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СУБСИДІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ВІННИЧАН?
Перед опалювальним

періодом дещо змінили
порядок призначення
субсидій. Уряд розширив
коло осіб, які мають
право на житлові
субсидії
Зокрема, подавати
на виплати можуть
люди з боргами
за комуналку. Але, якщо
вони утворилися після
24 лютого 2022 року
Кому треба подавати
нові заяви? Розповідаємо
все, що треба знати про
допомогу на сплату
комуналки
с.3

ОНОВЛЯТЬ МЕМОРІАЛ
ВИЗВОЛЕННЯ

ПРО МУНІЦИПАЛЬНИЙ
БУДИНОК

За

На вулиці 600-річчя триває
будівництво ще одного будинку
за програмою «Муніципальне
житло». Хто забудовник житла,
якою є ціна, і скільки вінничан
зможуть придбати квартири
с. 4
в цьому будинку?

відновлення благоустрою
ділянки на Київській мерія планує
заплатити «Агропродсоюзу»
10 мільйонів 52 тисячі гривень.
Що будуть ремонтувати на місці,
яке є цвинтарем для чотирьох
с. 16
тисяч людей
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ПРО ЗАРПЛАТИ, ПЕНСІЇ
ТА ПІЛЬГОВУ ІПОТЕКУ

ДУМКА
НАТАЛІЯ
Я
ІШКОВА
А
ПСИХОТЕРАПЕВТ

Торуйте свій
шлях
Çãàäàéòå ïåð³îä, êîëè âè
çðîáèëè ÿêèéñü ïîòóæíèé
ðèâîê ó æèòò³. Ó ñòîñóíêàõ,
ó êàð'ºð³, áóäü-ÿê³ äîëåíîñí³
çì³íè, âàø³ ïåðåìîãè.
Õòî íà öå âïëèíóâ? Õòî
áóëè âàøèìè â÷èòåëÿìè?
Äëÿ ìåíå â³äïîâ³äü î÷åâèäíà: íàéïîòóæí³ø³ ñòðèáêè ÿ ðîáèëà çàâäÿêè íîâèì
ëþäÿì, íîâèì âðàæåííÿì ³
çàâäÿêè âëàñíèì íîâèì ð³øåííÿì!
Àìá³ö³éí³, ñèëüí³, äóõîâí³.
Âîíè íàòèñêàëè â ìåí³ ïóñêîâ³ êíîïêè âëàñíèìè ïðèêëàäàìè ïðàöþâàòè íà ïîâíó
ñèëó, ëþáèòè âñ³ºþ äóøåþ,
ïëàíóâàòè, ä³ÿòè, áóòè òà
íå çäàâàòèñÿ.
Íå ÷åêàéòå, âïóñêàéòå
òàêèõ ëþäåé ó ñâîº æèòòÿ!
Ïðàãí³òü. Ñë³äóéòå. Âèéòå
ñâ³é øëÿõ.
Íà ùî ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè, ïðîñòî ñèäÿ÷è äóïîþ
íà îäíîìó ì³ñö³ ç áóð÷àííÿì,
çë³ñòþ òà çâèíóâà÷åííÿìè?
Í³ íà ùî!
Òè òîâñòà? Óñâ³äîìëþé, ùî
òè çà¿äàºø, çì³íþé õàð÷îâ³
çâè÷êè, ïðàöþé íàä ñâîºþ
òðèâîæí³ñòþ ç ïñèõîòåðàïåâòîì, ìåäèòèðóé, éäè äî çàëè.
Òè çàêî÷óºø î÷³ ³ çíåö³íþºø äðóæáó — ïîòîâàðèøóé
³ç ñîáîþ!
Ó òåáå ñåêñóàëüíà àáî àëêîãîëüíà çàëåæí³ñòü — òóò
áåç êîìåíòàð³â, çíîâó æ òàêè
øóêàé êðàùîãî ôàõ³âöÿ, ë³êóéñÿ — ³íàêøå ïð**áåø ³
ïðîï'ºø êðàùèõ ³ íàéêðàù³ ñâî¿ ðîêè. ² äîñèòü ñåáå
æàë³òè. À òîãî, õòî íàëèâàº
ïðèìóñîâó ÷àð÷èíó, ñïèòàé:
à ùî òè õî÷åø, ùîá ÿ äëÿ
òåáå çðîáèâ ï‘ÿíèì òà ñëàáêèì? ßê òè ìåíå õî÷åø âèêîðèñòàòè?
Íå â³ðèø ó êîõàííÿ — ïîëþáè ñåáå. Çíàéäè âëàñíèé
ìàÿê — ö³ííîñò³, ðîçêðèé
ñâîþ óí³êàëüí³ñòü! À ï³ñëÿ
ïîáà÷èø óí³êàëüí³ñòü â ³íøèõ ëþäÿõ.
Íå ö³íóºø æèòòÿ — ïîãóëÿé ïàðêîì îíêîë³êàðí³,
íàâ³äàé õëîïö³â ó ãîñï³òàë³
ç àìïóòîâàíèìè íîãàìè ÷è
ðóêàìè.
ßêùî âè ìåíå íå ðîçóì³ºòå, âàì ë³íüêè, âàì ñóìíî —
ïîäóìàéòå ïðî âîñüìèíîãà.
Ó íüîãî ³ íîãè ç âóõ, ³ ðóêè ç
äóïè, ³ äóïà ç âóõàìè, ³ ãîëîâà â äóï³.

Новації  Другий місяць осені багатий
на зміни. Підвищили розмір мінімальної
зарплати, зросли пенсії. Незабаром
стартує опалювальний сезон, і вінницькі
тепловики отримали акт готовності
господарства до зими. А ще в Україні
запустили «Доступну іпотеку 3%», на яку
можуть податися захисники, освітяни,
медики й науковці
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íîâà ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà òåïåð
ñêëàäàº 6 òèñÿ÷
700 ãðèâåíü. Â³äòàê, àâòîìàòè÷íî
çðîñëà ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì, ÿêà ñêëàäàº 40% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè.
Êð³ì òîãî, â³ííèöüê³ ïåíñ³îíåðè, ÿêèì çà 70 ðîê³â, îòðèìóâàòèìóòü ùîì³ñÿöÿ äîïëàòè äî ïåíñ³¿.
Òåïåð ðîçëîãî ïðî âñ³ çì³íè, ÿê³
â³ííè÷àíè â³ä÷óþòü ó æîâòí³.
ЗРОСТАННЯ «МІНІМАЛКИ»
Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà çðîñëà
íà 200 ãðèâåíü ³ òåïåð ñêëàäàº
6700 ãðí íà ì³ñÿöü. ×åðåç öå
çá³ëüøèâñÿ ðîçì³ð ªäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó (ªÑÂ): â³í ñòàíîâèòü 1474 ãðí (22% â³ä 6700 ãðí).
Íèí³ öå ñòîñóºòüñÿ ïåðåâàæíî
ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ íàðàõîâóþòü
ªÑÂ íà çàðïëàòè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â.
ÔÎÏ, ÿê³ òàêîæ çîáîâ'ÿçàí³
ïëàòèòè ªÑÂ, áóëè çâ³ëüíåí³ â³ä
ö³º¿ âèìîãè ç 1 áåðåçíÿ 2022 ðîêó
äî ïðèïèíåííÿ â³éíè, à òàêîæ
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 12 ì³ñÿö³â.
Âò³ì, âîíè ìîæóòü ðîáèòè öå äîáðîâ³ëüíî äëÿ çàðàõóâàííÿ ñòðàõîâîãî ñòàæó.
Ðàçîì ç öèì çá³ëüøåí³ ðîçì³-

ðè øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çîêðåìà,
çà íåîôîðìëåíèõ ïðàö³âíèê³â òà
çàðïëàòó ó «êîíâåðòàõ» ïîêàðàííÿ ñêëàäàòèìå 67 òèñÿ÷ ãðèâåíü
çà êîæíîãî ïðàö³âíèêà.
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ
×åðåç ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè ó æîâòí³ çð³ñ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ çà â³êîì. Íåïðàöþþ÷³ ïåíñ³îíåðè, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ
65 ðîê³â ³ ÿê³ ìàþòü ïîâíèé ñòðàõîâèé ñòàæ, ìîæóòü îòðèìóâàòè

Êîìóíàëüí³ òàðèôè
çàëèøàþòüñÿ
íåçì³ííèìè. Óðÿä
çàìîðîçèâ ¿õíº
çðîñòàííÿ, ïîêè
òðèâàòèìå â³éíà
2 òèñÿ÷³ 680 ãðèâåíü (àáî æ 40%
â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè).
Â³äòàê ó æîâòí³, 85 òèñÿ÷
65-ð³÷íèõ íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â, ùî æèâóòü íà Â³ííè÷÷èí³, îòðèìàþòü äîïëàòó â ðîçì³ð³
äî 80 ãðí.
«Êð³ì òîãî, â æîâòí³ ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ êîìïåíñàö³éíî¿ âèïëàòè
äî 300 ãðí ïåíñ³îíåðàì â³êîì
â³ä 70 äî 75 ðîê³â. À äëÿ ãðîìàäÿí 70+, ÿê³ ìàþòü íå ìåíøå

Традиційно, у жовтні стартує опалювальний сезон. Дозвіл
на запуск котелень дає Вінницька мерія, після того, як протягом
трьох діб температура повітря складає 8 градусів тепла
30/35 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, ç
1 æîâòíÿ ðîçì³ð ïåíñ³¿ íå ìîæå
áóòè íèæ÷èì ÿê 3000 ãðí», — çàóâàæèëè â ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³.
Ïåðåðàõîâàí³ ñóìè ïåíñ³¿ âèïëà÷óâàòèìóòüñÿ ç 4 ïî 25 ÷èñëî
æîâòíÿ.
À îò ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì,
ÿêèé âïëèâàº íà ðîçì³ð ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ñîö³àëüíèõ
âèïëàò, ïîêè ùî çàëèøàºòüñÿ
íåçì³ííèì — 2508 ãðí íà ì³ñÿöü.
Â³í ìàº çì³íèòèñÿ ç 1 ãðóäíÿ.
ПРО ЗАПУСК ОПАЛЕННЯ
Òðàäèö³éíî, ó æîâòí³, ìàº ðîçïî÷àòèñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí.
Íàéá³ëüøèé òåïëîïîñòà÷àëüíèê
ì³ñòà, «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» (ÂÌÒÅ), îòðèìàâ àêò ãîòîâíîñò³ äî çèìè.
Òåïëîâèêè â³äðåìîíòóâàëè òà
íàëàãîäèëè ðîáîòó â 48 êîòåëüíÿõ, 63 öåíòðàëüíèõ òåïëîïóíêòàõ
òà 418 ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêòàõ. Ïðîâåëè ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ òåïëîìåðåæ, çàãàëüíîþ
ïðîòÿæí³ñòþ 175 ê³ëîìåòð³â
ó äâîòðóáíîìó âèêîíàíí³. Çä³é-

Можна отримати допомогу на сплату комуналки
У Вінницькій громаді деякі категорії
громадян мають право на грошову
допомогу для оплати послуг ЖКГ
в опалювальний період. Йдеться
про родини загиблих учасників
бойових дій в Афганістані, сім’ї загиблих захисників і захисниць України, та сім’ї осіб, яким посмертно
присвоєне звання Героїв України.
У жовтні та квітні грошова допомога складає 500 гривень на мі-

сяць одному домогосподарству.
Впродовж листопада-березня —
по 1 000 грн/міс. Для отримання
грошової допомоги необхідно
звернутись до:
Управління соцзахисту населення
(Правобережне) — пр-т Космонавтів, 30, 2 поверх;
Управління соцзахисту населення
(Лівобережне) — вул. Замостянська, 7, 2 поверх.

ñíèëè ðåêîíñòðóêö³þ òåïëîìåðåæ
íà 16 ä³ëÿíêàõ.
À íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ ãàçó
â ì³ñò³ ä³º ÷îòèðè êîòåëüí³, ÿê³
ïðàöþþòü íà òð³ñö³, ïîâ³äîìëÿþòü íà ïîðòàë³ «ÂÌÒÅ».
Íàòîì³ñòü â³ííè÷àí ïðîñÿòü
ðîçïëàòèòèñü çà ñïîæèòå. Àäæå,
çà äàíèìè òåïëîâèê³â, ìåøêàíö³
Â³ííèö³ çàáîðãóâàëè 164 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
«Äëÿ â³ííè÷àí, ÿê³ íå ìàþòü
çìîãè ðîçðàõóâàòèñÿ ç³ ñâî¿ì áîðãîì îäðàçó, ï³äïðèºìñòâî ïðîïîíóº óêëàñòè äîãîâ³ð ðåñòðóêòóðèçàö³¿. Â öüîìó âèïàäêó ñïî÷àòêó
ñïëà÷óºòüñÿ 50% çàáîðãîâàíîñò³,
à ðåøòà — ÷àñòèíàìè âïðîäîâæ
âèçíà÷åíîãî ÷àñó», — ïîâ³äîìëÿþòü òåïëîâèêè.
Îïàëåííÿ ó êâàðòèðàõ, íàãàäàºìî, ïî÷íóòü ï³äêëþ÷àòè ÷åðåç
òðè äí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà îïóñòèòüñÿ
íèæ÷å çà 8 ãðàäóñ³â òåïëà. Ð³øåííÿ ïðî ñòàðò òà çàâåðøåííÿ
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â íàøîìó
ì³ñò³ ïðèéìàº Â³ííèöüêà ìåð³ÿ.
À òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè — íå ìàþòü çðîñòàòè, ïîêè
â Óêðà¿í³ ä³º âîºííèé ñòàí.

Запустили пільгову іпотеку під 3%
Із 1 жовтня можна подавати заявки на участь у програмі пільгової
іпотеки — під 3% річних, з початковим внеском 20% і терміном
іпотечного кредиту до 20 років.
В Кабміні зауважили, що на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців:
захисники України (військові,
поліцейські, рятувальники, прокурори тощо), освітяни, медики

та науковці державних та комунальних закладів. З наступного
року доступною іпотекою зможуть
скористатися всі українці, але з
іншим відсотком — під 7% річних.
На веб-порталі «Дія» вже можна
подати заявку. Програма отримала назву «єОселя». Адреса в Інтернеті для заповнення заявок
на пільгову іпотеку: diia.gov.ua/
services/yeoselya.

Як ви оцінюєте роботу контролерів у транспорті?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ОЛЯ ПАНИЧ

АНЖЕЛІКА СЕМЕНЮК

ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

ЛІЛЯ ЯКОВЕНКО

OLGA DAVIDENKO

ЛАРИСА ЗЕЛЕНЧУК

Підтримую, не всі контролери
адекватні. Так, вони потрібні, але нащо так часто? Іноді
по три-чотири рази заходять
на одну поїздку!

Хамовиті і крикливі, дуже рідко траплялись нормальні і які
ввічливо спілкуються з людьми і пояснюють іногороднім,
як можна здійснити оплату.

Не буду говорити, що всі однакові, але в мене особисто є
зауваження. Потрібно трохи
лояльніше ставитися до людей. Звичайно, є й хороші!

Негативно відношусь до
контролерів. З неповагою відносяться до пасажирів, а до
дітей то взагалі мовчу. Контролерів потрібно адекватних.

Я вважаю, що у вінницькому
транспорті дуже гарнi контролери. Допомагали менi розрахуватися, пояснювали все
без проблем.

Кількість контролерів потрібно зменшити. Їдеш від
26 школи до площі Перемоги,
вони заходять по два рази і
виховання ніякого.
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СУБСИДІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОЇ ЗИМИ.
ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ НА ВІННИЧАН
Держдопомога  Уряд розширив
перелік категорій, які можуть подаватися
на отримання субсидії. Зокрема,
подавати на виплати можуть люди з
боргами за комуналку. Але, якщо вони
утворилися після 24 лютого 2022 року.
А кому треба подавати нові заяви?
Розповідаємо все, що треба знати про
допомогу на сплату комуналки
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïåðåä îïàëþâàëüíèì ïåð³îäîì äåùî çì³íèëè
ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é.
Óðÿä ðîçøèðèâ êîëî îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà æèòëîâ³ ñóáñèä³¿.
Óðÿä âí³ñ ö³ çì³íè ç óðàõóâàííÿì
åêîíîì³÷íîãî òà âîºííîãî ñòàíó
â Óêðà¿í³. Òåïåð íà ñóáñèä³¿ ìîæóòü ïîäàâàòè ò³ ëþäè, ÿê³:
 ìàþòü ó âëàñíîñò³ äåê³ëüêà
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü àáî áóäèíê³â, ïðàâî âëàñíîñò³ íà ÿê³ íàáóòî
øëÿõîì óñïàäêóâàííÿ;
 íàëåæàòü äî ñêëàäó äîìîãîñïîäàðñòâà ³ ïåðåáóâàþòü çà êîðäîíîì ó ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó;
 ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ç îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã,
ÿêà óòâîðèëàñÿ â ïåð³îä ä³¿ âîºííîãî ñòàíó.
Òîæ ç æîâòíÿ â «Ïðîçîðèõ
îô³ñàõ» Â³ííèö³ ïî÷àëè ïðèéìàòè ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü îòðèìàòè äåðæäîïîìîãó íà îïàëþâàëüíèé ñåçîí 2022/2023. Ïðî öå
æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëà çàñòóïíèöÿ
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Íàòàë³ÿ Ïàëàìàð÷óê.

— Òèì, õòî îòðèìóâàâ ñóáñèä³¿
ó ïîïåðåäí³ ïåð³îäè — ïðèõîäèòè ïîäàâàòè íîâ³ çàÿâè íå òðåáà.
¯ì áóäå çä³éñíåíèé àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê, — êàæå Ïàëàìàð÷óê. — Íàòîì³ñòü ëþäè, ÿê³
çâåðòàþòüñÿ çà ñóáñèä³ºþ âïåðøå,
òà ëþäè, â ÿêèõ â³äáóëèñÿ çì³íè
ó äîìîãîñïîäàðñòâ³, ìàþòü ïîäàòè ïàêåò äîêóìåíò³â äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â» Â³ííèö³. Äëÿ öüîãî ¿ì ïîòð³áíî îòðèìàòè òàëîí

Ñóáñèä³é âèñòà÷èòü
íà âñ³õ, çàïåâíèëè
â Ì³íñîöïîë³òèêè.
Ó äåðæáþäæåò³ íà ö³
ïîòðåáè çàêëàäåíî
37,9 ì³ëüÿðäà ãðèâåü
ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà ïðèéîì
ôàõ³âöÿìè.
Çàìîâèòè òàëîí ïîïåðåäíüîãî çàïèñó ìîæíà, çâåðíóâøèñü
çà íîìåðàìè òåëåôîí³â:
 50–83–88; 50–83–96; 097–
101–58–40 òà 063–856–62–
72 Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ «Ïðàâîáåðåæíå»;
 50–86–70; 50–86–69; 097–
101–45–18 òà 063–856–62–
75 Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ «Ë³âîáåðåæíå»;

Вже можна замовляти талони попереднього запису. У жовтні в «Прозорих офісах» почнуть
приймати людей, які подають документи на субсидію
Òàêîæ îòðèìàòè òàëîí ìîæíà
÷åðåç «Ïåðñîíàëüíèé êàá³íåò»
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (https://cutt.
ly/uW2VzkA).
À äëÿ ëþäåé, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ
âïåðøå çà ñóáñèä³ºþ, ìè âèð³øèëè äîêëàäíî ðîçïîâ³ñòè óñå,
ùî òðåáà çíàòè ïðî öþ äåðæäîïîìîãó.
ЩО ТАКЕ СУБСИДІЯ
Îòæå, ñóáñèä³ÿ — öå äåðæàâíà
ãðîøîâà äîïîìîãà, ÿêà äîïîìàãàº
îïëà÷óâàòè ðàõóíêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, âèòðàòè íà óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì ³ íå ò³ëüêè. Äåðæäîïîìîãà ïîêðèâàº òàê³ ïëàòåæ³:
 Æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;

З грудня за субсидії відповідатиме Пенсійний фонд
За постановою Кабміну від 16 вересня 2022 року № 1041 Пенсійний фонд буде виплачувати
субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з
1 грудня — призначати субсидії.
Про це розповів голова правління
ПФУ Євген Капінус.
«Наразі передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати,
а з грудня почнемо приймати
документи та проводити нарахування та призначення пенсій.
Відповідні механізми, які працюють сьогодні у рамках пенсійного
забезпечення, будуть реалізовані
також у субсидіях», — сказав посадовець.
Причину таких змін докладно пояснили в Мінсоцполітики:
«Наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соцзахисту
населення (УСЗН) на місцевому

рівні, і здійснюється з прив’язкою
до місця, де розміщено відповідний УСЗН. Оригіналом поданих
документів та виплатних документів є паперова форма, що
небезпечно під час бойових дій
чи окупації.
Під час війни опрацювання заяв
на субсидії та пільги в громадах,
де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе.
А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура
призначення — складна і тривала», — йдеться в поясненні.
Отож, після зміни місця проживання, людина, якій призначено
субсидію, має подати заяву про
припинення надання виплат.
А потім звернутися до соцзахисту за місцем свого проживання, і
подати нову заяву на отримання
субсидії. У Мінсоцполітики заува-

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 220133

Hàêëàä 17 900

жили, що процес переходу триватиме від кількох тижнів до кількох
місяців, протягом яких людина залишається без виплат.
«Тому, аби захистити право громадян отримувати такі виплати,
Міністерство соціальної політики
пропонує здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду
дозволить прийняти документи
громадян на отримання житлових
субсидій і пільг в будь-якій точці
України. Наприклад, субсидію для
громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області,
можна буде призначити у Львові
чи Вінниці», — пояснили в Мінсоцполітики.
Ознайомитись повністю з порядком призначення субсидій можна
в постанові Кабміну № 848.

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

 Àáîíåíòñüêå îáñëóãîâóâàííÿ
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;
 Âèòðàòè íà óïðàâë³ííÿ áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêîì, â ÿêîìó
ñòâîðåíî ÎÑÁÁ;
 Âèòðàòè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â æèòëîâîìó êîîïåðàòèâ³;
Ïðèäáàííÿ òâåðäîãî òà ð³äêîãî ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà
³ ñêðàïëåíîãî ãàçó. Öþ ïîñëóãó îïëà÷óþòü ëèøå ðàç íà ð³ê
³ â òîìó âèïàäêó, êîëè íà öå
æèòëî íå îôîðìëåíà æîäíà ³íøà
ñóáñèä³ÿ, ùî ïîêðèâàº ðàõóíêè
çà òåïëî.
ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ
НА СУБСИДІЮ?
Íå ò³ëüêè ïåíñ³îíåðè ÷è ï³ëüãîâèêè. Íàñïðàâä³ æ ïîäàòè çàÿâó íà ¿¿ îôîðìëåííÿ ìîæóòü âñ³
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, õòî ïîòðåáóº
äîïîìîãè ç îïëàòîþ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã.
Ñóáñèä³þ ìîæå îòðèìàòè ÿê ³
îäèí ç âëàñíèê³â áóäèíêó, òàê ³
îðåíäàð, ÿêèé ñïëà÷óº ðàõóíêè
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òàêîæ ¿¿
íàäàþòü ³ íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿìñèðîòàì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç
áàòüê³â. Â òàêîìó ðàç³ îï³êóí
ìàº îôîðìèòè çàÿâó. Íà ñóáñèä³þ
ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ÂÏÎ, ÿê³
âèíàéìàþòü æèòëî çà äîãîâîðîì
îðåíäè.
СКІЛЬКИ ПЛАТЯТЬ?
Ðîçì³ð ñóáñèä³¿ ðîçðàõîâóºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî. Äëÿ îáðàõóíêó áåðóòü ïîêàçíèêè âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îáñÿã
îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó òà âèðàõîâóþòü ¿õíþ ð³çíèöþ.
Îòîæ, íà ñóìó äîïîìîãè âïëèâàº ð³âåíü äîõîä³â, ê³ëüê³ñòü îñ³á,
ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîæèâàþòü àáî
çàðåºñòðîâàí³ â áóäèíêó. Ðîç-

ðàõóâàòè ïðèáëèçíó ñóìó ñóáñèä³¿ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì
https://cutt.ly/WVChbK7 íà ïîðòàë³ dom.ria.com. Òî÷íèé ðîçì³ð âèïëàòè âè ä³çíàºòåñü ï³ñëÿ
ïîäàííÿ ïàêåòà äîêóìåíò³â òà
ñõâàëåííÿ âàøî¿ çàÿâêè.
ЯК ОФОРМИТИ СУБСИДІЮ
Îôîðìèòè ñóáñèä³þ ìîæíà
â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³», àáî îíëàéí,
÷åðåç ïîðòàë «Ä³ÿ» (ïîòð³áíî áóäå
çàâàíòàæèòè ôîòî ñâî¿õ äîêóìåíò³â — àâò.).
Îáîâ’ÿçêîâèìè º ò³ëüêè äâà
äîêóìåíòè:
 Çàÿâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿;
 Äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè é âèòðàòè âñ³õ ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàðñòâà, ÿêå ïðåòåíäóº íà ñóáñèä³þ.
Çà ïîòðåáè ïîòð³áíî áóäå ïîäàòè:
 Äîãîâ³ð ïðî âèíàéì æèòëà
(çà íàÿâíîñò³);
 Äîâ³äêè ïðî äîõîäè, ïðî ÿê³
â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ â ïîäàòêîâ³é
òà Ïåíñ³éíîìó ôîíä³;
 Äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íåïðîæèâàííÿ îñîáè çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿: îïëà÷åí³ êîìóíàëüí³ ðàõóíêè àáî äîãîâ³ð ïðî
îðåíäó çà ³íøîþ àäðåñîþ, ó ðàç³
ïîòðåáè òîùî.
СУБСИДІЙ У 2022 РОЦІ
ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ?
Ó äåðæáþäæåò³ íà 2022 ð³ê
íà íàäàííÿ ï³ëüã òà ñóáñèä³é
íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ïåðåäáà÷åíî áëèçüêî
37,9 ìëðä ãðí. Ö³º¿ ñóìè âèñòà÷èòü äëÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäÿí.
Ïðî öå çàÿâèëà ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè Îêñàíà Æîëíîâè÷, ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà
ïàðëàìåíòó.
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ЗВОДЯТЬ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
БУДИНОК. ЯКА ЦІНА МЕТРА?
Квартирне питання  Триває
будівництво десятиповерхівки, 12-го
об’єкта програми «Муніципальне житло».
Квартири тут продають за квотами, які
розподіляють на працівників бюджетних
установ, військовослужбовців, на молоді
сім’ї та інші категорії. Хто забудовник
житла, якою є ціна, і скільки наших
захисників зможуть придбати квартири
в цьому будинку?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó
Â³ííèö³
òðèâàº áóä³âíèöòâî ùå îäíîãî
áóäèíêó çà ïðîãðàìîþ «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî». Äåñÿòèïîâåðõ³âêó çâîäÿòü íà âóëèö³
600-ð³÷÷ÿ, ïðî ùî ïîâ³äîìèâ
íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é
Î÷åðåòíèé.
«Öå áóäå êàðêàñíèé áóäèíîê
ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì. Çàì³ñòü
çâè÷íîãî ïðèðîäíîãî ãàçó òóò
âñå ðîçðàõîâàíî íà åëåêòðèêó — îïàëåííÿ, íàãð³â âîäè òà
ìîæëèâ³ñòü ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, —
ïèøå Î÷åðåòíèé. — Åëåêòðîåíåðã³þ Óêðà¿íà âèðîáëÿº ñàìîñò³éíî, òîæ â³äìîâà â³ä ãàçîñïîæèâàííÿ — öå íåçàëåæí³ñòü
â³ä ð³çíèõ ôàêòîð³â òà îáñòàâèí,
à òàêîæ ñóòòºâà åêîíîì³ÿ ï³ä
÷àñ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó».
ХТО ЗАБУДОВНИК І ЯКА ЦІНА
ЖИТЛА
Ïîñàäîâåöü ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó, ùî çàáóäîâíèêîì áàãàòîïîâåðõ³âêè º â³ííèöüêà ô³ðìà
«ÂÌáóä», çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Â³ííèöüêèé ôîíä ìóí³öèïàëüíèõ ³íâåñòèö³é».
— Öþ êîìïàí³þ îáðàëè
ç-ïîì³æ ÷îòèðüîõ, ùî ïîäàëèñÿ

íà êîíêóðñ ç â³äáîðó ï³äðÿäíèêà öüîãî îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, —
ñêàçàâ Î÷åðåòíèé.
Âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³ â «Ìóí³öèïàëüíîìó æèòë³» íà 600-ð³÷÷ÿ
âèçíà÷èëè: âîíà ñêëàäàº 22 òèñÿ÷³ 900 ãðèâåíü çà êâàäðàòíèé
ìåòð. Öå íèæ÷å çà ñåðåäíþ
âàðò³ñòü æèòëà ó Â³ííèö³, ÿêà
ñêëàäàº 29 òèñÿ÷ 429 ãðèâåíü
çà «êâàäðàò», éäåòüñÿ íà ïîðòàë³
dom.ria.com.

Êâîòó äëÿ çàõèñíèê³â
çá³ëüøèëè. À ùå
äîäàëè íîâó
êàòåãîð³þ — êâàðòèðè
äëÿ ïðàö³âíèê³â
ðåëîêîâàíèõ á³çíåñ³â
СКІЛЬКИ КВАРТИР
ОТРИМАЮТЬ ВІЙСЬКОВІ
Çà óìîâàìè ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè
«Ìóí³öèïàëüíå æèòëî», âëàñíèê³â ìàéáóòí³õ êâàðòèð ó òàêèõ
áàãàòîïîâåðõ³âêàõ â³äáèðàþòü
íà æåðåáêóâàíí³, áî çàçâè÷àé
ïîêóïö³â á³ëüøå, àí³æ áóäå
êâàðòèð ó íàÿâíîñò³.
Êð³ì òîãî, êâàðòèðè ðîçïîä³ëÿþòü ì³æ ëþäüìè çà êâîòàìè: ïåâíó ÷àñòêó ïîìåøêàíü
íàäàþòü îñâ³òÿíàì, ìåäèêàì,
ïåðåñåëåíöÿì, ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì.
— Ó ëèïí³ âæå ïðîâåëè æåðåáêóâàííÿ ³ êâàðòèðè â áó-

Триває зведення каркасного будинку. Опалення, підігрів води, пічки — усе в цій
багатоповерхівці буде на електриці
äèíêó íà 600-ð³÷÷ÿ ðîçïîä³ëåí³ íà 100%, — ñêàçàâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé. — Öüîãî ðîêó çá³ëüøèëè
êâîòó äëÿ çàõèñíèê³â (â ¿õí³é êàòåãîð³¿ ðîçïîä³ëèëè 28 ç 89 êâàðòèð — àâò.). Òàêîæ ìè äîäàëè
íîâó êàòåãîð³þ — «ïðàö³âíèêè
ðåëîêîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ».
Îñòàíí³õ äîäàëè, çà ñëîâàìè
Î÷åðåòíîãî, àáè â³äáóëàñÿ ïîâíà àäàïòàö³ÿ ëþäåé, ùî ÷åðåç
â³éíó ïåðå¿õàëè äî Â³ííèö³,
ðàçîì ³ç ï³äïðèºìñòâàìè, äå
ïðàöþþòü. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ
òàêèõ á³çíåñ³â ó íàøîìó ì³ñò³
áóëî 135, ÿê³ ñòâîðèëè 750 ðîáî÷èõ ì³ñöü.

— Ìè ìàºìî çàáåçïå÷èòè
ïîâíó àäàïòàö³þ ïðàö³âíèê³â,
ùî ïåðå¿õàëè ç ïîñòðàæäàëèõ
â³ä â³éíè îáëàñòåé. Ùîá ó öèõ
ëþäåé áóëî ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ³ ùîá âîíè íå ïî¿õàëè
ç Â³ííèö³, ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³éíà
çàâåðøèòüñÿ, — ðîçêàçàâ çàñòóï-

íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.
Ç ïîâíèì ïåðåë³êîì êâîò
â ìóí³öèïàëüíîìó áóäèíêó
íà 600-ð³÷÷ÿ, ìîæåòå îçíàéîìèòèñü â ð³øåíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè â³ä 7 ëèïíÿ
2022 ðîêó ¹ 1350 (https://cutt.
ly/oVCh4AG).

Вже побудували 11 муніципальних будинків
Раніше, нагадаємо, у Вінниці завершили будувати муніципальне
житло на Поділлі. Багатоповерхівка
на 105 квартир має підземний паркінг, утеплений фасад і дах, газові
індивідуальні котли та енергоощад-

ні вікна у кожному помешканні.
Всього, за 13 років існування програми муніципального житлового
будівництва, у Вінниці звели 11 багатоповерхівок, мешканцями яких
стали 910 родин.

Екологи перевірили Тяжилівку та Вишенське озеро.
Якість води покращилася, але сміття — повно
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (068)0060772

Â³ííèöüê³ åêîëîãè 15 âåðåñíÿ
âèðóøèëè â ðåéä ìàëèìè ð³÷êàìè, ñòðóìêàìè é îçåðàìè. Ñïåö³àë³ñòè Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
³íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
ñï³ëüíî ç ïðàö³âíèêàìè Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ìóí³öèïàëüíà âàðòà» ïðîâåëè â³äá³ð
ïðîá âîäè ç ð³÷êè Òÿæèë³âêà (âóë.
Âàòóò³íà, âóë. Ïðîäîëüíà, âóë.
Ãàéäàìàöüêà). Âîíà ïðîò³êàº ïðîìèñëîâèìè çîíàìè ì³ñòà ³ òåðèòîð³ºþ ç ïðèâàòíèìè çàáóäîâàìè.
Áðàëè âîäó íà äîñë³äæåííÿ òàêîæ
ó Âèøåíñüêîìó îçåð³ (âóë. Ïîä³ëüñüêà, âóë. Âèøåíüêà). Ïðîáè
âîäè âçÿëè â ð³çíèõ ì³ñöÿõ çà òå÷³ºþ äëÿ ïîð³âíÿííÿ ç àíàëîã³÷íèìè ïðîáàìè ìèíóëîãî ðîêó.

