
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ВІН ВРЯТУВАВ ВІННИЧАН 
ВІД «ШАХІДІВ»
У минулу середу Вінницю 
атакували ворожі дрони. 
Але досягнути своєї мети їм 
не вдалося. Пілот на МіГ-29 
знищив безпілотники, хоча й 
сам постраждав у бою. Хто він і 
що говорить про свій подвиг?

СІЛА НА ТРАКТОР 
ЗАМІСТЬ ЧОЛОВІКА
Тетяна Мар’янчик зуміла посіяти 
і зібрати урожай, поки її чоловік 
захищає нас від російських 
окупантів. Що вдалося і 
не вдалося за цей час і як 
господарює на землі, яку фермер 
взяв в оренду в односельців с. 21с. 3
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ПІДКЛАЛИ ВИБУХІВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ с. 4

ЯК МЕШКАНЦІ БАГАТОПОВЕРХІВКИ 
ЗРОБИЛИ СОБІ ПУНКТ ОБІГРІВУ

ШИЮТЬ ОДЯГ ДЛЯ 
ПОРАНЕНИХ с.9

513269

НАРЕШТІ ЦЕЙ БУДИНОК 
ВІДРЕСТАВРУЮТЬ с. 7

468084

грн

Голова ОСББ Дмитро Цісар та його 
заступник Ярослав Скапровський 
організували пункт обігріву. Кажуть, 
вирішили його робити після того, як 
отримали «добро» на зборах співвласників

РЕКЛАМА

У новобудові 
на Янгеля мешканці 
одного з ОСББ за свої 
кошти створили пункт 
тимчасового обігріву

На випадок 
аварійних відключень 
газу, через обстріли 
росіян, у їхньому 
укритті є обігрівачі. 
А якщо зникне 
електрика — 
увімкнуть 
бензиновий 
генератор
Скільки все 
це коштувало 
мешканцям будинку і 
де брали гроші?

с.17
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Потрібна ваша 
допомога

Çàêðèéòå íà ìèòü î÷³. Óÿ-
â³òü ñåáå â ñâî¿é îñåë³. Òóò 
çàòèøíî ³ òåïëî, òóò âè ðî-
áèëè ðåìîíò ó ê³ìíàò³ ñèíà, 
êóõíÿ, äå âè ãîòóâàëè íà âñþ 
ðîäèíó, ê³ìíàòà äëÿ ãîñòåé, 
à îñü òóò ñïèòü âàø áàòüêî...

À òåïåð â³äêðèéòå î÷³ ³… 
âñå öå çðóéíîâàíå. Â³ä áó-
äèíêó ëèøå çàëèøêè ñò³í ³ 
ãðóäà óëàìê³â, âàø³ ðå÷³ çãî-
ð³ëè, à çà êóðòêó âàñ õàïàº 
ìàëåíüêèé ñèíîê ³ ïèòàº: 
«Ìàìî, ó íàñ ùî, á³ëüøå 
íåìàº áóäèíî÷êà?»

Íàâ³òü ïèøó÷è öå, ó ìåíå 
íàâåðòàþòüñÿ ñëüîçè. Áî 
ÿ íàâ³òü íå óÿâëÿþ, ÿê öå — 
âòðàòèòè âñå!

ßê öå — êîëè íåìàº äå 
æèòè äâîì ä³òêàì, êîëè ñòà-
ðåíüêèé áàòüêî, ÿêèé ñâî¿ìè 
ðóêàìè áóäóâàâ öþ îñåëþ, 
òåïåð ñòî¿òü íà ¿¿ çãàðèù³. 
Òàêîãî æàõó íå ìîæíà ïî-
áàæàòè í³êîìó. Àëå ðîäèíà 
Àííè ïåðåæèâàº öå çàðàç.

Ìàêàð³â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ 
áóâ ï³ä ìàñîâàíèì îáñòð³ëîì 
³ ¿õ ãîñïîäàðñòâî, íà æàëü, 
çðóéíîâàíå ïîâí³ñòþ.

Àííà ³ ¿¿ ÷îëîâ³ê ìàþòü 
³íâàë³äí³ñòü, º ùå ¿õ 14-ð³÷-
íà äî÷êà, ñèíîê ï³ñëÿ îïå-
ðàö³¿ íà ñåðö³ ³ 75-ð³÷íèé 
òàòî Àííè — âñ³ âîíè òåïåð 
áåç æèòëà. Ðîäèíà òèì÷à-
ñîâî ïåðåæèâàº âàæê³ ÷àñè 
ïî ñóñ³äñòâó ó áóäèíî÷êó áåç 
í³÷îãî, êð³ì ñâ³òëà, áåç äðîâ, 
áåç ãàçó. ² ùîñèëè áóäóþòü 
íîâó îñåëþ.

Âñ³ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ ìàëà 
ðîäèíà, âîíè âêëàëè ó «êî-
ðîáêó». Òð³øêè äîïîìîãëè 
íåáàéäóæ³ ëþäè, àëå öå âñå, 
íà ùî âèñòà÷èëî âñ³õ çàëó-
÷åíèõ ðåñóðñ³â.

