèñÿ àë³ìåíòè ï³ä ÷àñ âî-
ºííîãî ñòàíó áóäóòü.

Àëå æ ÷îìó òîä³ íà ïî÷àòêó ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó ìàéæå íåìîæ-
ëèâî áóëî îòðèìàòè àë³ìåíòè?

Öå áóëî ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî ç 
ìåòîþ íåñàíêö³îíîâàíîãî âòðó-
÷àííÿ áóëè òèì÷àñîâî çàáëîêî-
âàí³ äåðæàâí³ ðåºñòðè (çîêðåìà, 
ªäèíèé ðåºñòð áîðæíèê³â àë³ìåí-
ò³â, ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð âè-
êîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü), ùî ìàëî 
ñâî¿ì íàñë³äêîì ôàêòè÷íå ïðèçó-
ïèíåííÿ âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â. 
Ïðîòå íå ïðèçóïèíèëî îáîâ’ÿçîê 
ç³ ñïëàòè àë³ìåíò³â ÿê òàêèé.

Íàðàç³ äîñòóï äî âêàçàíèõ ðå-
ºñòð³â â³äíîâëåíî, à âèêîíàâ÷³ 
ïðîâàäæåííÿ ùîäî ñòÿãíåííÿ 
àë³ìåíò³â âèêîíóþòüñÿ.

Âàæëèâèì º é òå, ùî ÿê 
ó ìèðíèé ÷àñ, òàê ³ ï³ä ÷àñ âî-
ºííîãî ñòàíó áîðæíèê íåñå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîñòðî÷åííÿ 
ñïëàòè àë³ìåíò³â. Òàê, ó ðàç³ âè-
íèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèíè 
îñîáè, ÿêà çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷ó-
âàòè àë³ìåíòè çà ð³øåííÿì ñóäó 
àáî çà äîìîâëåí³ñòþ ì³æ áàòü-
êàìè, îäåðæóâà÷ àë³ìåíò³â ìàº 
ïðàâî íà ñòÿãíåííÿ íåóñòîéêè 
(ïåí³) ó ðîçì³ð³ îäíîãî â³äñî-

òêà ñóìè íåñïëà÷åíèõ àë³ìåíò³â 
çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ â³ä 
äíÿ ïðîñòðî÷åííÿ ñïëàòè àë³-
ìåíò³â äî äíÿ ¿õ ïîâíîãî ïî-
ãàøåííÿ àáî äî äíÿ óõâàëåííÿ 
ñóäîì ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ 
ïåí³, àëå íå á³ëüøå 100 â³äñîòê³â 
çàáîðãîâàíîñò³ (÷. 1 ñò. 196 Ñ³-
ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

Çàáîðãîâàí³ñòü çà àë³ìåíòà-
ìè ïëàòíèêà àë³ìåíò³â, ÿêèé 
íå ïðàöþâàâ íà ÷àñ âèíèêíåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ àáî º ô³çè÷íîþ 
îñîáîþ — ï³äïðèºìöåì ³ ïå-
ðåáóâàº íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ 
îïîäàòêóâàííÿ, àáî º ãðîìàäÿ-
íèíîì Óêðà¿íè, ÿêèé îäåðæóº 
çàðîá³òîê (äîõ³ä) ó äåðæàâ³, ç 
ÿêîþ Óêðà¿íà íå ìàº äîãîâîðó 
ïðî ïðàâîâó äîïîìîãó, âèçíà-
÷àºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ³ç ñåðåäíüî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêà äëÿ 
äàíî¿ ì³ñöåâîñò³ (÷. 2 ñò. 195 Ñ³-
ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè).

Ïðèíàã³äíî çàóâàæó, ùî 
ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ç 
01.07.2022 ðîêó ïðîæèòêîâîãî 

ì³í³ìóìó â Óêðà¿í³ çðîñòàþòü 
³ çàëåæí³ â³ä öüîãî ïîêàçíèêà 
ñîö³àëüí³ äîïîìîãè òà âèïëà-
òè, çîêðåìà é àë³ìåíòè íà ä³òåé. 
Çã³äíî ç Ñ³ìåéíèì êîäåêñîì 
Óêðà¿íè ì³í³ìàëüíèé ãàðàíòî-
âàíèé ðîçì³ð àë³ìåíò³â íà îäíó 
äèòèíó íå ìîæå áóòè ìåíøèì 
çà 50% ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ äèòèíè â³äïîâ³äíîãî â³êó 
(÷. 8 ñò. 181). Òàêèì ÷èíîì, ç 
01.07.2022 ðîêó ì³í³ìàëüíèé 

ãàðàíòîâàíèé ðîçì³ð àë³ìåí-
ò³â íà îäíó äèòèíó ñòàíîâèòü: 
äëÿ ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â — 
1 100 ãðí 50 êîï. (2 201 ãðí. 
00 êîï. õ 50%) òà äëÿ ä³òåé â³-
êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â — 1 372 ãðí 
00 êîï. (2 744 ãðí 00 êîï. õ 50%).

Ïðè÷îìó ïðîöåñ çì³íè ãðî-
øîâèõ íàäõîäæåíü â³äáóâàºòü-
ñÿ àâòîìàòè÷íî, áåç çâåðíåííÿ 
äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âèêîíàâ-
÷î¿ ñëóæáè.

БЛОГ

511233

РЕКЛАМА

505184511304511622

ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 

Ó Ðåã³îíàëüí³é ãàçîâ³é êîìïàí³¿, ï³ä 
áðåíäîì ÿêî¿ ïðàöþº ÀÒ «Â³ííèöÿãàç», 
ñòàðòóâàëà àêö³ÿ «Ç³ãð³ºìî íàøèõ». 
Äî Äíÿ çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü Óêðà¿íè  
ãàçîâèêè ïåðåäàäóòü ó Çáðîéí³ ñèëè òå-
ïëèé îäÿã òà 800 áóðæóéîê âèðîáíèöòâà 
RGC Production.

Ï³÷êè-áóðæóéêè âêðàé ïîòð³áí³ 
â³éñüêîâèì,  îñîáëèâî ç íàáëèæåííÿì 
õîëîä³â. Öå ìîæëèâ³ñòü ç³ãð³òèñÿ, ïðè-
ãîòóâàòè ¿æó, ï³ä³ãð³òè âîäó ÷è âèñóøèòè 
ðå÷³. Íàø³ ìîá³ë³çîâàí³ êîëåãè, ç ÿêèìè 
ìè òðèìàºìî ïîñò³éíèé çâ’ÿçîê, ãîâîðÿòü 
ïðî âåëèêó ïîòðåáó â òàêèõ ï³÷êàõ.

Ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè áóëè 
ìîá³ë³çîâàí³ äëÿ áîðîòüáè ç âîðîãîì 
1500 ïðàö³âíèê³â êîìïàí³é, ùî ïðàöþþòü 
ï³ä áðåíäîì ÐÃÊ. Â òîìó ÷èñë³, ïðàö³âíèêè 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç». Òîæ ìè âèð³øèëè òåð-
ì³íîâî çàïóñòèòè ¿õ ìàñîâå âèðîáíèöòâî 
îäðàçó íà òðüîõ çàâîäàõ RGC Production.

RGC Production ï³ä³éøëà äî âèïóñêó 
áóðæóéîê òàê ñàìî òåõíîëîã³÷íî, ÿê ï³ä-
õîäèòü äî âèðîáíèöòâà ñóïåðñó÷àñíèõ 
ØÃÐÏ. Ðîçêð³é òà ãíóòòÿ ìàòåð³àëó âè-
êîíóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ âèñîêîòî÷íîãî 
íîâ³òíüîãî îáëàäíàííÿ. Êîðïóñè ï³÷îê 
çâàðþþòüñÿ ðîáîòèçîâàíèìè çâàðþ-
âàëüíèìè êîìïëåêñàìè òà ôàðáóþòüñÿ 

òåìïåðàòóðîñò³éêîþ ôàðáîþ. Êîæåí âè-
ð³á ïîñèëåíèé ðåáðàìè æîðñòêîñò³, ùîá 
âèòðèìóâàòè òåìïåðàòóðí³ íàâàíòàæåííÿ.

Â ï³÷êàõ ðåàë³çîâàíà ìîæëèâ³ñòü ðåãó-
ëþâàííÿ ïîäà÷³ ïîâ³òðÿ òà â³äâîäó â³ä-
ïðàöüîâàíèõ ãàç³â äëÿ êîíòðîëþ ³íòåí-
ñèâíîñò³ ãîð³ííÿ. Âåðõíÿ ãîðèçîíòàëüíà 
ïîâåðõíÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
÷è ï³ä³ãð³âó ¿æ³. Òàêîæ êîíñòðóêòîðè 
ïåðåäáà÷èëè äîäàòêîâ³ ñò³éêè òà ñïèö³, 
íà ÿêèõ á³éö³ çìîæóòü ñóøèòè îäÿã òà 
âçóòòÿ. Âñ³ áóðæóéêè äëÿ êðàùîãî ìàñ-
êóâàííÿ îñíàùåí³ ³ñêðîãàñíèêàìè.

800 ï³÷îê, ÿê³ êîìïàí³¿, ùî ïðàöþþòü 
ï³ä áðåíäîì ÐÃÊ, ïåðåäàäóòü íà ïåðåäî-
âó, äîçâîëÿòü ç³ãð³òè â áë³íäàæàõ ì³í³ìóì 
7–8 òèñÿ÷ á³éö³â. Íà ¿õíº âèðîáíèöòâî 
ï³äå áëèçüêî 34 òîíí ìåòàëîïðîäóêö³¿. 
Òàêîæ íà ïðîõàííÿ ìîá³ë³çîâàíèõ ïðà-
ö³âíèê³â âèð³øèëè çàêóïèòè äîäàòêîâî 
äî ôîðìè òåïëèé îäÿã — ôë³ñîâ³ êîôòè, 
òåðìîá³ëèçíó, áàôè, øàïêè, äîùîâèêè.

Ìè çàêëèêàºìî âñ³ ³íø³ á³çíåñè ï³äòðè-
ìàòè çàõèñíèê³â Óêðà¿íè! Íàïåðåäîäí³ 
çèìè öå áóäå îñîáëèâî àêòóàëüíî.

Íàãàäàºìî, ùî â ñåðïí³ ÐÃÊ ïåðåäàëà 
íà ïåðåäîâó 17 ï³êàï³â òà âàíòàæ³âîê. 
Â ðàìêàõ ïðîåêòó ÐÃÊ «Ï³äòðèìàéìî 
ÇÑÓ» áóëî ïðèäáàíî ³ â³äðåìîíòîâàíî 
205 àâòîìîá³ë³â äëÿ â³éñüêîâèõ. Âñüîãî 
çà ø³ñòü ì³ñÿö³â çàãàëüíî ñóìà äîïîìîãè 
ÇÑÓ ñêëàëà 125 ìëí ãðí.

Âîëîíòåðñüê³ øòàáè, ñòâîðåí³ ïðè ðå-
ã³îíàëüíèõ ï³äðîçä³ëàõ, ïîñò³éíî ïåðå-
äàþòü á³éöÿì áåçï³ëîòíèêè, ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè, ìåäèêàìåíòè, çàñîáè ã³ã³ºíè, îäÿã, 
ïðîäóêòè. Ìè ï³äòðèìóºìî íå ëèøå ï³ä-
ðîçä³ëè, ó ÿêèõ ñëóæàòü íàø³ ïðàö³âíèêè, 
àëå é ³íø³, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè.

РГК передасть ЗСУ 800 пічок-буржуйок
БЛОГ
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«Перемога обов’язково буде за нами». 
Вчитель фізкультури пішов захищати країну
МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

×åðåç â³éíó áàãàòî ëþäåé çì³-
íèëè ñâî¿ ïðîôåñ³¿. Òàê ñòàëîñÿ ³ 
ç â÷èòåëåì ô³çêóëüòóðè ç Â³ííè÷-
÷èíè. ×îëîâ³ê ïîêèíóâ ðîáîòó òà 
ï³øîâ äî â³éñüêà.

²ñòîð³ºþ ïîä³ëèëàñÿ «120 áðè-
ãàäà òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè 
ÇÑÓ».

Äî òåðîáîðîíè, àáè â³äñòî-
ÿòè ïðàâî ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè 
íà â³ëüíå òà íåçàëåæíå æèòòÿ, 
â³éñüêîâèé ç ïîçèâíèì «Ô³çðóê» 
âñòóïèâ 24 ëþòîãî. Â³í íå çì³ã 

ñòîÿòè îñòîðîíü òà âçÿâ äî ðóê 
çáðîþ. Áëèçüê³ ïåðåæèâàëè, 
àëå ñõâàëèëè éîãî âèá³ð. Óæå 
ï³â ðîêó ÿê â÷èòåëü ô³çêóëü-
òóðè ó çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü. Äî öüîãî 
â³í íå ñëóæèâ.

«Ô³çðóê» ïîíàä 20 ðîê³â çà-
éìàâñÿ òóðèñòè÷íèì áàãàòî-
áîðñòâîì, ùî ì³ñòèòü êîìïëåêñ 
çíàíü òà âì³íü â íàïðÿìêó àëü-
ï³í³çìó, êðîñîâî¿ ï³äãîòîâêè, 
âåëîñèïåäíîãî, âîäíîãî, ï³øîãî 
òóðèçìó. Òàêèé äîñâ³ä íèí³ äîïî-
ìàãàº â³éñüêîâîñëóæáîâöþ âïåâ-

íåíî ïî÷óâàòèñÿ â ïîëüîâèõ 
óìîâàõ. Òàêîæ äëÿ ïîáðàòèì³â 
ç³ ñâîãî ï³äðîçä³ëó ïðîâîäèòü 
çàíÿòòÿ ç³ ñêåëåëàç³ííÿ. Òàê³ 
íàâè÷êè ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ 
äëÿ ïîäîëàííÿ áóäü-ÿêèõ ïå-
ðåøêîä.

— Íà ïåðåìîãó ìåíå íàäèõà-
þòü ð³äí³ ëþäè, — êàæå «Ô³ç-
ðóê». — Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ, ÿêå 
çàðàç íà ïåðåäîâèõ ïîçèö³ÿõ 
â³äñòîþº ñâîþ íåçàëåæí³ñòü. 
Â³éíà öå çàâæäè ñìåðòü òà ðîç-
ðóõà, àëå ïåðåìîãà îáîâ’ÿçêîâî 
áóäå çà íàìè.

Íàñïðàâä³ áîðù³ âèõîäÿòü ìàéæå 
«çîëîò³», áî, ùîá âèñóøèòè ï’ÿòü 
ê³ëîãðàì³â ìîðêâè, ïîòð³áíî 
9–10 ãîäèí ñóøèòè â åëåêòðî-
ñóøàðö³. Â³äïîâ³äíî âèòðà÷àòè 
íà öå åëåêòðîåíåðã³þ.

Âîëîíòåðêà ãîâîðèòü, ùî â³ä-
ïðàâëÿòü âîíè ö³ áîðù³ ëèøå 
íà ïåðåäîâó. Êàæå, ÿêùî êîìóñü 
ïîòð³áíî ö³ ñóõ³ áîðù³ íà ïåðøó 
ë³í³þ, òî ëþäè ìîæóòü çâåðíóòè-
ñÿ äî ¿õíüîãî áàòàëüéîíó. Êîí-
òàêòè: (096) 832 1334.

— Ìè âæå ðîáèìî äîêóìåíòè 
íà îôîðìëåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿. Ïëàíóºìî çàéìàòèñÿ 
íå ëèøå áîðùàìè, à é ³íøèìè 
ñïîñîáàìè äîïîìàãàòè â³éñüêî-
âèì, — êàæå Àë³íà. — Òàêîæ ìè 
äóìàºìî íàä òèì, ùîá ïî÷àòè ãîòó-
âàòè ñóõ³ ñóïè çà ðåöåïòîì áîðù³â.

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Åíåðã³éíî, øâèäêî 
òà ç ëþáîâ’þ — ñàìå 
òàê äåñÿòü ãîñïîäèíü 
ç³ Æìåðèíñüêîãî ðà-

éîíó ãîòóþòü ñóõ³ áîðù³ äëÿ â³é-
ñüêîâèõ. Æ³íêè çàïåâíÿþòü, ùî 
ñóõ³ áîðù³ íà ñìàê, ÿê äîìàøí³.

— Íàø³ â³éñüêîâ³ íà ïåðåäîâ³é 
íå ìàþòü ÷àñó íà ïðèãîòóâàííÿ, 
à êîðèñíî õàð÷óâàòèñÿ ïîòð³áíî. 
Ó ñóáë³ìîâàíèõ áîðùàõ âñ³ êîðèñ-
í³ ðå÷îâèíè çáåð³ãàþòüñÿ, — êà-
æóòü ãîñïîäèí³. — Äåñÿòü õâèëèí, 
ïàðó ë³òð³â îêðîïó ³ íàø³ á³éö³ 
ñìàêóþòü äîìàøí³é áîðùèê.

Êîæíà ç æ³íîê â³äïîâ³äàº 
çà ïåâíèé ïðîöåñ. Õòîñü ïîäð³á-
íþº îâî÷³ äëÿ áîðùó, õòîñü — 
çàéìàºòüñÿ ëîã³ñòèêîþ, õòîñü — 
ïàêóº âñå ó âàêóóìí³ ïàêåòè. Âñ³ 
ðàçîì âîëîíòåðêè ðîáëÿòü îäíó 
âåëèêó ñïðàâó: íàáëèæàþòü ïå-
ðåìîãó.

— Ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî ì³é 
÷îëîâ³ê òà áðàò 26 ëþòîãî ï³øëè 
ñëóæèòè äîáðîâîëüöÿìè, — ðîç-
ïîâ³äàº ³äåéíà çàñíîâíèöÿ áà-
òàëüéîíó Àë³íà Äîí³êà. — Ìè ç 
äðóæèíîþ áðàòà, Íàòàëåþ, âè-
ð³øèëè, ùî íå ìîæåìî ñèä³òè, 
ñêëàâøè ðóêè. Òàê ìè ïî÷àëè 
çàéìàòèñÿ âîëîíòåðñòâîì.

Æ³íêè ðîáèëè öå ð³çíèì ÷è-

íîì: ïëåëè ñ³òêè, ðîáèëè òóøêî-
âàíêè, çáèðàëè ïðîäóêòè ïî ñå-
ëàõ. Ïîºäíóþòü âîëîíòåðñòâî ç 
îñíîâíîþ ðîáîòîþ.

Áëèçüêî ì³ñÿöÿ òîìó æ³íêè íà-
äèõíóëèñÿ ³ñòîð³ÿìè ³íøèõ âî-
ëîíòåðîê ³ç Êîëîìè¿, ùî ðîáëÿòü 
ñóõ³ áîðù³, ³ âèð³øèëè ñïðîáóâà-
òè òåæ êóõîâàðèòè ãàðÿ÷³ ñòðàâè 
äëÿ çàõèñíèê³â.

— ²íø³ âîëîíòåðêè ïîä³ëèëè-
ñÿ ç íàìè òåõíîëîã³ºþ ïðèãîòó-
âàííÿ ñóõîãî áîðùó. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ìè îðãàí³çóâàëè çá³ð êîøò³â 
íà åëåêòðîñóøàðêè, àäæå áåç íèõ 
íåìîæëèâî âïîðàòèñÿ, — ðîçïî-
â³äàº Àë³íà. — Ïî÷àëè ðîáèòè, ³ 
ç ÷àñîì ä³éøëè äî ïðèéíÿòíîãî 
äëÿ íàñ ðåöåïòó áîðùó. Äîëó÷à-
ºòüñÿ äî íàøîãî áàòàëüéîíó áà-
ãàòî ëþäåé, àëå àêòèâíèõ òà ïî-
ñò³éíèõ ó÷àñíèöü áëèçüêî äåñÿòè.

Ïåðåä òèì, ÿê â³äïðàâëÿòè 
ñòðàâè â³éñüêîâèì, æ³íêè ðà-
çîì ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè ïðîäåãóñ-
òóâàëè ñóõ³ áîðù³. Çàïåâíÿþòü, 
ÿêùî ïðîâàðèòè áîðùèê äåñÿòü 
õâèëèí íà âîãí³, òî ñìàê âçàãàë³ 
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä äîìàøíüîãî.

Îäèí ïàêåòèê ñóáë³ìàòó ìàº 
180 ãðàì³â ³íãðåä³ºíò³â, ç íüîãî 
âèõîäèòü 2–5 ë³òð³â áîðùó. Äî-
äàòêîâî ãîñïîäèí³ êð³ïëÿòü ñò³ê 
òîìàòíî¿ ïàñòè.

— Îäíèì ïàêåòèêîì ìîæå íà-
¿ñòèñÿ ø³ñòü îñ³á, — êàæå Àë³íà. — 

КУХАРСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН: ГАРЯЧІ 
БОРЩІ ДЛЯ «ГАРЯЧИХ» ТОЧОК
Волонтерство  Десять жінок з 
Вінниччини зорганізувалися та готують 
для наших військових сухий український 
борщ, який фасують у вакуумні пакети. 
Потім хлопцям та дівчатам на передовій 
залишається лише залити це окропом та 
смакувати корисною стравою. Роблять це 
все господині на своїх кухнях, але мріють 
про розширення виробництва

До ініціативи жінок почали долуча-
тися небайдужі люди та волонтери, 
але виробництво не стоїть на місці та 
потребує постійної підтримки. Тож, 
ви теж можете долучитися до до-
брої справи та допомогти кухар-
ському батальйону таким чином:

привезти чи передати волонтеркам 
продукцію для борщів (капусту, 
буряк, моркву, сіль, стіки томатної 
пасти, лавровий лист);
придбати чи віддати свою електро-
сушарку;
якщо ви підприємець, що займа-

ється м’ясною продукцією, то допо-
могти з постачанням копчених ков-
басок, які будуть додавати у борщі.
А також ви можете перерахува-
ти кошти на банківську картку: 
4149629319703427 (одержувач: 
Доніка Аліна Василівна).

Чим можете допомогти ви?

Одним пакетиком сухого борщу може наїстися шість осіб. 
До кожного з них кріплять стік томатної пасти

Волонтерки кухарського батальйону роблять сублімати для ЗСУ впродовж місяця. За цей 
час вони зробили вже близько 1200 порцій сухого борщу

«Фізрук» понад 20 років займався туристичним 
багатоборством. Такий досвід нині допомагає 
військовослужбовцю впевнено почуватися в польових умовах
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1. НЕРУХОМІСТЬ: 
ПРОДАМ АБО ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâ. 4/5ö, íå êóòîâà, 
âåëèêà ê³ìíàòà, êëàäîâêà.12000 ó.î. (068)023-72-59, (063)523-
48-73  

 1-ÊІÌÍÀÒÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, 4/6/Ö, 43 ÊÂ.Ì., 
ÂËÀÑÍÈÊ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (068)683-44-48, (096)754-
46-87  

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà ïî âóë.Ä.Íå÷àÿ, ïîâåðõ 4/9ö, ïëîùà 52/30/7, 
ÀÃÂ, ãàðíèé ñòàí. Ö³íà 43500 ó.î. (068)023-72-59, (063)523-48-73  

 2-ÊІÌÍÀÒÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÄÀ×ÍÀ, ÏÎÂ. 5/10/Ï, 51ÊÂ.Ì, ÀÁÎ 
ÎÁÌІÍ ÍÀ 1-ÍÎ ÊІÌÍ.ÊÂ., ÂËÀÑÍÈÊ. (097) 704-15-15  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ  

 1-ê³ìí.áóä. ñ.Ëàíè, 1 ïîâåðõ, 28,5/16,9/- êâ.ì, 30 ñ, ñàä, ë³ñ, 
îçåðî, ð³÷êà. Ö³íà äîã. (067) 726-27-91  

 2-ÊІÌÍ.ÁÓÄ. Ñ.ÊÎÌÀÐÎÂÅ, 55,3/36,3/10 ÊÂ.Ì, 1 ÏÎÂÅÐÕ 
ÖÅÃË., 65Ñ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÊÐÈÍÈÖß. ÖІÍÀ ÄÎÃ. (067) 391-16-
58  

 3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 3700ó.î. (098) 455-76-52  

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

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

 5 ÊІÌÍÀÒ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, 1/Ö, 160ÊÂ.Ì, ÃÀÇ, 30Ñ, 380W, 
ÃÀÐÀÆ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÂËÀÑÍÈÊ. (067)467-97-
21, (050)443-51-11  

 5-ê³ìíàòíèé áóäèíîê, ð-í ÏÌ «Çîðÿ», 3/ö, 170 êâ.ì. Ö³íà 
130000ó.î, ï³ä æèòëî, á³çíåñ, âëàñíèê, 1ñ. (067) 888-08-34  

 6-ê³ìí.áóä., âóë.Ãîíòè, 2 ïîâåðõè öåãë., íà 2 âõîäè, 15 ñ, 
êîìóí³êàö³¿. Ö³íà 71000ó.î. (067) 970-25-10  

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

 Ïðîäàì àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê-êàôå, ì³ñöå ï³ä ìàãàçèí, 
Êè¿âñüêà, âóë.Ãîíòè, 3/ö, 202êâ.ì (067) 456-26-00  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

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

(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 буд.сміття.Дрова руб.