Ðåçóëüòàòè â³äáîðó ïðîá âîäè ç
ð³÷êè Òÿæèë³âêà òà Âèøåíñüêîãî
îçåðà Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
îïðèëþäíèëà 27 âåðåñíÿ. Ïîÿñíèëà, ùî ³íñòðóìåíòàëüíîëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ çä³éñíþâàëèñü çà îñíîâíèìè ïîêàçíèêàìè ÿêîñò³ âîäè: ïî àçîòó
àìîí³éíîìó, í³òðèòàì, í³òðàòàì,
ñóëüôàòàì, ôîñôàòàì, õëîðèäàì,
ñóõîìó çàëèøêó.
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü
âñòàíîâèëè: âì³ñò êîíöåíòðàö³¿
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ íîðìè ãðàíè÷íî
äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é.
— Ïðîàíàë³çóâàâøè ïðîòîêîëè
³íñòðóìåíòàëüíî-ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü ÿêîñò³ âîäè, â³ä³áðàíèõ ³ç ð³÷êè Òÿæèë³âêà âïðîäîâæ

2020–2022 ðð., ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çìåíøåííÿ âïëèâó ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà âîäíèé îá’ºêò, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü ïîêðàùåííÿ ÿê³ñíîãî ñêëàäó âîäè, — êîíñòàòóþòü
åêîëîãè. Çìåíøèëàñÿ êîíöåíòðàö³ÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí
çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè ³ ó Âèøåíñüêîìó îçåð³.
Ïðè îáñòåæåíí³ ð³÷îê ó Â³ííèö³, ÿê ðîçïîâ³äàþòü ó÷àñíèêè ïåðåâ³ðêè, íåîäíîðàçîâî ô³êñóâàëè
çàñì³÷åííÿ ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿
ñìóãè ïîáóòîâèì ñì³òòÿì. Òîìó
â ðåéäè åêî³íñïåêòîðè òðàäèö³éíî âèðóøàþòü ç ìóí³öèïàëüíèìè
âàðòîâèìè. Âîíè ðåàãóþòü íà ïîâ³äîìëåííÿ â³ííè÷àí òà âèÿâëÿþòü òèõ, õòî çàáðóäíþº äîâê³ëëÿ.
— Ç ïî÷àòêó ðîêó áóëî îáñòåæåíî 86 âîäíèõ îá'ºêò³â, âèÿâëÿ-

ëèñÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, — ãîâîðèòü Â³òàë³é ×èãóð, äèðåêòîð ÊÏ
Ìóí³öèïàëüíà âàðòà. — Äî ïðèêëàäó, â³ííè÷àíè ñâ³äîìî îáëàøòîâóâàëè âèâîäè â³ä äîìîâîëîä³íü â ñòðóìêè, ñêèäàëè â³äõîäè.
Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿, ïîêàçíèêè ÿêîñò³
âîäè ó ìàëèõ ð³÷êàõ Â³ííèö³ ïîêðàùèëèñü çàâäÿêè ðåéäàì ïðàö³âíèê³â Ìóí³öèïàëüíî¿ âàðòè.
— Ó Â³ííèö³ ïîñò³éíî ïðàöþþòü ìîá³ëüí³ ãðóïè ìóí³öèïàëüíèõ âàðòîâèõ ïî ïåðåâ³ðö³
âîäíèõ îá'ºêò³â òà ïðèáåðåæíî-çàõèñíèõ ñìóã, — êàæå Îëåã
Þùóê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. — ²íñïåêòîðè ïåðåâ³ðÿþòü, ÷è ïðàâèëüíî
îáëàøòîâàí³ âèãð³áí³ ÿìè ó ïðè-

âàòíîìó ñåêòîð³, ÷è íå çëèâàþòü
ìåøêàíö³ íå÷èñòîòè äî âîäîéì,
÷è íå çàáðóäíþþòü ïîáóòîâèì
ñì³òòÿì. ßêùî ïîì³òèëè ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêëàäàþòü àäì³íïðîòîêîëè, øòðàôóþòü. Çàâäÿêè
öüîìó âîäîéìè íå òàê çàáðóäíþþòüñÿ ³ ïîêàçíèêè âîäè ïîêðàùóþòüñÿ.
Äî ðå÷³, êàðàòè òàêèõ ïîðóøíèê³â çàðàç ñòàëî âàæ÷å,
êàæóòü â ³íñïåêö³¿. Ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ âîºííîãî ñòàíó óðÿä
íàêëàâ ìîðàòîð³é íà ïîçàïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè. Íàâ³òü ï³ñëÿ
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàáðóäíåííÿ,
ôàõ³âö³ ç åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿
âè¿çäÿòü ç äîçâîëó ì³í³ñòåðñòâà.
Øòðàôè çà çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ íà ñüîãîäí³ ñòàíîâëÿòü â³ä
340 äî 1360 ãðèâåíü.

RIA, Ñåðåäà,
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ДЯКУН, ВОЛОНТЕРКА

Робота, от що мене відволікає від поганих думок.
Коли я не можу пекти, я працюю.
Сьогодні пакуємо дитячі набори, які допоможуть
десяткам українських родин.

Опалювальний сезон: що чекати споживачам газу?
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ñüîãîäí³, 3 æîâòíÿ, Â³ííèöÿãàç ïðîâ³â ïðåñêîíôåðåíö³þ
äëÿ ïðåäñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íàáëèæàºòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ðîçïî÷àâñÿ íîâèé
«ãàçîâèé ð³ê», òîæ îáãîâîðèëè
îñíîâí³ ïèòàííÿ, ÿê³ òóðáóþòü
ñüîãîäí³ ³ ñïîæèâà÷³â ãàçó, ³ ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç» ÿê Îïåðàòîðà ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ìåðåæ.
Ïåðø çà âñå ïðåäñòàâíèêè
êîìïàí³¿ â³äì³òèëè, ùî ç ïî÷àòêó
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ
îêóïàíò³â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»
æîäíîãî äíÿ íå ïðèïèíèâ ðîáîòó. Ï³äïðèºìñòâî ïðàöþº
â ïîñèëåíîìó ðåæèì³. Çàáåçïå÷óº ðîçïîä³ë ãàçó ìàéæå ï³â
ì³ëüéîíà ñïîæèâà÷³â, óòðèìóº
ìåðåæ³, ïðîâîäèòü ¿õ ðåìîíò òà
ìîäåðí³çàö³þ. Ùîá ó êîæí³é
îñåë³, â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ, ë³êàðíÿõ, íà êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³
áóâ ãàç. Ïîðÿä ³ç âèêîíàííÿì
ïîêëàäåíèõ íà ï³äïðèºìñòâî
äåðæàâîþ ôóíêö³é ðîçïîä³ëó
ãàçó, Â³ííèöÿãàç íàäàº ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ÇÑÓ, ë³êàðíÿì,
ï³äðîçä³ëàì òåðîáîðîíè, ì³ñöåâèì ãðîìàäàì òà îñîáàì, ÿê³ âèìóøåíî ïîêèíóëè ñâî¿ äîì³âêè.
Â óìîâàõ â³éíè Â³ííèöÿãàç
çóì³â âèêîíàòè óñ³ çàïëàíîâàí³
ðîáîòè íà ãàçîðîçïîä³ëüíèõ
ìåðåæàõ çàâäÿêè ïðîôåñ³éí³é
ðîáîò³
êîëåêòèâó,
íàëàãîäæåí³é ñï³âïðàö³ ç
ºâðîïåéñüêèìè ïàðòíåðàìè òà
âëàñíîìó ëîã³ñòè÷íîìó öåíòðó
ÐÃÊ. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºìñòâî
ìàº âëàñíå âèðîáíèöòâî
øàôîâèõ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ
ïóíêò³â íà áàç³ çàâîäó RGC
PRODUCTION. Âèãîòîâèëî
320 ØÃÐÏ íå ëèøå äëÿ
ïîòðåá Â³ííè÷÷èíè, à é äëÿ
äåîêóïîâàíèõ òåðèòîð³é òà
³íøèõ ðåã³îí³â. Ñó÷àñíå

îáëàäíàííÿ çàáåçïå÷óº íàä³éíó
òà ñòàá³ëüíó ðîáîòó ñèñòåìè.
Óñ³ ðîáîòè íà ìåðåæàõ —
³ ùîäåíí³, ³ ïåð³îäè÷í³,
ðåìîíò ³ çàì³íà çàñòàð³ëîãî
îáëàäíàííÿ, ðîáîòà àâàð³éíîäèñïåò÷åðñüêî¿ òà ³íøèõ ñëóæá,
çàâäÿêè ÿêèì ãàçîðîçïîä³ëüíà
ñèñòåìà ôóíêö³îíóº ³
â êîæíîãî ñïîæèâà÷à 24/7 º
ãàç, ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê
òàðèôó íà ðîçïîä³ë ãàçó.
Ç ïî÷àòêó ðîêó òàðèô
íà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó äëÿ
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íå çì³íèâñÿ òà
ñêëàäàº 2,112 ãðí çà 1 ì êóá.
íà ì³ñÿöü (ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ).
Òàðèô âñòàíîâëåíèé äåðæàâíèì ðåãóëÿòîðîì ÍÊÐÅÊÏ. Òàê
ñàìî äåðæàâíèé ðåãóëÿòîð âèçíà÷àº íàïðÿìêè âèêîðèñòàííÿ
òàêèõ êîøò³â.
Ç òðàâíÿ öüîãî ðîêó
ó áàãàòüîõ ñïîæèâà÷³â çì³íèâñÿ
ïîñòà÷àëüíèê ãàçó. Îäíàê öåé
ôàêò æîäíèì ÷èíîì íå â³äîáðàçèâñÿ íà îòðèìàííÿ ñïîæèâà÷àìè ïîñëóã ðîçïîä³ëó ãàçó.
Ö³ ïîñëóãè ³ íàäàë³ íàäàº ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç». Ñïîæèâà÷³, ÿê
³ ðàí³øå, ìàþòü ïåðåäàâàòè
ïîêàçàííÿ ë³÷èëüíèê³â ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç», ç 1 ïî 5 ÷èñëî ùîì³ñÿöÿ. Çà äîïîìîãîþ
ñåðâ³ñ³â 104.ua. Îòðèìàí³ äàí³
ï³äïðèºìñòâî âíîñèòü íà ºäèíó ³íôîðìàö³éíó ïëàòôîðìó, äå
êîæåí ïîñòà÷àëüíèê çíàõîäèòü
³íôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü âèêîðèñòàíîãî ãàçó êîæíèì éîãî
ñïîæèâà÷åì, òà ôîðìóº ðàõóíêè
çà ñïîæèòèé ãàç.
Çâåðòàºìî óâàãó ñïîæèâà÷³â,
ùî ó íèõ òåïåð º äâà îñîáîâèõ
ðàõóíêè. Îäèí â ñèñòåì³ ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿ «Â³ííèöÿãàç». Öåé îñîáîâèé ðàõóíîê
ìàº 10 öèôð. Â³í íå çì³íèâñÿ.
ª íà ðàõóíêàõ çà ðîçïîä³ë ãàçó ³
â îíëàéí-ñåðâ³ñàõ 104.ua. Éîãî
ñïîæèâà÷³ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ïåðåäà÷³ ïîêàçàíü òà îïëàòè

ðîçïîä³ëó ãàçó.
Äðóãèé îñîáîâèé ðàõóíîê
ñïîæèâà÷³ ìàþòü â ñèñòåì³
¿õíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó.
Íà ñüîãîäí³ öå ïåðåâàæíî
Íàôòîãàç. Öåé ðàõóíîê ìàº
9 öèôð ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
îïëàòè ñïîæèòîãî ãàçó.
Â îïëàò³ ïîñëóã ðîçïîä³ëó ãàçó
âñå òàêîæ áåç çì³í. Òåðì³í îïëàòè ïîñëóãè — äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó îòðèìóºòå ïîñëóãó.
Òîáòî, çà âåðåñåíü äî 20 âåðåñíÿ, çà æîâòåíü äî 20 æîâòíÿ ³
ò. ä. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè
äî ê³íöÿ ðîêó ñòàëèé. Ðåêâ³çèòè
íå çì³íèëèñÿ.
30 âåðåñíÿ çàê³í÷èâñÿ «ãàçîâèé ð³ê», ùî òðèâàâ ç 01 æîâòíÿ
2021 ð. ïî 30 âåðåñíÿ 2022 ð.
Âàðò³ñòü ïîñëóã äîñòàâêè ãàçó
ðîçðàõîâóºòüñÿ ùîð³÷íî, ³íäèâ³äóàëüíî äëÿ êîæíîãî êë³ºíòà.
Ðîçì³ð ïëàòè çàëåæèòü â³ä îá-

ñÿãó ñïîæèâàííÿ âïðîäîâæ «ãàçîâîãî ðîêó». Òîáòî íà 2023 ð³ê
ïëàòà çà äîñòàâêó äëÿ êîæíîãî ñïîæèâà÷à ðîçðàõîâóºòüñÿ,
âèõîäÿ÷è ç îáñÿãó ñïîæèòîãî
íèì ãàçó â ïåð³îä ç 01.10.2021 ð.
ïî 30.09.2022 ð. Öåé îáñÿã
ìíîæèìî íà òàðèô ³ ä³ëèìî
íà 12 ì³ñÿö³â. Òàê îòðèìàºìî
ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè äëÿ
êîæíîãî ñïîæèâà÷à.
Îñòàíí³ì ÷àñîì, íà æàëü,
ìàºìî ïîøèðåííÿ ó ÇÌ² òà
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ íåäîñòîâ³ðíî¿
³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ
êîìïàí³é. Öå ïðèêðå íåçíàííÿ
³ íåðîçóì³ííÿ íîðì ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà òà ðîáîòè
êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
ùî ìîæå äåñòàá³ë³çóâàòè
ñèòóàö³þ â ñóñï³ëüñòâ³ òà
íåãàòèâíî âïëèíóòè íà ðîáîòó
îïåðàòîð³â ÃÐÌ. Ó çâ’ÿçêó

ç öèì íàãîëîøóºìî, ùî ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç» º îïåðàòîðîì
êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ðåã³îíó òà ºäèíîþ êîìïàí³ºþ,
ÿêà çàáåçïå÷óº ñòàá³ëüí³ñòü
ðîçïîä³ëó ãàçó äëÿ ìàéæå ï³â
ì³ëüéîíà ñïîæèâà÷³â îáëàñò³.
Âíåñåí³ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè çì³íè äî ïîðÿäêó ðîçðàõóíê³â, à ñàìå — ðîçùåïëåííÿ êîøò³â ³ç ñïåö³àëüíîãî
ðàõóíêó ãàçîðîçïîä³ëüíèõ êîìïàí³é ì³æ ñóá’ºêòàìè ðèíêó
ãàçó, º òåõí³÷íèì ïèòàííÿì,
íå ïîðóøóþòü ôóíêö³é Îïåðàòîð³â ÃÐÌ ó íàäàíí³ ïîñëóã
ðîçïîä³ëó ãàçó òà íå òîðêíóòüñÿ
ñïîæèâà÷³â ãàçó.
Ñåðåä ³íøîãî, ôàõ³âö³ êîìïàí³¿ íàãîëîñèëè íà íåîáõ³äíîñò³
äîòðèìàííÿ ñïîæèâà÷àìè ïðàâèë
áåçïåêè ïðè êîðèñòóâàíí³ ãàçîì.
Ùî îñîáëèâî âàæëèâî ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.
512935
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ДОЛЯ ПОЛОГОВОГО №2 ВИРІШЕНА
Третій зайвий  У жовтні пологовий
будинок № 2 має відсвяткувати 85 років.
Але 30 вересня на сесії міської ради
депутати проголосували за його
приєднання до Центру матері і дитини.
Фактично цього закладу не стане. Що
буде з медичним персоналом? Чи можна
виправити ситуацію?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ïðîòè — 5,
çà — 42. Äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè
çà ðåîðãàí³çàö³þ
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹2 íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 30 âåðåñíÿ. À ñàìå ïðî ïðèºäíàííÿ
éîãî äî Öåíòðó ìàòåð³ ³ äèòèíè.
Îêð³ì öüîãî, öå îçíà÷àº, ùî
ñêîðî ïî÷íåòüñÿ ë³êâ³äàö³ÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè «ÏÌÏ Â³ííèöüêèé
êë³í³÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹2», ÿêà, çà ñëîâàìè äåïóòàòêè
Îëåíè Âåðëàí-Êóëüøåíêî, çàâæäè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñêîðî÷åííÿì øòàòó ïåðñîíàëó.
Òîæ ì³òèíã ë³êàð³â ïîëîãîâîãî,
ÿê³ ïðèéøëè äî äåïóòàò³â çà ï³äòðèìêîþ, çà ³íôîðìàö³þ ïðî ïåðñïåêòèâè çàêëàäó ³ äîëþ ïåðñîíàëó, ïðèçâ³â õ³áà ùî äî õâèë³
îáóðåííÿ ñåðåä íàñåëåííÿ òà
õàéïó ñåðåä ïîë³òèê³â â ³íòåðíåò³.
ЧОМУ ТАК ЗРОБИЛИ
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Øèøà,
äèðåêòîðà ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³äñòàâîþ äëÿ
ïðîâåäåííÿ ðåîðãàí³çàö³¿ çàêëàäó
ñòàëè çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³. Çîêðåìà, ìîâà ïðî âíåñåííÿ çì³í
ó çàêîí Óêðà¿íè ïðî äåðæàâí³
ô³íàíñîâ³ ãàðàíò³¿ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ³
ïîñòàíîâà óðÿäó 741 ïðî çì³íè
â îïëàò³ ïðàö³ çà íàäàí³ ïîñëóãè.
— Ç 1 ëèïíÿ çì³íèâñÿ ìåõàí³çì îïëàòè ïðàö³, òåïåð ïëàòèòè áóäóòü çà ôàêòè÷íî íàäàíó
ïîñëóãó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð
Øèø. — Ïðè îö³íö³ ô³íàíñîâî¿
ñïðîìîæíîñò³ áóëè âèÿâëåí³ çàêëàäè, ÿê³ íå ìîæóòü êîíêóðóâàòè íà ðèíêó ìåäè÷íèõ ïîñëóã ³
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìîæóòü ñòàòè
áàíêðóòàìè. Òàêîæ ó íàñ º âèìîãà íà ð³âí³ çàêîíó Óêðà¿íè ïðî
ðåîðãàí³çàö³þ ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â. À ñàìå ñòâîðåííÿ êëàñòåðíèõ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
Çà ðåêîìåíäàö³ºþ ÌÎÇ, ÿê
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Øèø, ó Â³ííèö³ ìàþòü ñòâîðèòè òðè êëàñòåðíèõ
çàêëàäè:
1. Êëàñòåð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè — öå áóäå ë³êàðíÿ
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
2. Êëàñòåð, ÿêèé îá’ºäíàº ïîëîãîâ³ áóäèíêè — Öåíòð ìàòåð³
³ äèòèíè, ïåðøèé ³ äðóãèé ïîëîãîâ³ áóäèíêè.
3. Êëàñòåð, ÿêèé îá’ºäíàº âñ³
áàãàòîïðîô³ëüí³ ë³êàðí³ (ïåðøî¿ áàãàòîïðîô³ëüíî¿ ³ òðåòüî¿
ë³êàðí³).
А ЩЕ Є СТАТИСТИКА
— Íàïðèêëàä, 2016 ð³ê, ó Â³ííèö³ çàðåºñòðîâàíî 5332 ïîëîãè,
â 2021 ðîö³ — 4200 ïîëîã³â, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Øèø. — Òîáòî
çà öèõ ï’ÿòü ðîê³â ìè âòðàòèëè
20% ïîëîã³â, öå â ñåðåäíüîìó
215 ïîëîã³â íà ð³ê. Òîæ ñüîãîäí³
çàêëàä ñòàâ ðèçèêîâàíèì ç áîêó

ô³íàíñ³â, àäæå çàðîáëÿº ìåíøå,
í³æ ñïîæèâàº.
Äî ïðèêëàäó, îô³ö³éí³ äàí³
çà ñåðïåíü 2022 ðîêó:
Íàäõîäæåííÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹1 – 4 ìëí 554 òèñ. ãðí.
Âèòðàòè 4 ìëí 200 òèñ.
Íàäõîäæåííÿ ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹2 – 3 ìëí 787 òèñ. ãðí.
Âèòðàòè 4 ìëí 600 òèñ.
Íàäõîäæåííÿ Öåíòðó ìàòåð³ ³
äèòèíè — 6 ìëí 720 òèñ. ãðí.
Âèòðàòè 6 ìëí 740 òèñ. ãðí.
ßêùî Öåíòð ìàòåð³ ³ äèòèíè
âèòðàòèâ íà çàðîá³òíó ïëàòó 97%
êîøò³â, òî ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹2 — âèòðàòèâ 122%.
Öèôðè íàäàí³ çà îäèí ì³ñÿöü,
òîìó ùî, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà
Øèøà, ëèïåíü áóâ ïåðåõ³äíèì
ì³ñÿöåì, à ñàìå â ñåðïí³ ïîëîãîâ³ âæå ïðàöþâàëè çà íîâèìè
âèìîãàìè.
— Ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2022 ðîêó
ô³íàíñóâàëîñÿ çà ðåçóëüòàòàìè
2021 ðîêó, ïîëîãîâèé áóäèíîê
¹2 ìàâ 1127 ïîëîã³â, ³ ñàìå òàêà
ê³ëüê³ñòü ïîëîã³â áóëà çàêëàäåíà
íà 22-é ð³ê, — ãîâîðèòü Øèø. —
Àëå òàêà ê³ëüê³ñòü ïîëîã³â óòâîðèëàñÿ ÷åðåç òå, ùî â ïîëîãîâîìó
áóäèíêó ¹1 áóâ ðîçãîðíóòèé äîðîñëèé êîâ³äíèé öåíòð.

Ë³êàð³ ïîëîãîâîãî
íå ðîçóì³þòü,
÷îìó ¿ì íå äàëè
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî
ïðîâåñòè âíóòð³øíþ
ðåîðãàí³çàö³þ
Òîæ êîëè éøëî ô³íàíñóâàííÿ
çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä, â äðóãîìó
ïîëîãîâîìó áóâ ïðîô³öèò, òîìó
ùî ô³íàíñóâàëèñü íå ôàêòè÷íî
íàäàí³ ïîñëóãè, à çàïëàíîâàí³ ïîñëóãè çà ðåçóëüòàòàìè 2021 ðîêó.
Êîëè ç 1 ëèïíÿ 2022, â³äïîâ³äíî
äî ïîñòàíîâè 741, ïî÷àëè ïëàòèòè çà ôàêòè÷í³ ïîñëóãè — çàêëàä
îòðèìàâ äåô³öèò. Òîìó ùî çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â 2022 ðîêó òàì ïðîâåëè
âñüîãî 824 ïîëîãè.
Ó ñåðïí³ ïîëîãîâèé ïðàöþâàâ âæå çà íîâèìè óìîâàìè. ²
â ðåçóëüòàò³ âèïëàòèòè çàðïëàòó
çà ñåðïåíü çìîãëè ò³ëüêè 23 âåðåñíÿ, êîëè îòðèìàëè íàñòóïíèé òðàíø êîøò³â ÍÑÇÓ. Òîáòî
çàðàç ó çàêëàä³ íåìàº ãðîøåé. ²
ïî÷èíàþ÷è ç äåâ’ÿòîãî ì³ñÿöÿ,
÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â íàïèñàëà
çàÿâó íà 0,75 îêëàäó.
— Àëå öå ñèòóàòèâíå ð³øåííÿ,
ÿêå í³÷îãî ãàðíîãî ¿ì íå äàñòü.
Âîíè êîæíîãî ì³ñÿöÿ áóäóòü
çàõîäèòè â áîðãè. Ìàëî òîãî,
çà âîñüìèé ì³ñÿöü çà ñòàòòåþ
«²íø³ ïîñëóãè» âîíè ñïëàòèëè — 0 ãðí. Â òîé ÷àñ, êîëè ¿õ
êîëåãè ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó
¹1, äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ñïëàòèëè
150 òèñ. ãðí, — ãîâîðèòü Øèø. —
Íà ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â (ùî
º îáîâ’ÿçêîâèì çà ïðîãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é) çàêëàä âèòðàòèâ

Медики не втрачають надії зберегти свій заклад. Вони виходили на мітинг, звертались до
мера Серія Моргунова, до губернатора Сергія Борзова... Але це поки що нічого не дало
20 òèñ. ãðí. Ïðè ñåðåäí³õ âèòðàòàõ çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ — 168 òèñ.
ãðí ùîì³ñÿöÿ.
Òîáòî, çà ñëîâàìè êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó, çàêëàä çàðàç
øòó÷íî çìåíøóº ñâî¿ âèòðàòè,
íàìàãàþ÷èñü âèéòè â «íóëü»
çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ çàêóï³âë³
ìåäèêàìåíò³â, çìåíøåííÿ âèòðàò
íà çàðîá³òíó ïëàòó, ³ íåñïëàòè ðàõóíê³â çà ³íøó ïîñëóãè (çâ’ÿçîê,
³íòåðíåò, ñì³òòÿ.)
НОВІ СТАНДАРТИ
Çà ñëîâàìè Ãàëèíè ×åðåøíþê,
ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ìåäèöèíè òà îðãàí³çàö³¿
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äåñÿòü ðîê³â
òîìó â ñåðåäíüîìó íà ð³ê íàðîäæóâàëîñü 7000–8000 ä³òåé, çàðàç íàáàãàòî ìåíøå. Çì³íèëèñÿ
÷àñè, ³ ñòðóêòóðà íàøèõ ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì
ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì.
— Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè ìè â³äêðèëè äóæå áàãàòî ñòàö³îíàðíèõ ë³æîê ³ öèì äóæå ïèøàëèñÿ. Àëå ñüîãîäí³ âñå ïî-³íøîìó,
òîìó çàðàç ìè ³ ãîâîðèìî ïðî
îïòèì³çàö³þ, — ãîâîðèòü Ãàëèíà
×åðåøíþê. — ×îìó ïðèºäíóþòü
ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2, òîìó ùî
Öåíòð ìàòåð³ ³ äèòèíè — öå áàãà-

òîïðîô³ëüíèé çàêëàä. Öåíòð îáñëóãîâóº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ä³òåé,
òàì ñòâîðåíèé Ïåðèíàòàëüíèé
öåíòð. À ïðî çâ³ëüíåííÿ ë³êàð³â,
çîêðåìà ç áîêó äåïàðòàìåíòó ÷è
ì³ñüêî¿ ðàäè âçàãàë³ íå éäå ìîâà.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ã³íåêîëîã³¿ ³ æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ (á³ëÿ ñòàä³îíó
«Ëîêîìîòèâ») âîíè çàëèøàþòüñÿ
íà ñâîºìó ì³ñö³, ¿õ í³õòî ÷³ïàòè
íå áóäå. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîëîãîâèõ
ë³æîê, áóäåìî âèð³øóâàòè. Òîìó
ùî òðè ïîëîãîâèõ áóäèíêè äëÿ
ì³ñòà — áàãàòî.
ВИ МАНІПУЛЮЄТЕ ЦИФРАМИ
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Ñóïðóíîâî¿,
äîöåíòà êàôåäðè àêóøåðñòâà ³ ã³íåêîëîã³¿ ¹2 ³ ÷ëåíà ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè ë³êàð³â, âèñíîâêè ìåäè÷íî¿
êîì³ñ³¿ ïðî çáèòêîâ³ñòü çàêëàäó
ïîáóäîâàí³ íà íåïðàâäèâèõ äàíèõ.
— ßê ìîæíà âçÿòè âèá³ðêîâ³
äàí³ çà îäèí ïåðåõ³äíèé ì³ñÿöü
³ ìàí³ïóëþâàòè öèìè öèôðàìè, — ãîâîðèòü Òåòÿíà Ñóïðóíîâà. — ß çàïèòóâàëà íàøèõ êîëåã,
ÿêà ê³ëüê³ñòü ïîëîã³â â íàñ áóëà
äî êîâ³äó? Ìè ìàëè — 1900 ïîëîã³â íà ð³ê, à ï³ä ÷àñ êîâ³äó —
1400 ïîëîã³â. Êð³ì òîãî, â çàêëàä³
º âëàñí³ íàäõîäæåííÿ áëèçüêî

300 òèñ. ãðí ùîì³ñÿ÷íî, à íàì
êàæóòü, ùî — 0. Ùî ìè íà çàðïëàòó âèòðà÷àºìî 120%, à íàø áóõãàëòåð ãîâîðèòü ïðî 80%.
Ïðî ìàí³ïóëÿö³þ öèôðàìè òà çëîâæèâàííÿ ïîñàäîâèì
ñòàíîâèùåì ãîâîðèòü ³ Íàòàë³ÿ
Ãàéñòðóê, ïðîôåñîðêà êàôåäðè
àêóøåðñòâà òà ã³íåêîëîã³¿ ¹2,
â³ííèöüêîãî ìåäóí³âåðñèòåòó.
À ùå ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ ìåäè÷íîãî êîëåêòèâó ïîëîãîâîãî.
Òîìó 23 âåðåñíÿ 2022 ðîêó âæå
çàðåºñòðîâàíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ê³ëüêîìà ñòàòòÿìè.
Ë³êàð³ ïîëîãîâîãî íå ðîçóì³þòü, ÷îìó ¿ì íå äàëè ìîæëèâ³ñòü
ñàìîñò³éíî ïðîâåñòè âíóòð³øíþ
ðåîðãàí³çàö³þ, ³ ñïðîáóâàòè âèð³øèòè ñâî¿ ïðîáëåìè. ² âîíè
íå ïîêèäàþòü íàä³¿ çáåðåãòè ñâ³é
çàêëàä. Ë³êàð³ çâåðòàëèñü äî ìåðà
Ñåð³ÿ Ìîðãóíîâà, äî ãóáåðíàòîðà
Ñåðã³ÿ Áîðçîâà. Ë³êàð³ çâåðòàëèñü
äî ãðîìàäñüêîñò³ çà ï³äòðèìêîþ
³ ðîçóì³ííÿì, ùî íå íà ÷àñ³ çàðàç çàêðèâàòè ìåäè÷í³ çàêëàäè,
íå íà ÷àñ³ çâ³ëüíÿòè ë³êàð³â.
Àëå íåçâàæàþ÷è íà âñå, ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ ïîëîãîâîãî
áóäèíêó ¹2 äî Öåíòðó ìàòåð³
³ äèòèíè âèíåñëè íà ãîëîñóâàííÿ — ð³øåííÿ ïðèéíÿòå.