Íà çàðàç êðèòè÷íî ïîòð³á-
íî íàêðèòè áóä³âëþ, çáóäóâà-
òè ñòåëþ. Öå ïîòð³áíî çðîáè-
òè äî çèìè, òîáòî òåðì³íîâî.

Ñóìà, ÿêà êðèòè÷íî ïî-
òð³áíà, íåéìîâ³ðíî âåëèêà — 
öå 300 000 ãðèâåíü.

Àëå ÿ â³ðþ â äèâà ³ ìè òî÷-
íî áóäåìî íàìàãàòèñü ç³áðàòè 
ÿêîìîãà á³ëüøå äëÿ ö³º¿, áåç 
ïåðåá³ëüøåíü, íàéá³ëüø ïî-
ñòðàæäàëî¿ â íàøîìó ïðîºêò³ 
#òåïëîäëÿ ðîäèíè.

Ïîñèëàííÿ íà Áàíêó
https://send.monobank.

ua/jar/6pBPvD8Fnx
Íîìåð êàðòêè Áàíêè
5375 4112 0111 2484
PayPal kcmuporuch@ukr.net

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитеся до перенесення меморіального комплексу з Європейської площі?

ÍÎÂÈÍÈ

ВОЛОНТЕРКА

СТАС ПАВЛОВСЬКИЙ
Для мене радянський режим 
такий самий жахливий як і 
нацистський... Дуже пози-
тивно ставлюся до дій влади! 
Респект.

Ірина Пилипенко
За, на Козицького (площі 
Європейській) місце для 
проведення дозвілля містян, 
а на Київській буде місце 
пам‘яті.

ZOYA ZIEMANN
Там ім’я брата моєї бабусі. 
Молодий хлопець, призва-
ли з медичного інституту за-
хищати Батьківщину. До чого 
тут він до педерації?  

АНДРІЙ ЗЕЛЕНИЙ
Буде, як на Привокзальній — 
розриють і залишать, бо гроші 
закінчилися. Навіщо під час 
війни цім займатися? Відде-
рібанить хабарів простіше?!

ОЛЕКСАНДР МАРТИНЮК
Яка різниця, що в центрі міс-
та буде пошанування героїв 
незалежної України, якщо 
Вінниця досі є розплідником 
московського ФСБ пархату?

НІНА ДЕМЯНЧУК
Та це просто знущання! Бом-
босховища потрібно будува-
ти! А не цим займатися. Під 
час повітряної тривоги, куди 
ховатися? 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ùîá çàâåðøè-
òè ðåêîíñòðóêö³þ 
Áàòîçüêî¿, Â³ííè-

öÿ äîìîâèëàñü ç³ øâåéöàðñüêè-
ìè ïàðòíåðàìè, ùîá ò³ çàêóïèëè 
ðåéêè äëÿ òðàìâà¿â. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèëè íà facebook-ñòîð³íö³ Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó òà ì³ñüêî¿ 
ìîá³ëüíîñò³ ì³ñüêðàäè.

«11 æîâòíÿ Øâåéöàðñüêå áþðî 
ñï³âðîá³òíèöòâà â Óêðà¿í³ îãîëî-
ñèëî ì³æíàðîäíèé òåíäåð íà çàêó-
ï³âëþ òðàìâàéíèõ ðåéîê äëÿ çàâåð-
øåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíîãî 
ïîëîòíà íà âóëèö³ Áàòîçüê³é», — 
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

Íàãàäóºìî, ùî ðîáîòè ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ âóëèö³ ïðèçóïèíèëè 
÷åðåç ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó. Ðî-
áîòè äîñ³ íå â³äíîâèëè, áî áóëî 
îáìåæåíå ô³íàíñóâàííÿ ì³ñöåâèõ 
ïðîãðàì ÷åðåç ââåäåííÿ âîºííîãî 
ñòàíó. Òîìó, íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ 
êîøò³â, â³ííèöüêà ìåð³ÿ íå ìîæå 
çàêóïèòè òðàìâàéí³ ðåéêè äëÿ 
Áàòîçüêî¿.

«×åðåç öå ìè çâåðíóëèñü çà äî-
ïîìîãîþ äî íàøèõ ïàðòíåð³â ç³ 
Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ ïðîöåäóð 
çàêóïêè òà ïåðåäà÷³ ìè çìîæåìî 
çàâåðøèòè ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿. 
Ìàºìî íàä³þ, ùî ó íàéáëèæ÷îìó 
ìàéáóòíüîìó áóäå â³äíîâëåíî ðóõ 
òðàìâà¿â äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçà-
ëó», — ñêàçàâ äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòó òðàíñïîðòó òà ì³ñüêî¿ ìî-
á³ëüíîñò³ Àíäð³é Ñîðîê³í.

ТРЕБА КУПИТИ МАЙЖЕ ТРИ 
КІЛОМЕТРИ РЕЙОК

Ó ñâîºìó äîïèñ³ Äåïàðòàìåíò 
òðàíñïîðòó òàêîæ ðîçì³ñòèâ ïî-
ñèëàííÿ íà òåíäåð. Ç íüîãî ä³-
çíàëèñü, ùî çàìîâíèêîì ðåéîê 
âèñòóïàº «Â³ííèöüêà òðàíñïîðò-
íà êîìïàí³ÿ», îðãàí³çàòîðîì òîð-
ã³â — êîìïàí³ÿ Rubi Bahntechnik, 
ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà çàë³çíè÷-

í³é ³íôðàñòðóêòóð³ òà áàçóºòüñÿ 
â Öþðèõó. À ïëàòèòè çà êîë³þ 
â ðàìêàõ ïðîºêòó áóäå — SECO 
(Äåðæàâíèé ñåêðåòàð³àò Øâåéöàð³¿ 
ç åêîíîì³êè).

