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ПОЛОГОВИЙ №2 ЗАКРИВАЮТЬ
Медики

пологового
будинку
№2 прийшли
до міської ради
поговорити
про долю свого
медзакладу.
Пришли,
незважаючи
на погрози від
керівництва про
звільнення
Але конкретних
відповідей
не отримали —
лише дізнались про
власну збитковість,
про приєднання
до іншої лікарні
і про можливе
працевлаштування
с.3

СТАРТУЄ «НАРОДНИЙ
БРЕНД 2022»

П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ ГОРІВ
АРСЕНАЛ У КАЛИНІВЦІ

«Народний

Через

бренд 2022»
цьогоріч змінює свій формат, але
продовжує працювати разом з
усією країною. Розповідаємо, що
потрібно, щоб стати учасником,
як буде проходити голосування і
с. 16
визначення переможців

диверсію понад 20 тисяч
тонн боєприпасів втратили за
одну ніч на арсеналі у Калинівці.
Загальна сума збитків склала
5,9 мільярда гривень.
Що відбувалося тієї ночі, згадує
с. 10
журналіст RIA

РЕКЛАМА

468084

512211
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ТЦ ПЕРЕД РИНКОМ. ЧОМУ
НЕ БУЛО ОБГОВОРЕНЬ?

ДУМКА
ТАЇСА
ГАЙДА
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Ми — не вони!
Ìè çíàºìî, ùî æèòòÿ êîæíîãî íàøîãî âî¿íà — áåçö³ííå. Òîìó Óêðà¿íà áîðåòüñÿ
çà ïîâåðíåííÿ êîæíîãî ñâîãî
ïîëîíåíîãî. Òîìó óêðà¿íö³
ïî óñüîìó ñâ³ò³ âèõîäÿòü
íà àêö³¿ ç âèìîãîþ çâ³ëüíèòè ïîëîíåíèõ, ìîëÿòüñÿ
çà êîæíîãî á³éöÿ, ïëà÷óòü
íàä çàãèáëèìè â Îëåí³âö³,
³ ñêèäàþòüñÿ íà ë³êóâàííÿ
òèì, õòî ïîâåðíóâñÿ.
Ó íèõ 10 ðîê³â êîæíîìó,
õòî çäàñòüñÿ â ïîëîí.
Öå âæå áóëî. Ó ðàäÿíñüêîìó ñîþç³. Äëÿ íèõ ç òîãî ÷àñó
í³÷îãî íå çì³íèëîñü. «Ó íàñ
íºò âîºííîïëåííèõ, ó íàñ
ºñòü ïðºäàòåë³ ðîä³íè».
Öþ öèòàòó ïðèïèñóþòü
ñòàë³íó. Àëå íå âàæëèâî, õòî
¿¿ ñêàçàâ. Âîíè öå ñïîâ³äóþòü.
Â³ðó ó òå, ùî ëþäñüêå æèòòÿ — íå âàæëèâå. Ùî òðåáà
çàñ³âàòè ãîðàìè òðóï³â ÷óæó
çåìëþ çà ÷è¿ñü íåëþäñüê³
áåçóìí³ ³ìïåðñüê³ ³äå¿.
Öÿ, ïðîñòè Ãîñïîäè, íåäî³ìïåð³ÿ ïðîñòî êîï³þº âñå
íàéã³ðøå ç òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â. Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³
çäà÷ó â ïîëîí ïðîòèâíèêîâ³ ââàæàëè äåçåðòèðñòâîì ³
çðàäîþ, òîìó â³éñüêîâîïîëîíåí³, ÿê³ âèæèëè, çàçíàâàëè
íîâèõ ïåðåñë³äóâàíü.
Íàêàç Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâàííÿ
¹ 270 â³ä 16 ñåðïíÿ 1941 ð.
âèçíà÷àâ çäà÷ó â ïîëîí ÿê
äåçåðòèðñòâî ³ «çðàäó áàòüê³âùèíè». Ïîêàðàííÿ çà öå
çàçíàâàëè íå ëèøå â³éñüêîâîñëóæáîâö³, à é ÷ëåíè ¿õí³õ ðîäèí: ñ³ì'¿ êîìàíäèð³â
³ ïîë³òïðàö³âíèê³â íàëåæàëî
àðåøòîâóâàòè, à ðîäèíè ïîëîíåíèõ ñîëäàò³â — ïîçáàâëÿòè äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.
Ò³ëüêè óÿâ³òü ñîá³ öþ öèôðó.
²ç 1 836 562 ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, ÿê³ âèæèëè
é ïîâåðíóëèñÿ íà áàòüê³âùèíó, 233 400 áóëè çàñóäæåí³ é â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ
â òàáîðàõ ÃÓËÀÃó, ïîíàä
600 000 ïðèìóñîâî ïðàöþâàëè
ó òàê çâàíèõ ðîáî÷èõ áàòàëüéîíàõ. ß âïåâíåíà, ùî í³÷îãî
ç òèõ ï³ð íå çì³íèëîñü. ² òèõ,
õòî áóâ ó ïîëîí³ ³ ïîâåðíóâñÿ
â ðîñ³þ, áóäå ÷åêàòè òå æ, ùî
¿õ ä³ä³â 80 ðîê³â òîìó.
Ìè çáåð³ãàºìî ³ ðîçêàçóºìî
¿õ ³ñòîð³¿, ùîá âè ïàì'ÿòàëè.
Ùî ì³æ íàìè º ð³çíèöÿ. ²
çàâæäè áóëà! Òîìó ìè —
íå âîíè.

Ми дізналися  Перед ринком
планують будувати 4-поверховий
торговельний центр. Для цього
в замовника будівництва є ділянки,
на яких нині розміщена стоянка і прохід
до базару. Підприємці з ринку проти
новобуду. Мають питання до влади,
серед яких: «Чому не було громадських
обговорень можливості будівництва ТЦ?»
Отримали відповідь
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)77583334

Ó âèïóñêó ãàçåòè RIA ¹ 38 â³ä
21 âåðåñíÿ ìè ïèñàëè, ùî ó ï³äïðèºìö³â ç ðèíêó º òðè êîíêðåòíèõ ïèòàííÿ äî ì³ñöåâî¿ âëàäè: ÿê
çåìëÿ ïåðåä ðèíêîì áóëà âèâåäåíà ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³; ÷îìó
íå áóëî ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî
íîâîãî áóä³âíèöòâà ÒÖ; ³ êîëè
ïðîäàâàëè çåìëþ ïåðåä ðèíêîì,
÷îìó ¿õ íå ïîâ³äîìèëè ïðî òîðãè?
Ìè îôîðìèëè ïèòàííÿ â ³íôîðìàö³éíèé çàïèò òà íàä³ñëàëè
éîãî äî âèêîíêîìó Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Äàë³ ÷èòàéòå â³äïîâ³ä³ ïîñàäîâö³â.
ПРОХІД ДО РИНКУ БУДЕ
ЗАБУДОВАНИЙ?
Çà êàäàñòðîâîþ ìàïîþ äâ³
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ àâòîñòîÿíêà, ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³.
¯õ ïðîäàëè ç àóêö³îíó? Êîëè
â³í â³äáóâñÿ? Õòî äîçâîëèâ ïðîäàæ? Ñê³ëüêè áóëî ó÷àñíèê³â òà
ñê³ëüêè çàïëàòèëè çà ö³ ä³ëÿíêè
ó áþäæåò ãðîìàäè?
«Àóêö³îí ç ïðîäàæó ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 0510100000:03:002:0155,
0510100000:03:002:0156 íå ïðîâîäèâñÿ».
Òîâàðèñòâó «ÀÂÌ ÀÃÐÎ²ÍÂÅÑÒ» (âëàñíèêó ä³ëÿíîê ïåðåä
ðèíêîì — àâò.) òàêîæ áóëà ïåðåäàíà â îðåíäó çåìëÿ, íà ÿê³é íèí³ º
ïðîõ³ä äî ðèíêó. Öÿ ä³ëÿíêà òàêîæ
áóäå çàáóäîâàíà?
«Çà äàíèìè ªäèíî¿ ñèñòåìè
ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ ç êàäàñòðîâèìè íîìåðàìè 0510100000:03:002:0180,
0510100000:03:002:0155 òa
0510100000:03:002:0156 Äåðæàâíîþ ³íñïåêö³ºþ àðõ³òåêòóðè
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ íàäàíî äî-

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

çâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò â³ä 12 ñåðïíÿ 2022 ðîêó
¹²Ó013220811486 ñòîñîâíî
îá’ºêòà «Íîâå áóä³âíèöòâî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó ç ï³äçåìíèì
ïàðê³íãîì ïî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî, 13-À, 13-Á ó ì³ñò³
Â³ííèöÿ», êëàñ íàñë³äê³â CC3,
çàìîâíèê ÒÎÂ «ÀÂÌ ÀÃÐÎ²ÍÂÅÑÒ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 44370994)».
Ïðèì³òêà â³ä àâòîðà. Çà â³äïîâ³ääþ ïîñàäîâö³â ì³ñüêðàäè äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî âèäàâàëà äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç Êèºâà. Íà ïàñïîðò³ îá’ºêòà, ùî ðîçì³ùåíèé
á³ëÿ ðèíêó, âêàçàíî, ùî äîçâ³ë
íà áóä³âíèöòâî äàâ Â³ííèöüêèé
äåïàðòàìåíò àðõ³áóäêîíòðîëþ.
×îìó ïåðåä ïî÷àòêîì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò äî áóä³âíèöòâà ÒÖ

Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà
ÒÖ îòðèìàâ äîçâ³ë
íà çàáóäîâó âñ³º¿
òåðèòîð³¿ ïåðåä ðèíêîì.
×è çàëèøèòüñÿ ïðîõ³ä
äî áàçàðó — íåâ³äîìî
íå áóëî îðãàí³çîâàíå ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ùîäî ìîæëèâîñò³ ñïîðóäæåííÿ öüîãî îá’ºêòà?
«Çà ïîñòàíîâîþ óðÿäó ¹ 1236
(ïåðåë³ê îáìåæåíü ÷åðåç êîâ³ä —
àâò.), ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìàñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ìåøêàíö³â òà äëÿ
íåðîçïîâñþäæåííÿ çàõâîðþâàííÿ, çàõîäè ç çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ
íå ïðîâîäèëèñü».
Ïðèì³òêà â³ä àâòîðà. Ïîïðè
êîâ³äí³ îáìåæåííÿ òà â³éíó,
ì³ñüêà âëàäà ó ñåðïí³ 2022 ðîêó
ïðîâåëà ùîíàéìåíøå äâà ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåííÿ: ïðî ïëàí
çàáóäîâè Áðèãàíòèíè òà îêîëèö³
Ï’ÿòíè÷àí. Îáèäâà ç öèõ çàõîä³â
â³äâ³äàëè â³ä 100 â³ííè÷àí, ùî
ìîæíà ââàæàòè «ìàñîâèì ïåðåáóâàííÿì ìåøêàíö³â».

Підприємці з ринку 19 вересня вийшли на протест.
Причиною стало повідомлення про обмеження руху
на проспекті Коцюбинського, перед Центральним базаром
×è ìàëè ïîâ³äîìèòè ï³äïðèºìö³â
³ç Öåíòðàëüíîãî ðèíêó ïðî ïðîäàæ
çåìë³ ïåðåä ðèíêîì? ×è çàïðîøóâàëè ¿õ òàêîæ íà àóêö³îí?
«×èííèì çàêîíîäàâñòâîì
íå ïåðåäáà÷åíî îêðåìå ïîâ³äîìëåííÿ ô³çè÷íèõ ÷è þðèäè÷íèõ
îñ³á, ùî ä³þòü ïî ñóñ³äñòâó, ïðî
ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó».
ЗЕМЛЯ ПІД ТЦ НАЛЕЖАЛА
ФІРМІ ДРУЖИНИ МЕРА
Ðàí³øå, íàãàäàºìî, ìè ðîçïîâ³äàëè, ùî âëàñíèêîì çåìë³
òà çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ÒÖ
ïåðåä Öåíòðàëüíèì ðèíêîì º
â³ííèöüêå òîâàðèñòâî «ÀÂÌ
Àãðî³íâåñò». Êîìïàí³þ áóëî çàñíîâàíî ó Â³ííèö³ òðîõè á³ëüøå,
í³æ ð³ê òîìó — ó êâ³òí³ 2021-ãî.
Çåìëþ ïåðåä ðèíêîì âîíè ïðèäáàëè 5 ëèïíÿ 2021 ðîêó. Íàáóëè
ïðàâî âëàñíîñò³ ÷åðåç äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó. Õòî áóâ ïîïåðåäí³ì âëàñíèêîì? Ó äåðæðåºñòðàõ
òàêèõ äàíèõ íåìàº.

Êîëåãè ç â³ííèöüêî¿ «Àãåíö³¿
æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü» ðàí³øå ç’ÿñóâàëè, ùî ä³ëÿíêè ïåðåä
Öåíòðàëüíèì ðèíêîì, íà ÿêèõ
ðîçì³ùåíà ñòîÿíêà, íàëåæàëè
òîâàðèñòâó «Â³òåêîì».
Ñåðåä ñï³ââëàñíèê³â êîìïàí³¿ — äðóæèíà ì³ñüêîãî ãîëîâè
Íàòàë³ÿ Ìîðãóíîâà. Òî÷í³øå,
âîíà áóëà ñåðåä ñï³ââëàñíèê³â
«Â³òåêîì». Çà äâà äí³ ï³ñëÿ ïðîäàæó çåìë³ ïåðåä Öåíòðàëüíèì
ðèíêîì, 7 ëèïíÿ 2021 ðîêó, Íàòàë³ÿ Ìîðãóíîâà âèéøëà ç³ ñêëàäó
áåíåô³ö³àð³â.
Ï³äïðèºìö³ ç Öåíòðàëüíîãî
ðèíêó íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëè, ùî çåìëÿ ³ ñàì ìàéáóòí³é
òîðãîâåëüíèé öåíòð íàëåæèòü
Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó.
Òàê³ çàÿâè äîñ³ íå ìàþòü äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ,
îäíàê òåïåð º îïîñåðåäêîâàí³
äîêàçè, ùî îòî÷åííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè âñå æ áóëî äîòè÷íå äî öüîãî
íîâîáóäó.

Замовник будівництва ТЦ, відгукніться!
Ми готові надати слово компанії
«АВМ Агроінвест», яка є замовником будівництва торговельного
центру, щоб висвітлити їх позицію
в цій історії.
Зокрема, журналіст хоче дізнатись
відповіді на питання: наскільки
близько буде розташований їх
об’єкт до ринку; чи передбаче-

на забудова головного проходу
до базару та як вони реагують
на заяву від підприємців з ринку,
що ті «ні в якому разі не допустять
нового будівництва»?
Проте, на жаль, «АВМ Агроінвест»
не відповідає на дзвінки, за тими
контактами, що закріплені за нею
у держреєстрах.

Чи потрібно будувати торговельний центр перед Центральним ринком?

ІГОР ДУБ

ТЕТЯНА БАГЛАЙ

МАРИНА ГОНДЗЕЛЬ

ІВАН СОБЗУК

МАРИНА ВІННИЦЬКА

СВІТЛАНА ПИРОЖОК

— Наш базар, це купи-перепродай. Навіть Польща,
колись утикана базарами,
цього позбулася. Проте і ТРЦ
на кожному кроці не потрібні.

— Чому під час війни потрібне
будівництво? Є зайві гроші,
то організуйте пошив термобілизни військовим, якісної
форми тощо.

— Базар — це релакс, де
можна поспілкуватися, можна скинути ціну, і взагалі це
можливість заробити гроші
людям різного віку, а що в ТЦ?

— Влада вже дістала — втиху
приватизували частину ринку,
ліплять туди ТЦ. Пора зібратися та вимагати у прокуратури
розслідування цих діянь.

— Я проти ТРЦ. Їх і так забагато. А ті, що були збудовані та
відкриті — зараз стоять наполовину порожні. Нема кому і
немає за що зараз купувати.

— ТЦ має бути й буде. Не витрачайте дарма сил. Я вже
проходила це у 2006 році,
коли розганяли стихійний
ринок на Коцюбинського.
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«ДОНЕСІТЬ ДО МІСЬКРАДИ —
ЗА ПОЛОГОВИЙ №2 БУДЕ ВІЙНА»
Реформа  Медики пологового
будинку №2 прийшли 26 вересня
поговорити з депутатами стосовно долі
свого медзакладу. Пришли, незважаючи
на погрози від керівництва про
звільнення. Але конкретних відповідей
не отримали — лише дізнались про власну
збитковість, про приєднання до іншої
лікарні і про можливе працевлаштування
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ë³êàð³ ïðèéøëè
íå âñ³. Á³ëüø³ñòü
áóëà íà ðîáîò³.
Ò³, õòî ïðèéøîâ,
ìîæóòü ðîáîòó
âòðàòèòè. Ï³äòðèìóâàëè ìåäèê³â
òàêîæ íåáàéäóæ³ â³ííè÷àíè, ÿê³
íàðîäèëèñÿ â ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹2, ÿê³ íàðîäæóâàëè òàì ³
çáèðàþòüñÿ òàì íàðîäèòè.
Äî ì³òèíãóþ÷èõ âèéøîâ Îëåêñàíäð Øèø, ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñòà, ³ ïîâ³äîìèâ, ùî ïîëîãîâèé
áóäèíîê ¹2 îá’ºäíóþòü ç «Öåíòðîì ìàòåð³ ³ äèòèíè».
— Äî «Öåíòðó ìàòåð³ ³ äèòèíè»
ïðèºäíàþòü ³ âñ³ áóä³âë³, ³ âåñü
ïåðñîíàë, — çàçíà÷èâ Øèø. —
Òàê çâó÷èòü ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî
êîì³òåòó.
— Ïîêàæ³òü íàì öå ð³øåííÿ, —
â ñâîþ ÷åðãó ïîïðîñèëè ë³êàð³. —
Ïîêàæ³òü íàì ïàï³ð, äå íàïèñàíî
ùî áóä³âëÿ áóäå çáåðåæåíà, ìåäïåðñîíàë áóäå çáåðåæåíèé, àäæå
âè âñå êðóæëÿºòå íàâêîëî.
Òà êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³
íå áóëî, ëèøå ùî ìåäèê³â âèñëóõàþòü, â³äíîñíî ¿õ ïîáàæàíü
ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
— Ìè õî÷åìî íàðîäæóâàòè
â äðóãîìó ïîëîãîâîìó, íà Êîöþáèíñüêîãî, — çâåðíóëèñÿ
äî Îëåêñàíäðà Øèøà ëþäè. —
Ìè çìîæåìî òàì íàðîäèòè?
— Ñüîãîäí³ æ³íêà ìîæå ñàìà
îáðàòè, äå ¿é íàðîäæóâàòè, òîæ ³
âàì í³õòî íå çàâàæàº, — ãîâîðèòü
Øèø.
— Àëå íàì êàæóòü, ùî ó âåðåñí³ ïîëîãîâèé çàêðèþòü, — êàæóòü
ëþäè.
— Âæå âåðåñåíü, — â³äïîâ³äàº
Øèø.
Çíîâó â íàòîâï³ âèãóêè, íåçàäîâîëåí³, ðîçãóáëåí³, ðîçäðàòîâàí³…
— Àëå âè äîíåñ³òü äî ëþäåé,
ùî ñèäÿòü òàì, — êèâàþòü â á³ê
ì³ñüêðàäè. — Ùî çà äðóãèé ïîëîãîâèé áóäèíîê áóäå â³éíà.
ЦЕ БУДИНОК ПАМ’ЯТІ
Ïðåäñòàâíèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Íàòàë³ÿ Ãàéñòðóê, ïðîôåñîðêà
êàôåäðè àêóøåðñòâà òà ã³íåêîëîã³¿ Â³ííèöüêîãî ìåäóí³âåðñèòåòó
çàçíà÷èëà, ùî ïðàâà ìåäè÷íîãî
êîëåêòèâó áóëè ïîðóøåí³. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç Îëåêñàíäðîì Øèøîì
ïðîôåñîðêà íàãîëîñèëà, ùî ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ ðàäè çìóñèëà
ìåäèê³â äî ïðàâîâèõ ä³é. Òîìó
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ê³ëüêîìà ñòàòòÿìè. Çîêðåìà:
«Çëîâæèâàííÿ ïîñàäîâèì ñòàíîâèùåì», «Øàõðàéñòâî».
— Âè ïðèéìàºòå ð³øåííÿ
íà çíèùåííÿ áåçîïëàòíî¿ ìå-

äèöèíè, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ
Ãàéñòðóê. — Âè ïðèºäíóºòå ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2 äî Öåíòðó
ìàòåð³ ³ äèòèíè, ÿêèé ìàº áîðã
â òðè ì³ëüéîíè. Â³í (ïîëîãîâèé
áóäèíîê ¹ 2 — ïðèì. àâò.) áóâ
ñòâîðåíèé â 1937 ðîö³, ³ çà öåé
÷àñ òàì íàðîäèëèñÿ òèñÿ÷³ â³ííè÷àí. Öåé áóäèíîê âèñòîÿâ
ï³ä Äðóãîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ,
êîëè ó êâ³òí³ 1942 ðîêó âèêèäàëè ç â³êîí ºâðåéñüêèõ ìàòåð³â ³
ä³òåé. Öå áóäèíîê ïàì’ÿò³, ÿêèé
ñüîãîäí³ îïèíèâñÿ á³ëÿ ì³ñöÿ, äå
ðîñ³éñüê³ ðàêåòè çíèùèëè ìàòåð³â ³ ä³òåé. Áóäèíîê, ÿêèé ïðèéìàâ ï³ä ÷àñ ðàêåòíîãî îáñòð³ëó
òèõ, õòî á³ãëè òóäè âðÿòóâàòèñÿ.
МИ НЕ ЗРУЧНІ
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè Â³ëü÷èíñüêî¿, ë³êàðêè-àêóøåðêè äðóãîãî
ïîëîãîâîãî, â ì³ñüê³é ðàä³ ¿ì äàëè
çðîçóì³òè, ùî äåðæàâí³ çàêëàäè
ì³ñòó íå ïîòð³áí³, ïîòð³áí³ ïðèâàòí³.
— Í³õòî íå â³ðèâ, ùî òàêå ìîæå
òðàïèòèñÿ, òèì ïà÷å íàïåðåäîäí³
þâ³ëåþ, — ãîâîðèòü ë³êàðêà. —
Òèï ïà÷å çàêëàä ìàº ³ñòîð³þ, öå
êîëèñü áóâ ºâðåéñüêèé ïîëîãîâèé
áóäèíîê, öå áóâ åë³òíèé ïîëîãîâèé áóäèíîê. Äî ðå÷³, Ãðîéñìàí
íàðîäèâñÿ â íàøîìó ïîëîãîâîìó,
³ ÿ áóëà éîãî àêóøåðêîþ.
Ìåäèêè êàæóòü: «Äåðæàâí³ çàêðèâàþòü, ïðèâàòí³ â³äêðèâàþòü»
³ äîäàþòü: «Âñ³ çíàþòü ùî íà ò³é
âóëèö³ áóäóºòüñÿ âæå äðóãèé
ïðèâàòíèé ïîëîãîâèé áóäèíîê,
à îäèí âæå â³äêðèòèé».
— À ìè çàâàæàºìî, õî÷ ³ ìàºìî
ãàðí³ óìîâè, ìîæíà ñêàçàòè íàéêðàù³ ç óñ³õ ïîëîãîâèõ ì³ñòà, ³
ïî ñàí³òàðí³é ÷àñòèí³, ³ ç îãëÿäó
ïðîôåñ³éíîñò³ ìåäèê³â, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà Â³ëü÷èíñüêà. —
Àëå íàì ñêàçàëè, ùî äî íîâîãî
ðîêó ìè íå áóäåìî ïðàöþâàòè.
Ìè çàïèòóâàëè: «ßêà áóäå äîëÿ
êîëåêòèâó?» Àëå ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³
í³õòî íå äàâ. Ëèøå ðîçêàçóþòü
ïðî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîëîã³â,
³ ïðî òå, ùî ìè ñòàíåìî çáèòêîâèìè. ß äóìàþ, íàñ çàêðèâàþòü
÷åðåç òå, ùî ìè íå çðó÷í³.
ПОЛОВИНУ ЗВІЛЬНЯТЬ
Çà ñëîâàìè Îëåíè ÂåðëàíÊóëüøåíêî (öå ºäèíèé äåïóòàò
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêà ïðèéìàº äåïóòàòñüêó ó÷àñòü ó ñïðàâ³ ùîäî
ïîëîãîâîãî), º ïðîºêò ð³øåííÿ
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ë³êâ³äàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè «ÏÌÏ
Â³ííèöüêèé êë³í³÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2». Ïðè òîìó,
ùî äàíèé êîëåêòèâ íà ïî÷àòîê
2022 ðîêó ìàâ ï’ÿòü ì³ëüéîí³â
äîäàòêîâèõ êîøò³â, ÿê³ âîíè çàðîáèëè.
— Ë³êâ³äàö³ÿ þðèäè÷íî¿ îñî-

áè çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñêîðî÷åííÿì øòàòó ïåðñîíàëó, öå
òðàãåä³ÿ, à â óìîâàõ â³éíè òèì
ïà÷å, — ãîâîðèòü ïàí³ Îëåíà. —
Öåé êîëåêòèâ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â íàìàãàâñÿ ç’ÿñóâàòè ñâîþ
ïåðñïåêòèâó ³ äîëþ. Äâà ì³ñÿö³
âîíè âåëè ïåðåïèñêó ç ì³ñüêðàäîþ, ÿêà çâåëàñÿ äî: «Í³÷îãî
íå ìîæåìî âàì ñêàçàòè, ïðàöþº
ðîáî÷à ãðóïà, çä³éñíþºòüñÿ ìîí³òîðèíã».
ßê êàæå Îëåíà Âåðëàí-Êóëüøåíêî, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
êîëåêòèâó â³äìîâèëè îòðèìàòè
äàí³ ìîí³òîðèíãó, ïèñüìîâî íàïèñàëè, ùî «÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â, íà öå ïîòð³áíî
ùå 20 äí³â».

Ó æîâòí³ ïîëîãîâîìó
áóäå 85 ðîê³â. Àëå
ÿêùî éîãî ïðèºäíàþòü
äî Öåíòðó ìàòåð³ ³
äèòèíè, ôàêòè÷íî
öüîãî çàêëàäó íå ñòàíå
— Àëå ÿêùî ö³ äàí³ çíàõîäÿòüñÿ
òàê âàæêî ³ ãëèáîêî, ùî òîä³ ï³äãîòîâëåíî äëÿ àðãóìåíò³â íà ñåñ³þ
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ ö³º¿
ï’ÿòíèö³, 30 âåðåñíÿ? — çàïèòóº
äåïóòàòêà ³ ïðîäîâæóº. — Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè ìàºìî âæå ë³êâ³äîâàíó ñòîìàòîëîã³÷íó ë³êàðíþ,
ìåäïåðñîíàë ö³º¿ ë³êàðí³ ñêëàäàâ
147 îñ³á, ïðàöåâëàøòóâàëè ëèøå
47, à 100 ëþäåé îïèíèëèñÿ íà âóëèö³. Çíàºòå, ñêëàäàºòüñÿ òàêà
äèâíà ³ ñâîºð³äíà ñèñòåìà. Ïðî
ñòîìàòîëîã³þ, êîëè ïðèºäíàëè
äî áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ ë³êàðí³,
ãîâîðèëè, ùî âîíè òàì áóäóòü
ðîçâèâàòèñÿ. À òåïåð áàãàòîôóíêö³îíàëüíó ë³êàðíþ îãîëîñèëè
áàíêðóòîì (áîðã 10 ìëí ãðí) ³

До міськради прийшли не тільки лікарі, але й
жінки. «Ми хочемо народжувати в другому пологовому,
на Коцюбинського», — казали вони
ïðèºäíóþòü äî ïåðøî¿ êë³í³÷íî¿
ë³êàðí³. Òî ùî öå çà ï³ðàì³äêà
òàêà? ßêèé òîä³ ñåíñ ó ðîçâèòêó
ìåäèöèíè, ÿêùî ìè âåñü ÷àñ
ïðèºäíóºìî çàêëàäè äî òèõ, ùî
ìàþòü áîðãè.
ДЛЯ ЧОГО ТАКА ТАЄМНІСТЬ
— Êîëåêòèâó íå äàëè øàíñ³â
í³ íà âëàñíó ðåñòðóêòóðèçàö³þ
ñâîþ, í³ íà ïðîâåäåííÿ âëàñíèõ
ä³é, äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòèñÿ, ³
çàêðèâàþòü çàêëàä íàïåðåäîäí³
éîãî 85-ð³÷÷ÿ, — ãîâîðèòü ïàí³
Îëåíà. — ² ÷îìó öå ðîáèòüñÿ
íà òàêîìó òàºìíè÷îìó ð³âí³, êîëè
êîëåêòèâ ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â

ïðàãíóâ äîáèòèñÿ õî÷ ÿêî¿ñü
³íôîðìàö³¿. Ðàïòîì 14 âåðåñíÿ
ïðîõîäèòü ìåäè÷íà ðàäà ³ âèð³øóº äîëþ ïîëîãîâîãî — à öå
âçàãàë³-òî êîíñóëüòàòèâíèé îðãàí. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ìîæå
ïðèçíà÷àòèñÿ êë³í³êî-åêñïåðòíà
êîì³ñ³ÿ, êîì³ñ³¿ ì³í³ñòåðñòâà ÷è
äåïàðòàìåíòó. Àëå íà ìåäè÷í³é
ðàä³ ð³øåííÿ ïðèéìàòèñÿ àïð³îð³
íå ìîæóòü.
Òàêîæ ïàí³ Îëåíà çäèâîâàíà
òèì, ùî äåïóòàò³â íà ìåäè÷íó
ðàäó íå çàïðîñèëè, àëå æ ñàìå
äåïóòàòè ìàþòü ïîãîäæóâàòè
ð³øåííÿ ìåäè÷íî¿ ðàäè íà ñåñ³¿.

Доля пологового майже вирішена
Після мітингу під міською радою,
лікарям стало відомо про останнє
засідання медичної ради, де мали
проголосувати за реорганізацію
пологового №2, і це рішення буде
виноситись на сесію. Тож ініціативна група вирішила потрапити
на це засідання.
Медичну раду розпочав Олександр Шиш словами про те, що
підставою для проведення реорганізації закладу стали зміни в законодавстві. Зокрема мова про
внесення змін у закон України
про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення і постанова уряду 741 про
зміни в оплаті праці за надані послуги.
— При оцінці фінансової спроможності були виявлені заклади, які
не можуть конкурувати на ринку
медичних послуг і найближчим
часом можуть стати банкрутами, —
сказав Шиш. — Також є вимога
про реорганізацію госпітальних
округів і створення кластерних
медзакладів. У Вінниці їх буде
три: кластер екстреної медичної
допомоги — це лікарня швидкої
медичної допомоги. Кластер,
який об’єднає пологові будинки,
і кластер, який об’єднає всі багатопрофільні лікарні. А враховуючи
формування пологових закладів
«Лівий берег» і «Правий берег»,

було вирішено приєднати пологовий будинок №2 до Центру матері
і дитини.
Окрім того, є офіційна статистика, яка говорить про те, що пологовий будинок № 2 збитковий.
Для зразка взяли серпень 2022.
Надходження пологового будинку
№2 було — 3 млн 787 тис. грн. Витрати 4 млн 600 тис. грн. І якщо,
наприклад, Центр матері і дитини
витратив на заробітну плату 97%
коштів, то пологовий будинок
№2 — витратив 122%.
Колектив пологового запитав
у членів комісії, чому для визначення збитковості закладу взяли лише один місяць, серпень,
а не півроку 2022. Чому не взяли
до уваги звіт бухгалтера другого
пологового, який може повністю
зруйнувати міф щодо збитковості
закладу? Говорили лікарі про маніпуляції цифрами і про неправдиві дані.
Але, за словами члена медичної
ради, і головного лікаря обласної
дитячої лікарні Василя Паненка,
це лікарі пологового керуються
неправильними цифрами.
— Адже перше півріччя фінансувалося згідно з глобальною
ставкою, яка зумовлена кількістю послуг за попередній період, —
говорить Паненко. — На початку
року заклад отримав 5,8 мільйона

за 130 пологів. А реально їх було
103 — це статистика НЗСУ. Тобто
за 30 пологів держава переплачувала. Якщо реально фінансувати
103 пологи на місяць, то це буде
3,7–3,8 мільйона. А зарплата
в закладі — 4 мільйони на місяць.
Як заклад може гарантувати надання медичної допомоги, коли
питома вага зарплати складає
більше 100%, а відповідно до рекомендацій має бути 72–75%.
Щоб на залишок можна було купити медикаменти, використати
послуги на прання, кисень, вивезення сміття… Вибачте, але це і є
господарська діяльність закладу.
Наостанок лікарі запитали, чому
на медичній раді не розглядається
питання про фінансову спроможність Центру матері і дитини, адже
там є борги і набагато більші, ніж
у пологового будинку №2? Чому
не дали можливість закладу самостійно провести реорганізацію, та
спробувати вирішити свої проблеми? Також лікарі просили дати їм
час, щоб медична рада та експерти
більш глибоко вивчили ситуацію.
Але. Питання про приєднання пологового будинку №2 до Центру
матері і дитини винесли на голосування — рішення прийнято.
У п'ятницю, 30 вересня, на сесії
міської ради за це рішення мають
проголосувати депутати.
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КОРОТКО
«Маяк»
нарощує
потужності
 Íà çàâîä³ «Ìàÿê» ñòâîðþþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà
çá³ëüøóþòü îáñÿãè âèðîáíèöòâà. Ïðî öå ³íôîðìóº
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.
«Ìè òàêîæ áóëè ó ï³äâ³øåíîìó ñòàí³, êîëè ïî÷àëàñÿ òàê çâàíà «â³éñüêîâà
ñïåöîïåðàö³ÿ». Àëå ìè ÿêîñü
âèêðóòèëèñÿ, ï³äòÿãíóëèñÿ,
ñåðåä ïåðøèõ ïî÷àëè çàâîçèòè ïðîäóêö³þ íîâèìè ëîã³ñòè÷íèìè ìàðøðóòàìè, —
ñêàçàâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
çàâîäó «Ìàÿê» Âàñèëü Òåðë³êîâñüêèé. — Çàâäÿêè ïîïèòó íà íàøå âèðîáíèöòâî
òà ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè
ó 2–3 çì³íè, ìè ï³äâèùóºìî çàðïëàòó ëþäÿì. Äóìàþ,
íà ê³íåöü ðîêó ìîæåìî ìàòè
íåïîãàí³ ïåðñïåêòèâè — àëå
âñå çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿,
ÿêà áóäå â êðà¿í³».
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ ðîçïîâ³â, ùî
ç ïî÷àòêó â³éíè «Ìàÿê»
íå ñêîðîòèâ æîäíî¿ ëþäèíè,
à 30 ì³ñòÿí âæå ç ïî÷àòêó
â³éíè ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ
íà öüîìó ï³äïðèºìñòâ³.
Â³ííèöüêèé çàâîä «Ìàÿê»,
íàãàäàºìî, âèðîáëÿº êîòëè,
åëåêòðîîá³ãð³âàþ÷³ ïðèëàäè,
ðàä³àòîðè, åëåêòðîïëèòè òà
³íøó ïðîäóêö³þ. Ïåðåä îïàëþâàëüíèì ñåçîíîì — öå
àêòóàëüíèé òà çàòðåáóâàíèé
òîâàð. Â àñîðòèìåíò³ º ³íôðà÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³, òåïëîâ³
ãàðìàòè, ïðîìèñëîâ³ òåïëîâåíòèëÿòîðè òîùî. Ùîðîêó
òóò âèãîòîâëÿþòü 360 òèñÿ÷
åëåêòðè÷íèõ êîíâåêòîð³â.

По 10 тисяч
на укриття
 Ôîíä «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» ïðîâîäèòü ïðîºêò
«Óêðèòòÿ äëÿ æèòòÿ». Â ïåðøîìó áóëî 20 ïåðåìîæö³â,
ñò³ëüêè æ áóäå ó äðóãîìó.
Óñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàþòü
ïî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà îáëàøòóâàííÿ çàõèñíîãî ïðèì³ùåííÿ ó ñâî¿é âèñîòö³.
Ïðî öå ðîçïîâ³ëè íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ Ôîíäó.
Îáëàøòóâàòè çàõèñí³
ïðèì³ùåííÿ ó ñâî¿õ áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ òà
óêîìïëåêòóâàòè ¿õ «Ïàêóíêàìè áåçïåêè» ç ðå÷àìè
ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ çãîëîñèëèñÿ 63 êîìàíäè ÎÑÁÁ,
ÎÑÍ, ÊÇ òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é.
— Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ðàóíäó
â³ä³áðàëè 20 ïåðåìîæö³â, ÿê³
âæå óêëàëè äîãîâîðè ç Ôîíäîì ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà
ãðîìàäà» ³ îòðèìàëè ô³íàíñóâàííÿ â ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷
ãðí (ïëþñ íå ìåíøå äâîõ
òèñÿ÷ ãðí ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç âëàñíîãî áþäæåòó), —
çàçíà÷àþòü ó Ïîä³ëüñüê³é
ãðîìàä³. — Íàðàç³ ãîòóºìîñÿ
äî ï³äïèñàííÿ óãîäè ç íàñòóïíèìè 20-ìà ïåðåìîæöÿìè. Òàêèì ÷èíîì ó ðàìêàõ
ïðîºêòó âäàñòüñÿ ïîë³ïøèòè
óìîâè â 40-êà çàõèñíèõ ïðèì³ùåííÿõ, ùî ðîçòàøîâàí³
ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ Â³ííèö³.

Á²ÇÍÅÑ
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ДО ВІННИЦІ ПЕРЕЇХАВ
ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКІВ
Бізнес-переселенець  «УКпостач»
з початку великої війни потерпав від
обстрілів з боку рф. Завод був за шість
кілометрів від Харкова, в місті Дергачі.
Аби врятувати персонал та агрегати,
компанія переїхала до Вінниці. За літо
сюди перевезли 600 фур зі станками
та готовою продукцією. Як відновили
виробництво у Вінниці, скільки мають
робітників та чи треба ще людей у штат?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(063)7758334

Ðàí³øå ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî äîñâ³ä ðåëîêàö³¿ õàðê³âñüêîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñòàëåêñ», ÿêå íàâåñí³
ïåðåçàïóñòèëîñÿ ó Â³ííèö³. Àëå,
ÿê âèÿâèëîñÿ, ó íàøîìó ì³ñò³
ïðàöþº ùå îäèí çàâîä ³ç Õàðê³âùèíè.
Öå ï³äïðèºìñòâî «ÓÊïîñòà÷»,
ùî º ÷àñòèíîþ õîëäèíãó UBC
Group. ßê ³ íà â³ííèöüêîìó çàâîä³ Green Cool, òóò òàêîæ âèïóñêàþòü õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ.
— Îò ò³ëüêè ìè ç’ÿâèëèñÿ ðàí³øå, í³æ «Ãð³í Êóë». Öåé çàâîä
ó Â³ííèö³ ïîáóäóâàëè, âëàñíå,
òîìó ùî ìè íå ìîãëè ïîâí³ñòþ
çàäîâîëüíèòè ïîïèò íà ðèíêó õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ, — ñêàçàâ
êåð³âíèê ô³ë³àëó UBC Ðèòåéë òà
çàâîäó «ÓÊïîñòà÷» ó Â³ííèö³ Àíòîí Êàëåíþê.
Àëå ó 2022 ðîö³, ÷åðåç ïîñò³éí³
îáñòð³ëè ç áîêó ðô, «ÓÊïîñòà÷»
áóâ çìóøåíèé ïåðå¿õàòè ÿêîìîãà
äàë³ â³ä ë³í³¿ ôðîíòó.
«ВОДІЇ ФУР БОЯЛИСЯ ЇХАТИ
ДО НАС»
— Íàøå îñíîâíå âèðîáíèöòâî çíàõîäèëîñÿ â Äåðãà÷àõ. Öå
çà ø³ñòü ê³ëîìåòð³â â³ä Õàðêîâà. Ìè ìîãëè ïðàöþâàòè ò³ëüêè
äî 14.00, à äàë³, ÿê çà ãðàô³êîì,
ðåãóëÿðí³ îáñòð³ëè òà ïðèëüîòè.
Áîéîâ³ ä³¿ òðèâàëè çà 100–150 ìåòð³â â³ä íàøîãî çàâîäó, — ñêàçàâ
êåð³âíèê ô³ë³àëó çàâîäó «ÓÊïîñòà÷» ó Â³ííèö³ Àíòîí Êàëåíþê.
Ùîá âðÿòóâàòè ïåðñîíàë, âèðîáíè÷³ ë³í³¿, íàïðèê³íö³ òðàâíÿ
ó êîìïàí³¿ óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî
ïåðå¿çä ó á³ëüø áåçïå÷íèé ðåã³îí. Îáðàëè Â³ííèöþ, áî âîíà
ìàº ãàðíå ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ ³ òóò âæå ä³º ÷àñòèíà UBC
Group.
Ïðîöåñ ïåðå¿çäó áóâ äóæå
âàæêèì. ×åðåç îáñòð³ëè ðîñ³ÿí
äî íèõ áîÿëèñÿ ïðè¿æäæàòè âîä³¿
ôóð. ×àñòî âàíòàæ³âêè ðîçâåðòàëè óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ íà ï³ä’¿çä³
äî Äåðãà÷³â, çíîâó æ òàêè ÷åðåç
íåáåçïåêó îáñòð³ë³â â³ä ðîñ³ÿí.
À êîëè âë³òêó ÇÑÓ ïî÷àëè
ò³ñíèòè îêóïàíòà â³ä Õàðêîâà,
òî ïðîöåñ ïåðå¿çäó ïîæâàâèâñÿ.
— Çàãàëîì, ìè ïåðåâåçëè òîâàðó òà îáëàäíàííÿ íà 600 ôóðàõ, —
ñêàçàâ Êàëåíþê. — Ïåðøó ïðîäóêö³þ ó Â³ííèö³ ìè âèïóñòèëè
15 ñåðïíÿ. Ï³äãîòóâàëè çàìîâëåííÿ äëÿ êë³ºíò³â ç êðà¿í Ïðèáàëòèêè. À òàê ìè çàðàç àêòèâíî
íàðîùóºìî òåìïè âèðîáíèöòâà
³ ïëàíóºìî çàïóñòèòè ùå îäíó
ë³í³þ ñêëàäàííÿ.