Чи можна скасувати рішення міської ради?
За словами адвоката Ярослава Мартинюка, жоден гнівний
лист меру чи голові військової
адміністрації або пост у фейсбуці
чи петиція рішення сесії міської
ради не відмінить.
Єдине, що можна спробувати
зробити — звернутись до суду із
заявою, в якій просити скасувати
рішення міської ради. Звичайно,
якщо таке рішення не відповідає
вимогам закону.
Адже, відповідно до статті

144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають
рішення, які є обов’язковими
до виконання на відповідній
території.
Законом України «Про місцеве
самоврядування» передбачено,
що акти органів та посадових
осіб місцевого самоврядування
з мотивів їхньої невідповідності
Конституції або законам України

визнаються незаконними в судовому порядку.
— Якщо суд встановить, що рішення міської ради було незаконним, він його скасує, — говорить адвокат. — А закликати
до совісті депутатів потрібно
було перед сесією, і не мітингами, а записуватися на прийом
до кожного депутата і переконувати не голосувати за те чи інше
рішення. Так, виглядає дивно,
але саме так могло б спрацювати.
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«ЧОЛОВІК СИДІВ І ДИВИВСЯ, ЯК
ГОРИТЬ ДРУЖИНА ТА ДВОЄ СИНІВ»
Важлива справа  Вінничанка Ірина
Ярошинська разом із командою вже
пів року документує військові злочини
росіян та збирає свідчення по всій
Україні. Наразі 14 справ українців вже
передали до Міжнародного суду в Гаазі.
Як проходить збір свідчень і чому серед
них немає злочину росіян, який стався
у Вінниці 14 липня і внаслідок якого
загинуло 29 людей?
МАРІЯ ПАУСТОВСЬКА, RIA,
(097)4126404

Ïðî â³äêðèòòÿ ðîçñë³äóâàííÿ
éìîâ³ðíèõ â³éñüêîâèõ çëî÷èí³â
â Óêðà¿í³ ãîëîâíèé ïðîêóðîð
Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî
ñóäó â Ãààç³ îãîëîñèâ ùå 28 ëþòîãî, íà ï‘ÿòèé äåíü ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿
â Óêðà¿íó. Ïðîéäå ùå ì³ñÿöü ³
29 áåðåçíÿ äåñÿòü ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í — Åñòîí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà,
Ëàòâ³ÿ, Ëèòâà, Íîðâåã³ÿ, Ïîëüùà,
Ñëîâà÷÷èíà, ²ñïàí³ÿ, Øâåö³ÿ òà
Óêðà¿íà — îãîëîñÿòü ïðî ñâîþ
ãîòîâí³ñòü ðîçñë³äóâàòè â³éñüêîâ³
çëî÷èíè, ïîâ‘ÿçàí³ ç ðîñ³éñüêèì
âòîðãíåííÿì â Óêðà¿íó.
À âæå íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ, äî îäí³º¿ ç ãðóï, ÿêà äîêóìåíòóâàòèìå
â³éñüêîâ³ çëî÷èíè òà çáèðàòèìå
ñâ³ä÷åííÿ, óâ³éäå â³ííè÷àíêà
²ðèíà ßðîøèíñüêà.
²ðèíà ïðîôåñ³éíèé æóðíàë³ñò ç
32-ð³÷íèì ñòàæåì. ² òóò, òàê ³ õî÷åòüñÿ íàïèñàòè, ùî ó ¿¿ òâîð÷îìó
äîðîáêó… Àëå í³. Ãîâîðèòèìåìî
íå ïðî òâîð÷³ñòü, à ïðî «êåéñè»,
ïðîòîêîëè, êîæíà ñòð³÷êà ÿêèõ
âîëàòèìå ïðî ñìåðòü, ñëüîçè,
ðîçïà÷ ³ æàãó ïîìñòè…
²ðèíî, ðîçêàæè ïðî âàøó êîìàíäó, ÿê òè «âëàøòóâàëàñü» íà òàêó
ðîáîòó? ² íàñê³ëüêè ñêëàäíîþ âîíà
âèÿâèëàñü? Ç³ ñòðåñîì ñïðàâëÿºøñÿ?
— Îé, ç³ ñòðåñîì íå ñïðàâëÿþñü. ²íîä³ äóìàþ, õòî á öå çðîáèâ çàì³ñòü ìåíå. Ìîæëèâî, õî÷
öüîãî ðàçó ïðîíåñå, îñü â³äïî÷èíó ³ ïîò³ì äàë³ áóäó ïðàöþâàòè.
À ðîáîòó çàïðîïîíóâàëà êîëåãà
ç³ ñòîëè÷íîãî âèäàííÿ, ç ÿêîþñü êîëèñü ïðàöþâàëè ðàçîì,
ÿê ³ ðåøòà. Ø³ñòü îñ³á âõîäÿòü
äî íàøî¿ êîìàíäè. Äâà æóðíàë³ñòè, ôàõ³âåöü ³ç SMM, îïåðàòîð,
ìîíòàæåð ³ òåõí³÷íèé ñï³âðîá³òíèê, ÿêèé çàáåçïå÷óº òåõí³÷íó
ñêëàäîâó. Ìè ïðàöþºìî ç êâ³òíÿ
2022 ðîêó, ñàìå òîä³ Êè¿âñüêà òà
×åðí³ã³âñüêà îáëàñò³ áóëè çâ³ëüíåí³ â³ä ðàøèñòñüêèõ îêóïàíò³â
³ ñàìå òîä³ ñâ³ò ïîáà÷èâ, ñê³ëüêè,
ùî âîíè ïîëèøèëè ïî ñîá³.
Íà ì³ñöå çëî÷èí³â äëÿ çáîðó
ñâ³ä÷åíü îäðàçó ïî÷àëè âè¿æäæàòè ñë³ä÷³ ïðîêóðàòóðè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Âîíè çðîçóì³ëè,
ùî íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç òèì íàïëèâîì ³ñòîð³é, àäæå ïîêàçàííÿ
ïîòð³áíî çáèðàòè äóæå øâèäêî,
ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ, àäæå äîêàçè
ìàþòü âëàñòèâ³ñòü çíèêàòè, ëþäè
çàáóâàþòü äåòàë³, ïàì‘ÿòü ùîñü
ñòèðàº.
Êîëè ñë³ä÷³ ïîáà÷èëè, ùî
íå ñïðàâëÿþòüñÿ ç ö³ºþ ðîáîòîþ,
òî âèð³øèëè çàëó÷àòè âîëîíòå-

ð³â — æóðíàë³ñò³â, ïñèõîëîã³â,
ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, òîáòî
òèõ, õòî äî â³éíè ïðàöþâàâ ç
ëþäüìè òà âì³º ñï³ëêóâàòèñÿ,
âì³º ñåáå òðèìàòè, ïîâîäèòè,
âì³º ïðàöþâàòè ç äîêóìåíòàìè.
Ìè ïðîéøëè êîðîòêîñòðîêîâå
íàâ÷àííÿ ïî ðîáîò³ ç äîêóìåíòàìè, îäðàçó ïî÷àëè âè¿æäæàòè
íà ì³ñöå òà äîêóìåíòóâàòè çëî÷èíè.
Ïðîòîêîë, ÿêèé ìè çàïîâíþºìî, ñêëàäàºòüñÿ ç 25 ïèòàíü, ìè
¿õ âñ³ îçâó÷óºìî. Îáîâ‘ÿçêîâî
íà ïî÷àòêó ³äåíòèô³êóºìî ëþäèíó, áåðåìî ïàñïîðòí³ äàí³, ïîò³ì
çàïèòóºìî ó ëþäèíè, ÷è âîíà äîáðîâ³ëüíî äàº âñ³ ö³ ñâ³ä÷åííÿ?
² â ê³íö³ îïèòóâàííÿ îáîâ‘ÿçêîâî
ñòàâèìî çàïèòàííÿ, ÷è âîíà äàº
çãîäó íà âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíî¿
íàìè ³íôîðìàö³¿ â ì³æíàðîäíèõ
ñóäàõ?
Êîëè ìè ïî÷àëè çáèðàòè ³íôîðìàö³þ, óñ³ ö³ ³ñòîð³¿, ìè çðîçóì³ëè, ùî ïðî öå ìàº çíàòè ñóñï³ëüñòâî. Ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé ìàþòü
ïðîõîäèòè íå ëèøå ÷åðåç ñóäè
òà ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè. Ïðî ö³
âñ³ æàõ³òòÿ ìàº çíàòè óâåñü ñâ³ò,
àáè ÿêîìîãà øâèäøå çóïèíèòè
öþ ñòðàøíó íàâàëó. Òîæ ïðàöþºìî çà äâîìà íàïðÿìàìè — äîêóìåíòóâàííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ.
Çâè÷àéíî, ìè çàïèòóºìî ëþäèíó,
÷è âîíà ïîãîäæóºòüñÿ, ùî ìàòåð³àëè áóäóòü îïðèëþäíåí³ òà
âèêîðèñòàí³ ó ÇÌ²? ßêùî ëþäèíà ïîãîäæóºòüñÿ, òî ìè òàêîæ
ðîáèìî ñþæåò ç öüîãî.
Òàêèì ÷èíîì ó íàñ íà ñüîãîäí³
ç³áðàíî ïîíàä 100 çàäîêóìåíòîâàíèõ ³ñòîð³é, ÿê³ ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó ó ñóä³.
Íàñê³ëüêè ÿ ðîçóì³þ, öå ëèøå
ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà…
— Ñàìå òàê, º áàãàòî ëàíîê, ÿê³
ìàþòü ïðîéòè ö³ äîêóìåíòè, ïåðåä òèì ÿê ïîòðàïèòè äî Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó â Ãààç³. Äëÿ öüîãî º íàø³ ïàðòíåðè
ó Êèºâ³ — öå àäâîêàòñüêà êîíòîðà
«Êëèì÷óê òà Ïàðòíåðè». Òàì ïðîòîêîëè îïðàöüîâóþòü ³ ãîòóþòü
ñàìå ç òî÷êè çîðó þðèñò³â.
Ùå îäíà ëàíêà — öå ïîëüñüêà
þðèäè÷íà àäâîêàö³ÿ Ordo Iuris.
Ñàìå ïîëüñüê³ àäâîêàòè ïåðåäàþòü äîêóìåíòè äî Ì³í³ñòåðñòâà
þñòèö³¿ Ïîëüù³ òà Ì³í³ñòåðñòâà
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè Ïîëüù³. ²
ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ñïðàâà ïåðåäàºòüñÿ äî Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó.
Ðîçêàæè ïðî âèïàäêè, ÿê³ íàéá³ëüøå çàïàì‘ÿòàëèñü?
— Âîíè óñ³ çàïàì‘ÿòàëèñü.
Íó òîä³ ïðî ïåðøå äîêóìåíòóâàííÿ.

— Íàø ïåðøèé ãåðîé 45-ð³÷íèé
Îëåêñàíäð ×åêìàðüîâ, ÿêîãî ìè
çíàéøëè, òà ³ñòîð³ÿ ÿêîãî îáëåò³ëà óñ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
×îëîâ³ê ó 2015 ðîö³ ç äðóæèíîþ
òà ñòàðøèì ñèíîì çàëèøèëè
Ìàð‘ÿíêó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ÷åðåç îêóïàö³þ, ³ îñåëèëèñÿ ó Áó÷³.
Òóò ó íüîãî íàðîäèâñÿ äðóãèé
ñèí. Øîñòîãî áåðåçíÿ â ðîäèí³
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî åâàêóàö³þ.
Ìàëè ¿õàòè ê³ëüêîìà àâò³âêàìè —
ç ñóñ³äàìè òà ðîäèíîþ áðàòà. Ç
áðàòîì Îëåêñàíäð ìàâ çóñòð³òèñÿ
â óìîâëåíîìó ì³ñö³, à îñü ³ç ñóñ³äàìè âè¿õàëè ðàçîì.
Òà ò³ëüêè ïîâåðíóëè ç³ ñâîº¿ âóëèö³ íà ãîëîâíó — ç³òêíóëèñÿ ç
ÁÒÐ. Îëåêñàíäð çóïèíèâ ìàøèíó,
â í³é çíàõîäèëàñü éîãî äðóæèíà
Ìàðãàðèòà òà äâîº ñèí³â — 9-ð³÷íèé Ìàòâ³é ³ 4-ð³÷íèé Êëèì. Àâò³âêà áóëà íå çàòîíîâàíà, íà í³é
âèñ³ëà á³ëà ãàí÷³ðêà. Òîæ í³áè óñ³
çàõîäè áåçïåêè áóëè…
ÁÒÐ çóïèíèâñÿ, ê³ëüêà ñåêóíä
òðèâàëà íàïðóæåíà òèøà, ïîò³ì
ïðîëóíàâ ïîñòð³ë.
Îëåêñàíäð êàæå, ùî áóëî òàêå
âðàæåííÿ, ùî ñòð³ëÿëè ïðèö³ëüíî… ×îëîâ³êà ç â³ä³ðâàíîþ íîãîþ âèêèíóëî ç ìàøèíè. Â³í,
äîëàþ÷è á³ëü ³ òÿãíó÷è ðîçäðîáëåíó íîãó, â³äïîâç äî äåðåâà…
Ïîñòð³ëÿâøè, ðàøèñòè ïî¿õàëè
äàë³… À ÷îëîâ³ê ñèä³â á³ëÿ äåðåâà ³ äèâèâñÿ, ÿê ãîðèòü éîãî
äðóæèíà ³ äâîº ñèí³â.
Â ìàøèí³ ñóñ³ä³â îäèí ÷îëîâ³ê

«Ó íàñ íà ñüîãîäí³
ç³áðàíî ïîíàä 100
çàäîêóìåíòîâàíèõ
³ñòîð³é, ÿê³ ìîæóòü
áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ
ðîçãëÿäó ó ñóä³»
çàãèíóâ, à äâ³ æ³íêè îòðèìàëè
òÿæê³ ïîðàíåííÿ.
Òðîõè îãîâòàâøèñü, Îëåêñàíäð
ïîäçâîíèâ áðàòó, ùîá òîé çàáðàâ
ò³ëà ð³äíèõ, ùîá õî÷ ïîõîâàòè ¿õ.
Òà äî îáãîð³ëî¿ àâò³âêè í³êîãî
íå ï³äïóñêàëè ö³ëèé òèæäåíü.
Çãîäîì îäèí ³ç ñóñ³ä³â ïîñòðàæäàëîãî çì³ã òàêè çàáðàòè ðåøòêè
ðîäèíè — õðåáåò, ÷åðåï òà ê³ñòêè.
Âñå öå ç³áðàâ ó ïîêðèâàëî, ³ òàê
ó öüîìó ïîêðèâàë³ óñ³õ ðàçîì ³
ïîõîâàâ íà ïîäâ³ð‘¿ áóäèíêó,
â ÿêîìó êîëèñü ìåøêàëà ðîäèíà.
Öå ÿêðàç íàâïðîòè Àíäð³¿âñüêî¿
öåðêâè â Áó÷³, íà ïîäâ³ð‘¿ ÿêî¿
ïðàâîîõîðîíö³ çíàéøëè âåëè÷åçíó áðàòñüêó ìîãèëó.
Òîáòî ïðî îáñòàâèíè ñìåðò³ òèõ
ëþäåé ìîæóòü òàê ³ íå ä³çíàòèñü…
— Õîò³ëîñÿ á â³ðèòè, ùî êîæåí
çëî÷èíåöü áóäå ïîêàðàíèé… Àëå
äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ó ñóä³, ïîòð³áí³ ñâ³ä÷åííÿ. ² òóò òàêå çàìêíóòå êîëî, öå ñêëàäíî, ÿê ³ äëÿ
òèõ, õòî ïðîâîäèòü îïèòóâàííÿ,
³ äëÿ òèõ, õòî ïåðåæèâ òðàãåä³þ.
Çíàþ êîëåã, äóæå êëàñíèõ æóðíàë³ñò³â, ÿê³ âè¿õàëè äî ªâðîïè
òà íàìàãàëèñü òàì äîëó÷èòèñü
äî ðîáîòè ç ïîòåðï³ëèìè, àëå òàê
³ íå çìîãëè. Òîáòî ïîñòðàæäàë³
ðîçïîâ³äàþòü, àëå êîëè éäåòüñÿ
ïðî äîêóìåíòóâàííÿ, âîíè â³äìîâëÿþòüñÿ.
Çàçíà÷ó, ³ñíóº âåëèêèé ðèçèê ðåòðàâìàòèçàö³¿, òîáòî ïîâòîðíîãî ïåðåæèâàííÿ ñèòóàö³¿.
Çâè÷àéíî, êîæåí ³íòó¿òèâíî çà-

Ірина Ярошинська збирає свідчення про злочини
рашистів по всій Україні. Каже, це дуже психологічно важка
робота, але це необхідно робити
õèùàº ñåáå â³ä ñòðåñó. Ëåãøå
éäóòü íà ñï³ëêóâàííÿ åêñòðàâåðòè, ³íòðîâåðòè, ÿê ïðàâèëî,
çàêðèâàþòüñÿ ³ ïåðåæèâàþòü
òðàâìó â ñîá³.
Àëå æ ç Îëåêñàíäðîì âè çóñòð³÷àëèñü â³÷-íà â³÷, ùå é íà êàìåðó.
Ìóæí³é ÷îëîâ³ê. ßê³ñü äåòàë³ ðîçêàæåø?
— Ìè çóñòð³÷àëèñÿ â ë³êàðí³,
â ÎÕÌÀÒÄÈÒ², âîëîíòåðè ç Áó÷³
âèâåçëè éîãî â Êè¿â. Íå áóëî í³ÿêèõ âìîâëÿíü. ×îëîâ³ê åìîö³éíî áóâ çàêðèòèé, â³í äóæå äîáðå
òðèìàâñÿ, àëå ê³ëüêà ðàç³â ïëàêàâ
ï³ä ÷àñ ³íòåðâ‘þ. Â³í ðîçóì³â, ùî
éîìó ïîòð³áíî äàòè ö³ ñâ³ä÷åííÿ.
Ïîäàëüøó äîëþ éîãî çíàºø?
— Òàê, ñüîãîäí³ â³í ó ×åõ³¿, ðàçîì ³ç ðîäèíîþ áðàòà, ó áåçïåö³,
óæå â÷èòüñÿ õîäèòè íà ïðîòåç³.
À éîãî ñïðàâà ïåðåäàíà äî Ì³æíàðîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäó
â Ãààç³?
— Ó Ì³æíàðîäíîìó êðèì³íàëüíîìó ñóä³ ïîçîâ éäå äî äåðæàâè,
òîáòî â³äïîâ³äà÷³ — ðîñ³ÿ ³ ïóò³í. ßê ïîêàçóº äîñâ³ä, ñïðàâè
ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ äîâãî, ³íîä³
äåñÿòèð³÷÷ÿìè, ïåðåäáà÷åíà ³
ô³íàíñîâà êîìïåíñàö³ÿ. Ñàíêö³¿, ÿê³ ââåäåí³ ïðîòè ðîñ³¿, äàþòü
ìîæëèâ³ñòü àêóìóëþâàòè êîøòè
äëÿ âèïëàòè òàêèõ êîìïåíñàö³é.
Àëå ñï³ëêóþ÷èñü ç ïîñòðàæäàëèìè, ÿ ðîçóì³þ, ùî äëÿ íèõ
íàäçâè÷àéíî âàæëèâå ïðàâîñóääÿ.
Öå äàº ìîæëèâ³ñòü â³äíîâèòèñÿ ³
ïîâåðíóòè æàãó äî æèòòÿ ³ âëàñíå
óñå òå, ùî íàäàº ñèëè æèòè. Ùîá
ïîòåðï³ë³ ëþäè íå âòðà÷àëè â³ðó
ó ñïðàâåäëèâ³ñòü.
²ðèíî, òåðàêò 14 ëèïíÿ ó Â³ííèö³
âæå óâ³éøîâ ó ë³òîïèñ çëî÷èí³â ðô.
Õòîñü ³ç ïîñòðàæäàëèõ ïîãîäèâñÿ
íà ïîçîâ ó Ãààç³?
— Í³. Êîëè ÿ ñï³ëêóâàëàñü ³ç
ñâ³äêàìè òèõ ïîä³é, íàâ³òü íå ç
÷ëåíàìè ðîäèí, à ç³ ñâ³äêàìè,
âîíè íå ãîòîâ³ áóëè ãîâîðèòè.
Íàâ³òü ôàðìàöåâòêè ³ç àïòåêè,
ÿê³ áóëè íàéáëèæ÷å äî åï³öåíòðó
ïîä³¿, â³äìîâèëèñü ñï³ëêóâàòèñÿ.
Ñêàçàëè, ùî âæå äàâàëè ñâ³ä÷åííÿ.
Õî÷à ÿ âïåâíåíà, ùî âñ³ ö³ ³ñòîð³¿, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ
ñêëàëà 28 îñ³á, çìîãëè á ëÿãòè
â îñíîâó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.
Íàä ÷èì çàðàç ïðàöþºòå?
— Çàðàç ù³ëüíî çàéìàºìîñü
Åíåðãîäàðîì. Òîìó ùî º ïðàâäèâ³ ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî òàì
â³äáóâàþòüñÿ ñåðéîçí³ êàòóâàííÿ
íà ñòàíö³¿. Ïðàö³âíèêè ñòàíö³¿,
âæå áëèçüêî 300 ëþäåé, ïðîéøëè
÷åðåç «ï³äâàëè», äåÿê³ ñèäÿòü äîñ³.
Ò³, êîãî â³äïóñòèëè, îäðàçó çàëèøèëè îêóïîâàíó òåðèòîð³þ.
Ö³ ëþäè íå ìîæóòü çàëèøèòè
ì³ñòî òà åâàêóþâàòèñÿ, òîìó ùî

òàêèõ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè áåçïåêó àòîìíî¿ ñòàíö³¿,
íåìàº. Âîíè, áóäó÷è â îêóïàö³¿,
ï³ä äóëàìè àâòîìàò³â âèìóøåí³
õîäèòè íà ðîáîòó.
Êîëè íå äàþòü ¿ñòè, íå ïóñêàþòü â òóàëåò ³ âèâîçÿòü, âäÿãàþòü
ì³øîê íà ãîëîâó. Òîáòî ïñèõîëîã³÷í³ òîðòóðè, ëþäèíà íå çíàº,
ùî íà íå¿ ÷åêàº.
Á³ëüø äåòàëüíî ðîçïîâ³ì ïðî
öåé êåéñ çãîäîì, ÿêùî áóäå ö³êàâî.
² îñü çîâñ³ì ñâ³æ³ ñâ³ä÷åííÿ,
öå ²çþì.
Òîáòî ãåîãðàô³ÿ çëî÷èíó äëÿ âàñ
íå âàæëèâà. Íàéãîëîâí³øå, öå ëþäèíà, ÿêà ãîòîâà äàâàòè ñâ³ä÷åííÿ?
Âè, íàïðèêëàä, ïðàöþºòå ³ç ïåðåñåëåíöÿìè?
— Ñàìå òàê. Íà Â³ííè÷÷èí³
çíàõîäèòüñÿ 142 òèñÿ÷³ óêðà¿íö³â, öå ³ ò³, õòî ïåðå¿õàâ íà ñâîþ
«ìàëó áàòüê³âùèíó», ³ ò³, õòî í³êîëè íå áóâ íà Ïîä³ëë³. Çâè÷àéíî, ìè ç íèìè ïðàöþºìî.
Ðîçïîâ³ì ïðî ìîëîäó æ³íêó,
ÿêà ïîâåðíóëàñÿ ç Ìàð³óïîëÿ äîäîìó ó Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí.
Âîíà ðîçïîâ³äàëà, ÿê ç äâîìà ä³òêàìè âèáèðàëàñÿ ç ì³ñòà. ¯¿ ³ñòîð³ÿ, òî÷í³øå, ³ñòîð³ÿ ¿¿ 8-ð³÷íîãî
ñèíà óâ³éøëà ó êåéñ ïñèõîëîã³÷íî
ïîñòðàæäàëèõ ä³òåé.
Çàçíà÷ó, ùî ìè íå ïðàöþºìî ³ç
æåðòâàìè ç´âàëòóâàííÿ òà ç ä³òüìè,
àëå çàâæäè áóâàþòü âèíÿòêè.
²ñòîð³ÿ, ÿ á ñêàçàëà, ïîêàçîâà,
êëàñè÷íà. Ï³äâàë, î÷³êóâàííÿ
íåìèíó÷î¿ ñìåðò³. Çíàºø, ùî
ìåíå âðàçèëî â ö³é ³ñòîð³¿ íàéá³ëüøå?.. Æ³íêà ðîçïîâ³äàëà, ùî
êîëè ó ï³äâàë âñå ïðèáóâàëè òà
ïðèáóâàëè ëþäè, ³ âîíà ïî÷àëà ðîçóì³òè, ùî öå ìåøêàíö³ ç
íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â, ÿê³ âæå
ñòåðò³ ç ëèöÿ çåìë³ ³ ùî ¿õí³é íàñòóïíèé. Êîëè âîíà çðîçóì³ëà öå,
òî ïî÷àëà øóêàòè òðóáó. Êàæå,
äóìàëà, ùî êîëè ¿õ çàâàëèòü, ùîá
÷åðåç öþ òðóáó äèõàòè.
Öå áóëà, ñêîð³øå, ñîëîìèíêà
íàä³¿…
— Íàïåâíå. Âîíà ðîçïîâ³äàëà,
ùî ò³ëüêè ñïî÷àòêó ëþäè ñï³ëêóâàëèñü, à ïîò³ì âñ³ ñòàëè öóðàòèñÿ
îäèí îäíîãî. Ï³äâàë, òåìðÿâà, â³äñóòí³ñòü çâ‘ÿçêó. Îäíîãî äíÿ âîíà
ïîáà÷èëà, ùî «ñóñ³ä ïî ï³äçåìåëëþ» òÿãíå â ìàøèíó êîâäðè, ³ âîíà
çðîçóì³ëà, ùî ïî¿äå ðàçîì ³ç íèì.
Æ³íêà íàêðèëà êîâäðàìè ìàëå÷ó,
ðîçóì³þ÷è, ùî öå íå âðÿòóº ¿õ
â³ä ñíàðÿä³â, àëå ïðèíàéìí³, âîíè
íå áà÷èòèìóòü óñüîãî òîãî æàõó…
¯é âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñü, àëå ñèí
íèí³ ïðèéìàº ñåðéîçí³ àíòèäåïðåñàíòè. Õî÷à, ÿê íà ìåíå, æ³íêà
ðîáèëà âñå ìîæëèâå, ùî çáåðåãòè
ïñèõ³÷íå çäîðîâ‘ÿ äèòèíè.

RIA, Ñåðåäà,
5 æîâòíÿ 2022
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА СТЕЦЕНКО, ВОЛОНТЕРКА

На базі волонтерського центру «Шахіна»
(Коцюбинського, 43-б) щоп'ятниці проходять тренінги
по домедичній допомозі.
Номер для запису: 067 432 56 68 Олена.

Користуйтесь газом з дотриманням правил безпеки
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Íàïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº óñ³õ ñïîæèâà÷³â äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïåêè ï³ä
÷àñ âèêîðèñòàííÿ ãàçó â ïîáóò³.
Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà êîìïàí³¿ âèêîíàëà ïîíàä
10 òèñ. çàÿâîê çà íîìåðîì 104.
Ùîá óíèêíóòè íåùàñíèõ âèïàäê³â òà
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë:
 Ïåðåâ³ðÿéòå òÿãó â äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ ïåðåä óâ³ìêíåííÿì
ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
 Ï³ä ÷àñ ðîáîòè îáëàäíàííÿ
çàáåçïå÷òå ïîñò³éíèé ïðèïëèâ ñâ³æîãî
ïîâ³òðÿ (â³äêðèéòå â³êíî ÷è êâàòèðêó).
Öå ïîòð³áíî äëÿ ïîâíîãî çãîðÿííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà íåäîïóùåííÿ íàêîïè÷åííÿ â ïðèì³ùåíí³ ÷àäíîãî ãàçó;
 Ïðè âêëþ÷åíí³ ãàçîâèõ ïðèëàä³â
ñïî÷àòêó çàïàë³òü ñ³ðíèê, à âæå ïîò³ì
â³äêðèâàéòå ïîäà÷ó ãàçó;
 Íå çì³íþéòå êîíñòðóêö³þ äèìîâèõ
òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, íå çàêëåþéòå
âåíòèëÿö³éí³ ðåø³òêè. ×åðåç íèõ âèâîäÿòüñÿ ç ïðèì³ùåíü íåáåçïå÷í³ ïðîäóêòè
çãîðÿííÿ, çîêðåìà ÷àäíèé ãàç.
 Ñâîº÷àñíî ïåðåâ³ðÿéòå òà ïðî÷èùàéòå äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè. Íå äîïóñêàéòå ¿õ çàñì³÷åííÿ,
îáìåðçàííÿ ÷è çàõàðàùåííÿ ñòîðîíí³ìè
ïðåäìåòàìè.
 Íå ïåðåêðèâàéòå ãàçîâ³ ïðèëàäè ³

ãàçîïðîâîäè ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè,
çàáåçïå÷òå ¿õ â³çóàëüíèé îãëÿä.
 Íå çàëèøàéòå áåç íàãëÿäó óâ³ìêíåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè, êð³ì ðîçðàõîâàíèõ
íà áåçïåðåðâíó ðîáîòó ³ îáëàäíàíèõ äëÿ
öüîãî â³äïîâ³äíîþ àâòîìàòèêîþ.
 Íå êîðèñòóéòåñü íåñïðàâíèìè ãàçîâèìè ïðèëàäàìè.
 Íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîâèòÿæêó ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðàöþþòü
äèìîõ³äí³ ãàçîâ³ êîòëè òà êîëîíêè.
 Íå âèêîðèñòîâóéòå ãàçîâ³ ïðèëàäè
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, çîêðåìà ïëèòè äëÿ
îá³ãð³âó êâàðòèðè.
 Íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñü ïðèì³ùåííÿìè, äå âñòàíîâëåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè,
äëÿ ñíó ³ â³äïî÷èíêó.
Íå äîïóñêàéòå äî êîðèñòóâàííÿ ãàçîâèìè ïðèëàäàìè îñ³á ó íåòâåðåçîìó ñòàí³
òà ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
Çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè ñàìî÷èííå
âñòàíîâëåííÿ, çàì³íó ³ ðåìîíò ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
Ïðè íåîáõ³äíîñò³ âñòàíîâëåííÿ ÷è çàì³íè ãàçîâèõ ïðèëàä³â çâåðí³òüñÿ äî ôàõ³âö³â,
íå äîâ³ðÿéòå ñâîº æèòòÿ ëþäÿì ç âóëèö³.
Ùî ðîáèòè, ÿêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ ãàçó
â ïðèì³ùåíí³
 Íåãàéíî â³äêëþ÷³òü ãàçîâ³ ïðèëàäè,
ïåðåêðèéòå êðàí ãàçîïðîâîäó òà âåíòåë³
ïîäà÷³ ãàçó äî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ;
 Â³äêðèéòå â³êíà òà äâåð³, ñòâîð³òü
ïðîòÿã äëÿ ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³ùåíü;
 Îðãàí³çîâàíî, áåç ïàí³êè âèâåä³òü
ëþäåé ³ç çàãàçîâàíèõ òà ñóñ³äí³õ ïðè-

ì³ùåíü, ïîêèíüòå ïðèì³ùåííÿ;
 Âèêëè÷òå àâàð³éíó ñëóæáó ãàçó çà òåëåôîíîì 104 ³ îáîâ’ÿçêîâî âèêîíàéòå
âêàç³âêè äèñïåò÷åðà.
ßêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ ãàçó:
 Áóäüòå îáåðåæí³ — çàïîá³ãàéòå óòâîðåííþ ³ñêîð, àäæå öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî çàãîðÿííÿ ãàçó òà éîãî âèáóõó;
 Ó æîäíîìó ðàç³ íå âèêîðèñòîâóéòå
ñ³ðíèêè, çàïàëüíè÷êè òà ³íø³ äæåðåëà
â³äêðèòîãî âîãíþ;

 Íå âìèêàéòå òà íå âèìèêàéòå ñâ³òëî
òà áóäü-ÿê³ åëåêòðîïðèëàäè;
 Íå êîðèñòóéòåñÿ åëåêòðè÷íèìè
äçâ³íêàìè êâàðòèð òà ñòàö³îíàðíèìè
òåëåôîíàìè ç äèñêîâèìè íîìåðîíàáèðà÷àìè.
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº óñ³õ áóòè
ïèëüíèìè òà îáåðåæíèìè ïðè êîðèñòóâàíí³ ãàçîì! Çáåðåæ³òü ñâîº æèòòÿ,
çäîðîâ’ÿ òà ìàéíî, íå ï³ääàâàéòå ðèçèêó
áåçïåêó ð³äíèõ òà áëèçüêèõ!
513013

Діти граються «у війну»
БЛОГ
ОКСАНА ЯЦЮК,
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

ß â äèòèíñòâ³ «ó â³éíó»
ãðàëàñü.
Ìîÿ ïëåì³ííèöÿ ãðàëàñü ó «òàê!
þùåíêî», áî âèáîðè 2004 ðîêó áóëè
íàéÿñêðàâ³øèì âðàæåííÿì äîøê³ëüíÿòêè. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïîäðóãà ðîçïîâ³äàëà,
ùî «äèòñàäîê ñêàíäóâàâ «Þùåíêî —
òàê», äåñü âîíà òèõ ä³òåé çóñòð³ëà ó Â³ííèö³.
Ì³é ñèí ãðàâñÿ ó «óêðà¿íö³â ³ ðîñ³ÿíö³â», ç ÷îòèðüîõ ðîê³â ãðàâñÿ.
² çàðàç ä³òè ãðàþòüñÿ ó â³éíó. À äîðîñë³ — êð³ì óñâ³äîìëåííÿ, ùî ñâ³ò
«ïîñèâ³â ³ ïîñòàð³â», íàìàãàþòüñÿ
çðîçóì³òè ³ îïèñàòè öå ÿâèùå. ×îìó
çâåðòàþ óâàãó íà «îïèñàòè», áî íàøå
çàâäàííÿ çàðàç — ô³êñóâàòè âñå, ùî
â³äáóâàºòüñÿ. Äëÿ ñåáå ³ äëÿ íàñòóïíèõ
ïîêîë³íü. Ô³êñàö³ÿ — çáðîÿ, äîñòóïíà
êîæí³é ëþäèí³. Íå âñ³ çìîæóòü ñòð³-

ëÿòè, ³ ùå ìåíøå — çìîæóòü ïîö³ëèòè
ó âîðîãà, àëå çàïèñàòè òå, ùî áà÷èø,
ùî â³ä÷óâàºø — öå òå, ùî á³ëüø³ñòü
ëþäåé ìîæå çàðàç çðîáèòè.
Þë³ÿ Ãóø ïèøå ó ñòàòò³ ïðî ä³òåé,
ÿê³ ãðàþòü ó â³éíó:
«ä³òè ñõèëüí³ â³ääçåðêàëþâàòè â ³ãðàõ
òå, ùî âîíè áà÷àòü ÷è ÷óþòü â ðåàëüíîìó
ñâ³ò³. Ó òîìó ÷èñë³ â³éíè ÷è ðåâîëþö³¿. ²,
ÿê ñòâåðäæóþòü ïñèõîëîãè, öå àáñîëþòíî íîðìàëüíà ñèòóàö³ÿ. Á³ëüøå òîãî —
ïîä³áí³ ³ãðè äîïîìàãàþòü ñàìèì ä³òÿì
îñâî¿òèñÿ â öüîìó íåñïîê³éíîìó ñâ³ò³.»
«Âçàãàë³ ãðà — öå îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü
íàøèõ ä³òåé, — ïîÿñíèëà äèòÿ÷à ïñèõîòåðàïåâòêà, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ
«Õàðê³âñüêèé ôîíä ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü» Òåòÿíà Ãðèäà. — Âîíà áóâàº
ð³çíîþ: ïî÷èíàþ÷è â³ä ñåíñîðíèõ ³ãîð
äëÿ ìàëå÷³ ³ çàê³í÷óþ÷è ðîëüîâèìè ³ãðàìè. Öå âæå á³ëüø ðîçâèíóòà ãðà, ÿêó,
äî ðå÷³, âèêîðèñòîâóþòü ³ äîðîñë³. Ãðà
ìàº äóæå áàãàòî ôóíêö³é — íàâ÷àëüíó,

âèõîâíó, ðîçâàæàëüíó, êîìóí³êàòèâíó,
ðåôëåêñèâíó, ïñèõîëîã³÷íó. ßêùî ìè
êàæåìî ïðî òàê³ ³ãðè, ÿê «Áëîêïîñò» ÷è
«Ìàéäàí», òî âîíè íàëåæàòü äî ñîö³àëüíî-ðîëüîâèõ. Äå äèòèíà â÷èòüñÿ ÿêîñü
ñåáå ³äåíòèô³êóâàòè. Ó òîìó ñóñï³ëüñòâ³,
â ÿêîìó âîíà æèâå».
Çâè÷àéíî, ä³òè ³ì³òóþòü ä³ÿëüí³ñòü äîðîñëèõ. Çàðàç ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê âîÿêè
ïîâîäÿòü ñåáå íà áëîêïîñòàõ, ÿê ïèòàþòü
äîêóìåíòè, ïåðåâ³ðÿþòü ìàøèíó òîùî.
Äëÿ äèòèíè, ÿêà îïèíèëàñÿ â äóæå íåâèçíà÷åíîìó ñâ³ò³, òàêà ãðà äîïîìàãàº çíèçèòè òðèâîãó. Çà ñëîâàìè ïñèõîëîãèí³,
çàðàç âàæêî ³äåíòèô³êóâàòè, õòî ñâ³é,
õòî íå ñâ³é, õòî êîëàáîðàíò, à õòî —
í³. Çðîçóì³òè, ó ÿêîãî ÿê³ ö³ííîñò³ òà
ïîãëÿäè. Âçÿòè æ öåé ïîïóëÿðíèé ïàðîëü — «Ïàëÿíèöÿ». Ä³òè éîãî àêòèâíî
âèêîðèñòîâóþòü, ùîá ³äåíòèô³êóâàòè
ëþäèíó ÿê ñâîþ ÷è ÷óæó.
«Ó ñóñï³ëüñòâ³ çàðàç äóæå ï³äòðèìóþòü
íàøèõ â³éñüêîâèõ, — çàçíà÷èëà Òåòÿ-