Îòîæ, äëÿ Áàòîçüêî¿ çàìîâëÿþòü 
164 òðàìâàéíèõ ðåéêè, êîæíà ç 
ÿêèõ äîâæèíîþ 18 ìåòð³â. Çàãà-
ëîì — 2 òèñÿ÷³ 952 ìåòðè êîë³¿.

Òàêîæ ó ðàìêàõ òåíäåðà çàêó-
ïëÿòü 20 êîìïëåêò³â êîíåêòîð³â 
äëÿ ç’ºäíàííÿ ðåéîê. Òðàìâàéíó 
êîë³þ áóäóâàòèìóòü çà òåõíîëîã³ºþ 
«îêñàìèòîâèé øëÿõ», ÿêà ïåðåä-
áà÷àº ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü ñòèê³â 
ì³æ ðåéêàìè.

Ñòàðòîâî¿ ö³íè çà òåíäåð íå âêà-
çàëè, çàóâàæèâøè, ùî îáèðàòè-
ìóòü ï³äðÿäíèêà çà 100-áàëüíîþ 
øêàëîþ, äå 70% â³ä îö³íêè — öå 
ö³íîâà ïðîïîçèö³ÿ ìàéáóòíüîãî 

ï³äðÿäíèêà çà ðåéêè äëÿ Â³ííèö³, 
à ðåøòà, ïî 10%: íàÿâí³ñòü äîñâ³äó 
âèêîíàííÿ ïîä³áíî¿ ðîáîòè, òåð-
ì³íè ïîñòà÷àííÿ òà â³äñòàíü äî-
ñòàâêè â³ä ì³ñòà, äå ðîçì³ùóºòüñÿ 
ï³äðÿäíèê äî ì³ñòà Â³ííèöÿ.

Â ðàç³ óñï³øíîãî ïðîâåäåííÿ 
çàêóï³âë³, ï³äïèñàííÿ êîíòðàêòó 
ç ï³äðÿäíèêîì ïëàíóºòüñÿ íà ê³-
íåöü 2022 ðîêó. Ñòðîêè ïîñòà÷àí-
íÿ ðåéîê ìàþòü ïðîïèñàòè îêðå-
ìî â êîíòðàêò³. Àëå, âî÷åâèäü, öå 
áóäóòü ïåðø³ ì³ñÿö³ 2023 ðîêó. ² 
òîä³ æ, ïðèïóñêàºìî, âàðòî î÷³-
êóâàòè â³äíîâëåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
Áàòîçüêî¿.

БУДУТЬ І НОВІ, І ВЖИВАНІ 
ТРОЛЕЙБУСИ

Ùå îäíà ãàðíà íîâèíà â³ä äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó — Â³ííèöÿ 

ШВЕЙЦАРІЯ КУПИТЬ ДЛЯ 
ВІННИЦІ ТРАМВАЙНІ РЕЙКИ 
Реконструкції бути  Швейцарці, які є 
партнерами Вінниці в проєкті «Цюрихські 
трамваї», погодилися закупити трамвайні 
рейки для Батозької. Після отримання 
матеріалу для колії, можна буде добудувати 
цю вулицю, сказали у вінницькій мерії. 
А на яких умовах купують рейки? 
Переглянули тендер

ïðèäáàº 20 òðîëåéáóñ³â. Ïðî öå 
ìè ïîâ³äîìèëè â ìèíóëîìó íî-
ìåð³, ïîñëàâøèñü íà çàêóï³âëþ 
â ProZorro. ² òîä³ ìè ïðèïóñòè-
ëè, ùî òðîëåéáóñè áóäóòü âæè-
âàíèìè, àäæå ñåðåä óìîâ òåíäåðà 
áóëî òå, ùî ìàøèíè ìàþòü áóòè 
âèãîòîâëåí³ íå ðàí³øå 2011 ðîêó. 
Íàøó ã³ïîòåçó ó ìåð³¿ ï³äòâåðäèëè 
14 æîâòíÿ.

— Êóïóþ÷è âæèâàí³ òðîëåéáóñè, 
çà íàøèìè ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóí-
êàìè, ìè ìîæåìî ìàòè åêîíîì³þ 
ìàéæå â äåñÿòü ðàç³â. Àäæå, ÿêùî 
íîâèé òðîëåéáóñ êîøòóº áëèçüêî 
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, òî ö³íà âæè-
âàíîãî — îð³ºíòîâíî ìîæå ñêëàñ-
òè 1,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, — ñêàçàâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó 
òà ì³ñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³ Àíäð³é Ñî-
ðîê³í.