ОСКОЛКИ СНАРЯДІВ
НА ПАМ’ЯТЬ ВІД РОСІЯН
Ó Â³ííèö³ õàðê³â’ÿíè ñòâîðèëè
ô³ë³þ ñâîãî çàâîäó. Ï³äïðèºìñòâî çàéìàº ÷èìàëå ïðèì³ùåííÿ,
â ÿêîìó º é öåõè, ³ ñêëàäè. Òóò
âò³ëèëè ïîâíèé öèêë âèðîáíèöòâà õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ — ïèâî îõîëîäæóâà÷³â òà òîðãîâî-õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ.
Ôàêòè÷íî, äî çàâîäó ïðèâîçÿòü
ò³ëüêè ðóëîíè ìåòàëó, ÿê³ òóò ð³æóòü íà çàãîòîâêè, ñêð³ïëþþòü,
ôàðáóþòü òà íàïîâíþþòü íåîáõ³äíèì íà÷èííÿì.
Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè, ãîòîâó ïðîäóêö³þ çàïàêîâóþòü ³ íàêîïè÷óþòü
íà ñêëàä³. Çâ³äòè ñôîðìîâàíó ïàðò³þ â³äïðàâëÿþòü äî çàìîâíèêà.
— Äåÿêå íàøå îáëàäíàííÿ
îòðèìàëî óøêîäæåííÿ â³ä àòàê
ðîñ³ÿí, — êàæå Àíòîí Êàëåíþê
³ âêàçóº íà äâåðöÿòà îäíîãî ç
àãðåãàò³â. Âîíè ìàþòü íàñêð³çí³ îòâîðè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ â³ä
îñêîëê³â àðòñíàðÿä³â.
Ïèòàþ, ÷è ïëàíóþòü çàëèøèòè
öå ïîøêîäæåííÿ àïàðàòó íà çãàäêó â³ä «áðàòíüîãî íàðîäó»?

Â ñåðåäèí³ æîâòíÿ
íà çàâîä³ ïëàíóþòü
çàïóñòèòè íîâó
âèðîáíè÷ó ë³í³þ. À öå
ùå 30–40 ðîáî÷èõ
ì³ñöü
— Ó íàñ òàêî¿ «ïàì’ÿò³» ïîâíî
çàëèøèëîñÿ â Äåðãà÷àõ. ×àñòèíó
àãðåãàò³â íàì ùå íå âäàëîñÿ âèâåçòè, — ãîâîðèòü êåð³âíèê ô³ë³¿
çàâîäó.
Ïðîõîäèìî ïîâç âèñîêó ìåòàëåâó «êîðîáêó», ÿêà ñõîæà
íà áóíêåð. Àíòîí Êàëåíþê ³ç
ãîðä³ñòþ êàæå, ùî öå ¿õíÿ ëàáîðàòîð³ÿ, â ÿê³é øòó÷íî â³äòâîðþþòü òåìïåðàòóðó ³ âîëîã³ñòü
ð³çíèõ êë³ìàòè÷íèõ çîí.
— Ìè ïðîäàºìî õîëîäèëüíå
îáëàäíàííÿ äî êðà¿í ªâðîïè,
ó Ï³âäåííó Àìåðèêó, Ï³âí³÷íó
Àìåðèêó, êðà¿íè Ïðèáàëòèêè,
ÑÍÄ. Êîæíîìó ç öèõ ðåã³îí³â
ïðèòàìàííèé ïåâíèé êë³ìàò. ²
òàêèé àïàðàò íàì ïîòð³áåí, ùîá
ïðîòåñòóâàòè, ÷è áóäå ñïðàâíî
ïðàöþâàòè íàøå õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ â íåîáõ³äíèõ óìîâàõ.
Òàêà ëàáîðàòîð³ÿ íà âñþ Óêðà¿íó ÷è íàâ³òü íà âñ³ êðà¿íè ªÑ º
ò³ëüêè â íàñ, — ãîâîðèòü Àíòîí
Êàëåíþê.
— Âè íàçâàëè ÷èìàëî êðà¿í,
äå º ó âàñ êë³ºíòè. À ÷è ïðîäàºòå ñâîþ ïðîäóêö³þ â ðîñ³þ ÷è
á³ëîðóñü?
— Ç ðîñ³ºþ íå ñï³âïðàöþºìî

На «УКпостач» працюють 233 робітники і робітниці.
Що цікаво, то більша частина персоналу підприємства саме з
Вінниці
ç 2014 ðîêó. Ç ðåñïóáë³êîþ á³ëîðóñü ðîç³ðâàëè óñ³ êîíòðàêòè
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî 2022 ðîêó, — êîðîòêî â³äïîâ³â äèðåêòîð çàâîäó
Àíòîí Êàëåíþê.
ВІННИЧАНИ ШВИДКО
ВЧАТЬСЯ
Ïðîòå çàâîä — öå íå ò³ëüêè îáëàäíàííÿ ÷è ñèðîâèíà. Öå ùå é
ñï³âðîá³òíèêè. Ùîäî ìåíåäæìåíòó òà ³íæåíåð³â, òî 99% ç íèõ
ïåðå¿õàëè ðàçîì ³ç ï³äïðèºìñòâîì
äî Â³ííèö³. Òîä³ ÿê ò³ëüêè 15%
â³ä øòàòó ïðàö³âíèê³â ïîãîäèëèñÿ
âè¿õàòè ç Õàðê³âùèíè ðàçîì ³ç
çàâîäîì.
— Äëÿ íàñ öå áóâ ãîëîâíèé
ñòðàõ, ùî ìè íå çìîæåìî òóò
íàéíÿòè ëþäåé ³ ïî÷àòè ïðàöþâàòè. Àëå, íà ùàñòÿ, øâèäêî
íàáðàëè íåîáõ³äíèé øòàò. Çàãàëîì òóò ïðàöþº 233 ôàõ³âö³, ç
ÿêèõ 134 — ìåøêàíö³ Â³ííèöüêî¿
ãðîìàäè. Òàêîæ ïðàöåâëàøòóâàëè
ïåðåñåëåíö³â ç ³íøèõ îáëàñòåé
Óêðà¿íè, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð
ï³äïðèºìñòâà Àíòîí Êàëåíþê.
Ùå îäèí ïðèºìíèé ñþðïðèç
äëÿ àäì³í³ñòðàö³¿ çàâîäó öå øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ â³ííè÷àíè îïàíóâàëè ñêëàäàííÿ õîëîäèëüíîãî
îáëàäíàííÿ.
— Ìè î÷³êóâàëè, ùî òðåáà áóäå
1–2 òèæí³, àáè íàâ÷èòè ëþäåé,
ÿê ñêëàäàòè ïåâíó ìîäåëü. Àëå
íàø³ äîñâ³÷åí³ ïðàö³âíèêè âçÿëè
øåôñòâî íàä «íîâà÷êàìè», ³ íîâ³
ëþäè â÷èëèñÿ çà 3–4 äí³, — ãî-

âîðèòü Êàëåíþê. — Òîìó ìè íàáèðàºìî òåìïè ïî âèðîáíèöòâó
äóæå äîáðå. Íàâ³òü êðàùå, í³æ
ïðîãíîçóâàëè. Î÷³êóâàëè, ùî
çà 8-ãîäèííó çì³íó ëþäè áóäóòü
çáèðàòè íå á³ëüøå 60 îäèíèöü
ïðîäóêö³¿, à íà ïðàêòèö³ îòðèìóºìî 100–150.
БУДУТЬ НОВІ ВАКАНСІЇ
×è ïîòð³áí³ ùå ïðàö³âíèêè
íà çàâîä? Àíòîí Êàëåíþê â³äïîâ³â, ùî ïîêè øòàò óêîìïëåêòîâàíèé.
— Àëå â ñåðåäèí³ æîâòíÿ ìè
ìàºìî çàïóñêàòè ùå îäíó ë³í³þ
ñêëàäàííÿ ïðîäóêö³¿, òîìó ìè â³äêðèºìî ùå îäèí äîá³ð ïðàö³âíèê³â. Íàì ïîòð³áíî áóäå îð³ºíòîâíî
30–40 ëþäåé. Ó ïëàíàõ çàïóñòèòè
âèðîáíèöòâî ùå îäí³º¿ ìîäåë³
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêîãî íå áóëî â Äåðãà÷àõ, — ñêàçàâ
êåð³âíèê ô³ë³¿ çàâîäó «ÓÊïîñòà÷».
— ßê³ ïîòð³áíî ìàòè ì³í³ìàëüí³ íàâè÷êè, ùîá âëàøòóâàòèñÿ
äî âàñ íà ðîáîòó? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.
— Ïîòð³áíà íàñàìïåðåä ãîëîâà
íà ïëå÷àõ ³ áàæàííÿ. Ìè âñüîìó íàâ÷èìî, — â³äïîâ³â äèðåêòîð
ï³äïðèºìñòâà.
Ïîïðè òå, ùî äîá³ð ïðàö³âíèê³â
ùå íå îãîëîøåíèé, íà ï³äïðèºìñòâî ìîæíà ïðèéòè é çàïîâíèòè çàÿâêó, ùî áàæàºòå òóò
ïðàöþâàòè.
Êîíòàêòè äëÿ äîâ³äîê:
(050)320–79–66.

У Вінниці діє 135 бізнесів, які переїхали до нас
З початку повномасштабної війни
до Вінниці переїхали 135 підприємств та підприємців із постраждалих регіонів. Про це повідомили на facebook-сторінці міського
голови Сергія Моргунова.
«Наше завдання — допомогти такому бізнесу з адаптацією. Це і
пошук площ, налагодження логістичних зв’язків, супроводження
на етапі реєстрації. Адже економіка не повинна зупинятись під
час війни», — зауважив міський
голова Вінниці.
Його заступник, Андрій Очеретний, розповів, що бізнес-пересе-

ленці створили у Вінниці 750 робочих місць.
«З першого вересня до нас доєдналися юридичні та фізичні особи
підприємці з Києва, Луганська та
Миколаєва. Їх основні напрямки
економічної діяльності — це гуртова
торгівля фармацевтичними товарами, надання юридичних послуг
та комп’ютерне програмування.
82 підприємства вже працюють та
підтримують нашу економіку. Важливо, що бізнес продовжує жити
й не допускає стагнацію. За нами
Перемога!» — йдеться в дописі заступника міського голови.
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В ОБОХ ТРАВМИ — ЯК ПІД КОПІРКУ.
ВОДІЙ БУВ ПІД «КАЙФОМ»
Трагедія  Сергію Данильченку було
19 років, його другові Євгену Семенюку —
20. На них наїхав 37-річний водій, у крові
якого виявили наркотики. Євген загинув
одразу, Сергій помер дорогою до лікарні
в автомобілі швидкої.
Що кажуть у поліції?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ
ó ñåë³ Êñàâåð³âêà, íåäàëåêî â³ä
Â³ííèö³. Õëîïö³ âèéøëè ç áóäèíêó ªâãåíà ³
ïðÿìóâàëè ïî óçá³÷÷þ. Áóäèíîê
áàòüê³â ªâãåíà Ñåìåíþêà ïîðó÷ ç
àâòîìîá³ëüíîþ òðàñîþ Â³ííèöÿÕìåëüíèöüêèé. Õëîïåöü ïðîæèâàâ ó íüîìó ç äèòèíñòâà. Ç ìàëèõ
ðîê³â íàâ÷åíèé ïðàâèëàì ïîâåä³íêè á³ëÿ òðàñè ç ³íòåíñèâíèì
ðóõîì òðàíñïîðòó.
Õëîïö³ éøëè óçäîâæ äîðîãè
ïî ò³é ñòîðîí³, äå áóäèíîê Ñåìåíþê³â. Âîíè íå ïåðåõîäèëè òðàñó.
Àâòîìîá³ëü íàëåò³â íà íèõ ççàäó…
Ìàøèíà ¿õàëà ç³ ñòîðîíè Õìåëüíèöüêîãî ó íàïðÿìêó Â³ííèö³.
ЧОМУ НЕ ЗАКРИЛИ ДОСТУП
ДО САЛОНУ?
Äî ð³äíèõ çàãèáëèõ íàäõîäèòü
³íôîðìàö³ÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé
ó âáèâñòâ³ íàìàãàºòüñÿ ïåðåêëàñòè ñâîþ âèíó íà õëîïö³â.
— Ò³ëüêè â ÷îìó âèíí³ ì³é ñèí
³ éîãî äðóã, ìåí³ çîâñ³ì íåçðîçóì³ëî, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó
RIA áàòüêî ªâãåíà Âàñèëü Ñåìåíþê. — Â òîìó, ùî âèéøëè
íà âóëèöþ? Â³í (âîä³é — àâò.)
êàæå, ïåðåá³ãàëè ÷åðåç äîðîãó?
Àëå æ ¿õ çáèëè íà ïðàâ³é ñòîðîí³,
òàì, äå âîíè éøëè. Íà ö³é ñòîðîí³ ëåæàëè ò³ëà. Â îáîõ òðàâìè,
ÿê ï³ä êîï³ðêó. Îäÿã ðîç³ðâàíèé
ççàäó. Çíà÷èòü, óäàð áóâ ó ñïèíè.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
âåðñ³é âîä³é «ìàëþº» áàãàòî. ²
ïðî òå, ùî éîãî îñë³ïèâ çóñòð³÷íèé òðàíñïîðò, ³ ùî í³áè ñòàâñÿ
ñåðöåâèé íàïàä. Ò³ëüêè ìîâ÷èòü,
ùî áóâ ï³ä íàðêîòèêàìè. Íà öå
âæå º ï³äòâåðäæåííÿ. ² íå êàæå,
íà ÿê³é øâèäêîñò³ ¿õàâ.
— Â³í íå ¿õàâ, à ëåò³â. Äóìàþ,
ùî ïîë³öåéñüê³ âæå çíÿëè çàïèñè ç â³äåîêàìåðè. Âîíà ñòî¿òü ïðè â’¿çä³ â ñåëî ç³ ñòîðîíè
Õìåëüíèöüêîãî, çâ³äêè ¿õàâ àâòîìîá³ëü, — êàæå áàòüêî ªâãåíà. —
Êîëè ¿¿ âñòàíîâèëè, áàãàòî òèõ,
õòî çà êåðìîì, ïî÷àëè «ñêèäàòè»
øâèäê³ñòü, àëå íå âñ³.

Ð³äí³ çàãèáëèõ íàâîäÿòü ùå
îäèí ôàêò, ÿêèé ñâ³ä÷àòü, ùî
âîä³é àâòîìîá³ëÿ âñ³ëÿêî íàìàãàºòüñÿ âèïðàâäàòèñÿ.
Ðîäè÷ Ñåìåíþê³â — Â³êòîð
Äîâãèé ¿çäèâ äî Â³ííèö³ ³ áóâ
ïðèñóòí³é ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ
íàÿâíîñò³ ó êðîâ³ êåðìóâàëüíèêà
çàáîðîíåíèõ ðå÷îâèí. Ó öåé ÷àñ
äî ë³êàðí³ çàéøîâ ÷îëîâ³ê. Ñêàçàâ, ùî â³í â³éñüêîâèé. Ïîò³ì
ïàí Äîâãèé ÷óâ éîãî òåëåôîííó ðîçìîâó. Êîìóñü ðîçïîâ³äàâ
âåðñ³þ òðàãåä³¿: ìîâëÿâ, õëîïö³
âèá³ãëè íà òðàñó ï³ä ÷àñ îáãîíó
³ òàêèì ÷èíîì ïîòðàïèëè ï³ä
êîëåñà.
Äî ðå÷³, íà ì³ñöå àâàð³¿ ïðè¿æäæàëà æ³íêà, ç ÿêîþ âîä³é ðàçïî-ðàç îá³éìàâñÿ.
— Ò³ëüêè çãîäîì çðîçóì³â, äëÿ
÷îãî âîíè öå ðîáëÿòü, — ïðîäîâæóº Âàñèëü Ñåìåíþê. — Ó òàêèé
ñïîñ³á îáì³íþâàëèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, ùîá ïðèñóòí³ íå ÷óëè, ïðî
ùî ãîâîðÿòü. Ïîò³ì ìåí³ êàçàëè
çåìëÿêè, ùî âîíà çàáèðàëà ÿêóñü
ñóìêó ç ñàëîíó àâòîìîá³ëÿ. Ñàì
ÿ öüîãî íå áà÷èâ, àëå ÿêùî òàê
áóëî íàñïðàâä³, ÷îìó ïîë³ö³ÿ
íå çàêðèëà äîñòóï äî ñàëîíó?
«ТУТ ЖЕНЯ ЛЕЖИТЬ…»
Âàñèëü Ñåìåíþê áóâ ðàçîì
³ç ñèíîì ³ éîãî äðóãîì Ñåðã³ºì
ìàéæå äî îñòàíí³õ õâèëèí ¿õíüîãî
æèòòÿ. Ó òîé äåíü õëîïö³ äîïîìàãàëè éîìó çàíîñèòè êàðòîïëþ
ó ïîãð³á. Êîëè ðîáîòó çàê³í÷èëè,
áàòüêî ïîïðîñèâ ñèíà ï³äñîáèòè
ó ùå îäí³é ñïðàâ³.
— Ìè çàðàç ïîâåðíåìîñÿ ³ äîïîìîæåìî, çà÷åêàé õâèëèí äåñÿòü, — â³äïîâ³â ªâãåí ³ õëîïö³
âèéøëè çà âîðîòà.
— ×îìó ÿ íå çàòðèìàâ ¿õ ùå
íà ÿêóñü õâèëèíó? — äîêîðÿº
ñîá³ òåïåð ÷îëîâ³ê. — Ùå á ïðî
ùîñü çàïèòàâ, ÷è ÿêèéñü àíåêäîò
ðîçïîâ³â…
Íåâäîâç³, ÿê õëîïö³ ï³øëè,
ïàí Âàñèëü ïî÷óâ ÿê³ñü çâóêè,
ùî äîëèíóëè ç âóëèö³ äî áóäèíêó. Êàæå, á³ëÿ íèõ ñò³ëüêè
òðàíñïîðòó ïðî¿æäæàº, ùî âæå
çâèêëè äî øóìó.
Çà ë³÷åí³ õâèëèíè ï³ñëÿ òîãî çàòåëåôîíóâàëà äðóæèíà. Çàïèòàëà,

äå ñèí? Ñêàçàëà, ùî éîãî òåëåôîí íå â³äïîâ³äàº. Æ³íêà ïðîñèëà, àáè ¿é äîïîìîãëè íåñòè ñóìêó.
Ïàí Âàñèëü âèéøîâ íàçóñòð³÷
äðóæèí³. Íåïîäàë³ê â³ä ¿õíüîãî
áóäèíêó ïîáà÷èâ ëþäåé. Â³í
ùå íå çíàâ, ùî ñàìå òàì ëåæàâ
ìåðòâèé ¿õí³é ñèí ªâãåí, à òðîõè
äàë³ — éîãî äðóã Ñåðã³é. Ï³çí³øå
ä³çíàâñÿ, ùî Ñåðã³é ï³ñëÿ íà¿çäó
ùå ïîäàâàâ îçíàêè æèòòÿ, àëå ïîìåð äîðîãîþ â ë³êàðíþ â àâòîìîá³ë³ øâèäêî¿ äîïîìîãè.
— Ñïåðøó ÿ íàâ³òü íå ï³øîâ
òóäè, äå ç³áðàëèñÿ ëþäè, — ãîâîðèòü ïàí Âàñèëü. — Óæå ñòåìí³ëî.
Ãîäèííèê ïîêàçóâàâ ìàéæå î ï³â
íà äåâ’ÿòó, à â ìåíå ùå áóëà ðîáîòà ïî ãîñïîäàðñòâó. Äðóæèíà
êàæå, ï³äó, ïîäèâëþñÿ, ùî òàì
ñòàëîñÿ.
Òàêîãî ñòðàøíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïî òåëåôîíó, ÿê ó òîé âå÷³ð,
ïàí Âàñèëü íå ÷óâ ó ñâîºìó æèòò³.
Òåëåôîíóâàëà äðóæèíà. Ñêàçàëà, òóò Æåíÿ ëåæèòü… Äàë³ ïî÷óâ
ã³ðêå ðèäàííÿ.
Я ТУТ МАШИНУ РОЗБИВ…
Â³ä ïîáà÷åíîãî íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ ó ïàíà Âàñèëÿ ïîòåìí³ëî
â î÷àõ. Êàæå, áà÷èâ ëþäåé, ÷óâ
¿õí³ ðîçìîâè, àëå âñå çäàâàëîñÿ,
í³áè â òóìàí³.

Ïîë³öåéñüê³ íå ìîãëè
ï³äñòóïèòèñÿ,
áî ñîáàêà í³êîãî
íå ï³äïóñêàâ äî ò³ëà.
Òâàðèíó â³äãàíÿëè.
À â³í çíîâó ïîâåðòàâñÿ
Éîãî îäíîñåëüö³ õîò³ëè ðîçäåðòè ÿêîãîñü ÷îëîâ³êà. Âàñèëåâ³ ñêàçàëè, ùî öå òîé, õòî ñèä³â
çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ, ÿêèé íà¿õàâ íà ñèíà ³ éîãî äðóãà Ñåðã³ÿ.
Ïîë³ö³ÿ íå äîçâîëèëà ëþäÿì â÷èíèòè ñàìîñóä.
Âîä³é ïîñò³éíî êîìóñü òåëåôîíóâàâ. ×àñòî ïîâòîðþâàâ: «Ïðè¿æäæàé, ÿ òóò ìàøèíó ðîçáèâ». Â³ä
ïî÷óòîãî ïðèñóòí³ íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ íå ïðèõîâóâàëè ñâîãî ãí³âó.
— Óÿâëÿºòå, ùî öå çà ëþäèíà? — ïðîäîâæóº Âàñèëü Ñåìåíþê. — Âáèâ äâîõ õëîïö³â,
à ãîâîðèòü ò³ëüêè ïðî òå, ùî â³í
ìàøèíó ðîçáèâ. Íå ï³ä³éøîâ í³
äî ìåíå, í³ äî äðóæèíè. Æîäíèì
ñëîâîì íå îáìîâèâñÿ ïðî ñâîþ
âèíó. ß âæå íå êàæó ïðî âèáà÷åííÿ. Éîãî õâèëþâàëî ò³ëüêè
òå, ùî ìàøèíó ðîçáèâ.
Ïðî ïðè÷èíó òàêî¿ ïîâåä³íêè
áàòüêî ªâãåíà ä³çíàâñÿ ï³çí³øå,
êîëè éîìó ïîâ³äîìèëè, ùî âîä³é ïåðåáóâàâ ï³ä íàðêîòèêàìè.
Êàæå, íà öå º ï³äòâåðäæåííÿ ç

Ознаки наркотичного сп’яніння підтвердили одразу
Офіцер відділу комунікації обласної поліції Вадим Кобзар
підтвердив той факт, що у крові
водія виявлено сліди наркотиків.
За його словами, це було встановлено одразу після трагедії.
Мультитест провели в одному з
лікарняних закладів.
— Результати дослідження типу
наркотиків поки що не готові, —
уточнив Вадим Кобзар.
Підозрюваний перебуває під вартою. Таке рішення обрав міський

суд. Внесення застави не передбачено.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 4 статті 286–
1 ККУ («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які
керують транспортним засобом
у стані сп’яніння»). Санкція статті
передбачає покарання на строк
від семи до 12-ти років з позбавленням права керувати транспортом від семи до десяти років.

Євген Семенюк (ліворуч) і Сергій Данильченко були як
брати. Хлопці товаришували з дитинства, після закінчення
школи навчалися в одному училищі, разом працювали…
ë³êàðí³, äå ïðîâîäèëè àíàë³ç. Òàì
áóâ ïðèñóòí³é ¿õí³é ðîäè÷ — Â³êòîð Äîâãèé. Â³í îñîáèñòî ÷óâ â³ä
ë³êàðÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè àíàë³çó.
Ì³é ñï³âðîçìîâíèê íàâîäèòü
ùå îäèí ôàêò. Í³áè äëÿ ïîð³âíÿííÿ. Éîãî ñèí ªâãåí äóæå ëþáèâ òâàðèí. Ó íèõ ó äâîð³ æèâå
ñîáà÷êà. Âîíà âåñü ÷àñ õîäèëà
çà ªâãåíîì, ÿê êàæóòü, ïî ï’ÿòàõ.
— ßê ò³ëüêè öå ñòàëîñÿ, ñîáàêà ïðèá³ã íà ì³ñöå òðàãåä³¿, ë³ã
á³ëÿ Æåí³ ³ í³ ç ì³ñöÿ íå çðóøèâ, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âàñèëü. —
À â öüîãî íåëþäà í³ êðàïë³ ñîâ³ñò³. Ñîáàêà âèÿâèâñÿ á³ëüø ñï³â÷óòëèâèì çà ëþäèíó. Ïîë³öåéñüê³
íå ìîãëè ï³äñòóïèòèñÿ, áî ñîáàêà
í³êîãî íå ï³äïóñêàâ äî ò³ëà. Òâàðèíó â³äãàíÿëè. À â³í çíîâó ïîâåðòàâñÿ äî ñâîãî ìåðòâîãî äðóãà.
Çàëèøàâñÿ á³ëÿ íüîãî äîòè, äîêè
õëîïöÿ íå çàáðàëè.
УЖЕ БУВ ЗАСУДЖЕНИЙ
Çàïèòóþ Âàñèëÿ Ñåìåíþêà, ÷è
ðîçìîâëÿâ â³í ç òèì, õòî íà¿õàâ
íà ñèíà ³ éîãî äðóãà?
Êàæå, íå áóëî â íüîãî ðîçìîâè.

Áàòüêî ëåäâå ñòðèìóâàâ ñåáå, àáè
íå íàáëèæàòèñÿ äî òîãî ÷îëîâ³êà. ²íàêøå òà ðîçìîâà ìîãëà á
çàê³í÷èòèñÿ íåïåðåäáà÷óâàíèìè
íàñë³äêàìè.
×óâ, ÿê òîé ïîÿñíþâàâ ïîë³öåéñüêèì, ùî â³í ³ç Øåïåò³âêè
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ùî í³áèòî ìàº â³äíîøåííÿ äî â³éñüêîâî¿
ñëóæáè. Òî â³í ãîâîðèâ, ùî ¿õàâ
ó Â³ííèöþ ç ÿêèìîñü äîðó÷åííÿì, à òðîõè ï³çí³øå ó íüîãî
áóëî íîâå ïîÿñíåííÿ — í³áèòî
ïîñï³øàâ íà çóñòð³÷ ç íàðå÷åíîþ,
ç ÿêîþ ìàâ îäðóæèòèñÿ.
— Íàñ àáñîëþòíî íå ö³êàâèòü,
êóäè ³ ÷îìó â³í ¿õàâ, — ãîâîðèòü
Âàñèëü Ñåìåíþê. — Ä³òåé öèì
íå ïîâåðíåø. Íàñ ö³êàâèòü ò³ëüêè
îäíå — ñïðàâåäëèâ³ñòü ïîêàðàííÿ. Öå òå, ÷îãî ìè äîáèâàºìîñÿ
çàðàç ³ äîáèâàòèìåìîñÿ íàäàë³.
Áàòüêè çàãèáëèõ ä³çíàëèñÿ, ùî
âîä³é ðàí³øå óæå áóâ çàñóäæåíèé
ç óìîâíèì â³äáóòòÿì ïîêàðàííÿ.
Àëå öåé ôàêò ¿õ òåæ íå ö³êàâèòü. Ïàí Âàñèëü ïîâòîðèâ ùå
ðàç: äëÿ íèõ âàæëèâà ò³ëüêè ñïðàâåäëèâ³ñòü ó ðîçñë³äóâàíí³ é ïîêàðàíí³ âèííîãî.

Збирають підписи про влаштування огорожі
Після страшної трагедії у Ксаверівці місцеві жителі організувалися і збирають підписи до голови
територіальної громади і Служби
автомобільних доріг.
Люди просять встановити «відбійник» між проїжджою части-

ною і узбіччям автодороги, а також облаштувати тротуар.
Про це повідомив Вадим Довгий. Каже, після трагедії люди
бояться ходити по тій частині
узбіччя. Якщо йдуть, то весь час
озираються…

З них винних ніяк не зробиш
Адвокат Руслана Чернілевська,
яка представляє інтереси батьків
загиблого Євгена Семенюка, під
час спілкування з журналістом RIA
розвіяла побоювання батьків, що
слідство, на їхню думку, можливо,
не все взяло до уваги.
— Те, що я бачила у матеріалах
слідства, не дає найменших підстав перекласти вину підозрюваного на загиблих, — говорить
пані Руслана. — З них винних ніяк
не зробиш, бо все дуже очевидно.

За її словами, зафіксовано стан
наркотичного сп’яніння, відзначено перевищення швидкості,
стверджується, що загиблі перед
наїздом на них йшли по узбіччю
дороги, а не перебігали через неї.
Тобто інформації для доведення
вини підозрюваного більш ніж
достатньо.
Найбільше часу у таких випадках
витрачається на автотехнічні експертизи.
На запитання, чи є у матеріалах

слідства дані з відеокамери фіксації швидкості, встановленої
при в’їзді в Ксаверівку, адвокат
відповіла, що вони відсутні. За її
словами, або адвокат ще не встиг
зробити запит на їх отримання,
або, можливо, камера у той час
не працювала.
— Наскільки мені відомо, підозрюваний не оскаржував ухвалу про
обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою, — додає
адвокат.
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«МАМО, ЦЕ Я, НАЗАР. Я В УКРАЇНІ».
НА ВОЛІ НАЙМОЛОДШИЙ АЗОВЕЦЬ
Звільнення полонених  В ніч
на 22 вересня з російського полону
звільнили 215 українських військових,
з них 108 — бійці «Азову». Серед
звільнених пятеро вінничан, в тому числі
наймолодший захисник «Азовсталі»,
19-річний військовий парамедик Назарій
Гринцевич з позивним «Грінка»
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ó ñåðåäó, 21 âåðåñíÿ, Óêðà¿íà
ïîâåðíóëà ç ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó
çàõèñíèê³â Ìàð³óïîëÿ. Îáì³í
â³äáóâñÿ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³.
Âîäíî÷àñ ÷àñòèíà çâ³ëüíåíèõ â³éñüêîâèõ çàðàç ó Òóðå÷÷èí³. Çàãàëîì ³ç ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó çâ³ëüíèëè 215 óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ.
Ç íèõ 108 — á³éö³ «Àçîâó».
Òàêîæ çâ³ëüíèëè 10 ³íîçåìö³â,
ÿê³ âîþâàëè íà áîö³ ÇÑÓ, ñåðåä
ÿêèõ ãðîìàäÿíè ÑØÀ, Áðèòàí³¿,
Ìàðîêêî, Øâåö³¿, Õîðâàò³¿. Âçàì³í ðîñ³¿ ïîâåðíóëè êóìà Ïóò³íà
Â³êòîðà Ìåäâåä÷óêà ³ 55 ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â.
Ñåðåä çâ³ëüíåíèõ ïÿòåðî â³ííè÷àí:
ªâãåí Äçèñü, êàï³òàí. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ «Çà â³éñüêîâó
ñëóæáó Óêðà¿í³». ªâãåí³é áóâ
òàêîæ ó÷àñíèêîì ÀÒÎ;
Â³êòîð Öåáðèê, ñåðæàíò. Íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ «Çà â³éñüêîâó
ñëóæáó Óêðà¿í³»;
Àíäð³é Ðèáà÷îê, ìîëîäøèé
ñåðæàíò. Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì
«Çà ìóæí³ñòü» ²²² ñòóïåíÿ. Çàõèùàº Óêðà¿íó ç 2014 ðîêó;
Êîñòÿíòèí Í³ê³òåíêî, ñîëäàò;

Íàçàð³é Ãðèíöåâè÷, ñîëäàò, íàãîðîäæåíèé Îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü»
²²² ñòóïåíÿ. Íàéìîëîäøèé àçîâåöü.
Ç Ìàð³àííîþ Êîëîñ, ìàìîþ
19-ð³÷íîãî â³éñüêîâîãî ïàðàìåäèêà Íàçàð³ÿ Ãðèíöåâè÷à ç ïîçèâíèì «Ãð³íêà», íàì âäàëîñÿ
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ
àçîâö³â ç ïîëîíó.
«ЦЕ Я, НАЗАР»
Ïðî òå, ùî ¿¿ ñèíà çâ³ëüíèëè
ç ïîëîíó, â³ííè÷àíêà ä³çíàëàñÿ
ââå÷åð³, êîëè 19-ð³÷íèé â³éñüêîâèé çàòåëåôîíóâàâ äî íå¿.
— Äçâ³íîê ç íåâ³äîìîãî íîìåðà ³ â òðóáö³ òåëåôîíó äîâãîî÷³êóâàí³ ñëîâà: «Ìàìî, öå Íàçàð.
ß â Óêðà¿í³», — êàæå òðåìòÿ÷èì
ãîëîñîì ìàòè àçîâöÿ. — ß êîëè
éîãî ïî÷óëà, íå ïëàêàëà, ÿ êðè÷àëà. Â³ääàëà òåëåôîí ÷îëîâ³êó,
â³í ç íèì ðîçìîâëÿâ, à ÿ ïëàêàëà.
Ìè ïîò³ì òðîõè ùå ïîãîâîðèëè…
Íå ñïàëà âñþ í³÷, àëå òî áóëè
ñëüîçè ðàäîñò³.
Ìàð³àííà ç ÷îëîâ³êîì ïî¿õàëè
äî ñèíà. Æ³íêà ïîä³ëèëàñÿ âðàæåííÿìè â³ä çóñòð³÷³ ç ñèíîì ï³ñëÿ äîâãî¿ ðîçëóêè ³ íåâ³äîìîñò³.
— Â³í ãîâîðèâ, ùî òàêèé ùàñëèâèé, ùî ìîæå îá³éíÿòè ñâî¿õ
ð³äíèõ ³ ùî â³í íàðåøò³ âäîìà,
à ÿ éîìó ãîâîðèëà, ùî ùàñëèâà ÿ! — êàæå æ³íêà. — Áåçóìîâíî,

ùàñëèâà, ùî ì³é ñèí ïîðó÷. Àëå
â ïîëîí³ ùå çíàõîäÿòüñÿ òèñÿ÷³
³íøèõ ä³òåé, çà ÿêèõ ÿ òàê ñàìî
ìîëþñü, ÿê çà ñâîþ äèòèíó. ² òàê
ñàìî ñïîä³âàþñÿ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âñ³ ñèíè Óêðà¿íè ïîâåðíóòüñÿ ç íåâîë³ äîäîìó.
Ìàòè 19-ð³÷íîãî â³éñüêîâîãîïàðàìåäèêà Íàçàðà Ãðèíöåâè÷à
ðîçïîâ³äàº, íàñê³ëüêè ïèøàºòüñÿ
ñâî¿ì Íàçàðîì, ãåðîºì ³ ïàòð³îòîì.
— ß çíàëà, ùî â³í ó ìåíå ñèëüíèé äóõîì ³ ñïðàâæí³é ïàòð³îò,
àëå ùî íàñò³ëüêè — íàâ³òü íå óÿâëÿëà. Êîìàíäèðè ìåí³ äÿêóâàëè
çà òå, ùî ì³é Íàçàð âèí³ñ íà ñâî¿õ
ïëå÷àõ ³ âðÿòóâàâ íå îäíîãî á³éöÿ. Ìîæåòå óÿâèòè, ùî ïåðåí³ñ
â³í ó íåâîë³ ÷åðåç ñâîþ ïðèíöèïîâ³ñòü ³ íåçëàìí³ñòü…

«ß êîëè éîãî
ïî÷óëà, íå ïëàêàëà,
ÿ êðè÷àëà. Â³ääàëà
òåëåôîí ÷îëîâ³êó,
â³í ç íèì ðîçìîâëÿâ,
à ÿ ïëàêàëà»
ПРОЩАВСЯ ТРИЧІ
Ì³ñÿöü òîìó ìè ïèñàëè ïðî
Íàçàðà Ãðèöåâè÷à.
— Äî âèõîäó ³ç «Àçîâñòàë³»,
ïðîòÿãîì öèõ ì³ñÿö³â, â³í ïðîùàâñÿ ç íàìè. Ïðîùàâñÿ òðè
ðàçè, — ðîçïîâ³äàëà òîä³ Ìàð³àííà. — Öå íå ïåðåäàòè ñëîâàìè,
öå òàêèé á³ëü. ß ç ä³òüìè ñ³äàëà,
ìè â³ä÷àéäóøíî ìîëèëèñÿ. Ìè
â³ä÷óâàëè, ìè â³ðèëè, ùî íàø
Íàçàð÷èê æèâèé.
Âîñòàííº Ìàð³àííà ðîçìîâëÿëà ç ñèíîì 17 òðàâíÿ, êîëè
óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ âèõîäèëè ç
«Àçîâñòàë³».
— Â³í íàïèñàâ: «Ìàìà, ÷åêàé
ìåíå âäîìà! Ìåíå äîâãî íå áóäå
íà çâ'ÿçêó, ìîæå ì³ñÿöü, àëå ÷åêàé ³ âñå áóäå äîáðå», — êàæå æ³í-

Коли Назару виповнилося 18 років, підписав контракт із
ЗСУ, служив в «Азові». За рік хлопець став парамедиком і
навіть почав викладати, навчати інших
êà. — Âåñü öåé ÷àñ ìè ò³ëüêè çíàëè
ïðèáëèçíî, äå â³í, ùî â³í æèâèé.
Ï³ñëÿ òåðàêòó â Îëåí³âö³ ðîñ³éñüêà
ñòîðîíà æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ íå íàäàëà, ìè íå æèëè ï³ñëÿ 29 ëèïíÿ,
ìè âèæèâàëè, â³ðèëè ³ ìîëèëèñü.
Ïåðø³ ì³ñÿö³ ÿ íå âèòðèìóâàëà,
ÿ áóëà â æàõëèâîìó ñòàí³, ÿ ïëàêàëà, àëå ïîò³ì ïîáà÷èëà, ùî öå
íå âèõ³ä. ² ÿ ñïîä³âàëàñÿ.
ПАРАМЕДИК «ГРІНКА»
Ó ïîëîí 19-ð³÷íèé áîºöü Íàçàð Ãðèíöåâè÷ ðàçîì ç ³íøèìè
çàõèñíèêàìè ïîòðàïèâ ï³ñëÿ åâàêóàö³¿ ç çàâîäó «Àçîâñòàëü». ×îòèðè ì³ñÿö³ éîãî òðèìàëè â êîëîí³¿
îêóïîâàíî¿ òàê çâàíî¿ «ÄÍÐ».
Íà «Àçîâñòàë³» Íàçàð³é ³ç ïîçèâíèì «Ãð³íêà» òðèìàâ îáîðîíó
òðè ì³ñÿö³, áóâ ïàðàìåäèêîì —
ðÿòóâàâ ïîðàíåíèõ. Òàì éîãî

êîíòóçèëî, à ùå îòðèìàâ îñêîëêîâå ïîðàíåííÿ îáëè÷÷ÿ, áóëè
çëàìàí³ ðåáðà. Íàâ³òü ï³ñëÿ öüîãî
õëîïåöü ïðîäîâæóâàâ íàäàâàòè
ìåäè÷íó äîïîìîãó ïîáðàòèìàì.
Â³ííè÷àíèí çìàëêó õîò³â áóòè
â³éñüêîâèì. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà,
Íàçàðó áóëî ëèøå 11 ðîê³â. Ñàìå
òîä³ â³í ä³çíàâñÿ ïðî íîâîñòâîðåíèé îêðåìèé çàã³í ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Àçîâ». Ìð³ÿâ,
ùî êîëè äîñÿãíå ïîâíîë³òòÿ,
îáîâ’ÿçêîâî ïîïîâíèòü ðÿäè öüîãî ïîëêó. ² çä³éñíèâ ñâîþ ìð³þ.
Êîëè âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â, â³ííè÷àíèí ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç
ÇÑÓ, ñëóæèâ â «Àçîâ³». Çà ð³ê Íàçàð³é ñòàâ ïàðàìåäèêîì ³ íàâ³òü
ïî÷àâ âèêëàäàòè, íàâ÷àòè ³íøèõ.
Çà ïîðÿòóíîê ïîðàíåíèõ Íàçàð³ÿ Ãðèíöåâè÷à íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» ²²² ñòóïåíÿ.