íà Ãðèäà. — Ìè äóæå ïèøàºìîñÿ òèì,
ÿê âîíè íàñ çàõèùàþòü, ÿê â³ääàþòü
æèòòÿ çà òå, ùîá ìè æèëè â ìèð³. ²
òîìó äèòèíà õî÷å áóòè ïðèéíÿòîþ, áóòè
ñèëüíîþ, ñì³ëèâîþ, ìóæíüîþ. Òðîõè
³äåíòèô³êóâàòèñÿ ç öèì îáðàçîì äîðîñëîãî. ² â³ä÷óòè öþ ñèëó â ñîá³».
Ãðà ùå íåñå çà ñîáîþ êîìóí³êàòèâíó
òà ³íòåãðàö³éíó ôóíêö³¿. Àäæå ä³òè âçàºìîä³þòü ç äîðîñëèìè, ÿê³ ¿õ ï³äòðèìóþòü. Äåÿê³ ñàì³ â íå¿ çàíóðþþòüñÿ,
íàïðèêëàä, òðîõè çì³íþþ÷è ïàðîëü,
ùîá äèòèí³ áóëî âåñåë³øå. ² òîìó öÿ
ãðà íàáóëà òàêîãî âåëèêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ. Ïîäåêóäè íà òàêèõ áëîêïîñòàõ
ä³òè íàâ³òü çáèðàþòü ãðîø³ äëÿ ÇÑÓ. Öå
¿õ âêëàä ó ïåðåìîãó. Íó ³ ïðî íàâ÷àëüíó ôóíêö³þ òàêîæ íå âàðòî çàáóâàòè.
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Ãðèäè, äèòèíà õî÷å
ï³çíàòè ñâ³ò, çðîçóì³òè, çà ÿêèìè çàêîíàìè â³í ôóíêö³îíóº. ² ÿêðàç «Áëîêïîñò» — öå îäíà ç ³ãîð, ÿê³ äîïîìàãàþòü
¿é òðîøêè îñâî¿òèñü».
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РОМАН БАЛАБА ВРЯТУВАВ
РОЗВІДНИКІВ, А САМ ЗАГИНУВ
Герої війни  Комбриг славетної 95-ї
бригади просить Моргунова назвати
вулицю іменем Героя-десантника
вінничанина Романа Балаби. Командир
розвідувального відділення ціною
власного життя врятував своїх підлеглих.
Десантник Балаба нагороджений
орденом Богдана Хмельнцького III
ступеня (посмертно)
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Ó Ðîìàíà Áàëàáè
çàëèøèëàñÿ ìàòè
Ìàð³ÿ ²ëë³âíà ³
ñåñòðà Â³òà. Áàòüêî ïîìåð, êîëè ùå õëîïåöü áóâ
äèòèíîþ.
Ìàòè é ñåñòðà ðîçïîâ³ëè RIA
ïðî òå, ùî Ðîìàí ìð³ÿâ ò³ëüêè
ïðî îäíå — ñòàòè â³éñüêîâèì.
— Ñèí êàçàâ, ÿêùî ÿ éîìó
çàáîðîíþ ñëóæèòè, â³í â³ä íàñ
ïðîñòî â³äìîâèòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº
ìàìà Ðîìàíà ïàí³ Ìàð³ÿ. — ² öå
ïîïðè òå, ùî â³í äóæå ëþáèâ ³
ìåíå, ³ ñåñòðó. Àëå íå óÿâëÿâ ñåáå
áåç àðì³¿.
Æ³íêà íàâåëà îäèí ïðèêëàä.
Êîëè Ðîìàí â÷èâñÿ â øêîë³, ãàíÿâ ç õëîïöÿìè, âïàâ, âäàðèâñÿ ³
îòðèìàâ ñòðóñ ìîçêó. Öå çàïèñàëè
ó ìåäè÷íó êàðòî÷êó. Õâèëþâàâñÿ, àáè öåé çàïèñ íå çàøêîäèâ,
êîëè íàñòàíå ÷àñ éòè â àðì³þ.
ßêîñü ïîïðîñèâ ó ë³êàðÿ ìåäè÷íó êàðòêó, âèðâàâ ç íå¿ ëèñòîê ç
òèì çàïèñîì, ùîá, áóâà, ÷åðåç öå
íå çàáîðîíèëè ñëóæèòè. Ï³ñëÿ
òîãî ïðèçíàâñÿ ìàì³ ó ñêîºíîìó.
Âèñîêèé íà çð³ñò, ìàâ 192 ñàíòèìåòðè, ñïîðòèâíèé íà âèãëÿä,
ïîñò³éíî á³ãàâ êðîñè ïî 10 ê³ëîìåòð³â ó Ë³ñîïàðêó ³ çàéìàâñÿ
øòàíãîþ. Êàçàâ, ñîëäàò ïîâèíåí
áóòè ô³çè÷íî ñèëüíèé, ³íàêøå,
ÿêèé â³í òîä³ çàõèñíèê.
Ñòðîêîâó ñëóæèâ ó Êàëèí³âö³
íà 48-ìó àðñåíàë³. Ïîò³ì ï³äïèñàâ êîíòðàêò ç Ïîâ³òðÿíèìè
ñèëàìè. Éîãî íàïðàâèëè ó øòàá.
Ãîâîðèâ ìàì³ ³ ñåñòð³, ùî ìð³º
ïðî ³íøó ñëóæáó. Éîãî ìð³ºþ
áóëà 95-òà áðèãàäà.
— Ðîìàí êàçàâ, ìàìî, ÿ áóâ áè
íàéùàñëèâ³øèì íà ñâ³ò³, ÿêáè
ìåíå âçÿëè íà ñëóæáó ó äåñàíòíó
95-òó áðèãàäó, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïàí³ Ìàð³ÿ. — ² ñåñòð³ Â³ò³
ïðî öå íåîäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâ òàêó ñàìó äóìêó. Ìè îáèäâ³
çíàëè ïðî éîãî áàæàííÿ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêòó
ç â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë, Ðîìàí äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³äðÿä àêòèâíî çàéìàâñÿ
ñïîðòîì. Â³äòàê ïîäàâ äîêóìåíòè
íà êîíòðàêò, ÿê â³í êàçàâ, ç³ ñâîºþ ìð³ºþ. Éîãî âçÿëè ó 95-òó.
Íà òîé ÷àñ óæå ìàâ áîéîâèé äîñâ³ä. Àäæå ï³ä ÷àñ ñëóæáè ó Ïîâ³òðÿíèõ ñèëàõ âèêîíóâàâ çàâäàííÿ
â ðàéîí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ.
МАМИН ОБЕРІГ
Ó 2016 ðîö³ Ðîìàí Áàëàáà óïåðøå â³äïðàâèâñÿ ó ðàéîí áîéîâèõ
ä³é. Éîãî ìàìà ïîêëàëà ó ðþêçàê
îáåð³ã. Çðîáèëà öå òàê, ùî ñèí
íå çíàâ ïðî öå.
Æ³íêà êàæå, îäíà çíàéîìà

ïîðàäèëà äàòè ñèíîâ³ òåêñò ìîëèòâè. Ìàìà íå çíàëà, ÿê ñèí
ïîñòàâèòüñÿ äî öüîãî. Â÷èíèëà
ïî-³íøîìó. Ïåðåïèñàëà òåêñò
ìîëèòâè ñâîºþ ðóêîþ íà îêðåìîìó àðêóø³ ïàïåðó. Ïîêè ñèí
ñïàâ, àêóðàòíî, ïî øâó ðîçïîðîëà
âíèçó íèòêè ï³äêëàäêè, ïîêëàëà
òàì çãîðíóòèé ó äåê³ëüêà ðàç³â
àðêóø ³ çíîâó çàøèëà.
Ïàí³ Ìàð³ÿ ãîâîðèòü, ùî çðîáèòè ¿é öå íå ñêëàäíî, âîíà —
øâà÷êà. Ïðàöþº â îäíîìó ç³
øâåéíèõ ï³äïðèºìñòâ.
— Ç ïåðøèõ äí³â â³éíè ìè
øèëè äëÿ â³éñüêîâèõ áðîíåæèëåòè, ðîçãðóçêè, íàâ³òü îäÿã, —
êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ.
Ïðîâåëà ñèíà â äîðîãó ³ ìîëèëàñÿ, àáè Ðîìà ïîâåðíóâñÿ æèâèé. Âðåøò³-ðåøò, äî÷åêàëàñÿ ò³º¿
õâèëèíè, êîëè ñèí ïåðåñòóïèâ
ïîð³ã, íàãíóâñÿ, àáè ìàòóñÿ çìîãëà äîòÿãíóòèñÿ ³ îá³éíÿòè éîãî.
— Â³í íàçèâàâ ìåíå íà âè, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ. — ² äîíüêà Â³òà òàê ñàìî çâåðòàºòüñÿ.
Çìàëêó ä³òè òàêèì çâåðòàííÿì
âèÿâëÿþòü ïîâàãó. Ðîìàí âåñü
÷àñ çàñïîêîþâàâ ìåíå. Äóæå áîëÿ÷å ñïðèéìàâ, êîëè áà÷èâ ìî¿

Ñåðåä ðå÷åé, ÿê³
ïåðåäàëè ïîáðàòèìè
ð³äíèì, áóâ òåëåôîí,
à ï³ä íèì àðêóø ç
ìîëèòâîþ, íàïèñàíîþ
ìàìèíîþ ðóêîþ
ñëüîçè, òîìó ñòàðàëàñÿ ñòðèìóâàòèñÿ ïðè íüîìó, íå ïëàêàòè.
Íàâ³òü òîä³, êîëè âäðóãå âèðóøàâ
íà Äîíáàñ.
Áóëî öå 8 âåðåñíÿ ìèíóëîãî
ðîêó. Æ³íêà ïðèãàäóº, ÿê â³í çàñïîêîþâàâ ìàìó, ïîâòîðþâàâ, ùî
â³éíè íå áóäå, ùîá íå õâèëþâàëàñÿ, òèì á³ëüøå íå ïëàêàëà, áî â³ä
¿¿ ñë³ç ó íüîãî äóøà íå íà ì³ñö³.
Òîé äåíü 8 âåðåñíÿ ñòàâ îñòàíí³ì, êîëè ìàìà îá³éìàëà ñèíà,
à â³í ãîðíóâñÿ äî íå¿ ³ äî ñåñòðè.
Ïåðåä éîãî â³ä’¿çäîì ìàòè
ïåðåâ³ðèëà, ÷è íà ì³ñö³ ¿¿ îáåð³ã. Ïîêè ñèí ñïàâ, íàäð³çàëà
êðàé øâà íà ðþêçàêó. Ïîáà÷èëà ëèñòîê. Çàñïîêî¿ëàñÿ. Ïåðåõðåñòèëàñÿ, ïðî ñåáå ïðîìîâèëà,
ùîá ¿¿ ìîëèòâà é íàäàë³ îáåð³ãàëà ñèíà.
Ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ïî¿çäêè ó Ðîìàíà áóëà ìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñÿ â³äïóñòêîþ. Éîìó äîçâîëÿëè
íà 10 äí³â ïî¿õàòè äîäîìó. Àëå
â³í â³äìîâèâñÿ. Ìàì³ é ñåñòð³ ïîÿñíèâ ïî òåëåôîíó, ùî íå ìîæå
çàëèøèòè õëîïö³â. Êàçàâ, ÿê
ÿ ïî¿äó, êîëè ÿ òóò ïîòð³áåí.
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî÷àëàñÿ
âåëèêà â³éíà, íàø³ ðîçìîâè ç

Роман Балаба врятував своїх підлеглих ціною власного життя. Так написав командир 95-ї
бригади полковник Дмитро Братішко у листі на ім’я міського голови Вінниці
áðàòîì áóëè äóæå êîðîòê³, —
ðîçïîâ³äàº ñåñòðà Ðîìàíà ïàí³
Â³òà. — ²íêîëè â³í ïðîñòî íàäñèëàâ íàì ïîâ³äîìëåííÿ: ìàì³
ó âèãëÿä³ ñåðäåíüêà, à ìåí³ —
óñì³õíåíèé ñìàéëèê.
Íà êàëåíäàð³ 10 êâ³òíÿ çíà÷èëîñÿ ñâÿòî — Äåíü áðàò³â ³ ñåñòåð.
Â³òà íàïèñàëà áðàòîâ³ â³òàííÿ.
Çãîäîì â³í çàòåëåôîíóâàâ ³ âîíà
áóëà ùàñëèâà ïî÷óòè éîãî ãîëîñ.
Ùîïðàâäà, ðàä³ëà íåäîâãî.
— Ç³ ìíîþ íå áóäå çâ’ÿçêó, —
ñêàçàâ áðàò íà ïðîùàííÿ.
— Ðîìî, ìåí³ õâèëþâàòèñÿ? —
çàïèòàëà ñåñòðà.
— Õâèëþâàòèñÿ íå òðåáà, àëå
ÿêùî ÷åðåç òðè äí³ íå çàòåëåôîíóþ…
Ðîìàí çàãèíóâ 14 êâ³òíÿ ó áîþ.
Ñåðåä ðå÷åé, ÿê³ ïåðåäàëè ïîáðàòèìè ð³äíèì, áóâ òåëåôîí, à ï³ä
íèì àðêóø ïàïåðó ç ìîëèòâîþ,
íàïèñàíîþ ìàìèíîþ ðóêîþ.
ПРАПОР ДЕСАНТНИКІВ
НА МОГИЛІ
Ðîìàí ñëóæèâ êîìàíäèðîì
â³ää³ëåííÿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ðîòè.
Ñëóæèâ äîáðå. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü
ãðàìîòè, ïîäÿêè, ñåðåä ÿêèõ º
ïîäÿêà ãëàâè äåðæàâè. Éîãî
ïîáðàòèìè ãîâîðÿòü, ùî â³í áóâ
òèì êîìàíäèðîì, ÿêèé óâàæíî ñòàâèâñÿ äî ñâî¿õ ï³äëåãëèõ.
Íàéá³ëüø ñêëàäí³ çàâäàííÿ áðàâ
íà ñåáå.
Òàê ñòàëîñÿ ³ â òîìó áîþ ç ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè. Ïðî éîãî
îêðåì³ ïîäðîáèö³ ä³çíàºìîñÿ ç
ëèñòà-çâåðíåííÿ, ÿêîãî êîìáðèã

95-¿ ïîëêîâíèê Äìèòðî Áðàò³øêî
íàä³ñëàâ ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ñåðã³þ
Ìîðãóíîâó.
Á³ëÿ ñåëà Äîâãåíüêå ²çþìñüêîãî ðàéîíó 14 êâ³òíÿ ðîçâ³äíèêè
ïåðåäàâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî íàñòóï âîðîãà. Ó ëèñò³ ñêàçàíî, ùî
¿õí³ ïîâ³äîìëåííÿ áóëè âàæëèâ³ ³ â÷àñí³. Çàâäÿêè îòðèìàíèì
äàíèì âîðîãà âäàëîñÿ çóïèíèòè.
Ðîñ³ÿíè íå çìîãëè çàõîïèòè íàñåëåíèé ïóíêò.
Îñü ùî íàïèñàâ êîìáðèã
ó çâåðíåíí³ äî ì³ñüêî¿ âëàäè:
«Ï³ä ÷àñ âîãíåâîãî ç³òêíåííÿ ç
ïåðåâàæàþ÷èìè ñèëàìè àãðåñîðà êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ ñòàðøèé
ñåðæàíò Ðîìàí Áàëàáà íå â³äñòóïèâ ç ïîçèö³¿. Ï³ä ÷àñ áîþ
äàâ êîìàíäó ï³äïîðÿäêîâàíîìó
îñîáîâîìó ñêëàäó ïðî â³äõ³ä ç
âîãíåâîãî ðóáåæó, ÷èì çáåð³ã
æèòòÿ á³éö³â ñâîãî â³ää³ëåííÿ.
Ñàì äî îñòàííüîãî ñòðèìóâàâ
íàñòóï ïðîòèâíèêà».
— Ðîìà ùå äî ñëóæáè ãîòîâèé
áóâ óñ³ì äîïîìàãàòè, — ðîçïîâ³äàº ìàòè ïîëåãëîãî äåñàíòíèêà. —

Íå çì³íèâñÿ â àðì³¿. Òàêèì çàëèøèâñÿ â îñòàíí³ õâèëèíè — õëîïö³â â³äïðàâèâ ç-ï³ä êóëü, à ñàì…
Îäèí ³ç ïîáðàòèì³â ïåðåäàâ
ìàòåð³ ñëîâà, ÿê³ ÷óâ â³ä Ðîìàíà. Òîé ãîâîðèâ: «Õëîïö³, ìåí³
òðåáà âèæèòè, áî â ³íøîìó âèïàäêó ìàìà áóäå äóæå ïëàêàòè».
Îäíîãî ðàçó óæå ï³ñëÿ ïîõîðîíó ìàìà ïðèéøëà íà êëàäîâèùå. Ùå çäàëåêó çâåðíóëà óâàãó
íà ïîëîòíèùå, ùî ðîçâèâàºòüñÿ
íà â³òð³ íàä ìîãèëîþ. Ï³ä³éøëà
áëèæ÷å, ïðî÷èòàëà íàïèñ, ùî
öå ïðàïîð 95-¿ áðèãàäè, â ÿê³é
ñëóæèâ Ðîìàí.
Âèð³øèëà çàïèòàòè ó äðóãà Ðîìàíà, ÷è íå çíàº, õòî öå
ïðè¿æäæàâ íà ìîãèëó? Õëîïåöü
â³äïîâ³â ïî òåëåôîíó, ùî ¿õí³é
âçâîä ¿õàâ ïðî¿çäîì ÷åðåç Â³ííèöþ. Íå ìîãëè íå â³ääàòè øàíó
ïîáðàòèìó. Íà çãàäêó çàëèøèëè
ïðàïîð.
— Ìàëè íàì³ð ïîáà÷èòèñÿ ç
âàìè, àëå äóæå îáìàëü áóëî ÷àñó,
à íàñ ¿õàëî 30 ÷îëîâ³ê, — ñêàçàâ
â³éñüêîâèé.

Чекаємо, що скажуть у міськраді
Пані Віта висловлює вдячність
також підприємству «Регіонінфо» та ПП «РеклаMAX». Там
виготовили біг-борд, присвячений Роману. Його встановлювали на 40-й день після загибелі
нашого земляка. Коли жінка
запитала, скільки це буде коштувати, відповіли, що зробили

за власні кошти на знак подяки
Герою.
Редакція RIA надіслала журналістський запит на ім’я міського
голови з проханням поінформувати, яке рішення прийме влада
на звернення командира 95-ї
бригади. Про те, якою буде відповідь, повідомимо читачів.

«Дякуємо, командире!»
Сестрі Романа пані Віті вдалося розблокувати телефон брата. Апарат
весь побитий, але картка вціліла.
Зберігся запис із голосом брата.
Жінка каже, чи не щодня слухає
дорогу їй людину.
— Все своє коротке життя Рома
присвятив армії, — говорить пані
Віта. — Йому було тільки 29 років.
Для себе особисто нічого не пристарався. Навіть сім’ю не створив.
Всі його розмови були тільки про

армію. Дуже подобалася військова
служба.
Вони з мамою з вдячністю відгукуються про командира бригади
полковника Дмитра Братішка.
За те, що підписав подання на нагородження Романа орденом.
Вдячні також за клопотання перед нашою міською владою про
назву вулиці.
Рідні просять надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки

на школі № 33, де навчався Роман, а також на будинку на проспекті Юності, де проживав разом
із мамою.
— Живемо у малосімейці, це колишній гуртожиток, тут дотепер
утримують вахтера, — говорить пані
Віта. — На краще житло не змогли
заробити. Дуже хочеться, аби збереглася пам'ять про Рому. Сподіваємося, нададуть дозвіл на встановлення меморіальної дошки.

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. Ö³íà äîã. (068)023-72-59, (063)52348-73
1-ê³ìí.êâ. Àêàäåì³÷íå, 6/7/ö, 42/16/18 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³,
òåõí³êà, ÀÃÂ. Ö³íà äîã. (067) 930-75-40
1-ê³ìí.êâ. Ïîä³ëëÿ, 7/9/ö, 51/20/12 êâ.ì, 56000ó.î. Ðåìîíò, ìåáë³,
òåõí³êà, ÀÃÂ, òîðã. (067) 930-75-40
1-íî ê³ìíàòíà êâàðòèðà, íîâîáóä, 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. ì.Êàëèí³âêà âóë.Ïóøê³íà, êîòåäæ.òèïó, 54êâ.ì, âåðàíäà,
ãðÿäêà 3ñ, ñàðàé, ãàðàæ. Ö³íà äîã. (096) 138-90-80
2-ê³ìí.êâ., ð-í Ïåäóí³âåð.,1/9/ï, íåäîðîãî. Âëàñíèê, ïîêðàù.
ïëàíóâ., ï³äâàë,áàëêîí.Àáî îáì³í íà áóä. (097) 299-11-69

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ
3-ê³ìí.êâ., áë.Çàìîñòÿ, 6/9/ö, 61/35/8 êâ.ì. Ö³íà 59500ó.î.
ßê³ñíèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, òîðã. (067) 930-75-40
3-ê³ìí.êâàðòèðà, Âèøåíüêà, ïîâ.4/10ö, 103/55/12, ñóïåð ì³ñöå,
3 á/ç, íåñòàíä.ïë. 82000ó.î áåç êîì³ñ. (067) 930-75-40

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ
2-ê³ìí.áóä., ñ.Ãàâðèø³âêà, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 42/30/8, æèòë.ñòàí,
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, 33ñ. 15000ó.î (067) 930-75-40
3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà äîã. (098) 455-76-52
3-ê³ìí.áóä. ñ.Ïåíüê³âêà Â³ííèö.ð-í, 88êâ.ì, âåðàíäà,êîìîðà,
2ïîãð., ë³ò.êóõíÿ. Âëàñíèê. Äîêóì.ãîòîâ³ (096) 708-13-39
4-ê³ìí.áóä., Ñòàðå ì³ñòî, ïîâåðõ 1/ö, ïëîùà 96/58/17, õîðîøèé
ñòàí, çðó÷íîñò³, 10ñ. Ö³íà 65000ó.î. (067) 930-75-40
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ,
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 70000Ó.Î. (093)
917-09-07
5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ð-ÍІ AÊÀÄÅÌІ×ÍÅ, 110ÊÂ.Ì,
ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß, 68000Ó.Î. (093)
917-09-07
6-òè ê³ìí.áóäèíîê ïî âóë. Ãîíòè, 2/öåãëà, ïëîùà 211/140/22, 15
ñ, íà 2 ñ³ì‘¿, 2 âõîäè. Ö³íà 68000ó.î (067) 135-71-23
7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 230/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15ñ, êîìóí³êàö³¿. 73000ó.î (098) 290-29-18
ÁÓÄÈÍÎÊ Â ÁÅÐØÀÄÑÜÊÎÌÓ Ð-ÍІ, ÑÒÀÐÈÉ ÒÀ ÍÎÂÈÉ ÁÓÄ.,
ËІÒ.ÊÓÕÍß, ÏÎÃÐІÁ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÀÇ, Â/ÇÐ, 45Ñ, ÑÀÄÎÊ
(096)607-53-91, (073)209-81-65
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
ñìò.Ë³òèí, ïðîâ.Çåëåíèé,22, 3 ê³ìíàòè, êðèíèöÿ, ÀÃÂ, ëàçíÿ, 12ñ,
õàòà ï³ä æåðñòþ. Ö³íà 17000ó.î,òîðã (093) 357-10-56

1.7 ÄІËßÍÊÈ
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1.8 ÃÀÐÀÆІ
ÃÀÐÀÆ, ÃÁÊ-5, Ð-Í ÑÀÁÀÐІÂ, ÖÅÃËßÍÈÉ, ÎÃËßÄÎÂÀ ßÌÀ,
ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÒÎÐÃ. 4500Ó.Î (097) 912-76-85
Ãàðàæ, ÃÁÊ-9, ï³äâàë, 3 â³ää³ëåííÿ, âàãîíêà, ê³ìíàòà äëÿ
â³äïî÷èíêó. (098)003-58-43, (050)313-24-95
ÏÐÎÄÀÌ ÃÀÐÀÆ ÏÎ ÂÓË. ÄÀ×ÍÀ, 3,4Õ6,5Ì, ÂËÀÑÍÈÊ,
ÃÀÐÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÏÅÐÅÄ ÃÀÐÀÆÅÌ ÏÀÐÊÎÂÊÀ ÍÀ 2 À/Ì (097)
447-73-10

506192

2. НЕРУХОМIСТЬ:
ЗДАМ В ОРЕНДУ
2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1 ê³ìí.â êâ., âëàñíèê, ð-í Ïåäóí³â.,ç õàçÿ¿íîì. Âëàñíèê. Äëÿ
1ñòóäåíòêè, æ³í/õë. (097) 299-11-69
1-10/kiìíàò. 3äàì â îðåíäó ê³ìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè,
áóäèíêè. Íåäîðîãî. (096) 458-97-54
2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî,
âëàñíèê. Ö³íà äîã. (097) 234-07-04
3-ê³ìí.êâ. Öåíòð, Ñîáîðíà, 2/4/ö, 64/40/7êâ.ì, ìåáë³, òåõí³êà,
ÀÃÂ. 15000+êîìóí. (067) 930-75-40

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-2 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÓÏËÞ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06
3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÊÓÏËÞ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06
512166

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ
1-10/-, Biííèöÿ, ê³ìíàòó, êâàðòèðó, ÷/á, áóäèíîê, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó!Òåðì³íîâî! (096) 458-97-54
1-2 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06
3-4 ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í. ÖІÍÀ
ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06

504440

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

486215

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ
1-10/-, Biííèöÿ, ÷/á, áóäèíîê, êâàðòèðó, ê³ìíàòó, ãóðòîæèòîê.
Âèíàéìó! Òåðì³íîâî (096) 4589754
ÁÓÄÈÍÎÊ ÀÁÎ ×ÀÑÒÈÍÓ ÁÓÄÈÍÊÓ ÇÍІÌÓ, ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ Ð-Í.
ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (067) 255-13-06

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

5.3 ÐІÇÍÅ

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

0PEÍÄÀ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß ÏІÄ ÎÔІÑ 17 ÊÂ.Ì, ÌÀÃІÑÒÐÀÒÑÜÊÀ,160.
ÖІÍÀ 2900 ÃÐÍ/ÌІÑßÖÜ+Ê.Ï. ÄÎÃ. (098) 856-53-33

ÇÄÀÞÒÜÑß ÊІÌÍÀÒÈ ÏІÄ ÎÔІÑ Â ÎÔІÑÍÎÌÓ ÏÐÈÌІÙÅÍÍІ,
ÖÅÍÒÐ, Ð-Í ÌÓÇ.Ó×ÈËÈÙÀ. ÄÎÃ. (093) 055-69-72

Äÿë³íêà ïðîâ.Êëåíîâèé ¹4, ¹6, 8 ñîòîê. Ñâ³òëî, ïîðó÷ âîäà.
Ñàðàé, ôóíäàìåíò. (067)837-40-97, (098)003-58-43

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

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

Ä³ëÿíêà ñ.Øóðà Íåìèð³âñüêîãî ð-íó, 1 ãà. Áóä³âë³, ñâ³òëî, êðèíèöÿ.
(067) 460-01-48

ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÑÊËÀÄÑÜÊІ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß 240 ÊÂ.Ì ÒÀ
ÎÔІÑÍІ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß. ÂÀÒÓÒІÍÀ, 143. ÄÎÃ. (067) 506-56-58

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

ÇÄÀÌ ÏÐÈÌ.ÏІÄ ÊÀÔÅ, ÁÀÐ, ÐÅÑÒÎÐÀÍ, ÑÒÎÌÀÒ., ÌÅÄ.
ÊËІÍІÊÓ, ÑÏÎÐÒÇÀË,350ÊÂ.Ì, ÊÎÌÓÍ ÄÎÃ. (097) 46245-44
ÎÐÅÍÄÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ 15ÊÂ.Ì І 40ÊÂ.Ì. ÏÎ
ÂÓË.ÀÊÀÄ.ßÍÃÅËß. ÄÎÃ. (050)353-23-36, (068)31667-36

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

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.

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

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

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

(097) 971-05-01
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ òà ñòàëåâ³, òðóáè .................. äîã. ........ (067) 135-70-48
БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73
Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09
Äðîâà, äîøêè, áðóñè,òèðñó. Äîñòàâ ............... äîã. ........ (068) 246-33-17
ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ
ÌÀÒÅÐІÀËÈ

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

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

(067) 794-19-09

«Ï³ä êëþ÷» áàðáåêþ, ãðóáè, ïå÷³, äèìîõîäè, êàì’ÿíêè äëÿ áàíü.
Ðåìîíò. (068) 546-73-46
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÓª ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑІ ÂÈÄÈ
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ. (097) 236-64-63
«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî äàõè. Ðèíâè, ï³ääàøêè. Ïîì³ðí³ ö³íè. (097)
338-65-85

Міні-екскаватор Боб-Кат:
ями, котловани, траншеї.
Вивезення сміття.
Планування ділянок.

«Ï³ä êëþ÷» áóäóºìî ç ãðàí³òó, îãîðîæ³, ïîãð³áè,ñõîäè, ôîíòàíè,
ôóíäàìåíòè. (068) 546-73-46
«Ï³ä êëþ÷» ãðóáè, äèìîõîäè. Ðåìîíò äàõ³â òà ³íøå. (098) 788-97-34

ÀÂ áåòîíîçì³øóâà÷³,ïðè÷åïè,ð³çí³ .................. äîã. ........ (097)
ÀÂ, áåòîíîçì³øóâà÷³ ð³çí³,åë.³íñò .................. äîã. ........ (067)
Àðìàòóðó,ìåòàëîïðîêàò,ðàä³àò.îïàë ................ äîã. ........ (097)
Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067)

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

127-54-23
847-27-68
301-65-05
429-26-71

«Ï³ä êëþ÷» äàõè, ðèíâè, ï³ääàøêè. Ö³íà çàëåæíî â³ä îá’ºìó òà
ìàòåð³àëó ïîêðèòòÿ. (096) 257-20-56
1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³
ö³íè. (097) 755-68-57

(097) 971-05-01
Àêóðàòíèé äåìîíòàæ áóä³âåëü òà ïåðåñò³íîê. Íåäîðîãî. (098)
588-08-27
ÁÀËÊÎÍÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÁÀËÊÎÍÍІ ÐÀÌÈ ÏÎ ÂÈÃІÄÍІ ÖІÍІ.
ÇÂÀÐÞÂ.ÐÎÁÎÒÈ. ÓÒÅÏËÅÍÍß. (098)427-57-71, (098)26350-57

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

 (0432) 555-135

(098) 166-28-06

(050) 430-03-07

(093) 170-23-60

Вартість публікації оголошень





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

Графік роботи:
 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
 субота і неділя з 10:00 до 19:00
 понеділок з 9:00 до 20:00

БУДІВНИЦТВО
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11

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÐÀÖÞª ÏÎ ÇÐІÇÓ ÄÅÐÅÂ. ÂÈÐІÇÊÀ ÒÀ ÐÓÁÊÀ
ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. (098) 674-62-60
ÁÓÐІÍÍß ÀÐÒ.ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ, ÏÐÎÊËÀÄÀÍÍß ÂÎÄÎÃÎÍÓ.
ÌÎÍÒÀÆ ÁÀØÒÈ ÐÎÆÍÎÂ. ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß. (067) 794-19-09
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ÍÀÄÀªÌÎ
ÒÅÕ. ÏÀÑÏÎÐÒ. AQUALIFE.NET.UA (096) 274-74-74
ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ØÂÈÄÊÎ,
ßÊІÑÍÎ, ÍÀÄІÉÍÎ. ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. BURWATER.COM.UA,
(096)955-94-94
ÁÓÐІÍÍß, ÏÐÎÅÊÒÓÂÀÍÍß ÀÐÒÅÇІÀÍÑÜÊÈÕ ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ
«ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 794-19-09
ÂÈÂІÇ ÑÌІÒÒß, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ. (068) 585-36-51
ÂÈÊÎÍÀÞ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐ. ÒÀ ÁÓÄ.ÐÎÁІÒ: ÏËÈÒÊÀ,
ØÏÀÒË., ØÒÓÊÀÒ., ËÀÌ., ÔÀÐÁ.,ÃІÏÑ. (067) 949-35-77
ÂÈÊÎÍÓÞ ÖÅÃËßÍÓ ÊËÀÄÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (068) 99843-57
Âèêîíóºìî äåìîíòàæí³ ðîáîòè, çåìëÿí³ ðîáîòè. Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ
òà ³íøå. (068) 799-51-79
Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³ «ï³ä êëþ÷». Áåñ³äêè, òåðàñè ç åôåêòîì
ñòàðîâèíè. (067) 895-95-32
ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÅÌËßÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÏІÄÉÎÌ ÁÓÄ.
ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÒÀ ІÍØÅ. (068) 799-51-79

512338

Çåìëÿí³ ðîáîòè, êîïàííÿ òðàíøåé, âèãð³áí³ ÿìè, äåìîíòàæí³
ðîáîòè «ï³ä êëþ÷». (068) 799-51-79
Êëàäêà öåãëè, êàìåíþ, òðîòóàðíà ïëèòêà. Áåòîíí³ ðîáîòè. (098)
118-84-07
ÊÎÏÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÊÎÏÊÀ.
×ÈÑÒÊÀ. (063) 314-80-37
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÊÀ ÊÐÈÍÈÖÜ «ÏІÄ ÊËÞ×». ÏÐÎÄÀÆ ÁÅÒÎÍÍÈÕ ÊІËÅÖÜ. ÇÂÅÐÒÀÒÈÑÜ ÇÀ ÒÅË. (096) 036-35-10
ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13
Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà, ñò³÷í³
ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü

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

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

«ÏІÄ ÊËÞ×» ÄÀÕÈ, ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÖІÍÀ ÇÀËÅÆÍÎ ÂІÄ
ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐІÀËÓ ÏÎÊÐÈÒÒß. (096) 257-20-56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß,
ÐÅÌÎÍÒ
«Ï³ä êëþ÷» àáñîëþòíî äîñòóïíî øïàëåðè, øïàòë³âêà, ìàëÿðêà,
ïëèòêà, ëàì³íàò, ³í. (068) 174-08-35
«ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÑІ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ. ØÂÈÄÊÎ.
ßÊІÑÍÎ. (068) 772-75-87
Bíóòð³øí³ ðîáîòè: êîìïëåêñíî, ÷àñòêîâî, äåêîðè òà ³íøå. Äåòàë³
çà òåë.: (096)336-81-37, (063)883-67-01
ÀÊÓÐÀÒÍÎ, ØÂÈÄÊÎ, ÄÅØÅÂÎ. ØÏÀËÅÐÈ, ÂІÄÊÎÑÈ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ. (067)169-03-20, (063)428-25-49
ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÈ: ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ
ÒÀ ІÍØÅ. (098)515-99-77, (093)993-49-70
Âñ³ âèäè ðîá³ò, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà, ïëèòêà, ôàðáóâàííÿ,
ëàì³íàò. (097) 041-52-18
ÆІÍÊÀ ÂÈÊÎÍÓª ÏÐÎÔÅÑІÉÍÓ ÏÎÊËÅÉÊÓ ØÏÀËÅÐ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ÁÀÃÅÒÈ. (068) 849-26-42
Ïàðêåòí³ ðîá: íàñòèëàííÿ ïàðêåòó, ïàðê.äîøêè, ëàì³íàòó.
Øë³ôóâàííÿ, ðåñòàâðàö³ÿ. (067) 758-27-04
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

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
3aì³íà, ìîíòàæ çì³øóâà÷³â, êðàí³â. Ðåìîíò, äåìîíòàæí³ ðîáîòè,
òîùî. (068) 168-65-25
ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 42812-25
Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâëåííÿ äóø, âàí,óí³òàç³â (098) 118-84-07
ÇÀÌІÍÀ ÌІÆÁÓÄÈÍ.ÒÐÓÁ (ÑÒÎßÊІÂ), ÂÑІ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕÍ.
ÏÐÎÂÅÄ. ÂÎÄÈ, ÒÀ ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. (068) 772-75-87
ÊÎÒËÈ, ÊÎËÎÍÊÈ, ÁÎÉËÅÐÈ. ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß. ÌÎÍÒÀÆ,
ÃÀÐÀÍÒІß. ÒÅÏËÎÁÓÄ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-12-25
ÎÏÀËÅÍÍß. ÐÅÌÎÍÒ. ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß ÒÐÓÁ ÍÀ ÃÀÇ, ÂÑÒÀÍÎÂË.ÊÎÒËІÂ, ÍÀÑÎÑІÂ, ÐÀÄІÀÒÎÐІÂ. (096)897-22-71,
(068)113-61-71
ÑÀÍÒÅÕÍІ×ÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÂÎÄÎÃІÍ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß.
(067) 905-04-57