Çà òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, 
Â³ííèöÿ ñïîä³âàºòüñÿ ïðèäáàòè 
20 òðîëåéáóñ³â íà çàãàëüíó ñóìó 
34 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Öå ìàº áóòè 

íèçüêîï³äëîãîâèé òðàíñïîðò, 
ðîçðàõîâàíèé íà 110 ïàñàæèð³â 
(34 ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿ — àâò.) ³ç êîí-
äèö³îíåðîì äëÿ âîä³ÿ.

Ó ðàç³ óñï³øíîãî ïðîâåäåííÿ 
òåíäåðà, ì³ñòî çìîæå çàì³íèòè 
ôàêòè÷íî ï’ÿòó ÷àñòèíó ñòàðîãî 
ïàðêó òðîëåéáóñ³â Ç²Ó-9, ÿê³ çà-
ñòàð³ëè ÿê ìîðàëüíî, òàê ³ ô³çè÷íî. 
Àäæå òåðì³íè ¿õ åêñïëóàòàö³¿ óæå 
âòðè÷³ ïåðåâèùèëè ãàðàíò³éí³, 
à ïîêàçíèêè ¿õ åíåðãîçàòðàòíîñ-
ò³ — ñóòòºâî âèù³ í³æ ó òðîëåé-
áóñàõ íîâîãî ïîêîë³ííÿ.

À ùîäî òðîëåéáóñ³â VinLine, 
òî òðàíñïîðòíèêè ³ ¿õ ïðîäîâæó-
þòü ñêëàäàòè. Ó äåïî ïðàöþþòü 
íàä ñêëàäàííÿì îäí³º¿ ìàøèíè, ùå 
÷îòèðè — ó ïðîöåñ³. Â ìåð³¿ çàóâà-
æèëè, ùî ç 2019 ðîêó òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ âèïóñòèëà 14 òðîëåéáóñ³â 
òèïó «VinLinå». Çàãàëîì íà ìàðø-
ðóòàõ ì³ñòà ïðàöþþòü 126 òðîëåé-
áóñ³â, ç ÿêèõ 100 — ñòàð³ òðîëåé-
áóñè Ç²Ó-9.

Російські ракети у ніч на 30 ве-
ресня влучили в парк комуналь-
них автобусів у Дніпрі. Виникла 
пожежа, через яку згоріли понад 
сотня міських автобусів. Вінниць-
ка влада вирішила підставити 
плече Дніпру та передала три 
автобуси.
«Два «ЛАЗи» і «Богдан» великої 
місткості пройшли повний техо-
гляд й вже скоро перевозитимуть 
дніпрян», — написав на своїй 
фейсбук-сторінці мер Вінниці 
Сергій Моргунов.
Зранку 12 жовтня автобуси з Ві-

нниці прийняли. Про це написав 
у своєму телеграм-каналі міський 
голова Дніпра Борис Філатов.
«Дякую любій Вінниці, усім ві-
нничанам, які цього страшного 
року стали прикладом стійкості. 
Підтримка, яку зараз міста нада-
ють одне одному — неоціненна. 
А головне — завжди взаємна», — 
написав Філатов.
Крім Вінниці, ще й громада Ки-
єва підставила плече Дніпру. Зі 
столиці привезуть три десятки 
автобусів, перша партія вже 
на маршрутах в Дніпрі.

Вінниця передала три автобуси Дніпру

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Áàòîçüêî¿ 
ïî÷àëàñÿ ó ëèïí³ 
2021 ðîêó. Ïëàíóâàëè 
çàâåðøèòè âë³òêó öüîãî 
ðîêó, ÷åðåç àãðåñ³þ 
ðîñ³¿ ïðèïèíèëè ðîáîòè

ЮЛІЯЮЛІЯ
ДЯКУНДЯКУН

Колію на Батозькій будуватимуть за технологією 
«оксамитовий шлях». Завдяки мінімальній кількості стиків 
між рейками, трамвай їздить швидко і тихо
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óñï³øíî ¿¿ çíèùóºìî.
— Íàâåäåííÿ âíî÷³ çä³éñíþºìî 

ðàä³îëîêàö³éíèì ñïîñîáîì, — äî-
äàâ â³éñüêîâèé. — Ó äåííèé ÷àñ 
ïðàöþâàòè íàáàãàòî ïðîñò³øå, 
àäæå º ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè 
â³çóàëüíèé êîíòàêò ³ç ïîâ³òðÿ-
íîþ ö³ëëþ.

«МОРАЛЬНИЙ ДУХ НА ВИСОТІ. 
ПРАЦЮЄМО ДАЛІ»

Êð³ì ïîçèâíîãî, ïðî ï³ëîòà 
í³÷îãî íå â³äîìî. Îäíàê ãåðîºâ³ 
çîâñ³ì íå äî «ìîìåíò³â ñëàâè». 
Ïîïåðåäó — ³íø³ òóðáîòè.

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, RIA, (067)9846245

Óâå÷åð³ 12 æîâòíÿ Â³ííèöÿ 
çàêëÿêëà â³ä æàõó. Óñ³ ÷óëè, 
ùî ó íåá³ â³äáóâàºòüñÿ ùîñü 
ñòðàøíå. Ðåâ³ííÿ «ìîïåäà», ãóë 
ë³òàêà. Çíîâó ³ çíîâó. Ó telegram-
êàíàëàõ ïîøèðþâàëè ³íôîðìàö³þ 
ïðî âèáóõè.