(068) 185-98-39  

486215

БУДІВНИЦТВО

НЕРУХОМІСТЬ

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

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

Вартість публікації оголошень 

 Звичайне оголошення — 20 гривень
 Виділене оголошення — 30 гривень
 Особливе оголошення — 130 гривень
 Фото оголошення — 180 гривень (0432) 555-135             (098) 166-28-06          (050) 430-03-07          (093) 170-23-60

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

 Ãàðàæ ìåòàëåâèé ïî âóë. Âàùóêà, ç ÿìîþ. 80000 ãðí. (097) 016-
22-63  

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕН-
ДУ  

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 1 ê³ìíàòà äëÿ 1 ïðàöþþ÷î¿ ä³â÷èíè â êâàðòèð³ ì. Â³ííèöÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãîñïîäèíÿ. (098) 916-65-87  

 1-10 ê³ìí. Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè, áóäèíêè. 
(096) 458-97-54  

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, 
âëàñíèê.Íà 1 ì³ñÿöü. (097) 234-07-04  

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

2.5 ÃÀÐÀÆІ  

 3äàþ â îðåíäó ìåòàëåâ³ ãàðàæ³ 502, 503, ÃÁÊ-8, óìîâè äîãîâ³ðí³. 
(097) 578-36-83  

 ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÃÀÐÀÆ ÌÅÒÀËÅÂÈÉ Â ÖÅÍÒÐІ ÌІÑÒÀ. 
ÌÎÆËÈÂÈÉ ÏÐÎÄÀÆ. ÎËÅÊÑÀÍÄÐ. (067) 436-70-14  

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ  
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

 Êóïëþ 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ðîçãëÿíó Âàø³ ïðîïîçèö³¿ (098921-
7721, (093518-62-57  

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

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

 1-2õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó Âèøåíüêà, ç ìåáëÿìè, äëÿ ñåáå, áåç 
ïîñåðåäíèê³â! (068) 305-00-40  

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

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

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

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

 ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í, ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ ÂІÄ ÂËÀÑÍÈÊÀ. (097) 030-
33-20  

 ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 69-
25-99, (097) 280-64-21  

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

5.3 ÐІÇÍÅ  

 ÇÄÀÌ 200 ÊÂ.Ì, ÌÅÁËІ, ÐÅÌÎÍÒ, ÁË.ÇÀÌÎÑÒß. ÏІÄ ÎÔІÑ, 
ÁІÇÍÅÑ 40000ÃÐÍ (067) 819-14-38  

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

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

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

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

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

(097) 971-05-01  

 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  

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀ-
ËÈ  

 ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23  

 ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067) 847-27-68  

 Àðìàòóðó,ìåòàëîïðîêàò,ðàä³àò.îïàë ................ äîã. ........ (097) 301-65-05  

 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  

 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ, îãîðîæí³ 2,4õ15 ............... äîã. ........... (067491-4368  

 Ïðîô³ëüí³ òðóáè, ìåòàëîêîíñòðóêö. .......... 12ãðí/êã ......... (067)491-43-68  

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

 «AAADEREVCHIK» 0ÁÐІÇÊÀ ÄÅÐÅÂ. ÐÎÇÏÈË ÍÀ ÄÐÎÂÀ. 
ÊÎÐ×ÓÂÀÍÍß. ÏÎÄÐІÁÍÅÍÍß. ÂІÍ.ÎÁË. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÀÐÌÀÒ.-ÁÅÒÎÍ.,ÔÀÑÀÄÈ, ÂÍÓÒÐ.,ÏÎÊÐІÂËß, 
ÊÀÌ’ßÍÀ,ÖÅÃË. ÊËÀÄÊÀ, ÏÎÃÐІÁÈ (098) 827-80-85  

 «Ï³ä êëþ÷» áàðáåêþ, ãðóáè, ïå÷³, äèìîõîäè, êàì’ÿíêè äëÿ áàíü. 
Ðåìîíò. (068) 546-73-46  

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

486215

 «Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî ç  ãðàí³òó,  îãîðîæ³, ïîãð³áè,ñõîäè, ôîíòàíè, 
ôóíäàìåíòè. (068) 546-73-46  

 «Ï³ä êëþ÷» ãðóáè, äèìîõîäè. Ðåìîíò äàõ³â òà ³íøå. (098) 788-97-
34  

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

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

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

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

 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  

 Àáñîëþòíî âñ³ âèäè ôàñàäíèõ ðîá³ò. (063) 194-51-12  

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

 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  

 ÁÅÒÎÍßÐІ, ÀÐÌÀÒÓÐÍÈÊÈ, Â’ßÇÊÀ,ÇÀËÈÂÊÀ ÑÒÐІ×ÊÎÂÎÃÎ 
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÓ. ßÊІÑÍÀ ÐÎÁÎÒÀ. ÌÎÆËÈÂІÑÒÜ ÁÅÇÃÎÒ.
ÐÎÇÐÀÕ. ÏÐÎÅÊÒÈ ÁÓÄÈÍÊІÂ, ÄÀ×,ÒÀÓÍÕÀÓÑІÂ. ÊËÀÄÊÀ 
ÖÅÃËÈ,ÃÀÇÎÁËÎÊÓ (068) 640-83-38  

 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  

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

 ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (068) 585-36-51  

 ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÒßÆÊÀ, 
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÊÎÏÀÍÍß. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. (097) 331-73-11  

 ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 998-
43-57  

 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  

 ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.

511385
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ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÒÀ ІÍØÅ. (068) 799-51-79  

 Çåìëÿí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè, äåìîíòàæí³ 
ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». (068) 799-51-79  

 Êëàäêà öåãëè, êàìåíþ, òðîòóàðíà ïëèòêà. Áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 
118-84-07  

 ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ. ÌÎÆËÈÂÎ ÍÅÂÅËÈÊІ ÎÁ’ªÌÈ. (063) 224-
71-04  

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

 ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÌ. 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  

 ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÍÀÂÀÍÒÀÆ., ÊÎÏÊÀ ÎÇÅÐ, ÊÎ-
ÏÀÍÍß ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. ÇÅÌËÅÐÈÉÍІ ÐÎÁ. (067) 431-40-34  

 Ïðîïîíóþ ïîñëóãè åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî. 
(097) 708-60-22  

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

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

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

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

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

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

 Àáñîëþòíî âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. (098) 957-09-74  

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

 ÂÈÊÎÍÀªÌÎ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÒßÆÊÀ, 
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ÊÎÏÀÍÍß. ÄÅÌÎÍÒÀÆ. (097) 331-73-11  

 Âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. (063) 194-51-12  

 ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ, 
ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ËÀÌІÍÀÒ. (097) 041-52-18  

 Ã³ïñîêàðòîí, øïàëåðè, øïàêë³âêà, ëàì³íàò. Øâèäêî, ÿê³ñíî (098) 
957-09-74  

 ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ ÒÀ ІÍØІ ÂÈÄÈ ÐÎÁІÒ. 
(096) 587-72-38  

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

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

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

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

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

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

 ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ØÏÀËÅÐÈ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 
589-61-05, ÃÀËß  

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

 Øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ. (098) 118-84-07  

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

 STELIVSIM.COM.UA ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ ÂІÄ ÂÈÐÎÁÍÈÊÀ. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 ÍÀÒßÆÍÀ ÑÒÅËß ÇÀ 1 ÄÅÍÜ. (068) 210-08-06  

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

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

 ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ. 
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄ-
ÊÎ, 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) 428-
12-25  

 Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâ-
ëåííÿ äóø, âàí,óí³òàç³â (098) 118-84-07  

 ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ. 
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87  

 ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ, 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25  

 ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ, 
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25  

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

 ÑÀÍÒÅÕÍІ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. 
(067) 905-04-57  

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

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

 EËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÄËß ÊÂÀÐÒÈÐ, ÁÓÄÈÍÊІÂ.
ÏІÄÊËÞ×.ÐÅÇÅÐÂÍÈÈÕ ÄÆÅÐÅË ÆÈÂËÅÍÍß. (097) 899-
01-42  

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65  

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

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

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

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

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

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

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

 Àêóðàòíî, ÿê³ñíî ôàñàäí³ ðîáîòè âñ³õ âèä³â. (063) 194-51-12  

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

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

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

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ 
ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Ìåáë³ äëÿ ñàäó, äà÷³ ç åëåì.êîâêè ................ äîã. ........ (093) 060-71-99  

 Øàôà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, êèëèì ................. äîã. ........ (096) 734-51-84  

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  

 АВТОКЛАВИ. ....................................................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86  

 Ãàç.êîëîíêà, ò/â,ëþñòðà,øóáà íàò. ................. äîã. ........ (098) 224-54-36  

 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  

 ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ ТА З/Ч .......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86  

 ЕЛ.ДВИГУНИ. РЕМОНТ. ..............................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86  

 ЕЛ.КУКУРУДЗОЛУЩІЛКИ ........................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86  

 ЕЛ.МЛИНИ, БУРЯКОРІЗКИ ......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86  

 Êîòëè Ê×Ì, ÀÃÂ, êèëèì,âåðñòàò äåð .......... ï³âö³íè ........ (067) 981-70-94  

 Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00  

 Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19  

 Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê-16, õîð.ñòàí .................. äîã. ........ (097) 212-77-20  

 Õîëîäèëüíèê, ãàç.êîëîí, äâèã.3êÂò ............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

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÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31  

 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  

 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  

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íå-
äîðîãî. 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  

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

 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  

555111

508516
508516
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512166

511666

511619

511681

511681

508516

БУДІВНИЦТВО

АВТО, МОТО

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

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

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

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

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

 Ìåáë³ äëÿ ñàäó ³ äà÷³ ç åëåìåíòàìè õîëîäíî¿ êîâêè. (093)060-
71-99, Îëåêñ³é  

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

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

 Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â. Ãàðàíò³ÿ.Øâèäêî, ÿê³ñíî. Êóïëþ LED-
òåëåâ³çîðè íà çàï÷àñòèíè. (067) 263-32-00  

 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  

 Ò Å Ð Ì ІÍ .  Ð Å Ì Î Í Ò  Õ Î Ë Î Ä È Ë Ü Í .  Í À  Ä Î Ì Ó  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  

8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

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

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

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

 Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17  

8.3 ÊÓÏËÞ  

 Tepì³íîâî Êóïëþ Âàø àâòîìîá³ëü! Áóäü-ÿêèé! Äîðîã³, äåøåâ³, 
ï³ñëÿ ÄÒÏ,³íø³.Äîðîãî (067) 231-33-45  

 Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75  

 Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76  

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

 Kyïëþ ç/÷ ÌÒÇ, âóçëè, àãðåãàòè äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ñòàðòåðà, 
ãåíåðàòîðè. (067) 491-43-68  

 Êóïëþ øèíè òðàêòîð³â ÌÒÇ-80, 82, ÞÌÇ, á/â. 067491-43-68  

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

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

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

 Ïðîäàì ç/÷ äî åêñêàâàòîðà, òðàêòîðà: êîâø³, öèë³íäðè, íàñîñè 
òà ³íøå. (067) 954-40-57  

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

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

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

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 Àêóìóëÿòîðè 60,75,100,190 ........................... äîã. ........ (067) 502-88-03  

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 «AVTO»100%. ÏÅÐÅÂÅÇ.ÌÅÁËІÂ, ÁÓÄ.ÌÀÒ.ÄÎ 2,5Ò. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. 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  

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

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

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

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

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

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

(067) 431-40-34  

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  

508516

505185

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

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

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

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

 Äèñïåò÷åðñüêà. À/ì «Ðåíî-Òðàô³ê» 2005 ð., 5 ÷îëîâ³ê + âàíòàæ 
äî 1 ò. (067) 773-04-48  

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

 Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó 
ì³øêàõ. (067) 680-96-04  

 Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â Ôîðä-Òðàíçèò, 1,5 ò. (096) 802-62-47  

 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25 
ò. (063) 276-11-57  
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РОБОТА, ПОСЛУГИ

505183

511561

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

 ÂÎÄІÉ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐІ, ÏÎÑÒІÉÍÀ 
ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂІ. (067) 242-36-47  

 ÂÎÄІÉ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ, ÊÀÒ. Å, Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏÎÌ. 
ÎÔІÖІÉÍÎ. (068) 275-15-52  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

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

 Áàðèñòà íà Ïèðîãîâà (çóï.Çàáîëîòíîãî), 7:30-22:30, 3/3, ç/ï 
9000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà  

 ÊÓÕÀÐ Â ÏÀÍÑІÎÍÀÒ «ÄÎÁÐÅ ÑÅÐÖÅ». (098) 803-24-62  

 ÊÓÕÀÐ Â ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÓ ¯ÄÀËÜÍÞ. ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ 8.00-
18.00, ÂÓË.ÏÅÒËÞÐÈ, 40. (067) 403-50-69  

 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  

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

 Ïðèéìàëüíèê ñèðîâèíè ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 18, 
5/2, ç/ï 12000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà  

 Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, ç 8 äî 22:00, 3/3, 
ç/ï 10000ãðí. (063)506-68-50, (068)117-06-37  

 Ï³öåéîëà ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï â³ä 10000 
ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà  

 Ðîá³òíèöÿ ç ä/ð ïîòð³áíà â ïåêàðíþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïèð³æê³â, 
ð-í Öåíòð.ðèíêó. (067) 709-08-90  

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  

 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. ÄÎ-
ÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐÈªÌ. (098) 460-41-99  

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта. 
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-
02, (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  

 ÎÕÎÐÎÍÖІ. ÐÎÁÎÒÀ Â ÎÕÎÐÎÍІ ÂÀÕÒÎÂÈÌ ÌÅÒÎÄÎÌ 300-
500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ (9000-15000 Â ÌІÑßÖÜ). ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ, 1 
ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ 2. ÂІÍÍÈÖß (500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ). (067)462-70-11, 
(067)462-70-12  

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

 ÄÂІÐÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. Ç/Ï 6400 ÃÐÍ. 
(097) 265-54-04  

 ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß-ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÍÎÂÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ 
ÁІËß ÒÐÖ ÌÅÃÀÌÎËË. 18 ÐÎÁÎ×ÈÕ ÇÌІÍ. (066) 115-05-60  

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, 
ÌÈÉÊÈ  

 ÀÂÒÎÌÀËßÐ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÑÒÎ. (067) 123-55-53  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

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

 Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 8-22, 
4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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 ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 7:30 äî 
22:30, 4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Çàáîëîòíîãî, ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï 9000 
ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ (Ïîä³ëëÿ), 7:30-22:30, 4/4, â³ä 
9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

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

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ìàã³ñòðàòñüêó (ð-í Êíèæêè), 7:30-22:00, 
4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

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

 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 (Þíîñò³), 6:30-22:30, 
4/4, ç/ï 11000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷íó, ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï 10000 
ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ä.Íå÷àÿ), 7-22:30, 
4/4, 11000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó Òÿæèë³â (ð-í Ñõ.Ïåðëèíà), 8-22, 
3/3, ç/ï 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà Îñòðîçüêîãî (ð-í Ïë.Ïåðåìîãè), 
8-22, 7/7, 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã.íà ïðîâ.Öåãåëüíèé,ð-í Öåíòð.ïàðêó, 
7-22,4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

 Caíòåõí³ê ç ä/ð íà çàãàëüíîáóäèíêîâèõ ìåðåæàõ áàãàòîêâàðòèð-
íèõ áóäèí. Ç/ï ã³äíà. (098) 275-71-28  

 Eëåêòðèê ç ä/ð ïî îáñëóãîâ. áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â. Ç 
â³äïîâ³äíèìè äîïóñêàìè. (098) 275-71-28  

ФОП КІПОРЕНКО Л.І запрошує: 
фрезерувальника на постійну 
роботу. З/п 12000 грн. 

(067) 290-95-49  

 ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ, 
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85  

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

 ÅËÅÊÒÐÈÊ, ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ 
ËÞÊÑ» (067) 533-84-78  

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÂІÄ 600 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ, ÐІÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÉ ÂІÄ 
500 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (067) 588-36-16  

 ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ ÒÀ ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. Ç/Ï 
ÂІÄ 500 ÄÎ 1000 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (096) 001-55-22  

 ÏÐÀÖІÂÍÈÊ Â ÑÀÓÍÓ. ÓÌÎÂÈ ÏÐÈ ÑÏІÂÁÅÑІÄІ (067) 430-
31-41, ÏÅÒÐÎ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×  

 Ïðàö³âíèêè äëÿ âèãîòîâëåííÿ çàë³çî-áåòîííèõ ê³ëåöü. Ïîâíà 
çàéíÿò³ñòü. Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà 15000-20000 ãðí. Çâåðòà-
òèñÿ çà òåëåôîíîì: (096) 036-35-10  

 ÐÎÁІÒÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÀËÈÂÍÈÕ ÁÐÈÊÅÒІÂ. ÒßÆÈËІÂ, ÃÎÍÒÈ, 
90. Ã/Ð ÏÍ-ÏÒ. Ç/Ï 10000 ÃÐÍ. (097) 258-36-26  

 ÐÎÁІÒÍÈÊ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÑÅËÎ Ç ÏÐÎÆÈÂÀÍÍßÌ. (096) 318-
38-77  

 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  

511910

512080

 Ð³çíîðîáî÷³ ç âëàñíèì àâòîìîá³ëåì. (096) 627-50-99  

 ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097) 
494-48-32  

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

 Àäì³í³ñòðàòîð â ÒÖ «Æîâòåíü». Òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. (068) 
160-20-78  

 Àäì³í³ñòðàòîð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 20, 5/2, 
ç/ï 18000ãðí. (097) 612-95-51, Àëëà  

 ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÍÀËÀÃÎÄÆÅÍÈÉ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ 
ÁІÇÍÅÑ ÄËß Î×ÎËÞÂÀÍÍß ÍÎÂÎ¯ ÔІËІ¯ (067) 767-85-21  

 Ìåíåäæåð ïî îðåíä³ â ÒÖ «Æîâòåíü». (068) 160-20-78  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, 
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

 Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ. Æ³íî÷èé îäÿã. Ïîîïåðàö³éíå âèð-âî. Ç/ï 
âèñîêà, ñîöïàêåò. (098) 656-81-31  

 ØÂÀ×ÊÓ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÀ, ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÈÕ? ÇÀÏÐÎØÓª 
ØÂÅÉÍÀ-ÒÅÊÑÒÈËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍІß. (098) 749-10-10  

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  

 Ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà ñâèíîêîìïëåêñ ó ñ. Êîìàð³â. Â÷àñíà îïëàòà, 
õàð÷óâàííÿ. (067) 234-12-16  

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ  

 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  

 Äîïîìîãàòè õóäîæíèêó ðîçêëåþâàòè îãîëîøåííÿ ïî ì³ñòó, äè-
âèòèñü ÿê ðîçêëåþþòü. (068) 209-74-74  

ÍÀ ÔÀÑÒÔÓÄ ÆІÍÊÈ
25-60 років, без шкідливих звичок. 
Графік роботи 7-19.00. З/п від 500 грн/
день. (097) 571-84-38  

 Ïîòð³áí³ ï³äïðèºìö³. (096) 536-38-74  

 Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè äî 30ð., ñòóäåíòè. (098) 373-
04-94  

 Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè, ìîëîä³ ëþäè. (097) 438-31-24  

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

 A ìè øóêàºìî ðîáîòó ç ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. 
Ìèòòÿ â³êîí. ßê³ñíî. (096)45897-54  

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

 Äîãëÿíó ñàìîòíþ, õâîðó ïîõèëîãî â³êó ëþäèíó. Ìàþ ä/ð. 
Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) 587-39-45  

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

 ×îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó. (098) 621-57-60  

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

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) 130-
80-89  

 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  

 Äîïîìîæó â íàâ÷àíí³ ó÷íÿì 1-4 êëàñ³â. Ñòàðøèé â÷èòåëü âèùî¿ 
êàòåãîð³¿. (096) 536-38-74  

 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  

11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ 
ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 Êàðòîïëþ âåëèêó, Áåëà Ðîñà ........................ äîã. ........ (068) 394-19-83  

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ  

 ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99  

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

11.5 ÊÓÏËÞ  

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

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА 
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА  

12.2 ÊÓÏËÞ  

 DVD ðåêîðäåð Âîêñòåð, ïëåºð BBK ................ äîã. ........ (098) 524-22-36  
 Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì,ïëàíøåò, íîóò ............... äîã. ........ (068) 316-39-24  
 Ñìàðòôîí, íîóòáóê, ðîáî÷èé ñòàí ................. äîã. ........ (097) 438-31-24  

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

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 

ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

 Ë³êóâàííÿ ñïèíè 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  

 Ïðîô³ëàêòèêà Êîâ³äà. Äîïîìîæó. (096) 536-38-74  

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

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  
 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  

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

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

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

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

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

 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  

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

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

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

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

 Ïðîäàì: àêîðäåîí «Áàðêàðîëà», òóëüñüêèé áàÿí «Ìåëîä³ÿ». (098) 
475-77-85  

 Ï³àí³íî «Áåëîðóñü». Ö³íà 1500 ãðí. Òåëåôîíóâàòè 9-18.00 â ðîáî÷³ 
äí³. (063) 825-07-21  

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, âåëî-
ñèïåä. Ñåéô á/â (063) 292-56-89  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

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

17.2 ÊÓÏËÞ  

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

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíèé àòåñòàò ÂÍ ¹49194986 òà äîäàòîê äî àòåñòàòó íà 
³ì’ÿ Àðóòþíÿí Âîëîäèìèð Ñàìâåëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. 
íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíèé äèïëîì áàêàëàâðà ÂÍ ¹41483040 òà äîäàòîê äî íüîãî 
íà ³ì’ÿ Ïîòàïîâà Þë³ÿ Îëåã³âíà, 1988ð. íàðîäæåííÿ, ââàæàòè 
íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíèé äèïëîì íîìåð 071419 ñåð³ÿ Â21, âèäàíèé Õàðèòþê 
ªëèçàâåò³ Â³ííèöüêèì íàö³îíàëüíèì àãðàðíèì óí³âåðñèòåòîì, 
ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíèé íîìåðíèé çíàê íîìåð 12239ÀÂ íà òðàêòîð êîë³ñíèé 
ÌÒÇ-82, çàâîäñüêèé íîìåð 345456, ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
ÀÑ002179, âëàñíèêîì ÿêîãî º ÒÎÂ «Ìîæàéñüêå», ââàæàòè 
íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíî ïðàâà ìàøèí³ñòà-òðàêòîðèñòà íà ³ì’ÿ Êàíöèáóðà Ðîìàí 
Ïàâëîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèìè. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Ïîñâ³ä÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ çà êîíòðàêòîì íîìåð Ã-064785 
íà ³ì’ÿ Ñàìáîðñüêèé Âëàäèñëàâ Ðóñëàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì 
â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ. Òåë. íå âêàçàíèé  

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê 
¹522 â³ä 20.06.1977ð. âèäàíî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
â³ííèöüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõñÿ â³ä 18.04.1974ð. ¹213 íà 
³ì‘ÿ Äèõòÿð Ãðèãîð³é Äàâèäîâè÷,çà àäðåñîþ ì.Â³ííèöÿ, Ìàòðî-
ñîâà,25. Ââàæàòè íåä³éñíèì â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ.

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó â³ä 
28.10.1993ð. âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.10.1993ð. ¹790 íà ³ì‘ÿ Ãàâðèëþê À.Ñ, Ãàâðè-
ëþê À.Ê, çà àäðåñîþ: âóë.Êè¿âñüêà,120,êâ.32. Ââàæàòè íåä³éñíèì 
ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ.

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  

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

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

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

 ÐÀÄ ІÎÄÅÒÀË І ,  ÐÀÄ ІÎËÀÌ.,  ÐÅËÅ, ÐÀÄ ІÎÏËÀÒÈ, 
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 753-
77-50  

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

511375

507973

Îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó ¹ 2/1 ïî âóëèö³ Ïðèâîêçàëüíà â ì. 
Â³ííèöÿ.

Øàíîâí³ âëàñíèêè êâàðòèð òà ïðèì³ùåíü!
Ïîâ³äîìëÿºìî Âàì ïðî òå, ùî 1 æîâ-

òíÿ 2022 ðîêó î 11:00 ãîäèí³ çà àäðå-
ñîþ: ì.Â³ííèöÿ, âóë. Ïðèâîêçàëüíà, áóä. 
¹ 2/1 ó äâîð³ áóäèíêó â³äáóäóòüñÿ óñòàíîâ÷³ 
çáîðè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàð-
òèðíîãî áóäèíêó.

Çáîðè ïðîâîäÿòüñÿ ç ³í³ö³àòèâè ³í³ö³àòèâíî¿ 
ãðóïè â ñêëàä³:

Ñàðàí÷à Ì. Ë. — êâ. 234;
ªôðåìîâ Ì. Â. — êâ. 189–190;
Áåâç À. Â. — êâ. 139.
Ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî çáîð³â:
1. Îáðàííÿ ãîëîâè òà ñåêðåòàðÿ óñòàíîâ÷èõ 

çáîð³â òà íàäàííÿ ¿ì ïîâíîâàæåíü ï³äïèñàòè 
ïðîòîêîë óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ç äîäàòêàìè, óïî-

âíîâàæåííÿ îñîáè äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ÎÑÁÁ.

2. Ñòâîðåííÿ Îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíè-
ê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó â áóäèíêó 
¹ 2/1 ïî âóë. Ïðèâîêçàëüíà òà îáðàííÿ éîãî 
íàéìåíóâàííÿ.

3. Çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó ÎÑÁÁ òà îáðàííÿ 
îñ³á äëÿ éîãî ï³äïèñàííÿ â³ä ³ìåí³ ñï³ââëàñíèê³â.

4. Îáðàííÿ ñòàòóòíèõ îðãàí³â Îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó.

Ïðîñèìî äîòðèìóâàòèñÿ êàðàíòèííîãî ðå-
æèìó! Â çâ’ÿçêó ç êàðàíòèííèìè îáìåæåííÿìè 
ïðè ñîá³ ìàòè çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, 
à òàêîæ äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿!

Çàïðîøóºìî Âàñ âçÿòè ó÷àñòü â óñòàíîâ÷èõ 
çáîðàõ. Ïðè ñîá³ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, 
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó âëàñíèêà.

Ç ïîâàãîþ, ²í³ö³àòèâíà ãðóïà

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

512158

512121
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ÒÎÂ «Êàðòîííî-ïàïåðîâà ôàáðèêà 
«Òîðãòåõí³êà» êîä ÅÄÐÏÎÓ 43732948 
³íôîðìóº ïðî íàì³ð ïðîâàäèòè ïëà-
íîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà îö³íêó ¿¿ âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ.

Óêðà¿íà, 21032, Â³ííèöüêà îáë., 
ì³ñòî Â³ííèöÿ, âóëèöÿ Íå÷óÿ-Ëåâèöü-
êîãî, áóäèíîê 14, òåë. (0432) 66 41 07, 
å-mail — torgtehnika88@gmail.com.

2. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòå-
ðèñòèêà, òåõí³÷í³ àëüòåðíàòèâè.

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü, ¿¿ õàðàêòå-
ðèñòèêà.

Íîâå áóä³âíèöòâî âîäîçàá³ðíî¿ ñïî-
ðóäè â ìåæàõ ÏÇÑ ð. Ï³âäåííèé Áóã 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 1.
Òèï ð³÷êîâîãî âîäîçàáîðó — ðóñëî-

âèé, òàê ÿê âîäîçàá³ð ðóñëîâîãî òèïó 
âëàøòîâóþòü ïðè ïîð³âíÿíî ïîëîãèõ 
áåðåãàõ, ñëàáêèõ ´ðóíòàõ ³ ìàëèõ ãëè-
áèíàõ âîäè â ð³÷ö³. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
áóä³âíèöòâî âîäîçàá³ðíî¿ ñïîðóäè 
â ìåæàõ ÏÇÑ ð. Ï³âäåííèé Áóã ó âè-
ãëÿä³ ðóñëîâîãî âîäîçàáîðó ç íàñîñíîþ 
ñòàíö³ºþ íà áåðåç³ ó âèãëÿä³ ìîêðîãî 
êîëîäÿçÿ ç ïîãðóæíèìè íàñîñàìè òà âî-
äîãîíó äî íàêîïè÷óâàëüíèõ ðåçåðâóàð³â 
íà òåðèòîð³¿ ÒÎÂ «ÊÏÔ «Òîðãòåõí³êà».