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

512167

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

7.5 ÊÓÏËÞ

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

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

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

ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ: ÏІÍÎÏËÀÑÒ, ÌІÍ.ÂÀÒÀ, ÊÎÐÎ¯Ä.
ÍÈÇÜÊІ ÖІÍÈ. ßÊІÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ. (098) 132-12-31

DVD ðåêîðäåð Âîêñòåð, ïëåºð BBK ................ äîã. ........ (098) 524-22-36
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 .............................................. äîã. ........ (067) 166-63-52
Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93
Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41
Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31
Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29
Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³ äîðîãî .............. äîã. ........ (067) 777-76-00
Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99
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

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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ

6.14 ÏÐÎÌ.ÎÁËÀÄÍÀÍÍß
ÒÀ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ

«AAAAABC». 100% PÅÌÎÍÒ ÕOËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÂÄÎÌÀ.
ÃÀÐÀÍÒІß. ÇÀÁÈÐÀªÌÎ Á/Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ (098) 814-2477

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ
1 Áðèãàäà ôàñàäíèê³â âèêîíàº ïðîôåñ³éíå óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
(097) 889-69-22
100% ÓÒÅÏËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊІÂ ÒÀ ÊÂÀÐÒÈÐ. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ ÒÀ
×ÀÑÒÊÎÂÎ! ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÌÎÁ.ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)88367-01
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

ÊÓÏËÞ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÃÇ-110. ÄÎÐÎÃÎ. (068) 399-74-51

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

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

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

«ABAM» ìè íåäîðîãî âèâàíòàæèìî ³ ïåðåâåçåìî ìåáë³, êâàòèðè,
îô³ñè, ñêëàäè, ³íøå. (067)947-31-81
«Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäîðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06
«Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí.,
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61
«Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79
0áð³çêà äåðåâ! Àâàð³éí³, ïëîäîâ³. Ðîçïèë, êîð÷óâàííÿ,
ïîäð³áíåííÿ. Íåäîðîãî. (098) 409-89-94
1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19
100% 0ãîðîäí³ ðîáîòè, çáèðàííÿ êàðòîïë³,ìîæó ðîáèòè çàêðóòêè,
³íøó æ³íî÷ó ðîáîòó (096)4-58-97-54
100% A ìè âèêîíóºìî: äåìîíòàæí³, çåìëÿí³ ðîá, ï³äéîì áóä.
ìàòåð³àëó. Âèâ³ç ñì³òòÿ (068) 799-51-79
100% Bèâ³ç ñì³òòÿ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè, ï³äéîì áóä.ìàòåð³àëó òà
³íøå. (068) 585-36-51
100% ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, ïàéêà òðóá, íà äîìó äî
30 êì â³ä Â³ííèö³. (096) 317-76-68, Ñàøà
3aì³íà òà ìîíòàæ çì³øóâà÷³â, êðàí³â, äâåðíèõ ðó÷îê, ïîëè÷îê,
ïë³íòóñ³â, òîùî. (068)168-65-25
3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â,
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25
A ìè âèêîíóºìî ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, îô³ñ³â. Ìèòòÿ
â³êîí. ßê³ñíî! (096458-97-54

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ,
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ
7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ
0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31
1 Øâ.ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ..................... äîã. .......... 09-7560-0-631
Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31
Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............(097)5600631
АВТОКЛАВИ. ....................................................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
Áóðæóéêà ................................................... äîã. ........ (096) 998-42-75
Ãàç.êîëîíêà, ëþñòðà, øóáà íàòóðàë ............... äîã. ........ (098) 224-54-36
Äèòÿ÷å ë³æêî, ïðîãóëî÷íèé â³çîê .............. 550ãðí. ........ (067) 504-70-63
ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ ТА З/Ч .......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.ДВИГУНИ. РЕМОНТ...............................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.КУКУРУДЗОЛУЩІЛКИ ........................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
ЕЛ.МЛИНИ, БУРЯКОРІЗКИ ......................................................ДОГ. ................ (067) 756-91-86
Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72
Êîòëè Ê×Ì, ÀÃÂ, êèëèì,âåðñòàò äåð .......... ï³âö³íè ........ (067) 981-70-94
Êóõ.ñêëÿí.ñò³ë, 2 ñò³ëüöÿ,òðåíàæ. ................... äîã. ........ (098) 224-54-36
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
Ï³àí³íî, õîðîøèé ñòàí ................................. äîã. ........(067) 912-99-11
Ñîêîâèæèìàëêó-øèíêîâêó ............................. äîã. ........ (097) 548-04-31
Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19
Õîëîäèëüíèê, ãàç.êîëîí, äâèã.3êÂò ............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ
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

555111
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A ÿ îáð³æó Âàì äåðåâà,ã³ëëÿ. Ðîçïèë íà äðîâà, êîð÷óâàííÿ ïí³â,
ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê (063) 747-32-80
Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 185-9839
Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62
Peìîíò, çàì³íà, ìîíòàæí³, äåìîíòàæí³, òîùî. Îïëàòà ïîãîäèííà,
àáî äîãîâ³ðíà. (068168-65-25
À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ.
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19
À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096) 317-76-68
Àíòåíà ñóïóòíèêîâîãî ÒÁ, ðåìîíò, ìîíòàæ,Ò2, ïðîøèâêà
êàíàë³â. Ïðîäàæ îáëàäíàííÿ. (067) 240-70-16
Âñòàíîâë. ãàç.êîëîíîê âñ³õ êîíñòðóêö³é, ãàç.êîòë³â, ãàç.
êîíâåêòîð³â,åë.áîéëåð³â (097)272-39-81, (093)809-22-91

512597

ÃÐÓÁÀ: ÐÅÌÎÍÒ І ×ÈÑÒÊÀ ÄÈÌÎÕÎÄІÂ ÂІÄ ÑÀÆІ. (099)
549-09-19

512598

Çàâàíòàæåííÿ, ðîçâàíòàæåííÿ ìåáë³â. Äåìîíòàæ, ìîíòàæ òà
³íø³ ïîñëóãè. (098) 389-18-47
511665

Çð³æåìî àâàð³éí³ äåðåâà, ïîäð³áíåííÿ ã³ëîê, ïîðóáàºìî, ³íøå.
(067)697-71-21, Ñåðã³é
Çð³æó äåðåâà, ïîðóáàþ, ïî÷èñòþ, ³íøå. (099) 177-79-33
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
Ïåðåòÿãóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067) 252-38-62
Ïåðåòÿæêà. Ðåìîíò äèâàí³â, êð³ñåë, ñò³ëüö³â, ïðóæèí íà äîìó.
(096) 753-22-89
Ïîð³çêà äåðåâ/äðîâ, âñ³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ñàäîâî-îãîðîäí³
ðîáîòè. Ïðèºìí³ ö³íè. (067) 697-71-21, Ñåðã³é
Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Ðåñòàâðàö³ÿ. Çàáèðàºìî á/â. Çàïðàâêà
ôðåîíîì. (096) 203-92-72, 46-34-71
Ðåìîíò øâ.ìàøèí, îâåðëîê³â, åëåêòðîïðèâîä. Ãàðàíò³ÿ. (093)
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96
ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó
ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. (098) 385-93-90
Ðåìîíò, âñòàíîâë., çàïóñê ãàçêîëîíîê áóäü-ÿêîãî âèðîáí. òà
ìîäåëåé. (098) 132-14-22
Ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò, ñàíòåõí³êó ç âè¿çäîì íà
ä³ì äî 30êì â³ä Â³ííèö³ (096)317-76-68, Îëåêñàíäð.

511939

Ñóïóòíèê. Viasat òà åô³ðíå ÒÁ áåç àáîíïëàòè, òþíåðè,
êîíâåðòîðè,àíòåíè.Ñìàðò ÒÂ. (093) 406-34-54
ÒÅÐÌІÍ. ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ç
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í
(067)735-17-72, (095)295-91-06
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ ÍÀ ÄÎÌÓ, ßÊІÑÍÎ
Ç ÃÀÐÀÍÒІªÞ, ÂÈ¯ÇÄ Â ÐÀÉÎÍ. (067)934-37-81, (098)57371-28

Òåðì³íîâèé ðåìîíò õoëîäèëüíèê³â âäîìà. Ãàðàíò³ÿ. Çàáèðàºìî
á/â õîëîäèëüíèêè. (098)814-24-77, Þð³é
ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ.
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-49-99

512598

АВТО, МОТО
8. АВТОМОБІЛІ

Ïðîäàì òðàêòîð Ò-25À ç êàá³íîþ, 2 ïðè÷åïè ñàìîñêèäè, 2 ïëóãà
ë³âèé, ïðàâèé,ôðåçà (096) 806-97-19

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

8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ

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

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

Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17
Ôîðä-Òðàíçèò, 2005ð.â., êóçîâ 3.2õ2,2ì, àëþì³í³é. (066) 738-80-55

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

8.3 ÊÓÏËÞ

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

Tepì³íîâî Êóïëþ Âàø àâòîìîá³ëü! Áóäü-ÿêèé! Äîðîã³, äåøåâ³,
ï³ñëÿ ÄÒÏ,³íø³.Äîðîãî (067) 231-33-45
Àâòî áóäü-ÿêå êóïëþ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ (096) 003-06-75
Àâòî, ïðè÷åïè òà ñêóòåðè, ìîïåäè êóïëþ (067) 136-23-76
Àâòîâèêóï ÂÀÇ, Ëàäà, ³íîìàðêè, øâèäêî. (096) 003-62-75

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

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. Äocòàâêà: ï³ñîê,
â³äñ³â, ùåá³íü,³í (068) 18598-39
Docòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü, êàì³íü, ãëèíà, ÷îðíîçåì,³íøå.
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ. (068)185-98-39

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

(096) 838-33-73
ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06

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

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

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

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

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

(067) 431-40-34

Äèñïåò÷åðñüêà. À/ì «Ðåíî-Òðàô³ê» 2005 ð., 5 ÷îëîâ³ê + âàíòàæ
äî 1 ò. (067) 773-04-48
Äîñòàâêà ÷îðíîçåìó, ïåðåãíîþ, ãëèíè, ï³ñîê. (097) 533-55-82
Äîñòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, êåðàìçèò, öåìåíò, ùåá³íü. Äîñòàâêà ó
ì³øêàõ. (067) 680-96-04
Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25
ò. (063) 276-11-57

512166
508516

555111

508516

РОБОТА, ПОСЛУГИ
9. РОБОТА
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ,
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ
Âàíòàæíèê-åêñïåäèòîð, äîñòàâêà íàïî¿â ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. (067)
431-01-43
ÂÎÄІÉ Ç Ä/Ð ÍÀ ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐІ, ÔÓÑÊÑІ. Ò. ÏÎÑÒІÉÍÀ
ÐÎÁÎÒÀ ÍÀ ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂІ. (067) 242-36-47
ÂÎÄІÉ ÍÀ ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ (ÑÀÌÎÑÊÈÄ). (063) 11349-13
ÂÎÄІÉ ÍÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄ ÌÀÍ (ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐ). (063) 113-49-13
ÂÎÄІÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À (ÑÒÀËÅÂÀ ÂÎËß).
(063) 113-49-13

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ
Áàðèñòà-êóõàð ôð³ ïðîöåñó íà Êè¿âñüêó (Âîäîêàíàë), 8-20, 3/3,
ç/ï 6500-7200ãðí. (098) 254-25-76, Ìàðèíà
Êóõàð íà äîìó, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, 1 ðàç íà òèæäåíü. Òÿæèë³â
(ð-í Ìð³¿). (098) 770-34-32
Ðîá³òíèöÿ ç ä/ð ïîòð³áíà â ïåêàðíþ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïèð³æê³â,
ð-í Öåíòð.ðèíêó. (067) 709-08-90

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ
0xopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ.
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37
ÂÎÄІÉ-ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ ÃØÐ. ÔÎÐÌÀ, ÏÎÂÍÈÉ ÑÎÖÏÀÊÅÒ. Ç/Ï
ÑÂÎª×ÀÑÍÎ. (067)430-53-76, (093)115-78-85
ÍІ×ÍÈÉ ÑÒÎÐÎÆ, 35-45 ÐÎÊІÂ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. ÍІ×
×ÅÐÅÇ ÍІ×. (068) 160-20-78
ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 350-450ÃÐ/ÄÎÁÀ. ÂÀÕÒÀ, ÔÎÐÌÀ, ÄÎÑÒ,
ÏÐÎÆÈÂ.ÇÀ ÐÀÕ.ÔІÐÌÈ. ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊ (067)430-24-67,
(067)158-65-33

¹ 40 â³ä 5 æîâòíÿ 2022 ðîêó
ÊÎÌÔÎÐÒÍІ ÓÌÎÂÈ, ÐІÑÒ ÄÎ ÊÅÐІÂÍÈÊÀ, ÇÍÈÆÊÈ ÍÀ
ÎÄßÃ, ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍІÑÒÜ ÍÀ ÐІÊ, ÁÐÈÃÀÄÍÈÉ ÌÅÒÎÄ, ÍÎÂÅ
ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. (093) 943-20-99

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) 234-1216

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ
ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ/×ÎË. ÄÎ 65
Ð. Ç/Ï 1100-1600 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)01283-93
ØÓÊÀÞ ÆІÍÊÓ ÏÎ ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ ÆІÍÊÎÞ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ
(ÕÎÄß×À). Ð-Í ÂÈØÅÍÜÊÀ. (067) 272-79-64

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ

9.22 ÐІÇÍÅ
ÔÀÑÓÂÀËÜÍÈÖІ ÏÒÈÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. Ð-Í
ÎËІªÆÈÐÊÎÌÁІÍÀÒÓ. (068) 888-01-98

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

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

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

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.

À ìè øóêàºìî ðîáîòó! Òðîòóàðíó ïëèòêó ïîêëàäåìî. Äåøåâî.
ßê³ñíî. Äåòàë³ ïî òåë.: (067)877-27-92, Áîðèñ

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

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ,
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ
ÄÂІÐÍÈÊ (ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊ ÄÂÎÐÓ) ÏÎÒÐІÁÅÍ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ.
(067) 896-40-14

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
Æ³íêà ç ³íâàë³äí³ñòþ øóêàº ðîáîòó.Ðîçãëÿíó âàð³àíòè.Äèñïåò÷åð,
ïîøèòòÿ îäÿãó,³í. (098) 178-01-47
×îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó. (098) 621-57-60
Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîííèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90

10. НАВЧАННЯ
10.1 ÍÀÂ×Ó
Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³.
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00

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

À ìè çàïðîøóºìî! Ãðà íà ã³òàð³, ôîðòåï³àíî, âîêàë, õîðåîãðàô³ÿ.
Áåçêîøòîâíî. (097) 437-46-19

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß-ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÍÈÖß ÏÎÒÐІÁÍÀ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÅ ÌІÑÖÅ ÐÎÁÎÒÈ. (067) 896-40-14

Àíãë. ìîâà 1-11 êëàñ. Іíäèâ³äóàëüí³ ïîÿñíåííÿ, øâèäêèé ðåçóëüòàò, äîñòóïí³ ö³íè. (073) 428-92-53

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß. ÄÇÂÎÍÈÒÈ ÏІÑËß 15-00. (093) 433-64-65

ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 13080-89

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ

Àíãë³éñüêà òà ôðàíöóçüêà. Ïåðåêëàäè. Ðåïåòèòîðñòâî. Äîìàøí³
çàâäàííÿ. (093) 342-36-68

Ïpoäàâ÷èíÿ â ìàãàçèí îäÿãó íà ÖÐ, â³ê 25-45ð, ã/ð 8.00-17.00.
Ç/ï â³ä 7500 ãðí. (097) 623-89-65

ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ, ÍІÌ., ÏÎËÜÑÜÊÀ, ÔÐÀÍÖ., ×ÅÑÜÊÀ. ÃÎÒÓªÌÎ ÄÎ
ÓÊÐ.ÒÀ ÌІÆÍÀÐÎÄ. ІÑÏÈÒІÂ (063)130-80-89, (067)433-29-54

ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÐÎÄÓÊÒІÂ, Ã/Ð: 8.00-20.00.
ÑÌІÐÍÎÂÀ, 23/6, Ð-Í 3 ËІÊÀÐÍІ. (067) 369-30-42

Ìàòåìàòèêà 7-11 êë. Ï³äãîòîâêà äî ÄÏÀ, ÇÍÎ. Іíäèâ³äóàëüíî òà
îíëàéí. (068)300-09-85, (093)696-72-32

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ

Ìàòåìàòèêà äëÿ ó÷í³â 7-11 êëàñ³â òà ñòóäåíò³â êîëåäæ³â.
Ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. (067) 937-98-14, 67-51-90

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

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ,
маляр по фарбуванню металовиробів,
коваль на постійну роботу. Терміново!
(067) 743-25-95
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÀÐÃÎÍÍÎ-ÄÓÃÎÂÎÃÎ ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß,Â Ò.×
ÀËÞÌІÍІªÂІ ÑÏËÀÂÈ. ÑËÞÑÀÐІ Ç Ä/Ð. (067) 433-15-81
ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ Â ÖÅÕ ÏÎ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÀÕ. (097) 49448-32
ÏÐÀÖІÂÍÈÊ Â ÑÀÓÍÓ. ÓÌÎÂÈ ÏÐÈ ÑÏІÂÁÅÑІÄІ (067) 43031-41, ÏÅÒÐÎ ÑÅÌÅÍÎÂÈ×
ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÄËß ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÇÀËІÇÎ-ÁÅÒÎÍÍÈÕ
ÊІËÅÖÜ. ÏÎÂÍÀ ÇÀÉÍßÒІÑÒÜ. ÑÅÐÅÄÍß ÇÀÐÎÁІÒÍÀ ÏËÀÒÀ
15000-20000 ÃÐÍ. ÇÂÅÐÒÀÒÈÑß ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ: (096)
036-35-10

Ðåïåòèòîð ç ìàòåìàòèêè òà óêð.ìîâè 1-9 êëàñè îíëàéí ³ îôëàéí,
ð-í Âèøåíüêà. (097) 217-67-04

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА
12.2 ÊÓÏËÞ
Â³äåîìàãí³òîôîí ÂÌ-12 Åëåêòðîí³êà .......... äîðîãî ........ (068) 399-74-51
Ìóç.öåíòð ç ïóëüòîì,ïëàíøåò, íîóò ............... äîã. ........ (068) 316-39-24

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

Ðîá³òíèê ÷îë.äî 35ð.â ñìò Ñòðèæàâêà ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî.
Õàð÷óâ.,æèòëî áåçêîøò. (098) 134-49-99

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

Ôàñàä÷èê ïîòð³áåí ç äîñâ³äîì ðîáîòè â áðèãàäó. (095) 492-60-05

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

ØËІÔÓÂÀËÜÍÈÊ ÄÅÐÅÂ’ßÍÈÕ ÄÅÊÎÐІÂ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ
ÍÅ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÈÉ. (096) 899-70-50

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

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ,
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ

13. ІНШІ ПОСЛУГИ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». (068) 160-20-78

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ
ÌÀÉÑÒÐÈ Ç ÐÅÌ., ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß ÂÇÓÒÒß. ÍÀÂ×ÀªÌÎ ÔÀÐÁÓÂÀÒÈ. ÄÐÓÆÍІÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ, ÇÐÓ×ÍÅ ÐÎÁ.ÌІÑÖÅ. Ç/Ï ÂІÄ
12000ÃÐÍ., ÇÀËÅÆÈÒÜ ÂІÄ Ê-ÑÒІ ÇÐÎÁËÅÍÎÃÎ ÂÇÓÒÒß.
(098) 717-05-17
ØÂÀ×ÊÀ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. ÎÔІÖІÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Ç/Ï ÂІÄ 15000 ÃÐÍ. (096) 690-50-29
ØÂÀ×ÊÀ! ÏÍ-ÏÒ Ç 8.00 ÄÎ 17.00. Ç/Ï 2 ÐÀÇÈ ÍÀ ÌІÑ.

512080

11. ДАЧА, САД, ГОРОД,
СГ.ПРОДУКЦIЯ

ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ ÍÀ ÁÓÄ.ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ. Ç/Ï 700 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (097)
934-70-11

Ñòîëÿð-ñòàíî÷íèê, ìåáëÿð, ñëþñàð ÊІÏ. Âàõòà. ì.Êè¿â. Ïðîæèâàííÿ. Ç/ï 25000 ãðí. (098) 488-05-06

512410

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

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

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

513021

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

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ 800ÃÐ/ÄÎÁÀ. Ì.ÂІÍÍÈÖß. Â ÎÔІÑ.ÖÅÍÒÐ.
ÏÎÂÍ.ÑÎÖ.ÏÀÊÅÒ.ÁÅÇ ØÊІÄË.ÇÂÈ×ÎÊ. (067)430-53-76,
(093)115-78-85

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

13

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

512948

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

(067) 431-88-99
Äîïîìîæó ëåãêî êèíóòè ïàëèòè òà âæèâàòè àëêîãîëü. (067)91299-11

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ

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

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

Ë³êóâàííÿ ñïèíè òà ãðèæ. Ë³êóâàë. ìàñàæ, óñóíåííÿ âèâèõ³â,
íàï³ââèâèõ³â, äèñê³â. (098) 394-96-99

468084

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

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

15. ЗНАЙОМСТВА
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ
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

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ
511607

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
Àíòèêâàð³àò. Ìîíåòè áóäü-ÿêîãî ïåð³îäó äëÿ ñåáå. Äîðîãî.
(067)93317-24
512992

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÐІÇÍІ, ÑÒÀÐІ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ, ÃÐÀÌÎÒÈ, ÍÎÆІ,
ÁІÆÓÒÅÐІß ÑÐÑÐ, ІÃÐÀØÊÈ. (097) 111-68-62
ÄÎÐÎÃÎ ÊÀÐÒÈÍÈ, ІÊÎÍÈ, ÌÎÍÅÒÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÎÐÄÅÍÈ,
ÌÅÄÀËІ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ ÐІÇÍІ ÒÀ ІÍ. (096) 437-03-19
Äîðîãî ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, áóñè (ÿíòàðí³, êîðàëîâ³), ñòàòóåòêè, ³êîíè,³íøå. (067) 901-51-14

512121

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

513000

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) 93317-24
ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËІ, ÇÍÀ×ÊÈ, ІÊÎÍÈ. ÊÀÐÒÈÍÈ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÔÀÐÔÎÐ.ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ. (098) 753-77-50
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÅËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÓÍÈ, ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ. ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
511899

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ
Ïðîäàì ï³àí³íî «Óêðà¿íà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (066) 793-15-43
Ïðîäàì ï³àí³íî, õîðîøèé ñòàí. (067912-99-11
Ï³àí³íî «Áåëîðóñü». Ö³íà 1500 ãðí. Òåëåôîíóâàòè 9-18.00 â ðîáî÷³
äí³. (063) 825-07-21

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ
À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68
Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10 ðîê³â. Ö³íà 1000 ãðí. (0-964589-754
Òåðì³íîâî äëÿ ïîòðåá ÇÑÓ ïðîäàþòüñÿ: 2 ñêåéòáîðäè, ñàìîêàò,
ðîëèêè. (097) 477-36-61

17. ТВАРИНИ
17.1 ÏÐÎÄÀÌ
Ïðîäàì öóöåíÿòà àëàáàÿ, 1 ì³ñÿöü, íåäîðîãî. (097)702-03-24,
(098)646-70-39

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ
Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð UAD0000008ZGF000, ä³éñíà äî
24.04.2027, íà ³ì’ÿ Ïàâëîâ Ïàâëî. Ââàæàòè íåä³éñíîþ. Òåë. íå
âêàçàíèé
Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ
ÂÕÐ437873 â³ä 02.08.2017, íà ³ì’ÿ Îñòàâíåíêî Ñåðã³é. Ââàæàòè
íåä³éñíîþ. Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ íà ³ì’ÿ Õàëåï Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷. Ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. (050) 183-94-52
Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì‘ÿ Ñèäîð÷óêà Ðîìàíà Âîëîäèìèðîâè÷à. Ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ íà ³ì’ÿ Êó÷³íîâà
Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 25.01.1980ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíèìè â
çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíî êàðòó öèôðîâîãî òàõîãðàôà UAD0000006FF6000 ä³éñíà
â³ä 31.08.2020ð äî 31.08.2025ð íà ³ì’ÿ Øòàíãðåò Îëåêñàíäð
Ìèêîëàéîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî
Âòðà÷åíó êàðòêó âîä³ÿ íîìåð UAD0000003JSI000 íà ³ì’ÿ Ñëîáîäÿíþê Ìàêñèì Àíàòîë³éîâè÷ (23.01.1992 ð.í.) ââàæàòè íåä³éñíîþ.
Òåë. íå âêàçàíèé
Â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ 190967 íà ³ì’ÿ Êó÷³íîâà Àíòîíà Þð³éîâè÷à 05.04.1989 ðîêó íàðîäæåííÿ ââàæàòè íåä³éñíèìè
ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ. Òåë. íå âêàçàíèé
Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà áóä³âë³ ¹152 â³ä
10.05.1976ð. âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó Â³ííèöüêî¿
ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ ¹451 â³ä 10.07.75ð. íà ³ì‘ÿ Ùåðáèíà
Þð³é Ôåäîðîâè÷, çà àäðåñîþ: ïðî¿çä 2-é Ãíàòà Þðè,7. Ââàæàòè
íåä³éñíèì â çâ'ÿçêó ç âòðàòîþ.
Âòðàòà äîêóìåíò³â íà ñåðåäó:
Âòðà÷åíèé äèïëîì ÂÀ
¹22777326 (23 ÷åðâíÿ 2003 ð.), äèïëîì ÂÀ ¹30275094 (30 ÷åðâíÿ 2006 ð.), òà äèïëîì ÂÀ ¹32301302 (29 ÷åðâíÿ 2007 ð.) âèäàí³
Êîñ³âñüêèì ³íñòèòóòîì ïðèêëàäíîãî òà äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà
Ëüâ³âñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. Ââàæàòè íåä³éñíèìè.
Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïðèïèñíå ñâ³äîöòâî íà ³ì'ÿ
Êàìç³íîâ Ñàÿí Õàéðóëëîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

Âòðà÷åíî àòåñòàò ç³ øêîëè 2003ð. íà ³ì‘ÿ Âèäàâñüêà Ëþäìèëà
Âîëîäèìèð³âíà. Ââàæàòè íå ä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî

ÁÐÓÕÒ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÈÉ, ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І.
ÌÀÃÍІÒÎËÀ SHARP ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64

Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ÂÍ 22252325,
âèäàíèé 20 ÷åðâíÿ 2003ð. âå÷³ðíüîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ
ІІ-ІІІ ñòóïåí³â ¹24 ì. Â³ííèö³ íà ³ì’ÿ Ìåëüíèêà Àíòîíà Þð³éîâè÷à,
òà äîäàòîê äî íüîãî Â ¹037112. Ââàæàòè íå ä³éñíèìè. òåë. íå
âêàçàíî

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

508516

512980

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

506662

512641

ÄÓÕÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ÒÀ ÊÎÐÎÁÊÈ Ç ÏІÄ ÄÓÕІÂ: ÔÐÀÍÖІß ÒÀ
ÑÐÑÐ. ÄÎÐÎÃÎ! (098) 753-77-50
ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁІÆÓÒÅÐІß,
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-46-64,
57-30-64
ÊÓÏËÞ ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇ, ÊÀÒÀËÈÇÀÒÎÐ, ËІ×ÈË.ÃÅÉÃÅÐÀ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (098) 753-77-50

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

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â, ÌÀÃ.»ÌÀßÊ» (097) 872-46-64,
57-30-64

508516

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І,
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ІÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІÞ,
ÐÀÄßÍÑÜÊІ ІÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ, ÄÈÒ. (097) 872-46-64,
57-30-64
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

ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ,
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒ ÎËІÌÏÓÑ, ÊÎÄÀÊ, ÑÎÍІ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ
ØÀÐÏ, ÑÀÍÉÎ ÒÀ ІÍØÅ. (098) 753-77-50
ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ ÐІÇÍІ, ÔÎÒÎÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍÈ,
ÐÀÄІÎÏÐÈÉÌÀ×І, ІÃÐÈ ÅËÅÊÒÐÎÍІÊÀ. (096) 437-03-19
×ÀÑÒÎÒÎÌІÐ, ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔ, ÃÅÍÅÐÀÒÎÐ ÑÈÃÍÀËІÂ,
ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ, ÐÀÄІÎÏÐÈÁÎÐÈ. ÄÎÐÎÃÎ. (098) 753-77-50
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«ВИХОВУВАТИ СВІДОМИХ
ГРОМАДЯН — МІЙ ОБОВ’ЯЗОК»
Досвід  На своїх уроках офіцер запасу
Віктор Гоменюк навчає старшокласників
основ військової та тактичної підготовки.
Під час інтерв’ю із ним, журналісти
RIA спробували розібратися, чому
військово-патріотичний вишкіл має стати
обов'язковим для української молоді
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Ó ïåðøó íåä³ëþ æîâòíÿ â íàø³é êðà¿í³ â³äçíà÷àþòü Äåíü â÷èòåëÿ. Ñïåö³àëüíî äî ö³º¿ äàòè ìè
ïîãîâîðèëè ç Â³êòîðîì Ãîìåíþêîì, ÿêèé âèêëàäàº ïðåäìåò Çàõèñò Óêðà¿íè ó Â³ííèöüêîìó ë³öå¿
¹ 23. Ñàìå çàâäÿêè öüîìó ïðåäìåòó ó÷í³ òà ó÷åíèö³ 10–11 êëàñ³â
îòðèìóþòü çíàííÿ ç îñíîâ çàõèñòó Â³ò÷èçíè, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó,
îñíîâ ìåäè÷íèõ çíàíü òîùî.
Â³êòîð Ãîìåíþê êàï³òàí çàïàñó. Ãîâîðèòü, ùî äî øêîëè
ïðèéøîâ ïðàöþâàòè íà ïî÷àòêó 90-õ çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà
ç â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ. Îäíàê ÷è íå îäðàçó òàêó
ïîñàäó â Óêðà¿í³ ë³êâ³äóâàëè. Òîä³
â³í é ñòàâ ó÷èòåëåì ïðåäìåòà, ùî
íèí³ íàçèâàºòüñÿ Çàõèñò Óêðà¿íè.
— Âèõîâóâàòè ó÷í³â âìîòèâîâàíèìè òà ñâ³äîìèìè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè — öå îäèí ³ç ìî¿õ
îñíîâíèõ îáîâ’ÿçê³â, — ïîÿñíþº
Â³êòîð Ãîìåíþê. — Â óìîâàõ øèðîêîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ðô
ï³äõîäè äî âèêëàäàííÿ öüîãî
ïðåäìåòà äåùî çì³íèëèñÿ. Ðàçîì ³ç þíàêàìè òà þíêàìè ìè
íàìàãàºìîñÿ àíàë³çóâàòè ïîòî÷íó
ñèòóàö³þ, ðîçáèðàòèñÿ ó ïîä³ÿõ,

ùî â³äáóâàþòüñÿ, ðîáèòè ç öüîãî
âèñíîâêè. Âîíè ìàþòü ðîçóì³òè,
ùî òàêå àãðåñ³ÿ òà ÿê â³ä íå¿ çàõèùàòèñÿ.
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà, éîãî ðîáîòà ïîëÿãàº íå ëèøå ó âèêëàäàíí³ ïðåäìåòà, àëå é ó âèøêîë³.
Îô³öåð çàîõî÷óº ä³òåé äî â³äâ³äóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ãóðòê³â:
«Âëó÷íèé ñòð³ëåöü», «Þíèé
êîìàíäèð», «Çàõèñíèê Áàòüê³âùèíè», ïðîïîíóº ãðàòè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíó ãðó «Äæóðà».
Öå, íà éîãî äóìêó, º âàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Â óêðà¿íñüêèõ ðåàë³ÿõ, îòðèìàí³
íà óðîêàõ Çàõèñòó Óêðà¿íè íàâè÷êè, à ñàìå ïî÷àòêîâèé â³éñüêîâèé
âèøê³ë òà îñíîâè ìåäè÷íèõ çíàíü,
îáîâ’ÿçêîâî çíàäîáëÿòüñÿ ä³òÿì
ó ìàéáóòíüîìó. Òåîðåòè÷í³ çíàííÿ
òàêîæ ñòàíóòü «çáðîºþ» ó ïðîòèñòîÿíí³ âîðîæ³é ïðîïàãàíä³.
— Ìè áà÷èìî, ùî ðîñ³ÿ
íàâ'ÿçóº íàì ñâîþ ïðàâäó. Îäíàê âñ³ì âæå çðîçóì³ëî, ùî ïîÿâà
ðîñ³¿ — öå çàâæäè ðóéíóâàííÿ,
ãîðå òà ñëüîçè. Ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ ìàþòü áóòè ñâ³äîìèìè
öüîãî, — ïðîäîâæóº ó÷èòåëü. —
Ó 2014 ðîö³ îäèí ì³é ó÷åíü ³ç
âèïóñêíîãî êëàñó âò³ê ç äîìó
òà ïî¿õàâ íà Äîíáàñ çàõèùàòè

Óêðà¿íó. Ìè òåëåôîíóâàëè éîìó,
ïðîñèëè, ùîá ïîâåðíóâñÿ, õî÷à á
àòåñòàò çàáðàòè. Â³í éîãî çàáðàâ
³ ïî¿õàâ íàçàä. Ïåðåáóâàþ÷è òàì,
â³í çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ ñóõîïóòíèõ â³éñüê. Çàðàç
â³í ìàéîð. Öå îäèí ³ç ïîêàçîâèõ
ïðèêëàä³â òîãî, ùî ìè ðîáèìî
ñâîþ ðîáîòó ïðàâèëüíî.
Âòîðãíåííÿ ðô ïîçíà÷èëîñÿ
íà êîæíîìó óêðà¿íöåâ³. Íå îìèíóëî ä³òåé, ÷è¿ áàòüêè, áðàòè ÷è
òî ñåñòðè ïî¿õàëè íà ïåðåäîâ³ ïîçèö³¿ ôðîíòó. Â³êòîð ðîçïîâ³äàº,
ùî ÷àñîì ó÷í³ ðîçïîâ³äàþòü éîìó
ïðî âèïàäêè, êîëè êîãîñü ³ç ¿õí³õ
çíàéîìèõ ïîðàíèëè àáî âáèëè.
Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ, êàæå ó÷èòåëü,

— Ñüîãîäí³ íà ôðîíò³
÷îòèðè â³ííèöüê³
âèêëàäà÷³ Çàõèñòó
Óêðà¿íè. Óñ³ ³íø³, õòî
çàðàç íå òàì — áóäóòü
òàì, — êàæå â÷èòåëü
âàæêî çíàõîäèòè ïîòð³áí³ ñëîâà, ³íîä³ íåìîæëèâî ñòðèìóâàòè
ñëüîçè.
— Öå íåîñÿæíèé á³ëü, ³
íå ëèøå öèõ ä³òåé, à âñüîãî
íàðîäó, — ãîâîðèòü Â³êòîð Ãîìåíþê. — Ñüîãîäí³ íà ôðîíò³
÷îòèðè â³ííèöüê³ âèêëàäà÷³ Çàõèñòó Óêðà¿íè. Óñ³ ³íø³, õòî çàðàç
íå òàì — áóäóòü òàì. Ïîêè ìàºìî
÷àñ, ïîòð³áíî ïîñèëåíî ïðàöþâàòè íàä ï³äãîòîâêîþ ìîëîä³ ó íàïðÿìêó íàö³îíàëüíîãî ñïðîòèâó.
Êîëè ãîâîðèìî ïðî ñïðîòèâ,
òî ìàºìî íà óâàç³ ÒðÎ, äîáðîâîëü÷³ áàòàëüéîíè, íàö³îíàëüí³
êîðïóñè, ïàðòèçàíñüêèé ðóõ. Ä³òè
ìàþòü çíàòè ïðî öå â ³ñòîðè÷í³é
ðåòðîñïåêòèâ³, ìàþòü çíàòè, ÿê

Віктор Гоменюк заохочує дітей до відвідування
різноманітних гуртків. Говорить, що його робота полягає
не лише у викладанні предмета, але й у вишколі
öå ïðàöþº çà íèí³øí³õ óìîâ. Öå
¿ì äîïîìîæå â ìàéáóòíüîìó.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ìàéáóòíº, Â³êòîð
ìàº íà óâàç³ ³ìïåðñüê³ àìá³ö³¿ ðô
òà ðîñ³ÿí, ùî â³ä íèõ, íà éîãî
äóìêó, òàì íå â³äìîâëÿòüñÿ íàâ³òü
ï³ñëÿ çì³íè ïîë³òè÷íîãî êåð³âíèöòâà â êðà¿í³-àãðåñîðö³. Íèí³øíº
òà íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ ìàþòü áóòè
ãîòîâèìè äî ìàéáóòí³õ ïðîòèñòîÿíü ç ï³âí³÷íèì ñóñ³äîì.
Äëÿ åôåêòèâíîãî âèøêîëó
âæå çàðàç ìàº ïîêðàùóâàòèñÿ
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íèí³ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â º áðàê íàâ÷àëüíî¿
çáðî¿, ìàêåò³â, ìàíåêåí³â, ³íøîãî
îáëàäíàííÿ. Ìàº áóòè íàëàãîäæåíà ñï³âïðàöÿ ç â³éñüêîâèìè
÷àñòèíàìè, ïðîâîäèòèñÿ òåìàòè÷í³ åêñêóðñ³¿, ëåêö³¿, òðåí³íãè.
Âàæëèâèì º ï³äãîòîâêà é ñàìèõ
âèêëàäà÷³â Çàõèñòó Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà, öüîãîð³÷
â³ííèöüê³ ôàõ³âö³ âæå ïðîéøëè
6-ãîäèíí³ ïðàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ.
¯ì ïðîâîäèëè òðåí³íã ç òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ì³ííî¿ íåáåçïåêè,
âîãíåâî¿ ï³äãîòîâêè, îïðàöüîâóâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà âèêîðèñòàííÿ
ñõîâèù òà óêðèòò³â ïðè çàãðîç³
àâ³àö³éíèõ, ðàêåòíèõ òà àðòèëåð³éñüêèõ îáñòð³ë³â.
— ß ââàæàþ, ùî ï³ñëÿ íàøî¿
ïåðåìîãè ïîòð³áíî çàïðîâàäèòè îáîâ’ÿçêîâ³ íàâ÷àëüíî-ïîëüîâ³ íàâ÷àííÿ äëÿ õëîïö³â òà
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çàíÿòòÿ
ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ äëÿ ä³â÷àò. Àãðåñîð í³êóäè íå çíèêíå,
òîìó òàêà ïðàêòèêà ìîæå ñòàòè
¿ì ó íàãîä³, à ïîäåêóäè ìîæå íàâ³òü âðÿòóâàòè æèòòÿ, — ãîâîðèòü
â÷èòåëü Çàõèñòó Óêðà¿íè Â³êòîð
Ãîìåíþê.