Ï³çí³øå çàãîâîðèëè, ùî äåñü 
ï³ä Â³ííèöåþ âïàâ ë³òàê. Âæå 
âðàíö³ 13 æîâòíÿ, ïðî òå, ùî 
ñòàëîñÿ, îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëî 
êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë.

ВІДВІВ У ПОЛЕ ЛІТАК, ЩО 
ПАЛАВ

«12 æîâòíÿ áëèçüêî 21 ãîäèíè 
ïîáëèçó Â³ííèö³ çàçíàâ àâàð³¿ âè-
íèùóâà÷ îäí³º¿ ³ç áðèãàä òàêòè÷-
íî¿ àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. Ëüîò-
÷èê óñï³øíî êàòàïóëüòóâàâñÿ, ïî-
÷óâàºòüñÿ äîáðå. Â³í âèêîíóâàâ 
áîéîâå çàâäàííÿ ç³ çíèùåííÿ íàä 
Â³ííè÷÷èíîþ âîðîæèõ äðîí³â-êà-
ì³êàäçå «Shahed-136», — éøëîñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ â³ä øòàáó Ïîâ³-
òðÿíèõ ñèë. — Öüîãî äíÿ ï³ëîò 
óæå çíèùèâ ï’ÿòü «øàõ³ä³â»: 
òðè — íà ï³âäí³ Óêðà¿íè òà äâà — 
íàä Â³ííèöåþ. À íàïåðåäîäí³, ï³ä 
÷àñ ìàñîâàíîãî ðàêåòíîãî îá-
ñòð³ëó, çáèâ äâ³ êðèëàò³ ðàêåòè 
îêóïàíò³â».

Ë³òàê âïàâ íà òåðèòîð³¿ Òóðá³â-
ñüêî¿ ãðîìàäè. Ñåëèùíèé ãîëîâà 
²ãîð Ñîöü ñêàçàâ, ùî óëàìêàìè 
âèíèùóâà÷à áóëè ïîøêîäæåí³ 
ê³ëüêà áóäèíê³â, àëå ëþäè íå ïî-
ñòðàæäàëè.

Ùî æ ñòàëî ïðè÷èíîþ àâ³àêà-
òàñòðîôè? Ó Äåðæàâíîìó áþðî 
ðîçñë³äóâàíü ïîâ³äîìèëè, ùî 
çà îäí³ºþ ³ç âåðñ³é ñë³äñòâà, ï³ä 
÷àñ çíèùåííÿ ÷åðãîâîãî «øàõ³-
äà», óëàìêè çáèòîãî âîðîæîãî 

áåçï³ëîòíèêà çà÷åïèëè êàá³íó 
óêðà¿íñüêîãî ë³òàêà. Ëüîò÷èê 
ïî÷àâ âòðà÷àòè êåðóâàííÿ ìàøè-
íîþ, ñêåðóâàâ âèíèùóâà÷ Ì³Ã-29 
ó ïîëå, àáè óíèêíóòè ìàñøòàáíèõ 
ðóéíóâàíü òà æåðòâ ñåðåä öèâ³ëü-
íîãî íàñåëåííÿ.

Êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò 

Ìèêîëà Îëåùóê ³í³ö³þâàâ êëî-
ïîòàííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ï³ëîòó 
âèñîêîãî çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè.

Õòî æ öåé ï³ëîò, ÿêèé çàõèñ-
òèâ â³ííè÷àí â³ä âîðîæèõ àòàê 
äðîí³â?

Éîãî ïîçèâíèé KARAYA. Ï³-
ëîò ó ïðÿìîìó åô³ð³ òåëåìàðà-
ôîíó «ªäèí³ íîâèíè» âïåâíåíî 
çàÿâèâ, ùî ãîòîâèé õî÷ çàâòðà 
çíîâó ñ³ñòè â êàá³íó âèíèùóâà÷à, 
ÿêèé, äî ðå÷³, âæå ÷åêàº íà â³ä-
âàæíîãî àâ³àòîðà ó éîãî â³éñüêî-
â³é ÷àñòèí³.

— Âîðîã, íå ìàþ÷è óñï³õ³â 
íà ïîë³ áîþ, ïî÷èíàº ïåðåõî-
äèòè äî òåðîðó öèâ³ëüíîãî íà-
ñåëåííÿ, çíèùóþ÷è íå â³éñüêîâ³ 
îá’ºêòè, à äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, 
çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó òà ³íø³ «öåíòðè óõâàëåííÿ 
ð³øåíü», — ãîâîðèâ ï³ëîò ç ïî-
çèâíèì KARAYA. — Ó òîìó ÷èñë³ 
çàñòîñîâóº ³ðàíñüê³ äðîíè. Òà ìè 
çà êîðîòêèé ÷àñ àäàïòóâàëèñü ³ 
äî òàêî¿ çàãðîçè. Õî÷à ÷åñíî ñêà-
æó, ö³ëü íåïðîñòà, òà ìè äîñèòü 

ВІН ЗАХИСТИВ НАС ВІД «ШАХІДІВ»
Наш захисник  У минулу середу 
Вінницю атакували ворожі дрони. Але 
досягнути своєї мети їм не вдалося. Пілот 
на МіГ-29 знищив безпілотники, хоча 
й сам постраждав у бою. Хто він і що 
говорить про свій подвиг?