«Хворий і виснажений». Мати Андрія Рибачка
розповіла про звільнення сина
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Çàõèñíèêà «Àçîâñòàë³» ç Â³ííè÷÷èíè, ìîëîäøîãî ñåðæàíòà 36-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè ìîðñüêî¿
ï³õîòè Àíäð³ÿ Ðèáà÷êà çâ³ëüíèëè
ç ïîëîíó ðîñ³ÿí.
Àíäð³é — ðîäîì ³ç Ëàäèæèíà.
Ìîëîäøèé ñåðæàíò 36-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè ìîðñüêî¿ ï³õîòè
³ìåí³ êîíòð-àäì³ðàëà Ìèõàéëà
Á³ëèíñüêîãî, çàõèùàº Óêðà¿íó ç
2018 ðîêó. Áîðîíèâ Ìàð³óïîëü ³ç
ïåðøèõ äí³â ïîâíîìàñøòàáíîãî
âòîðãíåííÿ ðîñ³¿. Â êâ³òí³ áîºöü
ðàçîì ³ç êîìàíäèðîì ïðîðâàâñÿ
íà «Àçîâñòàëü».
Áàòüêè ìîðñüêîãî ï³õîòèíöÿ
Êàòåðèíà ³ Þð³é Ðèáà÷êè ìåøêàþòü â Ëàäèæèí³. Ìàìà çà ïðîôåñ³ºþ êóõàð, áàòüêî — åêñêàâàòîðíèê. Õî÷ ¿õ ñèíè ïîëþáëÿþòü
êóõîâàðèòè ÿê ìàìà, ïðîòå îáîº
îáðàëè â³éñüêîâó ñïðàâó (ìîëîäøèé ñèí Äìèòðî òåæ ñëóæèòü).
Àíäð³é, çà ñëîâàìè ïàí³ Êàòåðèíè, ç³ øêîëè áóâ ïàòð³îòîì,
ìð³ÿâ çàõèùàòè Óêðà¿íó.

— Àíäð³é í³ñ ñëóæáó ó 36-³é
îêðåì³é áðèãàä³ ìîðñüêî¿ ï³õîòè, — ðîçïîâ³ëà ìàòè á³éöÿ Êàòåðèíà Ðèáà÷îê. — Â³éíà çàñòàëà
¿õ ó Ìàð³óïîë³, áóëè íà ìåòàëóðã³éíîìó êîìá³íàò³ ³ì. ²ëë³÷à. Ïîò³ì ÷àñòèíà ïðîáèâàëàñÿ
äî ïîëêó «Àçîâ» íà «Àçîâñòàë³». Ç
êâ³òíÿ ïî òðàâåíü âîíè òàì áóëè,
à 16 òðàâíÿ ¿ì äàëè íàêàç çäàòèñÿ
â ïîëîí. ×îòèðè ì³ñÿö³ í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íüîãî íå áóëî. Àëå
ìè ìîëèëèñÿ ³ ñïîä³âàëèñÿ íà âèçâîëåííÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.
Àíäð³é Ðèáà÷îê, ðàçîì ç ³íøèìè çàõèñíèêàìè «Àçîâñòàë³»,
21 âåðåñíÿ ïîâåðíóâñÿ ç ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó â Óêðà¿íó. Ìàòè
â³éñüêîâîãî Êàòåðèíà Ðèáà÷îê
íå îäðàçó âï³çíàëà ãîëîñ ñèíà,
êîëè òîé çàòåëåôîíóâàâ.
— Ñèí ïîäçâîíèâ ìåí³ 21-ãî
ââå÷åð³, — êàæå ìàìà â³éñüêîâîãî. — Â³í çàõâîð³â, òîìó íàâ³òü
íå âï³çíàëà éîãî òèõèé ãîëîñ.
Ñêàçàâ: «Ñëàâà Óêðà¿í³! Òè ùî,
ìåíå íå âï³çíàºø?» ß êàæó: «Í³,
íå âï³çíàþ». À â³í: «Öå ÿ, òâ³é

ñèí, Ðèáà÷îê Àíäð³é Þð³éîâè÷».
² òîä³ ÿ âæå çðîçóì³ëà ïî ³íòîíàö³¿, ùî öå â³í. Â³í ïîäçâîíèâ
î âîñüì³é âå÷îðà, à ÿ ñàìå òåëåâ³çîð äèâèëàñÿ. Ìåíå âñþ òðÿñëî,
ìè ç ÷îëîâ³êîì ïëàêàëè. Ñïîä³âàëèñÿ, ùî ìîæëèâî â ãðóäí³
â³äïóñòÿòü, à òóò òàêà ðàä³ñòü. Âñ³
íàø³ ð³äí³ ³ çíàéîì³ âæå ïî äðóãîìó êîëó òåëåôîíóþòü, çàïèòóþòü ïðî Àíäð³ÿ.
Çîâñ³ì ñêîðî, 10 æîâòíÿ, Àíäð³é
Ðèáà÷îê â³äçíà÷àòèìå ñâ³é 26-é
äåíü íàðîäæåííÿ, ð³äí³ õî÷óòü,
ùîá ñâÿòî â³äáóëîñÿ âäîìà, â Ëàäèæèí³. Õî÷à ñóìí³âàþòüñÿ, ùî
â öþ äàòó â³í ïîòðàïèòü äîäîìó.
— Â³í äóæå õâîðèé, ëåäâå ãîâîðèòü, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Ìåí³
ïîêè íå ðîçïîâ³äàº, ùî ç íèì.
Àëå â íüîãî ùå â Ìàð³óïîë³ áóëè
ïîðàíåííÿ, îñêîëêè â ñïèí³,
ïàëüö³ ñòåðïëè… àëå íà «Àçîâñòàë³» ïðî öå íå äóìàëè. ß ãîâîðèëà ïî â³äåîçâ'ÿçêó, òî áà÷èëà,
ÿêèé â³í âèñíàæåíèé. Ñõóä ïåâíî
íà ê³ëîãðàì³â 20–25. Êàæå, ùî
ãîäóâàëè òàê, ùîá ïðîñòî ç ãîëî-

Андрій ніс службу у 36-й окремій бригаді морської
піхоти. Боронив Маріуполь з перших днів повномасштабного
вторгнення росії
äó íå ïîìåðëè… ïåâíî áèëè ¿õ.
Àíäð³é íå ðîçïîâ³äàº, àëå ìè âñå
ðîçóì³ºìî.
Ïîêè ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü
ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ ³ ðåàá³ë³òàö³þ ó ×åðí³ãîâ³.
— Àíäð³éêî çàðàç ë³êóºòüñÿ
ó ãîñï³òàë³ â ×åðí³ãîâ³, — ãîâîðèòü ìàìà Àíäð³ÿ. — Äðóæèíà, ç

ÿêîþ âîíè ïîáðàëèñÿ ð³ê òîìó,
âæå ïî¿õàëà äî íüîãî. Ìè, áàòüêè,
ïîêè ÷åêàºìî, áî â íèõ ïðîõîäèòü
îáñòåæåííÿ. Òîìó ìè íå ¿äåìî,
áî íåâ³äîìî, êóäè éîãî íàïðàâëÿòü. Ìè ïðè¿äåìî ó ×åðí³ã³â,
à éîãî ìîæå é íå áóòè. Àëå ìè
îáîâ'ÿçêîâî ïðè¿äåìî íà äåíü
éîãî íàðîäæåííÿ, äå á â³í íå áóâ.
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ВІННИЦЯ ХОЧЕ ПОДРУЖИТИСЯ
З МІСТОМ КАРЛСРУЕ
Новий побратим  Німецьке
місто Карлсруе планує налагодити
побратимські зв’язки з нашим містом.
Вінницька влада готує проєкт угоди й
вже домовилася про студентські обміни.
Від цього «виграють» студенти нашого
Техуніверситету, адже Університет
Карлсруе вважається одним із кращих
політехнічних вишів Німеччини
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó Â³ííèö³ ìîæå
ç’ÿâèòèñÿ ùå îäíå
ì³ñòî-ïîáðàòèì.
Öå Êàðëñðóå, í³ìåöüêå ì³ñòî
ó çåìë³ Áàäåí-Âþðòåìáåðã. Ïðî
öå éäåòüñÿ â ð³øåíí³ âèêîíêîìó
â³ä 22 âåðåñíÿ ¹ 1988.
«Âðàõîâóþ÷è ³í³ö³àòèâó ì³ñòà
Êàðëñðóå ùîäî íàëàãîäæåííÿ
ïîáðàòèìñüêèõ çâ’ÿçê³â ³ç Â³ííèöåþ, ï³äãîòóâàòè Óãîäó ïðî
ïîáðàòèìñòâî ì³æ Â³ííèöüêîþ
ì³ñüêîþ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ òà ì³ñòîì Êàðëñðóå (çåìëÿ
Áàäåí-Âþðòåìáåðã, Í³ìå÷÷èíà)», — ïèøóòü â ð³øåíí³, ÿêå
ùå ìàþòü çàòâåðäèòè íà ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè.
Ïåðøèì êðîêîì íàëàãîäæóâàííÿ ïàðòíåðñòâà ñòàíóòü ñòóäåíòñüê³ îáì³íè: â³ííèöüê³ ó÷í³ âèø³â çìîæóòü ñòàæóâàòèñÿ ó ì³ñò³
Êàðëñðóå, çàÿâèëè ó Â³ííèöüê³é
ì³ñüê³é ðàä³.
ЩО ВІДОМО ПРО
МАЙБУТНЬОГО ПОБРАТИМА?
Êàðëñðóå — ì³ñòî, ÿêå çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ ñõîæå íà Â³ííè-

öþ. Íà ê³íåöü 2020 ðîêó òóò ïðîæèâàëè 308 òèñÿ÷ ëþäåé (ó Â³ííèö³ — 370 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â
íà 2017 ð³ê).
Â í³ìåöüêîìó ì³ñò³ º òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé ââàæàºòüñÿ íàéñòàðøèì ó Í³ìå÷÷èí³
òà îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ó òàêèõ
íàïðÿìàõ íàâ÷àííÿ, ÿê ìàøèíîáóäóâàííÿ, ³íôîðìàòèêà é åëåêòðîòåõí³êà.
Ó Êàðëñðóå ðîçâèíåíà ìåðåæà ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó — º
àâòîáóñ, ôóí³êóëåð, à òðàìâàéí³
êîë³¿ ïîºäíàí³ ³ç çàë³çíè÷íèìè,
çàâäÿêè ÷îìó òðàìâàéí³ âàãîíè
âîçÿòü ìåøêàíö³â ó ïåðåäì³ñòÿ.
Îêð³ì òîãî, â í³ìåöüêîìó
ì³ñò³ ðîçâèíåíà ïðîìèñëîâ³ñòü,
ÿêà ïðåäñòàâëåíà òàêèìè íàïðÿìêàìè: òðàíñïîðòíå é åëåêòðîòåõí³÷íå ìàøèíîáóäóâàííÿ,
íàôòîïåðåðîáíà, ìåòàëîîáðîáíà,
õ³ì³÷íà, ïîë³ãðàô³÷íà, õàð÷îâà
ïðîìèñëîâ³ñòü. Ó ì³ñò³ çíàõîäèòüñÿ íàéá³ëüøèé ó Í³ìå÷÷èí³
íàôòîïåðåðîáíèé çàâîä.
² äî ñëîâà, ìóí³öèïàë³òåò Êàðëñðóå ïóáë³÷íî ï³äòðèìóº Óêðà¿íó
ó â³éí³ ç ðîñ³ºþ.
«Ó äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ â³äáóëàñü
äåìîíñòðàö³ÿ. Áóëî á³ëüøå òèñÿ÷³

ëþäåé, â îñíîâíîìó óêðà¿íö³â.
Ìåð ì³ñòà Ôðàíê Ìåíòðóï ïðèâ³òàâ óêðà¿íö³â ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ïðîâ³â ïàðàëåë³
ç ïîä³ÿìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
òà çàêëèêàâ ï³äòðèìóâàòè Óêðà¿íó!» — íàïèñàâ íà ñâî¿é facebookñòîð³íö³ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.
У ВІННИЦІ БУЛИ ДВА «БРАТИ»
В РОСІЇ
Íàðàç³ ó íàøîãî ì³ñòà º ø³ñòü
ïîð³äíåíèõ ì³ñò: Êåëüöå, Ïîëü-

Ó Êàðëñðóå º
òåõóí³âåðñèòåò, äå
íàéêðàùå âèêëàäàþòü
ìàøèíîáóäóâàííÿ,
³íôîðìàòèêó é
åëåêòðîòåõí³êó
ùà; Ï³òåðáîðî, Âåëèêîáðèòàí³ÿ;
Á³ðì³íãåì, ÑØÀ; Áóðñà, Òóðå÷÷èíà; Áàò-ßì, ²çðà¿ëü; Ïàíåâåæèñ, Ëèòâà.
Äî ïî÷àòêó ã³áðèäíî¿ â³éíè
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè òà àíåêñ³¿
ðîñ³ºþ Êðèìó, ó Â³ííèö³ áóëî
ùå äâà ïîáðàòèìè ç ðîñ³¿ — öå
Ëèïåöüê òà Íåâñüêèé ðàéîí
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó. Äî íèõ
çâåðòàëèñÿ äåïóòàòè â³ííèöüêî¿

Ринкова площа в Карлсруе. Серед пам'яток тут особливо
цікавою є піраміда, яка була побудована над гробницею
маркграфа Карла III Вільгельма
ì³ñüêðàäè ó áåðåçí³ 2014 ðîêó,
ïåðåä ïî÷àòêîì «ðåôåðåíäóìó»
â Êðèìó.
«Ïîêà íå ïîçäíî, ìû âìåñòå
ñ âàìè ìîæåì îñòàíîâèòü âîéíó,
êîòîðàÿ ñòó÷èòñÿ ê íàì â äâåðè. Ïðèçûâàåì âàñ îáðàòèòüñÿ
ê ðóêîâîäñòâó âàøåãî ãîñóäàðñòâà ñ ïðîñüáîé íå âòÿãèâàòüñÿ

âî âíóòðèïîëèòè÷åñêèé êîíôëèêò â Óêðàèíå», — çà÷èòóâàâ
çâåðíåííÿ äåïóòàò ì³ñüêðàäè
Ñòåïàí Áåññîëîâ.
Íà ëèñòè â³ä ðîñ³ÿí íå îòðèìàëè æîäíî¿ â³äïîâ³ä³. ² ò³ëüêè
ó 2016 ðîö³ Â³ííèöüêà ì³ñüêà âëàäà ðîç³ðâàëà ç íèìè ïîáðàòèìñüê³
ñòîñóíêè.

В чому суть побратимства?
З сайту міської ради читаємо, що
міста-побратими — це міста, розташовані в різних державах, між
якими встановлені постійні дружні
зв’язки для взаємного ознайомлення з життям, культурою та історією, з метою укріплення співробітництва.
«Співробітництво міст полягає
в обміні делегаціями, художніми та спортивними колектива-

ми, виставками, літературою, кінофільмами, фотоматеріалами,
організації різноманітних проектів
з метою вивчення та розуміння історичних, культурних, життєвих
подібностей та розбіжностей,
в обміні інформацією про життя
міст та ведення міського господарства», — йдеться в поясненні.
Утім нинішній час показав ще одну
перевагу від побратимства — гу-

манітарна допомога. Жителі
поріднених міст передавали Вінниці медикаменти, речі та харчі, вантажі для наших захисників;
приймали вінницькі родини, які
шукали прихисток від війни. А нещодавно польське місто Кельце
подарувало Вінниці два автобуси,
які пройшли повний капремонт і
невдовзі почнуть їздити вулицями
нашого міста.

«Маріуполь — це Україна»: переселенці вийшли
на акцію проти псевдореферендуму
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Ó ñóáîòó, 24 âåðåñíÿ, ïåðåñåëåíö³ ç Ìàð³óïîëÿ òà ³íøèõ îêóïîâàíèõ ì³ñò âèéøëè íà íàö³îíàëüíó
ìèðíó àêö³þ ïðîòè ïñåâäîðåôåðåíäóìó, îðãàí³çîâàíîãî Ðîñ³ºþ.
«Í³ ôåéêîâîìó ðåôåðåíäóìó!»,
«Ìàð³óïîëü — öå Óêðà¿íà!». Ç
òàêèìè ãàñëàìè ó Â³ííèö³ ïåðåñåëåíö³ ç³áðàëèñÿ á³ëÿ öåíòðó
«ßÌàð³óïîëü», ùîá ïîêàçàòè, ùî
¿õ ì³ñòî áóëî, º ³ áóäå óêðà¿íñüêèì
ïîïðè áóäü-ÿê³ ôåéêîâ³ ðåôåðåíäóìè.
— Á³ëüø³ñòü ìàð³óïîëüö³â, à öå
ìàéæå 200 òèñÿ÷ ëþäåé, âæå âè¿õàëè íà â³ëüíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, — ãîâîðèâ íà ïî÷àòêó ç³áðàííÿ
Îëåêñàíäð Õàëÿâ³íñüêèé, êåð³âíèê öåíòðó «ßÌàð³óïîëü». — Êîæåí ç íèõ çðîáèâ ñâ³é ñïðàâæí³é
âèá³ð çà Óêðà¿íó. Íàðàç³ â îêóïîâàíîìó ì³ñò³ äîñ³ çàëèøàþòüñÿ
ìàð³óïîëüö³, ÿê³ ñòàëè çàðó÷íèêàìè ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â. Âîíè
÷åêàþòü íà äåîêóïàö³þ, ïðîòå
íå ìîæóòü âèéòè íà àêö³¿ ïðîòåñòó

÷åðåç ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó. Òîìó
ìàð³óïîëüö³ âèõîäÿòü, àáè ï³äòðèìàòè Ìàð³óïîëüñüêèé Ñïðîòèâ òà
ãîëîñíî ñêàçàòè: Ìàð³óïîëü — öå
Óêðà¿íà! Òàê áóëî, º ³ áóäå!
Òàêîæ íà àêö³þ ó Â³ííèöþ ñüîãîäí³ ïðè¿õàëè áëèçüê³ òà ð³äí³
çàõèñíèê³â Ìàð³óïîëÿ, ÿê³ âèìàãàþòü ïîâåðíåííÿ ñâî¿õ ð³äíèõ ç
ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó.
Ìàð³óïîëüö³ òà ³íø³ ïåðåñåëåíö³
ç ïëàêàòîì ³ç çîáðàæåííÿì «Ôîðòåö³ Àçîâñòàë³» ï³ä ã³ìí Óêðà¿íè
íå ñòðèìóâàëè ñâî¿ åìîö³¿. ² äîðîñë³, ³ ìàë³ ïëàêàëè ÷åðåç òå,
ùî íèí³ íå ìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ
äî ñâî¿õ ð³äíèõ ì³ñò.
— Ìè ìåøêàíö³ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, ïåðå¿õàëè ñþäè â 2015 ðîö³,
òîìó ùî â íàø³ äîì³âêè ïðèéøëà
ðîñ³ÿ, — ãîâîðèòü ïåðåñåëåíêà. —
Ìè âæå ñê³ëüêè ðîê³â íå ìàºìî
äîìó. Ìè ïðîòè ðåôåðåíäóì³â, ÿê³
ìàþòü ïðîâîäèòèñü íà íàøèõ çåìëÿõ. Òîìó ùî 10% ìåøêàíö³â òèõ
òåðèòîð³é íå ìîæóòü âèð³øóâàòè
çà âñ³õ. Ìè íå ìîæåìî íàðàç³ ïîâåðíóòèñü òóäè, òîìó ðåôåðåíäóì

íå ìîæå áóòè ïðîâåäåíèé.
Ïåðåñåëåíö³ âïåâíåí³, ùî ëþäè,
ÿê³ çàëèøèëèñÿ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ, íå ìàþòü ïðàâà âèáîðó ³
çíàõîäÿòüñÿ â ïîëîí³ ó ðîñ³éñüêèõ
îêóïàíò³â.
— ß ìåøêàíåöü Õåðñîíó, âè¿õàâ
ç îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿ â òðàâí³, —
ðîçïîâ³äàº Ãåííàä³é. — Ñë³äêóþ
çà ïîä³ÿìè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ
íà ìî¿é ìàë³é Áàòüê³âùèí³. ß ä³çíàâñÿ, ùî ó Â³ííèö³ áóäå â³äáóâàòèñÿ çàõ³ä, äå ëþäè áóäóòü âèñëîâëþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ ñòîñîâíî
ôåéêîâîãî ðåôåðåíäóìó. Îò ³ âèð³øèâ òåæ ïðèéòè ³ âçÿòè ó÷àñòü.
Òîìó ùî ìåíå íå âëàøòîâóº òå,
ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ. ß íå â³ðþ,
ùî õî÷ 1% ìåøêàíö³â, ÿê³ òàì
çàëèøèëèñÿ, ï³äòðèìóþòü öþ ïîä³þ. Ìîæëèâî, õòîñü òàì, ï³ä ïðèìóñîì, ùîñü ³ ï³äïèøå. Ìîæëèâî,
º òàì ïåâíèé â³äñîòîê ðîñ³éñüêèõ
ãðîìàäÿí, àëå â³í íå ñòâîðþº ³
í³êîëè íå ñòâîðþâàâ ïîãîäè.
ß ââàæàþ, ùî öå ôåéêîâà ïîä³ÿ,
ÿêà ïîòð³áíà ðîñ³ÿíàì, ùîá çàìàíèòè ñþäè ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Íåõàé

Більшість маріупольців виїхали на вільну Україну. Вони
виступали проти фейкових референдумів на окупованих
територіях
ïðè¿çäÿòü — â íàñ çåìëÿ õîðîøà,
àëå äîáðèâà í³êîëè íå çàâàæàþòü.
Ìàð³óïîëüö³ çàÿâëÿþòü, âñ³, õòî
çàëèøèâñÿ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ, ÷åêàþòü íà ïîâåðíåííÿ
Óêðà¿íè.
— Öåé ðåôåðåíäóì äëÿ ìåíå
í³ùî, öå ³ì³òàö³ÿ, êàðòèíêà, äëÿ
íà¿âíèõ òèõ, õòî ÷åêàâ íà öåé
ðîñ³éñüêèé ìèð, — ïåðåêîíàíà
Àííà ç Ìàð³óïîëÿ. — Àëå â³í í³÷îãî íå âèð³øèòü.

Íàãàäàºìî, ùî ç 23 ïî 27 âåðåñíÿ îêóïàö³éí³ àäì³í³ñòðàö³¿ Äîíåöüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ òà
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñòåé ïðîâîäèëè
«ðåôåðåíäóìè» çà ïðèºäíàííÿ
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè
äî ðîñ³¿.
Ìèðí³ àêö³¿ òàêîæ ïðîõîäèëè
ó Äí³ïð³, Êèºâ³, Êðîïèâíèöüêîìó,
Õìåëüíèöüêîìó, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Êàëóø³, Îäåñ³, Ëüâîâ³, ×åðêàñàõ ³ Òåðíîïîë³.
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«МОЖЕ СОТНІ РОКІВ СТОЯТИ».
СТОЛЯР ПРОДАЄ ДУБОВИЙ СТІЛ
Допомога армії  У столяра Миколи
Демчука син, внук і зять — на війні.
Продати стіл вирішив, коли внук поїхав
до батька, щоб разом захищати країну.
Дубовий стіл, який виставив на продаж, —
шедевр столярного мистецтва. Застеляти
скатертину не варто, аби не закривати
краcу природного малюнка деревини. Ще
переваги — його екологічність, довговічність,
міцність… Де і за скільки можна купити?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Ç³ ñòîëÿðåì «çîëîò³ ðóêè», ÿê íàçèâàþòü Ìèêîëó
Äåì÷óêà ò³, õòî
áà÷èâ éîãî ðîáîòè, ïîçíàéîìèâ
æóðíàë³ñòà RIA ãîëîâà ì³ñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Ñîþç ×îðíîáèëü
Óêðà¿íè» Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé.
— Íàø Ìèêîëà çðîáèâ òàêîãî
ñòîëà, çà ÿêèì ëþáî-äîðîãî ïîñèä³òè íàâ³òü áåç ÷àðêóâàííÿ, —
êàæå Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé. —
Õî÷å ïðîäàòè, à âèðó÷åí³ ãðîø³
ïåðåäàòè â³éñüêîâèì. Ó íüîãî
ñèí, âíóê ³ çÿòü íà â³éí³.
ßñòðåìñüêèé óòî÷íèâ, ùî ç
Äåì÷óêîì âîíè çíàéîì³ äàâíî — ðàçîì áðàëè ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
àòîìí³é ñòàíö³¿. Â³äòîä³ ï³äòðèìóþòü äðóæí³ êîíòàêòè.
Ðàçîì ç ßñòðåìñüêèì ¿äåìî
â Áîõîíèêè, äå ïðîæèâàº Ìèêîëà Äåì÷óê.
ЗАКІНЧИВ РОБОТУ 23-ГО
ЛЮТОГО
Ó áóäèíêó ìàéñòðà äåê³ëüêà
ñòîë³â ç äåðåâèíè äóáà. Îäèí
³ç íèõ íà êóõí³. Çðîáèâ éîãî
ùå 20 ðîê³â òîìó. Òîé, ÿêèé
ïðîïîíóº íà ïðîäàæ, ìàº ñâîþ
³ñòîð³þ. Ðîáîòó íàä íèì çàê³í-

÷èâ 23 ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó.
Íàñòóïíîãî ðàíêó, ÿê â³äîìî,
ïî÷àëàñÿ â³éíà.
×îëîâ³ê êàæå, ùî ðàçîì ³ç
äðóæèíîþ, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ¿õí³õ
îäíîñåëüö³â, ïåðåäàâàëè äëÿ
íàøèõ çàõèñíèê³â ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ — òå, ùî âèðîñòèëè íà ãîðîä³, ùî çàãîòîâèëè
ó ïîãðåá³. Ä³ñòàëè ç âëàñíèõ çàîùàäæåíü òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Àëå õî÷åòüñÿ ùå ÷èìîñü äîïîìîãòè. Ãðîøåé, ÿêèìè ìîæíà á ïîä³ëèòèñÿ, ó ðîäèíè íåìà.
Äî òîãî æ, ÷îëîâ³ê íà ãðóï³ ³íâàë³äíîñò³. «Çàðîáèâ» áîëÿ÷êó
ó ×îðíîáèë³ ï³ä ÷àñ ë³êâ³äàö³¿
àâàð³¿ íà àòîìí³é ñòàíö³¿.
Êîëè çàéøëà ìîâà ïðî ×îðíîáèëü, Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé
ðîçïîâ³â, ùî Ìèêîëà Äåì÷óê
îäíîãî ðàçó â³ñ³ì ãîäèí ïðîâ³â
á³ëÿ ðåàêòîðà. Íàñòóïíîãî äíÿ
éîãî â³äïðàâèëè íà ë³êóâàííÿ.
Íàäòî âåëèêó äîçó îïðîì³íåííÿ
ä³ñòàâ ïîæåæíèé.
Òåïåð â³í ³ç ðîäèíîþ õî÷å
ï³äòðèìàòè íàøèõ çàõèñíèê³â.
²äåÿ ïðîäàòè ñò³ë ç’ÿâèëàñÿ òîä³,
êîëè íà â³éíó ï³øîâ âíóê. Äðóæèíà Òåòÿíà ï³äòðèìàëà ÷îëîâ³êà. Ñèí ñêàçàâ òàê: «Áàòüêó,
öå òâîÿ ðîáîòà, íå êîæíîìó ï³ä
ñèëó òàêà ìàéñòåðí³ñòü, òîá³ é
âèð³øóâàòè — ïðîäàòè ³ ï³äòðèìàòè õëîïö³â íà â³éí³, ÷è çàëèøèòè éîãî â ñåáå â áóäèíêó».

ПРАПОР З АВТОГРАФАМИ
ВІЙСЬКОВИХ
Âíóê Äåì÷óê³â — Äåíèñ, ñèí
¿õíüî¿ äî÷êè, íå çì³ã çàëèøàòèñÿ
âäîìà ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî áàòüêî
ï³øîâ íà â³éíó. Õëîïöåâ³ ò³ëüêè
21 ð³ê. Éîãî áàáóñÿ, ïàí³ Òåòÿíà,
íå ïðèõîâóº, ùî íå õîò³ëà â³äïóñêàòè âíóêà.
— Ñê³ëüêè íå ïðîñèëà, ÿê
íå óìîâëÿëà, íàâ³òü ïëàêàëà,
í³÷îãî íå äîïîìîãëî, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òåòÿíà. — Ñêàçàâ,
ÿ ¿äó äî òàòà, ³ ïî¿õàâ. Ñïåðøó
âîíè äîìîâèëèñÿ, áàòüêî Äåíèñà óçãîäèâ, àáè õëîïöÿ âçÿëè
ó ¿õí³é ï³äðîçä³ë. Àëå çàðàç âîíè
íå ðàçîì. Òåëåôîíóº, êàæå, ùî
íåäàëåêî â³ä òàòà, àëå íå ç íèì
ðàçîì. Îáèäâà äåñü íà ï³âäí³.
Ñèí Äåì÷óê³â Âàëåð³é ïðîôåñ³éíèé â³éñüêîâèé, îô³öåð. Âèêî-

Âàðò³ñòü òàêîãî
øåäåâðà ñòîëÿðíîãî
ìèñòåöòâà ïðèáëèçíî
òèñÿ÷à äîëàð³â.
Óñ³ ãðîø³ ìàéñòåð
ïåðåäàñòü íà ÇÑÓ
íóâàâ çàâäàííÿ â ÀÒÎ/ÎÎÑ. Ïîáóâàâ ó ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ áîéîâèõ
ä³é. Ïàí Ìèêîëà ïîêàçóº ïðàïîð,
ÿêèé Âàëåð³é ïîäàðóâàâ áàòüêîâ³ é ìàì³. Íà íüîìó àâòîãðàôè
éîãî ïîáðàòèì³â. Çàçíà÷åíî äåÿê³ ì³ñòà, ÿê³ âîíè çàõèùàëè â³ä
ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â.
Ïàí Ìèêîëà ãîâîðèòü, ùî öå
â³í ïîïðîñèâ ñèíà, àáè õëîïö³
ï³äïèñàëè ïðàïîð. Êàæå, öå áóëà
ìîÿ ³í³ö³àòèâà. Âàëåð³é íå â³äìîâèâ ìåí³.
— Êîëè ó Â³ííèö³ â³äêðèþòü
Ìóçåé ìóæí³õ, ïåðåäàì òóäè ïðàïîð, — ãîâîðèòü Ìèêîëà Äåì÷óê.
СПРАВЖНІЙ ШЕДЕВР
Òåïåð ðîçïîâ³ìî òðîõè á³ëüøå
ïðî ñò³ë, ÿêèé ìàéñòåð âèñòàâëÿº
íà ïðîäàæ. Äåðåâèíó äëÿ éîãî
âèãîòîâëåííÿ Äåì÷óê ãîòóâàâ
ï³âòîðà ðîêó — ñïåðøó ñóøèâ

Понад два метри довжина, майже метр ширина
Довжина стола — 2,35 м, ширина — 93 см,
висота — 80 см, ширина дощок, з яких
зроблена кришка, 25–30 см, товщина —
чотири сантиметри. Кути кришки овальної
форми.
Внизу є підставка для ніг.
Майстер уточнює, що кришка знімається.
Це для того, аби можна було транспорту-

За таким столом навіть без чарки приємно
поспілкуватися. На фото — давні друзі-чорнобильці — ліворуч
Микола Демчук, праворуч — Михайло Ястремський
íà ïîâ³òð³, ïîò³ì äîñóøóâàâ
ó ñïåö³àëüí³é êàìåð³. «Ï³äãàíÿòè»
ïðîöåñ ñóø³ííÿ íå ìîæíà. Êàæå,
ÿêùî äîøêè îäðàçó ïðîñòàâèòè
â êàìåðó, ç ÷àñîì ¿õ ïîêðóòèòü.
Äåðåâî æèâå, âîíî äèõàº, íàâ³òü
÷åðåç íàéìåíø³ ïîðè.
Ìàéñòåð çàñòåð³ãàº: «×èñòå äåðåâî íå ëþáèòü ñîíöÿ». Öèì ïîïåðåäæóº ìàéáóòíüîãî ïîêóïöÿ,
ùî ñò³ë íå ïîâèíåí çíàõîäèòèñÿ,
ñêàæ³ìî, íà òåðàñ³. Â³í äëÿ ïðèì³ùåííÿ.
Íà âñ³é ïîâåðõí³ êðèøêè —
æîäíîãî ñó÷êà. Íå âèäíî ñó÷ê³â òàêîæ íà í³æêàõ ñòîëà. Äóæå
ãàðíèé ìàëþíîê íà ïîâåðõí³
êðèøêè. Òàêèé âèãëÿä ìàº äåðåâèíà. ßê ïîÿñíèâ ïàí Ìèêîëà,
öþ êðàñîòó íå âàðòî çàêðèâàòè
ñêàòåðòèíîþ. À ÿêùî îá³äàòè?

— Òàð³ëêè ç ãàðÿ÷èìè ñòðàâàìè ìîæíà ñòàâèòè ñì³ëèâî, öå
íå çàøêîäèòü ïîâåðõí³ ñòîëà, —
ãîâîðèòü ïàí Ìèêîëà. — Êàñòðóë³, ÷è êàçàí÷èêè, áàæàíî ñòàâèòè íà ï³äñòàâêè. Öå ïåðåâ³ðåíî
íåîäíîðàçîâî. Òàêèé ñò³ë ó íàñ
íà êóõí³. ² ìè öå ðîáèìî ùîäíÿ.

Контакти
Координатором збору коштів
буде голова міської організації «Союз Чорнобиль України»
Михайло Ястремський.
Телефон майстра, власника
стола Миколи Демчука —
067–293–24–87;
тел. Михайла Ястремського —
067–359–11–68.

«Чорнобильці», підтримайте!

вати, чи переносити з місця на місце.
— Деревина дуба важка, — уточнює пан Микола. — Кришка важить не менше 70 кілограмів. Ніжки стола не знімаються.
Співрозмовник зауважує, що його виріб
розрахований для приватного будинку.
Можна поставити також у міській квартирі, якщо дозволяє площа.

— Всі кошти, які покупець заплатить за такий виріб, передам нашим військовим, —
говорить Микола Демчук. — Це буде внесок нашої сім’ї у майбутню Перемогу над
російськими окупантами. Якщо покупець
вирішить зробити ще й свій внесок, звичайно, подякуємо йому за такий благородний вчинок.

Вартість такого шедевра столярного мистецтва приблизно тисяча доларів.
П а н М и кол а та ко ж з в е р та є т ь с я
до «чорнобильців», ліквідаторів аварії
на ЧАЕС. Просить підтримати його ініціативу і додати свої внески у загальну
скарбничку. Аби соліднішою вийшла загальна сума.
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ЗАСУДЖЕНУ ЗА СМЕРТЬ ДИТИНИ
ЛІКАРКУ НАРЕШТІ ЗАТРИМАЛИ
Тяганина  Рік у в’язниці, два роки
не займатись лікарською діяльністю,
мільйон гривень компенсації — такий
вирок призначив суд лікарю Олені
Нетичинській за професійну недбалість,
внаслідок якої помер п’ятирічний Віталік
Житник. Вирок набрав чинності 12 липня.
Затримали її аж 19 вересня. Весь цей
час лікарка приймала пацієнтів і писала
клопотання про відстрочку виконання
вироку через поганий стан здоров’я
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó ïîíåä³ëîê,
19 âåðåñíÿ, â àïåëÿö³éíîìó ñóä³
ðîçãëÿäàëè ÷åðãîâå êëîïîòàííÿ
çàõèñíèêà ë³êàðêè Îëåíè Íåòè÷èíñüêî¿ ïðî òå, ùîá â³äêëàñòè
âèêîíàííÿ âèðîêó çà ë³êàðñüêó
íåäáàë³ñòü. Çà ì³ñÿöü äî öüîãî,
23 ñåðïíÿ, ñóä òàêó ñàìó àïåëÿö³þ â³äõèëèâ. Íà ñóä äî Â³ííèö³
Îëåíà Íåòè÷èíñüêà íå ïðè¿õàëà,
¿¿ ÿêðàç âðàíö³ 19 âåðåñíÿ çàòðèìàëè. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âèðîê íàáðàâ ÷èííîñò³. ² íàâ³òü öå ùå íå ê³íåöü.
ДВА МІСЯЦІ БІГАЛА ВІД
ТЮРМИ
Ñïðàâà â ñóä³ áóëà ÷îòèðè
ðîêè, ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðèçíà÷èâ ë³êàðþ ð³ê â’ÿçíèö³, àïåëÿö³ÿ — ï³äòâåðäèëà âèðîê. Âæå
äâà ì³ñÿö³ Íåòè÷èíñüêà ìàº â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ, àëå âåñü ÷àñ
íîñèëà äîâ³äêè ïðî õâîðîáè ³
ïèñàëà êëîïîòàííÿ.
Çà ñëîâàìè àäâîêàòà ßðîñëàâà
Ìàðòèíþêà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿâ
ñòîðîíó ïîòåðï³ëèõ, öåé âèðîê
ë³êàðêà îñêàðæóâàëà â àïåëÿö³éíîìó ñóä³. ² Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ áåç çì³í
âèðîê Íåìèð³âñüêîãî ðàéîí-

íîãî ñóäó: âèçíàâ ¿¿ âèíóâàòîþ
ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ — íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â
ÿê ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà.
— Çâ³ñíî, âîíà ìîæå íàïèñàòè êàñàö³éíó ñêàðãó. Àëå ïîêè
Âåðõîâíèé ñóä áóäå ðîçãëÿäàòè
ñïðàâó, â³í íå ìîæå â³äì³íèòè
ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó, — ãîâîðèòü àäâîêàò. — Òîáòî ç 15 ëèïíÿ ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
ìàëî á âæå âèêîíóâàòèñü (íà âèêîíàííÿ âèðîêó äàºòüñÿ 5 äí³â).
² ë³êàðêà ìàëà á óæå â³äáóâàòè
ïîêàðàííÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî
áóäå ðîçãëÿäàòè êàñàö³éíèé ñóä
¿¿ ñïðàâó ÷è í³.
ЧОМУ ТАК ДОВГО
ЗАТРИМУВАЛИ
Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëèõ Â³êòîð³¿ Áåë³ìåíêî,
ÿêùî îñîáà âèçíàíà âèííîþ,
òî ïîë³ö³ÿ ìàº âèêîíàòè öåé
âèðîê. Àëå.
— Ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ç àïåëÿö³éíîãî ñóäó ñïðàâà Íåòè÷èííñüêî¿ áóëà â Íåìèðîâ³ äåñü
çà òèæäåíü, àëå íà âèêîíàííÿ
â ïîë³ö³þ ¿¿ í³õòî íå íàïðàâèâ, —
ãîâîðèòü ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëèõ.
Àäâîêàò ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè
ßðîñëàâ Ìàðòèíþê òåëåôîíóâàâ
äî Íåìèð³âñüêîãî ñóäó ³ç çàïèòàííÿì, ÷è íàïðàâèëè ñïðàâó

Вже два місяці Нетичинська має відбувати покарання. Але весь час носила довідки про
хвороби і писала клопотання
íà âèêîíàííÿ ³ îòðèìàâ â³äïîâ³äü — í³.
— ×îìó? — çàïèòàâ àäâîêàò.
— Áî â íàñ íåìàº ìàðîê ³ êîíâåðò³â, — â³äïîâ³ëè â ñóä³.
Â³êòîð³ÿ Áåë³ìåíêî çàòåëåôîíóâàëà äî ïðîêóðîðà: «À âè
íå ö³êàâèòåñü âçàãàë³, ÿê âèêîíóºòüñÿ âèðîê ñóäó?» Â³äïîâ³äü

Ñïðàâà â ñóä³ áóëà
÷îòèðè ðîêè, ñóä
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
ïðèçíà÷èâ ë³êàðþ ð³ê
â’ÿçíèö³, àïåëÿö³ÿ —
ï³äòâåðäèëà âèðîê
áóëà íåâíÿòíîþ, àëå â ïðîêóðîð³â íàïåâíå º ÿêàñü âíóòð³øíÿ
ñòàòèñòèêà, òîìó ùî êîäåêñîì
íå ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
÷è îáîâ’ÿçêè ïðîêóðîðà, ùîá
â³í çà öèì ñòåæèâ. Òèì íå ìåíø
ïðîêóðîð, êîëè ä³çíàâñÿ, ùî âèðîê äëÿ âèêîíàííÿ í³õòî íå íàïðàâèâ, ïî¿õàâ ó Íåìèð³âñüêèé
ñóä, âçÿâ éîãî ³ íàïðàâèâ ó Ëè-

Як сталася трагедія?
У приймальне відділення Оратівської районної лікарні 29 січня 2018 року о 18.45 звернулась
мати з хлопчиком Віталієм Житником. Дитина скаржилася на біль
у животі. Після надання медичної
допомоги мати з дитиною покинули відділення. О 4.30 ранку,
30 січня, батьки самостійно привезли до лікарні мертву дитину.
Причина смерті — заворот петлі
тонкої кишки із защемленням та
некрозом. Масивна крововтрата.
У смерті сина батьки звинувачували чергового лікаря відділення екстреної медичної допомоги
Оратівської центральної районної
лікарні Олену Нетичинську.
Щоб оцінити якість надання
меддопомоги лікарем, у березні
2018 року відбулося засідання
клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я. У складі
комісії профільні лікарі Вінницької
обласної дитячої лікарні, представники департаменту охорони
здоров’я, судово-медичні експер-

ти, патологоанатоми…
У повній стенограмі засідання
клініко-експертної комісії, на якій
була присутня лікарка Олена Нетичинська, лікарі та спеціалісти постійно піднімали наступні питання:
чому на огляд не викликали хірурга (при болях живота маленької
дитини це обов’язково), чому
не зробили аналізи сечі та крові,
на яких підставах дитині давали
спазмолітики папаверин та платифілін, чому дитині промивали
шлунок газованою «Боржомі»,
коли за протоколом таку маніпуляцію потрібно проводити зондом
та в умовах стаціонару.
Якщо брати до уваги висновки
лікарів (майже одноголосні), вимальовувалася така картина: короткочасне перебування дитини
в лікарні (близько 45 хвилин)
не дало змогу лікарю запідозрити гостру хірургічну патологію.
Тактика лікування не відповідала
уніфікованому клінічному протоколу медичної допомоги дітям

із функціональними гастроінтестинальними розладами, затвердженими наказом МОЗ України
№59 від 29.01. 2013.
І висновок, який комісія зробила
зі слів Нетичинської: «Лікарська
помилка — не запрошення на консультацію хірурга. Помилка батьків — відмова від госпіталізації».
Справа слухалася за частиною
другою статті 140 Кримінального кодексу України «Невиконання чи неналежне виконання
медичним або фармацевтичним
працівником своїх професійних
обов’язків унаслідок недбалого
чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого». Недбалість,
яка спричинили тяжкі наслідки
неповнолітньому, карається обмеженням волі на строк до п’яти
років або позбавленням волі
на строк до трьох років (із забороною обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років).