«Виїжджаю з депо, коли місто ще спить».
Працює водійкою тролейбуса 43 роки
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Óæå ïîíàä 40 ðîê³â ªâãåí³ÿ
Ðèæîâà ïðîêèäàºòüñÿ íà ðîáîòó
î 4 ðàíêó. Â öåé ÷àñ ùå á³ëüø³ñòü
â³ííè÷àí ñïëÿòü. Âîíè ëèøå
çà ê³ëüêà ãîäèí ïî÷èíàòèìóòü
ñâ³é äåíü ³ éòèìóòü íà çóïèíêó,
ùîá ä³ñòàòèñÿ íà ðîáîòó. Òàì ¿õ
³ ÷åêàòèìå çà êåðìîì òðîëåéáóñà
ç áîðòîâèì íîìåðîì 222 ªâãåí³ÿ.
Öèì áîðòîì âîíà êåðìóº âæå ïîíàä 30 ðîê³â.
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî í³êîëè
íå õîò³ëà çì³íèòè öþ ðîáîòó
íà áóäü-ÿêó ³íøó, õî÷ âîíà é
íå ç íàéëåãøèõ.
— ß ïðè¿õàëà ó Â³ííèöþ, ùîá
çàê³í÷èòè âå÷³ðíþ øêîëó. Ó âåðåñí³ 1978 ðîêó âèð³øèëà ï³òè
â÷èòèñÿ íà âîä³ÿ, — ðîçïîâ³äàº
ªâãåí³ÿ. — Ïðèéøëà íàâ÷àòèñÿ
ÿ ìîëîäîþ ä³â÷èíîþ, ìåí³ áóëî
18 ðîê³â. Ð³ê ïðîâ÷èëàñÿ, ³ âæå
ó ëèïí³ íàñòóïíîãî ðîêó âè¿õàëà
íà ñâ³é ïåðøèé ìàðøðóò.
Òîä³ ó Â³ííèö³ íàâ÷àëîñÿ áàãàòî
ëþäåé íà âîä³¿â. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ
äåÿêèõ â³äïðàâëÿëè ïðàöþâàòè
â ³íø³ ì³ñòà Óêðà¿íè. ªâãåí³ÿ æ
çàëèøèëàñÿ ó Â³ííèö³.

— Êîëè ÿ ïðèéøëà íà ðîáîòó,
òî ñïåðøó êåðìóâàëà òðîëåéáóñîì
Ç³Ó-5, ïîò³ì ïåðåñ³ëà íà Ç³Ó-9.
²íøèõ òîä³ íå áóëî, — ðîçêàçóº
âîíà. — Ñïåðøó áóëè, çâ³ñíî,
òðóäíîù³. ß ìîëîäà, òðîëåéáóñ
âåëèêèé. Õî÷ ³ ìàøèí íà âóëèöÿõ áóëî ìåíøå, í³æ çàðàç, àëå
äî ðîáîòè òðåáà áóëî çâèêíóòè.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî îñîáëèâî
âàæêî áóëî ïðàöþâàòè âçèìêó.
Êàæå, öå çàðàç äîáðå ïîñèïàþòü
äîðîãè, à êîëè âîíà ïðèéøëà
íà ðîáîòó, ç öèì áóëî ã³ðøå.
— Àëå í³÷îãî, ïîòèõåíüêî
çâèêíóëà. Êîëè áóëà ñëèçüêà
äîðîãà, íàñ í³õòî íå çàñòàâëÿâ
¿õàòè, ìè ÷åêàëè, ïîêè ïðè¿äóòü
³ ïîñèïëÿòü äîðîãó, — êàæå âîä³éêà. — ß é çàðàç íàéìåíøå ëþáëþ
âçèìêó ¿çäèòè. Áî âðàíö³ ïðèõîäèø, à òðîëåéáóñ õîëîäíèé ³
òðåáà éîãî ðîç³ãð³òè. Îñîáëèâî
ñêëàäíî, êîëè âåëèê³ ìîðîçè. Àëå
äî öüîãî âñüîãî çâèêàºø. ß íàâ³òü
íå óÿâëÿþ ñâîº æèòòÿ áåç ö³º¿ ðîáîòè. Õî÷åòüñÿ ùå ïîïðàöþâàòè.
ªâãåí³ÿ Ðèæîâà ãîâîðèòü, ùî
óëþáëåíîãî ìàðøðóòó ïî Â³ííèö³
ó íå¿ íåìàº. Êàæå, âñ³ äîðîãè çíàéîì³ òà õîðîø³ ïî-ñâîºìó.

— Êîëèñü ìè ùîäíÿ ïðàöþâàëè ïî îäíîìó ìàðøðóòó, à çàðàç
ãðàô³êè íàì ñêëàäàþòü ïî ð³çíèõ
ìàðøðóòàõ. Âîä³¿ ìàþòü çíàòè âñ³
ìàðøðóòè, — ïîÿñíþº âîä³éêà.
ªâãåí³ÿ êàæå, ùî íå õîò³ëà á
ïðàöþâàòè íà ³íøîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ëþáèòü êåðìóâàòè
ñàìå òðîëåéáóñîì. É ñàìà íàé÷àñò³øå êîðèñòóºòüñÿ òðîëåéáóñàìè.
— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî íàø
àâòîïàðê ç ÷àñîì ïî÷àâ ïîïîâíþâàòèñü íîâèìè òðîëåéáóñàìè, — êàæå æ³íêà. — Íàïðèêëàä,
îò ê³ëüêà ðîê³â òîìó îòðèìàëè
40 íèçüêîï³äëîãîâèõ òðîëåéáóñ³â,
âîíè äóæå çðó÷í³ äëÿ ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ.
ªâãåí³ÿ ãîâîðèòü, ùî íà ðîáîò³
áóâàëè ð³çí³ ñèòóàö³¿, àëå êåðìóâàííÿ ¿é ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ.
— Çíàºòå, êîëè ïðàöþâàâ ÄÏÇ,
ëàìïîâèé çàâîä, òî òàì çì³íè çàê³í÷óâàëèñÿ î 23.00, ³ ìè
ðîçâîçèëè ïðàö³âíèê³â çàâîä³â
ïî äîì³âêàõ. Â äðóãó çì³íó ³íîä³ î 2 íî÷³ ïðè¿æäæàëà äîäîìó.
Ï³ñëÿ 90-õ âæå òàêîãî íå áóëî,
áëèçüêî 00.00 ïîòðàïëÿëè äîäîìó, — êàæå âîä³éêà. — Ç êîæíèì
ðîêîì êîìôîðòí³ø³ óìîâè.

Водійка тролейбуса Євгенія Рижова любить свою
роботу. Каже, насправді професія нелегка, адже ти несеш
відповідальність за людей
Íèí³, ÷åðåç êîìåíäàíòñüêó
ãîäèíó, ðîáî÷èé ãðàô³ê ªâãåí³¿
çì³íèâñÿ.
— Çàðàç ìè î 05.45 ïðè¿æäæàºìî ó äåïî, ³ ï³ñëÿ 06.00 ïî÷èíàºìî âè¿æäæàòè íà âóëèö³ Â³ííèö³.
Äî ñüîìî¿ ðàíêó ìè ìàéæå âñ³ âæå
íà ë³í³¿, — êàæå âîä³éêà. — Ââå÷åð³ äî 22.00 çà¿æäæàºìî ó äåïî.
Ïèòàºìî ó ªâãåí³¿, ÿê ¿é ïðàöþâàòè ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè, àäæå ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò

íå ïðèïèíÿº ñâ³é ðóõ. Æ³íêà
êàæå, ùî âæå çâèêëà äî öüîãî.
Âîíè ïîïåðåäæàþòü ïàñàæèð³â
ïðî òðèâîãó, ³ õòî áàæàº, ìîæå
âèéòè ç òðàíñïîðòó.
— Öå íàøà ðîáîòà. Ìè ïðàöþºìî äëÿ ëþäåé, — ãîâîðèòü
âîíà. — ß âè¿æäæàþ ç äåïî, êîëè
âñå ì³ñòî ùå â³äïî÷èâàº, ñïèòü.
ß ëþáëþ ³ ö³íóþ ñâîþ ïðîôåñ³þ,
ïîâàæàþ ïàñàæèð³â ³ íà ðîáîòó
éäó ùîäíÿ, ÿê íà ñâÿòî.
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ЗА 10 МЛН ГРН ОНОВЛЯТЬ
МЕМОРІАЛ ВИЗВОЛЕННЯ
Для чого?  За відновлення
благоустрою ділянки на Київській
Вінницька мерія планує заплатити
«Агропродсоюзу» 10 мільйонів 52 тисячі
гривень. З недавніх робіт цієї фірми
у Вінниці: влаштування флагштока
на Замковій горі та кола на Коріатовичів.
Що будуть ремонтувати на місці, яке є
цвинтарем для чотирьох тисяч людей?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà Ìåìîð³àë
Âèçâîëåííÿ, ùî
íà Êè¿âñüê³é, î÷³êóº êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Òåíäåð íà ö³ ðîáîòè
ïðîâ³â äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè. ² âæå îáðàâ ï³äðÿäíèêà,
ïðî ùî éäåòüñÿ â ñèñòåì³ çàêóï³âåëü ProZorro.
НА ЗАКУПІВЛЮ ПОДАВАЛИСЯ
ДВІ КОМПАНІЇ
Íàçâà òåíäåðà «Êàï³òàëüíèé
ðåìîíò åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ
íà òåðèòîð³¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ïî âóë. Êè¿âñüê³é, á/í â ì³ñò³ Â³ííèö³». Çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì,
ùî áóâ îïóáë³êîâàíèé â íàçâ³ çàêóï³âë³, ä³çíàëèñÿ, ùî éäåòüñÿ ïðî
Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ. Ïëîùà ä³ëÿíêè — 2,14 ãåêòàðà.
Ñòàðòîâà ö³íà çà ðîáîòè —
10 ì³ëüéîí³â 772 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Íà òîðãè ïîäàâàëèñÿ äâ³ êîìïàí³¿:
òîâàðèñòâî «Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ»
(çàïðîïîíóâàëà 10 ìëí 752 òèñ.

ãðí) òà «Ï³äïðèºìñòâî «Àãðîïðîäñîþç» (10 ìëí 52 òèñÿ÷³ ãðèâåíü).
Îñê³ëüêè ïåðåìàãàº òà êîìïàí³ÿ, ùî ïðîïîíóº ìåíøó ö³íó,
òî ï³äðÿäíèêîì öüîãî ïðîºêòó
îáðàëè «Àãðîïðîäñîþç». Âèõîäèòü, ùî íà öüîìó òåíäåð³ ãðîìàäà Â³ííèö³ çàîùàäèëà 719 òèñÿ÷
áþäæåòíèõ ãðèâåíü.
ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО ПЛАНОМ
РОБІТ
Ç òåíäåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÷èòàºìî, ùî äîðó÷èëè çðîáèòè ï³äðÿäíèêó. Ñåðåä ðîá³ò º:
 Äåìîíòàæ — ðîçáèðàííÿ ñòåëè òà ãðàí³òíèõ ïëèò.
 Îáëàøòóâàííÿ ïîêðèòò³â ç
ãðàí³òíî¿ ïëèòêè òà òðîòóàðíî¿
ïëèòêè.
 Ìîíòàæ 11 ë³õòàð³â, äî ÿêèõ
òðåáà ïðîêëàñòè íåîáõ³äí³ êîìóí³êàö³¿.
 Êàï³òàëüíèé ðåìîíò ñòåëè,
ùî º íà Ìåìîð³àë³ Âèçâîëåííÿ.
 Çíåñåííÿ àâàð³éíèõ äåðåâ òà
îáð³çêà ã³ëëÿ.
 Âëàøòóâàííÿ êâ³òíèêà, ÿêèé
ñêëàäàòèìåòüñÿ ç äåëüô³í³óìà,
àðàá³ñà (ðàííüîãî), ÷èñòåöÿ, õîñ-

òè, ôëîêñà øèëîâèäíîãî, áàäàíà,
õðèçàíòåìè ï³çíüî¿ òà àíåìîíè.
 Âèñàäêà íîâèõ ãàçîí³â íà ïëîùó 300 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ðàçîì ³ç
ñèñòåìîþ àâòîìàòè÷íîãî ïîëèâó.
 Óêëàäàííÿ íîâèõ ãðàí³òíèõ
ïëèò òà òàáëè÷îê äî íèõ.
Çà êàëåíäàðíèì ïëàíîì, ÿêèé º
â äîãîâîð³ ç ï³äðÿäíèêîì, êàïðåìîíò òðèâàòèìå ç âåðåñíÿ 2022-ãî
äî æîâòíÿ 2023 ðîêó (âêëþ÷íî).
НА МЕМОРІАЛ ВИЗВОЛЕННЯ
«ПІДСЕЛЯТЬ» МОГИЛИ?
Òî âñ³ ö³ ðåìîíòè ïðîâîäÿòü,
ùîá íà Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ
ïåðåíåñòè Ìåìîð³àë Ñëàâè ç

Ó òðàâí³ ç ïëîù³
ªâðîïåéñüêî¿ çàáðàëè
òðüîõ ñîëäàò³â. Ùîá
ïðèáðàòè ðåøòó —
ïîòð³áíèé äîçâ³ë
îáëàñíî¿ âëàäè
ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³? Ïðÿìîãî
ï³äòâåðäæåííÿ ìè íå îòðèìàëè.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè Þð³é Ñåìåíþê
íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³â æóðíàë³ñòó, ùî «ó ì³ñüêðàä³ öå ïðîàíîíñóþòü íåçàáàðîì».
Ó òðàâí³ ç Ìåìîð³àëó Ñëàâè
çàáðàëè òðüîõ ñîëäàò³â. Ñêóëüïòóðè ïåðåíåñëè íà ñòàâêó «Âåðâîëüô», ùî º ô³ë³ºþ îáëàñíîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. À êîëè ç
ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ ïåðåì³ùóâàëè ìåìîð³àëüíèé çíàê «Ïàì’ÿò³
Íåáåñíî¿ ñîòí³ òà Ãåðî¿â ÀÒÎ»
òà ³íôîðìàö³éíå òàáëî, òî ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí
Ñîâ³íñüêèé âèñëîâèâñÿ ³ ïðî

У переліку робіт є ремонти стел та табличок на Меморіалі
Визволення. Наразі тут розміщені могили 4006 воїнів, які
загинули при звільненні міста під час Другої світової війни
äîëþ ³íøî¿ ÷àñòèíè êîìïëåêñó
ç ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³.
«Ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè â Óêðà¿í³ ñóñï³ëüñòâî
çàãîñòðèëî óâàãó íà ðàäÿíñüê³é
ñïàäùèí³, ùî âñå ùå çáåð³ãàºòüñÿ
â ñòðóêòóð³ ì³ñöü ïàì’ÿò³,— ïåðåäàëè â ì³ñüêðàä³ ñëîâà Ñîâ³íñüêîãî.—
Íèçêà çâåðíåíü, ïåòèö³é òà ñêàðã
ãðîìàäÿí íàä³éøëè äî ðàäè ç ïèòàíü ³ñòîð³¿, êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
òà òîïîí³ì³êè — äîðàä÷î-êîíñóëüòàòèâíîãî îðãàíó ïðè â³ííèöüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ùîäî ³ñíóâàííÿ
ñïàäùèíè òîòàë³òàðíîãî ìèíóëîãî. Äåïàðòàìåíòîì àðõ³òåêòóðè òà
ìíîþ, ÿê ãîëîâíèì àðõ³òåêòîðîì
ì³ñòà, çä³éñíþþòüñÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè
ð³øåíü ç ðåëîêàö³¿ (ïåðåì³ùåííÿ —
àâò.) åëåìåíò³â êîìïëåêñó «Ìåìîð³àë Ñëàâè».

Êð³ì òîãî, äëÿ ïåðåíåñåííÿ
ìîãèë ³ òàáëè÷îê ³ç ïëîù³ ªâðîïåéñüêî¿ ùå ïîòð³áíå ð³øåííÿ
îáëàñíî¿ âëàäè: çà ð³øåííÿì îáëàñíîãî âèêîíêîìó â³ä 10 ÷åðâíÿ
1971 ðîêó ¹ 313, öåé êîìïëåêñ º
ïàì’ÿòêîþ ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

Опитування
на 20minut.ua
Чи треба переносити Меморіал Слави з Європейської площі
на Київську, де розташований
Меморіал Визволення?
Так

42,52%

Ні

57,48%

Усього відповідей

127

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

Альона Швачій

— На 10 мільйонів гривень закупіть теплу форму і відправте хлопцям на фронт.
Мертвим, похованим на Меморіалі вже однаково, їм то не «горить». Зима йде,
про живих подбайте

— Чи можна це якось зупинити? Ми кожну копійку збираємо, щоб хлопців одягти
на війну, щоб дрони придбати, а тут пам’ятники за 10 мільйонів роблять. Якщо
наші хлопці не врятують Україну, то ці пам’ятники нікому не будуть потрібні!

Олеся Кас

Світлана Сидорук

— Зовсім здуріли!? Військових підготуйте до зими. Віддайте ті кошти на амуніцію
для хлопців, які воюють. А ми вже вінничани якось переб’ємося без ваших капітальних ремонтів у цей період часу.

— Краще завершіть ремонт на Батозькій. Більше користі буде. А на Меморіалі Визволення можна дійсно обрізати старі дерева і посадити квіти. У теперішній час
цього буде досить.

РЕКЛАМА

505185

512167
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ТОЧКА ЗОРУ

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Подякуй вчителю і вчительці. І ЗСУ.
Слава Україні!

простір для особистої думки

Сформуємо надійний освітній тил
для українських захисників
БЛОГ

ö³àë³çîâàíèõ îíëàéí-êóðñ³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè àéò³øíèêàì ³ óñ³ì òèì
óêðà¿íöÿì, õòî áàæàº íèìè ñòàòè https://intita.com/news/tisyachiukrainskih-aitishnikiv-vivchaut-angliisku
-bezkoshtovno_1663247015.
² íå çàáóâàºìî íàïðàâëÿòè óñ³ ñâî¿
ñèëè ³ â³ëüíèé ÷àñ íà äîïîìîãó óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì! Ï³äòðèìàéòå ³í³ö³àòèâó Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ äîïîìîãè
ÇÑÓ: https://mre.uspih.vn.ua/.
Ìè ïîñò³éíî âèãîòîâëÿºìî ïàòð³îòè÷í³ áðåíäîâ³ ôóòáîëêè, êîøòè ç ÿêèõ
³äóòü íà âèãîòîâëåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñóõïàéê³â äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â —
êàòàëîã ôóòáîëîê.

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Âèãðàºìî â³éíó ³ â îñâ³ò³!
Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ íàðàç³,
â ðàìêàõ íàéá³ëüøî¿ íàö³îíàëüíî¿
îñâ³òíüî¿ ³í³ö³àòèâè — Äîáðîãî âå÷îðà — ìè ç Óêðà¿íè, çà ³í³ö³àòèâè
âèêëàäà÷³â, âèïóñêíèê³â òà ñòóäåíò³â,
çàïóñòèëè ùå îäèí ïðîºêò äîïîìîãè
óêðà¿íñüêèì îñâ³òí³ì ïðîâàéäåðàì —
Íàä³éíèé îñâ³òí³é òèë. Â³í ïîêëèêàíèé äîïîìîãòè óêðà¿íñüêèì íîñ³ÿì
çíàíü ³ êîìïåòåíö³é ïðîñóâàòè ñåáå
â ²íòåðíåò³ ³ ñòàâàòè ùå á³ëüø ïðîãðåñèâíèìè ³ êîíêóðåíòíèìè. Äëÿ óêðà¿íñüêèõ ðåïåòèòîð³â, êóðñ³â, ãóðòê³â,
íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â — óñ³õ, õòî íàäàº îñâ³òí³ ïîñëóãè
³ íå ò³ëüêè íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó —
ðîçðîáëÿºìî ñàéòè-â³çèòêè/ëåíä³íãè —
áåçêîøòîâíî.
Ðîáîòè â ñóïðîâîä³ äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â âèêîíóþòü ñòóäåíòè
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ â ðàìêàõ âèêîíàííÿ êóðñîâèõ ïðîºêò³â ï³ä ÷àñ
íàâ÷àííÿ.
Ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ ï³äòðèìêè, ïðèºäíóéòåñü äî — ãðóïè óêðà¿íñüêèõ îñâ³òí³õ ïðîâàéäåð³â.
Çðàçêè òèïîâèõ ñòóäåíòñüêèõ ðîá³ò,

*ÂÀÆËÈÂÎ — íå êîðèñòóéòåñü ðîñ³éñüêèìè îñâ³òí³ìè ñåðâ³ñàìè — ñïèñîê
äîïîâíþºòüñÿ ïîñò³éíî
ÿê³ âæå ïðàöþþòü: https://hack.intita.
com/, https://oliaphoto.uspih.vn.ua/, êóðñîâèé ïðîºêò — WarMap, ÿêèé ðîçðîáèëà êîìàíäà ñòóäåíò³â ³ç ïðîãðàì³ñò³â,
òåñòóâàëüíèê³â, âåá-äèçàéíåð³â òà ïðîäæåêò-ìåíåäæåð³â ²Ò-Àêàäåì³¿ ï³ñëÿ
4-õ ì³ñÿö³â íàâ÷àííÿ.
*Òàê, ÿê ñàéòè ïîòð³áíî çðîáèòè
ÿê³ñíî, à ðîçðîáëÿþòü ñòóäåíòè, ÿê³
ùå ò³ëüêè íàâ÷àþòüñÿ, òî äåäëàéíè

íå çàâæäè âèòðèìóþòüñÿ))
Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ ðîáëÿòü óñå
ìîæëèâå, ùîá ñôîðìóâàòè íàä³éíèé àéò³øíèé òèë äëÿ óêðà¿íñüêèõ çàõèñíèê³â:
— ³ â êâ³òí³ çàïóñòèëè äëÿ á³æåíö³â,
ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè ç ðîñ³ºþ,
ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè àéò³øíèê³â ³ç ñóïðîâîäîì äî ïðàöåâëàøòóâàííÿ — Äîáðîãî âå÷îðà — ìè ç Óêðà¿íè;
— â³äêðèëè äîñòóïè äî ñâî¿õ ñïå-

Ìè ó ñîöìåðåæàõ:
YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UC2EMqcr4p
EBuTGEJBaFgOzw
Facebook: https://www.facebook.
com/vinnytsia.itacademy
Instagram: https://www.instagram.
com/ita.in.ua/?utm_medium=copy_link
Telegram-êàíàë: https://t.me/IT_
Academy_Vinnytsia
505712

Страва, що насичує і зігріває
БЛОГ
ОЛЕНА ПАВЛОВА,
ДОСЛІДНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ
КУХНІ

Îñ³íü, äîùèòü, òðåáà ùîñü, ùî íàñè÷óº
³ ç³ãð³âàº. Òîìó â òàêó ïîãîäó çàõîäÿòü
ðåöåïòè, ùî ïîòðåáóþòü äîâãîãî ïðîöåñó
ïðèãîòóâàííÿ.
Íàïðèêëàä, ù³÷êè.
Òîìèòè ¿õ òðåáà ãîäèíè ï³âòîðè, à òî é
äâ³, öå îçíà÷àº, ùî òè áóäåø ãð³òèñÿ êîëî
ïëèòè, òîá³ áóäå ÷èì çàéíÿòè ñâîþ íåâãà-

ìîâíó ãîëîâó, ùîá òóäè íå ë³çëè äóðí³
äóìêè.
Îòæå, áåðåòå ù³÷êè ìîëîäîãî òåëÿòè,
î÷èùóºòå â³ä ïë³âîê ³ íàð³çàºòå øìàòî÷êàìè äåñü òðè íà ÷îòèðè ñì, îáñìàæóºòå
â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ îë³¿, ïåðåêëàäàºòå
ðàçîì ³ç òèì ñîêîì, ùî âèä³ëèâñÿ, ó íåâåëèêèé, ç òîâñòèì äíîì êàçàíîê àáî êàñòðóëüêó, äîëèâàºòå áóëüéîíó ï³âñêëÿíêè,
àáî âîäè, êîðåí³, ÿê³ âàì äî âïîäîáè, ïåòðóøêó, ñåëåðó, ïàñòåðíàê àáî âñå ðàçîì…
Öèáóëüêè ç ìîðêâîþ ³ íà ï³âòîðè ãîäèíè

íà ìàëåíüêîìó âîãí³ öå âñå òîìèòå.
Òèì ÷àñîì çàìî÷åíå ç íî÷³ ñîðãî ñòàâèòå
íà âîãîíü ³ çàâàðþºòå ñîá³ ÷àé, ä³ñòàºòå
ìåä, íåäî÷èòàíó ç ë³òà, àáî ç ìèíóëîãî
æèòòÿ êíèæêó, ïëåäèê àáî êîòà íà êîë³íà
³ êàéôóºòå.
Âîãîíü çðîáèòü ñâîþ ñïðàâó ³ áåç âàñ.
Àáî ìîæåòå â öåé ÷àñ çâàðèòè ñîóñ.
Ó ìåíå ï³ä ðóêàìè îïèíèëàñÿ ÷îðíà
ãîðîáèíà.
250 ã ãîðîáèíè, 80 ã öóêðó, 100 ìë âîäè,
ñóøåíèé ÷àñíèê, òðàâè ïðîâàíñüê³, ïå-

òðóøêà ñâ³æà, çóá÷èê ñâ³æîãî ÷àñíèêó,
îë³ÿ.
ßãîäè 15 õâèëèí âàðèòè ç âîäîþ. Äîäàòè öóêîð ³ ñóøåí³ ñïåö³¿ ³ âàðèòè ùå
10 õâèëèí. Ìàº òèõî áóëüêàòè, àëå íå êèï³òè, ïîò³ì òðîõè îõîëîäæóºòå ³ äîäàºòå
ñâ³æ³ òðàâè ³ ÷àñíèê, òðîõè ñîë³, ëîæêó
îë³¿. Âñå. Òåðïêèé ³ ÷îðíèé, ÿê í³÷ ñîóñ
ó âàñ ãîòîâèé.
Âëàñíå, äî ù³÷îê ï³ä³éäå áóäü-ÿêèé ÿã³äíèé ñîóñ. Íàâ³òü íå äóæå ñîëîäêèé äæåì
àáî âàðåííÿ, ÿêùî äîäàòè òóäè ñïåö³é.
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МАТЧ ПЕРЕРИВАЛИ ЧЕРЕЗ
ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ
Футбол  Вінницька «Нива» не дуже
вдало розпочала поточний сезон
чемпіонату України (у другій лізі).
В трьох стартових матчах підопічні Олега
Остапенка набрали лише два очки. Але
наступні два матчі нивівці виграли і
увірвалися до чільної групи
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó ïåðøèé äåíü æîâòíÿ â³ííè÷àíè ïðèéìàëè íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ äåáþòàíòà
ó ïðîôåñ³îíàëüíîìó ôóòáîë³
«Çâÿãåëü» (Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé, Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).
Êîìàíäè â ïîïåðåäíüîìó
òóð³ ïåðåæèëè ïðîòèëåæí³ åìîö³¿. «Íèâà» ðîçãðîìèëà «Âàñò»
íà âè¿çä³ (3:0), à «Çâÿãåëü» âäîìà â òÿæê³é áîðîòüá³ ïðîãðàâ ³íø³é «Íèâ³» — ë³äåðó ³ç Áóçîâî¿.
Ïðîòå íà â³çèò ó Â³ííèöþ ãîñò³ ç
Æèòîìèðùèíè ïðèáåðåãëè áîéîâèé ñêëàä ³ çáèðàëèñÿ ñòâîðèòè
ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ãîñïîäàðÿì.
Â³ííè÷àíàì âäàëîñÿ çàáèòè
øâèäêèé ì’ÿ÷. Àðòóð Îðíàò äîòåïíèì ïàñîì ï³äêëþ÷èâ íà ïðàâîìó êðàþ Îëåêñ³ÿ Øâåöÿ. Òîé
ì’ÿêî íàâ³ñèâ, à ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò «Íèâè» Àðòóð Çàãîðóëüêî,
íàâ³òü íå ìàþ÷è ïîòðåáè ï³äñòðèáóâàòè, «íîñîðîãîì» ãîëîâîþ íàïðàâèâ ì’ÿ÷à â ñ³òêó — 1:0. Â³í

çàáèâàº äðóãèé ìàò÷ ïîñï³ëü.
Çàêð³ïèòè ñâ³é óñï³õ â³ííè÷àíàì íå âäàëîñÿ. Àðòóð Âàùèøèí
ï³äëàøòóâàâ ì’ÿ÷à ï³ä óäàðíó
íîãó é âðàçèâ äàëüíþ äåâ’ÿòêó
–1:1. Äðóãèé ãîë ó ÷åìï³îíàò³
äëÿ ãðàâöÿ ç³ øêîëîþ «Äèíàìî»
³ «×îðíîìîðöÿ».
ВОЛЬОВА ПЕРЕМОГА
Íà ñàìîìó ïî÷àòêó äðóãîãî
òàéìó ãðà ïåðåâåðíóëàñÿ. Âàëåð³é Í³ê³ò÷óê ðîçñòð³ëÿâ íàø³
âîðîòà — 1:2. Öå áóâ òðåò³é ãîë
ó ïîòî÷íîìó ÷åìï³îíàò³ äëÿ
íàïàäíèêà, ÿêîìó øëÿõ ó ïðîôåñ³îíàëüíèé ôóòáîë â³äêðèâ
«Çâÿãåëü».
Íå âñòèãëè ãîñò³ â³äñâÿòêóâàòè öåé ì’ÿ÷, ÿê ï³ñëÿ ôëàíãîâî¿
ïåðåäà÷³ ªâãåí³ÿ Êîñòþêà Àðòóð
Çàãîðóëüêî çàðîáèâ ïåíàëüò³. Â³í
ãîòóâàâñÿ çàìêíóòè ïðîñòð³ë, àëå
çàõèñíèê éîãî ï³ä÷åïèâ — ïðåçèäåíòó çíàäîáèëàñÿ ìåäè÷íà
äîïîìîãà. Äîñâ³ä÷åíèé Â³òàë³é
Êîëüöîâ âïåâíåíî ðåàë³çóâàâ

Турнірна таблиця чемпіонату України з футболу
Друга ліга, станом на п’яте жовтня 2022 року
М

Команда

I

П

Н

П

РМ

О

1

«Нива»

5

5

0

0

12-2

15

2

«Чайка»

5

3

1

1

8-4

10

3

«Хуст»

5

2

2

1

7-4

8

4

«Нива» В

5

2

2

1

7-6

8

5

«Реал Фарма»

4

2

1

1

9-3

7

6

«Звягель»

4

1

1

2

6-4

4

7

«Васт»

4

1

1

2

7-6

4

8

«Рубікон»

5

1

1

3

5-16

4

9

«Кремінь-2»

5

1

0

4

3-13

3

10

«Металург-2»

4

0

1

3

4-10

1

КОРОТКО
Золотий
«хет-трик»
 Ó Ñàëîí³êàõ (Ãðåö³ÿ) ô³í³øóâàâ Áàëêàíñüêèé ëåãêîàòëåòè÷íèé ÷åìï³îíàò, ùî
ïðîâîäèòüñÿ ³ç 1929 ðîêó.
Â çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü
16 âåòåðàí³â ç Óêðà¿íè. Ñåðåä
íèõ ³ â³ííè÷àíèí Àíàòîë³é
Ïàâëèøèí. Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 70–74 ðîêè â³í çäîáóâ
ïåðåìîãè íà äèñòàíö³ÿõ 800,
1500 ³ 2000 ìåòð³â ³ç ïåðåøêîäàìè.