— Öåé âèïàäîê íå çì³íèâ ìî¿ 
ñåíñè òà çíà÷åííÿ. Ó íàñ íàïðÿ-
ìîê ðîáîòè îäèí — âîðîã ìàº 
áóòè çíèùåíèé òà ö³ëêîì âèáè-
òèé ç íàøî¿ òåðèòîð³¿ íåçàëåæíî¿ 
Óêðà¿íè, — çàçíà÷èâ ï³ëîò.

Êàæå ùèðî, ùî íå ïðîòè áóâ áè 
çíèùóâàòè îêóïàíò³â ³ íà F-16, 
ïðîòå é íà ðàäÿíñüê³é òåõí³ö³ ç 
ïîáðàòèìàìè äàäóòü ðàøèñòàì 
ïðèêóðèòè.

Ï³ñëÿ ïîäâèãó ï³ëîòà â³ííè-
÷àíè â ñîöìåðåæàõ âèñëîâëþâàëè 
âäÿ÷í³ñòü òà ãîòîâí³ñòü ñêëàñòè-
ñÿ ãðîøèìà íà íîâèé ë³òàê äëÿ 

KARAYA. Íà ùî â³í â³äïîâ³â, ùî 
âðàæåíèé.

— Áà÷èâ, ùî íà ïðîñòîðàõ 
³íòåðíåòó øèðèòüñÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî â³ííè÷àíè õî÷óòü îð-
ãàí³çóâàòè çá³ð íà íîâèé ë³òàê 
äëÿ ìåíå. Ó ìåíå ïðîñòî íåìàº 
ñë³â, — ñêàçàâ ï³ëîò. — Íàøó êðà-
¿íó ³ ñëàâåòíèõ óêðà¿íö³â í³êîëè 
íå ïåðåìîãòè òà í³êîìó íå çëà-
ìàòè. Ñàìå â òàê³é áîðîòüá³ ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ íàö³îíàëüíà ºäí³ñòü òà 
ôîðìóºòüñÿ íàö³ÿ! Ì³é ìîðàëüíèé 
äóõ íà âèñîò³, òîìó ñêàæó îäíå — 
ïðàöþéìî äàë³! Ñëàâà Óêðà¿í³!

Ï³ëîò çàÿâèâ, ùî 
ãîòîâèé çíîâó ñ³ñòè 
çà øòóðâàë â êàá³íó 
âèíèùóâà÷à. Äî ðå÷³, 
ë³òàê éîãî âæå ÷åêàº 
ó ÷àñòèí³

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ìàéñòåð-ñåðæàíò Íàöãâàð-
ä³¿ Óêðà¿íè âèí³ñ ï³ä ÷àñ áîþ 
äâîõ ïîðàíåíèõ — ñâîãî êîìàí-
äèðà ³ éîãî çàñòóïíèêà. Ìîâà 
ïðî Ìèêîëó Ëàíîâåíêà, ÿêîãî 
íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà ìóæ-
í³ñòü» III ñòóïåíÿ (ïîñìåðòíî). 
Ó 2014 ðîö³ â³í ñëóæèâ ó Êðèìó, 
éîãî àã³òóâàëè ïåðåéòè ñëóæè-
òè ðîñ³¿, íàø çåìëÿê íå çðàäèâ 
ïðèñÿç³.

Ìåìîð³àëüíó äîøêó âñòàíî-
âèëè íà ôàñàä³ ë³öåþ ó ñåë³ 
Êðàñíîï³ëêà Ãàéñèíñüêîãî 
ðàéîíó. Òóò ó ñâ³é ÷àñ íàâ÷àâ-
ñÿ ìàéáóòí³é ãâàðä³ºöü. Åñê³ç 
ñòâîðèëè éîãî ïîáðàòèìè. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèëà ïðåñîô³öåð â/÷ 
3008 Àííà Ò³òîâñüêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³äêðèâàëè 
ïàì’ÿòíó äîøêó áàòüêè íàøî-
ãî ãâàðä³éöÿ. Íà âøàíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ ïðè¿õàëè òàêîæ ò³, ç êèì 

Ìèêîëà ñëóæèâ, ç³áðàëèñÿ éîãî 
äðóç³, îäíîñåëüö³.

Ïðåñîô³öåð ðîçïîâ³ëà, ÿê çà-
ãèíóâ â³äâàæíèé áîºöü.

Öå ñòàëîñÿ íà Äîíå÷÷èí³. Ï³ä 
÷àñ áîþ ïîðàíèëî êîìàíäèðà îä-
íîãî ç ï³äðîçä³ë³â ³ éîãî çàñòóï-
íèêà. ¯õ âèí³ñ ìàéñòåð-ñåðæàíò 
Ìèêîëà Ëàíîâåíêî. Â³í óñâ³äîì-
ëþâàâ, ùî ðèçèêóº æèòòÿì, àëå 
çðîáèâ öå. Ïåðåäàâ ïîðàíåíèõ 
ìåäèêàì, âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçêè 
êîìàíäèðà ³ ïðîäîâæèâ âèêîíó-
âàòè áîéîâå çàâäàííÿ.