ïîâåöüêèé â³ää³ë ïîë³ö³¿. Àëå ç
Ëèïîâåöüêîãî â³ää³ëó öåé âèðîê
íàïðàâèëè â Îðàò³âñüêó ïîë³ö³þ.
Íà öüîìó âñ³ âèð³øèëè, ùî ñïðàâà âèêîíàíà. Òà ïðîõîäèòü äâà
òèæí³, äî àäâîêàò³â òåëåôîíóº
Òåòÿíà Æèòíèê, ìàìà ïîìåðëîãî õëîï÷èêà, ³ çàïèòóº: «À öåé
âèðîê ñóäó êîëèñü âèêîíàºòüñÿ?»
— Ë³êàðêà Íåòè÷èíñüêà ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè â Îðàò³âñüê³é
ë³êàðí³ ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, ïðèéìàº ïàö³ºíò³â, êð³ì òîãî, âîíà
ùå õîäèòü íà ïðèéîì â ñåëî, äå
æèâåìî ìè, — ðîçïîâ³äàº Òàíÿ
Æèòíèê.
Àäâîêàò ßðîñëàâ Ìàðòèíþê
â÷åðãîâå ðîáèòü àäâîêàòñüêèé
çàïèò — ÷è âèêîíàëè ð³øåííÿ
ñóäó. ² ä³çíàºòüñÿ — í³. À âèðîê
íà âèêîíàííÿ Îðàò³âñüêà ïîë³ö³ÿ
îòðèìàëà àæ 8 âåðåñíÿ.
À òåïåð óâàãà: 12 ëèïíÿ àïåëÿö³éíèé ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî
òå, ùî Íåòè÷èíñüêà ìàº â³äñèä³òè
ó â’ÿçíèö³ ð³ê. (Õàé âèðîê íà âèêîíàííÿ â³äïðàâëÿëè 10 äí³â, öå
âæå ñòåëÿ). Ìàºìî: 10 äí³â ëèïíÿ,
31 äåíü ñåðïíÿ, 8 äí³â âåðåñíÿ.
ХТО ЗА ЦИМ МАЄ
СЛІДКУВАТИ
— Ì³ñ³ÿ àäâîêàò³â íå ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòó ñóä³â, àëå âðàõîâóþ÷è
òå, ùî ëþäè êàæóòü, «ë³êàðêà
õîäèòü ïî ñåë³, âæå äâà ì³ñÿö³
³ í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ», ìè
ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè, — ãîâîðèòü
ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëèõ Â³êòîð³ÿ
Áåë³ìåíêî. — Ì³é êîëåãà àäâîêàò
ßðîñëàâ Ìàðòèíþê ïîâ³äïðàâëÿâ
âñþäè çàïèòè. Éîìó òåëåôîíóþòü
³ êàæóòü: «Ìè âàì òàì ñêèíóëè
â³äïîâ³äü íà âàø çàïèò. Â ïîíåä³ëîê ïî¿äåìî ë³êàðêó Íåòè÷èíñüêó
çàòðèìóâàòè. Áî ìè ïðèõîäèëè
äî íå¿, çàñòàëè íà ðîáîò³, ñêàçàëè çáèðàòèñÿ, àëå äîìîâèëèñü
íà ïîíåä³ëîê».
— ß òåëåôîíóþ íà ñòàíö³þ
ïîë³ö³¿ Îðàòîâà, ³ ðîçìîâëÿþ ç
ïîë³öåéñüêèì, ÿêèé òåëåôîíóâàâ ìîºìó êîëåç³, — ðîçïîâ³äàº
ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëèõ Â³êòîð³ÿ
Áåëüìåíêî.
Êàæó: «Àíäð³þ Ñåðã³éîâè÷ó,
äîáðîãî âå÷îðà, ñêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, Íåòè÷èíñüêà çàòðèìàíà?
Â³í êàæå: «Í³, ÿ æ òåëåôîíóâàâ
âàøîìó êîëåç³ ³ ñêàçàâ, ùî áó-

äåìî â ïîíåä³ëîê âèêîíóâàòè
ð³øåííÿ ñóäó».
ß êàæó: «À ïîë³ö³ÿ Îðàòîâà
çàòðèìóº çëî÷èíö³â â ï’ÿòíèöþ
äî îá³äó? Êîëè âàì ïðèéøîâ
íà âèêîíàííÿ âèðîê?»
«8 âåðåñíÿ» — â³äïîâ³äàº.
«À ñüîãîäí³ âæå 16 âåðåñíÿ», —
êàæó. — «Âè ïðèéøëè äî íå¿
íà ðîáîòó, ³ çàïðîïîíóâàëè, ùîá
ãîòóâàëàñü íà ïîíåä³ëîê? À âè
íå áà÷èòå, ùî íàïèñàíî ó âèðîêó? Âîíà íà ð³ê ïîçáàâëåíà âîë³
³ íà äâà ðîêè ïîçáàâëåííÿ ïðàâà
îá³éìàòè ïîñàäè?»
«Íó òî ùî âîíà ïîçáàâëåíà
ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè ÿ íå äî÷èòàâ», — â³äïîâ³äàº ïîë³öåéñüêèé
Îðàò³âñüêî¿ ñòàíö³¿.
Àäâîêàò Â³êòîð³ÿ Áåë³ìåíêî
êàæå, ùî àäâîêàòñüêèé çàïèò,
öå áóâ æåñò äîáðî¿ âîë³, áî âæå
ìàëè á íàïèñàòè çàÿâó â ÄÁÐ
ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïîë³ö³ºþ.
Àäæå âðàæåííÿ, íà÷å ïîë³ö³ÿ ïîêðèâàº çëî÷èíöÿ.
— Íà öüîìó âñå íå çàê³í÷óºòüñÿ. Ïîë³öåéñüêèé êàæå: «Ìè æ
¿¿ ñêàçàëè çáèðàòèñÿ, âîíà ïîãîäèëàñü, à ïîò³ì, êîëè ï³çí³øå
ìè äî íå¿ ïðè¿õàëè, òî íå çàñòàëè.
Ïåðåòåëåôîíóâàëè, âîíà ñêàçàëà,
ùî â ë³êàðí³ ó Â³ííèö³», — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ Áåë³ìåíêî.
ß çàïèòóþ: «Âè ñåáå ÷óºòå?
Â ï’ÿòíèöþ âè ¿¿ íå çàòðèìàëè,
öå âæå íîíñåíñ, àëå ïîò³ì âè òåëåôîíóºòå äî îñîáè, ÿêà âèðîêîì
ñóäó ïîçáàâëåíà âîë³, âîíà âàì
â³äïîâ³äàº ïðî ë³êàðíþ, à ìîæå
âîíà âæå ìèòíèöþ ïåðåòèíàº».
«Íº, âîíà ãîâîðèëà ïî ãó÷íîìó
çâ’ÿçêó, òàì âñå äîáðå», — â³äïîâ³äàº ïîë³öåéñüêèé.
Âðàíö³ 19 âåðåñíÿ Îëåíó Íåòè÷èíñüêó çàòðèìàëè. Ê³ëüêà äí³â
âîíà ìàº ïåðåáóâàòè â ³çîëÿòîð³
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, äå ìàº
ïðîéòè ìåäîãëÿä. Ïîò³ì ¿¿ ìàþòü
íàïðàâèòè â ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð,
ïîò³ì ó â’ÿçíèöþ. Àëå àäâîêàò
ïîòåðï³ëèõ êàæå, ùî íå â³äîìî,
÷è äî â’ÿçíèö³ ä³éäå. Òîìó ùî
Íåòè÷èíñüêà ïðîäîâæóº ïèñàòè êëîïîòàííÿ ïðî òå, ùî âîíà
âàæêî õâîðà. Äî ðå÷³, ðîçãëÿä ¿¿
êëîïîòàííÿ, ÿêå ìàâ ñëóõàòè àïåëÿö³éíèé ñóä 19 âåðåñíÿ, ïåðåíåñëè íà 28 âåðåñíÿ. Ïîäèâèìîñü,
ùî áóäå.
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П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ ВИБУХАЛИ
БОЄПРИПАСИ У КАЛИНІВЦІ
Сумна дата  Диверсія — основна
причина вибухів на арсеналі у Калинівці,
що сталися в ніч з 26 на 27 вересня
2017 року. До такого висновку дійшли
в Генпрокуратурі України. Понад 20 тисяч
тонн боєприпасів втратили за одну ніч
на арсеналі. Загальна сума збитків склала
5,9 млрд грн. Що відбувалося тієї ночі
в Калинівці, згадує журналіст RIA
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Òðàíñëÿö³ÿ ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó ì³æ
«Ìàí÷åñòåð Ñ³ò³» ³
«Øàõòàðåì» ðîçïî÷àëàñÿ 26 âåðåñíÿ 2017-ãî î 21.45.
Àâòîðó ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ íå âäàëîñÿ
äîäèâèòèñÿ íàâ³òü ïåðøèé òàéì
òîãî ìàò÷ó.
Íåñïîä³âàíî çà â³êíîì ïî÷óâñÿ
êîðîòêèé âèáóõ. Â³í ñóïðîâîäæóâàâñÿ ïîøòîâõîì, ÿêèé â³ä÷óâàâñÿ ó êâàðòèð³ íà 10-ìó ïîâåðñ³.
Áóäèíîê çëåãêà õèòíóëî, í³áè â³ä
çåìëåòðóñó. Ñàìå ïðî çåìëåòðóñ
ïîäóìàëîñÿ ó ïåðøó ÷åðãó.
Çàäçâåí³â òåëåôîí. Íà åêðàí³
âèñâ³òèëîñÿ ³ì’ÿ çíàéîìîãî ÷èòà÷à íàøî¿ ãàçåòè.
— Ãîðÿòü ñêëàäè íà àðñåíàë³
áîºïðèïàñ³â, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê. —
Ò³ëüêè ùî òàê ãðèìíóëî! Äóìàþ,
íå ëèøå òóò ó íàñ, ó Ñòðèæàâö³,
à é ó Â³ííèö³ öå ÷óëè.
Òî÷íèé ÷àñ íå ïðèãàäóþ, àëå
öå áóëî ï³ñëÿ 10-¿ âå÷îðà.
Ïðî íàäçâè÷àéíó ïîä³þ, ïðî
ÿêó ä³çíàâñÿ â³ä ÷èòà÷à, ïîâ³äîìèâ ïî òåëåôîíó Âàäèìó Ïàâëîâó, íàøîìó ðåäàêòîðó RIA.
Äî Êàëèí³âêè, íà ì³ñöå òðàãåä³¿, ¿õàâ ðàçîì ³ç òåëåâ³ç³éíèêàìè
êàíàëó «1+1».
Âàäèì Ïàâëîâ ïðàöþâàâ ðàçîì
³ç Â³òàë³ºì Ïàâëîâñüêèì, åâàêóþâàëè ëþäåé ç äåê³ëüêîõ ñ³ë, çîêðåìà, ³ç Ñàëüíèêà, Äîðîæíîãî.
ПЕРЕКРИЛИ РУХ
АВТОТРАНСПОРТУ, ПОТЯГИ
ПУСТИЛИ В ОБХІД
Íà âè¿çä³ ç Â³ííèö³ ó íàïðÿìêó
ðàéöåíòðó Êàëèí³âêà ç³áðàëîñÿ
âåëèêå ñêóï÷åííÿ àâòîìîá³ë³â.
Íà â’¿çä³ â ñåëèùå Ñòðèæàâêà
ñòîÿâ ïîë³öåéñüêèé áëîêïîñò.
Ïðîïóñêàëè ò³ëüêè ñïåöàâòîìîá³ë³ — ïîæåæí³, øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Ïðîéøëè êîëîíè àâòîáóñ³â äëÿ
åâàêóàö³¿ ëþäåé.
Íåáî ðàç-ïî-ðàç ñïàëàõóâàëî
ÿñêðàâèìè âîãíÿìè ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî âèáóõó. Ç êîæíèì ðàçîì
âîíè ñòàþòü ñèëüí³ø³, à çàãðàâà
ÿñêðàâ³øà.
Ïðèáëèçíî î ï³â íà ïåðøó íî÷³
äî áëîêïîñòà ï³ä’¿õàëè äâà àâòîìîá³ë³ ç â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè Íàöãâàðä³¿. Âîíè äîïîìàãàëè ïîë³öåéñüêèì íå ïðîïóñêàòè òðàíñïîðò
ó ñòîðîíó Êàëèí³âêè. Òèì ÷àñîì
çâ³äòè ç ïðîòèëåæíîãî áîêó îäèí
çà îäíèì âè¿æäæàëè àâòîìîá³ë³.
Ëþäè ò³êàëè â³ä á³äè.
Íà óçá³÷÷³ ðîçòàøóâàëèñÿ äåñÿòêè ïîæåæíèõ àâòîìîá³ë³â ³
êàðåò øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Â ÿêèéñü ìîìåíò á³ëÿ ïîë³öåéñüêèõ íà áëîêïîñòó çóïèíèëîñÿ
äåê³ëüêà àâò³âîê. Âîíè ¿õàëè ó íà-

ïðÿìêó, çâ³äêè ëóíàëè âèáóõè.
Îäèí ³ç âîä³¿ ïîÿñíèâ, ùî öå àêòèâ³ñòè âèðóøàþòü äîïîìàãàòè
åâàêóþâàòè ëþäåé.
Íàø «áóñ» ïðèºäíàâñÿ äî íèõ.
Çâåðíóëè ó íàïðÿìêó ñåëà Äîðîæíå.
Âèáóõè ñòàëî ÷óòè ùå ãó÷í³øå,
à ñïàëàõè ÿñêðàâ³ø³.
ЛЮДИ ПЕРЕХОВУВАЛИСЯ
У ПОГРЕБАХ
Íà îäí³é ³ç âóëèöü Äîðîæíîãî
êîëîíà çóïèíèëàñÿ. Õòîñü ñêàçàâ,
ùî ëþäè ïåðåõîâóþòüñÿ ó ïîãðåáàõ. Òðåáà áóëî ïîâ³äîìèòè, ùî ¿õ
ãîòîâ³ âèâåçòè ó áåçïå÷íå ì³ñöå.
Àáè ïðèâåðíóòè óâàãó, âîä³¿
ïîäàâàëè àâòîìîá³ëüí³ ñèãíàëè. Á³ëÿ âîð³ò îäíîãî ç áóäèíê³â ç’ÿâèëàñÿ ä³â÷èíà. Ñêàçàëà,
ùî âîíà òóò ç áàáóñåþ ³ ä³äóñåì.
Íàâ÷àºòüñÿ ó äåâ’ÿòîìó êëàñ³.
Äî âîð³ò ïîâîë³ éøëà áàáóñÿ,
ñïèðàþ÷èñü íà ìèëèö³. Ä³ä çàëèøèâñÿ ó ïîãðåá³, êàòåãîðè÷íî
â³äìîâèâñÿ ¿õàòè.
Ó òîé ÷àñ, êîëè âîíè ñ³äàëè
ó íàø «áóñ», ïðîëóíàâ ñèëüíèé
âèáóõ, çåìëÿ çäðèãíóëàñÿ, ó íåá³

Ìàéæå çà êîæíîþ
ãðóïîþ, ÿêà äîáèðàëàñÿ
äî åâàêóàö³éíèõ
àâòîáóñ³â, ñë³äîì éøëè
ñîáàêè. Ñõîæå, òâàðèíè
á³ëüøå ïåðåëÿêàëèñÿ,
í³æ ëþäè
ç’ÿâèâñÿ ãðèá áàãðÿíîãî êîëüîðó.
ß éîãî çàô³êñóâàâ íà ôîòî.
Ä³â÷èíà ïî÷àëà ïëàêàòè.
Íå ò³ëüêè òîìó ùî çëÿêàëàñÿ.
Ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ áàòüêè ó ñåë³
Ìåäâ³äêà. À ¿õíÿ õàòà íàéáëèæ÷å
äî â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Çâ’ÿçêó ç
áàòüêàìè íåìà.
Äàë³ ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà, ùî
ïåðåä âèáóõàìè áà÷èëà íàä ë³ñîì ìàÿ÷êè, ¿õ áóëî äîáðå âèäíî íà òåìíîìó íåá³. Êàæå, âîíè
ëåò³ëè ³ ñèëüíî ìèãàëè ñâ³òëîì.
Äîðîãîþ äî ïîë³öåéñüêîãî
áëîêïîñòà ó Ñòðèæàâö³, êóäè
äîâåçëè áàáóñþ ç âíó÷êîþ, æ³íêà ïîâ³äîìèëà, ùî íàïåðåäîäí³
çíÿëè ïîñò ³ç âàðòîþ. Â³í ìàâ
àâòîìîá³ëü ç àíòåíàìè. Ëþäè ãîâîðèëè, ùî òàê îõîðîíÿëè ñêëàäè
â³ä ìîæëèâî¿ àòàêè áåçï³ëîòíèê³â. Âíó÷êà äîäàëà, ùî ïðî öå
áàãàòî ãîâîðèëè â ñåë³. Â÷îðà ¿õ
çàáðàëè, à ñüîãîäí³…
Áàáóñþ ç âíó÷êîþ äîâåçëè
äî áëîêïîñòà, òàì ¿õ ïåðåñàäèëè
â ìàøèíè, ÿê³ ïåðåâîçèëè åâàêóéîâàíèõ äî Â³ííèö³.
Íàø «áóñ» ïîïðÿìóâàâ ó Êàëèí³âêó. Òóäè ùå âäàëîñÿ ïðî¿õàòè, à âæå ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó

Всю ніч під Калинівкою гуркотіло. Навіть жителі села Нова Прилука із сусіднього
Липовецького району тікали подалі від вибухів
ïîâåðòàëèñÿ äî Â³ííèö³ â îá’¿çä
÷åðåç Òóðá³â.
ЕВАКУЮВАЛИ ПОНАД
30 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ, НІХТО
НЕ ЗАГИНУВ
Ó Êàëèí³âö³ íà öåíòðàëüí³é
ïëîù³ âèøèêóâàëèñÿ àâòîáóñè
äëÿ åâàêóàö³¿ ëþäåé. Íàä ì³ñòîì
áåçïåðåðâíî ëóíàëà êàíîíàäà.
Ñèëà âèáóõ³â çàëåæàëà â³ä òîãî,
ÿê³ áîºïðèïàñè çë³òàëè ó ïîâ³òðÿ.
Äî ðå÷³, äî òàêîãî ãóëó øâèäêî çâèêàºø. Êàæó öå, áî â³ä÷óâ
íà ñîá³. Ñïåðøó ñòðàøíî, à ïîò³ì…
Ñèðåí íàä ì³ñòîì íå áóëî ÷óòè.
Âàñèëü Ïîë³ùóê, â³í òîä³ ïðàöþâàâ ãîëîâîþ Êàëèí³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ãîâîðèâ, ùî ëþäåé
â³äâîçÿòü ó Êîçÿòèí, ñóñ³äí³ ñåëà,
à òàêîæ â îáëàñíèé öåíòð. Êóäè
¿õàòè, êîæåí îáèðàâ ñàìîñò³éíî.
Íàéïåðøå åâàêóþâàëè óñ³õ ïàö³ºíò³â ç³ ñòàö³îíàðó ðàéîííî¿
ë³êàðí³. Áàãàòî ì³ñòÿí âèáðàëèñÿ ñàìîòóæêè íà âëàñíîìó
òðàíñïîðò³.
Ó ñåëàõ çà 10–15 êì â³ä Êàëèí³âêè ïðèéîì ëþäåé îðãàí³çîâóâàëè ñ³ëüñüê³ ðàäè. Ïðèáóëèõ
ðîçì³ùóâàëè ó øêîëàõ, äèòÿ÷èõ
ñàäêàõ, êëóáàõ.
Ïðèáëèçíî ï³ñëÿ äðóãî¿ íî÷³
ãîëîâíó òðàñó äî Â³ííèö³ ïåðåêðèëè ïîâí³ñòþ, íàâ³òü äëÿ àâòîìîá³ë³â ÌÍÑ ³ ïîæåæíèõ. Âèáóõè
ñòàëè íàñò³ëüêè ïîòóæí³, ùî ðóõàòèñÿ ïî í³é ïîðó÷ ç àðñåíàëîì
ñòàëî âêðàé íåáåçïå÷íî. Àâòîáóñè ñïðÿìîâóâàëè â îá’¿çä ÷åðåç
òåðèòîð³þ Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó,
äî Òóðáîâà, à çâ³äòè äî Â³ííèö³.
Ó ì³ñò³ ïåðåáóâàëî áàãàòî
ïðàö³âíèê³â ÄÑÍÑ, ïîë³ö³¿.

Вогняний гриб над складами. Фото зрблено з села Дорожне за
три км від епіцентру трагедії приблизно о 2 ночі 27 вересня 2017
Â îäíîìó ç óêðèòò³â îáëàäíàëè
àíòèòåðîðèñòè÷íèé øòàá. Òàì
âèð³øóâàëè ïèòàííÿ ïîäàëüøèõ
ä³é. Ïîë³öåéñüê³, ³íø³ ñëóæáè
ïðàöþâàëè ïî âèÿâëåííþ ìîæëèâèõ äèâåðñ³éíèõ ãðóï.
Äîòåïåð ïàì’ÿòàþòüñÿ ñóìí³
îáëè÷÷ÿ ëþäåé. Ìàéæå çà êîæíîþ ãðóïîþ, ÿêà äîáèðàëàñÿ
äî öåíòðó ì³ñòà äî åâàêóàö³éíèõ
àâòîáóñ³â, ñë³äîì éøëè ñîáàêè.
Ñõîæå, òâàðèíè á³ëüøå ïåðåëÿêàëèñÿ, í³æ ëþäè. Âîíè ãîðíóëèñÿ
äî áóäü-êîãî, øóêàþ÷è çàõèñòó.

Òàêèìè ñóìèðíèìè é òèõèìè
íå äîâîäèëîñÿ áà÷èòè ñîáàê ðàí³øå.
…Äî Â³ííèö³ ïîâåðíóëèñÿ ïðèáëèçíî î øîñò³é ðàíêó. Ó òîé ÷àñ
ùå áóëî ÷óòè âèáóõè. Íàéá³ëüø
ïîòóæíèé ç íèõ ïðîëóíàâ íà ïî÷àòêó äåâ’ÿòî¿.
Òîä³ æ ïî òåëåôîíó ä³çíàâñÿ
â îäíîãî ç ìåøêàíö³â Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó, ùî íà ðàíîê
27 âåðåñíÿ ³íòåíñèâí³ñòü âèáóõ³â
çìåíøèëàñÿ. Â³äëóíþâàëè ò³ëüêè
ïîîäèíîê³ ãóðêîòè.

Найбільше втратили ракет до «Градів»
На 48 арсеналі у Калинівці наша
армія втратила майже 20 тисяч
тонн боєприпасів, що зберігалися на складах і відкритих майданчиках. Таку цифру назвали
військові Міноборони. Переважно знищені майданчики для

зберігання ракет до систем залпового вогню «Град», гаубичних
снарядів калібру 122 мм і танкових снарядів. Їх не виробляють
в Україні.
Загальні збитки склали 5,9 мільярда гривень.

Це була диверсія
Калинівський арсенал став четвертим об’єктом Міноборони,
де відбулися вибухи і знищення
озброєння.
Нині уже ні в кого не виникає
сумніву, що це була диверсія.
Хто її влаштував, теж не складно здогадатися. Країна, яка
24 лютого 2022 здійснила відкриту агресію, давно готувалася
до війни. Якби вибухи сталися

на одному арсеналі, це можна
було б вважати випадковим
фактом. Коли це повторилося
чотири рази…
Саме таку причину — диверсія —
назвала колишній Генеральний
прокурор України Ірина Венедіктова. До речі, командир арсеналу через рік після вибухів
в інтерв’ю журналістам висловив
таке саме припущення. Сказав,

що найбільш ймовірною причиною вибухів став прояв диверсії.
— Версія вчинення вибуху шляхом проникнення сторонньої
особи на територію частини і
встановлення підривного пристрою підтверджується шляхом
здобутих доказів і висновками
матеріалів судових експертиз,
оглядів і допитів свідків, — повідомила Ірина Венедіктова.

НЕРУХОМІСТЬ
1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО
ОБМІНЯЮ
1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâ. 4/5ö, íå êóòîâà,
âåëèêà ê³ìíàòà, êëàäîâêà.12000 ó.î. (068)023-72-59, (063)52348-73
1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Ñòàðå ì³ñòî, 4/6/ö, 43 êâ.ì., âëàñíèê. Ö³íà
äîãîâ³ðíà. (068)683-44-48, (096)754-46-87

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

¹ 39 â³ä 28 âåðåñíÿ 2022 ðîêó
2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
âëàñíèê. Ö³íà äîã. (097) 234-07-04
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Ê³ìíàòà â êâàðòèð³. (098) 019-80-53

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

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ
3.5 ÃÀÐÀÆІ
Êóïëþ ãàðàæ, Âèøåíüêà. (097) 016-22-63

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ
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-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 73000ó.î. (067) 970-25-10
Áóäèíîê, ñ.Êàì’ÿíêà, Ë³òèíñüêèé ð-í. 30ñ, ð³÷êà, ñàä, ïîãð³á. Ö³íà
äîã. (067) 392-28-89
Áóäèíîê, Òèâð³âñüêèé ð-í, ñ.Ñë³äè. Ñàðàé, ïîãð³á, ñàä, ïîòðåáóº
ðåìîíòó. Ö³íà 25000 ãðí. (097) 945-73-25
Ïðîäàì àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê-êàôå, ì³ñöå ï³ä ìàãàçèí,
Êè¿âñüêà, âóë.Ãîíòè, 3/öåãë., 202êâ.ì (067) 456-26-00

1.6 ÄÀ×І
ñ.Ñàëüíèê, äà÷à, ë³òí³é áóäèíîê, ê³ìíàòà 10êâ.ì, êóõíÿ 5êâ.ì, 5 ñ
ä³ëÿíêà. Ö³íà 2500ó.î. (097) 089-92-34

1.7 ÄІËßÍÊÈ
c.Ëþäàâêà, 25 ñ, á³ëÿ òðàñè, ãàç, ñâ³òëî, âëàñíèê (067) 263-28-82
Äÿë³íêà ïðîâ.Êëåíîâèé ¹4, ¹6, 8 ñîòîê. Ñâ³òëî, ïîðó÷ âîäà.
Ñàðàé, ôóíäàìåíò. (067)837-40-97, (098)003-58-43
Ä³ëÿíêà ñ.Øóðà Íåìèð³âñüêîãî ð-íó, 1 ãà. Áóä³âë³, ñâ³òëî, êðèíèöÿ.
(067) 460-01-48

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó!Òåðì³íîâî! (096) 458-97-54
1-2-ê³ìí. êâ. çí³ìó, ð-í Âèøåíüêè, ìåáë³, òåõí³êà, áåç
ïîñåðåäíèê³â. (097) 438-31-24
ÇÍІÌÓ ÆÈÒËÎ Â ÏÎÐßÄÍÈÕ ËÞÄÅÉ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. 6925-99, (097) 280-64-21

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ
5.1 ÏÐÎÄÀÌ
ÏÐÈÌІÙ.430ÊÂ.Ì, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÏÎÁÓÒ.ÏÐÈÌІÙ.ÏІÄ
ÑÒÎ, ÑÊËÀÄÈ, ÇÂÀÐÞÂ/ÑÒÎËßÐ ÖÅÕ ÄÎÃ. 61-26-61, (097)
462-45-44
512166

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

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

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

1.8 ÃÀÐÀÆІ

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

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ

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

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ

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

1-10/kiìíàò. 3äàì â îðåíäó ê³ìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè,
áóäèíêè. Íåäîðîãî. (096) 458-97-54

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

БУДІВНИЦТВО
6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА
ПОСЛУГИ
6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ
6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ЩЕБІНЬ .............................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27
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
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ òà ñòàëåâ³, òðóáè .................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ ..........................................ДОГ. ................(067) 431-88-99
ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ........................................ДОГ. ................(097) 842-94-21

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

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

(067) 909-54-43
ДОСТАВКА:пісок, відсів, щеб
камінь, глина, чорнозем,ін.
Завантаж.-розвантаж.роботи.
Вивіз буд.сміття.Дрова руб.

(068) 185-98-39

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

(097) 971-05-01
Äðîâà, äîøêè, áðóñè,òèðñó. Äîñòàâ ............... äîã. ........ (068) 246-33-17
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57
1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³,
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80
1 áðèãàäà âèêîíàº: öåãëÿíó, êàì’ÿíó êëàäêè, ãàçîáëîê, ôóíäàìåíòè, îãîðîæ³ (097) 330-07-62
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.

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ
ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097) 127-54-23
ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067) 847-27-68
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
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
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî ç ãðàí³òó, îãîðîæ³, ïîãð³áè,ñõîäè, ôîíòàíè,
ôóíäàìåíòè. (068) 546-73-46

(067) 794-19-09
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)26350-57

ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×»
Розширення, утеплення, обшиття,
пл.вікна, освітлення www.masterbalkon.com.uа. (067)135-81-11, (063)28735-41
Áðèãàäà âèêîí. â³äìîñòêó,ñòÿæêó, ñàìîâèð³âíþþ÷ó ï³äëîãó. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52
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

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

ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ØÂÈÄÊÎ,
ßÊІÑÍÎ, ÍÀÄІÉÍÎ. ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. BURWATER.COM.UA,
(096)955-94-94

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

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

512338

ÂÈÊÎÍÀÞ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐ. ÒÀ ÁÓÄ.ÐÎÁІÒ: ÏËÈÒÊÀ,
ØÏÀÒË., ØÒÓÊÀÒ., ËÀÌ., ÔÀÐÁ.,ÃІÏÑ. (067)949-35-77
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß,
ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐ., ÑÀÍÒÅÕÍ. (096) 976-70-61
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
Äåìîíòàæ öåãë.ïðèáóäîâ,â³äìîñòêà,ñòÿæêà, ñàìîâèð³âí.ï³äëîãà.
Çàâàíòàæ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52
Êëàäêà öåãëè, êàìåíþ, òðîòóàðíà ïëèòêà. Áåòîíí³ ðîáîòè. (098)
118-84-07
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13

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

 (0432) 555-135

(098) 166-28-06

(050) 430-03-07

(093) 170-23-60

Вартість публікації оголошень





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

Графік роботи:
 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 9:00 до 20:00
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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
ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÒËІÂÊÀ, ËÀÌІÍÀÒ, ÄÂÅÐІ,
ÌÀËßÐÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ßÊІÑÍÎ, ÎÕÀÉÍÎ. (068) 204-59-46
Ïðîïîíóþ ïîñëóãè åëåêòðîçâàðþâàëüíèêà. Øâèäêî òà ÿê³ñíî.
(097) 708-60-22
Ðîçâàíòàæåííÿ ôóð. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæåííÿ áóä.
ìàòåð³àë³â. Âèí³ñ áóäñì³òòÿ. (068) 015-52-52
Óêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ïåðåõ³äíèõ çîí, àâòîñòîÿíîê,
ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü. (098) 588-08-27
Øë³ôóâàííÿ äåðåâ’ÿí. ïàðêåòí.ï³äëîãè, óêëàäàííÿ: ïàðêåò,
ëàì³íàò, äîøêà, âàãîíêà (098) 945-77-05, 69-33-42
Øòóêàòóðêà, øïàòë³âêà, ñòÿæêà, êëàäêà, ã³ïñîêàðòîí, óòåïëåííÿ,
ôàðáóâ., øïàëåðè. (067)989-15-71, (063)427-22-17

512597

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

511665

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ

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

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

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

100% ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÒÀ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ ÒÀ
×ÀÑÒÊÎÂÎ! ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÌÎÁ.ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)88367-01

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
житл. буд.»під ключ». Повний комплекс
рем-буд.послуг. www.master-balkon.
com.uа. (067)135-81-11, (063)287-35-41
ÐÅÌÎÍÒ»ÏІÄ ÊËÞ×»: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ,ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ,
ØÏÀÊËІÂÊÀ,ÑÀÍÒÅÕÍІÊÀ, ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ,ÊÀÕËІ (096) 62790-75, ÀÍÄÐІÉ
Øïàêë³âêà, øïàëåðè, ã³ïñîêàðòîí, ëàì³íàò, åëåêòðèêà. (067) 88282-62
ØÏÀÒËІÂÊÀ, ÏËÈÒÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ,
ÁÀÃÀÒÎ ІÍØÈÕ ÏÎÑËÓÃ. (067) 745-73-28
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, ÔÎÒÎÄÐÓÊ. (067)877-96-66, (063)289-32-17
ÍÀÒßÆÍІ ÑÒÅËІ. ÂÈÃÎÒÎÂË., ÌÎÍÒÀÆ. ØÂÈÄÊÎ. ßÊІÑÍÎ.
ÇÍÈÆÊÈ ÏÅÍÑІÎÍÅÐÀÌ, Ó×ÀÑÍ.ÀÒÎ. (067)840-64-95,
(067)430-45-00

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß,
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ. (097) 309-97-58
1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ,
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30,
(067)684-35-41
ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâëåííÿ äóø, âàí,óí³òàç³â (098) 118-84-07
Âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, åëåêòðîìîíòàæ. (067) 882-82-62
ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87
ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
ÑÀÍÒÅÕÍІ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß.
(067) 905-04-57
Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá,
âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõ. (096) 603-21-21

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß
3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25
Åëåêòðèê. Ââ³ä â áóäèíîê, ïåðåíåñåííÿ ë³÷èëüíèê³â, çàçåìëåííÿ,
äîêóìåíòàö³ÿ, ³í. (067) 433-95-96

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ
ÏÎÑËÓÃÈ
«ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57
«Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó.
(067) 428-97-33
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097)
338-65-85
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 222-26-65

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 áóäèíê³â ç³ ñâî¿ì ðèøòóâàííÿì, ìàòåð³àëàìè. ßê³ñíî.
Âåëèêèé ä/ð. (095) 492-60-05
ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ: ÏІÍÎÏËÀÑÒ, ÌІÍ.ÂÀÒÀ, ÊÎÐÎ¯Ä.
ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ. (098) 132-12-31
Óòåïëåííÿ ï³äëîãè, ãîðèùà, âîçäóøêè,ïåðåêðèòòÿ. 200ãð/
êâ.ì(10ñì òîâù.ðîá+ìàòåð.) (093) 005-72-13

6.14 ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß
ÒÀ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÊÓÏËÞ ÏÐÎÌÈÑËÎÂІ ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, Á/Â
ÒÀ ÍÎÂІ, ÏÎ ÖІÍІ ÐÅÌÎÍÒÀ. (067)319-01-34, (067)430-77-73

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
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
Áóðæóéêà ................................................... äîã. ........ (096) 998-42-75
Ãàçîâó ïëèòó â ³äåàëüíîìó ñòàí³ .................. 1500 ........ (068) 838-02-17
Êîòëè Ê×Ì, ÀÃÂ, êèëèì,âåðñòàò äåð .......... ï³âö³íè ........ (067) 981-70-94
Ïðàëüíà ìàøèíà á/â ²íäåç³ò, 60õ40 ............... äîã. ........ (067) 793-68-25
Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10ð......... 1000 ãðí ............(09-64589754
Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00
Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19
Õîëîäèëüíèê, ãàç.êîëîí, äâèã.3êÂò ............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96

512167

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

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

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

Çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ ìåáë³â. Äåìîíòàæ, ìîíòàæ òà ³íø³
ïîñëóãè. (098) 389-18-47

Âàë³çà (ðó÷êà,êîëåñà). Â³äì. ñòàí .................. äîã. ........ (096) 686-35-44

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

Çð³æåìî àâàð³éí³ äåðåâà, ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê, ïîðóáàºìî, ³íøå.
(067)697-71-21, Ñåðã³é

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ

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

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

7.3 ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÃÀËÀÍÒÅÐÅß

ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99
ÄÐÎÂÀ Â ÐÀÕÓÍÎÊ ÇÐІÇÀÍÈÕ ÄÅÐÅÂ. ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. ÌÀËІ
ÕÓÒÎÐÈ. (068) 547-05-32
ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39
ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÄÐÎÂÀ, ÄÎØÊÈ ÎÁÐІÇÍІ, ÍÅÎÁÐІÇÍІ, ÁÐÓÑÈ, ÒÈÐÑÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÀ. (0432)32-20-43,
(068)246-33-17

7.5 ÊÓÏËÞ
Kyïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. 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
Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñåáå ................................. äîã. ....... (098) 275-10-11
Ãàçîâó ïëèòó .............................................. äîã. ........ (067) 166-63-52
Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93
Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41
Åë.øàøëè÷., åë.âàô., ÿëèí.³ãðàøêè ................ äîã. ........ (096) 744-49-31
Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31
Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29
Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³, ÑÂ×................. äîã. ........ (067) 777-76-00
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80
Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53
Õîëîäèëüíèê ãàðíèé, ðîáî÷èé ....................... äîã. ........ (096) 554-36-44
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16
Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
Ðåìîíò òåëåâ³çîð³â íà äîìó. Ãàðàíò³ÿ. (063) 776-52-66

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

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

3aì³íà òà ìîíòàæ çì³øóâà÷³â, êðàí³â, äâåðíèõ ðó÷îê, ïîëè÷îê,
ïë³íòóñ³â, òîùî. (068)168-65-25