Ïðèçíà÷åííÿ ñèñòåìè — òåõí³÷íå 
âîäîïîñòà÷àííÿ äëÿ ïðîòèïîæåæíèõ 
ñèñòåì òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Òåõí³÷íà àëüòåðíàòèâà 2.
Ðîçãëÿíóâøè ³íø³ òèïè ð³÷êîâèõ 

âîäîçàáîð³â: áåðåãîâèé òà ñïåö³àëü-
íèé, âèçíà÷åíî, ùî âîäîçàá³ðíó ñïî-
ðóäó áåðåãîâîãî òèïó âëàøòîâóþòü ïðè 
ïîð³âíÿíî êðóòèõ áåðåãàõ ð³÷îê. Â íà-
øîìó âèïàäêó — áåðåã ð³÷êè ïîëîãèé.

Ñïåö³àëüí³ âîäîçàáîðè çàñòîñîâóþòü 
â îñîáëèâèõ âèïàäêàõ: ïðè óòâîðåíí³ 
â ð³÷ö³ ãëèáèííîãî ëüîäó àáî ïðè âè-
ñîê³é ìóòíîñò³ âîäè. Ò³ëüêè â òàêîìó 
âèïàäêó äîö³ëüíî çàáèðàòè âîäó íå áåç-
ïîñåðåäíüî ç ð³÷êè, à ç øòó÷íîãî çà-
òîêè, òàê çâàíîãî êîâøà, ÿêèé ìîæå 
áóòè âèðèòèé â ðóñë³ ð³÷êè.

Òîìó ïåðåâàãó â³ääàíî òåõí³÷í³é 
àëüòåðíàòèâ³ 1.

3. Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òåðèòîð³àëüí³ àëüòåðíàòèâè.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³: 

òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 1.
Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ÏÇÑ ð. 
Ï³âäåííèé Áóã íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ, äå 
ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî âîäîçàáîðó 
òåõí³÷íî¿ âîäè òà âîäîãîíó äëÿ ¿¿ ïîäà÷³ 
äî òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ðîçòàøîâàíà 
ïî âóë. Ãîíòè, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ â³ä ð. 
Ï³âäåííèé Áóã.

Ðîçòàøóâàííÿ âîäîçàáîðó íà ð³÷-
ö³ âèáðàíî âèùå ïðîòè òå÷³¿ âèïóñ-
ê³â ñò³÷íèõ âîä òà íèæ÷å âîäîçàáîðó 
ïèòíî¿ âîäè ÊÏ «Â²ÍÍÈÖßÎÁËÂÎ-
ÄÎÊÀÍÀË», âèùå ñòîÿíîê ñóä³â, 
òîâàðíî-òðàíñïîðòíèõ áàç ³ ñêëàä³â, 
ïîçà ìåæàìè çîíè ðóõó ñóä³â ³ ³íøèõ 
ïëàâçàñîá³â.

Ñòâîð âîäîçàáîðó ðîçòàøîâóºòüñÿ 
íà âèïóêë³é ä³ëÿíö³ ð³÷êè.

Ä³ëÿíêà â³ëüíà â³ä çàáóäîâè. Çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà â ö³ëîìó â³äïîâ³äàº 
ì³ñòîáóä³âíèì âèìîãàì, çàáåçïå÷óº 
äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ, ïîæåæíèõ, 
åêîëîã³÷íèõ âèìîã òà çíàõîäèòüñÿ 
çà ìåæàìè: ñàí³òàðíèõ çîí ïðîìèñ-
ëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, î÷èñíèõ ñïîðóä.

Ì³ñöå ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³:

òåðèòîð³àëüíà àëüòåðíàòèâà 2.
Â ÿêîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåð-

íàòèâè 2 ðîçãëÿäàâñÿ âàð³àíò âèêî-
ðèñòàííÿ âîäè äëÿ òåõí³÷íèõ ïîòðåá 
ï³äïðèºìñòâà ç ³ñíóþ÷î¿ àðòåç³àíñüêî¿ 
ñâåðäëîâèíè, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà òåðè-
òîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ç äåá³òîì 4 ì3/ãîä, 
ãëèáèíîþ 60 ì. Ïðîòå ìîæëèâèé ðå-
ñóðñ ï³äçåìíèõ âîä íà äàí³é çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ íå ìàº äîñòàòíüî¿ ïîòóæíîñò³ 
(3000 ì3/äîáó) äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá 
ï³äïðèºìñòâà. Òîìó, òåðèòîð³àëüíà àëü-
òåðíàòèâà 1 º íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ 
ç òî÷êè çîðó ðàö³îíàëüíîãî, åêîíî-
ì³÷íîãî òà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî âè-
êîðèñòàííÿ.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé âïëèâ â³ä 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íîñèòü ïîçè-
òèâíèé õàðàêòåð. Ãîëîâí³ ïîçèòèâí³ 
ôàêòîðè â³ä ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
º: çàáåçïå÷åííÿ ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè 
ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ, ñïëàòîþ 
ïîäàòê³â ó ì³ñöåâèé áþäæåò, ïîêðà-
ùåííÿì åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ ðåã³îíó. 
Íàÿâí³ñòü íà áàëàíñ³ äàíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà âîäîçàáîðó çíèæóº íàâàíòàæåííÿ 
íà ì³ñüê³ ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ.

5. Çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ (ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, 
îáñÿã âèðîáíèöòâà òîùî).

Ïëàíîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷à-
ºòüñÿ áóä³âíèöòâî ðóñëîâîãî âîäîçà-
áîðó ç íàñîñíîþ ñòàíö³ºþ ïîòóæí³ñ-
òþ äî 3000 ì3/äîáó. Íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
ó âèãëÿä³ ìîêðîãî êîëîäÿçÿ ç äâîìà 
ïîãðóæíèìè íàñîñàìè «GRUNDFOS» 
S1.80.125.300.4.62H âèòðàòîþ 20 ë/ñ òà 
íàïîðîì 40 ì. Ë³÷èëüíèê õîëîäíî¿ âîäè 
PoWoGaz MWN DN200 âñòàíîâëþºòüñÿ 
â êàìåð³ ïåðåêëþ÷åííÿ á³ëÿ íàñîñíî¿. 
Áóä³âíèöòâî âîäîãîíó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ç 
ïîë³åòèëåíîâèõ òðóá ä³àìåòðîì 250 ìì. 
Çàãàëüíà äîâæèíà ìåðåæ³ âîäîãîíó — 
1600 ì; ìàêñèìàëüíèé ä³àìåòð — 
250 ìì; ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 1,8 ì.

6. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà àëüòåðíàòèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1.
Åêîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ â ïåð³îä ðåà-

ë³çàö³¿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáóìîâ-
ëþþòüñÿ íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè, 
ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü áåçïåêó íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà: Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà», Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çà-
áåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³îëî-
ã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ»; Çàêîí Óêðà¿íè 
«Ïðî â³äõîäè»; Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
îõîðîíó àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ»; Âîä-
íèé êîäåêñ Óêðà¿íè.

Îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò:

— çáåðåæåííÿ ðîñëèííîãî øàðó 
´ðóíòó ïî òðàñ³ âîäîïðîâîäó â ì³ñöÿõ 
éîãî íàÿâíîñò³;

— äîòðèìàííÿ ð³âí³â âèêèä³â çà-
áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ìåæàõ âñòà-
íîâëåíèõ ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü ïðè 
ðîáîò³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè;

— äîòðèìàííÿ äîïóñòèìîãî ð³âíþ 
øóìó ïðè ðîáîò³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè;

— äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè, òåõíîëîã³÷íèõ ðåãëàìåíò³â, 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ ç 
â³äõîäàìè;

— çáåðåæåííÿ ð³çíîìàí³òíîñò³ 
îá’ºêò³â ðîñëèííîãî é òâàðèííîãî 
ñâ³òó, íåäîïóñòèìîñò³ ïîã³ðøåííÿ ñå-
ðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ, øëÿõ³â ì³ãðàö³¿ 
òà ðîçìíîæåííÿ òâàðèí.

Íå äîïóñêàºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ âîäî-
ïðèéìà÷³â ó ìåæàõ çîí ðóõó ñóäåí, çîí³ 
â³äêëàäåííÿ äîííèõ íàíîñ³â, ó ì³ñöÿõ 
çèì³âë³ òà íåðåñòó ðèá, ñêóï÷åííÿ âî-
äîðîñòåé, íà ä³ëÿíö³ ìîæëèâîãî ðóé-
íóâàííÿ áåðåãà, à òàêîæ âèíèêíåííÿ 
øóãîçàòîð³â ³ çàòîð³â ëüîäó.

Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëà-
íîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïåð³îä åêñïëóàòà-
ö³¿ îá’ºêòà ïðîåêòóâàííÿ âñòàíîâëþ-
þòüñÿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè:

— çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèìîã 
ÄÁÍ Â.2.5–74:2013 «Âîäîïîñòà÷àííÿ 
çîâí³øí³ ìåðåæ³ òà ñïîðóäè. Îñíîâí³ 
ïîëîæåííÿ ïðîåêòóâàííÿ», â òîìó ÷èñ-
ë³ äîòðèìàííÿ ðåæèì³â ÇÑÎ;

— çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ óìîâ äî-
çâîëó íà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñòóâàííÿ;

— äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà 
ïðàâèë;

— áåçïå÷íà åêñïëóàòàö³ÿ îáëàäíàí-
íÿ òà óñòàòêóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ä³þ-
÷èõ â Óêðà¿í³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, 
³íñòðóêö³é ç åêñïëóàòàö³¿, òåõí³÷íèõ 
ðåãëàìåíò³â.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2.
Òàê³ æ ÿê äëÿ òåõí³÷íî¿ àëüòåðíà-

òèâè 1.
Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-

âè 1.
— äîòðèìàííÿ çîí ñàí³òàðíî¿ îõî-

ðîíè âîäîçàáîðó òà äîòðèìàííÿ îáìå-
æåíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ 
ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè;

— äîòðèìàííÿ ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ 
òà îáìåæåíü;

— ïî çàãàëüíèõ ñàí³òàðíèõ íîð-
ìàõ — äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ ðîç-
ðèâ³â; äîòðèìàííÿ ïðîòèïîæåæíèõ 
ðîçðèâ³â ì³æ áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè.

Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-
âè 2.

Â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ Â.2.5–
74:2013 «Âîäîïîñòà÷àííÿ, çîâí³øí³ 
ìåðåæ³ òà ñïîðóäè. Îñíîâí³ ïîëîæåí-
íÿ ïðîåêòóâàííÿ» ðîçä³ë 15.2 — çîíà 
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè (ÇÑÎ) ² ïîÿñó 
ñâåðäëîâèíè — 30 ì.

7. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³ä-
ãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà àëüòåðíà-
òèâàìè:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1.
Çàõèñò òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã 

ÄÁÍ Â.2.5–74:2013 «Âîäîïîñòà÷àííÿ, 
çîâí³øí³ ìåðåæ³ òà ñïîðóäè. Îñíîâí³ 
ïîëîæåííÿ ïðîåêòóâàííÿ». Ïðîåêòí³ 
ð³øåííÿ çàäîâîëüíÿþòü óìîâè, ùî 
íå äîïóñêàþòü çàáðóäíåííÿ ãëèáèí-
íèõ âîäîíîñíèõ ãîðèçîíò³â.

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåð-
íî-ãåîëîã³÷í³ òà ³íø³ âèøóêóâàííÿ 
âèêîíóâàòèìóòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó îá-

ñÿç³, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. 
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â — 
âèêîíàííÿ îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàíèõ, 
çàõèñíèõ òà êîìïåíñàö³éíèõ çàõîä³â.

Íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó ïåðåä 
ïî÷àòêîì âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
ïëàíóºòüñÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñó ï³ä-
ãîòîâ÷èõ ðîá³ò: íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷àòè 
âëàøòóâàííÿ ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñêëàäóâàííÿ 
ìàòåð³àë³â, òèì÷àñîâèõ ñïîðóä ³ êî-
ìóí³êàö³é; ìàòåð³àëè òà îáëàäíàííÿ 
ðåêîìåíäóºòüñÿ îòðèìóâàòè ìàëèìè 
ïàðò³ÿìè äëÿ âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ 
îáñÿã³â ðîá³ò; ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëü-
íî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò âèêîðèñòîâóâàòè 
ò³ëüêè ñïåö³àë³çîâàíó òåõí³êó.

Ïðè ðîçì³ùåíí³ âîäîçàá³ðíèõ ñïî-
ðóä ñë³ä âðàõîâóâàòè ã³äðîëîã³÷í³ îñî-
áëèâîñò³ ð³÷êè: äæåðåëà æèâëåííÿ, 
ìîæëèâ³ñòü ïðîìåðçàííÿ àáî ïåðåñè-
õàííÿ, ôàçè âîäíî-ëüîäîâîãî ðåæèìó, 
ñòðàòèô³êàö³éí³ ÿâèùà, ôîðìóâàííÿ 
ð³÷êîâèõ íàíîñ³â òà ¿õ õàðàêòåðèñòèêè 
òîùî.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2.
Åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà 

òàêà æ, ÿê ó òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 1.
Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-

âè 1.
Ïðè âèáîð³ ñòâîðó âîäîçàáîðó 

íà ïëàí³ ì³ñöåâîñò³ ñë³ä âðàõîâóâà-
òè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàñåëåíîãî 
ïóíêòó òà ìîæëèâ³ñòü âëàøòóâàííÿ çîí 
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè (ÇÑÎ) — ïðîåêòîì 
ïåðåäáà÷åíî âîäîçàá³ð òåõí³÷íî¿ âîäè, 
òîìó ñïåö³àëüíî¿ ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè 
íå ïåðåäáà÷åíî, à îãîðîäæåíà îõîðîí-
íà çîíà âîäîçàáîðó ìàº ðàä³óñ 12 ì.

Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-
âè 2.

Ïåðøèé ïîÿñ çîíè ñàí³òàðíî¿ îõî-
ðîíè (ÇÑÎ) — çîíà ñóâîðîãî ñàí³òàð-
íîãî ðåæèìó ñâåðäëîâèíè ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ îãîðîäèòè ñ³òêîþ ðîçì³ðàìè 
30*30 ì.

8. Ñôåðà, äæåðåëà òà âèäè ìîæëèâîãî 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ:

Ùîäî òåõí³÷íî¿ òà òåðèòîð³àëüíî¿ 
àëüòåðíàòèâè 1.

Êë³ìàò ³ ì³êðî êë³ìàò: ôîðìóâàííÿ 
ì³êðîêë³ìàòè÷íèõ óìîâ, ÿê³ ñïðèÿþòü 
ðîçâèòêó ³ ïîøèðåííþ øê³äëèâèõ âè-
êèä³â íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñ-
ïëóàòàö³¿ íå ïåðåäáà÷àþòüñÿ, âïëèâ 
íåçíà÷íèé.

Ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå: äîïóñòèìèé 
âïëèâ.

Â ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ñòâîðþºòüñÿ äîäàòêîâå íà-
âàíòàæåííÿ íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâè-
ùå — ó ïåð³îä áóä³âíèöòâà. Â ïåð³îä 
åêñïëóàòàö³¿ âèêèäè â³äñóòí³.

Ó ïåð³îä áóä³âíèöòâà äæåðåëàìè çà-
áðóäíåííÿ àòìîñôåðè º âèõëîïí³ òðóáè 
àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, 
âèâàíòàæåííÿ ñèïó÷èõ ìàòåð³àë³â, çâà-
ðþâàëüí³ ðîáîòè. Ó âèõëîïíèõ ãàçàõ 
àâòîòðàíñïîðòó ³ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè 
ì³ñòÿòüñÿ îêñèäè àçîòó, îêñèä âóãëåöþ, 
âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³, ñàæà, ñ³ð÷èñòèé 
àíã³äðèä. Ï³ä ÷àñ âèâàíòàæåííÿ ñè-
ïó÷èõ ìàòåð³àë³â — ïèë íåîðãàí³÷íèé 
SiÎ2 20–70%. Ïðè çâàðþâàíí³ — çàë³çà 
îêñèä òà ìàðãàíöþ îêñèäè. Âèêèäè 
ìàþòü òèì÷àñîâèé õàðàêòåð.

Âîäí³ ðåñóðñè. Ä³ëÿíêà âîäîãîíó 
ïðîõîäèòü ïî çåìëÿõ âîäíîãî ôîí-
äó — âïëèâ ïðè áóä³âíèöòâ³. Ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò îáñëóãî-
âóâàííÿ áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè ïðîâîäèòè 
íà ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ìàéäàí÷è-
êàõ, ç ìåòîþ çàõèñòó â³ä ìîæëèâîãî 
çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä. Îáñÿãè 
âîäîêîðèñòóâàííÿ, âîäîçàá³ð ïîâåðõ-
íåâèõ âîä íå ïåðåâèùóâàòèìå ë³ì³òè 
çàáîðó âîäè ³ç âîäíîãî îá’ºêòà.

¥ðóíòè òà ́ ðóíòîâ³ âîäè: ãðóíò â ìåæ-
àõ ðàéîíó ïðîâåäåííÿ ðîá³ò çàçíàº 
âïëèâó â³ä òåõí³êè, ùî âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ, ï³-
ä³éìàëüíî-òðàíñïîðòíèõ òà çåìëåêî-
ïàëüíèõ ðîá³ò; ïîðóøåííÿ ðîñëèííîãî 
øàðó ´ðóíòó â ì³ñöÿõ éîãî íàÿâíîñò³. 
Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ — íåãàòèâíèé 
âïëèâ â³äñóòí³é.

Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå. Âèëó÷åííÿ 
ì³íåðàëüíîãî ãðóíòó ïðè áóä³âíèöòâ³ 
âîäîãîíó.

Øóìîâå çàáðóäíåííÿ. Îñíîâíè-
ìè äæåðåëàìè àêóñòè÷íîãî âïëèâó 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º áóä³âåëüíèé 
òðàíñïîðò/ìåõàí³çìè. Øóì, â³áðàö³¿ 
òà ñåéñìîëîã³÷íèé âïëèâ â³äïîâ³äàº 
âèìîãàì ä³þ÷èõ ñàí³òàðíèõ òà ïðè-
ðîäîîõîðîííèõ íîðì.

Ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: Òåõíî-
ëîã³÷íèé ïðîöåñ ñïîðóäæåííÿ âîäî-
çàá³ðíî¿ ñïîðóäè òà âîäîãîíó ïðàê-
òè÷íî íå âïëèâàòèìå íà ðîñëèííèé 
³ òâàðèííèé ñâ³ò.

Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä: âïëèâ 
íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå: 
çä³éñíåííÿ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â íå ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ.

Íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå: 
íåãàòèâí³ âïëèâè — òèì÷àñîâ³ íåçðó÷-
íîñò³ ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ ðî-
á³ò.

Ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ï³ä ÷àñ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çîâàíî 
â ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ ç ÷èííèì çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äíî äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè» ïðèéíÿò³ 
ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç 
â³äõîäàìè íå äîïóñêàþòü ìîæëèâîñò³ 
çì³øóâàííÿ ³ âèäàëåííÿ (çàõîðîíåííÿ) 
â³äõîä³â, ùî ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿ (âè-
êîðèñòàííÿ) ÿê âòîðèííèõ ðåñóðñ³â.

Ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò íà îá’ºêò³ áóäóòü óòâîðþâàòèñÿ 
òâåðä³ â³äõîäè (ðå÷îâèíè, ìàòåð³àëè ³ 
ïðåäìåòè, ùî íå ï³äëÿãàþòü âèêîðèñ-
òàííþ ïðè áóä³âíèöòâ³) III ³ IV êëàñó 
íåáåçïåêè — áóä³âåëüí³ òà ïîáóòîâ³ 
(ÒÏÂ).

Øòàòíà åêñïëóàòàö³ÿ âîäîçàá³ðíî¿ 
ñïîðóäè òà âîäîãîíó óòâîðåííÿì â³ä-
õîä³â íå ñóïðîâîäæóºòüñÿ.

Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ çáåð³ãàííÿ â³äõîä³â ó â³äïîâ³äíîñò³ 
ç ñàí³òàðíèìè íîðìàìè òà òåõí³êîþ 
áåçïåêè, ¿õ ñîðòóâàííÿ òà ïåðåäà÷à 
ñïåö³àë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì.

Ùîäî òåõí³÷íî¿ àëüòåðíàòèâè 2.
Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ òàê³ æ, ÿê ³ â òåõí³÷í³é àëüòåð-
íàòèâ³ 1.

Ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ àëüòåðíàòè-
âè 2.

Âïëèâ àíàëîã³÷íèé òåðèòîð³àëüí³é 
àëüòåðíàòèâ³ 1.

9. Íàëåæí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
äî ïåðøî¿ ÷è äðóãî¿ êàòåãîð³¿ âèä³â ä³-
ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè 
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ òà ï³äëÿãàþòü 
îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ (çàçíà÷èòè 
â³äïîâ³äíèé ïóíêò ³ ÷àñòèíó ñòàòò³ 
3 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ”).

Ïóíêò. 11 ÷àñòèíà 10 ñòàòò³ 3 Çàêîíó 
Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ» äðóãà êàòåãîð³ÿ âèä³â ïëàíîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü ìàòè 
çíà÷íèé âïëèâ íà äîâê³ëëÿ (âèäîáóâàí-
íÿ ï³ñêó ³ ãðàâ³þ, ïðîêëàäàííÿ êàáåë³â, 
òðóáîïðîâîä³â òà ³íøèõ êîìóí³êàö³é 
íà çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó).

10. Íàÿâí³ñòü ï³äñòàâ äëÿ çä³éñíåííÿ 
îö³íêè òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ (â òîìó ÷èñë³ íàÿâí³ñòü çíà-
÷íîãî íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåë³ê äåðæàâ, 
äîâê³ëëÿ ÿêèõ ìîæå çàçíàòè çíà÷íîãî 
íåãàòèâíîãî òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó 
(çà÷åïëåíèõ äåðæàâ).

Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ íà äîâê³ë-
ëÿ — â³äñóòí³é.

11. Ïëàíîâàíèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà 
ð³âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿ-
ãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ.

Ïëàíîâèé îáñÿã äîñë³äæåíü òà ð³-
âåíü äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿ-
ãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç ÎÂÄ ó â³äïî-
â³äíîñò³ ³ç ñò. 6 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ».

12. Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ó÷àñò³ â í³é 
ãðîìàäñüêîñò³.

Ïëàíîâàíà ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ìàòè çíà÷íèé 
âïëèâ íà äîâê³ëëÿ ³, îòæå, ï³äëÿãàº 
îö³íö³ âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äïîâ³äíî 
äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îö³íêó âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ”. Îö³íêà âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ — öå ïðîöåäóðà, ùî ïåðåäáà÷àº:
 ï³äãîòîâêó ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþ-

âàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ;
 ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-

ðåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
 àíàë³ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì 

çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
áóäü-ÿêî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêó 
íàäàº ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ 
³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ â³ä ãðîìàäñüêîñ-
ò³ ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, 
ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè îö³íêè 
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó, ³íøî¿ ³íôîð-
ìàö³¿;
 íàäàííÿ óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì 

ìîòèâîâàíîãî âèñíîâêó ç îö³íêè âïëè-
âó íà äîâê³ëëÿ, ùî âðàõîâóº ðåçóëüòàòè 
àíàë³çó, ïåðåäáà÷åíîãî àáçàöîì ï’ÿòèì 
öüîãî ïóíêòó;
 âðàõóâàííÿ âèñíîâêó ç îö³íêè 

âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ó ð³øåíí³ ïðî 
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 14 öüîãî ïîâ³äî-
ìëåííÿ.

Ó âèñíîâêó ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ óïîâíîâàæåíèé îðãàí, âèõîäÿ÷è 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº äîïóñòè-
ì³ñòü ÷è îá´ðóíòîâóº íåäîïóñòèì³ñòü 
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
òà âèçíà÷àº åêîëîã³÷í³ óìîâè ¿¿ ïðî-
âàäæåííÿ.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ïðîâà-
äæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ áåç îö³í-
êè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà îòðèìàííÿ 

ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

Ïðîöåäóðà îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ ïåðåäáà÷àº ïðàâî ³ ìîæëèâîñò³ 
ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ ó÷àñò³ ó òàê³é ïðî-
öåäóð³, çîêðåìà íà ñòàä³¿ îáãîâîðåííÿ 
îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
à òàêîæ íà ñòàä³¿ ðîçãëÿäó óïîâíîâà-
æåíèì îðãàíîì ïîäàíîãî ñóá’ºêòîì 
ãîñïîäàðþâàííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ.

Íà ñòàä³¿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
ïðîòÿãîì ùîíàéìåíøå 25 ðîáî÷èõ 
äí³â ãðîìàäñüêîñò³ íàäàºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü íàäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ ³ 
ïðîïîçèö³¿ äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ òà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
à òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàííÿõ. Äåòàëüí³øå ïðî ïðîöåäó-
ðó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ áóäå ïî-
â³äîìëåíî â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæ-
àõ òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî 
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ 
çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè 
(COVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ êîðîíàâ³-
ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïîâíîãî éîãî 
ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ 
ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ ³ íå ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðèïàäàþòü 
íà öåé ïåð³îä, ïðî ùî çàçíà÷àºòüñÿ 
â îãîëîøåíí³ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêî-
ãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó 
íà äîâê³ëëÿ.

13. Ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáñÿãó 
äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ 
íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ óïîâíîâàæå-
íîãî îðãàíó ãðîìàäñüê³ñòü ìàº ïðàâî 
íàäàòè óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó, çàçíà-
÷åíîìó ó ïóíêò³ 15 öüîãî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îáñÿãó äîñë³äæåíü 
òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî 
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Íàäàþ÷è òàê³ çàóâàæåíí³ ³ ïðîïî-
çèö³¿, âêàæ³òü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 
ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ªäèíîìó 
ðåºñòð³ ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
(çàçíà÷åíèé íà ïåðø³é ñòîð³íö³ öüîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ). Öå çíà÷íî ñïðîñòèòü 
ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿ òà ðîçãëÿäó Âàøèõ 
çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ òàêèõ çàóâàæåíü ³ 
ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ âîíè áóäóòü 
ðîçì³ùåí³ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ïåðåäàí³ ñóá’ºêòó 
ãîñïîäàðþâàííÿ (ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî-
÷èõ äí³â ç äíÿ ¿õ îòðèìàííÿ). Îñîáè, 
ùî íàäàþòü çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, 
ñâî¿ì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ çãî-
äó íà îáðîáêó ¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. 
Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ë-
ëÿ çîáîâ’ÿçàíèé âðàõóâàòè ïîâí³ñòþ, 
âðàõóâàòè ÷àñòêîâî àáî îá´ðóíòîâàíî 
â³äõèëèòè çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ 
ãðîìàäñüêîñò³, íàäàí³ ó ïðîöåñ³ ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ îáñÿãó äîñë³-
äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, 
ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ. Äåòàëüíà 
³íôîðìàö³ÿ ïðî öå âêëþ÷àºòüñÿ äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

14. Ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ð³øåí-
íÿì ïðî ïðîâàäæåííÿ äàíî¿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ áóäå:

— Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ 
³íñïåêö³ºþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ Óêðà¿íè;

— Äîçâ³ë íà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñ-
òóâàííÿ, ÿêèé âèäàºòüñÿ Äåðæàâíèì 
àãåíòñòâîì âîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè;

— Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ, ÿêèé âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì 
ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòóðè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ».