Ãâàðä³éö³ âèñòîÿëè â òîìó 
áîþ, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âî-
ðîã ïåðåâàæàâ ¿õ ÷èñåëüí³ñòþ. 
Íàâ³òü ïåðåéøëè â íàñòóï çà-
âäÿêè ï³äòðèìö³ àðòèëåðèñò³â.

Ïðèáëèçíî ÷åðåç òèæäåíü 
çíîâó áóâ á³é. Âîðîã çàñòîñóâàâ 
àðòèëåð³þ ³ ì³íîìåòè. Îäíà ç 
ì³í âèáóõíóëà íåäàëåêî â³ä Ëà-
íîâåíêà. Â éîãî ò³ëî âëó÷èëî 
áàãàòî ñêîëê³â. Ãâàðä³ºöü ïîìåð 

â³ä âàæêèõ ïîðàíåíü.
Ïîáðàòèìè çíàþòü, ùî Ëà-

íîâåíêî æèâ â³éñüêîâîþ ñëóæ-
áîþ. Ï³ñëÿ â³éíè ìð³ÿâ âñòóïè-
òè íà íàâ÷àííÿ â Íàö³îíàëüíó 
àêàäåì³þ Íàöãâàðä³¿ ³ ñòàòè 
îô³öåðîì.

Ó 2014 ðîö³, êîëè ðîñ³éñüê³ 
«çåëåí³» ÷îëîâ³÷êè àíåêñóâàëè 
Êðèì, éîãî çàìàíþâàëè ïåðåéòè 
äî íèõ íà ñëóæáó. Àëå â³éñüêî-
âèé íå çðàäèâ ïðèñÿç³.

Õî÷à íåìàëî ç éîãî ÷àñòèíè 
ñàìå òàê ³ çðîáèëè.

Ïðî öå Ìèêîëà Ëàíîâåíêî ñàì 
ðîçïîâ³äàâ ïðåñîô³öåðó Àíí³ Ëà-
çóðåíêî. Ç Êðèìó â³í ïåðå¿õàâ 
ðàçîì ³ç áðàòîì, ç ÿêèì ñëóæè-
ëè â îäí³é ÷àñòèí³. Ó Â³ííèö³ 
ïðîäîâæèëè ñëóæáó ó â/÷ 3008. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ áðàò çâ³ëüíèâ-
ñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêòó, 
à Ìèêîëà ïðîäîâæèâ ñëóæáó.

Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìåìîð³-
àëüíî¿ äîøêè äóæå ãàðíî â³ä-

Виніс з поля бою двох поранених. Меморіальну 
дошку на честь гвардійця відкрили у його селі

Меморіальну дошку встановили на фасаді школи. 
Відкривали її згорьовані батьки Миколи Лановенка

Льотчик з позивним «Karayа». За один вечір пілот знищив два дрони-камікадзе над 
Вінницею та три на південній частині України

KARAYA має власний канал 
на Ютубі. Також він викладає ві-
део і в Instagram. Одне з них ви 
можете подивитися, перейшовши 
за QR-кодом. Ось що він написав 
у підписі до нього:
«Друзі, просто подивіться і відчуй-
те цей драйв, як працює та нищить 
ворога наша авіація. Це все завдя-
ки високому професіоналізму та 
величезній мотивації абсолютно 
кожного льотчика.
А ви можете уявити, що відбудеть-
ся, коли ми отримаємо F-16? Кожне 
Українське місто здобуде довгоочі-

кувану безпеку. А що буде на полі 
бою з авіацією окупантів? Відповідь 
зрозуміла. Головне, щоб наші мета-
лургійні заводи встигали переро-
бляти ворожу авіацію, що надамо 
ми, тільки вже у вигляді брухту.
Хочу сказати те, що не потрібно 
називати мене героєм, я звичай-
ний льотчик, який виконує свій 
обов’язок перед народом України. 
Справжні ГЕРОЇ — Євген Лисенко, 
Тарас Редькін, Антон Листопад, 
Дмитро Чумаченко, Олександр 
Кукурба, Олександр Корпан і ба-
гато інших феноменальних та та-

лановитих льотчиків, які назавжди 
залишились у небі. Їх потрібно ша-
нувати та називати Героями, адже 
вони віддали своє життя заради 
України, тому Слава Україні, Слава 
її Героям!»

«Я не герой, а звичайний льотчик»

ãóêóâàëèñÿ ïðî íüîãî çåìëÿêè. 
Êàçàëè, Êîëÿ ïåðåâàæíî çàëè-
øàâñÿ ìîâ÷àçíèé, çàòå áóâ äóæå 
â³äïîâ³äàëüíèé ³ ùèðèé. Îäíî-
ñåëüö³ ãîâîðèëè, ùî âòðàòèëè 

äóæå ãàðíó ëþäèíó. Â³éñüêîâà 
÷àñòèíà âòðàòèëà áîéîâîãî çà-
õèñíèêà êðà¿íè.

Â³÷íà ïàì’ÿòü ³ â³÷íà ñëàâà 
Ãåðîþ!
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ðå÷îâèí òà ³íñòðóêö³þ ç âèãîòîâ-
ëåííÿ âèáóõ³âêè.