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà
ôðåîíîì. (096) 203-92-72, 46-34-71

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

Ðåìîíò øâ.ìàøèí, îâåðëîê³â, åëåêòðîïðèâîä. Ãàðàíò³ÿ. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96

A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096458-97-54

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

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

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

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

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

Peìîíò, çàì³íà, ìîíòàæí³, äåìîíòàæí³, òîùî. Îïëàòà ïîãîäèííà,
àáî äîãîâ³ðíà. (068168-65-25

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

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

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

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

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)573-71-28

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

ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99

508516

508516

АВТО, МОТО
8. АВТОМОБІЛІ
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ
ÂÀÇ-2111, 2009ð.â, î.ä.1600, ïðîá.131, ñ³ðèé, â³äì.ñòàí, äâèãóí
16-êëàï. 3100ó.î (067) 793-68-25
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
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Òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ïðîäàì òðàêòîðà ï³ä â³äíîâëåííÿ. Íåäîðîãî.
(067)491-4-3-68

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ
Àêóìóëÿòîðè 60,75,100,190 ïðîäàì ................ äîã. ........ (067) 502-88-03

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ
Ôàðáóâàííÿ Àâòî. ßê³ñíî. Ïîë³ðóâàííÿ. Ïîâíèé êîìïëåêñ ìàëÿðíèõ ðîá³ò. (066) 066-36-18

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïðîäàì çåðíîäðîáàðêó (ìëèí). Ö³íà äîãîâ³ðíà. (097) 467-64-50
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

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

(096) 838-33-73

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

512166

100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, ï³äéîì áóä.ìàòåð., çåìëÿí³ ðîá, êîïêà òðàíøåé, 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
Âàíò.ïåðåâåç.: Ìåðñ.Ñïðèíòåð, 20êóá.,3ò. Ã³äðîáîðò. Ô/îïë.
áóäü-ÿêà. Ë.ÀÂ 149607 (067) 289-52-33

ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß 1-10Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ, ÎÁËÀÑÒІ,
ÓÊÐÀ¯ÍІ. (067) 290-47-13
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06
Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 2 ò ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. ÌåðñåäåñÑïðèíòåð ñåðåäíÿ áàçà. (093) 409-28-28
Äèñïåò÷åðñüêà. À/ì «Ðåíî-Òðàô³ê» 2005 ð., 5 ÷îëîâ³ê + âàíòàæ
äî 1 ò. (067) 773-04-48
Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â Ôîðä-Òðàíçèò, 1,5 ò. (096) 802-62-47

РОБОТА, ПОСЛУГИ
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512410

511768

9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
Boä³é ïî Óêðà¿í³ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ç/ï âèñîêà. (097) 310-70-16
ÂÎÄІÉ Ç Ä/Ð ÍÀ ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐІ, ÔÓÑÊÑІ. Ò. ÏÎÑÒІÉÍÀ
ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂІ. (067) 242-36-47
ÂÎÄІÉ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. (063) 430-72-03

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта.
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-7902, (067)417-94-37
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 300500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ (9000-15000 Â ÌІÑßÖÜ). ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ, 1
ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ 2. ÂІÍÍÈÖß (500 ÃÐÍ/ÄÎÁÀ). (067)462-70-11,
(067)462-70-12

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

Êóõàð-áàðèñòà íà Âèøåíüêó, íà Ïèðîãîâà, ç 7:30 äî 22:30, 4/4,
ç/ï 9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ

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

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

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

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

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

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

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

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà (ð-í Ìåäóí³âåðñèòåòó),
8-22:30, 3/3, 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

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
ÍІ×ÍÈÉ ÑÒÎÐÎÆ, 35-45 ÐÎÊІÂ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. ÍІ×
×ÅÐÅÇ ÍІ×. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ.
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 800ÃÐ/ÄÎÁÀ. Ì.ÂІÍÍÈÖß. Â ÎÔІÑ.ÖÅÍÒÐ.
ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ.ÁÅÇ ØÊІÄË.ÇÂÈ×ÎÊ. (067)430-53-76,
(093)115-78-85

512080

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 Âèøåíüêó (Ñòåëüìàõà), 7:30-22:30,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Åëåêòðîìåðåæó (Ïèðîãîâà), ç 7 äî 21,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ìàã³ñòðàòñüêó (ð-í Êíèæêè), 7:30-22:00,
4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ïîä³ëëÿ (Çîä÷èõ), 7:30-22:30, 4/4, â³ä
9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), ç 8 äî 22,
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ
Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà ×åõîâà, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000 ãðí.
(068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

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

Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Îâîäîâà), ç 7:30 äî 22:30, 4/4,
ç/ï 9000ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà

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

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), 6:30-22:30,
4/4, ç/ï 11000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ã.Êðóò (Öåíòð.ðèíîê), ç 8 äî 22,
7/7,ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

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

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

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ìàÿêîâñ.),7-22:30,
4/4, â³ä 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ

Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õì.øîñå (Ñòóäåíòñüêà), 7-22,
4/4, ç/ï 11000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13
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

Cëþñàð-ìîíòàæíèê, ïîì³÷íèê çâàðþâàëüíèêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó.
Ç/ï âèñîêà. (067)730-62-66, (0432)62-11-89
Còîëÿð, ïîì³÷íèê ñòîëÿðà, çáèðàëüíèê ìåáë³â. (067)338-95-03,
(096)211-30-46
ÂÍÓÒÐßÍÙÈÊÈ, ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ, ÊÀÌÅÍßÐІ, ØÒÓÊÀÒÓÐÈ,
ÔÀÑÀÄÍÈÊÈ,ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊÈ (098) 827-80-85
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ÅËÅÊÒÐÈÊ, ÏÎÊÐІÂÅËÜÍÈÊ, ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊ ÓÊ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ
ËÞÊÑ» (067) 533-84-78
Ðîá³òíèê ÷îë.äî 35ð.â ñìò Ñòðèæàâêà ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî.
Õàð÷óâ.,æèòëî áåçêîøò. (098) 134-49-99
ÒÎÊÀÐ І ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097)
494-48-32
Ôàñàä÷èê ïîòð³áåí ç äîñâ³äîì ðîáîòè â áðèãàäó. (095) 492-60-05
ØËІÔÓÂÀËÜÍÈÊ ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÕ ÄÅÊÎÐІÂ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ
ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ. (096) 899-70-50

9.11 ËІÊÀÐІ, ÌÅÄÑÅÑÒÐÈ,
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ
ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ Â ÏÀÍÑІÎÍÀÒ «ÄÎÁÐÅ ÑÅÐÖÅ». (098) 803-24-62

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
ØÂÀ×ÊÀ! ÏÍ-ÏÒ Ç 8.00 ÄÎ 17.00. Ç/Ï 2 ÐÀÇÈ ÍÀ ÌІÑ.
ÊÎÌÔÎÐÒÍІ ÓÌÎÂÈ, ÐІÑÒ ÄÎ ÊÅÐІÂÍÈÊÀ, ÇÍÈÆÊÈ ÍÀ
ÎÄßÃ, ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍІÑÒÜ ÍÀ ÐІÊ, ÁÐÈÃÀÄÍÈÉ ÌÅÒÎÄ, ÍÎÂÅ
ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. (093) 943-20-99

511607

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

9.14 ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ, ÔІÍÀÍÑÈÑÒÈ,
ÀÓÄÈÒÎÐÈ
ÃÎËÎÂÍÈÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. (067) 431-41-11

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, Â³ííèöüêîãî
ð-íó. Â÷àñíà îïëàòà, õàð÷óâàííÿ, áåç ïðîæèâàííÿ. (067) 234-12-16

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ

506662

511924

Íÿíÿ äëÿ õëîï÷èêà 8 ðîê³â. ×èòàòè êíèãè. Ç/ï 300 ãðí/äåíü. (097)
935-65-71

15. ЗНАЙОМСТВА

ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ/×ÎË. ÄÎ 65
Ð. Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)01283-93

15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ

ØÓÊÀÞ ÎÄÈÍÎÊÓ ÆІÍÊÓ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ ÆІÍÊÎÞ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ (ÕÎÄß×À). Ð-Í ÂÈØÅÍÜÊÀ. (067) 272-79-64

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ
ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ Â ÒÎÐÃІÂÅËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ. Ç/Ï 15000. (068)
160-20-78

512121

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ
ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ

11.5 ÊÓÏËÞ

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ Â ІÇÐÀ¯ËÜ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 60-65 Ð. Ç/Ï ÂІÄ
3000 ÄÎË. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)012-83-93

Kyïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. äîã. ......... (068)412-55-36
СІНО, СОЛОМУ В ТЮКАХ ..........................................................ДОГ. ................(097) 239-00-53

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÇÀÂÎÄÈ Â ÑËÎÂÀ××ÈÍÓ, ×/Æ/ÏÀÐÈ ÄÎ 55 Ð.
Ç/Ï 1000 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß (096)742-55-02, (093)012-83-93

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ

Äîïîìàãàòè õëîïöþ àáî ä³â÷èí³ ðîçêëåþâàòè îá’ÿâè ïî ì³ñòó, íà
ïîñò³éí³é îñíîâ³. (097) 935-65-71
ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Ç ÏÎÍІ ÌÎËÎÄÜ ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ Â
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÏÀÐÊ. (097)239-00-53, (063)274-43-74

Äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 40 ðîê³â. Ïðî
ñåáå:44/172/75. Ïðîæèâàþ ì. Â³ííèöÿ, æèòëîì çàáåçïå÷åíèé,
çàéìàþñü âëàñíîþ ñïðàâîþ, ï³äòðèìóþ çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.
(096) 065-76-90

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

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

9.22 ÐІÇÍÅ

512641

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА

ÎÁÐÎÁËÞÂÀ×І ÏÒÈÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. Ð-Í
ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068)888-01-98

12.2 ÊÓÏËÞ

ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÍÀ ÊÎÍÞØÍÞ, ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ.ÄÎÃËßÄ ÇÀ ÊІÍÜÌÈ. ÆÈÒËÎ ÍÅ ÍÀÄÀªÒÜÑß (097)239-00-53,
(063)274-43-74

Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì,ïëàíøåò, íîóò ............... äîã. ........ (068) 316-39-24

Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè äî 30ð., ñòóäåíòè. (098) 37304-94

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

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

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ

«Ñåðöå äâîõ» äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, 2 ôîòî íà âàéáåð.
Óêðà¿íñüê³ òà çàðóá³æí³ çíàéîìñòâà. (098) 773-76-93
Øëþáí³ çíàéîìñòâà äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, ïîáàæàííÿ, 2
ôîòî â mms. (067) 722-32-74
Øëþáí³ çíàéîìñòâà. Âàì äîïîìîæóòü çíàéòè ñâîþ ïîëîâèíêó.
(097) 099-04-74

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ,
АНТИКВАРІАТ
16.1 ÏÐÎÄÀÌ
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ,31 òîì. Іñòîð³ÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçí.
Â³éíè, 12 òîì³â. (097560-06-31

16.2 ÊÓÏËÞ

Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð UAD0000055757001, ä³éñíà
äî 10.03.2026, íà ³ì’ÿ Ðóäü Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷. Ââàæàòè
íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî

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

Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð UAD0000152549000, ä³éñíà äî
24.05.2023, íà ³ì’ÿ Ãàïîíåíêî Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷. Ââàæàòè
íåä³éñíîþ. Òåë. íå âêàçàíèé

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÐІÇÍІ, ÑÒÀÐІ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÃÐÀÌÎÒÈ, ÍÎÆІ,
ÁІÆÓÒÅÐІß ÑÐÑÐ, ІÃÐÀØÊÈ. (097) 111-68-62

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

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

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

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

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

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ¹010664 áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì‘ÿ Øêâàðóê Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

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

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

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé
áóäèíîê íîìåð 814, äàòà âèäà÷³ 14 ñ³÷íÿ 1993ð., çà àäðåñîþ
ñ.Ìóõ³âö³, âóë.Ïåðåìîãè 57, Íåìèð³âñüêèé ð-í, Â³ííèöüêà îáë.,
íà ³ì’ÿ Êîòåíêî Äìèòðî Іâàíîâè÷. Òåë. íå âêàçàíèé

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ
ÏÎÑËÓÃÈ
Àäâîêàò. Ñêëàäí³ ñ³ìåéí³ òà ñïàäêîâ³ ñïðàâè: ïîä³ë ìàéíà ïîäðóææÿ, àë³ìåíòè òîùî (097) 265-22-17

10. НАВЧАННЯ

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

10.1 ÍÀÂ×Ó

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ

Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³.
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 13080-89
Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68
ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ
ÄÎ ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)43329-54
Â÷èòåëü-ðåïåòèòîð ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â çà ïðîãðàìîþ ÍÓØ. Äåòàë³
çà òåëåôîíîì. (096) 817-28-00
Ìàòåìàòèêà 7-11 êë. Ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ, ÇÍÎ. Іíäèâ³äóàëüíî òà
îíëàéí. (068)300-09-85, (093)696-72-32
Ìàòåìàòèêà äëÿ ó÷í³â 7-11 êëàñ³â òà ñòóäåíò³â êîëåäæ³â.
Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. (067) 937-98-14, 67-51-90
Ìàòåìàòèêà, 5-11 êëàñè, ðåïåòèòîðñòâî, ³íä.ï³äõ³ä, ï³äãîòîâêà
äî ÇÍÎ. (063) 276-15-79, 66-28-45
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
КУПЛЮ ГАРБУЗ, ТИКВУ, КУКУРУДЗУ..............................ДОГ. ................(097) 239-00-53
Êóïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. äîã. ......... (06841-2-55-36
КІНСЬКИЙ ГНІЙ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. .........................ДОГ. ................(097) 239-00-53

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

ÄÎÐÎÃÎ ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÌÎÍÅÒÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ,
ÌÅÄÀËІ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ ÐІÇÍІ ÒÀ ІÍ. (096) 437-03-19

Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà Â20 ¹205486 Â³ííèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî, íà
³ì’ÿ Êóëèê Áîãäàí Þð³éîâè÷, çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ â 2020ð. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
Ïðîäàì ï³àí³íî «Óêðà¿íà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (066) 793-15-43
Ïðîäàì: àêîðäåîí «Áàðêàðîëà», òóëüñüêèé áàÿí «Ìåëîä³ÿ». (098)
475-77-85

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹1238
â³ä 24.06.2004ð., âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè
íà ³ì‘ÿ Êîë³ñíèê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ çà àäðåñîþ:
×åðâîíîàðì³ñüêà,4, êâ.93. Ââàæàòè íåä³éñíèì â çâ‘ÿçêó ç âòðàòîþ.
òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå
21.07.1988ð. ¹67 íà ³ì‘ÿ Ñèòàð Äìèòðî Ïàâëîâè÷. Ââàæàòè
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ
19.2 ÊÓÏËÞ
«ÀÊÁ» ÏІÐ’ß, ÃÎÐІÕÈ,ÑÒÀÐІ ÑÀÌÎÂÀÐÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ,Ô/À,
ØÊÓÐÈ ÊÐÎËß, ÇÂÀÐ.ÑÒÀÐІ ÀÏÀÐ. (098)766-70-06,
(096)131-05-09

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ

14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ

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

À ÿ êóïëþ âåëîñèïåäè, ð³çí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71

Êóïëþ ãàíòåë³, ãèð³, ãðèô äëÿ øòàíãè, äèñêè äëÿ øòàíãè, âåëîñèïåä. Ñåéô á/â. (063) 292-56-89

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

Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10 ðîê³â. Ö³íà 1000 ãðí. (0-964589-754

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

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)13080-89
Ïðîäàì ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò, ìèëèö³. (098) 528-66-15
ÏÑÈÕÎËÎÃІ×ÍІ ÒÐÅÍІÍÃÈ. ÀÐÒ-ÒÅÐÀÏІß. (067) 433-29-54

17. ТВАРИНИ
17.1 ÏÐÎÄÀÌ
ÊÀÁÀÍ×ÈÊÈ-ÊÍÓÐ×ÈÊÈ ÊÀÐËÈÊÎÂÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ. ÌÎÆËÈÂÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ. (097)239-00-53, (063)274-43-74
Ïîðîäèñò³ êóðè, êà÷êè, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà. Іíêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ãîëóáè
òà ïåðåãí³é. (067)869-88-93, (063)130-30-80
Ïðîäàì ìîëîäîãî êîçëà, çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, ãàðíî ïîêðèâàº
ê³ç. Òåë. ï³ñëÿ 19.00. (096) 634-88-90

Kyïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó. (068) 412-55-36

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. (067) 263-09-40
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50
ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ×ÀÑÒÎÒÎÌІÐÈ, ÐÅËÅ,
ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (097) 111-68-62
ÏÀÐÔÓÌÈ ÔÐÀÍÖІß ÒÀ ÑÐÑÐ, ÔËÀÊÎÍÈ, ÁÓÐØÒÈÍÎÂÅ ÒÀ
ÊÎÐÀËÎÂÅ ÍÀÌÈÑÒÎ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎ ІÍØ. (096) 437-03-19
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌ., ÐÅËÅ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, Ò/Â, ÔÎÒÎÀÏ. (098) 75377-50
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ ØÀÐÏ,
ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ

ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ ÐІÇÍІ, ÔÎÒÎÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÐÀÄІÎÏÐÈÉÌÀ×І, ІÃÐÈ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ. (096) 437-03-19

Êóïëþ ³íâàë³äíèé â³çîê, õîäóíêè, òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. (096) 744-49-31

18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ

×ÀÑÒÎÒÎÌІÐ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ, ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÑÈÃÍÀËІÂ,
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎÏÐÈÁÎÐÈ. ÄÎÐÎÃÎ. (098) 753-77-50

Âòðà÷åíèé àòåñòàò ÂÍ ¹51326638 òà äîäàòîê äî àòåñòàòà ñåð³¿
ÀÀ ¹108853 íà ³ì‘ÿ Äðàêî Àð³íà Ãåííàä³¿âíà ïðî çàê³í÷åííÿ
ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíî¿ øêîëè I-III ñòóïåí³â ¹4 ³ì.
Ä.І.Ìåíäåëººâà ì. Â³ííèö³. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

19.3 ÐІÇÍÅ

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

Äîñòàâêà ¿æ³. (098) 152-97-61
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«Я ЗМІНИВСЯ». ЯК 60-РІЧНИЙ
ВЧИТЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРИ ВОЮВАВ
Вчитель на передовій  Василя
Стахова, вчителя фізкультури 27-го
ліцею, мешканці мікрорайону Тяжилів
знають всі. Він віддав рідній школі
30 років. З початком повномасштабної
війни 60-річний вінничанин пішов
добровольцем в ТрО, далі — на передову.
Що вчитель-військовий розповідає про
війну і чи планує повернутися до школи?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
RIA, (068)0060772

Ó ïåðøèé äåíü
ïîâíîìàñøòàáíî¿
â³éíè 60-ð³÷íèé
â÷èòåëü ô³çêóëüòóðè ³ òðåíåð ç
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè äîáðîâ³ëüíî
âèð³øèâ çàõèùàòè Óêðà¿íó â³ä
«ðàøèñò³â». Ï³øîâ äîáðîâîëüöåì
ç³ ñëîâàìè: «Íå ìîëîäèì æå éòè.
ß âæå ïðîæèâ æèòòÿ. Êðàùå ï³äó
ÿ, í³æ ñèí». ² ï³øëè — ïàí Âàñèëü ðàçîì ³ç õëîïöÿìè Â³ííèöüêî¿ ÒÐÎ íà ïåðåäîâó, à éîãî ñèí
Âîëîäèìèð — ó âîëîíòåðè.
Íèí³ â÷èòåëü-äîáðîâîëåöü
ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíî¿ Â³ííèö³,
ïðîäîâæóº òóò ñëóæèòè. Æóðíàë³ñò RIA ïîãîâîðèëà ç Âàñèëåì
Ñòàõîâèì ³ ä³çíàëàñÿ, ÿê â³éíà
çì³íèëà ïåäàãîãà.
Çóñòð³ëèñÿ ç Âàñèëåì Ñòàõîâèì
ó éîãî ð³äí³é 27-é øêîë³, äå â³í
ïðàöþâàâ ç 1992 ðîêó. Â÷èòåëÿ, ÿêèé ñïîðòèâíó ôîðìó çì³íèâ íà â³éñüêîâó, òóò ³ êîëåãè,
³ ó÷í³ — âñ³ ðàäî çóñòð³÷àþòü ç
îá³éìàìè. Ïèøàºòüñÿ êîëåãîþ
³ äèðåêòîð ë³öåþ Îëåêñ³é Òåðíîâîé. Âàñèëü Ñòàõîâ êàæå, ùî
ð³äíà øêîëà äîïîìàãàëà éîãî
áðèãàä³ é ³ç çàõèñíèìè ñ³òêàìè,
³ ç êîøòàìè íà àâò³âêó.

Ñàì ïåäàãîã-â³éñüêîâèé ïðîñèâ
íàñ íå ïèñàòè ïðî íüîãî ÿê ïðî
ãåðîÿ, îñê³ëüêè â³í íà ïåðåäîâ³é
áóâ ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Êàæå — âàæëèâ³ ò³, õòî íèí³ íà ôðîíò³.
— Â äåíü, êîëè ïî÷àëàñÿ
ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, ìåí³
ïîäçâîíèâ êîëåãà ç äèòÿ÷îþíàöüêî¿ øêîëè ñòð³ëüáè, ³ ìè
25 ëþòîãî ï³øëè ðàçîì çàïèñóâàòèñü äî òåðîáîðîíè, îñê³ëüêè
ó â³éñüêêîìàò³ íàñ áè íå âçÿëè
çà â³êîì, à ìåí³ âæå 60 ðîê³â,
ó ñ³÷í³ âèéøîâ íà ïåíñ³þ, — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Ñòàõîâ. — Ï³äãîòîâêà áóëà, ÿ ñëóæèâ â àðì³¿,
á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â ïðàöþâàâ
òðåíåðîì ó ñåêö³¿ ç êóëüîâî¿
ñòð³ëüáè ³ â øêîë³, ³ â ÄÞÑØ.
Äî ðå÷³, õîò³â ï³òè ç òîâàðèøåì
ùå â 14-ìó ðîö³ â ÀÒÎ, àëå íàñ
òåæ çà â³êîì íå âçÿëè.
20 ÷åðâíÿ ÷îëîâ³êè âè¿õàëè ç
Â³ííèö³, 22 ÷åðâíÿ áóëè íà ïåðåäîâ³é, ï³ä Ñëîâ’ÿíñüêîì.
— Çäàâàëîñü, ÿ áóâ ï³äãîòîâëåíèé: â ìåíå áóëè íàâè÷êè
ñòð³ëüáè, íàñ äóæå äîáðå ãîòóâàëè
íà ïîë³ãîíàõ. Àëå ñïðàâæíþ øêîëó ÿ ïðîéøîâ íà ôðîíò³, — êàæå
â÷èòåëü. — Äîáðå, ùî â áðèãàä³
áóëî ÷èìàëî ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é â çîí³ ÀÒÎ/ÎÑÑ, ÿê³ âñå ï³äêàçóâàëè ³ ðîçêàçóâàëè. Ó ìåíå
â ï³äðîçä³ë³ äóæå êëàñí³ õëîïö³,

â³ê â³ä 23-õ ³ äî 60-òè, — àëå âñ³
ñïðàâæí³. ß íå ñîðîìèâñÿ â÷èòèñÿ â ìîëîäøèõ âäâ³÷³ á³éö³â,
ÿê³ êîðèãóâàëè ìî¿ ä³¿.
Âàñèëü Ñòàõîâ ãîâîðèòü, ùî
ïîïðè íåáåçïåêó, ñòðàõó, ÿê òàêîãî, íå áóëî.
— Áóëî â³ä÷óòòÿ, ùî çàâæäè ïîòð³áíî áóòè íàïîãîòîâ³. Í³êîëè
íå çíàºø, êóäè ³ êîëè ïðèëåòèòü.
Âäåíü ³ âíî÷³ ùîñü íàä ãîëîâîþ
ë³òàº, ³ òè ìîëèøñÿ çà ñåáå ³ ñâî¿õ
ïîáðàòèì³â. Àëå ³ äî òàêîãî çâèêàºø. Ïåðåä ïðèëüîòîì êàñåòíèõ
ì³í, äî ïðèêëàäó, ìè âñòèãàëè
ñõîâàòèñÿ.
Áðèãàäà òåðîáîðîí³âö³â ç
Â³ííèö³ äèñëîêóâàëàñü ì³æ
Ñëîâ’ÿíñüêîì ³ ²çþìîì.

«Ó ìåíå â ï³äðîçä³ë³
äóæå êëàñí³ õëîïö³, â³ê
â³ä 23-õ ³ äî 60-òè, —
àëå âñ³ ñïðàâæí³. ß íå
ñîðîìèâñÿ â÷èòèñÿ â
ìîëîäøèõ á³éö³â»
— Ìè áóëè â ñåë³ Äîëèíà, —
ðîçïîâ³äàº â³éñüêîâèé. — Àëå â³ä
íüîãî ëèøå íàçâà çàëèøèëàñÿ —
íàñåëåíèé ïóíêò ïîâí³ñòþ ðîçáèëè ðàøèñòè. Áà÷èâ, ÿê éîãî
ïîñèïàëè âíî÷³ ôîñôîðíèìè
áîìáàìè — äèÿâîëüñüêà êðàñà,
ïî-³íøîìó íå íàçâåø.
Ïîêè â÷èòåëü-äîáðîâîëåöü
âîþâàâ íà ïåðåäîâ³é, çà íüîãî
â òèëó õâèëþâàëèñÿ òðîº ä³òåé,
îíóêà ³ äðóæèíà.
— Ìè ñòàðàëèñÿ ÷àñòî íå äçâîíèòè, ³ íå âñ³ îäðàçó. Áóâàëî,
ë³òàëè ðîñ³éñüê³ áåçï³ëîòíèêè ³
ðîçäàâàëè çâ’ÿçîê, çàñ³êëè ñèãíàëè ³ ðîçáèâàëè ì³ñöå äèñëîêàö³¿, — êàæå Ñòàõîâ. — ßêùî áóëà
ìîæëèâ³ñòü ïîäçâîíèòè ð³äíèì —
ãîâîðèëè, ùî âñå äîáðå.
Áóëî íåïðîñòî â³éñüêîâèì ³ ç
òåõí³êîþ. Äîáðå, ùî â³ííèöüê³

На війні пан Василь був 65 днів. Його звільнили, оскільки
йому за шістдесят. Нині він продовжує служити у Вінниці
âîëîíòåðè, íà ÷îë³ ç ñèíîì Âîëîäèìèðîì, îðãàí³çóâàëè çá³ð
íà íîâèé áóñ. Ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó, øêîëà — ãðîø³ íà àâòîìîá³ëü ç³áðàëè çà äâà òèæí³.
— Ó íàñ áóâ àâòîáóñ «Ôîëüêñâàãåí», àëå çà ø³ñòü äí³â âîðîã
éîãî çíèùèâ. Äîáðå, ùî õëîïö³ æèâ³ çàëèøèëèñÿ, îòðèìàëè
íåçíà÷í³ ïîðàíåííÿ. ß ñàì áóâ
çäèâîâàíèé, ùî òàê øâèäêî âñå
îðãàí³çóâàëè. 18-ãî ñêàçàëè ïðî
ïîòðåáó â òåõí³ö³, à 5-ãî âæå àâòîìîá³ë³ îòðèìàëè.
Ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Ñòàõîâ, ùî
â³í íà ôðîíò³ çðîçóì³â ïðî óêðà¿íö³â, ³ ïðî ñåáå:
— Óêðà¿íö³ ìîæóòü ÷óáèòèñÿ,
àëå ÿêùî ïîòð³áíî — çãóðòóþòüñÿ, îäèí çà îäíîãî ³ çà êðà¿íó ãîðîþ ñòàíóòü. Ëèøå îäíå ïðîøó:
ãó÷íî ï³ä ÷àñ â³éíè íå ïîòð³áíî
ãóëÿòè, áî ó êîãîñü, â ñ³ì’¿ ïîðó÷, ìîæóòü ó öåé ÷àñ îïëàêóâàòè çàãèáëîãî ñèíà. Àëå çàãàëîì
óêðà¿íö³ — ãàðíèé íàðîä, ³íàêøå
íå áóëî á óñüîãî öüîãî. Ñòîñîâíî
ìåíå… ß çì³íèâñÿ — ñòàâ á³ëüø

ñïîê³éíèì, ìîâ÷àçíèì. Ïîêè
íåìà ÷îìó ðàä³òè.
Ïîâîþâàòè â÷èòåëþ ô³çêóëüòóðè ç 27-¿ øêîëè âäàëîñÿ íåäîâãî — âñå ÷åðåç éîãî â³ê.
— ß íà â³éí³ áóâ óñüîãî 65 äí³â,
à äàë³ ìåíå çâ³ëüíèëè, îñê³ëüêè
ìåí³ çà ø³ñòäåñÿò. Ìåí³ êîìàíäèð
ñêàçàâ, ùî çà ï³â ðîêó çàõî÷åòüñÿ ïîâåðíóòèñü äî ïîáðàòèì³â,
à â ìåíå âæå çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç’ÿâèëîñÿ òàêå
áàæàííÿ. Íà æàëü, íåìàº òàêî¿
çìîãè ïîâåðíóòèñÿ. Àëå ÿ ïðîäîâæóþ ñëóæèòè ï³ä Â³ííèöåþ.
Ïàí Âàñèëü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç
ôðîíòó âæå âñòèã îäðóæèòè ñèíà.
Íèí³ ìð³º ïîâåðíóòèñÿ äî øêîëè
³ íàâ÷èòè ó÷í³â òîìó, ÷îãî íà â³éí³ íàâ÷èâñÿ ñàì.
— Âçÿòè ïðåäìåò çàõèñò Óêðà¿íè:
òå, ùî â êíèæêàõ íàïèñàíî ³ òå, ùî
íà ïðàêòèö³ çàñòîñîâóþòü — òð³øêè ð³çí³ ðå÷³. Òàê ñàìî ç òàêòè÷íîþ
ìåäèöèíîþ — ìè ïðîõîäèëè íàâ÷àííÿ â ìåäèê³â ÍÀÒÎ. Òàì áàãàòî íàâ÷èâñÿ ³ â ïîáðàòèì³â òåæ —
ñàìå öüîãî õî÷ó íàâ÷èòè ä³òåé.

Дружина військового просить про допомогу
МАРИНА КАРАБАЙ, RIA

Äîðîãîþ ó â³éñüêêîìàò âîíà
ñïîä³âàëàñü, ùî òî äóðíèé çá³ã
îáñòàâèí ³ ñòðàøíèé ñîí, ïðî òå,
ùî â³í çíèê áåçâ³ñòè — ïðîñòî
êîøìàð. Ìàðøðóò, ÿêèé ðàí³øå
çàéìàâ íå á³ëüøå ãîäèíè, öüîãî ðàçó çäàâàâñÿ íåñê³í÷åííèì.
Ñï³ëêóâàííÿ ç â³éñüêîâèìè…
ïèòàííÿ ïðî ÷îëîâ³êà… ïîò³ì
äåê³ëüêà äí³â î÷³êóâàííÿ, àáè
îòðèìàòè ïîâ³äîìëåííÿ: Ìèêîëà
Ò³ìîò³í çíèê áåçâ³ñòè.
Äðóæèíà óêðà¿íñüêîãî çàõèñíèêà, ìåøêàíêà Âîðîíîâèö³ Í³íà
Ò³ìîò³íà ðîçïîâ³ëà ïðî ñâîãî ÷îëîâ³êà, êîëèøíüîãî àòîâöÿ, ÿêèé
ó òðàâí³ öüîãî ðîêó çíîâó ï³øîâ
íà â³éíó.
Æ³íêà ñêàçàëà, ùî ¿¿ Ìèêîëà
ïðèêîðäîííèê ³ ó 2015–2016 ðîêàõ áðàâ ó÷àñòü ó çàõèñò³ íàøîãî
ñóâåðåí³òåòó, òîæ êîëè ðîçïî÷àëàñü ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà, ÷åêàâ äçâ³íêà ç â³éñüêêîìàòó. Ãîâîðèâ, ùî óñ³ õëîïö³ ç Âîðîíîâèö³
äàâíî âîþþòü, à â³í «ëîáóðÿêà»
õîäèòü áåç ä³ëà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê îòðèìàâ ïî-

â³ñòêó, îäðàçó ç³áðàâ ðþêçàêà ³
íà äðóãèé äåíü ï³øîâ. Ñïåðøó
éîãî â³äïðàâèëè íà ï³äãîòîâêó.
Ïàí³ Í³íà çãàäóº, ùî ñïî÷àòêó âîíà äçâîíèëà ÷îëîâ³êó,
âîíè äîâãî ñï³ëêóâàëèñü — îáãîâîðþâàëè ñïðàâè, â òîìó ÷èñë³
é äîìàøí³. Çãîäîì â³í áóâ ïîñò³éíî çàéíÿòèé ³ ïîÿñíèâ, ùî
òðåíóþòüñÿ çðàíêó äî íî÷³. Òîæ
ðîçìîâè ñòàëè êîðîòêèìè.
Äðóæèíà õâèëþâàëàñü, ùî äîâåäåòüñÿ êóïóâàòè îáìóíäèðóâàííÿ, àëå ÷îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ,
ùî àìóí³ö³þ âèäàëè óñþ, õî÷à
³ íå íîâó.
— ² êàñêó, ³ áðîí³ê, — çàçíà÷àº
æ³íêà. — Êóïèëà ëèøå äâ³ ïàðè
òàêòè÷íèõ ðóêàâè÷îê.
Ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ òðåíóâàíü ÷îëîâ³êà ðàçîì ³ç ïîáðàòèìàìè â³äïðàâèëè íà ï³âäåíü, ï³ä Ìèêîëà¿â.
— Îäíèì ³ç éîãî ïîáðàòèì³â áóâ
Âàñèëü, âîíè ç íèì ùå ñòðîêîâó
ñëóæáó ðàçîì íåñëè. Ñò³ëüêè ðîê³â
ïðîéøëî ³ òóò çóñòð³ëèñü çíîâó.
Òîæ Ìèêîëà áóâ çàäîâîëåíèé,
ùî çóñòð³â ñòàðîãî àðì³éñüêîãî
äðóãà, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.
Ç-ï³ä Ìèêîëàºâà 57-ìó áðèãà-

äó, â ÿê³é ñëóæèâ ÷îëîâ³ê, ïåðåêèíóëè ï³ä Õåðñîí. Òàì ó ðàéîí³
ñåëèù Ñóõèé Ñòàâîê òà Êîñòðîìêà ³ çíèê Ìèêîëà Ò³ìîò³í.
Íà äóìêó ïàí³ Í³íè, íàé³ìîâ³ðí³øå, öå áóëà ÿêàñü áîéîâà
îïåðàö³ÿ, â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü
íå óñ³. Éîãî äðóã òà ïîáðàòèì
Âàñèëü íà çâ‘ÿçîê íå âèõîäèòü,
àëå âîíà çíàº, ùî â³í æèâèé ³
ùî â³í íå áóâ ó ò³é «îïåðàö³¿».
Æ³íêà çãàäóº îñòàííþ ðîçìîâó
ç ÷îëîâ³êîì. Öå áóëî 1 âåðåñíÿ.
— Êàçàâ, ùî äóæå ñòðàøíà
â³éíà, ùîá ÿ áåðåãëà ñåáå ³ ä³òåé, — ïåðåäàº ñëîâà ÷îëîâ³êà
ïàí³ Í³íà. — Ïîò³ì ïåðåâ³â ðîçìîâó íà ³íøå. Ìîâëÿâ, çàãóáèâ
ðþêçàê ³ âñ³ ðå÷³, ëèøå òåëåôîí
çàëèøèâñÿ. Íå õâèëþéñÿ, ãîâîðþ
éîìó. Áåðåæè ñåáå, óñå êóïèìî.
×óºø, ãîëîâíå ñåáå áåðåæè.
Í³íà íàñèëó ñòðèìóº ñëüîçè,
ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî òó ðîçìîâó.
— À ïîò³ì â³í ïðèñíèâñÿ
ìåí³, — êàæå. — ß âðàíö³ îäðàçó äî Â³ííèö³ ïî¿õàëà, ó â³éñüêêîìàò. Âîºíêîì ç êèìîñü òàì
çâ’ÿçàâñÿ, çàïèòóº: «×îãî äî ìåíå
äðóæèíè òâî¿õ ñîëäàò³â õîäÿòü.