Підтримали
наймолодшого
В атаці — граючий президент «Ниви» Артур Загорулько.
У цьому матчі він забив гол і заробив пенальті
11-ìåòðîâèé — 2:2. Äëÿ ì³ñöåâîãî âèõîâàíöÿ, ÿêèé ïðîéøîâ
«Øàõòàð» ³ ÓÏË, öå áóâ äåáþòíèé ãîë çà «Íèâó».
Íà êóðàæ³ â³ííè÷àíè ïðîâåëè
ùå ê³ëüêà ãîñòðèõ àòàê, ³ äåñü òðåòÿ çà ë³êîì ñòàëà ðåçóëüòàòèâíîþ.
²âàí Ïåòðóê çíàéøîâ ñâî¿ì ïàñîì
íà ïðàâîìó ôëàíç³ Îëåêñ³ÿ Øâåöÿ, òîé ðîçâåðíóâñÿ é íàâ³ñèâ ç
ë³âî¿ íîãè íà äàëüíþ ñò³éêó. Òàì
ªâãåí³é Êîñòþê (ÿêèé âèéøîâ
íà çàì³íó) ó äîòèê ïåðåïðàâèâ
ì’ÿ÷à ó âîðîòà — 3:2. Ïåðøèé ãîë
ó íîâîìó ñåçîí³ äëÿ ë³âîãî êðàþ
«Íèâè», ÿêèé âäàëî ïîâåðíóâñÿ
â ð³äíèé êëóá ³ç êîâàë³âñüêîãî
«Êîëîñà».
ВИМУШЕНА ПЕРЕРВА
Ìîæëèâî, äàë³ «ïåðåñòð³ëêà» á
ïðîäîâæóâàëàñÿ, ïðîòå äðóãèé
òàéì áåçæàëüíî «ïîøìàòóâàëà»
ïîâ³òðÿíà òðèâîãà.
Äî ê³íöÿ ãðè çàëèøàëîñÿ òð³øêè á³ëüøå äåñÿòè õâèëèí, êîëè
¿¿ â³äíîâèëè. ² çà öåé ÷àñ, ñêîð³øå, â³ííè÷àíè ìîãëè çàáèòè ùå,
í³æ «Çâÿãåëü» — â³ä³ãðàòèñÿ. ×îãî
âàðòà àòàêà, ðîç³ãðàíà Îëåêñ³ºì
Øâåöåì ³ ªâãåí³ºì Êîñòþêîì.
Òîé óäàðèâ âèùå âîð³ò ³ç ïàðè
ìåòð³â!
Ïîïðè ñïðîáè ãîñòåé ïåðåâåñòè
ãðó âïåðåä ³ â³ä³ãðàòèñÿ, ð³çíèöÿ
â îäèí ãîë ïðèíåñëà òðè î÷êè
«Íèâ³». Òàêèì ÷èíîì íàøà êîìàíäà ïðîäîâæóº ïîñ³äàòè ÷åòâåðòó ñõîäèíêó òóðí³ðíî¿ òàáëèö³.

КОМЕНТАРІ НИВІВЦІВ
Ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Îëåã
Îñòàïåíêî âèçíàâ, ùî ãðà âèéøëà íåðâîâîþ.
— Äî ñåðåäèíè ïåðøîãî òàéìó
ìè ïîâí³ñòþ âîëîä³ëè ïåðåâàãîþ,
çàáèëè ãîë. Äðóãó ïîëîâèíó ïåðøîãî òàéìó íàøà êîìàíäà ïðîãðàëà.
Ó ïåðåðâ³ ìè ïîãîâîðèëè ç õëîïöÿìè ³ âèïðàâèëè ñèòóàö³þ, — ñêàçàâ
â³í. — Íà æàëü, ìàéæå íåìàº êèì
ï³äñèëèòè ãðó. Ó çàïàñ³ ìîëîä³
õëîïö³, ÿêèì áðàêóº äîñâ³äó.
Îëåã Îñòàïåíêî òàêîæ äîäàâ,
ùî ó «Íèâ³» º êàäðîâ³ ïðîáëåìè
÷åðåç òðàâìè îñíîâíèõ ãðàâö³â
Âàäèìà Ñòðàøêåâè÷à ³ Âîëîäèìèðà Øåâ÷óêà.
Àâòîð îäíîãî ³ç ãîë³â ó âîðîòà
«Çâÿãåëÿ» ªâãåí³é Êîñòþê âèçíàâ, ãðà âèäàëàñü äóæå âàæêîþ.
— Çàâæäè ïðèºìíî çàáèâàòè
â òàêèõ âàæëèâèõ ìàò÷àõ. ² öå
íå ëèøå ìîÿ ³íäèâ³äóàëüíà çàñëóãà, à é çëàãîäæåí³ ä³¿ âñ³º¿ êîìàíäè. Ìè íåâäàëî ïðîâåëè ïî÷àòîê
ñåçîíó, òîìó çäîáóòè î÷êè ïðîòè
«Çâÿãåëÿ» áóëî âêðàé âàæëèâî, —
ñêàçàâ ªâãåí³é Êîñòþê.
Â³í çàóâàæèâ, ùî â³ííè÷àíè ìàþòü øàíñè â íàñòóïíîìó òóð³ â ãîñòÿõ ïåðåìîãòè ë³äåðà äðóãî¿ ë³ãè.
— Ìè ìàêñèìàëüíî íàëàøòîâàí³ íà öþ íåïðîñòó çóñòð³÷. Áóäåìî ö³ëåñïðÿìîâàíî ãîòóâàòèñÿ
äî ïîºäèíêó ³ç «Íèâîþ» (Áóçîâà).
Äîêëàäåìî ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá
ïðîäåìîíñòðóâàòè íàéêðàùèé ð³âåíü ãðè òà ïîêàçàòè ñâ³é õàðàêòåð, — ñêàçàâ ªâãåí³é Êîñòþê.

 Íàéìîëîäøèé çàõèñíèê
«Àçîâñòàë³» — â³ííè÷àíèí
Íàçàð³é Ãðèíöåâè÷. 19-ð³÷íèé ïàðàìåäèê ç ïîçèâíèì
«Ãð³íêà» áóâ ó ïîëîí³ ïîíàä
÷îòèðè ì³ñÿö³ ³ ïîòðåáóº ðåàá³ë³òàö³¿. Íàçàð³é — âáîë³âàëüíèê «Íèâè». ²ç íèì çóñòð³âñÿ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò
êîìàíäè Àðòóð Çàãîðóëüêî.
Â³í ïîäÿêóâàâ çà çàõèñò Óêðà¿íè ³ âðó÷èâ äâ³ êëóáí³ ôóòáîëêè.

Грузинська
бронза
 Â³ííèöüêà ïàðàë³ìï³éñüêà
÷åìï³îíêà ç ïàóåðë³ôòèíãó Ìàð'ÿíà Øåâ÷óê çäîáóëà
áðîíçîâó ìåäàëü íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ó Ãðóç³¿. Ó êàòåãîð³¿
äî 55 êã Ìàð’ÿíà ï³äíÿëà âàãó
101 êã. Ïîêàçàòè êðàùèé ðåçóëüòàò çàâàäèëè ïðîáëåìè ç³
çäîðîâ'ÿì.

Звитяги
бадмінтоністів
 Ó ì. Ïàëàíãà (Ëèòâà) çàê³í÷èâñÿ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç
áàäì³íòîíó ñåðåä ñïîðòñìåí³â
³ç ïîðóøåííÿìè ñëóõó. Ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó «²íâàñïîðò»
çàâîþâàëè òðè áðîíçîâèõ íàãîðîäè. Â³äçíà÷èëèñÿ ²âàí
Äðîá³í÷óê, Ëàóðà Âîëóéêî ³
Àíàñòàñ³ÿ Ôèö.
Випуск №30 (1226)

Двоходові задачі-блоки (з ілюзорною грою) на кооперативний мат.
Задача №2893-2896
М. Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)

Драматична розв’язка турніру
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà áàç³ ñïîðòêîìïëåêñó «Íèâà»
ô³í³øóâàâ îáëàñíèé àìàòîðñüêèé
òóðí³ð ç ì³í³ôóòáîëó íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ «Ôóòáîëüíà Â³ííè÷÷èíà».
Â³í ïðîéøîâ ó ðàìêàõ òèæíÿ ìàñîâîãî ôóòáîëó ÓªÔÀ.
Ô³íàëüí³ áëàãîä³éí³ çìàãàííÿ
îðãàí³çóâàëà Àñîö³àö³ÿ ôóòçàëó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ï’ÿòü êîìàíä ³ç ð³çíèõ ðàéîí³â. Öå áóëè ïåðåìîæö³ ïîïåðåäí³õ åòàï³â çìàãàííÿ
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ, ÿê³ ïðîéøëè
ó ð³çíèõ êóòî÷êàõ íàøîãî êðàþ.
Ãðàëè çà ãàðíî¿ ñîíÿ÷íî¿ ïîãîäè
îäíî÷àñíî íà äâîõ ìàéäàí÷èêàõ.
Çìàãàëèñÿ çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ.

— Íåùîäàâíî íàøà Àñîö³àö³ÿ
ïðîâåëà â³äêðèòèé áëàãîä³éíèé
òóðí³ð ñåðåä ñòóäåíò³â, òåïåð âëàøòóâàëà àíàëîã³÷íèé çàõ³ä ñåðåä
àìàòîð³â. Ó ïîäàëüøèõ ïëàíàõ —
çìàãàííÿ íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ ñåðåä âåòåðàí³â ³ þíàê³â, — ñêàçàâ
ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó îáëàñò³
Þð³é Ìàêñèìåíêî.
Ó òóðí³ð³ âèÿâèëîñÿ áàãàòî çàõîïëþþ÷èõ ïîºäèíê³â. Â ï³äñóìêó ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëè æìåðèí÷àíè. Âîíè íàáðàëè äåñÿòü î÷îê
ó ÷îòèðüîõ ìàò÷àõ. Äîëÿ çîëîòà
áóëà âèð³øåíà ëèøå â îñòàíí³é
ãð³. Ó í³é Æìåðèíñüêèé ðàéîí
ïåðåì³ã Â³ííèöüêèé ³ç ðàõóíêîì
2:0. Ãîëè áóëè çàáèò³ íàïðèê³íö³
äðóãîãî òàéìó.

Òàêîæ ÷åìï³îíè çäîëàëè
Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí — 2:0, ÔÊ
«Õóòîðîê» (Â³ííèöÿ) — 5:3 ³ ç³ãðàëè ó «ñóõó» í³÷èþ ç Òóëü÷èíñüêèì ðàéîíîì. Çíà÷íèé âíåñîê
â ¿õíþ ïåðåìîãó çðîáèâ ãîëê³ïåð
Ñåðã³é Ãîðáà÷îâ, ÿêèé âèòÿãíóâ
áàãàòî «ñêëàäíèõ» ì’ÿ÷³â.
— Ñüîãîäí³ ìè íå çìîãëè ç³áðàòè âñ³õ îñíîâíèõ ãðàâö³â. Àëå
âñå æ âäàëîñÿ äîñÿãòè ãàðíîãî ðåçóëüòàòó. Íàø³ ôóòáîë³ñòè ãðàëè
çàâçÿòî ³ ïðîÿâèëè ñåáå ë³äåðàìè
íà ìàéäàí÷èêó, — ïðîêîìåíòóâàâ
ãîëîâà Æìåðèíñüêî¿ ðàéîííî¿ àñîö³àö³¿ ôóòáîëó Ìèõàéëî Øàðêèé.
Íà î÷êî â³ä ÷åìï³îí³â â³äñòàëè ñð³áí³ ïðèçåðè ³ç êîìàíäè Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Áðîíçîâ³ íà-

ãîðîäè — ó òóëü÷èíö³â, â àêòèâ³
ÿêèõ ï’ÿòü î÷îê.
Ãðàâåöü êîìàíäè Â³ííèöüêîãî
ðàéîíó Â³òàë³é Ñàáàòîâñüêèé ïîäÿêóâàâ îðãàí³çàòîðàì çà ö³êàâèé
òóðí³ð.
— Çàâäÿêè Çáðîéíèì ñèëàì
Óêðà¿íè ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü
áðàòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ. Äÿêóºìî íàøèì â³éñüêîâèì çà öå, —
ñêàçàâ Â³òàë³é Ñàáàòîâñüêèé.
Êîìàíäè-ïðèçåðè áóëè íàãîðîäæåí³ êóáêàìè ³ ïîäÿêàìè. ²íäèâ³äóàëüí³ ïðèçè îòðèìàëè íàéñèëüí³ø³ ôóòáîë³ñòè òóðí³ðó (çà àìïëóà). Íàéêðàùèì âîðîòàðåì áóâ
âèçíàíèé Âîëîäèìèð Õîìð³é÷óê
(Â³ííèöüêèé ðàéîí), íàéêðàùèì
ãðàâöåì — Â³òàë³é Ãîðáàíü.

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 від 28 вересня 2022 року
Задача №2888
I. 1. Kpa8! Tc6 2. Kb7 Tc8x;
II. 1. Cb5! Td7x 2. Kpa6 Ta7x.
Задача №2889
I. 1. Tg8! Cg6 2.Kph8 T:h7x;
II. 1. Kpf8! Te6 2. Cg7 Te8x.
Задача №2890
I. 1. Kpc4! Td5 2. Tb4 Ke3x;
II. 1. Kpa3! Td4 2. Kpa2 T:a4x.
Задача №2891
I. 1. Kf2! Tf1 2. Kg4 Tf3x;
II. 1. Kg3! Te2 2. Tg4 Th2x.
М. Пархоменко
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РАПТОМ ЗАЧЕСАЛОСЬ І ЧХНУЛОСЬ.
ЧИМ БОРОТИСЯ ПРОТИ АЛЕРГІЇ?
Сезонне  Звісно, щодо будь-яких ліків
краще проконсультуватися з лікарем. Але
антигістамінні навіть в Європі та США
відпускаються без рецепта. Тож йдемо
в аптеку і серед вражаючого різноманіття
препаратів пробуємо зрозуміти, що від
того зуду купити. Ще більше плутаємось —
бо обираємо щось із препаратів першого
та другого покоління
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ã³ñòàì³í, âèíóâàòåöü á³ëüøî¿
÷àñòèíè àëåðã³÷íèõ ðåàêö³é,
áóâ â³äêðèòèé
â 1928 ðîö³, à ïåðø³ àíòèã³ñòàì³íí³ âæå â 1930 ðîö³. Ó íàñ
â àïòåêàõ öå: Òàâåã³ë, Äèìåäðîë,
Ä³àçîë³í, Ñóïðàñòèí, Ôåí³ñòèë
òà ³í.
— Àíòèã³ñòàì³íí³ ïðåïàðàòè
ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ìàþòü âèðàæåíèé ñåäóþ÷èé ÿê ïîá³÷íèé
åôåêò, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð-ËÎÐ
Àíàòîë³é Âëàñåíêî. — Òîáòî âîíè
ñèëüíî ïðèãí³÷óþòü ä³ÿëüí³ñòü ³
âèêëèêàþòü ñîí, òîìó ùî äóæå
äîáðå ïðîõîäÿòü ç êðîâ³ äî ìîçêó
³ âèðóáàþòü.
Íàéêðàùèé ïðèêëàä, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ — Àòàðàêñ, ÿêèé º
ïðîòèàëåðã³÷íèì ïðåïàðàòîì, àëå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ùå ÿê ëåãêèé
òðàíêâ³ë³çàòîð ïðè òðèâîæíèõ
ðîçëàäàõ. Á³ëüø òîãî, éîãî ìàéæå
íå âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðîòèàëåðã³÷íå, ³ çàâæäè ÿê çàñïîê³éëèâå
÷åðåç ñèëüíî âèðàæåí³ ïîá³÷í³
åôåêòè.
— Â ïðèíöèï³, ö³ ïðåïàðàòè
ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ðåêîìåíäóþòüñÿ â ñèòóàö³ÿõ, êîëè íàì
ïîòð³áíî ïàðàëåëüíî ³ çàñïîêî¿òè ïàö³ºíòà, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é Âëàñåíêî. — Íàïðèêëàä,
ó ïåä³àòðè÷í³é ïðàêòèö³, ÿêùî
â äèòèíè âèðàæåíèé çóä, òî êðàùå õàé äèòèíà ñïîê³éíî ñïèòü,
í³æ ÷óõàºòüñÿ. Òàêîæ ó íàñ ëþáëÿòü ö³ ïðåïàðàòè ïðèçíà÷àòè
ïðè êàøë³ â³ä øìàðêë³â. Àëå öå
ìîæå ïðèçâåñòè äî ïåðåñèõàííÿ
ñëèçîâî¿ áðîíõ³â ³ ïîñèëèòè ïðî-

áëåìó, îñîáëèâî ó ä³òåé, ñõèëüíèõ äî áðîíõîîáñòðóêö³¿. Çâ³ñíî,
³ çà êåðìî ï³ñëÿ ïðèéîìó òàêèõ
ïðåïàðàò³â ñ³äàòè íå âàðòî.
— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî àíòèã³ñòàì³íí³ ïðåïàðàòè ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ çàñòàð³ë³, àëå âîíè ìàþòü
äîö³ëüí³ñòü, — êàæå ë³êàð. — Íàïðèêëàä, Äèìåäðîë, öå òåæ ïðåïàðàò ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ. Àëå
êîëè, íàïðèêëàä, º âèðàçíèé çóä,
³ ó ä³òåé ³ ó äîðîñëèõ, Äèìåäðîë
ðåêîìåíäîâàíî. À îò ç àëêîãîëåì
éîãî íå ìîæíà çì³øóâàòè, òîìó
ùî Äèìåäðîë ³ àëêîãîëü ìàþòü
ñåäóþ÷ó ä³þ, ðàçîì âîíè ï³ä-

— Àíòèã³ñòàì³íí³
ïðåïàðàòè ïåðøîãî
ïîêîë³ííÿ çàñòàð³ë³,
àëå âîíè ìàþòü
äîö³ëüí³ñòü, — êàæå
Àíàòîë³é Âëàñåíêî
ñèëþþòü îäèí îäíîãî ³ ìîæóòü
ïðîñòî âèìêíóòè ëþäèíó.
АНТИГІСТАМІННІ ДРУГОГО
ПОКОЛІННЯ
Äðóãå ïîêîë³ííÿ àíòèã³ñòàì³ííèõ ïðåïàðàò³â, ÿê ïðàâèëî,
ìàþòü ïðèïèñêó — íåñåäóþ÷èé.
Òîáòî ïðåïàðàò, ÿêèé íå âïëèâàº
íà öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó ³
íå âèêëèêàº ñîíëèâ³ñòü, çàãàëüìîâàí³ñòü ³ ò. ä.
Ó 1981 ðîö³ çàïàòåíòóâàëè ïåðøèé àíòèã³ñòàì³ííèé ïðåïàðàò,
ùî ïîãàíî ïðîíèêàº äî ìîçêó —
Ëîðàòàäèí. Ïîò³ì Öåòèðèçèí,
Ôåêñîôåíàäèí, Äåçëîðàòàäèí.
Óñ³ ö³ 4 ðå÷îâèíè ìàþòü á³ëüøìåíø ñõîæó åôåêòèâí³ñòü ³ ïîá³÷í³ ä³¿, àëå:

 Äåçëîðàòàäèí º «ïîêðàùåíèì» âàð³àíòîì ëîðàòàäèíó.
 Öåòèðèçèí êðàùå ³ äîâøå
ñïðàâëÿºòüñÿ ç³ ñâåðá³ííÿì
øê³ðè.
 Áåçïå÷í³ñòü öåòèðèçèíó êðàùå âèâ÷åíî ó ãîäóþ÷èõ ìàì, ïðè
âàã³òíîñò³ ìîæóòü íà ð³âíèõ âèêîðèñòîâóâàòèñü âñ³ 3 ïðåïàðàòè.
 Ïîá³÷í³ åôåêòè ïðåïàðàò³â
º ñõîæèìè, àëå òà æ ñàìà ñîíëèâ³ñòü º äóæå ³íäèâ³äóàëüíîþ
ðåàêö³ºþ, ³ çì³íà ïðåïàðàòà ìîæå
äîïîìîãòè.
— Ó ñâî¿é ïðàêòèö³ ÿ ïî÷èíàþ
ç öåòèðèçèíó, ÿêùî º íåáàæàí³
ïîá³÷í³ åôåêòè, òî ðåêîìåíäóþ
äåçëîðàòàäèí, — êàæå ë³êàð. —
Äëÿ äîðîñëèõ º ùå îäèí âàð³àíò — Á³ëàñòèí, â³í åôåêòèâíèé
ÿê ³ Öåòèðèçèí, àëå ìàº ìåíøå
ðèçèêó ïîá³÷íèõ ðåàêö³é.
Àëå òî âñå íàñïðàâä³ â³äíîñíî, òîìó ùî, â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³,
ïðåïàðàòè òîé åôåêò ìàþòü, îñîáëèâî Öåòèðèçèí, õî÷ ³ ìàëî
âèðàæåíèé, — ãîâîðèòü ë³êàð. —
Ñåðåä ïðåïàðàò³â äðóãîãî ïîêîë³ííÿ íàéìåíø ñåäóþ÷èé åôåêò

ìàº ïðåïàðàò Í³êñàð. Òîáòî â÷åí³
ñòàðàþòüñÿ çðîáèòè òàê, ùîá ö³
ïðåïàðàòè ìàëè ïðîòèàëåðã³÷íó
ä³þ, àëå íå ìàëè ñåäóþ÷ó.
А ТЕПЕР НАЙВАЖЛИВІШИЙ
МОМЕНТ
— Àíòèã³ñòàì³íí³ äóæå êëàñí³
ïîì³÷íèêè, êîëè ñèìïòîìè àëåðã³¿
ïî÷àëèñü ðàïòîâî, âîíè øâèäê³ òà
åôåêòèâí³, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Àëå
ë³êóâàííÿ àëåðã³÷íîãî ðèí³òó ç íèõ
ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ, à ïàðàëåëüíî
ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ì³ñöåâ³
ãîðìîíè. Ïðè øê³ðíèõ õâîðîáàõ
òàê ñàìî ìîæíà ñàìîñò³éíî ïðèéíÿòè àíòèã³ñòàì³íí³, ÿêùî ñâåðáèòü, àëå ïîò³ì òðåáà äî ë³êàðÿ.

Òîáòî ÿêùî òè ïî÷àâ ÷óõàòèñÿ,
÷õàòè òè ï’ºø àáî Öåòðèí, Öåòèðèçèí, Àëåðçèí, Çîäàê, àáî ïðåïàðàòè
äåçëîðàòàäèíó, òîé ñàìèé Åð³óñ,
Åäåì. Âèïèâ, ñòàëî êðàùå — äîáðå.
ßêùî ñèòóàö³ÿ ïîâòîðþºòüñÿ
íàñòóïíîãî äíÿ, òî îäíèìè àíòèã³ñòàì³ííèìè òè íå îáìåæèøñÿ.
Çâ³ñíî, ìîæíà ïîâòîðèòè ïðèéîì
ïðåïàðàòó, àëå áàæàíî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ, òîìó ùî ìàº áóòè
áàçîâå ë³êóâàííÿ.
Öå ìîæóòü áóòè ì³ñöåâ³ ãîðìîíè â í³ñ, ëàìàíàëüí³ ïðåïàðàòè â ëåãåí³, ÿêùî öå ïèòàííÿ
àñòìè, àáî ì³ñöåâ³ êðàïë³ àíòèã³ñòàì³íí³ â î÷³. Òîáòî öå ìàº
äèâèòèñÿ ë³êàð.

Коротка інструкція
Раптово почали чхати, заклало
ніс, чухаються ніс очі або тіло?
Можна застосувати Цетиризин
або Дезлоратадин.
Від них сильно хилить в сон? —
Біластин.
Але якщо через добу симптоми

вертаються — показатися лікарю.
Якщо це повторилося наступного
тижня, знов випив таблетку, попустило — ну ок.
Чекаєш наступного випадку, але
не на завтра — бо це точно вже
треба до лікаря.

РЕКЛАМА
512496

505712
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ЩО РОБИЛА У ПЕНТАГОНІ ОНУКА
НАШОГО ЗЕМЛЯКА
Наближають перемогу 
Ярина Чорногуз служить парамедиком
у батальйоні морської піхоти. Разом зі ще
трьома захисницями побувала в Америці,
де провела низку зустрічей у Конгресі,
Держдепі, Пентагоні. Її дідусь, Олег
Чорногуз проживає в Іванові Калинівської
громади, п’ять років тому повернувся
з Києва у рідне село, збудував будинок
на батьківському обійсті. Чому Ярина
не змогла поділитися враженнями від
поїздки з дідусем? Але повідомила про це
у себе в Фейсбуці
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

ßðèíà ×îðíîãóç
ó ñïèñêó ñòà íàéá³ëüø âïëèâîâèõ
æ³íîê Óêðà¿íè
çà âåðñ³ºþ âèäàííÿ «Ôîêóñ»
ó 2021 ðîö³. Ó 2019-ìó âîíà äîáðîâîëüöåì ï³øëà íà â³éíó. Ñëóæèëà ïàðàìåäèêîì ó ìåäè÷íîìó
áàòàëüéîí³ «Ãîñï³òàëüºðè», íèí³
ó áàòàëüéîí³ ìîðñüêî¿ ï³õîòè, ÿêó
çíàþòü çà ïîçèâíèì ßðà.
Ïðîòÿãîì òèæíÿ ßðèíà ðàçîì
³ç òàêèìè, ÿê ñàìà, ä³â÷àòàìè ç
ôðîíòó — Àíäð³àíîþ, Äàð³ºþ é
²âàííîþ — ïåðåáóâàëè â Àìåðèö³. ×îãî ¿çäèëè? Ùî ðîáèëè?
МОНЕТКИ З РОСІЙСЬКИХ
ТАНКІВ
Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ßðèíà íàïèñàëà ó ñåáå â ôåéñáóö³, ùî
òèæäåíü áóâ âàæêèé.
Êóïà çóñòð³÷åé ³ ðîçìîâ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — ó Êîíãðåñ³,
Äåðæäåï³, Ïåíòàãîí³. Çóñòð³÷³ ç
æóðíàë³ñòàìè, âèñòóïè â ïðÿìèõ
åô³ðàõ íà òåëåáà÷åíí³. Çàãàëîì
¿õ áóëî ïîíàä äåñÿòü.
Íàïðèêëàä, ³íòåðâ’þ ç ßðèíîþ
íàäðóêîâàíî â òèæíåâèêó ÍüþÉîðêåð (New Yorker). Ðîçïîâ³ëè,
ÿê àâòîìîá³ëü íàøîãî ïàðàìåäèêà îòðèìàâ íàçâó «Öèãàíñüêèé
Áàðîí», ÿê âîíà ðÿòóº íèì ïîðàíåíèõ íà «íóë³». Ç íåþ ñï³ëêóâàâñÿ «Ãîëîñ Àìåðèêè» äëÿ
êèòàéñüêî¿ àóäèòîð³¿. Âåäó÷èé
Alex Wagner çàïðîñèâ äëÿ ó÷àñò³
ó ñâî¿é øîó-ïðîãðàì³ MSNBS.
² öå íå âåñü ïåðåë³ê ³íòåðâ’þ ³
ðîçïîâ³äåé ïðî íàøèõ áåðåãèíü
ó â³éñüêîâèõ îäíîñòðîÿõ çà ÷àñ
¿õ ïåðåáóâàííÿ â Àìåðèö³.
Âîíè ïîäÿêóâàëè àìåðèêàíöÿì
çà çáðîþ — Äæàâåë³íè, Ñò³íãåðè,
Õàéìåðñè, ç äîïîìîãîþ ÿêî¿ íàø³
â³éñüêîâ³ çóïèíèëè ðîñ³éñüêó îðäó
ï³ä Êèºâîì, à òàêîæ çâ³ëüíèëè
Õàðê³âùèíó, Ëèìàí, ÷àñòèíó íàñåëåíèõ ïóíêò³â íà Õåðñîíùèí³.

Ðîçïîâ³ëè ïðî ïîòî÷íó ñèòóàö³þ
íà ôðîíò³. Íàéâàæëèâ³øå — ïîïðîñèëè îçáðîºííÿ, ÿêå á ðÿòóâàëî æèòòÿ óêðà¿íö³â â³ä îáñòð³ë³â
àãðåñîðà, äîïîìîãëî á çâ³ëüíèòè
îêóïîâàí³ òåðèòîð³¿.
«Çäàºòüñÿ, íàì âñå âäàëîñÿ, —
íàïèñàëà ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç-çà
îêåàíó ßðèíà. — Áóäå á³ëüøå
õàéìàðñ³â, ãàóáèöü Ì777, ñíàðÿä³â ïîòð³áíèõ êàë³áð³â, ñèñòåì ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ òà íàçåìíî¿
îáîðîíè, áðîíåòðàíñïîðòåðè,
à òàêîæ ùå äåùî íîâå».
Ä³â÷èíà êàæå, ùî çàâäÿêè ¿õí³ì çóñèëëÿì àìåðèêàíö³
íå çàáóäóòü øâèäêî ïðî òå, ùî
ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà ðózznii
ïðîòè Óêðà¿íè ùå äàëåêà äî çàê³í÷åííÿ.
— Äóìàþ, âçàãàë³ íå çàáó-

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé
íàø³ ä³â÷àòà äàðóâàëè
àìåðèêàíöÿì ñóâåí³ðí³
ìîíåòêè, âèãîòîâëåí³
ç ï³äáèòèõ ðîñ³éñüêèõ
òàíê³â
äóòü, — êàæå ïàí³ ßðèíà. —
À íèí³ âîíè ïàì’ÿòàþòü, ùî
íà íàñ ÷åêàº âàæêà çèìà ³ öå
äóæå âàæëèâî.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷åé íàø³ ä³â÷àòà
äàðóâàëè àìåðèêàíöÿì ñóâåí³ðí³
ìîíåòêè, âèãîòîâëåí³ ç ï³äáèòèõ ðîñ³éñüêèõ òàíê³â. Öå áóâ
íåäâîçíà÷íèé íàòÿê íà áàæàííÿ
îòðèìàòè ó â³äïîâ³äü àìåðèêàíñüê³ òàíêè Àáðàìñè.
«Áóëî äóæå íåçâè÷íî ï³ñëÿ
òðèâàëîãî ÷àñó íà ôðîíò³ õîäèòè
ìèðíèìè âóëèöÿìè Íüþ-Éîðêà,
Âàøèíãòîíà òà Êàï³òîë³ºì, — íàïèñàëà ïàí³ ßðèíà. — Ï³äáàäüîðèëà ïîâàãà, ÿêà º ó ñåíàòîð³â
òà êîíãðåñìåí³â îáîõ ïàðò³é
äî Óêðà¿íè ³ íàñ, óêðà¿íö³â».
Ðàçîì ç òèì â³éñüêîâà çàçíà÷èëà, ùî äóæå ò³øèòüñÿ, ùî ï³ñëÿ
âàæêîãî òèæíÿ çíîâó ïîâåðòàºòü-

Протягом тижня Ярина разом з Андріаною, Дарією й Іванною перебували в Америці.
На фото — дівчата в Пентагоні, Ярина крайня праворуч
ñÿ äî ñâî¿õ, àáè äàë³ ïðîäîâæóâàòè áîðîòüáó çà íàøó Ïåðåìîãó.
«КОСИЧКИ — У НАС ЦЕ
АРМІЙСЬКА ЗАЧІСКА»
«ßðèíà ×îðíîãóç ó â³âòîðîê âèéøëà ç àâòîáóñà FlixBus â öåíòð³
Ìàíãåòòåíà ï³ñëÿ 13-òè ì³ñÿö³â
ó÷àñò³ ó áîéîâèõ ä³ÿõ â Óêðà¿í³», — òàê ðîçïî÷àëè ðîçïîâ³äü
ïðî íå¿ ó òèæíåâèêó New Yorker.
ßðèíà ðîçì³ñòèëà ïóáë³êàö³þ
ó ñåáå â ôåéñáóö³. Êàæå, ñïîäîáàâñÿ ñòèëü âèêëàäó ìàòåð³àëó.
Óòî÷íèëà, ùî íà ïîðòðåò³, íàïèñàíîìó õóäîæíèêîì äëÿ ñóïðîâîäó ñòàòò³, âîíà íå ñõîæà íà ñåáå.
Òåêñò ÷èòàºòüñÿ ëåãêî, áî íàñè÷åíèé ïîäðîáèöÿìè. Ïîä³¿ â³éíè,
ó÷àñò³ â íèõ óêðà¿íêè, ïåðåïëåòåí³ åï³çîäàìè ïðî ¿¿ ïåðåáóâàííÿ
â ÑØÀ.
«27-ð³÷íà áîéîâèé ìåäèê, ðîçâ³äíèöÿ, ï³ëîò áîéîâîãî äðîíà,
íîñèòü â³éñüêîâó ôîðìó, à òàêîæ
ñàïô³ðîâ³ ñåðåæêè, ó íå¿ íà ïåðåäïë³÷÷³ òàòóþâàííÿ ó âèãëÿä³ çì³¿, à êîñè çàïëåòåí³ ó êîñè÷êè, — ùå îäèí ôðàãìåíò ç³
ñòàòò³. — Â Óêðà¿í³ êîñè÷êè, öå
â³éñüêîâà çà÷³ñêà, ñêàçàëà âîíà.
Ïîë³öåéñüêèé çàïèòàâ ó íå¿ ìàðêó âçóòòÿ. Íà ðîç³ Âîñüìî¿ àâåíþ
á³ëÿ íå¿ çóïèíèëèñÿ äåê³ëüêà ïåðåõîæèõ, ùîá ïîö³êàâèòèñÿ, ÿêå
ó íå¿ â³éñüêîâå çâàííÿ…
Âîíà ï³ä³éøëà äî Õàäñîí-ßðäñ.
«ß çàéìàþñÿ ðîçâ³äêîþ, òîìó
íå çâèêëà çàëèøàòèñÿ äîâãî íà îäíîìó ì³ñö³», — ïîÿñíèëà ×îðíîãóç.