15. Óñ³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ãðî-
ìàäñüêîñò³ äî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
îáñÿãó äîñë³äæåíü òà ð³âíÿ äåòàë³çàö³¿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, 
íåîáõ³äíî íàäñèëàòè äî Óïðàâë³ííÿ 
ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòó-
ðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 21021, ì. 
Â³ííèöÿ âóë. Â. Ïîðèêà 29, å-mail: 
uprter@vin.gov.ua, òåë.: (0432)43–74–
08. Êîíòàêòíà îñîáà: Ñèâåíþê ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
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ВАЛЕРІЙ 
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(063)7758334

Ó RIA ¹ 36 
çà 7 âåðåñíÿ ìè 
äàâàëè ³íôîðìà-

ö³þ ïðî òå, äå ³ ÿê â³ííè÷àíàì 
îòðèìàòè ãðîøîâó äîïîìîãó. Àëå 
ïîïåðåäí³é ïåðåë³ê îðãàí³çàö³é, 
ùî ìîæóòü íàäàòè ð³çíîìàí³òíó 
ï³äòðèìêó, íå áóâ âè÷åðïíèì. 
Òîæ òðèìàéòå ùå îäèí ñïèñîê 
ôîíä³â òà áëàãîä³éíèê³â, ÿê³ ìî-
æóòü ñòàòè âàì ó íàãîä³.

$1000 ВІД ДОНОРІВ З США
Áëàãîä³éíèé ïðîºêò $1KProject 

íàäàº ô³íàíñîâó äîïîìîãó óêðà¿í-
ñüêèì ðîäèíàì, ÿê³ çàçíàëè âòðàò 
÷åðåç â³éíó. Ñïîíñîðè ìîæóòü 
âèïëàòèòè îäíîðàçîâó ô³íàíñî-
âó äîïîìîãó îäí³é ç óêðà¿íñüêèõ 
ðîäèí â ðîçì³ð³ òèñÿ÷³ äîëàð³â.

Öåé ïðîºêò ïî÷àâ ä³ÿòè âæå ç 
25 ëþòîãî. Éîãî çàñíîâíèêîì º 
ï³äïðèºìåöü óêðà¿íñüêîãî ïîõî-
äæåííÿ Àëåêñ ²ñêîëüä.

Âèïëàòè äàþòü ³ ïåðåñåëåíöÿì, 
³ á³æåíöÿì, ³ òèì óêðà¿íöÿì, ÿê³ 
çàëèøèëèñÿ â ð³äíîìó ì³ñò³. Ï³ä 
÷àñ îïðàöþâàííÿ çàÿâîê ïð³îðè-
òåò íàäàþòü ìàìàì ç ä³òüìè òà 

áàáóñÿì, à îäèíîêèì ÷îëîâ³êàì 
çäåá³ëüøîãî â³äìîâëÿþòü.

Äëÿ îòðèìàííÿ äîïîìîãè ïî-
òð³áíî çàïîâíèòè çàÿâêó: âêàçàòè 
ñâî¿ îñîáèñò³ äàí³ (³ì’ÿ, ïð³çâè-
ùå, äàòà íàðîäæåííÿ, åëåêòðî-
ííà ïîøòà, àäðåñà òîùî) ³ òàêîæ 
äîäàòè êîðîòêèé òåêñò, ÷îìó âè 
ïîòðåáóºòå ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè 
â³ä ïðîºêòó $1Ê.

Ï³ñëÿ öüîãî êîìàíäà çâ’ÿçóº 
êîíêðåòíîãî ñïîíñîðà ç ðîäè-
íîþ. Êîøòè íàäñèëàþòüñÿ ÷å-
ðåç ïëàò³æíó ñèñòåìó Wise. ßêùî 
áðàêóº ÿêî¿ñü ³íôîðìàö³¿ â çàÿâö³, 
âîëîíòåðè $1KProject çâ’ÿæóòüñÿ 
ç âàìè äëÿ óòî÷íåííÿ.

Ïîäàòè çàÿâêó ìîæíà çà öèì 
ïîñèëàííÿì: cutt.ly/dCUbI25

ДОПОМОГА МАТЕРЯМ
Óêðà¿íñüê³ æ³íêè ìàþòü çìîãó 

îòðèìàòè äîïîìîãó, â òîìó ÷èñë³ 
ô³íàíñîâó. Íàäàº ¿¿ Áëàãîä³éíà 
îðãàí³çàö³ÿ «Ôîíä Óêðà¿íñüê³ 
Ñåñòðè òà Ê³íäôðåíäë³».

Íà ï³äòðèìêó ìîæóòü ðîçðàõî-
âóâàòè æ³íêè ç ä³òüìè òà âàã³òí³, 
ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêðóòíîìó ñòà-
íîâèù³ ÷åðåç â³éíó.

«Ó âàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ ïñè-
õîëîã³÷í³ òà ìåäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿, 
³íôîðìàö³ÿ ç åâàêóàö³¿ òà áóäü-

ДОПОМОГА ВІННИЦЬКИМ 
РОДИНАМ. ЯК І ДЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ
Не словом, а ділом  З початку війни, 
низка благодійних фондів запустили 
програми грошової підтримки українців. 
У цій добірці, переважно, контакти 
неурядових організацій. Вінничани 
можуть подати заявку на отримання 
1000 доларів від спонсорів із США, 
матусі в скрутному становищі — отримати 
безоплатно харчі та одяг для дитини

íèõ äîëîíÿõ» ïðîïîíóº äîïîìîãó 
ñ³ì’ÿì ç-ïîì³æ ïåðåñåëåíö³â òà 
òèì, õòî ïðîæèâàº ó ì³ñòàõ, äå 
òðèâàþòü áîéîâ³ ä³¿.

Ìîæíà çàëèøèòè îêðåì³ çà-
ÿâêè íà:
 Îòðèìàííÿ ïàìïåðñ³â, çàñî-

á³â ã³ã³ºíè, ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â, 
³ãðàøîê òà ë³ê³â. Çàðåºñòðóâà-
òèñü çà öèì ïîñèëàííÿì: cutt.
ly/XCUb3Dn
 Îòðèìàííÿ îäÿãó äëÿ äèòèíè 

é ìàìè. Çàÿâêà çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: cutt.ly/nCUb5mF

À îò ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó öÿ 
îðãàí³çàö³ÿ íå ïðîïîíóº. Òàêîæ 
ó áëàãîä³éíîìó ôîíä³ çàóâàæèëè, 
ùî äîïîìàãàþòü ìàìàì ç ä³òüìè, 
ÿêèì â³ä 0 äî 16 ðîê³â. Çâ³òó-
þòü òà íàäàþòü ðîç’ÿñíåííÿ — 
íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó ñàéò³: 
motherspalms.com

БАГАТОВЕКТОРНА ПІДТРИМКА 
ВІД «СПІВДІЯ»

Âîëîíòåðñüêà ïëàòôîðìà, ÿêà 
³í³ö³éîâàíà ãóìàí³òàðíèì øòàáîì 
ïðè Îô³ñ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 
Òóò óêðà¿íö³ ìîæóòü îòðèìàòè 

äîïîìîãó çà ï’ÿòüìà íàïðÿìêàìè:
 ãóìàí³òàðíà (õàð÷³, îäÿã, ã³-

ã³ºí³÷í³ çàñîáè);
 þðèäè÷íà ï³äòðèìêà;
 äîïîìîãà â ïîøóêó ðîáîòè 

(êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ñêëàäàííÿ 
ðåçþìå, ïðîõîäæåííÿ ñï³âáåñ³-
äè, ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ òîùî);
 ï³äòðèìêà ä³òåé (òâîð-

÷³ çàíÿòòÿ äëÿ ä³òîê, â³êîì â³ä 
5 äî 12 ðîê³â);
 ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî äîïîìàãà-

þòü ÿê ïåðåñåëåíöÿì, òàê ³ ì³ñöå-
âèì ìåøêàíöÿì, ÿê³ íà ÷àñ â³éíè 
çàëèøèëèñÿ â ð³äíîìó ì³ñò³.

Òàêîæ íà «Ñï³âÄ³¿» çáèðàþòü 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìîæëèâîñòåé 
íàäàòè äîïîìîãó: ïîæåðòâóâàòè 
ãðîø³ ÷è ðåñóðñè, çàïðîïîíóâàòè 
âàêàíñ³þ íà ðîáîòó, íàäàòè ñâ³é 
ñêëàä äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãóìàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè, ñòàòè âîëîíòåðîì 
àáî âîä³ºì äëÿ äîñòàâëåííÿ ãó-
ìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.

Ïîäàòè çàÿâêó, ÿêùî õî÷åòå 
îòðèìàòè äîïîìîãó àáî ìîæåòå 
íàäàòè ¿¿, ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ îðãàí³çàö³¿: spivdiia.org.ua

На хвилі реальної підтримки 
українців також активізува-
лися і різноманітні шахрай-
ські схеми. Про це повідомляє 
Держспецзв’язку.
Зловмисники виманюють дані 
банківських карток українців, 
обіцяючи їм «фінансову допо-
могу» від нібито ООН, ЄСПЛ, 
Червоного Хреста тощо. Шах-
раї заявляють, що такі виплати 
проходять «за рахунок конфіс-
кованих активів рф».

«У соціальних мережах кібер-
шахраї поширюють оголошення 
та просять перейти за посилан-
ням. Воно веде на фішингову 
сторінку так званого «Єдиного 
Компенсаційного Центру По-
вернення Невиплачених Грошо-
вих Коштів». На сайті українців 
просять ввести дані банківської 
карти, щоб нібито отримати 
виплату. Після цього аферисти 
можуть викрасти гроші», — опи-
сують у Держспецзв’язку одну з 

популярних схем шахрайства.
Як захистися? Слідкуйте за своєю 
«кібергігієною». Громадян закли-
кають ніколи не вводити реквізи-
тів платіжних карток (особливо 
з кодом CVV) на незнайомих 
та підозрілих вебсайтах. Якщо 
дані платіжної картки помил-
ково введено на шахрайському 
вебсайті — негайно заблокуйте 
картку за допомогою мобільно-
го застосунку, гарячої лінії банку 
або через інтернет-банкінг.

Як шахраї надають «фінансову допомогу» українцям

ÿêèõ ïèòàíü, ðàçîâà ô³íàíñîâà 
ï³äòðèìêà òèì, õòî çàëèøèâñÿ 
áåç ðîáîòè òà äæåðåë äî ³ñíóâàí-
íÿ», — ïåðåäàþòü ó áëàãîä³éíîìó 
ôîíä³.

Àëå òàì æå çàóâàæèëè, ùî 
îñê³ëüêè çàÿâ áàãàòî, à ëþäåé, ÿê³ 
¿õ îïðàöüîâóþòü ìàëî, òî ïðîöåñ 
çàòâåðäæåííÿ âàøî¿ êàíäèäàòóðè 
ìîæå òðèâàòèìå äî 3 ì³ñÿö³â.

Ïîäàòè çàÿâêó: cutt.ly/tCUbX8b.
Áëàãîä³éíèé ôîíä «Ó ìàòóñè-

Прямувати в «Прозорі офіси» чи відділення банків — не треба. Щоб подати заявку, потрібно 
лише підключення до Інтернету та кілька вільних хвилин на заповнення форми реєстрації

Наосліп «озвучує» ноутбуки і телефони
ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Àáè íåçðÿ÷³ ìîãëè áåç ïðî-
áëåì êîðèñòóâàòèñÿ ãàäæåòàìè, 
40-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Áóðîâèé 
íàîñë³ï «îçâó÷óº» íîóòáóêè ³ 
òåëåôîíè. ×îëîâ³ê âòðàòèâ ç³ð 
ï³ñëÿ àâòîêàòàñòðîôè. Äðóæèíà 
Òåòÿíà òàêîæ íåçðÿ÷à. Ïðî öå 
ïîäðóææÿ ç³ Æìåðèíêè ïîâ³-
äîìèëà ïðåññëóæáà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÒÎÑ.

Âîëîäèìèð âñòàíîâëþº ³ íà-
ëàøòîâóº ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè, 

ùî äîïîìàãàþòü íåçðÿ÷èì áåç 
ïðîáëåì êîðèñòóâàòèñÿ ãàäæå-
òàìè. Äëÿ Âîëîäèìèðà öå áóëî 
õîá³ ùå òîä³, êîëè â³í áà÷èâ.

— Ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè îçâó-
÷óþòü òåêñòè, ÿê³ çâè÷àéíèì 
ëþäÿì âèäíî íà åêðàí³ ñåí-
ñîðíîãî òåëåôîíó. Òîáòî ìè, 
íåçðÿ÷³, çà ¿õíüîþ äîïîìîãîþ 
÷óºìî îçâó÷åí³ òåêñòè ³ ïîâ³äî-
ìëåííÿ. À òàêîæ áåç ïðîáëåì 
ìîæåìî êîðèñòóâàòèñÿ òåëå-
ôîíîì, íîóòáóêîì òà ³íøèìè 
ñó÷àñíèìè ïðèñòðîÿìè, — ïî-

ÿñíèëà Òåòÿíà Áóðîâà, äðóæèíà 
Âîëîäèìèðà.

Ô³êñîâàíî¿ ö³íè çà âñòàíîâëåí-
íÿ ïðîãðàì äëÿ íåçðÿ÷èõ íåìàº. 
Â³ääÿ÷óþòü, õòî ñê³ëüêè õî÷å ³ 
ìîæå.

— Âîëîäèìèð òàêîæ íàëàøòî-
âóº êîìï’þòåðè ñïåö³àëüíî äëÿ 
ëþäåé ³ç âàäàìè çîðó. Çâè÷àéí³ 
ôàõ³âö³ òàê íå ìîæóòü! Ï³ñëÿ íèõ 
ðåãóëÿðíî çâåðòàþòüñÿ äî ÷îëîâ³-
êà, àáè â³í âñå ïåðåðîáèâ. Áî íå-
çðÿ÷³ ïåðåâàæíî íå êîðèñòóþòüñÿ 
«ìèøêîþ» ³ åêðàíîì, à âèêîðèñ-

òîâóþòü êëàâ³àòóðó, — ðîçïîâ³äàº 
Òåòÿíà Áóðîâà.

Çà äîïîìîãîþ äî Âîëîäèìèðà 
Áóðîâîãî çâåðòàþòüñÿ íå ëèøå 
â³ííè÷àíè, àëå é ìåøêàíö³ ³í-
øèõ ðåã³îí³â. Ïðèâîçÿòü ³ç ñî-
áîþ êîìï’þòåðíó òåõí³êó àáî 
ïåðåñèëàþòü ïîøòîþ ãàäæåòè. 
Ï³ñëÿ íàëàøòóâàííÿ ¿õ ïîâåð-
òàþòü íàçàä. ª é ³íøèé âàð³àíò: 
Âîëîäèìèðó â³äñèëàþòü ãðîø³, 
â³í êóïóº íîâèé ìîá³ëüíèé òåëå-
ôîí, âñòàíîâëþº ïðîãðàìè äëÿ 
íåçðÿ÷èõ ³ íàäñèëàº çàìîâíèêó.

Äðóæèíà Âîëîäèìèðà Òåòÿíà 
Áóðîâà òàêîæ íåçðÿ÷à. Æ³íêà 
âòðàòèëà ç³ð ï³ñëÿ âàæêî¿ õâî-
ðîáè. 

— ß íå áà÷ó âæå 18 ðîê³â. Ï³ñëÿ 
êîìè, âèêëèêàíî¿ ä³àáåòîì, îñë³-
ïëà. Ðàí³øå ïèñàëà â³ðø³, òåïåð 
ñêëàäàþ îðèã³íàëüí³ ïðèâ³òàííÿ 
³ç äíåì íàðîäæåííÿ ³ â’ÿæó. Äî 
â³éíè áàãàòî õòî çàìîâëÿâ ó ìåíå 
â’ÿçàí³ ðå÷³. Ïðèì³ðîì, â’ÿçàí³ 
êâ³òêè ³ ñóâåí³ðè ó ïîäàðóíîê. Òà-
êîæ â’ÿæó ïëàòòÿ, êîôòè, æèëåò-
êè òîùî, —  êàæå Òåòÿíà Áóðîâà.
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Ó íèõ íàì òàêîæ ï³äòâåðäèëè 
á³ëüø ëåãêèé ïåðåá³ã õâîðîáè 
ó ïàö³ºíò³â.

Äî ïðèêëàäó, äèðåêòîðêà Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³-
í³÷íî¿ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ Ëþä-
ìèëà Áðîâ³íñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî 
íàðàç³ ìåäçàêëàä ïðàöþº ëèøå 
ç êîâ³äîì. Ïàö³ºíò³â ç ³íøèìè 
³íôåêö³éíèìè çàõâîðþâàííÿìè 
ó íèõ â ñòàö³îíàð³ íåìàº.

— Íàø ñòàö³îíàð ðîçðàõîâà-
íèé íà 60 ë³æîê. Óñ³ âîíè çà-
éíÿò³, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà 
Áðîâ³íñüêà. — Ïî÷èíàëàñÿ öÿ 
õâèëÿ ç ìàëåíüêèõ ä³òåé, áàãàòî 
ç íèõ áóëè â³êîì äî îäíîãî ðîêó, 
àëå çàðàç íàäõîäÿòü ä³òè äî 6-ð³÷-
íîãî â³êó. Äåùî ìåíøå ïàö³ºíò³â 
ñòàðøèõ â³êîâèõ ãðóï.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ñèìïòîìà-
òèêà ó ä³òåé ð³çíà. Ìîâà ÿê ïðî 
ñèíäðîì ïîäðàçíåíîãî êèøê³â-
íèêà, òàê ³ ïðî íåæèòü, êàøåëü, 
á³ëü ó ãîðë³ òà âèñîêó òåìïåðà-
òóðó. Ïîòðåáà ó êèñíåâ³é òåðàï³¿ 
ï³ä ÷àñ ö³º¿ õâèë³ êîâ³äó çíà÷íî 
ìåíøà çà ïîïåðåäí³, òà äåÿê³ ä³òè 
âñå-òàêè ¿¿ ïîòðåáóþòü.

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ 
НЕ КРИТИЧНА

Êèñíåâà çàëåæí³ñòü òà ëåòàëü-
í³ñòü ìåíøà é ñåðåä äîðîñëèõ 
ïàö³ºíò³â. Ïðî öå íàì ðîçïî-
â³â äèðåêòîð êë³í³÷íîãî öåíòðó 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá ²ãîð Ìàò-
êîâñüêèé. Çà ñëîâàìè ³íôåêö³î-
í³ñòà, âïðîäîâæ îñòàíí³õ òèæí³â 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîâ³ä çðîñëà 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Âïðîäîâæ îñòàí-
í³õ ê³ëüêîõ òèæí³â 
ó Â³ííèö³ ïîñò³éíî 
çðîñòàº ê³ëüê³ñòü 

õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ëèøå 
çà îñòàííþ äîáó ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ çàðåºñòðóâàëè 362 íî-
âèõ âèïàäê³â, ùî íà ïîíàä ñòî 
ï’ÿòäåñÿò âèïàäê³â á³ëüøå í³æ 
äâîìà äíÿìè ðàí³øå. Çàãàëîì 
â îáëàñò³ çàðàç õâîð³º ïîíàä äâ³ 
òèñÿ÷³ ëþäåé.

«ОМІКРОН» ЛЕГШЕ 
ПЕРЕНОСИТЬСЯ

Îô³ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü ïðî 
÷åðãîâó õâèëþ êîðîíàâ³ðóñó ó Â³-
ííèö³ òà îáëàñò³ äî öüîãî ÷àñó 
íå áóëî. Îäíàê ïðèïóùåííÿ 
ïðî ¿¿ ïî÷àòîê ó êîìåíòàð³ äëÿ 
RIA ï³äòâåðäèâ êåð³âíèê â³ää³ëó 
åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó ëàáî-
ðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Çàãîðóéêî.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ðîç-
ïî÷àëàñÿ íîâà õâèëÿ êîðîíà-
â³ðóñó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Çàãîðóéêî. — Ïðî öå ñâ³ä÷èòü 
ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ ëàáîðàòîð-
íî ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â, îñî-

áëèâî, çàðåºñòðîâàíèõ îñòàíí³ì 
÷àñîì.

Â³äîìî, ùî óêðà¿íö³ ³íô³êóþòü-
ñÿ øòàìîì «Îì³êðîí», ïðîòå ïðî 
ÿêèé ñàìå éîãî ï³äâèä éäåòüñÿ, 
íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ. «Îì³êðîí» 
ëåãøå ïåðåäàºòüñÿ, í³æ ïîïåðåäí³ 
øòàìè êîâ³äó. Ïðè öüîìó â³í ìàº 
é á³ëüø ëåãêèé ïåðåá³ã. ×àñîì 
õâîð³ íàâ³òü íå çíàþòü, ùî âîíè 
³íô³êóâàëèñÿ êîðîíàâ³ðóñîì, 
ââàæàþ÷è, ùî â íèõ çâè÷àéíà 
çàñòóäà.

Ñåðåä îñíîâíèõ ñèìïòîì³â: 
òåìïåðàòóðà (ÿê âèñîêà, òàê ³ 
í³), íåæèòü, çàêëàäåí³ñòü íîñà, 
ïèðõîòà â ãîðë³ àáî ñèëüíèé á³ëü 
ó ãîðë³, êàøåëü (ïåðåâàæíî ñó-
õèé).

— Ïîïåðåäíÿ, äîâîºííà, õâè-
ëÿ êîðîíàâ³ðóñó íà 90% áóëà âè-
êëèêàíîþ «Îì³êðîíîì» ³ ëèøå 
íà 10% øòàìîì «Äåëüòà». Öüîãî 
ðàçó ìîâà éäå ïðî ìóòàö³¿ «Îì³-
êðîíó», — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð 
Çàãîðóéêî. — Õâèëÿ ïðîò³êàº ëåã-
øå çà âñ³ ïîïåðåäí³, ãîñï³òàë³çà-
ö³é òà ëåòàëüíèõ âèïàäê³â ìåíøå.

Õâèëÿ ïî÷àëàñÿ ç ìàëåíüêèõ 
ä³òåé

Íàðàç³ ó Â³ííèö³ ðîçãîðíóò³ 
êîâ³äí³ â³ää³ëåííÿ ëèøå ó ë³êàð-
íÿõ «ïåðøî¿ õâèë³», ùî ãîâîðèòü 
ïðî íåêðèòè÷íó ê³ëüê³ñòü õâîðèõ. 

РЕКЛАМА

511397

511091

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Äîâîºííà õâèëÿ 
êîðîíàâ³ðóñó íà 
90% áóëà âèêëèêàíà 
«Îì³êðîíîì». Öüîãî 
ðàçó ìîâà éäå ïðî 
ìóòàö³¿ öüîãî øòàìó

НОВА ХВИЛЯ КОРОНАВІРУСУ. 
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У ЛІКАРНЯХ?
Початок  Фахівці розповідають 
про мутований штам «Омікрону», 
який, хоч і має більш легкий перебіг, 
проте вважається більш заразним. 
Ми дізналися, яка ситуація наразі 
у вінницьких стаціонарах ковідних 
відділень, якою є симптоматика 
захворювання та як убезпечити себе від 
інфікування

â ÷îòèðè ðàçè, îäíàê êðèòè÷íèìè 
ö³ ïîêàçíèêè íàçâàòè íå ìîæíà.

— ßêùî, ñêàæ³ìî, ì³ñÿöü òîìó 
ó íàøîìó ñòàö³îíàð³ ïåðåáóâàëî 
+/- 5 ïàö³ºíò³â, òî çàðàç ìîâà ïðî 
äâà äåñÿòêè õâîðèõ. Ïåðåá³ã çà-
õâîðþâàííÿ ñïðàâä³ ëåãøèé, òîìó 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â íå ïî-
òðåáóº ãîñï³òàë³çàö³¿ òà ñòàö³îíàð-
íîãî ë³êóâàííÿ, — ïîÿñíþº ²ãîð 
Ìàòêîâñüêèé. — Öåé ï³äâèä â³ðóñó 
ìàëî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä «Îì³êðîíó», 
äî ÿêîãî ìè çâèêëè. Ëþäè âñòèãëè 
íàïðàöþâàòè ïðîòè íüîãî ïåâíèé 
³ìóí³òåò, â³í ëåãøå ï³ääàºòüñÿ ë³-
êóâàííþ, òîìó, ïðèïóñêàþ, ùî 
ïðîáëåìè â³äñóòíîñò³ ë³æîê ó ñòà-
ö³îíàðàõ ï³ä ÷àñ ö³º¿ õâèë³ íå âè-
íèêíå. Ó ï³êîâèé ïåð³îä ë³êàðí³ 
áóäóòü çàïîâíåí³ íà 50–60%.

²ãîð Ìàòêîâñüêèé íàãàäóº, ùî 
ºäèíèì ä³ºâèì ñïîñîáîì ìàêñè-
ìàëüíî ïîëåãøèòè ïåðåá³ã çàõâî-
ðþâàííÿ òà óáåçïå÷èòè ñåáå, çà-
ëèøàºòüñÿ âàêöèíàö³ÿ. Á³ëüø³ñòü 
«âàæêèõ» ïàö³ºíò³â — öå ëþäè ³ç 
ñóïóòí³ìè çàõâîðþâàííÿìè àáî 
íåâàêöèíîâàí³.

— Íàðàç³ ìè íå ðîçóì³ºìî 
äî ê³íöÿ ïîâåä³íêó êîðîíàâ³ðóñó: 
÷è â³í âñå-òàêè ï³äëàøòîâóºòüñÿ 
ï³ä ãðèïîïîä³áíå çàõâîðþâàííÿ, 
÷è áóäå ùå ùîñü ³íøå. Òà êëþ÷î-
âèì çàëèøàºòüñÿ òå, ùî âàêöèíà-
ö³ÿ º é áóäå ºäèíèì ïîðÿòóíêîì 
â³ä âàæêîãî ïåðåá³ãó òà âèñîêî¿ 
ñìåðòíîñò³, — äîäàº ³íôåêö³îí³ñò.