Востаннє дружина розмовляла з Миколою 1 вересня. Воїн
вважається зниклим з третього вересня
Äå ³íôîðìàö³ÿ?» À çâ³äòè â³äïîâ³äàþòü: «Ùå 12-ãî âåðåñíÿ ïîäàâ
³íôîðìàö³þ, ùî çíèê áåçâ³ñòè».
Ïîò³ì æ³íêà îòðèìàëà «Ñïîâ³ùåííÿ ñ³ì‘¿», äàòîâàíå 20 âåðåñíÿ. Æ³íêà â³ðèòü, ùî ÷îëîâ³ê
æèâèé, òîæ çâåðòàºòüñÿ äî óñ³õ,
õòî ìàº ³íôîðìàö³þ, ç ïðîõàííÿì
äîïîìîãòè:
— Â³í íå ìîæå íàñ çàëèøèòè.
ß â³ä÷óâàþ, ùî â³í æèâèé. Äóæå

óñ³õ ïðîøó äîïîìîãòè ó ïîøóêó.
Ìîæëèâî, â³í ó ë³êàðí³ áåç ñâ³äîìîñò³. Áóäü ëàñêà, äîïîìîæ³òü
çíàéòè ÷îëîâ³êà! Ò³ìîò³í Ìèêîëà
Ìèõàéëîâè÷, íàðîäèâñÿ 25 ãðóäíÿ 1981 ðîêó, 57-ìà áðèãàäà. Ââàæàºòüñÿ çíèêëèì áåçâ³ñòè ç 3 âåðåñíÿ. Ðóõàâñÿ â Õåðñîíñüêîìó
íàïðÿìêó. Áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ
âàæëèâà äëÿ ìåíå. Ì³é íîìåð
097–58–47–507, — ãîâîðèòü Í³íà.
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У ВІННИЦІ СТАРТУЄ КОНКУРС
«НАРОДНИЙ БРЕНД 2022»
На старті  Вже з першого жовтня
розпочинається конкурс «Народний
бренд 2022». Цьогоріч він змінює свій
формат, але продовжує працювати разом
з усією країною. Тож, якщо ви представник
місцевого бізнесу Вінниці, встигніть
стати його учасником. Розповідаємо, що
для цього потрібно, як буде проходити
голосування і визначення переможців
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

«Íàðîäíèé
áðåíä» — öå êîíêóðñ íà âèçíàííÿ
íàéêðàùèõ êîìïàí³é øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé
ïðîâîäèòü RIA Media. Öå 21-ð³÷íà ³ñòîð³ÿ ³ òðàäèö³ÿ, ùî ñèëüí³ø³
çà âîðîãà. Òîìó íàâ³òü ï³ä ÷àñ
â³éíè â³í â³äáóäåòüñÿ, ùîïðàâäà,
ç äåÿêèìè çì³íàìè.
Àáè íàáëèçèòè ïåðåìîãó Óêðà¿íè, ìè çàñíîâóºìî áëàãîä³éíèé ôîíä íà ÷îë³ ç ðåäàêö³ºþ
RIA/«20 õâèëèí» òà ãîëîâíèì
ðåäàêòîðîì Âàäèìîì Ïàâëîâèì.
Â³ä ïî÷àòêó â³éíè â³í ïðàöþº
íà ï³äòðèìêó â³ííèöüêèõ â³éñüêîâèõ íà ïåðåäîâ³é.
Çà öåé ÷àñ âîëîíòåðè ôîíäó
ïðèäáàëè òà ïåðåäàëè òðè ïîçàøëÿõîâèêè, âèãîòîâèëè ê³ëüêà
ñîòåíü áðîíåæèëåò³â. Íàø³ õëîïö³ íà Ñõîä³ ³ Ï³âäí³ êðà¿íè, â³ä

Õåðñîíó äî Äîíáàñó áåçêîøòîâíî
îòðèìàëè öåé çàõèñò. Òàêîæ âëàñíèìè çóñèëëÿìè ôîíä çàáåçïå÷èâ
ï³äðîçä³ëè ðàö³ÿìè, òåïëîâ³çîðàìè, îäÿãîì òà ³íøîþ â³éñüêîâîþ
àìóí³ö³ºþ.
Âñ³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó «Íàðîäíèé áðåíä» öüîãîð³÷ çìîæóòü
äîºäíàòèñü ³ çàäîíàòèòè áóäüÿêó ñóìó. À ìè ñâîºþ ÷åðãîþ
îáîâ’ÿçêîâî ðîçïîâ³ìî, ÿê ³ êîìó
ö³ âíåñêè äîïîìîæóòü.
ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?
Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé áðåíä» äëÿ á³çíåñó º áåçêîøòîâíîþ. Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ç 1 æîâòíÿ ïî 30 ëèñòîïàäà
2022 ðîêó. Âè ìîæåòå ñòàòè êîíêóðñàíòîì, ÿêùî âàøà êîìïàí³ÿ:
 ïðàöþº ó Â³ííèö³;
 âàø âèä ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàº
íîì³íàö³ÿì êîíêóðñó;
 âè º ó êàòàëîç³ ÒÎÏ20.
ßêùî êîìïàí³¿ íåìàº â êàòàëîç³ ÒÎÏ20, àáî ó â³äïîâ³äí³é

íîì³íàö³¿, âîíà ìîæå çâåðíóòèñü
äî àäì³í³ñòðàö³¿ ñàéòó íà ïîøòó vn.info@20.ua (ñâîãî ìåíåäæåðà), ùîá ¿¿ äîäàëè äî ñïèñêó
ó÷àñíèê³â.
Îäíà êîìïàí³ÿ ìîæå áðàòè
ó÷àñòü ëèøå â îäí³é íîì³íàö³¿.
Ó 2021-ìó â «Íàðîäíîìó áðåíä³»
âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä ÷îòèðè òèñÿ÷³
â³ííèöüêèõ êîìïàí³é.
ЯК ПРОХОДИТЬ
ГОЛОСУВАННЯ?
Ãîëîñóâàòè çà íàéêðàùèé ëîêàëüíèé á³çíåñ òàêîæ çìîæóòü
ëèøå æèòåë³ ì³ñòà. Òàê³ îáìåæåííÿ ³ñíóþòü äëÿ òîãî, àáè ëþäè
îáèðàëè íàéêðàùèõ ñàìå ñåðåä
òèõ áðåíä³â, ÿêèìè ä³éñíî êîðèñòóþòüñÿ.
Ùîá ïðîãîëîñóâàòè â êîíêóðñ³,
âàì íåîáõ³äíî:
 Îáðàòè îäíó ³ç íîì³íàö³é òà
çíàéòè áðåíä, çà ÿêèé âè õî÷åòå â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ; íàòèñíóòè
íà êíîïêó «Ïðîãîëîñóâàòè».
 Òàê çðîáèòè ïîòð³áíî ì³í³ìóì ó äåñÿòè íîì³íàö³ÿõ, ùîá
âàø³ ãîëîñè áóëè çàðàõîâàí³.
 Äëÿ çàâåðøåííÿ ãîëîñóâàííÿ
âêàæ³òü ñâ³é íîìåð òåëåôîíó, àâòîâ³äïîâ³äà÷ ïðîäèêòóº âàì êîä,
ÿêèé ïîòð³áíî ââåñòè íà ñàéò³.
² íàîñòàíîê — ðîçêàæ³òü äðóçÿì ïðî «Íàðîäíèé áðåíä» ó ñîöìåðåæàõ.
ßêùî âè âæå ïî÷àëè ãîëîñóâàííÿ, àëå íå âñòèãëè çàê³í÷èòè,
òî ³íôîðìàö³ÿ ïðî âàñ çáåð³ãàºòüñÿ. Âè ìîæåòå ïðîäîâæèòè ãîëîñóâàííÿ â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé
÷àñ. Ïðîãîëîñóâàòè âè ìîæåòå

Конкурс «Народний бренд» проходить вже 21 рік поспіль.
Переможців визначають не журі, а вінничани, які хочуть
підтримати бренди, якими справді користуються
ëèøå îäèí ðàç. Ìèíóëîãî ðîêó
ó Â³ííèö³ çà áðåíäè ãîëîñóâàëè
ïîíàä 30 òèñÿ÷ ëþäåé.
ЯК ВИЗНАЧАТИМУТЬ
ПЕРЕМОЖЦІВ?
Òðàäèö³éíî çà ðåçóëüòàòàìè
ãîëîñ³â â³ííè÷àí íà ñàéò³ top20.
ua é âèçíà÷àòèìóòüñÿ ïåðåìîæö³.
Â³äáóäåòüñÿ öå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ.
Ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ ïðîçîðà
òà ïðîñòà. Ñë³äêóâàòè çà õîäîì
ãîëîñóâàííÿ êîæåí ìîæå íà ñòîð³íö³ ðåçóëüòàò³â. Âîíè îíîâëþâàòèìóòüñÿ ùîäíÿ, ïî÷èíàþ÷è ç
òðåòüîãî æîâòíÿ.
Çà 21 ð³ê ñâîãî ³ñíóâàííÿ «Íàðîäíèé áðåíä» ïîì³òíî åâîëþö³îíóâàâ, ³ òîð³ê êîíêóðñ â³äáóâàâñÿ

ó 23 ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ùîðîêó êîæåí ç ó÷àñíèê³â ³ç íåòåðï³ííÿì
î÷³êóâàâ íà óðî÷èñòó öåðåìîí³þ
íàãîðîäæåííÿ ³ç ç³ðêîâèìè âåäó÷èìè òà âèøóêàíèìè ÷àñòóâàííÿìè.
Öüîãîð³÷ æå íàãîðîäæåííÿ
â³äáóäåòüñÿ â îáìåæåíîìó, åêîíîìíîìó ðåæèì³. Êîæåí ïåðåìîæåöü îòðèìàº íàãîðîäó ³ ñâîº
çàñëóæåíå âèçíàííÿ. À ï³ñëÿ
ïåðåìîãè ìè âñå íàäîëóæèìî ³
â³äñâÿòêóºìî ùå ãó÷í³øå!
Òîæ, ðåºñòðóéòåñü ³ îòðèìóéòå
â³äçíàêó «Íàðîäíèé áðåíä», à çàðàçîì äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü êë³ºíò³â. Äåòàëüí³øå îçíàéîìèòèñÿ ç
ïðàâèëàìè ìîæíà çà ïîñèëàííÿì:
https://top20.ua/vn/brand.
512643

Їмо більше чи менше? Як змінилися харчі вінничан
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

ßêèõ ïðîäóêò³â ³ ñê³ëüêè ëþäè
¿äÿòü — öå º îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîêàçíèê³â ð³âíÿ íàøîãî
æèòòÿ. Ïðèíàéìí³ òàê ñòâåðäæóþòü ò³, õòî äîñë³äæóº ÿê³ñòü æèòòÿ. Ïðî öå çàçíà÷àþòü ³ â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ ñòàòèñòèêè, äå
ïîâ³äîìèëè äàí³ ïðî òå, ñê³ëüêè
îñíîâíèõ õàð÷³â áóëî ñïîæèòî
â ñåðåäíüîìó íà îäíó ëþäèíó

ïðîòÿãîì 2021 ðîêó.
Àáè çðîçóì³òè òåíäåíö³þ,
ñï³âñòàâèëè àíàëîã³÷í³ äàí³
ï’ÿòèð³÷íî¿ äàâíèíè, òîáòî çà 2016 ð³ê. Âèÿâèëîñÿ, ùî
çà ï’ÿòü ðîê³â æèòåë³ íàøî¿ îáëàñò³ ñóòòºâî ñêîðîòèëè ñïîæèâàííÿ ìîëîêà òà êàðòîïë³.
Êàðòèíà äåùî äèâíà, ÿêùî
âçÿòè äî óâàãè, ùî ìîëîêà âèðîáëÿþòü íàéá³ëüøå â äåðæàâ³
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè îáëàñ-

òÿìè. Òà é êàðòîïëÿ ðîñòå á³ëÿ
êîæíî¿ õàòè. Âò³ì, ÿê ìîâèòüñÿ,
ñòàòèñòèêà çíàº âñå.
Ó 2016 ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿
ïðèïàäàëî íà ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî êðàÿíèíà 205 ê³ëîãðàì³â,
òî ó 2021-ìó — 197 êã. Çà öèì
ïîêàçíèêîì îáëàñòü îïèíèëàñÿ
òîð³ê íà 16 ì³ñö³ ó äåðæàâ³.
Ùå ñóòòºâ³øå ñêîðî÷åííÿ
ó ñïîæèâàíí³ êàðòîïë³: ç³ 184 êã
ó 2016-ìó — äî 161 êã ó 2021-ìó.

Íà ÷îòèðè ê³ëîãðàìè ìåíøå
ñïîæèòî öóêðó (32 êã ó 2021-ìó
ðîö³ ïðîòè 28 êã ó 2016-ìó).
Íà äâà ê³ëîãðàìè ìåíøå ç’¿ëè
õë³áà ³ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â
(111 ó 2016-ìó ³ 109 êã òîð³ê).
Íàòîì³ñòü ó ðàö³îí³ ñòàëî á³ëüøå ì’ÿñà, â³äïîâ³äíî 53 ó 2016-ìó
³ 59 êã ó 2021-ìó.
Á³ëüøå ¿ìî ïëîä³â òà ÿã³ä (55 êã
ó 2016-ìó ³ 66 êã ó 2021-ìó).
Çá³ëüøåíî ñïîæèâàííÿ ðèáè,

ðèáíèõ ïðîäóêò³â é îë³¿ — ç 12 êã
äî 15 êã.
Äî ðå÷³, çà ê³ëüê³ñòþ ñïîæèòèõ
õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â îáëàñòü
ïîñ³ëà ó 2021 ðîö³ äðóãå ì³ñöå,
ì’ÿñà — òðåòº, ðèáíèõ ïðîäóêò³â,
ÿºöü ³ îë³¿ — ÷åòâåðòå.
Äî öüîãî òåêñòó ìèìîâîë³ íàïðîøóºòüñÿ äàâí³é æàðò. Õòîñü
ç'¿â äâ³ êóðêè, à ³íøèé — æîäíî¿.
Àëå â ñåðåäíüîìó âèõîäèòü ïî îäí³é êóðö³ íà ëþäèíó.

РЕКЛАМА

505185
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ЧЕРЕЗ ХРОНІЧНИЙ СТРЕС,
МИ ВСІ «ЗАЛИТІ» КОРТИЗОЛОМ
Проблема  Війна, це стрес, війна, що
триває більше пів року — хронічний стрес.
Там, де хроніка, йде збій всіх систем
організму. І маємо проблеми з нервами,
зі сном, із харчуванням. Як наслідок —
надмірна вага, ожиріння, супутні хвороби.
Щоб цього не трапилося, лікар дає нам
кілька порад
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ìè æèâåìî
â åðó îæèð³ííÿ,
âñå á³ëüøå ëþäåé
ìàþòü íàäì³ðíó
âàãó. Ç ïî÷àòêîì
â³éíè áàãàòî õòî ÷åðåç ñòðåñ
ñêèíóâ ê³ëüêà ê³ëî, àëå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â çíîâ íàáðàâ çàéâå.
Ëþäè ñêàðæàòüñÿ íà ñêàæåíèé
àïåòèò, ó æ³íîê çáèâàºòüñÿ ìåíñòðóàëüíèé öèêë, º ïðîáëåìè ç
êèøêîâî-øëóíêîâèì òðàêòîì òà
«ïîâèëàçèëî» áåçë³÷ ³íøèõ ïðîáëåì. Ïðî íàñë³äêè õðîí³÷íîãî
ñòðåñó ìè ïîãîâîðèëè ç ë³êàðåìãàñòðîåíòåðîëîãîì Àíàñòàñ³ºþ
Êîíîïë³öüêîþ.
— Ùå â óìîâàõ êîâ³äó, à öå
âæå òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü, ìè ì³í³ì³çóâàëè ðóõîâó àêòèâí³ñòü,
ìè ñòàëè ïðèâ’ÿçàí³ äî äîìó,
äî ãàäæåò³â, — ãîâîðèòü ë³êàðêà. — Çì³íèëèñü íàø³ çâè÷êè,
íàøà õàð÷îâà ëàíêà, äîäàâñÿ
ñòðåñ. Âñå öå ïîºäíàëîñü ³…
Ñïî÷àòêó çðîñòàº ìàñà ò³ëà, ïîò³ì éäå ðîçâèòîê ð³çíèõ ñòóïåí³â
îæèð³ííÿ, ÿê íàñë³äîê ³íøèõ çàõâîðþâàíü íà òë³ îæèð³ííÿ. À öå
³ ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ,
³ åíäîêðèíîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ
ó âèãëÿä³ ïîðóøåííÿ òîëåðàíòíîñò³ äî ãëþêîçè, ðîçâèòêó öóêðîâîãî ä³àáåòó ²² òèïó. ² áàãàòî
÷îãî ³íøîãî
Àëå çà îñòàíí³ ï³âðîêó â³éíè, öå
íàáóëî íó äóæå øèðîêèõ ìàñøòàá³â. Âàãà â äåÿêèõ ñòð³ìêî çá³ëüøèëàñü íà 10–20 êã. ×îìó òàê?
— Öüîìó òåæ º ïîÿñíåííÿ.
Äî â³éíè íàøå ñóñï³ëüñòâî áóëî
íå ãîòîâå. Â ïåðøó ÷åðãó ïñèõîëîã³÷íî, ³ çâ³ñíî ìè îòðèìàëè
ñèëüíèé ñòðåñ. ßêùî ìè ìàºìî

ñòðåñ, à â³éíà, öå ñóö³ëüíèé ñòðåñ
äëÿ íàñ âñ³õ ÿê äëÿ ä³òåé, òàê ³
äëÿ äîðîñëèõ, ÿê äëÿ òèõ, õòî ïî¿õàâ, òàê ³ äëÿ òèõ, õòî çàëèøèâñÿ,
äëÿ ãàðÿ÷èõ òî÷îê ³ äëÿ òèëîâèõ
ì³ñò. Âñå öå çì³íèëî íàø ôîíîâèé ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí.
Ñòðåñ — öå ïðèðîäíà ðåàêö³ÿ îðãàí³çìó ³ ÿêùî öÿ ðåàêö³ÿ
òèì÷àñîâà, ìè øâèäåíüêî â³äíîâëþºìîñü. Àëå ÿêùî ìè æèâåìî â ïîñò³éíîìó, õðîí³÷íîìó
ñòðåñ³, à ï³â ðîêó â³éíè, öå âæå
õðîí³÷íèé ñòðåñ — â³äíîâèòèñÿ
ñêëàäíî.
Áåç ñòðåñó, ÿê ³ áåç ãîðìîíó
ñòðåñó, æèòè æ íåìîæëèâî?
— Çâ³ñíî, öåé ãîðìîí ìè âñ³
ìàºìî â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.
Êîëè â³í âèä³ëÿºòüñÿ ôîíîâî,
íà ÿêóñü ñòðåñîâó ñèòóàö³þ — öå
îäèí ìîìåíò. Àäæå â öåé ìîìåíò
â³í ñòàá³ë³çóº îðãàí³çì, àêòèâóº
ìîçîê, âïëèâàº íà òðàâëåííÿ
íà ³ìóíí³ ôóíêö³¿.
Ïàì’ÿòàºòå, ÿê â ïåðø³ ì³ñÿö³
â³éíè áàãàòî ëþäåé ñèëüíî ñõóäëè? Òîìó ùî áóâ ð³çêèé ï³äâèùåíèé ñòðåñîâèé ñòàí, ÿêèé
àêóìóëþâàâ âñ³ îáì³íí³ ïðîöåñè
îðãàí³çìó. Äî òîãî æ, òîä³ áàãàòüîì ¿ñòè ïðîñòî íå õîò³ëîñÿ.
À ïîò³ì, çà íàñòóïí³ ì³ñÿö³, ö³
ëþäè íàáðàëè âäâ³÷³ á³ëüøå.
×îìó òàê â³äáóâàëîñÿ?
— Òîìó ùî ñòðåñ õðîí³çóâàâñÿ.
Íà ôîí³ ñòðåñó íàøà åíäîêðèííà
ñèñòåìà âèêèäàº áàãàòî ãîðìîíó
ñòðåñó — êîðòèçîëó. Âíàñë³äîê
ïîñò³éíîãî âèñîêîãî ð³âíÿ êîðòèçîëó â ñèðîâàòö³ êðîâ³, ìè ïî÷èíàºìî á³ëüøå â³ä÷óâàòè ãîëîä.
Ùîá ñïðàâèòèñü ç³ ñòðåñîâèì
ôàêòîðîì, ìè ìàºìî ¿ñòè. Ïîñò³éí³ ïåðåêóñè — íàäëèøêîâà
âàãà.
×èì â³äð³çíÿºòüñÿ íàá³ð âàãè

â çâè÷àéíîìó ñòàí³, ³ îæèð³ííÿ
÷åðåç õðîí³÷íèé ñòðåñ?
— Íàïðèêëàä, çîâí³øí³ì âèãëÿäîì. Ëþäè ç íàäì³ðíèì âèêèäîì êîðòèçîëó ìàþòü õàðàêòåðíèé, òàê çâàíèé àáäîì³íàëüíèé
òèï îæèð³ííÿ. Òîáòî: õóäåíüê³
ðó÷êè/í³æêè, à öåíòð ò³ëà ç êîíöåíòðàö³ºþ æèðîâî¿ òêàíèíè.
Öå çá³ëüøåííÿ öåíòðó ò³ëà
â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè çà ðàõóíîê ï³äøê³ðíîãî æèðó, à ùå
çà ðàõóíîê çá³ëüøåííÿ â³äñîòêó â³ñöåðàëüíîãî æèðó — òîãî,
ÿêèé ïîêðèâàº íàø³ âíóòð³øí³
îðãàíè. ² ñàìå õðîí³÷íèé ñòðåñ
ñïðèÿº òîìó. ² ñàìå òàêèé ñòàí,
ç ï³äâèùåíèì êîðòèçîëîì, áóäå
çá³ëüøóâàòè ðèçèêè äëÿ íàøîãî
çäîðîâ’ÿ.
ßê ùå íà íàñ âïëèâàº õðîí³÷íèé
ñòðåñ?
— Íà ôîí³ ñòðåñó äîðîñë³
ëþäè ïî÷èíàþòü á³ëüøå ïàëèòè, âæèâàòè åíåðãåòè÷í³ íàïî¿
(êàâà, ÷àé, åíåðãåòèê), âæèâàòè

Âíàñë³äîê âèñîêîãî
ð³âíÿ êîðòèçîëó â êðîâ³,
ìè á³ëüøå â³ä÷óâàºìî
ãîëîä. Ùîá ñïðàâèòèñü
ç³ ñòðåñîâèì
ôàêòîðîì — ¿ìî
àëêîãîëüí³ íàïî¿. À ùå ìè ïîñò³éíî â³äñë³äêîâóºìî êóïó ³íôîðìàö³¿ ïðî õ³ä â³éíè, òîìó ùî
ìàºìî ð³äíèõ, áëèçüêèõ, çíàéîìèõ íà â³éí³, ÷è íà îêóïîâàíèõ
òåðèòîð³ÿõ. Íàäì³ðíå îòðèìàííÿ
³íôîðìàö³¿ òåæ ï³äòðèìóº âèñîêèé ð³âåíü êîðòèçîëó. À ùå ìè
ïîãàíî ñïèìî. À ïîãàíà ÿê³ñòü
ñíó, öå òåæ ÿê âàð³àíò õðîí³÷íîãî
ñòðåñó ³ ïðè÷èíà äëÿ ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ êîðòèçîëó.
Êîëè äàíèé ãîðìîí âèñîêèé,
â³í íàñ çìóøóº ïîñò³éíî â³ä÷óâàòè ãîëîä ³ â³ä÷óâàòè íàäì³ðíó
òÿãó äî ñîëîäêîãî. À âæèâàþ÷è òå
ñàìå ñîëîäêå, ñòèìóëþþ÷³ íàïî¿,
àëêîãîëü, öèãàðêè ìè ï³äãîäîâóºìî íàø êîðòèçîë ³ â³äïîâ³äíî
ñòðåñîâèé ñòàí. Òîáòî ìè íå âòàìîâóºìî «ãîëîä», à íàâïàêè. ²
ìàºìî çàìêíåíå êîëî.
ßê ðîç³ðâàòè öå çàìêíåíå êîëî?
— Ìîæëèâî ñïðîáóâàòè àäàïòóâàòèñÿ äî ³ñíóþ÷î¿ ñèòóàö³¿, ùî
ìè æèâåìî â óìîâàõ â³éíè. À ùå

Анастасія Конопліцька, доцент, лікар-гастроентеролог.
«Насправді вгамувати кортизол в організмі можуть прості
речі — режим сну та травлення і фізкультура»
âïîðÿäêóâàòè ñâîº æèòòÿ äóæå
ïðîñòèìè, àëå âîäíî÷àñ äóæå
ñêëàäíèìè äëÿ áàãàòüîõ ä³ÿìè:
 Ô³ëüòðóâàòè îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ;
 Çìåíøèòè åìîö³éíó ðåàêö³þ
íà ïîä³¿;
 Çáàëàíñóâàòè ðåæèì õàð÷óâàííÿ: ñí³äàíîê, îá³ä, âå÷åðÿ; çàáðàòè ïåðåêóñè, àëå óáåçïå÷èòè
ñåáå â³ä ãîëîäóâàííÿ (òîìó ùî
ïîò³ì ç’¿ìî á³ëüøå);
 Çá³ëüøèòè ÷àñ áåç ãàäæåò³â,
îñîáëèâî ïåðåä ñíîì;
 Çá³ëüøèòè ô³çè÷íó àêòèâí³ñòü çà ðàõóíîê äîâãèõ ïðîãóëÿíîê, éîãè;
 Ñòèìóëþþ÷³ íàïî¿ (÷àé, êàâà)
âæèâàòè â ïåðøó ïîëîâèíó äíÿ
äî 16.00 (ÿêùî ïîëþáëÿºòå ÷àé
ïåðåä ñíîì, çàì³íèòè öå éîãóðòîì)
Òàêèì ÷èíîì ìè çìîæåìî
âïëèâàòè íà ð³âåíü êîðòèçîëó.
À íàïðÿìó, íàïðèêëàä, ï³ãóëêàìè ìîæíà âïëèâàòè íà ð³âåíü
êîðòèçîëó?
— Öå äóæå òîíêå ïèòàííÿ, ³
öå ìàþòü áóòè ñïåöèô³÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä ôàõ³âö³â. Òîìó ùî
³íêîëè, öå ä³éñíî ïîòðåáóº ìåäèêàìåíòîçíî¿ êîðåêö³¿.
Àäæå ÷åðåç õðîí³÷íèé ñòðåñ,
ìè ìàºìî ùå êóïó ïîðóøåíü.
Çîêðåìà â³äáóâàºòüñÿ åíäîêðèíîëîã³÷íèé çá³é. Íàïðèêëàä, ïîðóøåííÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëó
â æ³íîê. Â ÷îëîâ³ê³â ïîðóøåííÿ
åðåêòèëüíî¿ ôóíêö³¿. ² â òèõ, ³
â òèõ ïîðóøåííÿ ë³á³äî.
Âñå öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ñòðåñ,

³ âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ðîáîòè ãîðìîí³â. Àäæå â íàøîìó îðãàí³çì³
âñå ïîâ’ÿçàíå: ãîëîâíèé ìîçîê,
ùèòîâèäêà, íàäíèðíèêè, ÿº÷íèêè… — öå âñå òàêà âåëèêà ëàíêà,
çëàãîäæåíà ðîáîòà ÿêî¿ çàëåæèòü
îäíå â³ä ³íøîãî. À ãîðìîí ñòðåñó
öþ çëàãîäæåí³ñòü ïîðóøóº.
À ùå íà ôîí³ ñòðåñó â³äáóâàºòüñÿ ïîíàäíîðìîâà ðîáîòà
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó. ²
áóâàº òàêèé ñòàí, ÿê ñèíäðîì ïîäðàçíåíîãî êèøê³âíèêà. Â îäí³º¿
ëþäèíè öåé ñòàí âèêëèêàº ä³àðåþ, â äðóãî¿ çàêðåï, â òðåòüî¿
÷åðãóâàííÿ çàêðåï³â ³ ä³àðå¿.
Òîæ ç ïîðóøåííÿìè, ÿê³ âèíèêàþòü ÷åðåç õðîí³÷íèé ñòðåñ,
ìàþòü ïðàöþâàòè ê³ëüêà ôàõ³âö³â — ïñèõîëîã, åíäîêðèíîëîã,
ã³íåêîëîã, ãàñòðîåíòåðîëîã. ²
ÿêùî ìîâà ïðî âàãó, òî ä³ºòîëîã,
ÿêèé äîïîìîæå âèðîáèòè çäîðîâ³
õàð÷îâ³ çâè÷êè.
À ùî ðîáèòè ç ä³òüìè?
— Ä³òè, öå îñîáëèâå ïèòàííÿ,
íà ïðèéîì³ ÿ äóæå ÷àñòî áà÷ó
ä³òåé, ÿê³ ìàþòü ðîäè÷³â íà â³éí³, ³ ö³ ä³òêè äóæå õâèëþþòüñÿ.
Âîíè äóæå ïåðåæèâàþòü, ÷àñîì
äî òàêîãî ñòàíó, ùî íå ìîæóòü í³
ç êèì ïðî öå ïîãîâîðèòè. À öå
äóæå ñòðàøíî, òîìó ùî äèòèíà
íå çíàº, ÿê ç öèì âïîðàòèñü. Òîìó
ïîòð³áíî ðîçìîâëÿòè ç ä³òüìè, ãîâîðèòè ç ä³òüìè ïðî â³éíó, ïðî
ñèðåíè, ïðî ñõîâèùà. Òîìó ùî
âîíè äóæå âàæêî öå ñïðèéìàþòü
³ õâîð³þòü.
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«ЖИТТЯ В ОКУПАЦІЇ — ЦЕ ТЮРМА»
ІСТОРІЇ ЖІНОК ПЕРЕСЕЛЕНОК
Історії жінок  У Вінниці презентували
відеопроєкт «24 історії після 24 лютого».
Це розповіді жінок, які жили
в блокадному Маріуполі, гарячому від
обстрілів Харкові, чи окупованих частинах
Донбасу. Розповідаємо про проєкт та
ділимося з вами кількома історіями
сміливих українок, які нині знайшли
прихисток у Вінниці
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

²ñòîð³¿ ïðî ñì³ëèâ³ñòü, ãîðå, ñòðàõ,
ðàä³ñòü, ñóì òà â³ðó.
Êîæíà ³ñòîð³ÿ, íà÷å
îãîëåíèé íåðâ. Êîæíà ³ñòîð³ÿ ïðî
ð³çíå, àëå âñ³õ ¿õ îá’ºäíóº æàäàííÿ
æèòè ï³ä óêðà¿íñüêèì ïðàïîðîì.
Îðãàí³çàòîðàìè öüîãî â³äåîïðîºêòó ñòàëà êîìàíäà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â²ÑÜ». Ðîáîòà
íàä ïðîºêòîì òðèâàëà óïðîäîâæ
ë³òà. Çàïèñàëà 24 â³äåî³ñòîð³¿ æóðíàë³ñòêà Îëåñÿ Øóòêåâè÷.
Âæå öüîãî ì³ñÿöÿ îðãàí³çàòîðêè áóäóòü ïóáë³êóâàòè æ³íî÷³ ³ñòîð³¿, ÿê³ âè çìîæåòå ïîáà÷èòè
íà ñòîð³íö³ îðãàí³çàö³¿ ó ÔÁ,
þòóá êàíàë³ òà ³íøèõ â³äêðèòèõ
ðåñóðñàõ.
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîðîê, ³äåÿ
çàô³êñóâàòè äóìêè ïåðåñåëåíîê
òóò ³ çàðàç, ùîá çáåðåãòè ïàì’ÿòü
³ íå äàòè ¿é òðàíñôîðìóâàòèñÿ
ï³ä âïëèâîì íîâèõ îáñòàâèí òà
÷àñó, âèíèêëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÃÎ
«Â²ÑÜ» ïî÷àëà íàäàâàòè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèì æ³íêàì.
— Ñèãíàëîì, ùî ö³ ³ñòîð³¿
òðåáà çàïèñàòè, ñòàëà îäíà ñèòóàö³ÿ. Çà ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ ïðèéøëà ïåðåñåëåíêà
ç äî÷êîþ, ³ îñòàííÿ áóëà äóæå
æâàâà, à â îäèí ìîìåíò ï³ä³éøëà
äî ìåíå ³ êàæå: «À çíàºø, íà ì³øêàõ ç êàðòîøêîþ íàéã³ðøå âñüîãî
ñïàòè». ² ìåíå ïðîñòî «ðîçøìàòóâàëî», — ðîçïîâ³äàº êîîðäèíàòîðêà ïðîºêòó Ñâ³òëàíà Äóáèíà. — Ö³
ôðàãìåíòè æèòòÿ äóæå âàæëèâî
çáåðåãòè, ùîá ìè ðîçóì³ëè, ùî
ïåðåæèëè ëþäè. Çà ö³ºþ àáðåâ³àòóðîþ «ÂÏÎ» ñòîÿòü æèâ³ ëþäè.
ßê êàæóòü òâîð÷èí³ ïðîºêòó,
êîæíà ³ñòîð³ÿ ïðîñòî ïðîñèëàñÿ
áóòè çáåðåæåíîþ.
— Ö³ ³ñòîð³¿ áóëè çàïèñàí³
ó ïàðêàõ. Íà ôîí³ òàì ñï³âàþòü

ïòàøêè òà ëóíàº äèòÿ÷èé ñì³õ,
à æ³íêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ÿê
¿õ áîìáèëè. Ïðî òå, ÿê âîíè ò³êàëè ç îêóïàö³¿. Ïðî òå, ÿê ó ñï³äí³é
á³ëèçí³ õîâàëè æåòîí. Öå íàøà
ñï³ëüíà ³ñòîð³ÿ, ÿêà ìàº áóòè
çàäîêóìåíòîâàíà, — ðîçïîâ³äàº
æóðíàë³ñòêà Îëåñÿ Øóòêåâè÷. —
Ö³ ³ñòîð³¿ âàæê³, òðàã³÷í³, àëå é
íåñóòü ñâ³òëî ó ñîá³. Áî òè ðîçóì³ºø: âîíà çìîãëà ³ ÿ òàêîæ çìîæó.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ê³ëüêîìà
æ³íêàìè, ó÷àñíèöÿìè â³äåîïðîºêòó, ÿê³ ïðèéøëè íà ïðåçåíòàö³þ, òà ä³ëèìîñÿ ¿õí³ìè ³ñòîð³ÿìè
â³éíè ç âàìè.
«Я ЗБИЛАСЯ З РАХУНКУ,
СКІЛЬКИ БЛОКПОСТІВ МИ
ПРОЇХАЛИ»
Ë³ä³ÿ ïåðå¿õàëà ó Â³ííèöþ ç
Á³ëîçåðêè Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³.
Âîíà âè¿æäæàëà ðàçîì ³ç ÷îëîâ³êîì, äâîìà ä³òüìè òà ñåñòðîþ.
À çãîäîì ñþäè ïåðå¿õàëà ³ ¿¿ ìàìà.
Äàë³ — ïðÿìà ìîâà.
— Ìè äóæå äîâãî íàâàæóâàëèñÿ íà âè¿çä. Áî, êîëè òè òàì,
òî çäàºòüñÿ, ùî âñå íîðìàëüíî.
Òðîøêè ñòð³ëÿþòü, àëå ìè â³ðèëè, ùî ç óñ³ì âïîðàºìîñÿ, —
êàæå Ë³ä³ÿ. — Òà ïîò³ì ïî÷àëî
ïðèõîäèëè óñâ³äîìëåííÿ, ùî
òè çíàõîäèøñÿ ó çîí³ áîéîâèõ
ä³é, àëå âîäíî÷àñ ïèøåø ð³äíèì
«ÿ ó áåçïåö³».
Ñïåðøó ìè äóìàëè, ùî âñå
îá³éäåòüñÿ ³ ñêîðî íàñ çâ³ëüíÿòü.
Çãîäîì ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ âè¿õàòè. Õî÷ ³ ì³ñüêèé ãîëîâà íàìàãàâñÿ íàñ çàñïîêî¿òè, àëå â îêóïàö³¿
äîâãî âèòðèìàòè íåìîæëèâî, öå
äóæå ñêëàäíî.
Âè¿æäæàòè ìè íàìàãàëèñÿ
äâ³÷³. Çàðàç, îçèðàþ÷èñü íàçàä,
ÿ ðîçóì³þ, ùî íàì ñïðàâä³ ïîùàñòèëî. Íà áëîêïîñòàõ íàñ ìàëî
ïåðåâ³ðÿëè. Àëå öå áóâ ñêëàäíèé
øëÿõ. Ìè áà÷èëè çðóéíîâàí³ ì³ñòà, îáãîð³ëó òåõí³êó.
Êîëè ìè ÷óëè, ùî éäóòü áî¿,

У Вінниці презентували відеопроєкт «24 історії після 24 лютого». У ньому творчині зняли
на відео розповіді жінок з Маріуполя, Донбасу, Харківщини, Херсонщини
òî çóïèíÿëèñÿ. Áî¿ çàê³í÷óâàëèñÿ.
Ìè ¿õàëè äàë³.
Íà òîé ìîìåíò ºäèíèì çàâäàííÿì áóëî — çàñïîêî¿òèñü. Áëîêïîñò³â áóëî äåñü 15. Àëå, ìîæå, é
á³ëüøå. ß ç ðàõóíêó çáèëàñÿ, ùîá
íå êîíöåíòðóâàòèñÿ íà íåãàòèâ³.
Êîëè æ ìè âè¿õàëè íà ï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ, òî ó ìåíå
ðîçñëàáèëîñÿ ò³ëî òà âïåðøå
çà äâà ì³ñÿö³ ïåðåñòàëà áîë³òè
ãîëîâà. Ïåðøå, ùî ÿ ïîáà÷èëà —
óêðà¿íñüêèé ïðàïîð. Â³í òàêèé
ãàðíåñåíüêèé, òàêèé ïðåêðàñíèé.
Æîâòî-áëàêèòíèé. Òàêèé ð³äíèé.
Ðàí³øå â êîæíîìó êàá³íåò³ â³í
âèñ³â. Àëå ìè ñïðèéìàëè éîãî
ÿê äàí³ñòü.

«Êîëè ìè ïîòðàïèëè
íà ï³äêîíòðîëüíó
òåðèòîð³þ, òî â³ä÷óëè
ñåáå ëþäüìè.
Ïåðåñòàëè â³ä÷óâàòè
ïîñò³éíèé ñòðàõ»
À ïîò³ì áóëè íàø³ â³éñüêîâ³,
³ êîëè âîíè çàãîâîðèëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òî ÿ çðîçóì³ëà,
õòî ÿ. Áóëà íåéìîâ³ðíî ðàäà áà÷èòè íàøèõ â³éñüêîâèõ.
Ç òîãî ìîìåíòó â ìåíå âèíèêëî
â³äòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè.
ß çðîçóì³ëà, íàñê³ëüêè âàæëèâî
ðîçìîâëÿòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
â Óêðà¿í³. Ç³ ñâî¿ìè ä³òêàìè ÿ âèð³øèëà ðîçìîâëÿòè âèêëþ÷íî
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Öå äîäàº
ñò³éêîñò³.
«ЖИТТЯ В ОКУПАЦІЇ — ЦЕ
ТЮРМА»
Ìàðèíà âè¿õàëà ç Õåðñîíó
26 áåðåçíÿ. Ì³ñÿöü âîíè ³ç ñ³ì’ºþ
ïðîæèëè â îêóïàö³¿.

«Підтримка важлива»
Кожна із жінок, чиї історії ми
розповіли вище, прожила свій
унікальний досвід. Але у цих досвідів є одне спільне — їх легше
пережити, коли у тебе є підтримка
та позитивні приклади.
Жінки, які виїхали з Донбасу ще
вісім років тому і залишилися у Вінниці, показують своїм прикладом,
що почати життя з чистого аркуша
можна. А іноді навіть можна говорити про «подарунки війни».
— Ті, хто переїхав у 2014-му, розуміють, що це таке вимушено залишати свій дім. Розуміють, наскільки це важко. І тому підтримують
переселенців, що переїжджають

після 24 лютого, — говорить голова правління ГО «Інноваційна дія»
Світлана Дмитрієва, яка переїхала з Макіївки. — Коли у 2014 році
я переїхала, то мені було важко
знайти роботу. Коли я звернулася
у громадську організацію, то вже
від цього почалася якась інтеграція. Ми своїм прикладом показуємо, що усе можливо. Можливо
стати на ноги, почавши все з нуля.
Це такий мотиваційний момент.
Колега Світлани з громадської
організації Ірина говорить, що
також важлива співпраця між громадськими організаціями, адже,
якщо між собою співпрацювати,

то буде змога допомогти більшій
кількості людей.
Зустрічі, коли переселенці розповідають про свій шлях, проводить
команда правозахисної організації
«Джерело надії».
— Зрозуміло, що сьогодні ситуація
докорінно відрізняється від того,
що було вісім років тому. Людей
дуже багато. Травмованих людей
значно більше. Але що тоді, що
зараз потрібно шукати себе на новому місці, і на прикладі інших
можна побачити, що це можливо, — каже виконавча директорка
«Джерело надії» Христина Орлова, яка переїхала з Луганщини.