Дідусь нині в лікарні
Дідусь пані Ярини, відомий письменник,
автор першого в Україні сатиричного роману «Аристократ з Вапнярки», у всьому підтримує внучку. Вони постійно спілкуються.
Кожна порада дідуся важлива для Ярини.
Упродовж п’яти останніх років Олег Чорногуз проживає в Іванові, селі його дитинства.
За цей час збудував нову хату на батьків-

ському обійсті. Сюди завжди любила приїздити Ярина. Тут вони, як кажуть, солодували
балачками.
Однак нині поділитися враженнями від
поїздки в Америку внучка не може. Олег
Чорногуз зараз у реанімації. Лікує інсульт.
Зичимо йому одужання, а його внучці сил
для Перемоги.

Âîíà ä³ñòàëà òåëåôîí ³ ïîêàçàëà àâòîìîá³ëü ìàðêè «Ì³öóá³ñ³».
Òåõí³êó íàçâàëè «Öèãàíñüêèé áàðîí». Ñêàçàëà, ùî ó ¿¿ ï³äðîçä³ë³
íèí³ âèêîðèñòîâóþòü öèâ³ëüíèé
òðàíñïîðò, áî áàãàòî áðîíåòåõí³êè ðîçáèòî. Íà ìàøèí³ âèäíî
ñë³äè â³ä êóëü. Âîíà óòî÷íèëà,
ùî äâà ðàçè ïîòðàïëÿëà ï³ä îáñòð³ëè. ²íêîëè âîíà íàâ³òü íî÷óº
â ñàëîí³ àâòî.
Ïåðåä â³ä’¿çäîì äî Àìåðèêè
ï³äðîçä³ë çíàõîäèâñÿ ó ñ³ð³é çîí³.
— Òàì ìîæíà çóñòð³òè âîðîãà
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, òàì º ïîðàíåí³ ³
ìåðòâ³, òàì áàãàòî ì³í, — çàïèñàâ
ñëîâà óêðà¿íêè æóðíàë³ñò New
Yorker. — Òàì çàãèíóëà ãðóïà íàøèõ ïðèêîðäîííèê³â. Ñåðåä íèõ
áóëî ò³ëî æ³íêè-ïðèêîðäîííèö³.
Ìè ¿õ çàáèðàëè. Öå âàæêî.
Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ áîþ âîíà

ïî÷óëà êðèêè ç ï³äâàëó. Òàì çíàõîäèëàñÿ æ³íêà ç äâîìà ä³òüìè:
õëîï÷èêó áóëî 10 ðîê³â, à ä³â÷èíö³ ò³ëüêè 10 ì³ñÿö³â. Õëîï÷èêà
ïîðàíèëî îñêîëêîì ó ãðóäè.
ßðèíà åâàêóþâàëà ¿õ. Ï³ñëÿ òîãî
âèòèðàëà êðîâ ó ñàëîí³, ÿê çíîâó
ïî÷àâñÿ îáñòð³ë.
— Ìè òîä³ âèêîðèñòàëè âñå,
ùî ó íàñ áóëî, — ãðàíàòîìåòè ³
äæàâåë³íè, — ãîâîðèòü ßðèíà. —
Òåïåð ñïðàâè éäóòü êðàùå, áî
ó íàñ º õàéìåðñè.
Âîíà çâèêëà äî ïîëüîâèõ óìîâ.
Êàæå, íî÷óâàòè äîâîäèòüñÿ çäåá³ëüøîãî ó ï³äâàëàõ áóäèíê³â àáî
ó ïîêèíóòèõ áóä³âëÿõ, ÷è ïðîñòî
áë³íäàæàõ àáî îêîïàõ.
Ï³ñëÿ öèõ ñë³â âîíà ç³çíàëàñÿ, ùî ¿¿ øîêóâàëè á³ëîñí³æí³
ïðîñòèðàäëà â ãîòåë³ ó Âàøèíãòîí³…»

«Наступ росії буде!»
Українські патріоти пам’ятають, як
Ярина пікетувала офіс президента. Було це на початку 2020-го.
Виступала проти наказу Зеленського відвести наші війська з
територій, які, за її словами,
кров’ю завойовані українськими військовими. Вона починала
одиночний пікет, згодом до неї
доєдналися інші активісти. Ще
однією вимогою було звільнення Єрмака.
Тоді ж вона написала звернення
до Зеленського.

«Закликаю вас дозволити Збройним силам нашої держави давати
вогневу відсіч нашим окупантам,
спорядити їх достатньою кількістю боєкомплектів на цю відсіч, —
писала вона у зверненні. — Чи готові ви діями довести, що здатні
стати на захист нашої землі, за яку
віддали життя наші військові?»
Наступна фраза стала пророчою:
«Наступ росії буде! Війна почалася не у 2014 році. Вона триває
усі 300 років». Це було сказано
у березні 2020 року.

Де той водій буса нині?
Пам’ятаємо Ярину за ще одним епізодом.
У січні 2020-го в Інтернеті і по телебаченню був відеосюжет про неприємну пригоду
у маршрутці, що прямувала з Волині до Києва.
Однією з пасажирок була Ярина. Дівчина
разом із подругою поверталася з похорону
коханої людини — військовий Микола Сорочук загинув від кулі снайпера.

Вона зробила зауваження водію з приводу
трансляції у салоні російського серіалу. Нахабний кермувальник показав, хто в машині господар: зупинив рух і сказав, що не поїде далі,
поки вона не покине салон. З поваги до інших
пасажирів Ярина вийшла з буса. Разом з нею
це зробила її подруга. Двоє дівчат залишилися
на трасі посеред засніженого поля.
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МІША КРУПІН: «АВТІВКИ ДЛЯ ФРОНТУ
ПЕРЕФАРБОВУЄМО САМЕ У ВІННИЦІ»
Інтерв’ю  У вівторок, 11 жовтня,
легендарний харківський музикант
із великим сольним концертом
на підтримку ЗСУ виступить у Вінниці.
Ексклюзивно для RIA Міша Крупін
розказав про своїх вінницьких
друзів-волонтерів, патріотизм, перехід
на українську мову і чому «неошансон» —
це точно не про його музику
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Ì³øà Êðóï³í —
îäèí ³ç íàéõàðèçìàòè÷í³øèõ ñï³âàê³â
Óêðà¿íè, òàëàíò-â³ðòóîç, ÿêîìó
ëåãêî ï³äêîðÿºòüñÿ áóäü-ÿêèé
ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò ³ æàíð.
Ó ìèíóëîìó — ïîïóëÿðíèé ðåïåð, íèí³ ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ â³í
áëèñêó÷å ì³êñóº êà÷îâ³ ñó÷àñí³
ðåï-ìîòèâè ç³ ñìà÷íèìè íîòêàìè
áëþçó, äæàçó ³ ñâ³íãó. À ó òåêñòàõ âðàæàº òîíêîþ ³ðîí³ºþ ³
ùèð³ñòþ — êîæíà éîãî ï³ñíÿ çàïàäàº ó ñåðöå ³ ñòàº õ³òîì. À òå,
ÿê çàïàëþº Ì³øà Êðóï³í íà ñâî¿õ
êîíöåðòàõ, âçàãàë³ íå îïèñàòè —
òðåáà áà÷èòè ³ â³ä÷óâàòè íàæèâî!
Ñâîºþ øàëåíîþ åíåðãåòèêîþ
Ì³øà Êðóï³í òîð³ê ñêîðèâ â³ííè÷àí ó PIROGOV SKY: âèáóõîâèé
êîíöåðò éîãî ãðóïè «Êîðóïö³ÿ»
ñòàâ îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ
çà âåñü ñåçîí ïîä³é ïðîñòî íåáà
ó ìóçå¿-ñàäèá³ Ïèðîãîâà.
Îñê³ëüêè ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè Ì³øà Êðóï³í
îäðàçó ÷³òêî çàÿâèâ ïðî ñâîþ
ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ ³ ïðèíöèïîâî ïðèïèíèâ ñï³âïðàöþ ç³ ñâî¿ì êîëèøí³ì ïðîäþñåðîì Þð³ºì
Áàðäàøåì, ó Â³ííèöþ 11 æîâòíÿ
ñï³âàê ïðè¿äå áåç «Êîðóïö³¿», çàòå
ç íîâèìè ïîòóæíèìè õ³òàìè.
Ñîëüíèé êîíöåðò Ì³ø³ Êðóï³íà
ó â³âòîðîê î 19.00 ó òåàòð³ ³ìåí³
Ñàäîâñüêîãî ïðîéäå â ðàìêàõ
áëàãîä³éíîãî òóðó «Ó íàøîìó
ì³ñò³». Ïðÿìî ï³ä ÷àñ êîíöåðòó
Ì³øà Êðóï³í ðîç³ãðàº ñâîþ ã³òàðó
òà ³íø³ ïàì’ÿòí³ ëîòè, à çà êîøòè,
âèðó÷åí³ ç àóêö³îíó òà ïðîäàæó
êâèòê³â, áóäóòü ïðèäáàí³ àâò³âêè
äëÿ õàðê³âñüêîãî, ìèêîëà¿âñüêîãî
³ çàïîð³çüêîãî íàïðÿìê³â.
Ïðî ï³äòðèìêó âî¿í³â, âîëîí-

òåðñòâî, â³ííèöüêèõ äðóç³â ³
òâîð÷³ñòü â ðåàë³ÿõ â³éíè Ì³øà
Êðóï³í ðîçêàçàâ ó åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ RIA.
«ВІЙНА ЗАРАЗ ПОКАЗАЛА,
ХТО КИМ Є»
— ²ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè íå ïðîñòî ïî÷àëàñÿ
íîâà ñòîð³íêà ó æèòò³ êîæíîãî
ç íàñ. Ìàºìî ñï³ëüíó êíèãó,
ó ÿêó âñå çàïèñóºòüñÿ. ×îìóñü
äåÿê³ ëþäè, ãåòü íå çíàþ÷è ìåíå
³ ìî¿ ïåðåêîíàííÿ, ïåâíèé ÷àñ
äóìàëè, ùî ÿ — ÿêèéñü âàòíèê.
Ìîæå, ÷åðåç ìîãî êîëèøíüîãî
ïðîäþñåðà ÷è ðóñüêîìîâí³ ï³ñí³ — íå çíàþ. Òà íàñïðàâä³ ³íøî¿
ïîçèö³¿, í³æ ïàòð³îòèçì, ó ìåíå
í³êîëè é íå áóëî. ß ëþáèâ ñâîþ
êðà¿íó çàâæäè, à çàðàç ëþáëþ ùå
á³ëüøå!
Íàáëèæåííÿ â³éíè ÿ íàïðàâäó
â³ä÷óâàâ. Êîëè ïóò³í âèçíàâ ÎÐÄËÎ, âñå âæå áóëî î÷åâèäíî, òîìó
â í³÷ ç 23 íà 24 ëþòîãî ÿ ïðàêòè÷íî íå ñïàâ. Áóâ òîä³ ó Êèºâ³,
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³, òîæ,
ÿê ³ âñ³, äîáðå ÷óâ âèáóõè. ²ç äðóãîì ìè âèâåçëè äâ³ ñ³ì’¿ — íàä
ãîëîâîþ âæå ïîâíèì õîäîì ë³òàëè ðàêåòè, ïðàöþâàëà ÏÏÎ…
Ìîÿ äðóæèíà ³ äîíüêà ó öåé ÷àñ
áóëè ó Õàðêîâ³ — çâ³äòè ì³é áðàò
çì³ã âèâåçòè ¿õ ò³ëüêè ÷åðåç äâà
òèæí³. À ï³çí³øå, êîëè ï³ñëÿ
÷åðãîâèõ áîìáàðäóâàíü ó ìî¿é
êâàðòèð³ ó Õàðêîâ³ ïîâèë³òàëè
â³êíà é îáñèïàëàñü øòóêàòóðêà,
ì³é îäíîêëàñíèê âèâ³ç ìóçè÷í³
³íñòðóìåíòè, ùî òàì çàëèøàëèñü.
Äóæå äÿêóþ éîìó çà öå, áî òåïåð
ìàþ, ùî ïðîäàâàòè.
Ó ö³ ÷àñè ìè áàãàòî ÷îãî ³ êîãî
âòðàòèëè, àëå áàãàòî êîãî çíàéøëè òà â³äêðèëè äëÿ ñåáå. ²,
íà æàëü, ñàìå íåùàñòÿ ðîáèòü
ñïðàâæíº äèâî. Íàøà àðì³ÿ — ÿê
ñêåëÿ, ëþäè äîïîìàãàþòü îäèí

îäíîìó, âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü
âîëîíòåðàì, ³ öå òàêà ëàíöþãîâà
ðåàêö³ÿ, ÿêà âæå í³êîëè íå çóïèíèòüñÿ.
Çàðàç ÿ íàâ³òü íå çíàþ òàêèõ
ëþäåé, õòî í³÷îãî íå ðîáèòü äëÿ
êîãîñü. Âñ³, ÷èì ìîæóòü, äîïîìàãàþòü. Çîêðåìà, ìîÿ ñåñòðà îðãàí³çóâàëà âîëîíòåðñüêèé öåíòð äëÿ
äîïîìîãè õàðê³â’ÿíàì. Âîíà — ÿê
ÿíãîë! Ðîáèòü ñò³ëüêè âñüîãî ïðîñòî íåìîæëèâîãî!
Ñàì ÿ òàêîæ ââàæàþ ñâî¿ì
îáîâ’ÿçêîì — çàéìàòèñÿ âîëîíòåðñòâîì äî ñàìî¿ Ïåðåìîãè.
Õëîïö³ ¿á*øàòü òàì, ìè — òóò.
«ТЕ, ЯК ПЕРЕФАРБОВУЮТЬ
АВТІВКИ У ВІННИЦІ — ЦЕ
МИСТЕЦТВО!»
— Äî ðå÷³, ñàìå çàâäÿêè âîëîíòåðñòâó ÿ çíàéøîâ íîâèõ ÷óäîâèõ
äðóç³â ó Â³ííèö³. Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â Instagram îãîëîñèâ ñï³ëüí³
çáîðè êîøò³â ³ ìè ïî÷àëè ïåðåäàâàòè àâò³âêè íà ôðîíò — òàê
áàãàòî ï³êàï³â ïåðåäàëè, ùî âæå

Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó
Ì³øà Êðóï³í ðîç³ãðàº
ñâîþ ã³òàðó. Âèðó÷åí³
êîøòè ç àóêö³îíó òà
ïðîäàæó êâèòê³â ï³äóòü
íà àâò³âêè äëÿ âî¿í³â
ç ë³êó çáèâñÿ! Çàêóïëÿòè ³ ïåðåôàðáîâóâàòè àâò³âêè äîïîìàãàþòü ñàìå õëîïö³ ç â³ííèöüêîãî
ÑÒÎ. Êîëè ªâãåí Îêñàìèòíèé
âïåðøå íàïèñàâ ìåí³ ³ ïîêàçàâ,
ÿê âîíè, ìàñêóþ÷è äëÿ ïåðåäîâî¿, ïåðåôàðáîâóþòü àâòî, ÿ áóâ
âðàæåíèé. Öå ïðîñòî ìèñòåöòâî!
Âåëèêà ïîäÿêà Æåí³ ³ éîãî êîìàíä³ çà âñå, ùî âîíè ðîáëÿòü.
À òàêîæ ³íøèì íåâòîìíèì â³ííè÷àíàì, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü äóæå
êëàñí³ òóðí³êåòè!
Öÿ â³éíà íàñïðàâä³ ïîêàçàëà,
ùî íàøà àðì³ÿ é ëþäè — âñÿ
íàøà íàö³ÿ íå ïðîñòî ì³öíà,
à íàéì³öí³øà! Äèêòàòîð íàì ïîãðîæóº ÿäåðíîþ çáðîºþ, à ïîäèâ³òüñÿ, ÿêà áóëà ðåàêö³ÿ â óêðà¿íñüêîìó ²íòåðíåò³ — âñ³ ïðîñòî
ïîñì³õàëèñÿ. Íàì âæå í³÷îãî
íå ñòðàøíî, áî ìè çíàºìî, ùî
ïåðåìîæåìî. Ìè âæå íàñïðàâä³
ïåðåìîãëè! Çàëèøèëàñü ïðîñòî
îñòàòî÷íà ïåðåìîãà. Íå ñüîãîäí³,
çàâòðà ÷è ï³ñëÿçàâòðà, òà ñêîðî
âîíà íåîäì³ííî áóäå — áóäåìî
ïðàöþâàòè ³ ÷åêàòè, ñê³ëüêè òðåáà.

Музикант-оркестр: «Не граю тільки на духових!»
Не всі знають, та Міша Крупін —
артист-мультиінструменталіст.
Вміє грати на десятках музичних
інструментів і постійно опановує
нові.
— Я не граю тільки на духових!
А так: клавішні, губна гармошка, всі струнні — від улюбленої
скрипки до гітари і бас-гітари —
все можу й люблю. Мені взагалі дайте палицю зі струною — і
на ній буду грати! — усміхається
Міша Крупін. — Мій музичний
смак змалку формувався на гарній музиці. З того моменту, як
мама купила мені програвач,
у нас вдома завжди звучали
платівки «Бітлз» і Висоцького.
Ну і звичайно, багато класики —

просто обожнюю скрипковий
романтизм і польських композиторів. Я ж закінчив музичну
школу й училище по класу скрипки — це мій рідний інструмент,
яким займався 20 років. Також
був період, коли я у консерваторії навчався. На жаль, оскільки
в роки бурхливої молодості ще
паралельно дурнею займався,
саме під час вступу в консерваторію пошкодив руки і грати
на скрипці не міг, так що був
змушений вступити на естрадний
вокал. Через рік, коли відновив
руки, у консерваторії я перевівся на скрипку. А коли незабаром
народила моя дружина, пішов
в академвідпустку. І, здається,

дотепер в академвідпустці значуся. Принаймні, документи про
відрахування з консерваторії мені
не приходили (усміхається). Та
головне — що дотепер зберіг невичерпний потяг до музичних
знань. Я коли бачу, як хтось грає,
обов’язково підходжу, дивлюся,
прошу повторити. Я не соромлюся своїх незнань і завжди радий
навчитися нового. Невід’ємна
частина роботи кожного музиканта — щоденні заняття. Коли
ви бачите, як легко артист грає
на сцені, завжди знайте: за цією
легкістю й майстерністю — години безперервних занять. Класно
грати без самовдосконалення неможливо.

Свій новий тур Міша Крупін назвав за піснею «У нашому
місті». Каже, хоч ця пісня спершу була присвячена Харкову,
зараз вона про кожне місто України
«МОВА СЬОГОДНІ — ТЕЖ
НАША ЗБРОЯ»
— Âñ³ ñâî¿ íîâ³ ï³ñí³ çàðàç
ÿ ïèøó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Öå ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ, òîìó
ùî óñâ³äîìëþþ, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà — öå íàøà çáðîÿ ³
âñ³ ìè ìàºìî ðîçìîâëÿòè ñàìå
óêðà¿íñüêîþ. Çà ö³ ï³âðîêó ÿ,
õàðê³â’ÿíèí, ÿêèé âñå æèòòÿ ãîâîðèâ «ïî-ðóñüêè», çíà÷íî ï³äòÿãíóâ ñâîº çíàííÿ ìîâè.
ß, äî ðå÷³, çàâæäè êàæó, ùî
â Õàðêîâ³ ðîçìîâëÿëè «ïîðóñüêè», áî ðîñ³éñüêîþ ãîâîðÿòü
ò³ëüêè îêóïàíòè, à íå æèòåë³ Õàðêîâà, ÿêèé í³êîëè íå áóâ âàòíèì
ì³ñòîì. Ó íàñ çàâæäè áóëî áàãàòî
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â é ³íòåë³ãåíö³¿, ³ õî÷ ä³éñíî äîòåïåð âñþäè ðîçìîâëÿëè «ïî-ðóñüêè», êîëè
ïðèëåò³ëè ðàêåòè, ëþäè îäðàçó
âñå çðîçóì³ëè. Íà æàëü, ò³ëüêè
ç ïðèëüîòîì ðàêåò, à íå ðàí³øå,
òà ãîëîâíå — âñå æ ïåðåîö³íèëè.
Çâ³ñíî, ïèñàòè é ãîâîðèòè
óêðà¿íñüêîþ ó ùîäåííîìó æèòò³
ìåí³ ïîêè íåïðîñòî. Òà ÿ çóïèíÿòèñÿ íå ñòàíó. Ìîÿ ïîçèö³ÿ òàêà:
îöå ìîº «âàæêî» — í³ùî â ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ÿê âàæêî õëîïöÿì
íà ôðîíò³ ÷è ëþäÿì â îêóïàö³¿.
«НЕОШАНСОН — ЦЕ ТОЧНО
НЕ ПРО МЕНЕ»
— Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ïîìèëêîâèõ
ïóáë³êàö³é ìîþ òâîð÷³ñòü ³íêîëè ÷îìóñü íàìàãàþòüñÿ âòèñíóòè ó ðàìêè íåîøàíñîíó. Öå íà-

ñïðàâä³ ïðîñòî æàõëèâèé ÿðëèê!
ß í³êîëè íå êàçàâ òàêå ïðî ñâîþ
ìóçèêó ³ íå ñòàíó. Øàíñîí, ÿê
æàíð, ïîõîäèòü ³ç Ôðàíö³¿, òà
ó íàñ ñïðèéìàºòüñÿ, ÿê âàòíà
ìóçèêà ó òàêñ³. Ìî¿ ï³ñí³ äóæå
äàëåê³ â³ä óñüîãî öüîãî! Ó íèõ º
äæàç, áëþç, ñâ³íã, îäåñüêèé ôîëüêëîð — ùî çàâãîäíî, òà ò³ëüêè
íå øàíñîí.
ßê ìóçèêàíò ÿ íàñïðàâä³ ëþáëþ ð³çí³ æàíðè. Òà ìóçèêà, ÿêó
ÿ çàâæäè ëþáèâ ³ ñëóõàâ ùå ç
äèòèíñòâà, — öå ãàðíèé, ÿê³ñíèé
áëþç: ×àê Áåðð³, Ìåää³ Óîòåðñ,
Äæîí Ë³ Õóêåð. Ó ìîºìó ð³äíîìó
Õàðêîâ³ áëþç çàâæäè áóâ äóæå
ðîçâèíåíèé. Ó íàñ º Îëåêñàíäð
Äîëãîâ — äóæå êðóòèé áëþçìåí,
ë³äåð õàðê³âñüêî¿ ãðóïè «Äîù». ²
ÿ âæå íå â îäíîìó ³íòåðâ’þ ãîâîðèâ, ùî ï³äãëÿäàâ öåé îñîáëèâèé
áëþç³âñüêèé ãðóâ ñàìå ó íüîãî.
À íà ñâî¿õ êîíöåðòàõ ÿ âçàãàë³
äóæå ëþáëþ ³ìïðîâ³çóâàòè. ßê
äèâóâàòè ïóáë³êó ÿ, çâè÷àéíî,
çíàþ, àëå öå çàâæäè â ìåíå âèõîäèòü ñïîíòàííî, áåç ÷³òêîãî ³íñòðóêòàæó é ïëàíó. Òîìó êîæíèé
êîíöåðò àáñîëþòíî ³íäèâ³äóàëüíèé ³ íåïîâòîðíèé.
Ïðèõîäüòå íàñîëîäèòèñÿ íàäçâè÷àéíîþ àòìîñôåðîþ ³ çàñï³âàòè óëþáëåí³ ï³ñí³ ðàçîì ³ç Ì³øåþ
Êðóï³íèì ó â³âòîðîê, 11 æîâòíÿ,
î 19.00 ó òåàòð ³ì. Ñàäîâñüêîãî.
Êâèòêè íà êîíöåðò ìîæíà ïðèäáàòè íà ñàéò³ afisha.vn.ua ³ â
óñ³õ êàñàõ ì³ñòà.

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)

Як вони біжать
Комедія. 5.10, поч. о 10.20, 13.40, 18.10
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Біла ворона
Усміхайся
Трилер
5.10, поч. об 11.00, 13.20, 15.40, 18.00, 20.20
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Патерн
Трилер. 5.10, поч. о 20.50
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Чоловіки на межі нервового зриву
Комедія. 5.10, поч. о 12.20, 16.30, 20.00
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Риф: монстр глибини
Трилер. 5.10, поч. о 12.30, 18.50
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Покаяння
Трилер. 5.10, поч. о 16.30
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Тіло, тіло, тіло
Жахи. 5.10, поч. о 10.30, 16.30
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Інопланетянка

Рок-опера
6.10, поч. о 17.30

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

Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча
8.10 та 15.10, поч. о 12.00

Чай з м'ятою чи з лимоном?
Коли щось пішло не так
8.10, поч. о 17.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
11.10, поч. о 17.00

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.

Комедія «Про що
мовчать чоловіки»

Комедія
13.10, поч. о 17.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах
14.10, поч. о 17.30

Дім, у якому переночував Бог

Швидкісний поїзд

ШvЛ

Екшн. 5.10, поч. об 11.10, 15.40, 20.10
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

Сцени з сімейного життя
18.10, поч. о 17.00

Лірична комедія
15.10, поч. о 17.00

РОДИНА
Хроніки Веспер

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.

За двома зайцями

Анімація. 5.10, поч. о 9.00, 10.50, 12.40, 14.30,
16.20, 18.10
З 6.10 довідка за тел. (096)0035050

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

Міша Крупін 11 жовтня у Вінниці

ВИСТАВКА

Драма. 6.10–12.10, поч. о 16.00

Королева воїн
Драма. 6.10–12.10, поч. о 10.00, 18.00

Особлива вистава, на
яку варто йти з коханою
половинкою! Незабутні
години радості 11 листопада о 19.00 у концерт-холі
«Mont Blanc» вінничанам подарує всесвітньовідома
комедія для дорослих «Про що мовчать чоловіки».
Це сучасна, яскрава вистава у жанрі стенд-ап про
любов і стосунки, чоловіків, жінок і кожного з нас!
Буде талановито, щиро та до сліз дотепно! У головній ролі – неперевершений Олексій Гнатковський,
зірка фільму «Довбуш» й Івано-Франківського національного театру. Квитки від 270 до 420 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у готелі «Франція»,
театрі, 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.

Пухнасті бешкетники
Анімація. 5.10, поч. о 10.00
6.10–12.10, поч. о 12.30

ВИСТАВКА

Галас джунглів

СІМЕЙНИЙ ВІДПОЧИНОК

Анімація. 5.10, поч. о 12.00
6.10–12.10, поч. о 14.20

Як вони біжать
Комедія. 5.10, поч. о 15.00

Виставка «Херсон inside/outside»

Квиток до раю

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. Говорили про те, що взяли з собою з Херсона. Про те, чим живемо і чим хочемо
поділитися. Поступово приходили слова, образи і
сенси, з яких ми зібрали цю виставку.
Херсон зсередини/зовні — це роботи, створені
в окупації і в еміграції. Еміграція — це не
привілей, це вимушеність і невпевненість. Окупація — це не вирок, це простір опору і
необхідність зберегти себе і свою творчу індивідуальність.
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, 12 а),
Тел. для довідок (063)1646494.

Комедія. 5.10, поч. о 13.00

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

Як вони біжать
Комедія. 5.10, поч. о 15.40, 17.40, 19.40
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Усміхайся
Трилер. 5.10, поч. о 12.20, 14.40, 17.00, 19.30
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Чоловіки на межі нервового зриву
Комедія. 5.10, поч. о 20.15
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Патерн
Трилер. 5.10, поч. о 18.00
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Риф: монстр глибини
Трилер. 5.10, поч. о 13.50
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Аватар
Фантастика. 5.10, поч. о 12.20, 13.10, 15.45,
16.20, 19.00, 19.30
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Микита Кожум'яка
Анімація. 5.10, поч. о 12.15
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Я працюю на кладовищі
Драма. 5.10, поч. о 18.15
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Соник 2
Анімація. 5.10, поч. о 13.30
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Швидкісний поїзд
Екшн. 5.10, поч. о 15.40
З 6.10 довідка за тел. 0800308111

Посіпаки: Гравітація
Анімація. 5.10, поч. о 14.00, 16.00
З 7.10 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.
Побачити найдобрішу виставку можна
до 23 жовтня.

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

АНЕКДОТИ
***

Кацапи скаржаться
на кримінальний стан в Україні.
Не можливо на хвилинку танк
залишити — відразу вкрадуть.

***

— Як ви вважаєте, що потрібно
нашим ЗСУ, щоб перемогти армію
рф?
— Ну… Спочатку її догнати…

— Кумонько, вчора в кишені Василя
я знайшла труси… Сьогодні ліфчик…
— Дорогесенька, не пасіюй… Чекай,
коли він шубу принесе!
— Молодий чоловіче, ви
використали вже дві підказки.
Всі втомилися, зал чекає вашого
рішення, скажіть нарешті: Так або
ні.
— А можна ще дзвінок другу?
— Послухайте, молодий чоловіче,
це не гра Мільйонер, це РАЦС!

***

У малозабезпеченій сім’ї під час
сварки мнуть одноразовий посуд.

***

— Галю, і що показало УЗД?
— Воно показало, що таки буде
весілля!

***

Чоловік розглядає тест
на вагітність, і раптом згадує, як
мама в дитинстві казала, одягаючи
йому колготки: Синку, запам’ятай,
дві смужки — це ж*па!

***

Їде потяг Львів — Київ. І раптом
машиніст побачив, що на колії
сидить москаль. Потяг сходить з
рейок, їде через ліс, долину, поле
кукурудзи, виїжджає на колію і
їде далі. До машиніста заходить
провідниця і питає:
— Що то було?
Машиніст відповідає:
— То москаль на колії сидів.
— Так треба було давити.
— Та в кукурудзі тільки наздогнав.

***

Дієтолог — пацієнту:
— Значить так, от ваша дієта:
на день 300 г тушкованих кабачків,
400 г зелені цикорію й скільки
завгодно листя салату.
— Лікарю, а дзвіночок на шию
треба вішати чи можна так
пастись?

***

Батько 16 дітей шукає ту скотину,
яка на весіллі побажала діточок, як
на небі зірочок.

***

— Любий, давай одружимося,
зіграємо весілля…
— Я не хочу одружитися, я хочу
їсти!
— Дурний, але ж на весіллі і
наїсися!

***

Продавець у магазині одягу:
— Пані, може вам допомогти?
— Так, виженіть мене звідси!

***

Самотність — це коли ти завжди
знаєш, хто насвинячив на кухні.

ОВЕН

***

На початку тижня події
розвиватимуться у сприятливий для вас бік, зненацька можуть виникнути
нові перспективи для вашої
кар'єри. Постарайтеся бути
уважнішими до дрібниць і
не відмовляти у допомозі
друзям.

***

ТЕЛЕЦЬ

Світ: О ні, тільки не ядерка, це
катастрофа!
Українці: Скоро ядерка… ото меми
попруть…

***

Бути українцем: це тривожитись
через повітряну тривогу, або
через — щось давно повітряної
тривоги не було…

***

— Чи знає хтось, як переслати гроші
в росію?
— Через Сергія Притулу. Дуже
надійний переказ…

***

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

Цього тижня особливо
добре вам вдаватиметься
робота зі складання планів
та звітів. Деталі вимальовуватимуться як ніколи чітко,
графіки будуть стрункі і
відточені до дрібниць. Філософське розуміння життя та
холоднокровність дозволять
вам досягти блискучих
результатів.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня вам вдасться
благополучно вирішити проблему, яка давно турбувала
вас. Ви відчуйте, що життя
налагоджується, задумане
вам вдається.

РАК

***

Заблукав грибник в лісі… Ну як
годиться: «Агов! Ау-у-у!» Довго
кричав, тут відчуває, що хтось по
плечу постукав, обертається —
ведмідь.
— Чого кричиш?
— Так от, заблукав, кричу — може
хто почує …
— Ну, я почув. Тобі від цього легше
стало?

***

Чоловік у пошуку шкарпеток
схожий на грибника: Де шукати?
Як виглядають? Які можна брати?

***

Грибів набрав. Зараз буду
смажити… Що за гриби — не знаю.
Про всякий випадок помився,
постриг нігті і одягнувся у все
чисте…

***

— Алло, доцю! Я завтра зранку
чекаю вас. Що там мій зятьок
поробляє?
— Він, мамо, їсть квашені огірочки,
оселедець, морську капусту і
запиває все це кислим молоком…
— Я дивлюся, що він готовий,
навіть обі*ратися, тільки щоб
до мене не їхати!?

***

— Як назвати мобілізацію на росії?
— Орк енд тревел.

***

Кума була така страшна, що коли
миші гризли її паспорт, фотку
не чіпали!

Цього тижня вам загрожує
велике інформаційне навантаження. Так що обережніше
з новими спокусливими
проєктами, вони можуть
вас відвернути від істинного
шляху. Загалом тиждень має
принести гарний настрій.

ЛЕВ
Цього тижня вміння аналізувати і наводити лад у думках
будуть просто необхідні
для успіху. Бажано уважно
стежити за діями своїх підлеглих та ділових партнерів,
вони можуть наробити
багато помилок, розгрібати
які доведеться вам.

ДІВА
Ваш девіз – більше слухайте
і менше говоріть. Вам
доведеться закликати на
допомогу свою інтуїцію та
мудрість. Наприкінці тижня
не дозволяйте близьким
втручатися у ваші справи.

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень пройде в
спокійному темпі, якщо,
звичайно, ви зі власної ініціативи не створюватимете
собі зайві проблеми. Дотепність дозволить побачити
ситуацію, що склалася, з
іншого боку, і знайти оригінальний спосіб вирішення
проблем.

СКОРПІОН
Тиждень продуктивний
для вирішення важливих
завдань та проведення ділових зустрічей. Подумайте
про розширення сфери застосування своїх талантів.

СТРІЛЕЦЬ
Якщо ви зберетеся, то будете здатні зробити стрибок у
кар'єрі. Не давайте обіцянок, за нинішнього темпу
роботи вам складно буде їх
виконати.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
5.10

+15
+9

+14
+9

+14
+7

ЧЕТВЕР
6 .10

+19
+10

+19
+10

+19
+11

П’ЯТНИЦЯ
7 .10

+17
+10

+17
+10

+17
+5

СУБОТА
8.10

+18
+8

+17
+8

+17
+7

НЕДІЛЯ
9.10

+17
+10

+17
+9

+16
+5

ПОНЕДІЛОК
10.10

+19
+10

+15
+8

+16
+6

ВІВТОРОК
11 .10

+18
+10

+17
+8

+17
+8

КОЗЕРІГ
Зараз не час йти на конфлікт,
краще пристосовуватися до
складних обставин. У другій
половині тижня навколо вас
можуть вирувати пристрасті, не дайте їм зайти надто
далеко.

ВОДОЛІЙ
Зараз час займатися повсякденними справами, не
замахуючись на щось нове
чи глобальне. Якщо вам
хочеться щось зробити –
робіть, але права утискати
оточуючих ваш робочий
настрій вам не дає.

РИБИ
Настає дуже напружений і
метушливий тиждень. Можуть ускладнитися стосунки
з колегами по роботі та
бізнес-партнерами. Четвер
- гарний день для поїздок та
подорожей, також він вдалий для вирішення сімейних
проблем та залагодження
стосунків із родичами.