«ВАЖКИХ» НАРАЗІ НЕМАЄ
ßêùî â ïîïåðåäí³õ ë³êàðíÿõ 

ïðèéìàþòü ïàö³ºíò³â òåðàïåâ-
òè÷íîãî ïðîô³ëþ ç êîâ³äîì òà 
ï³äîçðàìè íà íüîãî, òî ó Â³-
ííèöüê³é êë³í³÷í³é áàãàòîïðî-
ô³ëüí³é ë³êàðí³ ë³êóþòüñÿ õâîð³ 
íà êîâ³ä õ³ðóðã³÷íîãî òà òðàâìà-
òîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ. Çàñòóïíè-
öÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ìåäè÷íî¿ 
÷àñòèíè Òåòÿíà Êàò³ëîâà ðîçïî-
â³ëà, ùî âåëèêîãî íàäõîäæåííÿ 
ïàö³ºíò³â, çîêðåìà, «âàæêèõ», 
ó íèõ íàðàç³ íåìàº.

Êåð³âíèê â³ää³ëó åï³äåì³îëî-
ã³÷íîãî íàãëÿäó ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿íè Îëåêñàíäð 
Çàãîðóéêî ãîâîðèòü, ùî íàðàç³ 
íåìà ïîòðåáè ðîçãîðòàòè ë³æêî-
âèé ôîíä ó ìåäçàêëàäàõ «äðóãî¿ 
õâèë³». Òà çà ïîòðåáîþ, êàæå 
â³í, ¿õ ê³ëüê³ñòü ó ì³ñò³ òà îáëàñò³ 
ìîæå ñóòòºâî çðîñòè.

Ïîçà òèì, çà éîãî ñëîâàìè, â³ä 
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ í³õòî íå ñêà-
ñîâóâàâ êàðàíòèííèõ îáìåæåíü. 
Íåùîäàâíî ó äåïàðòàìåíò³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ íàâ³òü âèäàëè 
íàêàç ïðî ïîñèëåííÿ ìàñêîâîãî 
ðåæèìó â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ òà 
àïòåêàõ. Áåç ìàñîê òóäè òåïåð 
íå ïóñêàþòü.

Ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äíèé íà-
êàç ùîäî çíàõîäæåííÿ ó ìàñ-
ö³ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, 
ÒÐÖ, ìàãàçèíàõ Â³ííèö³, ïîêè 
ùî íå ï³äí³ìàþòüñÿ.

Для того аби отримати щеплен-
ня, потрібно звернутись до свого 
сімейного лікаря або до одного 
із Центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги у робочі дні 
з 10.00 до 18.00 год. У Вінниці 
для отримання щеплення можна 
звернутись:

 КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 1» — 
вул. М. Зерова, 13
 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2» — вул. 
Магістратська, 44
 КНП «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги № 3» — 

Хмельницьке шосе, 96
 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 4» — вул. 
Замостянська, 18
 КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 5» — вул. 
Замостянська, 49
Вакцинація безоплатна для всіх

Де можна отримати щеплення

Єдиним дієвим способом полегшити перебіг 
захворювання є вакцинація. Для щеплення можна 
звернутися у Центри первинної медико-санітарної допомоги. 
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ñàíäð Òóðñüêèé. — Àëå òî÷íî 
íå â íåêðîïîë³. Íà ì³ñöå âêðà-
äåíî¿ ¿¿ íå áóäåìî ñòàâèòè.

Îëåêñàíäð Äîìáðîâñüêèé ³ 
Ñåðã³é Êóäëàºíêî ïîäàðóâàâ ìó-
çåþ êàðòèíó, ó ñþæåò³ ÿêî¿ äîì³-
íóþòü òðîÿíäè. Äî êàðòèíè äîäà-
ëè ñåðòèô³êàò íà òèñÿ÷ó òðîÿíä.

Ðàçîì ³ç ìóçåºì ïëàíóþòü â³ä-
íîâèòè êîëåêö³þ òðîÿíä ÷àñ³â 
Ïèðîãîâà.

— Íå âñ³ çíàþòü ïðî çàõîïëåí-
íÿ Ïèðîãîâà òðîÿíäàìè, — ãîâî-

ðèòü Äîìáðîâñüêèé. — Íà òåðè-
òîð³¿ ñàäèáè ðîñëè 220 âèä³â öèõ 
ïðåêðàñíèõ êâ³ò³â. Ó ìåíå äàâíî 
âèíèê çàäóì â³äíîâèòè ñàìå òó 
ê³ëüê³ñòü ñîðò³â.

Òðîÿíäîâó ³äåþ ï³äòðèìàëà 
ïðîðåêòîð ÄîíÍÓ ²ðèíà Çàé-
÷åíêî.

— Âàì 75, à íàì, íàøîìó 
óí³âåðñèòåòó, — 85, — ñêàçàëà 
âîíà. — Ìè ïåðå¿õàëè ç ì³ñòà 
ì³ëüéîíà òðîÿíä. Òîìó äîíå÷-
÷àíè çàêîõàí³ ó ö³ í³æí³ êâ³òè. 
Òåïåð ìè çíàºìî, ùî é âåëèêèé 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ï³ä ÷àñ ïîõî-
ðîíó Ïèðîãîâà 
ó òðóíó ïîêëàëè 
øïàãó ôðàíöóçü-

êîãî îô³öåðà-ìåäèêà. Òàê³ áóëè 
íà îçáðîºíí³ ï³ä ÷àñ ôðàíêî-
ïðóñüêî¿ â³éíè 1870–1871 ðîê³â. 
Ïèðîãîâó âîíà ä³ñòàëàñÿ ó ïî-
äàðóíîê â³ä àâñòð³éñüêîãî ö³ñàðÿ 
Ôðàíöà Éîñèôà. Îäíàê øïàãó 
âêðàëè. Ñòàëîñÿ öå ó 30-¿ ðîêè 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Î÷³ëüíèê Â³-
ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ïåðåäàâ 
òàêó æ øïàãó ìóçåþ.

— Êîìàíäà â³ííèöüêèõ ³ñòî-
ðèê³â âèð³øèëà â³äíîâèòè ñïðà-
âåäëèâ³ñòü, — çàçíà÷èâ Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ. — Äèðåêòîð Ìóçåþ Â³-
ííèö³ Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí â³ä-
íàéøîâ øïàãó çðàçêà 1872 ðîêó. 
¯¿ ïåðåäàºìî ìóçåþ.

Â³í óòî÷íèâ ùå äåÿê³ äåòàë³. 
Ó êè¿âñüê³é ìàéñòåðí³ «Êóçíÿ 
ôàíòàç³é» âèãîòîâèëè íîâ³ ï³õâè 
äëÿ õîëîäíî¿ çáðî¿. Òàì æå çðî-
áèëè íàïèñè íà êëèíêó ëàòèíîþ: 
«Íà â³÷íèé ñïîìèí ïðî Ìèêî-
ëó Ïèðîãîâà 5.12.2021» ³ «Äå, 
ñìåðòå, òâîÿ ïåðåìîãà? Äå òâîº, 
ñìåðòå, æàëî?» òàêîþ º öèòàòà ç 
Ïåðøîãî ïîñëàííÿ äî Êîðèíòÿí 
Àïîñòîëà Ïàâëà. Íàïèñ çðîáëåíî 
ìåòîäîì òðàâëåííÿ.

Íà ùèòêó ðóê³â’ÿ çîáðàæåíî 
åìáëåìó â³éñüêîâèõ ìåäèê³â òîãî 
÷àñó, à íà äðóã³é ñòîðîí³ ùèò-
êà — ãåðá Â³ííèö³ ÷àñ³â Ïèðî-
ãîâà, 1860 ð³ê. Àâòîðîì ãåðáà º 
òîä³øí³é ãåðàëüäèñò Êåíå.

Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ äèðåê-
òîðà ìóçåþ, äå çáåð³ãàòèìóòü òà-
êèé ïîäàðóíîê?

— Øïàãà áóäå â åêñïîçèö³¿ 
ìóçåþ, ìîæëèâî, äåñü á³ëÿ êà-
á³íåòó Ïèðîãîâà, — êàæå Îëåê-

²ÑÒÎÐ²ß

Слобода, заселена кріпаками. 
Історія заснування мікрорайону Тяжилів
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Ì³êðîðàéîí Òÿæèë³â — öå îäíà 
³ç ÷àñòèí ñó÷àñíî¿ Â³ííèö³, ÿêà 
ñâîãî ÷àñó âèíèêëà ÿê ñåëî òà 
³ñíóâàëà îêðåìî â³ä ì³ñòà. Ëèøå 
çãîäîì, âíàñë³äîê ðîçðîñòàííÿ 
òåðèòîð³é, öå ñåëî ïðèºäíàëè 
äî Â³ííèö³: â 1972 ðîö³ Òÿæèë³â 
óâ³éøîâ äî ñêëàäó Çàìîñòÿí-
ñüêîãî ðàéîíó. Ó Ìóçå¿ Â³ííèö³ 
ðîçïîâ³ëè, ÿêèì áóâ ì³êðîðàéîí 
ó 18–19 ñòîë³òòÿõ.

Ââàæàºòüñÿ, ùî ì³êðîðàéîí Òÿ-
æèë³â áóëî çàñíîâàíî â³ííèöüêèì 
ñòàðîñòîþ Þçåôîì ×îñíîâñüêèì 
îð³ºíòîâíî ó 1760 ðîö³, — éäåòüñÿ 
ó äîïèñ³ Ìóçåþ Â³ííèö³.

Çàãàëüíèé ñòàí ñïðàâ ó òîãî-
÷àñí³é Â³ííèö³ áóâ äîâîë³ ïî-
õìóðèì. Ñòàðîñòè ïîñòóïîâî íà-
ðîùóâàëè ñâîþ âëàäó é óòèñêàëè 
ïðàâà â³ëüíèõ ì³ñòÿí. Áåçïîñå-
ðåäíüî ×îñíîâñüêèé, ÿêèé áóâ 
ñòàðîñòîþ ó 1756–1782 ðîêàõ, çà-
éìàâñÿ ðîçøèðåííÿì ô³ëüâàðêî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà òà çàêð³ïà÷óâàâ 
ì³ùàíñüêå íàñåëåííÿ Â³ííèö³.

ßê çàçíà÷àº ³ñòîðèê Âàëåíòèí 
Îòàìàíîâñüêèé, ×îñíîâñüêèé 
åêñïðîïð³þâàâ çàëèøêè îá-
ùèííèõ ì³ñüêèõ çåìåëü, â³ä³áðàâ 
íàâ³òü ñïàäêîâ³ õóòîðè ì³ùàí ³ 
íàñò³ëüêè çá³ëüøèâ ïîâèííîñò³ é 
ïîäàòêè ì³ùàíñüêîãî íàñåëåííÿ, 
ùî çð³âíÿâ ¿õ çà ð³âíåì îáîâ’ÿçê³â 
ç êð³ïàêàìè ñòàðîñòèíñüêèõ ñ³ë.

Îäíèì ³ç íàñë³äê³â ðîçøèðåííÿ 
ô³ëüâàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà áóëî 
ñòâîðåííÿ íîâèõ ñëîá³ä íà â³ä³-
áðàíèõ ì³ñüêèõ çåìëÿõ. Òàê âèíè-
êëà ñëîáîäà Òÿæèë³â, ÿêó ñïåðøó 
çàñåëèëè êð³ïàêàìè (íàçâà ïîõî-
äèòü â³ä ð³÷êè Òÿæèë³âêà).

Ïðîäóêö³ÿ, âèðîùåíà àáî âèãî-
òîâëåíà íà òàêèõ ãîñïîäàðñòâàõ, 
ïðîäàâàëàñü íà â³ííèöüêîìó 
ðèíêó çà çàâèùåíèìè ö³íàìè, 
àäæå ×îñíîâñüêèé çàõîïèâ òîð-
ãîâî-ïðîìèñëîâ³ ïðàâà ì³ñòà ³ 
ôàêòè÷íî êîíòðîëþâàâ ì³ñüêèé 
ðèíîê.

Â³ííè÷àíè äîâãî áîðîëèñÿ 
çà ñâî¿ ïðàâà ³ ðåçóëüòàòîì öüî-
ãî ñòàëî çâ³ëüíåííÿ Â³ííèö³ â³ä 
ñòàðîñòèíñüêîãî óðÿäó ³ ïîÿâà 

Êîíñòèòóö³¿ ì³ñòà â 1790 ðîö³. 
Öåé äîêóìåíò âñòàíîâèâ ³ñíó-
âàííÿ íà ì³ñüêèõ çåìëÿõ äâîõ 
ãðóï íàñåëåííÿ ç ð³çíèì ïðàâî-
âèì ñòàíîâèùåì: æèòåë³ Â³ííèö³ 
òà ïåðåäì³ñòü ï³äïîðÿäêîâóâàëèñü 
Ìàãäåáóðçüêîìó ïðàâó ³ ââàæà-
ëèñÿ ïîâíîïðàâíèìè ãîðîäÿíà-
ìè, à æèòåë³ Òÿæèëîâà òà ³íøèõ 
ïîä³áíèõ ïîñåëåíü ï³äêîðÿëèñÿ 
ïàíùèííîìó ïðàâó (juri colonario) 
³ áóëè âèçíàí³ êð³ïàêàìè ì³ñòà ÿê 
êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàðÿ.

Ñïðàâà â òîìó, ùî ×îñíîâ-
ñüêèé çàñíóâàâ Òÿæèë³â ñàìå 
íà ì³ñüêèõ çåìëÿõ, ÿêèìè â³í 
ðîçïîðÿäæàâñÿ íà âëàñíèé ðîç-
ñóä. Îñê³ëüêè â³ííè÷àíàì âäà-
ëîñÿ â³äñòîÿòè ñâî¿ ïðàâà, ì³ñü-
ê³ çåìë³ ç-ï³ä ñòàðîñòèíñüêî¿ 
þðèñäèêö³¿ ïåðåéøëè ï³ä âëàäó 
ì³ñüêîãî ìàã³ñòðàòó. Íåùîäàâíî 
çàñíîâàíå ñåëî òåæ ñòàëî ÷àñòè-
íîþ â³ííèöüêî¿ âëàñíîñò³.

Ó áîðîòüá³ ç âëàäîþ ñòàðîñò 
â³ííè÷àíàì äîïîìàãàâ àäâîêàò 
Àíòîí³é Êîòîâè÷. Çà öå ì³ñòî 
çàáîðãóâàëî éîìó 5000 çëîòèõ. 

Òàêèõ êîøò³â ó ì³ñüêîìó áþäæåò³ 
íå áóëî. Íàòîì³ñòü ì³ñüêèé ìà-
ã³ñòðàò ó 1791 ðîö³ ïåðåäàâ Êî-
òîâè÷ó â îðåíäó ñåëî Òÿæèë³â. 
Òàêèì ÷èíîì, ïîñåëåííÿ, çàñíî-
âàíå ×îñíîâñüêèì äëÿ âëàñíîãî 
çáàãà÷åííÿ, ñòàëî îïëàòîþ çà â³ä-
íîâëåííÿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Òîïîãðàô³÷íèé îïèñ Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿ 1799 ðîêó äàº òà-
êèé îïèñ Òÿæèëîâà (ïîäàºòüñÿ 
ó ïåðåêëàä³):

«Ñåëî Òÿæèë³â, ÿêå íàëåæèòü 
Â³ííèöüêîìó ìàã³ñòðàòó, ìàº 
ðîçòàøóâàííÿ íèçüêå ³ ëåæèòü 
íà ïðàâîìó áîö³ ñòðóìêà áåç-
³ìåííîãî. Ó âêàçàíîìó ñåë³ ñòàðà 
äåðåâ’ÿíà êîð÷ìà ç ´óðàëüíåþ, 
äå ñèäêà âèíà çä³éñíþºòüñÿ 
îðåíäàðåì íà îäèí íåâåëèêèé 
êîòåë… Óñå öå [´óðàëüíÿ ³ êîð÷-
ìà] ïåðåáóâàº ó ºâðå¿â â îðåíä³ 
çà 800 ïîëüñüêèõ çëîòèõ. Ñå-
ëÿíñüê³ áóäèíêè ðîçòàøîâàí³ 
çà çâè÷àºì íå ðåãóëÿðíî ³ äåùî 
ïðîñòîðî, á³ëÿ íèõ íåâåëèê³ ãîðî-
äè. Êðÿæ çåìë³ ÷îðíèé. Öå ïî-
ñåëåííÿ îòî÷åíå ç òðüîõ áîê³â 

îðíèìè ïîëÿìè, à ç ÷åòâåðòîãî 
áåç³ìåííèìè ñòðóìêîì».

Ç öüîãî æ îïèñó ñòàº çðîçóì³ëî, 
ùî â òîãî÷àñíîìó Òÿæèëîâ³ áóëî 
36 äâîð³â, äå ìåøêàëî 159 ëþäåé 
(77 ÷îëîâ³ê³â ³ 82 æ³íêè). Ïðè-
áëèçíî ïîëîâèíà ç íèõ öå ï³ä-
äàí³, òîáòî êð³ïàêè. Îäèí ç äâî-
ð³â — ºâðåéñüêèé, òàì ìåøêàëî 
òðè ÷îëîâ³êè ³ òðè æ³íêè.

Íà ìàï³ 1845 ðîêó áà÷èìî, ùî 
ïîñåëåííÿ ï³äïèñàíå ÿê «Ïðè-
âàòíå ñåëî Òÿæèëîâà». Íà æàëü, 
äåòàë³çàö³ÿ ìàïè íå äàº çìîãè 
çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè âåëèêèì 
áóëî öå ñåëî íà òîé ÷àñ. Àëå 
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè (Âèøíÿ, 
Ï’ÿòíè÷àíè, Ñàáàð³â) âîíî äóæå 
ìàëåíüêå: äåê³ëüêà áóä³âåëü, äå-
ê³ëüêà âîäîéì ³ áóäèíîê ìåëü-
íèêà ïîáëèçó.

Ó Òÿæèë³âñüê³é öåðêîâíî-
ïðèõîäñüê³é øêîë³ äîì³íóâàëà 
ðîñ³éñüêà ìîâà, íàâ÷àëîñü ëèøå 
38 ä³òåé ñåëÿí ³ç 127 íà 1896 ð³ê. 
Ðåøòà çìàëêó äîïîìàãàëà áàòüêàì 
ïî ãîñïîäàðñòâó ³ ïðàêòè÷íî çà-
ëèøàëàñü íåïèñüìåííîþ.

В архіві музею зберігаються книги 
відвідувачів з першого дня від-
криття і дотепер.
Загалом за ці 75 років у гості 
до Пирогова приходили майже 
дев’ять мільйонів відвідувачів зі 
185 країн світу. Таку інформацію 
озвучила на урочистостях перший 
заступник генерального директора 

музею Любов Коваленко.
У день відкриття музею нараху-
вали 1600 відвідувачів. Це були 
представники наукових, партій-
них, громадських організацій 
нашого міста й області, а також 
гості з Києва, Харкова, Одеси, 
Москви, Ленінграда. Першими 
екскурсоводами були полковники 

медичної служби Максименков і 
Герасименко, а також підполков-
ник Бєлоголов. Музей мав статус 
філіалу Ленінградського військо-
во-медичного музею Пирогова.
У 1997-му музею присвоєно статус 
Національного. Нині значна кіль-
кість відвідувачів це переселенці, 
які проживають у місті й області.

Тут побувало майже дев’ять мільйонів гостей

МУЗЕЮ ПОДАРУВАЛИ ШПАГУ І 
СЕРТИФІКАТ НА ТИСЯЧУ ТРОЯНД
Дата  Урочисто відкрили музей-
садибу Миколи Пирогова у Вінниці 
75 років тому, 9 вересня 1947-го. Війна 
завадила відзначити 75-у річницю 
так, як це планувалося. Але без гостей 
не обійшлося. Прийшли вони не з 
порожніми руками

Ïèðîãîâ êîõàâñÿ ó ö³é êðàñ³. Íàø 
óí³âåðñèòåò ãîòîâèé äîëó÷èòèñÿ 
äî ³í³ö³àòèâè â³äðîäèòè ïèðîãîâ-
ñüê³ òðîÿíäè.

Æóðíàë³ñò RIA çàïèòàâ ó Îëåê-
ñàíäðà Äîìáðîâñüêîãî, íàñê³ëüêè 
ðåàëüíî, íà éîãî äóìêó, âò³ëèòè 
â æèòòÿ âíåñåíó ïðîïîçèö³þ?

— Ìè âæå âèñàäèëè ÷àñòèíó 
êâ³ò³â, — êàæå ïàí Îëåêñàíäð. — 
² ðàí³øå ïðèêðàøàëè òåðèòîð³þ 
ñàäèáè ñîòíÿìè êóù³â. Òåïåð 
ïðîïîíóþ óð³çíîìàí³òíèòè ñîðòè 
³ äîâåñòè ¿õ äî ò³º¿ ê³ëüêîñò³, ÿêà 
áóëà ïðè æèòò³ Ïèðîãîâà.

Ñï³âðîçìîâíèê çàóâàæèâ, ùî 
íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè ê³ëüê³ñòü 
ñîðò³â, ÿê³ ðîñòóòü íèí³, ¿õ íà-
çâè. Çðîáèòè öå ìàþòü ïðàö³â-
íèêè ìóçåþ. Êîëè ñòàíå â³äîìà 
çàãàëüíà êàðòèíà, ìîæíà áóäå 
ïðîäîâæóâàòè ïðîºêò.

Ïðî Ïèðîãîâà çíàºìî çäåá³ëü-
øîãî ÿê ïðî âèäàòíîãî â÷åíîãî, 
çàñíîâíèêà ïîëüîâî¿ õ³ðóðã³¿, «äî-
áðîãî ë³êàðÿ», òàê éîãî íàçèâàëè 
ïàö³ºíòè, ÿê³ ïðè¿çäèëè äî íüîãî 

íå ò³ëüêè ç íàøîãî êðàþ, à é äà-
ëåêî ç-çà éîãî ìåæ.

Ìåíøå â³äîìî ïðî òå, ùî Ïè-
ðîãîâ ìàº íàóêîâ³ ïðàö³ â ãàëóç³ 
îñâ³òè. Â³í òàêîæ êîíñòðóþâàâ 
ìåäè÷í³ ³íñòðóìåíòè, ìàâ çàâîä, 
äå ¿õ âèãîòîâëÿëè.

Êð³ì ìåäè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âè-
ðîùóâàâ ïøåíèöþ, âèãîòîâëÿâ 
öåãëó, êóëüòèâóâàâ ë³êàðñüê³ 
ðîñëèíè ³ íàâ³òü â³äñòîþâàâ 
óêðà¿íñüêó ìîâó. Ïðî öå ãîâî-
ðèâ êîëèøí³é ì³í³ñòð îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, íàø çåìëÿê Ìèêîëà 
Ïîë³ùóê. Êàæå, òàê³ ôàêòè â³í 
çíàõîäèâ â àðõ³âàõ.

Íèí³ Ïîë³ùóê î÷îëþº âñåó-
êðà¿íñüêå Òîâàðèñòâî ×åðâîíî-
ãî Õðåñòà. Êàæå, ïîäàðóíêîì â³ä 
î÷îëþâàíî¿ íèì îðãàí³çàö³¿ ñòàëî 
îíîâëåííÿ ìîíóìåíòà ïðè âõîä³ 
äî ìóçåþ.

À êåð³âíèê àãðîô³ðìè «Îëüãî-
ï³ëü» Ïàâëî Êàëåíè÷ ïîäàðóâàâ 
áàõ³ëîìàò — çðó÷íèé ïðèñòð³é, 
ùî àâòîìàòè÷íî íàäÿãàº íà âçóò-
òÿ áàõ³ëè.

Â àðõ³â³ ìóçåþ 
çáåð³ãàþòüñÿ êíèãè 
â³äâ³äóâà÷³â ç ïåðøîãî 
äíÿ â³äêðèòòÿ ³ äîòåïåð. 
Íèí³ áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â 
ïåðåñåëåíö³â

Шпагу виставлять в експозиції музею, ближче до кабінету 
Пирогова. Генеральний директор музею-садиби Олександр 
Турський каже, що у некрополь її точно не будуть повертати
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Äî Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó ó Â³ííèö³ ïðèâ³òàëè 
íàéêðàùèõ ñïîðòñìåí³â ³ òðå-
íåð³â ì³ñòà, ïðåäñòàâíèê³â ôå-
äåðàö³é ³ âåòåðàí³â ñïîðòó. Öå 
â³ííè÷àíè, ÿê³ çàâäÿêè ñâî¿ì 
ñòàðàííÿì òà íàïîëåãëèâîñò³ 
ïðîñëàâëÿþòü íàøå ì³ñòî ó êðà-
¿í³ òà ñâ³ò³. Îêðåìî â³äçíà÷èëè 
ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ ³ 
íàéá³ëüø àêòèâíèõ ïðàö³âíèê³â 
ñïîðòøê³ë. Çàãàëîì — áëèçüêî 
200 â³ííè÷àí.

ДОПОМОГА ТРЕНЕРАМ, ЯКІ 
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

Íàãîðîäæåííÿ ïðîâîäèâ ì³ñü-
êèé ñïîðòêîì³òåò íà ÷îë³ ³ç çàñëó-
æåíèì ïðàö³âíèêîì ãàëóç³ Ñåð-
ã³ºì Êðàºâñüêèì. Ñåðåä ïî÷åñ-
íèõ ãîñòåé áóëè ñð³áíèé ïðèçåð 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ç âåëîñïîðòó, 
íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ ñïîðòó òà ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ 
Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé ³ çàñëóæåíèé 
òðåíåð Óêðà¿íè, ðàäíèê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ç ïèòàíü ñïîðòó Ñåìåí 
Õàíóê.

— Ìè â ïåðøó ÷åðãó â³äçíà-
÷èëè òèõ ïðåäñòàâíèê³â ãàëóç³, 
ÿê³ íà ïî÷àòêó â³éíè àêòèâíî 
çàéìàëèñÿ ñîö³àëüíèìè ïèòàí-
íÿìè. Çîêðåìà, íàâ³òü âíî÷³ ïðè-
éìàëè âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â 
³ ðîçâàíòàæóâàëè ãóìàí³òàðíó 
äîïîìîãó, — ñêàçàâ Ñåðã³é Êðà-
ºâñüêèé.

Äþæèíà ïðåäñòàâíèê³â â³-
ííèöüêèõ ì³ñüêèõ ñïîðòøê³ë íà-
ðàç³ çàõèùàþòü Óêðà¿íó ó ñêëàä³ 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Ì³ñöåâà 
ñïîðòèâíà ñï³ëüíîòà íà ¿õí³ ïî-
òðåáè â³ääàº ùîì³ñÿöÿ 5% â³ä 
ñâîº¿ çàðïëàòè.

— Áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóºìîñÿ 
ç íàøèìè òðåíåðàìè, ÿê³ ïåðåáó-

âàþòü ó ÇÑÓ. Çíàºìî ¿õí³ ïîòðåáè 
³ ïåðåñèëàºìî ç³áðàí³ êîøò³. Ùî 
ðîáèòè ³ç çàëèøêîì ãðîøåé, âè-
ð³øóºìî êîëåã³àëüíî. Íàïðèêëàä, 
íåùîäàâíî ïðèäáàëè òåïëîâ³çîð 
³ â³äïðàâèëè íà ïåðåäîâó ðîçâ³ä-
ö³, — äîäàâ Ñåðã³é Êðàºâñüêèé.