Марина виїхала з Херсону наприкінці березня, місяць вона
з сім’єю прожили в окупації. Каже, коли приїхали у Вінницю,
то не могли звикнути, що всі спокійно ходять, живуть
— Ñþäè ÿ ïåðå¿æäæàëà ç ÷îëîâ³êîì, äèòèíîþ òà ìàìîþ ÷îëîâ³êà. Ìî¿ áàòüêè òàì çàëèøèëèñÿ,
áî áàáóñÿ ç ä³äóñåì ïîõèëîãî â³êó,
³ âîíè ¿õ íå ìîæóòü çàëèøèòè, —
ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà. — Ìè ï³äòðèìóºìî çâ’ÿçîê ÷åðåç ³íòåðíåò ç
áàòüêàìè, à âæå áàòüêè ñëîâåñíî
ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî áàáóñþ ç ä³äóñåì. Áàáóñÿ — äîðîãà
äëÿ ìåíå ëþäèíà, ÿ ¿¿ âæå ï³â
ðîêó íå áà÷èëà, ³ ìåí³ äóæå âàæêî
÷åðåç öå.
Êîëè ìè æèëè â îêóïàö³¿,
òî ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ìîðàëüíî íàñ í³÷îãî íå ï³äòðèìóâàëî.
Ìåí³ áóëî âàæêî. Êîëè ìè âæå
ïîòðàïèëè íà ï³äêîíòðîëüíó òåðèòîð³þ, òî â³ä÷óëè ñåáå ëþäüìè.
Ïðèïèíèëè â³ä÷óâàòè ñòðàõ, ùî
ìîæå õòîñü ïðèéòè ³ çàáðàòè íàñ
÷è ùîñü ó íàñ.
Òóò ñïðàâæíº æèòòÿ à æèòòÿ â îêóïàö³¿ — öå òþðìà. Ìè
áîÿëèñÿ âèéòè ç äîìó, à, ÿêùî
âèõîäèëè, òî öå áóëî íåíàäîâãî, êîëè ñòîÿëè ó ÷åðç³ çà õë³áîì.
Àïòåêè íå ïðàöþâàëè, ë³êè ä³ñòàâàëè ó äåÿêèõ âîëîíòåð³â. Àáî
ïèñàëè ïðî ïîòðåáó â ì³ñöåâèõ
ãðóïàõ ³ ëþäè ä³ëèëèñÿ, â êîãî
º ïëàñòèíî÷êà òàáëåòîê, òî â³äð³çàëè ïî ê³ëüêà øòóê. Æèòòÿ òàì
áóëî ñòðàøíå.
Çâ’ÿçêó íå áóëî, éîãî âèìèêàëè. Ìè ìîãëè âè¿õàòè â ì³ñòî,
ðîç³éòèñÿ ïî ìàãàçèíàõ ³ ïðîïàâ
çâ’ÿçîê. ² âñå, ÿê çíàéòè îäíå îäíîãî?
Âè¿æäæàëè ìè çâ³äòè âëàñíîþ
àâò³âêîþ. Áóëî â³ñ³ì, à ìîæå é
á³ëüøå, áëîêïîñò³â. Áóëî âàæêî,
ìè áîÿëèñÿ. Ëþäè ç àâòîìàòàìè
ï³ä âóõîì. Âîíè âèâåðòàëè âñå,
ïåðåâ³ðÿëè âñå. Ïåðåä òèì, ÿê
âè¿æäæàòè, ìè âñå ïî÷èñòèëè ç

òåëåôîí³â.
Êîëè æ ïðè¿õàëè ó Â³ííèöþ,
òî íå ìîãëè çâèêíóòè, ùî âñ³ ñïîê³éíî õîäÿòü, æèâóòü. Öå ÷óäîâå
ì³ñòî, äóæå çåëåíå, ³ òóò ÷óéí³
ëþäè. ×îëîâ³ê çàðàç ñëóæèòü,
à ÿ çàéìàþñÿ âèõîâàííÿì äèòèíè.
«Я ВІРЮ, ЩО ПОВЕРНУСЯ
ДОДОМУ»
Îëåíà Ëèòâèíåíêî ïåðå¿õàëà ç
Õàðêîâà. Âîíà ñ³ìåéíà ë³êàðêà,
ÿêà âæå ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü ïðàöþº
ó Â³ííèö³ çà ñâîºþ ñïåö³àëüí³ñòþ.
— Ìè ïåðå¿æäæàëè âæå ó êâ³òí³. Ïîòð³áíî áóëî íàñàìïåðåä
âèâåçòè áàòüê³â ³ç Ñàëò³âêè, äå
ó íàñ äóæå ãó÷íî. Ìè äóìàëè,
ùî ìè ¿õ âèâåçåìî ³ ïîâåðíåìîñÿ, àëå âèð³øèëè çîñòàòèñÿ òóò
âñ³, — ðîçïîâ³äàº ïåðåñåëåíêà. —
Äîáèðàëèñÿ äâà äí³, ¿õàëè ñâîºþ
àâò³âêîþ. Çàðàç ³ç íàøèì æèòëîì
òàì âñå äîáðå. À îò ó áàòüê³â äîì³âêà âæå òð³øêè ïîøêîäæåíà.
Äóìàþ, òàì ó Õàðêîâ³ ìåí³ äîïîìàãàëà ìîðàëüíî òðèìàòèñÿ
ðîáîòà. Òîìó òóò ÿ òåæ ïî÷àëà
îäðàçó øóêàòè ðîáîòó.
Ìî¿ êîëåãè ç Õàðêîâà ñêèíóëè
ìåí³ ³íôîðìàö³þ, ùî ó Â³ííèö³
áóäå â³äêðèâàòèñÿ íîâèé ìåäè÷íèé öåíòð, ³ ÿ ïðàöåâëàøòóâàëàñÿ òóäè. ß â³ðþ, ùî ïîâåðíóñÿ
â Õàðê³â.
Ïðàö³âíèêè çàêëàäó, äå ÿ çàðàç ïðàöþþ, íàäàþòü äîïîìîãó
õàáó «ß Ìàð³óïîëü». ², íàäèõíóâøèñü ïðèêëàäîì öüîãî õàáó,
ÿ ç ³íøèìè ³í³ö³àòèâíèìè ëþäüìè ïëàíóºìî â³äêðèòè õàá äëÿ
õàðê³â’ÿí, ÿê³ çíàéøëè ïðèõèñòîê
ó Â³ííèö³. Õàðê³â’ÿí äóæå áàãàòî
ó Â³ííèö³, ³ äóìàþ, äî çèìè ÷åðåç
ïðîáëåìè ç îïàëåííÿì ¿õ ìîæå
áóòè ùå á³ëüøå, íà æàëü.
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СТАВ НАЙСИЛЬНІШИМ
ШТАНГІСТОМ КРАЇНИ
Рівень  Вінничанин Руслан Кожакін
днями став абсолютним переможцем
на чемпіонаті України з важкої атлетики
серед чоловіків. Він підняв у сумі на 20 кг
більше, ніж його найближчі суперники
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ðóñëàí Êîæàê³í âèñòóïàâ
ó ïðåñòèæí³é âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 96 êã. Ñïîðòñìåí ïîêàçàâ âèñîê³ ðåçóëüòàòè: ðèâîê — 165 êã,
ïîøòîâõ — 200 êã, ñóìà —
365 êã. Òàêèì ÷èíîì íàø çåìëÿê
íà ïîíàä 20 êã âèïåðåäèâ íàéáëèæ÷èõ ïåðåñë³äóâà÷³â. Çìàãàííÿ ìàëî ñòàòóñ â³äáîðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó-2022 ó Êîëóìá³¿.
ПІШОВ НА РЕКОРД
Òðåíóº 27-ð³÷íîãî ñïîðòñìåíà
íàñòàâíèê çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè
Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ — ìàéñòåð
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó,
÷åìï³îí ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³. Â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ä ÷àñ çìàãàííÿ
Ðóñëàí Êîæàê³í íàâ³òü ñïðîáóâàâ ïîáèòè ðåêîðä Óêðà¿íè. Àëå
öüîãî ðàçó íå âäàëîñÿ.
— Ï³ä ÷àñ òðåòüî¿ ñïðîáè Ðóñëàí çàÿâèâ âàãó øòàíãè 205 êã,
öå ìàâ áóòè ðåêîðä Óêðà¿íè. Àëå
÷åðåç ìàëåíüêó òåõí³÷íó ïîìèëêó
â³í íå çì³ã ¿¿ çàô³êñóâàòè. Âò³ì,
â³ííè÷àíèí áóâ áëèçüêèì äî ï³äêîðåííÿ ðåêîðäó. Òîìó, ñïîä³âàºìîñÿ, Ðóñëàí íà ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó âñå æ ï³äí³ìå øòàíãó âàãîþ
205 êã àáî íàâ³òü 207 êã. À íà íàñòóïíîìó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè âæå
ïîäóæàº øòàíãó âàãîþ 210 êã! —
ðîçïîâ³â Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ.
Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ º îñîáèñòèì òðåíåðîì Ðóñëàíà, ïî÷èíàþ÷è ³ç 2018 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó
â³í âèñòóïàº çà Â³ííèöþ. Ðóñ-

ëàíà ï³äòðèìóþòü íàøà øêîëà
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³,
îáëñïîðòóïðàâë³ííÿ ³ ì³ñüêèé
ñïîðòêîì³òåò. Çîêðåìà, ñïîðòñìåíó äîïîìàãàþòü ³ç õàð÷óâàííÿì,
âëàøòîâóþòü çáîðè òîùî.
Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ ðàçîì ç ³íøèì òðåíåðîì Äìèòðîì Áàáè÷åì ³çîëþâàëè Ðóñëàíà â³ä óñ³õ
çîâí³øí³õ ïðîáëåì, àáè â³í ì³ã
ïîâíîþ ì³ðîþ ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñ³.
Âîäíî÷àñ ïðîñÿòü äîëó÷àòèñÿ
íåáàéäóæèõ ìåöåíàò³â ³ áëàãîä³éíèê³â, àäæå ï³äãîòîâêà øòàíã³ñòà

Ðóñëàí Êîæàê³í
ðîäîì ³ç ×åðí³ãîâà.
Àëå â³í ïðåäñòàâëÿº
Â³ííè÷÷èíó
íà çìàãàííÿõ âæå òðè
ðîêè
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ âèìàãàº çíà÷íèõ
ô³íàíñîâèõ âèòðàò.
БОРОТЬБА ЗА ОЛІМПІЙСЬКУ
ПУТІВКУ
Ðóñëàí ïåðåä ÷åìï³îíàòîì Óêðà¿íè íàáðàâ âàãó ³ ïåðåéøîâ ó íîâó êàòåãîð³þ —
äî 96 êã. Ñïîðòñìåí ïðîäîâæóº
áîðîòèñÿ çà ïóò³âêó íà íàñòóïí³
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
— Àëå ïåðåä ïî÷àòêîì â³äáîðó
íà Îë³ìï³àäó â³í ïåðåéäå ó êàòåãîð³þ äî 102 êã, áî ñàìå âîíà —
îë³ìï³éñüêà. Öå ïîãîäæåíî ³ç ãî-

Кращий спортсмен місяця
Виконком обласного відділення
НОК України визначив найкращих
спортсменів Вінниччини літніх місяців. Вони отримають грошові
премії. Адже, незважаючи на важкі
часи, атлети продовжують прославляти нашу країну.
Найкращим спортсменом червня визнано майстра спорту України Руслана Кожакіна, який посів
шосте місце на чемпіонаті Європи
в Албанії. Він мав статус ліцензійного відбору на Олімпіаду-2024,
що пройде у Парижі (Франція).
Найкращим спортсменом липня став майстер спорту України

Сергій Совко. Він здобув бронзу
на чемпіонаті світу з веслувального
слалому серед молоді в Італії. Виступав на олімпійській дистанції
(слалом-екстрим).
Найкращим спортсменом серпня
був визнаний заслужений майстер
спорту України Дмитро Даниленко. Він разом з Ігорем Труновим,
Іваном Семікиним та Олегом Кухариком (з інших регіонів) став
бронзовим призером у чоловічій
байдарці-четвірці в Канаді на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Веслувальники
виступали на дистанції 500 метрів.

Ó Ñåðá³¿ çàâåðøèâñÿ îäèí ³ç íàéá³ëüø ïðåñòèæíèõ ì³æíàðîäíèõ
áîêñåðñüêèõ òóðí³ð³â «Çîëîòà ðóêàâè÷êà Âîºâîäèíè», ÿêèé ç³áðàâ ïîòóæíèé ñêëàä. Ó çìàãàííÿõ áðàëè
ó÷àñòü 170 áîêñåð³â ³ç 21-¿ êðà¿íè.

Äî ñêëàäó ìîëîä³æíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 63,5 êã óâ³éøîâ ïðåäñòàâíèê
â³ííèöüêîãî êëóáó «Çîëîòà ðóêàâè÷êà» Îëåêñàíäð ßðîâèé.
Äëÿ âèõîâàíöÿ òðåíåðà Äåíèñà
Îñàä÷óêà òóðí³ð ñòàâ ñïðàâæí³ì
âèïðîáóâàííÿì. Íà øëÿõó äî ô³-

Відкриті уроки
футболу
 Ó Â³ííèö³ 29 âåðåñíÿ ñòàðòóº ïðîºêò «Â³äêðèò³ óðîêè
ôóòáîëó». Íà ñïîðòèâíå ä³éñòâî çàïðîøóþòü ä³òåé-ïåðåñåëåíö³â, ä³òåé â³éñüêîâèõ
ÇÑÓ, ïîñòðàæäàëèõ â³ä â³éíè
òà ³ç ñ³ìåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü
ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè. Ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ ïðèéìàòèìå
ñòàä³îí ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé
òà þíàöòâà. Îðãàí³çîâóº çàõ³ä îáëàñíà àñîö³àö³ÿ ôóòáîëó ó ñï³âïðàö³ ç Óêðà¿íñüêîþ
àñîö³àö³ºþ ôóòáîëó, UEFA
Foundation for children, Cross
Cultures (Äàí³ÿ), ãðîìàäñüêèìè
àêòèâ³ñòàìè ³ ì³ñüêîþ âëàäîþ.

Звитяги
у Німеччині
Руслан перед чемпіонатом України набрав вагу і
перейшов у нову категорію — до 96 кг. Перед початком
відбору на Олімпіаду він перейде у категорію до 102 кг
ëîâíèì òðåíåðîì çá³ðíî¿ Óêðà¿íè
Åðæàñîì Áîëòàºâèì (Êàçàõñòàí).
Äî ðå÷³, â³í áóâ îñîáèñòèì íàñòàâíèêîì äâîðàçîâîãî êàçàõñüêîãî îë³ìï³éñüêîãî ÷åìï³îíà
³ ðåêîðäñìåíà ñâ³òó ²ëë³ ²ëü¿íà.
Ìè íàëàãîäèëè ïë³äíó ñï³âïðàöþ
³ç Åëäæàñîì, — ðîçïîâ³â Êîñòÿíòèí Ñîöêîâ.
Íà Îë³ìï³àä³ ó ïðåñòèæí³é âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 102 êã çáåðóòüñÿ íàéñèëüí³ø³ ëþäè ïëàíåòè.
Áî ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé àòëåò
âàæèòü ñàìå ïðèáëèçíî 100 êã.
Åðæàñ Áîëòàºâ íàãîëîñèâ,
ùî Ðóñëàí Êîæàê³í ïîòðàïèòü
äî îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè,
ùî â ãðóäí³ öüîãî ðîêó ðîçïî÷èíàº â³äá³ð íà ²ãðè. Ó âàæê³é
àòëåòèö³ â³í ñòàðòóº çà äâà ðîêè
äî Îë³ìï³àäè ³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç
øåñòè îñíîâíèõ ñòàðò³â.
— Çà òðè ì³ñÿö³ äî Îë³ìï³àäè
îïðèëþäíþºòüñÿ ðåéòèíã. Ïóò³âêè íà ²ãðè îòðèìàþòü äåñÿòü
íàéñèëüí³øèõ àòëåò³â ó êîæí³é ³ç
ï’ÿòè âàãîâèõ êàòåãîð³é. Äî íèõ
äîäàºòüñÿ ïî îäíîìó ïðîâ³äíîìó
øòàíã³ñòó ç êîæíîãî êîíòèíåíòó
(³ç ìåòîþ ðîçâèòêó íàøîãî âèäó
ñïîðòó), — ïîâ³äîìèâ Êîñòÿíòèí
Ñîöêîâ.
ДРУГА ДОМІВКА
Ðóñëàí Êîæàê³í ðîäîì ³ç
×åðí³ãîâà. Àëå â³í ïðåäñòàâëÿº
Â³ííè÷÷èíó íà çìàãàííÿõ âæå
òðè ðîêè. Ï³ä ÷àñ â³éíè ñíàðÿä
âëó÷èâ ó ñòàä³îí ×åðí³ãîâà, äå
Ðóñëàí ïî÷èíàâ çàéìàòèñÿ âàæêîþ àòëåòèêîþ. Òîìó â³í íå ìîæå
òðåíóâàòèñÿ ó öüîìó ì³ñò³, íà â³äì³íó â³ä ì³ñòà íàä Áóãîì.
— Çà îñòàíí³ ðîêè Â³ííèöÿ

ñòàëà äëÿ ìåíå äðóãîþ äîì³âêîþ. Ìåíå òåïëî ïðèéíÿëè ó Â³ííèöüê³é øêîë³ âèùî¿ ñïîðòèâíî¿
ìàéñòåðíîñò³, ï³äòðèìàëî îáëàñíå
ñïîðòèâíå êåð³âíèöòâî ³ ì³ñüêèé
ñïîðòêîì³òåò. ß äîáðå â³ä÷óâàþ
öå. Òîìó çáèðàþñÿ âïåðøå â ³ñòîð³¿ â³ííèöüêî¿ âàæêî¿ àòëåòèêè
çäîáóòè ë³öåíç³þ íà Îë³ìï³éñüê³
³ãðè, — ñêàçàâ Ðóñëàí Êîæàê³í.
Ðóñëàí Êîæàê³í — ìîëîäèé
òàòî, íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó
ó íüîãî íàðîäèëàñÿ äî÷êà. Öå,
çðîçóì³ëî, äîäàº ñïîðòñìåíó ìîòèâàö³¿ áîðîòèñÿ çà íàéâèù³ ñõîäèíêè ñâ³òîâîãî ï’ºäåñòàëó. Ïîêè
ùî â³í ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè.
À çâàííÿ «ì³æíàðîäíèêà» ïðèñâîþþòü ëèøå çà óñï³õè çà ìåæàìè êðà¿íè. Òîìó Ðóñëàí ñïðîáóº
âèêîíàòè öåé ïðåñòèæíèé íîðìàòèâ íà â³äá³ðíîìó ÷åìï³îíàò³
ñâ³òó â Êîëóìá³¿, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ
â ãðóäí³ öüîãî ðîêó.
— Ìð³þ, àáè Ðóñëàí ïåðåâåðøèâ ìî¿ çäîáóòêè. Êîëè â³í âèõîäèòü íà ïîì³ñò, â³ä÷óâàº ïîòóæíó
àóðó ìîº¿ ï³äòðèìêè. Êàæå, ùî
íå ìîæå íå ï³äíÿòè øòàíãó, àäæå
ïîáîþºòüñÿ ðîç÷àðóâàòè òðåíåðà.
Êîëè Ðóñëàí Êîæàê³í ïðèéøîâ
äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿, â³í áóâ
ôàêòè÷íî ðÿäîâèì ñïîðòñìåíîì, øîñòèì-ñüîìèì íîìåðîì
êîìàíäè. Àëå çàâäÿêè ñï³ëüí³é
ïë³äí³é ðîáîò³ ñòàâ îäíèì ³ç ë³äåð³â ÷îëîâ³÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
Í³êîëè ó â³ííèöüê³é âàæê³é àòëåòèö³ íå áóëî ïðèçåð³â ÷åìï³îíàò³â
ªâðîïè ³ ñâ³òó ñåðåä äîðîñëèõ,
ó÷àñíèê³â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. Ðàçîì ³ç Ðóñëàíîì çáèðàºìîñÿ öå
âèïðàâèòè! — êàæå Êîñòÿíòèí
Ñîöêîâ.

Вінничанин Олександр Яровий здолав
чемпіона Азії
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

КОРОТКО

íàëó íàø áîêñåð ïåðåì³ã ïðåäñòàâíèê³â Êàçàõñòàíó, ²íä³¿, Øâåö³¿. Ó çàïåêëîìó âèð³øàëüíîìó
ïîºäèíêó â³í ïåðåì³ã ³íäóñà,
ä³þ÷îãî ÷åìï³îíà Àç³¿.
ßê ïîâ³äîìèâ Äåíèñ Îñàä÷óê,
òóðí³ð ó Ñåðá³¿ ñòàâ åòàïîì ï³äãîòîâêè äî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó, ÿêèé

ñòàðòóº 16 ëèñòîïàäà â ²ñïàí³¿.
Íàãàäàºìî, Îëåêñàíäð ßðîâèé — ä³þ÷èé ÷åìï³îí ªâðîïè
ç áîêñó 2022 ðîêó ñåðåä ìîëîä³
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿. Çîëîòó íàãîðîäó ïðåäñòàâíèê Â³ííè÷÷èíè
çäîáóâ íà êîíòèíåíòàëüí³é ïåðøîñò³ ó Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ).

 Íà òóðí³ð³ ó Í³ìå÷÷èí³
â³äçíà÷èëèñÿ âèõîâàíêè â³ííèöüêîãî øàõîâîãî êëóáó
«Ðîìàíòèê» (ô³ë³¿ ÌÄÞÑØ
¹ 6). Ñîô³ÿ Áóðêîò ïîñ³ëà
ïåðøå ì³ñöå ó êàòåãîð³¿ ñåðåä
ä³òåé äî 12 ðîê³â. Âîíà íàáðàëà
6,5 î÷êà ó ñåìè ïàðò³ÿõ. À ¿¿
ñåñòðà Íàä³ÿ Áóðêîò çàéíÿëà
äðóãå ì³ñöå.

Медаль із
Туреччини
 Ó ì. Ñàìñóí (Òóðå÷÷èíà)
â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç
ºäèíîáîðñòâ FISU. Ó áîðîòüá³
ñàìáî óñï³øíî âèñòóïèâ âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 5 Ïàâëî Çâåðüêî.
Â³í ïîñ³â òðåòº ì³ñöå ó âàãîâ³é
êàòåãîð³¿ äî 58 êã.

Переміг
у відборі
 Â³ííèöüêèé áîêñåð Àðñåí Çåìíóõîâ âèáîðîâ ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä
þí³îð³â. Òóðí³ð ïðîõîäèòèìå
íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ó ì. Ìîíòåñåë³âàíî (²òàë³ÿ). Àðñåí ïåðåì³ã ó â³äá³ðêîâîìó ñïàðèíãó
ñóïåðíèêà ç Îäåñè, ÷åìï³îíà
ªâðîïè-2021 ñåðåä þíàê³â.
Випуск №29 (1225)

Популярні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.
Задача №2888-2891
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

h 2*

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №38 від 21 вересня 2022 року
Задача №2884
1. Kpb8! Tc7 2. Kpa8 Tc8x;
1. Ta8! Td6 2. Tb8 Tc6x.
Задача №2885
1. h5! T:h5 2. Tf7 Th8x;
1. Th8! Tg5+ 2. Kph7 Tg7x
Задача №2886
1. Kpa4! Cb4 2. Cb3 Kc3x;
Kpb2! Ka3 2. Kpa1 Cc3x - мат чорному королю різними білими
фігурами на одному полі «с7»
Задача №2887
1. Td3! Th3 2. Td1 Te3x - ідеальний мат
1. Kpf3! Kh2x 2. Kpg3 Tg4x - правильний мат
М. Пархоменко
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RIA, Ñåðåäà,
28 âåðåñíÿ 2022

ТОЧКА ЗОРУ

ЮЛІЯ БРИЛЮК, ВОЛОНТЕРКА

Колись я прочитала вислів: «Лиш сміливі мають щастя»,
нічого подібного. Сміливі прикривають всім зади і тягнуть
все на собі, а за їх спинами залишаються хитренькослабенькі, в яких є сили, час і можливості...

простір для особистої думки

Школа Хакерів —
твій шлях до успішного майбутнього
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Ñóì, á³ëü, òðàãåä³¿ ùîäíÿ…
Íà æàëü, â³éíà â Óêðà¿í³ òðèâàº. Çàáèðàº æèòòÿ. Ðóéíóº
ì³ñòà ³ ñåëà. Íàíîñèòü íåâèì³ðíó øêîäó åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè.
Â òàê³ ñòðàøí³ ÷àñè îñîáëèâå
çíà÷åííÿ ìàº ï³äãîòîâêà ä³òåé äî ìàéáóòíüîãî äîðîñëîãî
æèòòÿ. Íàâ÷àííÿ ³ îñâ³òà ä³òåé
çàðàç — öå íàø ôðîíò. Íàø
îáîâ’ÿçîê ïåðåä òèìè, õòî çàõèùàº íàñ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ.
Íàøèì ä³òÿì ðîçáóäîâóâàòè
êðà¿íó ï³ñëÿ ïåðåìîãè. Çàðàç
ìè ôîðìóºìî íàö³þ, ÿêà áóäå
Óêðà¿íîþ ìàéáóòíüîãî.
² âæå í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò ³
íå âèêëèêàº æîäíèõ ñóìí³â³â,
ùî ìàéáóòíº â ²Ò-òåõíîëîã³ÿõ.
Öÿ â³éíà äîâåëà, ùî ðîçâèíóòà
òåõíîëîã³÷íà êðà¿íà ³ ìóæí³ñòü
¿¿ âî¿í³â — ìîæå ³ äàº â³äñ³÷
áóäü-ÿê³é ñêàæåí³é îðä³ ç òåõíîëîã³ÿìè ìèíóëèõ â³ê³â.
Êð³ì òîãî, ñôåðà ²Ò çà îñòàíí³ ðîêè çàéíÿëà ïåðø³ ïîçèö³¿
ó ñâ³ò³ çà ðîçâèòêîì òà ïðîäîâæóº âïåâíåíî ðóõàòèñÿ âïåðåä. Ðèíîê ²Ò-ïîñëóã ïðîïîíóº
áåçë³÷ âàêàíñ³é äëÿ ñïåö³àë³ñò³â

ð³çíèõ íàïðÿìê³â ÿê äëÿ ïî÷àòê³âö³â, òàê ³ äëÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â.
Ìè ç ãîðä³ñòþ ìîæåìî íàïèñàòè: «Ìè íàâ÷èìî ä³òåé æèòè
â ìàéáóòíüîìó!» Ìè ïðîâåäåìî
¿õ ó ñâ³ò ²Ò-òåõíîëîã³é.
Ìè — öå Øêîëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. ×îìó
ñàìå ìè? Áî öå äîñâ³ä 12 ðîê³â
óñï³øíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Öå ï³äãîòîâêà ïðîãðåñèâíèõ
àéò³øíèê³â óæå ç³ øêîëè. Öå
ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè ³ çðî-

çóì³òè, ÿêèé áàãàòèé ñâ³ò ²Ò,
ùîá îáäóìàíî âèáðàòè íàïðÿìîê ³ ïî çàâåðøåííþ øêîëè âæå
ìàòè ïðîôåñ³þ, ÿêà äîçâîëèòü
ìàòè ã³äíó ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó
³ äî ÿêî¿ ëåæèòü äóøà. Çâ³ñíî,
ìîæíà ï³òè ïðîâ÷èòèñü 5 ðîê³â,
ïåðåìó÷èòèñü ³ ïîò³ì çðîçóì³òè,
ùî öå íå òâîº. Äàðìà âèòðà÷åíèé ÷àñ íå ïîâåðíåø.
Ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò,
ÿêèé ïðèòàìàííèé ñàìå ö³é
³íäóñòð³¿. Íàâ÷àííÿ âñå æèòòÿ!
² ìè âèáóäîâóºìî íàâ÷àëüíèé

ïðîöåñ ñàìå òàêèì ÷èíîì. ßê
áóäóþòüñÿ íàéâèù³ õìàðî÷îñè.
Ïîâåðõ çà ïîâåðõîì. Îäèí øàð
çíàíü º îñíîâîþ äëÿ íàñòóïíîãî. Çà ÷àñ íàâ÷àííÿ â íàñ ä³òè
âèâ÷àþòü — Ëîã³êó, Ìàòåìàòèêó, ²íòåðíåò-ïðîãðàìóâàííÿ
(HTML, CSS), Ïðîãðàìóâàííÿ àëãîðèòì³÷íèìè ìîâàìè
Ñ\Ñ++, Âåá-äèçàéí, Àíãë³éñüêó
ìîâó äëÿ ²Ò, Áàçè äàíèõ, JS,
PHP, ïðîãðàìóâàííÿ Arduino,
òåñòóâàííÿ ³ ðîáîòà â êîìàíä³
òîùî. Â Øêîë³ Õàêåð³â âèêëàäàííÿ ñó÷àñíèõ ïðåäìåò³â,
çáàëàíñîâàíå ïîºäíàííÿ òåîð³¿
òà ïðàêòèêè ³ äðóæíÿ àòìîñôåðà. Âñå äëÿ òîãî, àáè ðîçêðèòè
òàëàíò êîæíî¿ äèòèíè ³ äàòè ¿é
çðîçóì³òè, ùî íàñïðàâä³ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ²Ò-ñôåðà ³ ÿê âçàºìîä³þòü ð³çí³ íàïðÿìêè â í³é,
ùîá êðàùå óñâ³äîìëþâàòè ñâ³é
ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éíèé âèá³ð.
² òàê, ìè âïåâíåí³ â ñîá³, áî,
êð³ì ìîòèâîâàíèõ ó÷í³â, ó íàñ º
ïðîôåñ³éí³ âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè,
äëÿ ÿêèõ âèêëàäàííÿ — ïîêëèê
äóø³ ³ ñîö³àëüíà ì³ñ³ÿ. Ìè âñ³ —
öå âåëèêå êîëî îäíîäóìö³â. Âèêëàäà÷³ íå ïðîñòî ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ì
áåçö³ííèì äîñâ³äîì ³ íàäàþòü
ïðàêòè÷í³ çíàííÿ, à ñóïðîâî-

äæóþòü êîæíîãî â ö³êàâèé ³ ïðîãðåñèâíèé ñâ³ò ²Ò. Êîæíà íîâà
òåìà âèâ÷àºòüñÿ íà ïðàêòè÷íèõ
ïðèêëàäàõ, ùîá ïîò³ì âò³ëèòè
ó ðåàëüí³ ïðîºêòè. Ä³òè â÷àòüñÿ
ïðèéìàòè ð³øåííÿ, àíàë³çóâàòè, ïîð³âíþâàòè ³ îö³íþâàòè
³íôîðìàö³þ ç áóäü-ÿêèõ äæåðåë, áà÷èòè ïðîáëåìè, ñòàâèòè
ïèòàííÿ, âèñóâàòè ã³ïîòåçè òà
îö³íþâàòè àëüòåðíàòèâè, ðîáèòè
óñâ³äîìëåíèé âèá³ð, ïðèéìàòè
ð³øåííÿ òà îá´ðóíòîâóâàòè ¿õ òà
áðàòè çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
² öå º ãîëîâíîþ ô³ëîñîô³ºþ
íàâ÷àííÿ â íàñ. ßêùî âè áà÷èòå âàøó äèòèíó ³íòåãðîâàíîþ
â ñâ³ò ìàéáóòíüîãî, çäàòíîþ
íåçàëåæíî ìèñëèòè ³ âïåâíåíî êðîêóþ÷îþ äî óñï³õó ñâî¿ì
øëÿõîì — ðåºñòðóéòåñü ó íîâ³
ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â hack.
intita.com.
Ìè âèðîùóºìî òàëàíòè!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21
ñàéò: hack.intita.com
² íå çàáóâàºìî íàïðàâëÿòè óñ³
ñâî¿ ñèëè ³ â³ëüíèé ÷àñ íà äîïîìîãó óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì!
Ï³äòðèìàéòå ³í³ö³àòèâó Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ äîïîìîãè ÇÑÓ:
https://mre.uspih.vn.ua/.
505712

Пишаюся своїм краєм
БЛОГ

ОЛЕКСАНДР
ШЕМЕТ,
ГРОМАДСЬКИЙ
ДІЯЧ

ß á³áë³îòå÷íå äèòÿ. Ìàìà
ïðàöþâàëà á³áë³îòåêàðåì
×å÷åëüíèöüêîãî öóêðîâîãî
çàâîäó. ×åêàþ÷è ê³íöÿ ðîáî÷îãî äíÿ, ÿ ñïàâ íà êíèæêîâèõ ïîëè÷êàõ, ï³äêëàâøè
ï³ä ãîëîâó «Äîí Ê³õîòà» ç
³ëþñòðàö³ÿìè Ñàâè Áðîäñüêî-

ãî. Êîæíîãî äíÿ ï³ä äâåðèìà
íàøî¿ êâàðòèðè ëåæàëè ö³ë³
ñòîïêè ð³çíèõ æóðíàë³â òà
ï³äïèñíèõ âèäàíü. Íà ãîðèù³ á³áë³îòåêè ÿ çíàéøîâ
ë³òåðàòóðó, ÿêó áóëî âèëó÷åíî, àëå ó ìàìè íå ï³äíÿëàñÿ
ðóêà ïàëèòè êíèãè. Òàì ñåðåä äåñÿòê³â òîì³â Ñòàë³íà,
ìàðøàëà Ò³òî ³ Ìàî Öçåäóíà,
çíàéøîâ ó æóðíàë³ «Íîâèé
Ìèð» «Îäèí äåíü ²âàíà Äåíèñîâè÷à»... À êîëè ÿ õâîð³â

³ çàëèøàâñÿ âäîìà, ùîá íå
ìàðóäèâñÿ, ìàìà ïðèíîñèëà
ìåí³ ï³äøèâêè ìî¿õ óëþáëåíèõ æóðíàë³â «Çà ðóáåæåì»,
«Êðîêîäèë» ³ «Ïåðåöü». Òàê
ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç òâîð÷³ñòþ
õóäîæíèêà Ëåîí³äà Ñîéôåðò³ñà. Öå ëþäèíà ç ïàòîëîã³÷íîþ
ö³êàâ³ñòþ äî æèòòÿ. Ê³ëüêîìà
øòðèõàìè â³í áóâ ñïðîìîæíèé ñòâîðþâàòè ö³ë³ñí³ õàðàêòåðè â äèíàì³ö³ áóòòÿ. À
çîâñ³ì íåùîäàâíî âçíàâ, ùî

ì³é óëþáëåíèé õóäîæíèê ç
åëåãàíòí³éøèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó íàðîäèâñÿ â… ²ëë³íöÿõ.
Ïèøàþñü ñâî¿ì êðàºì.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА У ВІННИЦІ,
ЦЕ ПРОСТІР (НЕ) ПАМ’ЯТІ?
Історія міста  Впродовж усього
часу свого існування простір навколо
Європейської площі накопичив багато
різноманітних сенсів. Щоб розповісти
історію цього місця, у Вінниці відкрили
виставку, відвідати яку можна
безоплатно. Творці виставки розповіли,
хто і чому похований на Європейській
площі. Як змінювалося це місце, водночас
змінюючи й простір довкола себе
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA,
(097)1448132

Âèñòàâêó «ªâðîïåéñüêà ïëîùà:
ïðîñò³ð (íå) ïàì’ÿò³»
Ìóçåé Â³ííèö³ ïðåçåíòóâàâ ó ðàìêàõ Äí³â ºâðîïåéñüêî¿ ñïàäùèíè, ùî òðèâàëè
ó ì³ñò³ ç 15 äî 25 âåðåñíÿ.
Åêñïîçèö³þ ó âèãëÿä³ òðüîõ âåëèêèõ ñòåíä³â ðîçì³ñòèëè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ âåæ³ Àðòèíîâà. Ìåòà
òâîðö³â âèñòàâêè — ðîçêðèòè
ïðàâäó ïðî ì³ñöå ïàì’ÿò³, ÿêå í³êîëè íå áóëî ïîâ’ÿçàíå âèêëþ÷íî
ç ïîä³ÿìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
— ×îìó öå ïðîñò³ð (íå)
ïàì’ÿò³? Áî Ìåìîð³àë Ñëàâè ÿê
ì³ñöå ïàì’ÿò³, ÿêå áóëî ñòâîðåíå
â 1920 ðîö³ òà ðîçâèâàëîñÿ âïðîäîâæ öèõ áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü,
ì’ÿêî êàæó÷è, êðèº â ñîá³ çíà÷íî á³ëüøå ñåíñ³â, í³æ ïðîñòî ïîâåðõíåâèé êîíòåêñò ñïðèéíÿòòÿ
ö³º¿ ëîêàö³¿ ÿê çîíè ïàì’ÿò³ ïðî
Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó, — ïîÿñíþº
äèðåêòîð Ìóçåþ Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí. — Ó öüîìó âèñòàâêîâîìó ïðîºêò³ ìè ïîåòàïíî
ðîçêðèâàºìî öþ õðîíîëîã³þ.
Íèæ÷å — ñêîðî÷åíî ïåðåêàæåìî âàì õðîíîëîã³þ Ìåìîð³àëó
Ñëàâè, ÿêó íà â³äêðèòò³ âèñòàâêè
ðîçïîâ³ëè ¿¿ òâîðö³-³ñòîðèêè.
СТЕНД ПЕРШИЙ: СТВОРЕННЯ
ЗОНИ ДОЗВІЛЛЯ
Ïåðøèé ñòåíä ïðèñâÿ÷åíèé
ïåðåä³ñòîð³¿ ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³, â³í çíàéîìèòü íàñ ç ³ñòîð³ºþ
öüîãî ì³ñöÿ ç ê³íöÿ 18 äî ïî÷àòêó
20 ñòîë³òòÿ.
— Ç êàðòè 1795 ðîêó ìè ìîæåìî ïîáà÷èòè, ùî ì³ñöå, äå ðîçòàøîâàíà ñó÷àñíà ªâðîïåéñüêà
ïëîùà, ìàëî âèãëÿä ïóñòèðÿ, —
êàæå êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ìóçåþ Â³ííèö³ ç âèñòàâêîâî¿ ðîáîòè ªâãåí
Ñàôàð’ÿíñ. — Íàïðèê³íö³ 18 ñòîë³òòÿ öå ì³ñöå áóëî âèä³ëåíå ï³ä
áóä³âíèöòâî ì³ñüêî¿ ðàòóø³.
Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê òåðèòîð³ÿ
áóëà îêóïîâàíà ðîñ³éñüêîþ ³ìïåð³ºþ, áóä³âíèöòâî òàê ³ íå çàâåðøèëè. Òåðèòîð³ÿ çàëèøèëàñÿ
ïóñòèðåì.
— Íà ïî÷àòêó 19 ñòîë³òòÿ çì³íþºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ áóä³âë³,

âîíà ñòî¿òü íåäîáóäîì, àëå ìàº
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê ïîâ³òîâèé
ñóä, — êàæå ªâãåí Ñàôàð’ÿíñ. —
Äî ê³íöÿ 19 ñòîë³òòÿ äî Â³ííèö³ ç
ªâðîïè ïðèõîäèòü ìîäà íà ñêâåðè
òà ïàðêè. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðîøàðîê
çàìîæíèõ ëþäåé ³ â³äïîâ³äíî çàïèò íà ïðîñò³ð, äå ìîæíà áóäå
ïðîãóëÿòèñÿ òà â³äïî÷èòè. Ñàìå
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ áðàòàìè
Ãðîõîëüñüêèìè çàêëàäàºòüñÿ ñêâåð.
²ñòîðèê ãîâîðèòü, ùî ó 1890 ðîêàõ
ïëîùà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïåðøèé
ïîâíîö³ííèé ïàðê ó íàøîìó ì³ñò³.
— Àëå¿ ïåðåòèíàëè ïëîùó
õðåñò íàâõðåñò, à ïî öåíòðó ñòîÿëà àëüòàíêà. Âîíà, íà æàëü,
íå çáåðåãëàñÿ äî íàøîãî ÷àñó.
Íà òîé ÷àñ ïëîùó íàçèâàëè áóëüâàð, òàêà íàçâà ïîáóòóâàëà ñåðåä
ì³ñöåâèõ æèòåë³â äî ðàäÿíñüêîãî
ïåð³îäó, — ðîçêàçóº ôàõ³âåöü.
СТЕНД ДРУГИЙ: УТВОРЕННЯ
ПОХОВАЛЬНОЇ ЗОНИ
Ãîëîâíîþ ï³êîâîþ òî÷êîþ,
ç ÿêî¿ ïî÷èíàºòüñÿ ïðàêòèêà
ïîõîâàííÿ ó öåíòð³ ì³ñòà, áóâ
1920 ð³ê, êîëè ðàäÿíñüêà âëàäà
îñòàòî÷íî çàêð³ïèëàñÿ ó Â³ííèö³.
Ìåìîð³àëüíèì ñòðèæíåì öüîãî
ïðîñòîðó ç 1921 ðîêó áóëà êîëîíà, âñòàíîâëåíà íà ÷åñòü áîðö³â
çà âëàäó ðàä íà Â³ííè÷÷èí³. Íèí³
âîíà ïåðåîñìèñëåíà ÿê êîëîíà
Ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà.
— Ó ïîâîºííèé ïåð³îä, ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, ó 1958 ðîö³
ïî âñüîìó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþçó
â³äáóâàºòüñÿ âåëèêà àã³òàö³éíà
êàìïàí³ÿ ïðî êîíòåêñò, òàê çâàíî¿, Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Òîáòî ï³äñèëåííÿ òåìè ïàì’ÿò³
òà ïðîïàãàíäèñòñüêîãî ñïðèéíÿòòÿ æåðòâè ñï³ëüíîãî ðàäÿíñüêîãî
íàðîäó â ö³é â³éí³, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí.
Ó 1958 ñþäè ïîòðàïëÿþòü ³íäèâ³äóàëüí³ òà êîëåêòèâí³ ïîõîâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç Äðóãîþ ñâ³òîâîþ. Êîëîíà äîïîâíþºòüñÿ
ïàì’ÿòíèêîì ñîëäàòà, ñõèëåíèì
ó æàëîá³. Ó 1965 òóò çàïàëþþòü
â³÷íèé âîãîíü, â³í áóâ òàêèé ñàìèé, ÿê çàðàç. Ëèøå éîãî ïåðåíîñèëè â ð³çí³ ì³ñöÿ ïëîù³.
— Íàñòóïíèé åòàï, ìàáóòü,
áóâ íàéá³ëüø âèðàçíèé òà âàæëèâèé äëÿ öüîãî ïðîñòîðó. Òåïåð
íå ìîãèëè é ïîõîâàííÿ ñëóæàòü

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é:
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog,
ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.
Çàìîâë. ¹ 220132

Hàêëàä 17 900

Виставку «Європейська площа: простір (не) пам’яті» розмістили на першому поверсі
вежі Артинова. Мета творців виставки — розкрити правду про це місце пам’яті
ñêâåðó, à ñêâåð ñëóæèòü ìîãèëàì,
ìåìîð³àëàì òà êóëüòó, — ïðîäîâæóº Ôåäîðèøåí. — Òîä³ â³äáóâàºòüñÿ óïîðÿäêóâàííÿ ìîãèë,
êîìïîçèö³ÿ ïîâí³ñòþ çì³íþºòüñÿ.
Ó 1987 ðîö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ âåëèêà
äîì³íàíòà «Áåçñìåðòÿ», àëå âñ³
ìè çíàºìî öþ êîìïîçèö³þ, ÿê
«Òðè ñîëäàòè».
ßê ïîÿñíþº Îëåêñàíäð, âæå
çà ÷àñ³â â³äíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿
íåçàëåæíîñò³ êîíòåêñò, òîé, ÿêèé
áóâ ðàí³øå ïðî ãðîìàäÿíñüêó â³éíó, â³äõîäèòü íà äðóãèé ïëàí.
² ïîñèëþºòüñÿ ëèøå êîíòåêñòîì
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
— Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîÿñ ç ³ìåíàìè çàãèáëèõ â³ííè÷àí.
Ó 2005 ç’ÿâëÿºòüñÿ ïàì’ÿòíèé

Ãîëîâíîþ òî÷êîþ,
ç ÿêî¿ ïî÷èíàºòüñÿ
ïðàêòèêà ïîõîâàííÿ ó
öåíòð³ ì³ñòà, áóâ 1920
ð³ê, êîëè çàêð³ïèëàñÿ
ðàäÿíñüêà âëàäà
çíàê ïàðòèçàíàì ³ ï³äï³ëüíèêàì.
Âïåðøå çà äîâãèé ïåð³îä ëèøå
ó 2014 ðîö³ òàì ç’ÿâèëàñÿ óêðà¿íñüêà çîíà — ìåìîð³àë âøàíóâàííÿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà
ÀÒÎ/ÎÎÑ, — ãîâîðèòü ³ñòîðèê.
СТЕНД ТРЕТІЙ: ТО ХТО Ж
ПОХОВАНИЙ У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ
— Êîð³íü âèùåçãàäàíèõ ïåðåôîðìàòóâàíü ëåæèòü â ³ìåíàõ
òèõ, õòî òóò ïîõîâàíèé. Çîêðåìà
òèõ, ÷è¿õ ³ìåí ìè íå çíàºìî, áî
íà Ìåìîð³àë³ Ñëàâè º êîëåêòèâí³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ ïîõîâàííÿ, —
ðîçïî÷èíàº ðîçïîâ³äü ïðî òðåò³é
ñòåíä êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Ìóçåþ Â³ííèö³ ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Ñåðã³é
Ãóëà.
Ãàçåòà º ÷ëåíîì
Âñåñâ³òíüî¿
Àñîö³àö³¿
Íîâèííèõ
Ìåä³à WAN-IFRA

Олександр Федоришен презентував виставку.
Він переконаний, що Меморіал Слави криє у собі більше
сенсів, ніж просто місце пам'яті про Другу світову війну
Çàãàëîì ó çîí³ ìåìîð³àëó ïîõîâàíî (à çäåá³ëüøîãî — ïåðåïîõîâàíî) ïðèáëèçíî 150 ëþäåé: â³ä
òèõ, õòî áðàâ ó÷àñòü ó çàõîïëåíí³
Â³ííèö³ é áîðîâñÿ ïðîòè Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, äî â³ííèöüêèõ ï³äï³ëüíèê³â ó ðîêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ (íàïðèêëàä, Ëÿëÿ
Ðàòóøíà ³ Þð³é Êóð³é).
— Âïðîäîâæ 1918–1920 ðîê³â,
êîëè íà öþ çåìëþ ïðèéøëà ÷óæà
âëàäà, âîíà ïî÷àëà íàñàäæóâàòè
ñâîþ ³äåîëîã³þ òà áà÷åííÿ ðîçâèòêó. Äëÿ öüîãî ¿ì òðåáà áóëî
ï³äïîðÿäêóâàòè óñå, â òîìó ÷èñë³
é ì³ñüê³ ïðîñòîðè. Á³ëüøîâèêè
ìàðêóâàëè ïðîñò³ð áóêâàëüíî
ñîáîþ, ñâî¿ìè çàãèáëèìè òîâàðèøàìè, — ïðîäîâæóº ³ñòîðèê. —
Âëàäà á³ëüøîâèöüêà ìàðêóâàëà
öåé ïðîñò³ð ï³ä ñåáå, àëå âîíè ðîáèëè öå õàîòè÷íî. Òàêèì ÷èíîì
ó ïðîöåñ³ òðàíñôîðìàö³é íàâ³òü
áóëà âòðà÷åíà ìîãèëà ãîëîâíîãî
÷åê³ñòà Â³ííèö³ Ìèõàéëà Ìàêñèìîâè÷à, ÿêèé áóâ ôàêòè÷íèì
îðãàí³çàòîðîì ÷åðâîíîãî òåðîðó
ó ì³ñò³ ç ìàñîâèìè àðåøòàìè,

êàòóâàííÿì é ðîçñòð³ëàìè â ïîòèëèöþ ³ç çàâ’ÿçàíèìè ðóêàìè.
Òàêîæ, íàïðèêëàä, òóò ïîõîâàíèé Ïåòðî Çàïîðîæåöü, ÿêèé çàãèíóâ ùå ó 1905 ðîö³. Çà ñëîâàìè
³ñòîðèê³â, ïåðåïîõîâàëè éîãî, áî
â³í áóâ îñîáèñòî çíàéîìèé ç Ëåí³íèì. Â³í áóâ ä³ÿ÷åì ðîñ³éñüêîãî
ðåâîëþö³éíîãî ðóõó óêðà¿íñüêîãî
ïîõîäæåííÿ.
— Òóò ïîõîâàí³ ³ ÷åðâîíîàðì³éö³, ³ ïîë³òè÷í³ àêòèâ³ñòè, ³ êîìñîìîëüö³. ² ò³, ÿê³ çáðîéíî áîðîëèñÿ
ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ òà âëàäè
ó 1917–1921 ðîêàõ. Ïîõîâàí³ ç
ïî÷åñòÿìè ó ö³é çîí³ é ò³, õòî
çàáèðàâ õë³á ó ïîä³ëüñüêèõ ñåëÿí,
öå ìè ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, îïèðàþ÷èñü íà àðõ³âí³ äîêóìåíòè, —
êàæå Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí.
Ïîõîâàíèé òóò é, äî ïðèêëàäó,
Òðîõ³ì Ò³ì÷åíêî. Öå ðîñ³ÿíèí,
ÿêèé áóâ ó÷àñíèêîì ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè â Ðîñ³¿.
Äîäàìî, âõ³ä íà âèñòàâêó â³ëüíèé ç 26 âåðåñíÿ. Âîíà â³äêðèòà ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç
12.00 äî 18.00.
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ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Îëåêñ³é Ãíàòêîâñüêèé
çàêîõàâ ó ñåáå âñ³õ â³ííè÷àí,
ÿê³ ïðèéøëè ïîáà÷èòè ñâ³òîâèé
øåäåâð ³ç Áðîäâåþ, âèñòàâó äëÿ
äîðîñëèõ «Ïðî ùî ìîâ÷àòü ÷îëîâ³êè». Ó öåé íåïðîñòèé ÷àñ öÿ
ëåãêà, âåñåëà ³ âîäíî÷àñ ìóäðà
âèñòàâà ïðî ñòîñóíêè ³ ëþáîâ
ñòàëà êîâòêîì ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ ³
ñïðàâæí³ì âèáóõîì åìîö³é.
Çàðÿäèâøè êîæíîãî áàæàííÿì
êîõàòè ³ æèòè, íàñîëîäæóþ÷èñü
êîæíîþ ñåêóíäîþ, ó ³íòåðâ’þ
RIA çíàìåíèòèé àêòîð ïîä³ëèâñÿ
ìóäðèìè äóìêàìè òà îñîáèñòèìè ïåðåæèâàííÿìè, ÿê³ ó éîãî
ðîäèíó ïðèíåñëà â³éíà.
ЗАПИС «ГАМЛЕТА» ПЕРЕДАЛИ
БОРИСУ ДЖОНСОНУ
— ×è òðåáà ãðàòè ï³ä ÷àñ â³éíè?
Âæå ç íàéïåðøèõ âèñòàâ ÿ ïåðåñâ³ä÷èâñÿ: îäíîçíà÷íî! Äëÿ ëþäåé
öå òåæ ñâîºð³äíà ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ. Àáè ï³äòðèìàòè ïåðåñåëåíö³â ³ íàøèõ ãëÿäà÷³â, ó ìîºìó ð³äíîìó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîìó
òåàòð³ ìè ç íàéïåðøèõ äí³â ïî÷àëè ãðàòè âèñòàâè ó áîìáîñõîâèù³. Íàéïåðøó ç³ãðàëè äðàìó
çà êíèãîþ Ìàð³¿ Ìàò³îñ «Íàö³ÿ».
À äðóãîþ ç³ãðàëè âèñòàâó «Ãàìëåò», ÿêó, äî ðå÷³, ïîò³ì çíÿëè
íà â³äåî ³ ïåðåäàëè çàïèñ ó ïîñîëüñòâî Âåëèêîáðèòàí³¿. Áðèòàíö³ ó ñâîþ ÷åðãó îñîáèñòî ïåðåäàëè
â³äåî Áîðèñó Äæîíñîíó — öå áóëà
âäÿ÷í³ñòü áðèòàíñüêîìó íàðîäó ³
óðÿäó çà òå, ùî âîíè íèí³ ðîáëÿòü
äëÿ íàñ.
Íàø òåàòð ó Ôðàíê³âñüêó ìàº
âëàñíèé ôðîíò. Ìè ïîñò³éíî ãî-

âîðèìî ó òåàòð³ ïðî âàæëèâ³ñòü
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè é êóëüòóðè.
Àäæå ðîçóì³ºìî, ùî, áîðþ÷èñü
çà äóõ ³ äóõîâí³ñòü, ìè áîðåìîñÿ
â òîìó ÷èñë³ ³ çà íàøó çåìëþ.
Ìîñêàë³ äóæå äîáðå öå ðîçóì³þòü!
Íàéïåðøå, ùî âîíè ðîáëÿòü, çàõîïëþþ÷è òåðèòîð³þ, — çí³ìàþòü
ïðàïîðè, âñå ïåðåôàðáîâóþòü
òà ì³íÿþòü êíèæêè ³ çìóøóþòü
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àòè ä³òåé. À ìè ÷îìóñü äî îñòàííüîãî
÷àñó äóæå òîëåðàíòíî ñòàâèëèñÿ, ùîá, óïàñè Áîæå, ðîñ³éñüêó
ìîâó «íå óùåìëÿëè». Í³! Òðåáà
çàáîðîíèòè öþ ìîâó â ïðèíöèï³!
Íà êîðíþ çíèùèòè! Ñïåðøó —
äóõîâí³ñòü ³ êóëüòóðà, à ïîò³ì —
çáðîÿ ³ áîìáè. Òîìó íå ìîæíà
ïðîäîâæóâàòè òîëåðóâàòè. Òðåáà
êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿòèñÿ ³ íàçàâæäè çàáóâàòè ïðî âñå ðîñ³éñüêå!
«ЇХНЯ ЛІТЕРАТУРА — ЦЕ Ж
АБСОЛЮТНА ЗБРОЯ!»
— Ó íàøîìó òåàòð³ äîòåïåð
òåæ ó ðåïåðòóàð³ áóëà ðîñ³éñüêà
êëàñèêà. Ìàëè êëàñíó âèñòàâó
çà ÷åõîâèì, ê³ëüêà ïîñòàíîâîê
ñó÷àñíèõ, ìîäíèõ àâòîð³â, à òàêîæ ïî÷àëè ñòàâèòè «²ä³îòà»
äîñòîºâñüêîãî, äå ÿ ìàâ ãðàòè
Ðîãîæèíà. Òà ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî íàñòóïó çðàçó â³äìîâèëèñÿ â³ä óñüîãî — ìàºìî
çàáóòè ³ ñòåðòè ç ïàì’ÿò³ âñå öå!
Íà æàëü, ìè âñ³ äîâãèé ÷àñ áóëè
æåðòâàìè ïîòóæíî¿ ³ìïåðñüêî¿
ïîë³òèêè íàâ’ÿçóâàííÿ, áî âèõîâóâàëèñü ó òàêîìó ñåðåäîâèù³, äå
ðîñ³éñüêà êóëüòóðà òàê ÷è ³íàêøå
ï³äíîñèëàñü. Ðîçóì³ºòå, íàâ³òü
ÿ, ùèðèé áàíäåð³âåöü ³ç Çàõîäó
Óêðà¿íè, äî ÿêîãîñü ÷àñó êàçàâ,
ùî ì³é óëþáëåíèé àâòîð — ñàìå
äîñòîºâñüêèé. ß äîáðå çíàþ àíãë³éñüêó ³ ôðàíöóçüêó ìîâè, äóæå
áàãàòî ë³òåðàòóðè ÷èòàþ — ³ âñå

ФОТО ДМИТРА ДАНКЕВИЧА

Інтерв’ю  Актор-харизма, зірка одного
з найцікавіших театрів країни — ІваноФранківського національного театру ім.
Франка Олексій Гнатковський вразив
Вінницю виставою «Про що мовчать
чоловіки» і ексклюзивно для RIA розказав
про довгоочікуваний фільм «Довбуш»,
свою волонтерську роботу і важливість
культурного фронту у час війни

Після Перемоги побачимо Олексія Гнатковського у одній із головних ролей фільму
«Довбуш». Актор розповідає: «Це наймасштабніше і найдорожче кіно в історії України від
режисера-титана Олеся Саніна»
îäíî ÿ áóâ òîëåðàíòíèé äî öüîãî ïèòàííÿ. Òà êîëè ïîäèâèâñÿ
çáîêó íà âñþ ¿õíþ ë³òåðàòóðó ³
ìèñòåöòâî — öå æ àáñîëþòíà
çáðîÿ! Íå ðîçóì³þ, ÷îìó äåÿê³
äîñ³ òàê áîðþòüñÿ çà öüîãî êîí÷åíîãî áóëãàêîâà ³ íå áîðþòüñÿ
òàê ñàìî çàâçÿòî çà óêðà¿íñüêó
³ ÿê³ñíó ñâ³òîâó ë³òåðàòóðó?! Âåëè÷åçíà ãëèáà Ãåíð³ê ²áñåí, Ðåìàðê, Ñåíêåâè÷, Áåðíàðä Øîó,

«Ñïåðøó — äóõîâí³ñòü
³ êóëüòóðà, à ïîò³ì —
çáðîÿ ³ áîìáè.
Íå ìîæíà òîëåðóâàòè.
Òðåáà çàáóâàòè ïðî
âñå ðîñ³éñüêå!»
äëÿ ä³òîê — Ìàðê Òâåí — ëþäè,
÷èòàéòå öèõ ãåí³¿â ³ â³äêðèâàéòå
íàøèõ, óêðà¿íñüêèõ! Íà æàëü, ³ç
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ìè âçàãàë³
íå çíàºìî ö³ëèé ïëàñò. ß, äî ðå÷³,
ðîáèâ îêðåìèé ñîö³àëüíèé ïðîºêò ó Ôðàíê³âñüêó ïî «Ðîçñòð³ëÿíîìó â³äðîäæåííþ» — ïðî âñ³õ
àâòîð³â ³ç áóäèíêó «Ñëîâî», ÿêèõ
ó 30-õ ðîêàõ áóëî âáèòî àáî ðåïðåñîâàíî ðàäÿíñüêèì ñîþçîì.
Ìè ïðî íèõ ó ïðèíöèï³ íå çíà-

«Створили фонд і зібрали 6 мільйонів гривень для захисників»
Як волонтер Олексій Гнатковський
допомагає українським військовим із 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення із
друзями і дружиною заснував
благодійний фонд.
— Коли почалася повномасштабна війна й ракетні обстріли, які
у Івано-Франківськ теж одразу
прилетіли, ми з дружиною дуже
спокійно зібрали дітей і відвезли
до батьків. Знали, що до нас приїдуть друзі з Ірпеня, бо заздалегідь домовились, що у разі найгіршого вони можуть приїжджати
і жити у нас. У той же день пішли
у церкву, спитали в священника:
«Що треба?» Він сказав: «Треба
тепловізори купляти хлопцям!»
Отакий у нас правильний свя-

щенник! Бо це не московський
патріархат, який є раковою пухлиною на тілі України. Від друзів
я знаю дуже багато історій, як
у Києві у церквах московського
патріархату діяли ДРГ, зокрема,
одного мого товариша поранив
снайпер прямо із церкви московського патріархату, — розповідає
Олексій Гнатковський. — Я — актор, якому довіряють, якого добре знають у Франківську, тому з
того найпершого дня ми почали
збирати кошти на фронт. Із дружиною та сім’єю нашого друга —
латвійського продюсера Давіса
Колбергса, створили благодійний фонд «Україна — мій дім» і
загалом за цей час зуміли закумулювати близько 6 мільйонів гри-

вень для захисників. Закупляли
тепловізори, машини, прилади
нічного бачення тощо. А в останній час, коли стало важче збирати
кошти, переформатували роботу
фонду: більше гастролюємо з виставою «Про що мовчать чоловіки» і за виручені кошти з квитків
у Франківську винаймаємо приміщення і платимо психологам, які
безкоштовно проводять психологічну реабілітацію для всіх, кому це
потрібно: приходять і переселенці, і воїни, і жертви зґвалтувань…
На жаль, всі ми тепер скалічені війною і потребуємо психологічної
підтримки. Саме у цьому напрямку відчули себе ефективнішими,
тож наскільки вистачить ресурсів,
будемо тягнути.

ºìî í³÷îãî! Ïðî Õâèëüîâîãî, Ëåñÿ
Êóðáàñà, Êóë³øà ùå äåñü ÷óëè,
à ðåøòà? Ïðî Ìèõàéëÿ Ñåìåíêà, Ìàéêà Éîãàíñåíà ëþäè ãåòü
í³÷îãî íå çíàþòü. Áî ¿õ ÿêðàç ³
âáèëè ñïåö³àëüíî, ùîá ìè ïðî
íèõ íå çíàëè. Ùîá íàòîì³ñòü
äî íàñ ïðèéøîâ äîñòîºâñüêèé…
Öå ñïðÿìîâàíà êóëüòóðíà ïîë³òèêà, æåðòâàìè ÿêî¿ ìè ñòàëè. Òà íå òðåáà ï³äõîïëþâàòè
«Ñòîêãîëüìñüêèé ñèíäðîì»,
êîëè ìè, æåðòâè, ðàïòîì òîëåðóºìî äî ´âàëò³âíèê³â ³ êàæåìî:
«Òà í³, öå æ õîðîøà ë³òåðàòóðà.
Âîíè íå âèíí³…» Íàâïàêè! Âîíè
âèíí³ âñ³! Ïî÷èíàþ÷è â³ä þð³ÿ
äîëãîðóêîãî, ÿêèé áóâ «ïåðøèì
ÿíóêîâè÷åì» íàøîãî êðàþ, áî
éîãî âèãíàëè ç Êèºâà çà õàáàðíèöòâî, ³ â³í çàñíóâàâ Ìîñêâó íà áîëîòàõ — ³ çàê³í÷óþ÷è
íèí³øí³ì áîòîêñíèì êàðëèêîì.
Âêëþ÷íî ç óñ³ìà öèìè îðäèíñüêèìè ñàìêàìè ³ ñàìöÿìè — öå
íàö³ÿ âàðâàð³â ³ íåëþä³â. ² ìè
íå ìàºìî òîëåðóâàòè í³ äî êîãî
³ç íèõ! Ìè ìàºìî ëþáèòè ñâîº!
«НАШЕ ЗАВДАННЯ — ЖИТИ І
ВБЕРЕГТИ ДІТЕЙ»
— Öÿ â³éíà ïîðîäæóº ó íàñ áàãàòî íåíàâèñò³. ß ñàì ìàâ âåëè÷åçíó äåïðåñ³þ, áî áðàò ìîº¿ äðóæèíè, ÿêèé çàõèùàâ Ìàð³óïîëü,
äîñ³ ó ïîëîí³. Ç íèì äàâíî íåìàº
æîäíîãî çâ’ÿçêó, òîæ ìè ñïåðøó
äóìàëè, ùî â³í áóâ íà «Àçîâñòàë³», ³ ëèøå ïîò³ì ä³çíàëèñÿ, ùî
éîãî îäðàçó ïîðàíèëè ³ â ïîëîí
â³í ïîòðàïèâ ³ç ìåòàëóðã³éíîãî
êîìá³íàòó ³ì. ³ëë³÷à. Â ãóãë³ ùîäíÿ áóëà ð³çíà ³íôîðìàö³ÿ: òî ïèñàëè, ùî â³í ïîñìåðòíî íàãîðîäæåíèé, òî ïîò³ì âèÿâèëîñÿ, ùî
çàëèøàºòüñÿ ó ïîëîí³. Óÿâëÿºòå,
ùî ìè ïåðåæèâàºìî ó ñ³ì’¿… Öå
òàêå âåëè÷åçíå íàâàíòàæåííÿ, ùî
òè íåíàâèäèø ¿õ âñ³õ. Òà ïîò³ì
ÿ ïîãîâîðèâ ç³ ñâÿùåííèêîì ïðî
òå, ùî ìåíå ðîç’¿äàº, ³ â³í ñêàçàâ
ìåí³ äóæå êðóòó ³ ïðàâèëüíó øòóêó: «Ò³ ñàì³ ðå÷³, ùî òè ðîáèø
ïî âîëîíòåðñüê³é ÷è òâîð÷³é ðîáîò³, òè ìîæåø çðîáèòè ç íåíàâèñòþ äî íèõ, à ìîæåø òî ñàìå
ðîáèòè, àëå ç ëþáîâ’þ äî ñâîãî

êðàþ». Òîáòî ðîáèø òå æ ñàìå,
àëå çì³íþþ÷è ïîëþñè. ² ìåí³
ä³éñíî ñòàëî ëåãøå! Ðîçóì³þ,
ùî âñ³ ä³¿ íàïðàâëåí³ â æèòòÿ,
à íå â ñìåðòü. Õî÷à ïàðàäîêñàëüíî ãîâîðèòè ïðî â³éíó ³ æèòòÿ,
àëå íàøå çàâäàííÿ — æèòè! Êîæåí âî¿í ³ç ôðîíòó ÷è ïîëîíó ìàº
ïîâåðíóòèñÿ æèâèì! ² ìè ïîâèíí³
ðîáèòè âñå â³ä íàñ çàëåæíå, ùîá
ó íàñ òóò áóëî æèòòÿ, à íå ñìåðòü.
À ÿê ìîñêàë³ òàì — ïîìðóòü ÷è
áóäóòü æèòè — ìåíå ãåòü íå ö³êàâèòü. Âçàãàë³ áàéäóæå, ùî ó íèõ
òàì â³äáóâàºòüñÿ. Öå íàö³ÿ, ÿêî¿
äëÿ ìåíå íå ³ñíóº!
ПРО РОЛЬ У ФІЛЬМІ
«ДОВБУШ» ОЛЕСЯ САНІНА
— Ïðåì’ºðà ô³ëüìó «Äîâáóø»,
ÿêèé º íàéäîðîæ÷èì ô³ëüìîì
â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ìàëà áóòè
ó òðàâí³. Çàðàç ðîçãëÿäàºòüñÿ
âàð³àíò, ùî, ìîæëèâî, ñâ³òîâà
ïðåì’ºðà â³äáóäåòüñÿ ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³, à ï³ñëÿ Ïåðåìîãè —
âæå â Óêðà¿í³. Äëÿ ìåíå çéîìêè
ó öüîìó ô³ëüì³ — íå ïðîñòî çíàêîâà ðîëü, à ºäèíà ìîÿ ðîáîòà
ó ê³íî. ß çàâæäè â³äìîâëÿâñÿ â³ä
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ñåð³àë³â, ó ÿê³
ïîñò³éíî çàïðîøóâàëè. Ðîçóì³â,
ùî áàãàòî àêòîð³â éøëè íà ïîñòóïêè, ìîâëÿâ, öå ëèøå çàðîá³òîê. Òà ÿ äëÿ ñåáå äàâíî âèð³øèâ: êðàùå áóäó ¿ñòè «Ì³â³íó»,
àëå â ðîñ³éñüêîìîâíèõ ñåð³àëàõ
çí³ìàòèñÿ íå áóäó. Äëÿ ìåíå öå
áóëà, ÿê îñîáèñòà ã³ã³ºíà. ² êîëè
òàê ï³äõîäèø äî ñâîº¿ ïðàö³,
Áîã âèíàãîðîäæóº ñàìå òàêèìè
ô³ëüìàìè, ÿê «Äîâáóø» ³ òàêèìè
ðåæèñåðàìè, ÿê Îëåñü Ñàí³í. Â³í
íàéêðóò³øèé ðåæèñåð â Óêðà¿í³,
âåëåò ñó÷àñíîãî ê³íî, ÿêèé çíÿâ
íàéìàñøòàáí³øå ³ñòîðè÷íå ê³íî,
äî ÿêîãî ÿ áóâ àáñîëþòíî ãîòîâèé. Â³ääàâ òóäè âñþ äóøó! ²âàí
Äîâáóø — áðàò Îëåêñè, ðåàëüíèé
ïåðñîíàæ. Íàø ô³ëüì, âëàñíå,
³ íàçèâàºòüñÿ ïðîñòî «Äîâáóø»,
à íå Îëåêñà Äîâáóø, áî öå ³ñòîð³ÿ äâîõ áðàò³â, ¿õíüîãî øëÿõó,
ðîçóì³ííÿ ÷åñò³, äîáëåñò³ é çàêîíó ã³ð. Öå ³ñòîð³ÿ ñõîäæåííÿ
íà Ãîëãîôó, òàêà õðåñíà äîðîãà ³
áîðîòüáà çà ñïðàâåäëèâ³ñòü.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КІНО

ТЕАТР

SMARTCINEMA

ТЕАТР САДОВСЬКОГО

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

КОНЦЕРТИ

(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Риф: Монстр глибини
Трилер. 28.09, поч. о 13.40, 18.00
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Це і є любов?
Трагіфарс у стилі танго
28.09, поч. о 17.00

Аватар
Фантастика. 28.09, поч. о 19.30
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

ШvЛ

Покаяння

Мала сцена. Сцени з сімейного життя
29.09, поч.о 17.00

Трилер. 28.09, поч. об 11.20, 15.40, 20.00
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Bon appetit, або Гарнір по-французьки

Тіло, тіло, тіло
Жахи. 28.09, поч. о 12.10, 16.30, 20.50
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Комедія
29.09, поч. о 17.30

Квиток до раю

Чай з м'ятою чи з лимоном?

Комедія. 28.09, поч. о 9.40, 11.00, 11.50, 13.10,
14.00, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20, 19.40, 20.30
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Коли щось пішло не так
30.09, поч. о 17.30

Над безоднею
Драма. 28.09, поч. о 9.50, 14.10, 18.30
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

ВИСТАВКИ

Інопланетянка

Виставка «Херсон inside/outside»

Анімація
28.09, поч. о 10.20, 12.10, 14.00, 15.50, 17.40
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Виставка є результатом роботи «Майстерні Артивізму», заснованої ГО «Центр культурного розвитку
«Тотем». Організатори і автори цієї виставки жили і
працювали в Херсоні – митці разом із громадськими активістами розробляли і проводили акції для
громади і разом із громадою. Мурали, фестивалі,
перформанси… А після 24-го все замовкло.
З 24 лютого Херсонщину були вимушені покинути
більше 500 тисяч мешканців. Херсонське творче
ком’юніті розділилося на тих, хто залишився в окупованому місті, і тих, кому вдалося виїхати. Зараз
херсонські митці знаходяться по всьому світу. Проте
також і в Херсоні.
Ми, як і всі українці, віримо, що Херсон буде деокуповано. Але яким він буде? Чи перетвориться на
культурну пустелю, чи навпаки – магнітом потягне
нас додому? Ми почали збиратися в онлайні – спочатку лише ті, хто у безпеці. Потім ті, хто в Херсоні,
знайшли спосіб долучатися – знаходили інтернет
там, де його роздавали попри заборони окупантів. І
ми почали говорити.
Херсон зсередини/зовні – це роботи, створені в
окупації і в еміграції. Херсон зсередини/зовні – це
діалог, який ми ведемо, стоячі на кордоні між вільною
Україною і окупованою землею, між зрозумілим висловлюванням і нервовим зривом, між мистецтвом і
спробами його знищити.
Виставку можна побачити до 6 жовтня, в культурному центрі «ХХІ» (вул. Архітектора Артинова, 12а), Тел.
для довідок (063)1646494.

Запрошення
28.09, поч. о 10.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.40,
20.40
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

Швидкісний поїзд
Екшн
28.09, поч. о 10.10, 12.40, 15.10, 17.40, 20.10
З 29.09 довідка за тел. (096)0035050

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

Квиток до раю
Комедія. 28.09, поч. о 13.00

Пухнасті бешкетники
Анімація. 28.09, поч. о 10.00, 11.30
29.09-5.10, поч. о 10.00

Аватар
Пригоди. 28.09, поч. о 15.00
29.09-5.10, поч. о 17.00

Галас джунглів
Анімація. 29.09-5.10, поч. о 12.00

Як вони біжать
Комедія. 29.09-5.10, поч. о 15.00

Манхеттенський фестиваль
Короткометражки.
28.09, поч. о 18.10

Міша Крупін 11 жовтня у Вінниці

Сергій Асафатов 7 листопада 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 пісні, які ви знаєте напам’ять,
почути, як файно Міша Крупін співає українською,
й зарядитися шаленою енергією яскравої суміші
іронії, щирості, репу, одеського фольклору, блюзу
та джазових мотивів. Концерт буде сповнений феєрії драйву та емоцій! Одкровень і сюрпризів буде
чимало! Не пропустіть! Квитки від 270 до 440 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у всіх касах міста.

Його оксамитовий голос заворожує, а творчість є
магічною сумішшю — лірикою, що стосується кожного! Надзвичайний Сергій Асафатов 7 листопада
о 19.00 у театрі ім. Садовського з великим сольним
концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ! «Море»,
«Люди ідуть від людей», «Дякую за світанки»,
«Туман» — будуть всі улюблені хіти та нові прем’єри,
виняткова атмосфера та незабутній вечір, повний
сюрпризів і якісної української музики! Приходьте
за особливими емоціями! Квитки від 270 до 440 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків: (093)101–00–63.

Lviv City Stand Up
у п’ятницю
На їхніх концертах все просто: вони жартують — ви
смієтеся! Резиденти Lviv City
Stand Up чекають всіх вінничан на великому концерті,
який пройде у п’ятницю, 30 вересня, о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc». Побачимо всіх найпопулярніших стендап-коміків! Ці хлопці точно попадались
вам у Тік-Ток, а тепер запрошують разом провести
незабутній вечір у компанії крутих людей! Нові
гарячі жарти і надзвичайна атмосфера — готуйтеся
до рекордної кількості гумору та усмішок! Квитки від
300 до 500 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у готелі «Франція», театрі, філармонії, Royal pub,
«Артинов», «CHERDAK», магазинах «Rock-n-Roll»,
«Мобі Дік», «Aladdin».

Степан Гіга з
концертом «Золото
Карпат»
Його хіти стали справжніми шлягерами цілої
епохи! Улюбленець жінок,
народний артист України
Степан Гіга 20 листопада о 19.00 у театрі ім.
Садовського з великим сольним концертом
у Вінниці! «Золото Карпат, золото пісень я несу
до вас у цей святковий день!» — анонсує артист
і готовий щедро обдарувати своїх палких прихильників усіма коштовностями своєї неповторної
творчості. Тільки найкращі хіти, потужні емоції і
чудовий настрій у цей вечір для вінничан! Квитки
від 230 до 530 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua
та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63.

КОНЦЕРТИ

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Об’єднаний оркестр Вінницької та
Маріупольської філармоній

Цікаве дозвілля у Подільському
зоопарку

Безпрецедентна подія для нашого міста! У
суботу, 1 жовтня, о 18.30 у філармонії вперше
у Вінниці, спеціально до Міжнародного дня музики та відкриття 86-го концертного сезону на
одній сцені зійдуться Симфонічний оркестр Вінницької філармонії та Камерний оркестр «Ренесанс» Маріупольської філармонії! Об’єднаний
оркестр та два іменитих диригенти: заслужений
діяч мистецтв України та культури Польщі Георгій Курков і заслужений діяч мистецтв України
Василь Крячок презентують неймовірну програму із вибраних творів сучасних українських
композиторів та світових класиків. Не пропустіть грандіозну подію! Квитки від 80 до 120 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста.
Безкоштовна доставка квитків: (098)101-00-63,
(093)101-00-63.

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

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

Риф: Монстр глибини
Трилер. 28.09, поч. о 13.45, 20.30
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Квиток до раю
Комедія. 28.09, поч. о 12.40, 14.50, 16.00, 17.00,
19.10, 20.10
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Аватар
Фантастика. 28.09, поч. о 13.15, 13.30, 16.15,
16.30, 18.30, 19.15, 19.30
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Покаяння
Трилер. 28.09, поч. о 12.00, 19.45
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Тіло, тіло, тіло
Жахи. 28.09, поч. о 14.40, 18.40
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Я працюю на кладовищі
Драма. 28.09, поч. о 15.30
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Соник 2
Анімація. 28.09, поч. о 17.30
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Швидкісний поїзд
Екшн. 28.09, поч. о 13.20
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація. 28.09, поч. о 14.00, 15.50
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Тор: любов і грім
Фентезі.28.09, поч. о 17.40
З 29.09 довідка за тел. 0800308111

Виставка «Наші
Хвостики.
Варта добра»
В краєзнавчому музеї
відкрилась неймовірна виставка, яку
мають побачити всі.
Українці у часи суворих випробувань, які випали на долю нашої країни,
показали себе як згуртована нація людей, готових
завжди прийти на допомогу. Одним із маркерів
сучасних подій є зворушливі випадки ставлення до
тварин, які показали величезний ступінь добра та
емпатії українців до наших постійних супутників.
Виставка творів анімалістичного жанру є ще одним
підтвердженням цієї риси.
Тема доброго ставлення до тварин об’єднала в
експозиції різні творчі техніки і мистецькі напрями.
Традиції подільської кераміки і сучасні сюжети поєднані у творах викладачів та студентів Тульчинського
Фахового Коледжу Культури. Анімалістичний жанр у
техніках авторської ляльки представили учні Центру
«Барви України». Декоративну анімалістику презентували юні автори студії «Чеширський кіт».
Низку зворушливих образів створили учні Вінницької
дитячої школи мистецтв, у тому числі цілу портретну
галерею пса Патрона і котів – воїнів ЗСУ.
На виставці панує тепла атмосфера, позитивні
емоції, які нам всім зараз дуже потрібні, але крім
цього відвідувачі можуть допомогти вінницьким зооволонтерам, зокрема муніципальному притулку для
тварин, коштами, що будуть зібрані з продажу робіт,
представлених в експозиції.
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ГОРОСКОП

АНЕКДОТИ
***

Жінка зупиняє машину, але
попереджає, що грошей немає.
Водій:
— Та нічого, сідайте, якось
розрахуєтесь.
Заїхав до лісу, витягує із багажника
покривало, і стелить. Жінка:
— Та ви що! Як можна! У мене
чоловік і 2 дітей!
Водій:
— А у мене 50 кроликів, рви траву!

***

В тролейбусі.
— Ваш квиток?
— Немає, а ваш?
— Я контролер взагалі-то!
— А я електрик, так що, мені тепер
за світло не платити?

***

Різниця між великим містом і
маленьким містечком в тому,
що у великому можна більше
побачити, а у маленькому —
більше почути!

***

Гарний манікюр може прикрасити
не тільки руки жінки, але й обличчя
чоловіка!..

***

Якщо гроші для вас не головне
у житті, то головне для вас, щоб це
не дізналось ваше керівництво.

***

На роботі мене називають 007: 0 —
бажання працювати, 0 — мотивації
і 7 перекурів за годину.

***

Машина з жінкою за кремом
на величезній швидкості
проїжджає через перехрестя, тричі
пролітає на червоне світло, мчить
по зустрічній смузі, проскакує
між двома вантажівками… За нею
поліція, сирени, мигалки, нарешті
машину притискають до узбіччя.
Жінка зупиняє двигун і запитує
чоловіка, який, напівмертвий,
сидить поруч:
— Ну, що — пройшла вже, нарешті,
твоя гикавка?!

***

Кличе батько сина і каже йому:
— Синку, ти вже великий, збігай
за сигаретами татові!
— Добре, давай гроші.
— З грошима і дурник зможе взяти,
а ти мені без грошей принеси!
Пішов хлопець і повернувся через
п’ять хвилин з порожньою пачкою.
— Чому порожня?!
— З сигаретами і дурень
накуриться, а ти без сигарет
спробуй!

***

Дружина прийшла до лікаря
і повідомила, що її чоловік

розмовляє уві сні.
— Я можу виписати вам ліки, від
яких він перестане розмовляти.
— О ні, просто випишіть мені
такі ліки, від яких він почав би
говорити виразніше.

***

— Ваня, тєбя на войну забірают!
— Так у мєня же ног нєт!
— Так і мобілізація частічная!

***

Сидять в бурнкері шойгу з
герасимовим та щось активно
обговорюють. Заходить Залужний і
каже: «Можна вас перебити?»

***

Інструкція для ЗСУ: «Якщо ви під
час наступу впретеся в якусь стіну і
почуєте китайську мову — далі йти
не треба. Все».

***

Господиня дому — квартирантці:
— Мені набридли постійні нічні
візити вашого коханця!
— А що, він і до вас ходить?

***

— Ізю, це правда, що рф купує
бараболю в Ізраїлю?
— Правда.
— А чому вони самі не вирощують?
— Не знаю. Землі, мабуть,
не вистачає…

***

Син привіз батька в лікарню.
У приймальному покої у нього
запитують:
— У вас тапочки є?
— Є!
— Халат є?
— Є!
— Постільна білизна є?
— Є!
— Матрац, ковдра, подушка є?
— Є, он у ящику зібрано!
— Добре! А хто це поруч з вами
в білому халаті стоїть?
— Це я про всяк випадок лікаря
привіз, раптом у вас немає!

***

Молодий батько в паніці дзвонить
педіатру:
— Лікарю, що робити? Трирічна
донька напилася зеленки!
— Так, а як дитина зараз виглядає,
що робить?
— Шо робить… Посміхається
зеленими губами, висовує зелений
язик крізь зелені зуби… Лікарю, що
мені робити?!
У трубці сміх лікаря:
— Фотографуйте!

***

— Як дізнатися, заєць перед вами
чи зайчиха?
— Береш за вуха та ставиш
на землю… Якщо побіг — то це
заєць, а якщо побігла — то зайчиха.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
28.09

+16
+9

+15
+10

+18
+10

ЧЕТВЕР
29.09

+21
+9

+17
+7

+19
+10

П’ЯТНИЦЯ
30.09

+22
+14

+20
+8

+23
+13

СУБОТА
1.10

+21
+15

+22
+14

+23
+15

НЕДІЛЯ
2.10

+19
+13

+14
+6

+18
+14

ПОНЕДІЛОК
3.10

+15
+9

+22
+15

+17
+14

ВІВТОРОК
4.10

+10
+7

+19
+14

+14
+10

ОВЕН
Цього тижня вам, схоже,
доведеться розраховувати
лише на свої сили та вміння
швидко міняти плани. Зважайте на інтереси ділових
партнерів, друзів і членів
сім’ї, не ставте свої амбіції
на чільне місце.

ТЕЛЕЦЬ
Велика кількість інформації
складеться в нове формулювання, яке відповість
на життєво важливі питання.
Постарайтеся не проговоритися про потаємне, одні
можуть не зрозуміти, а інші
позаздрять. Чим спокійніше
ви проведете тиждень, тим
краще для вас.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня цілком ймовірно виконання заповітного
бажання. Результати вашої
діяльності обіцяють бути
зримі та вагомі. Ви будете
сповнені сил та енергії.

РАК
Настає цікавий тиждень, коли
можна активно і із задоволенням попрацювати. Нові
люди можуть зіграти істотну
роль у влаштуванні вашої
кар’єри, реалізації ваших
ідей. Однак спробуйте менше
говорити і більше слухати.

ЛЕВ
На початку тижня ви можете
за бажанням знайти нову
роботу. Хоча будь-який
ризик чи авантюра приведе вас до провалу чи
розчарувань. Намагайтеся
зарекомендувати себе сумлінним працівником. Виявіть
дружелюбність та терпимість
у спірній ситуації.

ДІВА
Тиждень може вимагати
від вас активності та нових
ідей. Якщо ви досить мудрі,
то швидко зрозумієте, що
нове, це добре забуте старе.
А якщо вас відвідає натхнення, то будь-яка справа вам
під силу.

ТЕРЕЗИ
Тиждень на вас чекає
динамічний і наповнений
різноманітними подіями. Ви
готові до нового, хоч би що
було його джерелом. У професії та коханні ви підкорите
нові вершини.

СКОРПІОН
Цього тижня постарайтеся
зловити свою хвилю удачі.
Ваші ідеї на роботі будуть
потрібні і вам вдасться вирішити більшу частину своїх
і навіть чужих проблем.

СТРІЛЕЦЬ
Не будьте надто відвертими, колегам та друзям
не обов’язково знати про
вас все. За мінімальних
зусиль ви можете отримати
максимальні результати.
Неділя — сприятливий день
для сімейних вечорів та зустрічей зі старими друзями.

КОЗЕРІГ
Цього тижня є ризик помилок та втрат. Тож продумуйте план дій і прораховуйте
всі варіанти, у тому числі
й невдалі. Постарайтеся
об’єктивно розрахувати свої
сили, не переоцінювати свої
можливості.

ВОДОЛІЙ
Життя цього тижня легко
приведе вас до успіху. Постарайтеся не змушувати
нікого «зрозуміти ваше
становище», тому що ви
можете вирішити свої проблеми самостійно.

РИБИ
Цього тижня нові зустрічі
та знайомства будуть для
вас особливо важливими,
виявіть активність, не сидіть
вдома. Не захоплюйтеся
тратою грошей, ви створите
про себе найкращу думку,
виявивши розсудливість,
а не показну щедрість з метою справити враження.