Â³í íàãàäàâ, ùî ì³ñüê³ ñïîð-
òèâí³ øêîëè ïðàöþþòü ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³, ÿê ³ äî â³éíè. Âåñü 
òðåíåðñüêèé ñêëàä çáåð³ãñÿ. 
Íàâ³òü éäåòüñÿ ïðî ðîçøèðåííÿ 
ìåðåæ³ ñïîðòèâíèõ ñåêö³é ó ì³ñü-
êèõ ñïîðòøêîëàõ. Öå íàçð³âàº 
â çâ’ÿçêó ³ç ö³êàâ³ñòþ äî ñïîðòó 
âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ 
çóïèíèëèñÿ ó ì³ñò³ íàä Áóãîì.

ЗІРКИ ВІННИЦЬКОГО СПОРТУ
Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ î÷³êóâàíî 

âèÿâèëîñÿ ÷èìàëî â³äîìèõ äà-
ëåêî çà ìåæàìè ðåã³îíó ³ íàâ³òü 
êðà¿íè ñïîðòñìåí³â. Ïðèì³ðîì, 
14-ðàçîâèé ðåêîðäñìåí ñâ³òó ³ç 
æèìó ëåæà÷è ²âàí ×óïðèíêî. 
Éîãî íèí³øí³é ðåêîðä — 300 êã, 
ùî âèãëÿäàº ñïðàâæíüîþ ôàí-
òàñòèêîþ äëÿ ñåðåäíüîâàãîâèêà. 
Âøàíóâàëè â³ííèöüêèõ ïåðåìîæ-
ö³â íåùîäàâí³õ Âñåñâ³òí³õ ³ãîð. 
Â òîìó ÷èñë³ é Âàæó Äà³àóð³, 
ÿêèé íà öèõ çìàãàííÿõ çì³ã âè-
ïåðåäèòè ÿïîíöÿ, ïðåäñòàâíèêà 
êðà¿íè-çàñíîâíèö³ ñóìî.

Ç³ðêà ñâ³òîâîãî ïðîôåñ³îíàëü-
íîãî áîêñó, ÷èííèé ²íòåðíàö³-
îíàëüíèé ÷åìï³îí (çà âåðñ³ºþ 
UBO) Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî íàãà-

äàâ, ùî áóäå ïðîäîâæóâàòè ñâîþ 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó. Éîìó íàðàç³ 
34 ðîêè. Áîêñåð ïëàíóº ïðîâåñòè 
ùå ê³ëüêà ïðîôåñ³îíàëüíèõ ïî-
ºäèíê³â äî ñâîãî 35-ð³÷÷ÿ, ï³ñëÿ 
ïîâ³ñèòè ðóêàâè÷êè íà öâÿõ.

— Ï³ä ÷àñ â³éíè ÿ ùå íå ïðî-
âîäèâ áî¿â. Ïî-ïåðøå, º ïåâí³ 
îáìåæåííÿ ùîäî âè¿çäó çà êîð-
äîí. Îêð³ì òîãî, ìåí³ ïåâíèé ÷àñ 
áóëî íå äî òðåíóâàíü. ß çàéìàâñÿ 
âîëîíòåðñüêîþ äîïîìîãîþ, îï³-
êóâàâñÿ ðîçñåëåííÿì âèìóøåíèõ 
ïåðåñåëåíö³â ó Íåìèðîâ³. Íà ïî-
÷àòêó â³éíè ³ç öèì áóâ âçàãàë³ 
æàõ: äåÿêèìè âå÷îðàìè ìè ñåëèëè 
äî òðüîõ òèñÿ÷ á³æåíö³â, — ñêàçàâ 
Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî.

Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî âæå ïî-
âåðíóâñÿ äî çàíÿòü òðåíåðñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Â³í íàâ÷àº ìîëîäü 
áîêñó ó Õì³ëüíèêó ³ âîäíî÷àñ 
íàâ÷àºòüñÿ â àñï³ðàíòóð³ çà ñïîð-
òèâíèì íàïðÿìêîì.

ТРЕНУВАННЯ І ЗМАГАННЯ ПІД 
ЧАС ВІЙНИ

Ðàçîì ç ³íøèìè íàãîðîäèëè 
ïðåäñòàâíèê³â ñï³ëüíîòè âåòå-
ðàí³â â³ííèöüêîãî ñïîðòó. Îäèí 
³ç ¿¿ ë³äåð³â Ãåîðã³é Ñàìêîâ ñêà-
çàâ, ùî Äåíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó — íå ïðîôåñ³éíå ñâÿòî, 
à âñåíàðîäíå! Àäæå íàâ³òü ìà-
ëåíüê³ ä³òè, ÿê³ ðîáëÿòü çàðÿäêó, 
âæå º ïðèõèëüíèêàìè çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ.

Ñòàðøèé òðåíåð ³ç âåëîñïîð-
òó ñïîðòøêîëè ¹ 3 Âîëîäèìèð 
Ëèïêàíü ðîçïîâ³â, ùî òðåíóâàí-
íÿ ç êâàë³ô³êîâàíèìè ñïîðòñìå-
íàìè ï³ä ÷àñ â³éíè â³äáóâàþòüñÿ 
ðåãóëÿðíî, ø³ñòü ðàç³â íà òèæ-
äåíü.

— Ìàºìî ñèëüíó ãðóïó þíàê³â 
15–17 ðîê³â. Â öüîìó ðîö³ âîíè 
«íàêàòàëè» âæå ïî 12 òèñÿ÷ ê³-
ëîìåòð³â ³ ãîòîâ³ äî çìàãàíü. Àëå 
÷åìï³îíàòè ðîçïî÷íóòüñÿ ï³çí³øå, 
ó æîâòí³. Íîâà÷ê³â (ä³â÷àò ³ õëîï-
÷èê³â) ïðèéìàºìî íà çàíÿòòÿ, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ íà áàç³ øêîëè ¹ 31. 
Çàïèñ òðèâàº ³ç 11–12 ðîê³â, — 
ðîçêàçàâ Âîëîäèìèð Ëèïêàíü.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðñïåêòèâà 
ó â³ííèöüêèõ âåëîñèïåäèñò³â º. 
Ïðèì³ðîì, öüîãî ðîêó Äìèòðî 
Òèòàðåíêî ºäèíèé ïðåäñòàâëÿâ 
Óêðà¿íe íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ñåðåä 
ïðîôåñ³îíàë³â.

Çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
ç øàøîê Äìèòðî Ìàðèíåíêî 
ðîçïîâ³â, ùî çàíÿòòÿ â³äâ³äóº 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ä³òåé. À îñü ³ç 
ïðèì³ùåííÿì äëÿ ïðîâåäåííÿ 
òðåíóâàíü º ïåâíà ïðîáëåìà, áî 
â³äïîâ³äí³ óêðèòòÿ íà âèïàäîê 
ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè º íå ó âñ³õ 
øêîëàõ. Øàøêîâ³ çìàãàííÿ íà-
ðàç³ ò³ëüêè ó ïëàíàõ.

— Ïîêè ï³ä ÷àñ â³éíè ó Â³ííèö³ 
íå áóëî øàøêîâèõ çìàãàíü. Ïëà-
íóºìî ïî÷àòè ïðîâîäèòè ¿õ ó æîâ-
òí³, — ñêàçàâ Äìèòðî Ìàðèíåíêî.

ÑÏÎÐÒ

Випуск №27 (1223)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У шахових 
композиціях такого жанру починають ходити чорні і допомагають 
білим поставити собі мат.

Задача №2880-2883
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №36 від 7 вересня 2022 року 

Задача №2876
c6! Цугцванг;  1…Cb7|C:c6+  2.Ф:b7|K:c6x.

Задача №2877
Th8! Цугцванг;
1… Kp:g7|T:h8|Kph5  2. f8Ф|gh8Ф|T:h7x.

Задача №2878
Kb4! Цугцванг
1… Kpa1| Kpa3|K  2.Фc1|Фb3|Фc3(:)x.

Задача №2879
На полі h1 стоїть чорний слон
1.h5! Загроза  2. Фh4x;
1…Cg2+|Kg3(Kf4)  2. Ф:g2|Фg3(:)x.

М. Пархоменко

Чемпіони світу
 Ó Áîëãàð³¿, íà ã³ðñüêî-

ëèæíîìó êóðîðò³ Áîðîâåöü, 
ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿. 
Íà ñòàðò âèõîäèëè ïðåäñòàâ-
íèêè 23 êðà¿í. Óêðà¿íà â êî-
ìàíäíîìó çàë³êó ïîñ³ëà äðóãå 
ì³ñöå, ïîçàäó ×åõ³¿. Íà òðåò³é 
ñõîäèíö³ — Óãîðùèíà.

Íà ÷åìï³îíàò³ âèñòóïàëè 
âèõîâàíö³ äðóãî¿ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè. Çàñëóæåíèé ìàé-
ñòåð ñïîðòó Îëåêñàíäð Ìàð÷óê 
çàâîþâàâ äâ³ çîëîò³ ³ áðîíçî-
âó ìåäàë³ â åë³òí³é êàòåãîð³¿ 
(×21). Ñåðåä þí³îð³â (×19) òðè 
ñð³áí³ ³ áðîíçó çäîáóâ ìàéñòåð 
ñïîðòó Àðòåì Ñòåïàíèùåâ. 
À ¿õí³é íàñòàâíèê, çàñëóæå-
íèé òðåíåð Óêðà¿íè Ñåðã³é 
Çåëåíñüêèé, ñåðåä âåòåðàí³â 
(â³ä 60 ðîê³â) çàâîþâàâ ÷îòèðè 
çîëîòèõ ³ îäíó ñð³áíó íàãîðîäó. 

«Нива» 
поступилася
 Â³ííèöüêà «Íèâà» ó ãîñ-

òÿõ ïðîâåëà ìàò÷ äðóãîãî òóðó 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáî-
ëó. Êîëåêòèâ Îëåãà Îñòàïåíêà 
ãðàâ ïðîòè «×àéêè» (Ïåòðî-
ïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, Êè¿â-
ñüêà îáëàñòü). Íà æàëü, íàøà 
êîìàíäà âæå â äåáþò³ ãðè ïðî-
ïóñòèëà äâà ì’ÿ÷³. Îñòàíí³é 
ãîë ó íàø³ âîðîòà íà ïî÷àòêó 
äðóãîãî òàéìó ïðîâ³â åêñíè-
â³âåöü Âàäèì Õîõëîâ. Îòæå, 
«×àéêà» ïåðåìîãëà ç ðàõóí-
êîì 3:0. Â àêòèâ³ «Íèâè» ï³ñëÿ 
äâîõ òóð³â — îäíå î÷êî.

Перемога 
ветерана
 Ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó 

ïðîâåëè â³äêðèòó ïåðø³ñòü 
Õì³ëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ç ëåã-
êî¿ àòëåòèêè ñåðåä âåòåðàí³â. 
Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè 
15 îáëàñòåé ³ Êèºâà. Ïðåäñòàâ-
íèê Òîìàøïîëÿ Ãðèãîð³é Ñëî-
áîäÿí ñòàâ ÷åìï³îíîì ó á³ãó 
íà òðè ê³ëîìåòðè (â àáñîëþò-
íîìó çàë³êó) òà ïîñ³â äðóãå 
ì³ñöå ó ïåðåãîíàõ íà ï’ÿòü 
ê³ëîìåòð³â. 

КОРОТКОКОРОТКО

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ 
î÷³êóâàíî âèÿâèëîñÿ 
÷èìàëî â³äîìèõ 
äàëåêî çà ìåæàìè 
ðåã³îíó ³ íàâ³òü êðà¿íè 
ñïîðòñìåí³â

ВШАНУВАЛИ НАЙКРАЩИХ 
СПОРТСМЕНІВ ВІННИЦІ
До Дня фізкультури і спорту  
Крім спортсменів нагороди отримали 
також тренери, ветерани спорту, 
представники федерацій і керівники 
спортшкіл. Не забули й про місцевих 
наставників-військових, яким спортивна 
спільнота щомісяця віддає 5% від зарплати

Дебютний студентський турнір. 
Майбутні педагоги перемогли військових
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà ìàéäàí÷èêàõ ñïîðòêîìï-
ëåêñó «Íèâà» ô³í³øóâàâ áëà-
ãîä³éíèé òóðí³ð íà ï³äòðèìêó 
ÇÑÓ, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Éîãî îðãàí³-
çàòîðîì âèñòóïèëà íîâîñòâîðåíà 
Àñîö³àö³ÿ ôóòçàëó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Ñòàðòóâàëè â³ñ³ì êîìàíä. Öå 
áóëè êîëåêòèâè óí³âåðñèòåò³â 
³ êîëåäæ³â. Âîíè áóëè ðîçáèò³ 
íà äâ³ ï³äãðóïè. Â ïåðø³é âñ³ 
ìàò÷³ âèãðàëà çá³ðíà Â³ííèöüêîãî 
ïåäóí³âåðñèòåòó, â äðóã³é — êî-
ìàíäà Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíî-

ãî óí³âåðñèòåòó Ïîâ³òðÿíèõ ñèë, 
ÿêà â çâ’ÿçêó ç â³éíîþ ïåðåäèñ-
ëîêóâàëàñÿ äî íàøîãî ì³ñòà.

Âîíè é çóñòð³ëèñÿ â ô³íàë³. Ç 
ì³í³ìàëüíèì ðàõóíêîì 2:1 ïåðå-
ìîãó çäîáóëè ìàéáóòí³ ïåäàãîãè. 
Â ïîºäèíêó çà áðîíçó çá³ðíà òîð-
ãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòó-
òó ïåðåãðàëà êîìàíäó òåõí³÷íîãî 
êîëåäæó — 5:2.

Çàäîâîëåíèìè âèÿâèëèñÿ âñ³ 
ó÷àñíèêè òóðí³ðó.

— ß ó ôóòáîë³ ëèøå ð³ê. Í³-
êîëè íå çàéìàâñÿ ó ñïîðòøêîë³, 
ïåðåâàæíî ãàíÿâ ì’ÿ÷à ó äâîð³. 
Äóæå çàäîâîëåíèé ìîæëèâ³ñòþ 
âçÿòè ó÷àñòü ó áëàãîä³éíîìó òóð-

í³ð³. Ãðà ïðèíîñèòü áàãàòî ðàäîñ-
ò³. Öå äîïîìàãàº óð³çíîìàí³òíèòè 
ìîº äîçâ³ëëÿ, — ñêàçàâ 19-ð³÷íèé 
ñòóäåíò òåõí³÷íîãî êîëåäæó Äìè-
òðî Íàêîíå÷íèé.

Îêð³ì êóáê³â ³ ïîäÿê âñ³ì 
ó÷àñíèêàì, êîæíà êîìàíäà â³ä 
îðãàí³çàòîð³â îòðèìàëà ó ïîäàðó-
íîê ñó÷àñíèé ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷. 
Òàêîæ ñïåö³àëüíèìè â³äçíàêàìè 
âøàíóâàëè êðàùèõ ãðàâö³â òóð-
í³ðó. Íèìè ñòàëè Àíòîí Îë³é-
íèê (òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé 
³íñòèòóò), Çàõàð Ôåä³í (ïåäó-
í³âåðñèòåò) ³ Îëåêñàíäð Áîéêî 
(óí³âåðñèòåò Ïîâ³òðÿíèõ ñèë).

— Òóðí³ð — ïåðøèé ìàñî-

âèé çàõ³ä, ÿêèé ìè ïðîâîäèìî. 
Ââàæàþ, ùî öå ãàðíèé ïî÷àòîê 
ðîçâèòêó íàøîãî âèäó ñïîðòó ñå-
ðåä â³ííèöüêèõ âèø³â, — ñêàçàâ 
ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó îáëàñò³ 
Þð³é Ìàêñèìåíêî.

— Ñòóäåíòñüêèé ñïîðò íà Â³-
ííè÷÷èí³ ï³ä ÷àñ â³éíè ïåðåáóâàº 
ó ñêëàäíîìó ñòàíîâèù³. Áî ðàí³-
øå õëîïö³, ÿê³ çàê³í÷èëè ñïîð-
òøêîëè, éøëè ó ïðîôåñ³îíàëè 
àáî çàâåðøóâàëè ñâîþ êàð’ºðó. 
Ìè õî÷åìî ¿ì äîïîìîãòè ïðî-
äîâæèòè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, — 
ïðîêîìåíòóâàâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ 
ñòóäåíòñüêîãî ôóòçàëó Àñîö³àö³¿ 
Ïàâëî Ôîðìàíþê.

Загалом нагородили близько 200 представників 
спортивної галузі. У центрі — зірка професіонального боксу, 
Інтернаціональний чемпіон (за версією UBO) Роман Головащенко
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

В’ЯЧЕСЛАВ БЕРЕЗОВСЬКИЙ, ІСТОРИК

Перед виборами, які розпочнуться після завершення воєнного 
стану, громадянське протистояння буде визначальним: або вся 
Україна йде до ЄС та НАТО, або вперто російськомовні на чолі 
із якимось «Тєрєховим-Вілкулом» спробують заморозити 
проросійський совок на певній території.

РЕКЛАМА

505712

Війна на проєктах у Вінницькій ІТ-Академії
ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Â³éíà çà÷åïèëà ³ îñâ³òó 
òàêîæ… 

Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ (²ÒÀ) 
öå â³äîáðàçèëîñü íà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àí-
íÿ — íà òîìó, ÿê³ ïðîºêòè ðîáëÿòü 
ñòóäåíòè. Äóìêè ïðî òå, ÿê ïåðåìîãòè 
ðîñ³éñüêîãî âîðîãà, íå ïîêèäàþòü í³ 
íà õâèëèíó ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â. Óñ³ 
ìð³þòü ïðî ÿêîìîãà øâèäøó ïåðåìîãó 
³ ìîæëèâ³ñòü æèòè ïîâíèì æèòòÿì.

Çíàéîìòåñÿ ç îäíèì ³ç êóðñîâèõ 
ïðîºêò³â — Warmap, ÿêèé ðîçðîáè-
ëà êîìàíäà ñòóäåíò³â ³ç ïðîãðàì³ñò³â, 
òåñòóâàëüíèê³â, âåá-äèçàéíåð³â òà ïðî-
äæåêò-ìåíåäæåð³â ²Ò-Àêàäåì³¿ ï³ñëÿ 4-õ 
ì³ñÿö³â íàâ÷àííÿ.

Ìåòà ïðîºêòó — ïîêàçàòè êîðèñòóâà÷ó, 
ÿêà ÷àñòèíà ïëîù³ îáðàíî¿ íèì êðà¿íè 
áóëà á îêóïîâàíà íà êîíêðåòíèé ÷àñ, 
ÿêáè ðîñ³ÿ âòîðãëàñÿ ó éîãî êðà¿íó, òà 
ê³ëüê³ñòü æåðòâ ³ ïîðàíåíèõ íà ïîòî÷íèé 
ìîìåíò. Íà ñàéò³ â³äîáðàæàºòüñÿ àêòóàëü-
íà íà ïîòî÷íèé ÷àñ êàðòà Óêðà¿íè ç â³ä-
ì³÷åíèìè ÷åðâîíèì êîëüîðîì îêóïîâà-
íèìè îáëàñòÿìè òà ÀÐ Êðèì. Êîðèñòóâà÷ 
ìîæå âèáðàòè ìîâó íàâ³ãàö³¿ (Àíãë³éñüêà 
ìîâà — must have — öå ³íñòðóìåíò äëÿ 
êîìóí³êàö³¿ òà ñàìîðîçâèòêó). Ïðè âèáîð³ 
êðà¿íè, âîíà çá³ëüøóºòüñÿ ³ â³äîáðàæà-
ºòüñÿ ç â³äì³÷åíèìè ÷åðâîíèì êîëüîðîì 
ïëîùåþ, ÿêà â³äïîâ³äàº ïëîù³ òèì÷àñî-
âî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè. Â äî-
äàòêîâîìó â³êí³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ïëîùó ³ ïðî â³äñîòîê àáî ê³ëüê³ñòü 
òàêèõ êðà¿í, ÿê³ áóëè á îêóïîâàí³ (ó âè-
ïàäêó, ÿêùî ïëîùà îáðàíî¿ êðà¿íè ìåíøà 
çà ïëîùó òèì÷àñîâî¿ îêóïàö³¿).

Íàäàë³ êîìàíäà ïëàíóº ðîçøèðèòè 
ôóíêö³îíàë, ùîá êîðèñòóâà÷ äàíîãî ñåð-
â³ñó ì³ã ïîáà÷èòè ³ óñâ³äîìèòè, ÿêèõ áè 
âòðàò çàçíàëà êîíêðåòíà êðà¿íà, ÿêáè 
íà íå¿ íàïàëà äåðæàâà-òåðîðèñò — ðîñ³ÿ. 
Öå âòðàòè íå ò³ëüêè òåðèòîð³¿ ³ â ëþäÿõ, 
à é â îñâ³ò³, êóëüòóð³, ïðîìèñëîâîñò³ 
òîùî.

Ñàìå â òàêèé ñïîñ³á — íà ðåàëüíèõ 
ïðîºêòàõ ôîðìóºòüñÿ ñåðåäîâèùå, äå 
ñòóäåíòè çíàõîäÿòü ñïðàâæí³õ äðóç³â-îä-
íîäóìö³â íà âñå æèòòÿ. Äå âìîòèâîâàí³ 
íàâ÷àòèñü ñòóäåíòè îòðèìóþòü ðåàëüí³ 
íàâè÷êè â³ä ãîòîâèõ ä³ëèòèñÿ âëàñíèì 
äîñâ³äîì âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â. Òåîð³ÿ 
ìàº áóòè çàêð³ïëåíà ïðàêòèêîþ, ò³ëü-

êè òàê ôîðìóºòüñÿ àäåêâàòíå ðîçóì³í-
íÿ ïðîöåñ³â â ²Ò-³íäóñòð³¿. Ñòâîðþºìî 
ìîæëèâîñò³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ³äåé 
³ ñòàðòàï³â. Ñòâîðþºìî ñåðåäîâèùå, äå 
íàðîäæóþòüñÿ íîâ³, êðåàòèâí³ ³ êîí-
êóðåíòí³ ³äå¿. Ïðè öüîìó îáîâ’ÿçêîâî 
ïðèä³ëÿºìî óâàãó ñàìîîñâ³ò³ íà êîæíîìó 
åòàï³ íàâ÷àííÿ — íàâ÷àºìî ãðàìîòíî 
³ ðåãóëÿðíî êîðèñòóâàòèñü ðåñóðñàìè 
äëÿ ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ, åôåêòèâíî 
ïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ.

², ÿê ðåçóëüòàò, âèïóñêíèêè îòðèìó-
þòü íå ò³ëüêè äèïëîì, ÿêèé ñâ³ä÷èòü 
âèíÿòêîâî ïðî ð³âåíü êîìïåòåíö³é 
ñïåö³àë³ñòà, à íå ïðî ïðîéäåí³ êóðñè 
÷è âè÷èòàí³ ïðåäìåòè, à é îìð³ÿíó ðî-
áîòó â ²Ò. Íàø³ âèïóñêíèêè ïðèõîäÿòü 
íà ñâîþ ïåðøó ðîáîòó, ³ç âæå «ïðî-
êà÷àíèìè» íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ hard 
& soft skills, ÷³òêî ðîçóì³þ÷è, ùî òàêå 
ðîáîòà â êîìàíä³ òà ÿê çä³éñíþºòüñÿ 
âçàºìîä³ÿ ì³æ ïðîãðàì³ñòàìè, òåñòóâàëü-
íèêàìè, âåá-äèçàéíåðàìè, ïðîºêòíèìè 

ìåíåäæåðàìè, çàìîâíèêàìè òà ³íøèìè 
ÿê îôëàéí, òàê ³ îíëàéí.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ðîáèòü óñå 
ìîæëèâå, ùîá ñôîðìóâàòè íàä³éíèé àé-
ò³øíèé òèë äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â 
³ â êâ³òí³ çàïóñòèëà äëÿ á³æåíö³â, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè ç ðîñ³ºþ, ïðî-
ãðàìó ï³äãîòîâêè ³ç ñóïðîâîäîì äî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ — Äîáðîãî âå÷îðà — ìè 
ç Óêðà¿íè (https://uspih.vn.ua/).

Õî÷åòå â³ä÷óòè òåæ, ùî òàêå — ßê³ñíà 
²Ò-îñâ³òà? Äîëó÷àéòåñü äî ìîòèâîâàíî¿ 
êîìàíäè àéò³øíèê³â, àáè ñòàòè îäíèì 
³ç âèïóñêíèê³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, 
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¿í-
ñüêèì çàõèñíèêàì! Ï³äòðèìàéòå ³í³ö³à-

òèâó Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ äîïîìîãè 
ÇÑÓ: https://mre.uspih.vn.ua/. Ìè ïîñò³é-
íî âèãîòîâëÿºìî ïàòð³îòè÷í³ áðåíäîâ³ 
ôóòáîëêè, êîøòè ç ÿêèõ ³äóòü íà âè-
ãîòîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñóõïàéê³â äëÿ 
óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â — êàòàëîã ôóò-
áîëîê (https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.4170178729888758&type=3).

*ÂÀÆËÈÂÎ — íå êîðèñòóéòåñü ðî-
ñ³éñüêèìè îñâ³òí³ìè ñåðâ³ñàìè — ñïèñîê 
äîïîâíþºòüñÿ ïîñò³éíî (https://intita.
com/news/rosiiski-osvitni-platformi-i-
servisi---idit-vslid-za-vashim-voennim-
karablom-_1648040154

Ìè ó ñîöìåðåæàõ:
YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UC2EMqcr4pEBuTGEJBaFgOzw
Facebook: https://www.facebook.com/

vinnytsia.itacademy
Instagram: https://www.instagram.com/

ita.in.ua/?utm_medium=copy_link
Telegram-êàíàë: https://t.me/IT_
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ВАЛЕНТИНА 
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(096)3145155

Ìàéæå âñÿ òðóïà 
íà ñöåí³, íåçë³÷åí-
íà ê³ëüê³ñòü òàíö³â, 

ï³ñåíü, à ùå — ãëèáèíè, ïàðà-
ëåëåé ³ç ñó÷àñíèìè ïîä³ÿìè ³ 
íàãàäóâàííÿ, ÿêîþ áåçö³ííîþ º 
ñâîáîäà — êóëüòîâîþ ðîê-îïåðîþ 
«Á³ëà âîðîíà» ðåæèñåðà-ïîñòà-
íîâíèêà Òàðàñà Ìàçóðà Â³ííèöü-
êèé àêàäåì³÷íèé ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íèé òåàòð ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî 
â³äêðèâ 89 òåàòðàëüíèé ñåçîí.

Çàñëóæåí³ îâàö³¿ íå âùóõàëè, 
àäæå ñàäîâö³ ó öåé âå÷³ð ïîêà-
çàëè îäíó ç íàéêðàùèõ âèñòàâ 
ðåïåðòóàðó, ÿêà íå ìîæå çàëè-
øèòè áàéäóæèì í³êîãî.

«РАДІСТЬ, БІЛЬ І СВОБОДА 
В ОДНІЙ ВИСТАВІ»

«Á³ëà âîðîíà» — ïåðøà 
óêðà¿íñüêà ðîê-îïåðà, ÿêó ùå 
ó 1991 ðîö³ íàïèñàëè Ãåðîé 
Óêðà¿íè Þð³é Ðèá÷èíñüêèé òà 
êîìïîçèòîð Ãåííàä³é Òàòàð÷åíêî. 
Ëåãåíäàðíèé òâ³ð íà â³ííèöüê³é 
ñöåí³ ó ãðàíä³îçí³é ïîñòàíîâö³ 
ó 2018 ðîö³ âò³ëèâ ðàí³øå ñóòî 
êðèìñüêèé, à ç 2014 ðîêó — 
êðèìñüêî-â³ííèöüêèé ðåæèñåð-
ïîñòàíîâíèê Òàðàñ Ìàçóð, ÷è¿ 
âèñòàâè «Íàðîäíèé Ìàëàõ³é», 
«Ìîÿ ÷àð³âíà ëåä³», «Ãàìëåò», 
«Çà äâîìà çàéöÿìè», «Ðîìåî ³ 
Äæóëüºòòà» ñòàëè îêðàñîþ ðå-
ïåðòóàðó òåàòðó ³ì. Ñàäîâñüêîãî.

Ñâîþ âåðñ³þ ³ñòîð³¿ Îðëåàí-
ñüêî¿ ä³âè Æàííè ä’Àðê Òàðàñ 
Ìàçóð çðîáèâ íàäñó÷àñíîþ. Ìàé-
ñòåðíî ïîºäíàâ åïîõè: íàø ÷àñ, 
ìèíóëå òà ìàéáóòíº.

Ìóçè÷íà ñêëàäîâà âèñòàâè 
ìàéîðèòü óñ³ì çíàéîìèìè ðîê-
í-ðîëüíèìè òà ñâ³íãîâèìè ìîòè-
âàìè ³ç 60–80-õ, à ö³êàâ³ é íåî-
÷³êóâàí³ êîñòþìè òà äåêîðàö³¿, 
íàä ÿêèìè ïðàöþâàëà â³äîìà 
õóäîæíèöÿ-ïîñòàíîâíèöÿ Àííà 

Äóõîâè÷íà, äèâóþòü ÷èñëåííè-
ìè òåõí³÷íèìè åëåìåíòàìè, ùî 
ïîºäíóþòüñÿ ó ôàíòàñìàãîðè÷íó 
êîñì³÷íó ä³éñí³ñòü — ïîçà÷àñîâó 
³, ÿê êàæå ðåæèñåð — ìîæå, íà-
â³òü ïîçàãàëàêòè÷íó!

Ö³íà ñâîáîäè, æåðòîâí³ñòü 
ñïðàâæí³õ ãåðî¿â, ãîòîâí³ñòü 
äî îñòàííüîãî éòè ïðîòè çëà ³ 
íåñïðàâåäëèâîñò³, âàæëèâ³ñòü 
âèáîðó íàðîäó ³ êîæíî¿ ëþäèíè 
çîêðåìà — õî÷ ïîä³¿ âèñòàâè â³ä-
áóâàþòüñÿ ó 15 ñòîë³òò³, öå, ÿê 
³ çàðàç, áóâ ÷àñ áîðîòüáè, êîëè 
íàðîäæóâàëèñÿ ãåðî¿ ³ àíòèãåðî¿, 
òîìó âñ³ ï³äíÿò³ ó âèñòàâ³ â³÷í³ 
ïèòàííÿ îñîáëèâî ãîñòðî íèí³ 
â³äãóêóþòüñÿ ó ñåðöÿõ óêðà¿íö³â.

— Ñê³ëüêè ì³ö³, ðàäîñò³, òåïëà, 
áîëþ ³ ñâîáîäè â îäí³é âèñòàâ³! 
Öå íå ïåðåäàòè ñëîâàìè! — ä³-
ëèòüñÿ âðàæåííÿìè â³ä âèñòàâè 
Ñâ³òëàíà Ïåíäåëÿ Êðàâ³íñüêà. — 
Ñõîä³òü, äðóç³, äî òåàòðó! Æèòòÿ 
òàêå íåïåðåäáà÷óâàíå, à ìèñòå-
öòâî — â³÷íå! Ñïàñèá³, Áîæå, 
çà òàêó ìèòü!

«НАЙДОРОЖЧИЙ 
ПОДАРУНОК — ПРАПОР 
НАШОЇ НЕНЬКИ!»

Îäíèì ³ç íàéùåìëèâ³øèõ ìî-
ìåíò³â â³äêðèòòÿ íîâîãî ñåçîíó 
ñòàâ îñîáëèâèé ïîäàðóíîê — 
ïðàïîð Óêðà¿íè, ÿêèé ï³ä ÷àñ 
âèõîäó íà á³ñ âèêîíàâèö³ ãîëîâ-
íî¿ ðîë³ Îëüç³ Áóç³ ïðåçåíòóâàëà 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» 
Îëåíà Äàíèëîâà. Ó öåé ìîìåíò 
âñÿ çàëà âèáóõíóëà íàéãó÷í³øè-
ìè îâàö³ÿìè òà âèãóêàìè «Ñëàâà 
Óêðà¿í³!»

— Íàéäîðîæ÷èé ïîäàðóíîê 
ó ìîºìó æèòò³ — ïðàïîð íàøî¿ 
íåíüêè Óêðà¿íè! — êàæå Îëüãà 
Áóãà. — Äÿêóþ äîë³, äÿêóþ ÇÑÓ, 
äÿêóþ óñ³ì ïðè÷åòíèì äî âè-
ñòàâè, ðåæèñåðó, ãëÿäà÷àì, êî-
ëåãàì — çà òå, ùî â³äáóëîñÿ â³ä-
êðèòòÿ 89-ãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíó!

Äëÿ Îëüãè Áóãè ðîëü Æàííè 

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Ñüîãîäí³ òâîðèòè 
âèñòàâè íå òàê ïðîñòî, 
àëå ìè äî ê³íöÿ ðîêó 
îáîâ’ÿçêîâî âèïóñòèìî 
äâ³, à, ìîæëèâî, ³ òðè 
íîâ³ âèñòàâè»

З ПРАПОРОМ І РОК-ОПЕРОЮ: ТЕАТР 
РОЗПОЧАВ НОВИЙ СЕЗОН
Відкриття  Гучними оваціями і 
вигуками «Слава Україні!» зустріли 
глядачі відкриття 89 театрального сезону 
Вінницького театру ім. Садовського. 
Зараз триває тиждень вистав української 
класики і вітчизняних сучасних авторів. 
А далі садовці порадують двома, а, може, 
і трьома! прем’єрами до кінця цього року 
та поїдуть у 10-денний тур у Польщу й 
Литву на підтримку ЗСУ

îñîáèñò³ ³ñòîð³¿. Ó 2014 ðîö³ ÷å-
ðåç ïðîóêðà¿íñüêó ïîçèö³þ Òàðàñ 
Ìàçóð áóâ çìóøåíèé ïåðå¿õàòè ç 
îêóïîâàíîãî Êðèìó é îñåëèòèñÿ 
ó Â³ííèö³. Îëüãà Áóãà íàâ÷àëàñÿ 
â Ìîñêâ³, äå íèí³ ìåøêàþòü ðî-
äè÷³ ³ áàãàòî îäíîêóðñíèê³â, òà 
â³éíà îá³ðâàëà á³ëüø³ñòü çâ’ÿçê³â, 
çàëèøèâøè íàéíàä³éí³ø³ ³ íàé-
ö³íí³ø³.

— Êàæóòü, ùî â³éíà â³äêðèâàº 
î÷³, ³ öå ïðàâäà, — â³äçíà÷àº Îëü-
ãà Áóãà. — Êîëè íàñ ïîêëèêàëè 
äîïîìîãòè ðîçâàíòàæèòè ìàøèíó 
ç ãóìàí³òàðêîþ, ìè íå ìîãëè ïî-
äóìàòè, ùî çóñòð³íåìî òóò äðó-
ç³â — åíòóç³àñò³â-âîëîíòåð³â, ÿê³ 
çà öåé ÷àñ ñòàëè ð³äíèìè. Ñåðåä 
íàñ áóâ îäèí õëîï÷èíà ç Êèºâà, 
êîëè ïîâåðòàâñÿ äî ð³äíîãî ì³ñòà, 
òî â³í ïëàêàâ. Ìè âñ³ ïëàêàëè, 
ÿê ïðîùàëèñÿ, áî öå ëþäè ç âå-
ëèêèìè ñåðöÿìè, ÿê³ ïðàöþþòü 
íà ñàìîâ³ääà÷ó.

— Êîëè â³äâàíòàæóºìî ïðî-
äóêòè äëÿ êîíêðåòíèõ ëþäåé 
ó êîíêðåòíå ì³ñòî, òî â³ä÷óâà-
ºìî, ùî ïîòð³áí³, ùî ìîæåìî 
áóòè êîðèñíèìè, ³ öå â³ä÷óòòÿ äàº 
íàñíàãó íå çóïèíÿòèñÿ, — êàæå 
Òàðàñ Ìàçóð. — Âäÿ÷í³ êåð³âíè-
öòâó òåàòðó, ÿêå ï³äòðèìóº íàøó 
âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Àäæå â³-
éíà ùå íå âèãðàíà, à öå îçíà÷àº, 
ùî ìè ïîêè ùî áóäåìî òóò — 
äî íàøî¿ Ïåðåìîãè.

ДО КІНЦЯ РОКУ ТЕАТР 
ПОРАДУЄ 2–3 ПРЕМ’ЄРАМИ!

Ïðèâ³òàâøè óñ³õ ³ç â³äêðèòòÿì 
89 òåàòðàëüíîãî ñåçîíó, äèðåêòîð 
Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ì. Ñàäîâ-
ñüêîãî Âîëîäèìèð Ëîçîâñüêèé 
ðîçêàçàâ, ÿê³ ñþðïðèçè â³ä ñàäîâ-
ö³â ÷åêàþòü ãëÿäà÷³â íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì.

— Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá íîâèé 
ñåçîí áóâ êðàùèì, âäàë³øèì, àê-
òèâí³øèì òà óñï³øí³øèì, í³æ äâà 
ïîïåðåäí³, ÿê³, â³äâåðòî ñêàæå-
ìî, ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí áóëè 
íå êðàùèìè â ³ñòîð³¿ íå ëèøå 
Â³ííèöüêîãî òåàòðó, à é óñ³õ òå-
àòð³â Óêðà¿íè. Äóæå õî÷åòüñÿ, 
ùîá âñ³ íåãàðàçäè çàëèøèëèñÿ 
â ìèíóëîìó ³ ìè ìîãëè ðîçêðèòè 
ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë ³ ùîäåííî 

ðàäóâàòè íàøèõ øàíóâàëüíèê³â 
³ ãëÿäà÷³â, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Ëîçîâñüêèé.

Àáè ïîêàçàòè êðàñó ñàìå 
óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà, ïî÷à-
òîê òåàòðàëüíîãî ñåçîíó ñàäîâö³ 
ðîçïî÷àëè ç òèæíÿ óêðà¿íñüêèõ 
êëàñèê³â òà ñó÷àñíèõ àâòîð³â. 
Êð³ì «Á³ëî¿ âîðîíè», ïðåçåíòóâà-
ëè ³ìïðåçó «KVITKA» çà ï’ºñîþ 
Îëåãà Ìèêîëàé÷óêà-Íèçîâöÿ, 
ôåºðè÷íó âèñòàâó «Ë³ñîâà ï³ñíÿ» 
çà øåäåâðîì Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà 
äðàìó «ß á òîá³ íåáî ïðèõèëèâ» 
çà ï’ºñîþ ²âàíà Êàðïåíêà-Êàðîãî 
«Áåçòàëàííà».

Ó ÷åòâåð, 15 âåðåñíÿ, î 17.30 ïî-
êàæóòü âèñòàâó «Ó íåä³ëþ ðàíî 
ç³ëëÿ êîïàëà…» çà ïîâ³ñòþ Îëü-
ãè Êîáèëÿíñüêî¿, à ó ï’ÿòíèöþ, 
16 âåðåñíÿ, î 17.30 — ëåãåíäàð-
íó êîìåä³þ «Çà äâîìà çàéöÿìè» 
çà ï’ºñîþ Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî.

Ùî æ äî ìàéáóòí³õ òâîð÷èõ 
ïëàí³â, âñ³ ñåêðåòè äèðåêòîð ðîç-
êðèâàòè íå ñòàâ, ïðîòå çà³íòðè-
ãóâàâ, ùî â ðîáîò³ ñàäîâö³â âæå 
º äåê³ëüêà íîâèõ âèñòàâ.

— Ñüîãîäí³ òâîðèòè âèñòàâè 
íå òàê ïðîñòî, òîìó ùî öå ô³-
íàíñîâ³ çàòðàòè, ÿê³ íàñ ñüîãîäí³ 
îáìåæóþòü. Àëå ìè îáîâ’ÿçêîâî 
äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó âèïóñ-
òèìî äâ³, à, ìîæëèâî, ³ òðè íîâ³ 
âèñòàâè! — ïîîá³öÿâ Âîëîäèìèð 
Ëîçîâñüêèé. — Ùîäî ãàñòðîëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî áóêâàëüíî 
òèæäåíü òîìó ìè ïîâåðíóëè-
ñÿ ç Ïîëüù³, äå âçÿëè ó÷àñòü 
ó 9 ì³æíàðîäíîìó òåàòðàëüíîìó 
ôåñòèâàë³ «Ñõ³ä — Çàõ³ä», ÿêèé 
ïðîõîäèâ ó Êðàêîâ³. ̄ çäèëè òóäè 
ç âèñòàâîþ «ß á òîá³ íåáî ïðè-
õèëèâ» òà ñï³ëüíèì ïðîºêòîì 
³ç íàøèìè êîëåãàìè ç Õàðêî-
âà, äðàìîþ «Õë³áíå ïåðåìèð’ÿ». 
Ñêàæó, ùî íàø³ âèñòàâè áóëè 
íàéêðàùèìè! ² ìè, ³ õàðê³â’ÿíè 
ã³äíî ïðåäñòàâèëè íà ì³æíàðîä-
í³é àðåí³ íàøå óêðà¿íñüêå ìèñ-
òåöòâî. À íà æîâòåíü-ëèñòîïàä 
âæå óçãîäæåíå 10-äåííå òóðíå 
ç âèñòàâîþ «KVITKA» ó Ëèòâ³ 
³ Ïîëüù³. Öå áóäóòü áëàãîä³éí³ 
âèñòàâè, êîøòè ç ÿêèõ áóäå ïå-
ðåäàíî íà ïîòðåáè Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè. Â äîáðèé ÷àñ!

На своїй сцені Вінницький те-
атр ім. Садовського у середу, 
14 вересня, о 18.15 прийма-
тиме колег із Маріуполя, які 
представлять виставу на доку-
ментальних подіях «Обличчя 
кольору війна».
Глядачі побачать реальні істо-
рії маріупольських акторів про 
перебування в окупованому 
Маріуполі. Намагання жити та 
займатися звичними справами, 
приготування їжі без світла та 
води під постійними обстрі-

лами, перебування у підвалах 
та жахливі втрати близьких… 
Справжні свідчення геноциду 
українського народу в обличчях 
маріупольців.
— Це історія боротьби україн-
ців за своє право жити у віль-
ній і незалежній країні, яку ми 
обов’язково повинні передати 
наступним поколінням, — зазна-
чають творці вистави. — Світ має 
знати та пам’ятати про трагедію 
Маріуполя, жахливі втрати та 
пекучий біль, який несе за со-

бою жорстокість російських 
окупантів.
Поставив виставу режисер Олек-
сій Гнатюк. Під час показу глядачів 
також чекає жива гра на музич-
них інструментах: на клавішних 
гратиме Людмила Гричаненко, 
на скрипці — Андрій Рахманін, спі-
ватиме і гратиме на гітарі ENLEO.
Квитки на виставу можна отри-
мати у вінницькому хабі «ЯМа-
ріуполь» за адресою: вул. Со-
борна, 50 або за телефоном: 
(096)138–16–12.

В театрі покажуть виставу «Обличчя кольору війна» про маріупольців
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Виконавиця головної ролі рок-опери «Біла ворона» Ольга Буга подякувала ЗСУ, 
режисеру, глядачам і колегам за незабутнє відкриття сезону. Акторка зізнається: 
«Найдорожчий подарунок у моєму житті — прапор нашої неньки України!»

ä’Àðê äóæå îñîáëèâà. ßê ðîçïî-
â³äàëà àêòîðêà ó ñâî¿õ ³íòåðâ’þ, 
ó òåàòð âîíà ïîòðàïèëà ó 9 êëàñ³. 
Ïåðøà âèñòàâà, ÿêó òîä³ ïîáà-
÷èëà, áóâ ìþçèêë «Ìîÿ äîðîãà 
Ïàìåëà», à äðóãà — ïîñòàíîâêà 
Òà¿ñè Ñëàâ³íñüêî¿ «Äðóãà ñìåðòü 
Æàííè ä’Àðê».

Çä³éñíåííÿ ìð³¿ òà ìîæëèâ³ñòü 
ìàêñèìàëüíî ïðîÿâèòè íå ëèøå 
ñâ³é àêòîðñüêèé, à é âîêàëüíèé 
òàëàíò ó âèñòàâ³ «Á³ëà âîðîíà» 
Îëüç³ Áóç³ ïîäàðóâàâ êîõàíèé 
÷îëîâ³ê — ðåæèñåð Òàðàñ Ìàçóð.

Íå âñ³ çíàþòü, òà â³äîìå òå-
àòðàëüíå ïîäðóææÿ ³ç ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðô çðîáèëî íàäçâè÷àéíî áàãàòî 
äîáðèõ ñïðàâ ÿê âîëîíòåðè.

— ²ç ñåðåäèíè áåðåçíÿ âîíè 
ñòàëè âîëîíòåðàìè Ãóìàí³òàð-
íîãî õàáó Â³ííèö³. ² 24/7 çàä³ÿí³ 
ó íå ìåíø òâîð÷îìó ïðîöåñ³, àëå 
âæå íà ñêëàäàõ: ðîçâàíòàæóþòü, 
ñîðòóþòü, óïàêîâóþòü ³ â³äâàíòà-
æóþòü, — ðîçïîâ³äàþòü ó ôîíä³ 
«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà». — ² âñå 
òî ç âåëèêîþ ëþáîâ’þ ³ ìîòèâà-
ö³ºþ íà ïåðåìîãó, áî ó íèõ ñâî¿ 
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Êîíöåðò Îëåãà 
Ñêðèïêè ³ ãóðòó 
«ÂÂ» ó Royal pub 

ìàâ â³äáóòèñÿ ùå 14 ëèïíÿ — 
ó òîé ñàìèé òðàã³÷íèé äåíü 
òåðàêòó ó Â³ííèö³… Íà æàëü, 
îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â êîíöåðòó, 
â³ííè÷àíèí Â³êòîð Ïîë³ùóê, 
òîä³ çàãèíóâ, à äðóãèé îðãàí³çà-
òîð Â³òàë³é Êàáëó÷êî, îòðèìàâ-
øè âàæê³ ïîðàíåííÿ, îïèíèâñÿ 
ó ðåàí³ìàö³¿.

— Òà âæå ÷åðåç äåíü Â³òàë³é 
ïåðåäçâîíèâ ³ ñêàçàâ: «Ìè âñå 
îäíî çðîáèìî öåé êîíöåðò!» — 
ðîçêàçàâ Îëåã Ñêðèïêà.

Ï³ä ÷àñ âèñòóïó «ÂÂ» íà ñöåíó 
ðàçîì ³ç Â³òàë³ºì Êàáëó÷êîì ëå-
ãåíäàðíèé ðîêåð çàïðîñèâ òàêîæ 
âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè äèðåê-
òîðà Royal pub Îëåêñàíäðà Áóð-
ëàêó, ÿêèé 14 ëèïíÿ òåæ äèâîì 
âèæèâ — ó ìîìåíò âèáóõó ìàâ 
áóòè íà çóñòð³÷³ ñàìå íà ïëîù³ 
Ïåðåìîãè, òà ÷åðåç çàï³çíåííÿ 
òîâàðèøà çàëèøèâñÿ ó çàêëàä³, 
ùî éîãî ³ âðÿòóâàëî.

— ß äÿêóþ õëîïöÿì ³ öüîìó 
ïðåêðàñíîìó çàêëàäó, ÿêèé ï³ñëÿ 
òåðàêòó òåæ ÷àñòêîâî áóâ çðóéíî-
âàíèé. Àëå âîíè âñå â³äðåìîíòó-
âàëè ñâî¿ìè ñèëàìè, â³äíîâèëè 
Royal pub ³ ðîáëÿòü ñâÿòî ñåðöÿ 
³ äóø³ òà áàãàòî äîïîìàãàþòü 

ÇÑÓ, — ï³ä ãó÷í³ îâàö³¿ âñ³º¿ çàëè 
â³äçíà÷èâ Îëåã Ñêðèïêà.

ЛЕГЕНДАРНІ ХІТИ І ПРИСВЯТА 
ХЕРСОНУ

Êîíöåðò ëåãåíäàðíîãî ãóð-
òó «ÂÂ» ïðîéøîâ íà îäíîìó 
ïîäèõó! Ïåðøó ÷àñòèíó ñâîãî 
âèñòóïó Îëåã Ñêðèïêà ³ç ìóçè-
êàíòàìè ïðèñâÿòèëè ïàòð³îòè÷-
íèì ï³ñíÿì. Ï³ä ÷óäîâå õîðîâå 
âèêîíàííÿ âñ³º¿ çàëè âèêîíàëè 
«Áàòüêî íàø Áàíäåðà», «Îé ó ëóç³ 
÷åðâîíà êàëèíà», «Äâà êîëüîðè», 
«Ðîçïðÿãàéòå, õëîïö³, êîíåé», 
ñòð³ëåöüêó ï³ñíþ «Éäå ñ³÷îâå â³é-
ñüêî» òà çíàìåíèòèé óêðà¿íñüêèé 
ðîìàíñ 19 ñòîë³òòÿ «Íå ïèòàé, 
÷îãî â ìåíå çàïëàêàí³ î÷³».

À ïîò³ì íàñòàëà ÷åðãà ëåãåíäàð-
íèõ õ³ò³â «ÂÂ»: «Âåñíà», «Òàíö³», 
«Êðà¿íà ìð³é», «Áóëè íà ñåë³», 
«Äåíü íàðîäæåííÿ», «×³î ×³î 
Ñàí», «Ðàé», «Ñâ³ò», «Òðàâà», 
«Íåñå Ãàëÿ âîäó», «Ãàëþ, ïðè-
õîäü». Îäíó ç ô³íàëüíèõ ï³ñåíü 
«Áóëè äåíüêè» Îëåã Ñêðèïêà 
ïðèñâÿòèâ Õåðñîíó, ïðîäåêëà-
ìóâàâøè â³ðø:

— Ì³ñòà ³ ëþäè, çîð³ ³ ëþáîâ. 
Ï³ä îöèì íåáîì ãàðíî æèòè 
âäâîõ. Äî òâîãî ñåðöÿ ÿ ïðîñòÿãàþ 
ðóêè — ÷åðåç ×óìàöüêèé øëÿõ, 
÷åðåç ïðîñïåêò Ëþáâ³… Ï³ñíÿ ïðî 
ì³ñòî Õåðñîí. ×åêàºì! ×åêàºì!

Ïðèì³òíî, ùî çà òèì, ÿê ïî-
òóæíî Îëåã Ñêðèïêà çàïàëþâàâ 
íà ñöåí³ ó Â³ííèö³, ³ç ãëÿäàöüêî¿ 

êàìè öèòðèíè é æàñìèíó òà ïðè-
ñìàêîì òðîï³÷íèõ ôðóêò³â Îëåã 
Ñêðèïêà ïðîäàâ çà 7500 ãðèâåíü, 
à çà ïëÿøêó ÷åðâîíîãî âèíà ñîð-
òó Ï³íî Íóàð 2019 ðîêó ³ç ïðè-
ñìàêîì ñòèãëî¿ âèøí³, ñëèâè 
³ ìåäîâî-äæåìîâèìè íîòêàìè 
âòîðãóâàâ àæ 10500 ãðèâåíü.

— Êîëè ìóøêåòåðè íàï³äïèò-
êó êðè÷àëè: «Ãàðñîí, âèíà!» — 
â³í ¿ì ïðèíîñèâ ñàìå öå êëà-
ñè÷íå áóðãóíäñüêå âèíî Ï³íî 
Íóàð, ÿêå äóæå äîáðå ñåáå ïî-
÷óâàº ó íàñ íà Çàêàðïàòò³! — ïî-
ä³ëèâñÿ ö³êàâèìè ôàêòàìè Îëåã 
Ñêðèïêà.

À êîëè ïåðåìîæåöü öüîãî ëîòó 
ïîâ³äîìèâ, ùî ïðèäáàâ âèíî äëÿ 
ñâîº¿ ïîäðóãè íà ÷åñòü çâ³ëüíåí-
íÿ ¿¿ ð³äíîãî ì³ñòà Áàëàêë³¿, ùî 
â³äáóëîñÿ ñàìå ó äåíü êîíöåð-
òó — âñÿ çàëà âèáóõíóëà íå÷ó-
âàíèìè îâàö³ÿìè!

Çà ³íø³ ëîòè — ôóòáîëêó ç 
åï³÷íèì ñîëäàòîì, ÿêèé ïðî-
âîäæàº â äàëüíþ ïóòü «åï³÷íèé 
êîðàáåëü» ³ åêñêëþçèâíó ïî-

øòîâó ìàðêó, âèïóùåíó ó Äåíü 
Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, à òàêîæ 
ïóñòó êîðîáêó â³ä àëüáîìó «ÂÂ» 
«Õâèë³ Àìóðà» â³ííè÷àíè â³ääà-
ëè 2000 ³ 1000 ãðèâåíü â³äïîâ³ä-
íî. Òîæ çàãàëîì íà ÇÑÓ ï³ä ÷àñ 
àóêö³îíó ç³áðàëè 21 000 ãðèâåíü.

— ß âàì äóæå äÿêóþ, ùî âè âñ³ 
òóò ç³áðàëèñÿ, ùî ìè ìàºìî òàêó 
øèêàðíó àòìîñôåðó ³ äîïîìàãà-
ºìî íàøèì ïîáðàòèìàì ó öåé 
äóæå òÿæêèé, àëå, ÿ íå ïîáîþñÿ 
öüîãî ñëîâà — ïðåêðàñíèé ÷àñ! 
Òîìó ùî ìè äîïîìàãàºìî îäèí 
îäíîìó ³ ñòàºìî ñåðöÿìè áëèæ-
÷èìè! — ïîäÿêóâàâ â³ííè÷àíàì 
Îëåã Ñêðèïêà.

Ï³ñëÿ ÷îãî âñÿ çàëà ðàçîì 
³ç «ÂÂ» çàñï³âàëà íàéäîðîæ÷ó 
ï³ñíþ äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ — 
Íàö³îíàëüíèé ã³ìí! Öå áóâ íàä-
ïîòóæíèé ìîìåíò îñîáëèâîãî 
êîíöåðòó, ÿêèé ï³ñëÿ âñ³õ òðàãå-
ä³é ³ ïåðåïîí âñå-òàêè â³äáóâñÿ, 
ñòàâøè íàî÷íèì äîêàçîì, ùî 
í³ÿêèé ðàøèñòñüêèé íåïîòð³á 
óêðà¿íö³â íå çëàìàº!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ПІСЛЯ ТЕРАКТУ 
СКАЗАВ: «ЗРОБИМО ЦЕЙ КОНЦЕРТ»
Особливий виступ  Уся зала гучними 
оваціями зустріла вінницьких організаторів 
Віталія Каблучка і Олександра Бурлаку, 
які вижили після теракту 14 липня. А Олег 
Скрипка під час благодійного аукціону 
разом із вінничанами зібрали 21 тисячу 
гривень для підрозділу ЗСУ, у якому зараз 
воює на передовій гітарист гурту «ВВ» 
Євген Рогачевський

«Я працюю на цвинтарі» — кіно, яке варто побачити
ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

Ó ÷åòâåð, 15 âåðåñíÿ, ó ïðîêàò 
â³ííèöüêèõ ê³íîòåàòð³â âèõîäèòü 
îäèí ³ç íàéî÷³êóâàí³øèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ô³ëüì³â ðîêó — «ß ïðàöþþ 
íà öâèíòàð³», ÿêèé â³ííè÷àíàì 
ðàäèìî íåîäì³ííî ïîáà÷èòè!

Öå æèòòºñòâåðäíå ê³íî, ùî 
ðóéíóº ñòåðåîòèïè! Ç äóìêàìè 
ïðî ñìåðòü íàãàäóº ïðî æèòòÿ ³ 
êð³çü ïðèçìó ñîêîâèòîãî ÷îðíîãî 
ãóìîðó ïîêàçóº, ùî, ïîïðè íåâ³ä-
âîðîòíèé ïðîöåñ, ºäèíèé ñåíñ 
³ñíóâàííÿ — ïðîñòî æèòè.

«ß ïðàöþþ íà öâèíòàð³» — òðå-
ò³é ô³ëüì óêðà¿íñüêîãî âèðîáíè-
öòâà, ÿêèé â³ä ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô âè-
õîäèòü íà âåëèê³ åêðàíè â Óêðà¿í³. 
Ñòð³÷êà ïîíàä ð³ê ïîäîðîæóâàëà 
ôåñòèâàëÿìè ïî âñüîìó ñâ³òó, 
îòðèìàâøè ê³ëüêà íîì³íàö³é òà 
íàãîðîä, ³ º ÿñêðàâèì çðàçêîì 
«íîâî¿ õâèë³» óêðà¿íñüêîãî ê³íå-
ìàòîãðàôó. Ïîïðè â³éíó òâîðö³ 

çâàæèëèñÿ íà ïðåì’ºðó, àäæå ïåâ-
í³, ùî öåé ô³ëüì ïîòð³áíèé óêðà-
¿íöÿì ñàìå çàðàç, àäæå çäàòíèé 
äîïîìîãòè ïîäèâèòèñÿ íà âëàñí³ 
ïðîáëåìè ï³ä ³íøèì êóòîì òà çíà-
éòè ó ñîá³ íîâó íàä³þ.

Â îñíîâ³ ô³ëüìó — îäíîéìåí-
íèé áåñòñåëåð óêðà¿íñüêîãî 
ïèñüìåííèêà Ïàâëà «Ïàøòåòà» 
Áåëÿíñüêîãî. Ãîëîâíèé ãåðîé 
ñòð³÷êè Ñàøà çàéìàºòüñÿ âñòà-
íîâëåííÿì ïàì’ÿòíèê³â íà öâèí-
òàð³. Â³í ñïîâíåíèé öèí³çìó òà 
³ðîí³¿. ² êîæíîãî äíÿ äî íüîãî 
ïðèõîäÿòü êë³ºíòè ç³ ñâî¿ìè ³ñòî-
ð³ÿìè. Æèòòºâ³ ñèòóàö³¿, ³íîä³ — 
ñóìí³, ³íîä³ — êîì³÷í³. Ó âèõîð³ 
îñîáèñòèõ äðàì ³ êðèì³íàëüíèõ 
ç³òêíåíü ïîñòóïîâî ñòàº çðîçó-
ì³ëî, ùî ³ ó Ñàø³ â ìèíóëîìó º 
òàºìíèöÿ…

Âñóïåðå÷ íàçâ³ «ß ïðàöþþ 
íà öâèíòàð³», ô³ëüì ðîçïîâ³äàº 
ïðî æèòòÿ, ñïðàâæí³ ïî÷óòòÿ òà 
ðåàëüí³ñòü áåç ïðèêðàñ, ³ç ÿêîþ 
³íêîëè òàê âàæêî âïîðàòèñü. Òèì 
ïà÷å, ùî çàíîâî íàâ÷èòèñü ëþáè-

òè æèòòÿ ìîæíà áóäü-äå, íàâ³òü 
íà öâèíòàð³!

— ß õî÷ó, ùîá öå ê³íî äî-
ïîìîãëî õî÷à á îäí³é ëþäèí³ 
ïåðåæèòè ñâ³é á³ëü, ïåðåæèòè 
âòðàòó êîãîñü ð³äíîãî, ³ ïî÷àòè 
äàë³ æèòè, — ñàìå òàêèé ìåñåäæ 
âêëàäàâ ó ñöåíàð³é ïèñüìåííèê 
Ïàâëî «Ïàøòåò» Áåëÿíñüêèé.

Ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ òàêîæ ïîáà-
÷èìî â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ àêòîð³â 
Â³òàë³ÿ Ñàë³ÿ, Â³êòîðà Æäàíîâà, 
Àíäð³ÿ ²ñàºíêà, Îëåêñ³ÿ Òðèòåíêà, 
²ãîðÿ Öèøêåâè÷à, ïîëüñüêó àêòðèñó 
ëèòîâñüêîãî ïîõîäæåííÿ Â³êòîð³þ 
Ãîðîäåöüêó òà ³íøèõ.

Ö³êàâî, ùî á³ëüø³ñòü íàòóðíèõ 
ïîä³é ñòð³÷êè çí³ìàëè íà çíàìåíè-
òîìó Áàéêîâîìó êëàäîâèù³ ó Êèº-
â³ — íàéá³ëüøîìó ìåìîð³àëüíîìó 
íåêðîïîë³ Óêðà¿íè, äå ïîõîâàí³ 
ä³ÿ÷³ êóëüòóðè òà ëþäè, ùî ìàþòü 
îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä äåðæàâîþ.

— Áàéêîâå êëàäîâèùå ³ñíóº 
âæå ìàéæå 190 ðîê³â. Ö³êàâèì 
ôàêòîì º òå, ùî â 19 ñòîë³òò³ âîíî 
ìàëî îäíó ïðîãðåñèâíó, ÿê íà òîé 
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Незабутнім моментом концерту «ВВ» у Вінниці стало 
спільне виконання гімну України. Вся зала співала, стоячи!

çàëè ñïîñòåð³ãàëà éîãî òåíä³òíà 
êðàñóíÿ-äðóæèíà ³ ìàòóñÿ éîãî 
4 ä³òåé Íàòàë³ÿ Ñèäü. Íà êîíöåð-
ò³ âîíà òàíöþâàëà ³ ï³äñï³âóâàëà 
âñ³ ï³ñí³ êîõàíîãî.

À âæå çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ êîí-
öåðòó ó Â³ííèö³ Îëåã Ñêðèïêà 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ïî-
ä³ëèâñÿ çâîðóøëèâèìè ôîòî äðó-
æèíè ³ ä³òåé, ÿê³ ó öåé íåïðîñòèé 
äëÿ Óêðà¿íè ÷àñ çàâçÿòî äîëó÷à-
þòüñÿ äî äîáðèõ ñïðàâ: ïî÷èíàþ-
÷è ç áåðåçíÿ ïëåòóòü ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè òà ê³ê³ìîðè äëÿ ñíàéïåð³â.

«ЦЕ ТЯЖКИЙ, АЛЕ Й 
ПРЕКРАСНИЙ ЧАС!»

Çà òðàäèö³ºþ êîíöåðò³â ó Royal 
pub, íàïðèê³íö³ âèñòóïó ïðîéøîâ 
áëàãîä³éíèé àóêö³îí.

— Âñ³ êîøòè éäóòü íà ÇÑÓ, ³ 
íå «ðîçìàçàíî», à êîíêðåòíî — 

ã³òàðèñòó ãðóïè «ÂÂ» ªâãåíó Ðî-
ãà÷åâñüêîìó ³ éîãî ïîáðàòèìàì, 
ÿê³ çàðàç íà ïåðåäêó! Òîæ òîðãó-
ºìîñÿ çàâçÿòî, òîìó ùî ëîòè — 
øèêàðí³! — îäðàçó â³äì³òèâ Îëåã 
Ñêðèïêà.

Ñï³âàê ç³çíàâñÿ, ùî âïåðøå 
çàéìàºòüñÿ òîðã³âëåþ, òà ïîâ³ðè-
òè ó öå áóëî âêðàé âàæêî. Àäæå 
òå, ÿê áëèñêó÷å â³í ïðîâ³â àóêö³-
îí — ä³éñíî îêðåìå ìèñòåöòâî!

Äëÿ ëîò³â â³ä ñåáå Îëåã Ñêðèï-
êà ïðåçåíòóâàâ äâ³ ïëÿøêè àâ-
òîðñüêîãî âèíà «Êðà¿íà Ìð³é». 
Íå âñ³ çíàëè, òà äî âñüîãî ðî-
êåð — âèÿâëÿºòüñÿ, ùå é çíà-
òíèé âèíîðîá. Ìàº âèíîãðàäíè-
êè íà Çàêàðïàòò³, à ïðî ñâî¿ âèíà 
ðîçïîâ³äàº òàê, ùî âòðèìàòèñÿ 
ä³éñíî âàæêî!

Ïëÿøêó á³ëîãî ñóõîãî âèíà 
2021 ðîêó ñîðòó Òðàì³íåð ³ç íîò-

Îäèí ³ç ëîò³â àóêö³îíó — 
àâòîðñüêå âèíî Îëåãà 
Ñêðèïêè — äëÿ ïîäðóãè 
ïðèäáàâ â³ííè÷àíèí 
íà ÷åñòü çâ³ëüíåííÿ ¿¿ 
ð³äíî¿ Áàëàêë³¿

÷àñ, îñîáëèâ³ñòü — öå áóâ ïåðøèé 
êè¿âñüêèé íåêðîïîëü, äå õîâàëè 
ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ êîíôåñ³é òà 
â³ðîñïîâ³äàíü, — ä³ëÿòüñÿ ö³êà-
âèìè ôàêòàìè òâîðö³ ô³ëüìó. — 
Ñïî÷àòêó êëàäîâèùå íàçèâàëîñü 
Íîâîñòðîºâñüêèì. Àëå ç ïëèíîì 

÷àñó çà íèì çàêð³ïèëàñü ³íøà íà-
çâà — Áàéêîâå.

Ïðèõîäüòå ó â³ííèöüê³ ê³íîòåà-
òðè ç 15 âåðåñíÿ, àáè íà âëàñí³ î÷³ 
ïîáà÷èòè ñïðàâæíº óêðà¿íñüêå 
äðàìåä³ ç åëåìåíòàìè ÷îðíîãî 
ãóìîðó «ß ïðàöþþ íà öâèíòàð³».

Прем’єра тижня «Я працюю на цвинтарі» — дуже 
життєствердний фільм. Це справжній 1,5-годинний сеанс у 
психолога, який точно змусить полюбити життя!
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

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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Квиток до раю
Комедія. 14.09, поч. о 9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 
18.10, 20.20
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)

Над безоднею
Драма. 14.09, поч. о 13.20, 15.40, 18.00, 20.20
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Metallika: Крізь неможливе
Фільм-концерт. 14.09, поч. о 19.00
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Звір
Трилер. 14.09 поч. о 12.30, 14.30
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Снайпер. Білий ворон
Бойовик. 14.09, поч. о 18.20, 20.30
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Інопланетянка
Анімація. 14.09, поч. о 9.50, 12.30, 16.30
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Працівник року
Комедія. 14.09, поч. об 11.40, 20.50
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Запрошення
Трилер. 14.09, поч. о 10.40, 12.40, 13.30, 14.40, 
16.40, 18.40, 20.40
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Їжак Сонік 2
Анімація. 14.09, поч. о 10.10, 14.20, 16.40
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Швидкісний поїзд
Екшн. 14.09, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 
20.00
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Ноу
Драма. 14.09, поч. о 10.50
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050)
Там, де співають раки
Драма. 14.09, поч. о 10.00
З 15.09 довідка за тел. (096)00035050))

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

Я кохаю свого тата
Драма. 14.09, поч. о 16.10
Інопланетянка
Анімація. 14.09, поч. о 10.00, 12.00
Їжак Сонік 2
Анімація. 14.09, поч. о 14.00
Над безоднею
Драма. 14.09, поч. о 18.00
15.09–21.09, поч. о 16.00
Квиток до раю
Комедія. 15.09–21.09, поч. о 18.00
Галас джунглів
Анімація. 15.09–21.09, поч. о 10.00, 14.00
100% Вовк
Анімація. 15.09–21.09, поч. о 12.00

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

Квиток до раю
Комедія
14.09, поч. о 12.45, 15.00, 17.15, 18.30, 19.30
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Запрошення
Трилер. 14.09, поч. о 16.10, 20.30
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Звір
Драма. 14.09, поч. о 13.15, 14.15, 17.45
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Metallika: Крізь неможливе
Фільм-концерт. 14.09, поч. о 16.30
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Вишка
Драма. 14.09, поч. о 15.45, 19.40
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Швидкісний поїзд
Екшн. 14.09, поч. о 14.20, 15.15, 16.50, 19.20, 19.45
З 15.09 довідка за тел. 0800308111
Посіпаки: Гравітація
Анімація. 14.09, поч. о 15.00, 17.00
З 15.09 довідка за тел. 0800308111

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

КІНО

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Злата Огневич 
з благодійним туром «Світло»
16 вересня  з довгоочікуваним концертом на сце-
ні Mont Blanc виступить Злата Огневич. Артистка 
подарує глядачам своє «Світло» - концертну 
програму, лейтмотивом якої стала нова пісня, на-
роджена в дні війни, що дала назву туру, в рамках 
якого ZLATA виступає в містах України. 
Від початку бойових дій співачка активно під-
тримує нашу армію, виступаючи у військових 
частинах та шпиталях, бере участь у благодійних 
проєктах і концертах як за кордоном, так і в Укра-
їні. І тур «Світло» не виняток: частину зібраних 
коштів буде передано на потреби ЗСУ.
Назва туру доволі символічна, адже кожен з нас 
кожного дня чекає на щось неймовірне, своєю 
музикою Злата Огнєвіч доведе кожному слухачу 
на концертах, що варто чекати і вірити у краще, у 
світло, у перемогу!
На концерті прозвучать відомі хіти співачки, які 
неодноразово ставали лідерами хіт-парадів: 
«Танцювати», «Doloni», «Запали вогонь», «Солодка 
кара» та багато інших. Крім того, слухачі почують 
пісні зі студійного альбому «Грані», а також най-
більш відверті пісні - авторські композиції викона-
виці, яким не займати красномовності.
Початок о 19.00. Вартість квитків: 400-600 грн.

Моделей транспорту
В центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей моделей транспорту, який на-
лічує близько 5037 експонатів. Аналогів музею 
немає ні в Україні, ні в Європі.
В музеї ви зможете побачити такі моделі тран-
спорту: автомобілі, літаки, танки, кораблі, мото-
цикли, 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 ви-
хідних.
Вартість квитків:
для дітей — 20 гривень,
для дорослих — 40 грн,
діткам до 7 років — безкоштовно.

МУЗЕЙ МУЗЕЙ 

Великий концерт гурту «Скрябін»
«Скрябін», пісні Кузьми і ви! 17 вересня о 19.00 у 
«Royal pub» Вінниця стане «Місцем щасливих лю-
дей». На великому концерті гурту «Скрябін» заспіва-
ємо 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. Без-
коштовна доставка квитків: (098)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 найталановиті-

ших 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 вза-
галі окрема насолода! Квитки від 220 до 420 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста. .

Прем’єра «Жінка над нами» у Вінниці
Зіркові актори Лілія Ребрик, маестро Лесь За-
дніпровський і Костянтин Костишин 18 вересня у 
Вінниці з гарячою прем’єрою «Жінка над нами»! 
Приходьте о 18.00 у театр ім. Садовського насоло-
дитися незабутньою подорожжю бурхливим світом 
гумору і блискучою грою улюблених акторів. Квит-
ки 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.

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. 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОКВИСТАВКА

ТЕАТР

Цікаве дозвілля у Подільському 
зоопарку
Подільський зоопарк у Вінниці — це не просто місце, 
де можна подивитись на тварин та птахів різних ви-
дів, а й приємно провести час, адже тут на території 
є й дитячі ігрові майданчики, зелені куточки, тут су-
часна інфраструктура, з відтворенням фрагментів 
природного середовища, у якому мешкають звірі та 
птахи. А також всю територію прикрашають скуль-
птурні 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 ви-
хідних.
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.

«Український прапор — українська 
міць»
До 18 вересня в Краєзнавчому музеї відбувається 
виставка прапорів, приурочена До Дня Державного 
Прапора та Дня Незалежності України.
Кожен із 38 представлених в експозиції прапорів має 
власну історію. Це стяги з власних колекцій наших 
захисників та волонтерів, зокрема, громадських 
організацій «Мольфар», «ВіннСолард», Дитячого 
волонтерського руху ЗОШ № 2 м. Гайсин «Фабрика 
добра».
З-поміж експонатів — національний прапор України, 
який за одну ніч пошила громадська діячка Лариса 
Корнієнко. Полотнище підняли 21 жовтня 1990 року 
у м. Вінниця на площі Леніна (нині майдан Незалеж-
ності). Демонструється державний прапор, зане-
сений до Книги рекордів України, як встановлений 
на найвищій телевежі у 2019 році.
Особисті речі та стяги своїх близьких надали родини 
Героїв Небесної Сотні Максима Шимка, Леоніда 
Полянського, Валерія Брезденюка, Романа Оліха, 
загиблих у  російсько-українській війні захисників 
Віктора Саванчука, Володимира Полупанова, Сергія 
Павлюка, Олександра Рибаченка, Андрія Проценка, 
Олексія Зінов’єва та Наталії Іващенко.
Крім того, зібрані прапори з автографами бійців 
120 та 109 окремих бригад територіальної оборони, 
61  окремої піхотної єгерської бригади, 28  окремої 
механізованої бригади, 72  окремої механізованої 
бригади, 59  військового мобільного госпіталю та 
зведених загонів Міністерства внутрішніх справ.
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***
Світ був би кращим, якби вареники 
ніколи не закінчувались, а росія 
згоріла у вогні.

***
— Тату, а чому половина моряків — 
лисі, а друга половина — сиві?
— Розумієш, лисі — це ті, хто плаває 
на всьому, що тримається на воді… 
Вони виходять у будь-який шторм. 
Швартуються з повного ходу 
в найтісніших гаванях. На повному 
ходу проходять найбільш вузькі 
й звивисті фарватери. Бувають 
у піратських районах…
— А сиві?
— А сиві — це ті, хто плаває разом 
із лисими.

***
Вмирає чоловік, а за кілька місяців 
і дружина. На небі вона, як тільки 
його побачила, одразу біжить 
до нього і кричить:
— Любий, як я рада тебе знову 
бачити!
— Е, ні, хріна лисого! Адже 
було ясно сказано: поки смерть 
не розлучить нас.

***
Вирішила зранку приготувати м’ясо 
у вині, після другої пляшки взагалі 
забула, що роблю на кухні.

***
І створив Бог жінку. І віддав 
чоловікові. І сказав: «Так тобі і 
треба!»

***
— Під час сварки в жінці 
прокидається історичка.
— Може істеричка?
— Ні, історичка. Вона пригадає тобі 
всі косяки з точністю до хвилини)

***
Жінка бавиться з однорічним 
малюком в дитячий кімнаті, і 
вголос йому заздрить:
— Ось щастить тобі: поспав, 
прокинувся, поїв, пограв, покакав і 
знову спати.
Чоловік з туалету:
— Маю право! У мене вихідний!

***
1 вересня. Школа. Лінійка. Мати 
намагається зробити святкові 
фотографії та каже синові:
— Синку, ну посміхнися, будь 
ласка!
На що синок їй відповідає:
— Я з вересня по травень 
не посміхаюся!

***
Чоловік приходить до ясновидиці 
і питає:
— Ви ясновидиця?
— Так!
— А чим доведете?
— Ну те, що ти лох — я бачу ясно!

***
Сонце, спека, лійка, грядка…
Дім, ремонт, плита, закатки…
Вечір… ліжко… впало… тіло… Так і 
літо пролетіло…

***
Після бурхливого ceкcy у копиці 
Марина пригорнулась до Петра і 
питає:
— І коли ми вже одружимось?
— Та хто нас таких візьме!

***
— Ти ж казала, що тобі тридцять з 
половиною років!
— Все правильно, тридцять з 
половиною, разом 45! Математику 
вчити треба було!

***
Йде першокласник перший раз 
до школи повз дитячий садок. 
За парканом граються у піску діти. 
Підійшов він до них, подивився, 
зітхнув:
— Із задоволенням приєднався б, 
але освіта не дозволяє.

***
Сидить дуже сумний чоловік 
у ресторані, голову руками 
підпирає, ледь не плаче. Перед 
ним стоїть наповнена чарка. 
Проходить повз нахаба, бачачи, 
що чоловік про щось задумався, 
швидко бере і випиває чарку. 
Чоловік повільно піднімає голову 
і каже:
— Що за життя… Квартиру 
пограбували, дача згоріла, 
дружина пішла, коханка кинула… 
А тепер ще й якийсь гад мою отруту 
випив.

***
Сильна миша не лише з’їла сир, а й 
зігнула з мишоловки слово: Ще.

***
Приходить чоловік до лікаря:
— Лікарю, я не відчуваю смаку.
— Сестра, пробірку номер 19!
— Ааа, це ж гівно!
— Ну ось, смак з’явився!
Через деякий час. Той самий 
чоловік у лікаря:
— Лікарю, у мене проблеми з 
пам’яттю!
— Сестра, пробірку номер 19!
— Там же гівно?!
— О, пам’ять в порядку!

***
82-річний дідусь на прийомі 
у лікаря:
— Лікарю, я одружуюся.
— Знову?! І скільки років вашій 
майбутній дружині?
— 18.
— Мушу вас попередити, що 
надмірна активність у ліжку може 
мати летальні наслідки!
— Хай помирає, я собі нову знайду.

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Серед тижня ви можете від-
крити для себе щось нове та 
вигідне у діловому парт-
нерстві. Женіть геть від себе 
невпевненість і сумнів, тому 
що настав ваш час, коли ви 
можете багато встигнути ре-
алізувати та втілити у життя.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Творча активність, працез-
датність та інтуїція дозво-
лять вам змінити життєву 
ситуацію на краще. Для 
досягнення результатів, вам 
доведеться попрацювати 
трохи більше, ніж зазвичай.

БЛИЗНЮКИ 
Вам можуть стати в нагоді 
три поради: починайте все 
заново, зверніться за до-
помогою до вищих сил, і 
ніколи себе не лайте. По-
зитивні результати можуть 
дати поїздки, зустрічі та нові 
справи, пов’язані з розши-
ренням поля діяльності.

РАК 
Цього тижня бажано не по-
спішати, дотримуватися 
певних правил і намагатися 
утихомирювати внутрішні 
суперечливі пориви. Вихідні 
можуть змусити вас похви-
люватися, але ці хвилюван-
ня будуть, найімовірніше, 
приємними.

ЛЕВ 
Будь-яку проблему цього 
тижня слід оцінювати мак-
симально реалістично. Для 
досягнення важливих цілей 
вам потрібна зібраність і ба-
чення всієї ситуації в цілому. 

ДІВА 
Цього тижня не варто втра-
чати час, чим швидше ви 
вирішуватимете, тим краще. 
З другої половини тижня 
чекайте на хороші новини. 
У п’ятницю ділові пере-
говори можуть бути дуже 
плідними.

ТЕРЕЗИ 
Настає сприятливий період 
у плані партнерських стосун-
ків, вони будуть вигідними 
для вас та вашої справи. 
У суботу вам не вдасться до-
годити всім, зате із загаль-
ного оточення ви виберете 
насправді важливих людей.

СКОРПІОН 
На вас чекає підвищення 
по службі, нова посада, 
солідний дохід. Однак перш 
ніж кидатися у вир рішу-
чих дій, варто підготувати 
базу, співвіднести плюси та 
мінуси, експромтів краще 
уникати.

СТРІЛЕЦЬ 
Напружена робота на почат-
ку тижня може послабити 
ваші сили, але фінансові 
перспективи стануть для вас 
яснішими і приємнішими, 
що окупить всі тяготи. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня можливі 
непрості ситуації. Імовірна 
фінансова залежність від 
партнера. Цілком ймовірно, 
що найкращою схемою 
дій буде їхня спонтанність, 
намагайтеся не напружу-
ватися, найімовірніше, все 
складеться само собою. 
 
ВОДОЛІЙ 
Пора доробити старі справи, 
упорядкувати думки і поста-
вити чітку мету. Може надій-
ти інформація, яка вплине 
на вашу кар’єру. Середина 
тижня загрожує виявитися 
не найприємнішою, ваші 
стрункі та послідовні плани 
можуть бути порушені. 

РИБИ 
На початку тижня можливі 
розбіжності з партнером 
чи товаришем, причому ви 
самі спровокуєте конфлікт. 
Можливо, вам настав час 
розійтися? Будьте обережні 
на роботі і не вірте обіцянкам. 
У п’ятницю варто поміркувати 
над раціональним викорис-
танням вашого бюджету.

ГОРОСКОП

ПОГОДА У ВІННИЦІ