ЩО БУДЕ З ПІДОЗРЮВАНИМ
Çàòðèìàíîìó ÷îëîâ³êîâ³ âðó-

÷èëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó. 
Ñóääÿ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Öå  ñ ò à ë î ñ ÿ 
áëèçüêî âîñü-
ìî¿ ðàíêó. Êîëè 
æóðíàë³ñòè «RIA-
Êîçÿòèí» ïðèáó-

ëè íà ì³ñöå ïðèãîäè, ïðèáëèçíî 
÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ ñêîºíîãî, çà-
ñòàëè æàõëèâå âèäîâèùå — ïî-
í³âå÷åíå àâòî, çàïàõ ãàðó òà äèìó, 
áàãàòî ïðàâîîõîðîíö³â, ïåðåëÿ-
êàí³ î÷³ ïåðåõîæèõ.

— ªâãåí Òðàéäàêàëî çáèðàâ-
ñÿ íà ðîáîòó. Ïîáà÷èâ íà ñâî¿é 
ìàøèí³ ÷îðíèé ñì³òòºâèé ïàêåò. 
Õîò³â éîãî çàáðàòè. Êîëè â³í âçÿâ 
ïàêåò ó ðóêè, â³äáóâñÿ âèáóõ, — 
ðîçïîâ³äàº Äìèòðî Ìèêèòþê, çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿ ¹ 2 Êîçÿòèíà, íà÷àëüíèê 
ñë³ä÷îãî â³ää³ëó. — Õòîñü ïîêëàâ 
ñàìîðîáíèé âèáóõîâèé ïðèñòð³é. 
×åðåç âèáóõ êàï³òàí ïîë³ö³¿ áóâ 
òðàâìîâàíèé. Ïîïåðåäíüî â³í ìàº 
äî 50% îï³ê³â ò³ëà.

ЗАТРИМАЛИ 
ПІДОЗРЮВАНОГО

Íà ì³ñö³ ïðèãîäè îäðàçó ðîç-
ïî÷àëè ðîáîòó ñï³âðîá³òíèêè 
ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ, êàðíîãî 

ðîçøóêó, âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè. 
² ðîçøóêàëè çëîâìèñíèêà. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ â³ää³ëó êîìóí³êàö³é 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, íèì 
âèÿâèâñÿ 40-ð³÷íèé ì³ñöåâèé 
æèòåëü. ×îëîâ³êà çàòðèìàëè. 
Êð³ì ï³äîçðè ó â÷èíåí³ çàìàõó 
íà æèòòÿ ïîë³öåéñüêîãî, â³í º 
ô³ãóðàíòîì äâîõ êðèì³íàëüíèõ 
ïðîâàäæåíü, ðîçïî÷àòèõ çà ôàê-
òîì âèãîòîâëåííÿ òà çáóòó áåç-
àêöèçíî¿ àëêîãîëüíî¿ ïðîäóêö³¿.

— Ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ ä³é ÷îëîâ³ê 
ó ïðèñóòíîñò³ ïðàâîîõîðîíö³â 
ïî÷àâ áåçöåðåìîííî ñåáå ïîâî-
äèòè òà ñïðîâîêóâàâ êîíôë³êòíó 
ñèòóàö³þ ³ç ïîë³öåéñüêèì. Àáè 
ïîêâèòàòèñÿ ç ïîñàäîâöåì ïî-
ë³ö³¿, ÿêèé ñòàâ íà çàâàä³ ðîç-
âèòêó íåçàêîííîãî á³çíåñó, â³í 
âèð³øèâ «ïðèáðàòè» éîãî çà äî-
ïîìîãîþ âèáóõ³âêè, ï³äêëàâøè 
¿¿ íà àâò³âêó, — ãîâîðÿòü ó ïî-
ë³ö³¿. — Ïðàö³âíèêè âíóòð³ø-
íüî¿ áåçïåêè ÍÏÓ òà ïîë³ö³¿ 
Â³ííè÷÷èíè ïðîâåëè çà ì³ñöåì 
ìåøêàííÿ çëîâìèñíèêà íåâ³ä-
êëàäíèé îáøóê. Ï³ä ÷àñ çàõîäó 
âèëó÷èëè êîìïëåêòóþ÷³ äëÿ âèãî-
òîâëåííÿ êóñòàðíîãî âèáóõîâîãî 
ïðèñòðîþ, à ó êîìï’þòåð³ 40-ð³÷-
íîãî ÷îëîâ³êà âèÿâèëè êîíòåíò 
³ç õàðàêòåðèñòèêàìè âèáóõîâèõ 

ЗАМАХ НА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. 
ЗЛОВМИСНИКА ЗАТРИМАЛИ
Гучний злочин  У Козятині 
13 жовтня скоїли замах на життя 
поліцейського офіцера. Офіцер 
був біля автівки. Правоохоронці 
розшукали зловмисника, який підклав 
вибухівку. Нині чоловік затриманий та 
перебуває під слідством. Власник авто, 
офіцер поліції Євгеній Трайдакало, з 
численними опіками зараз у Пироговці

Євгеній Трайдакало, начальник 
сектору превенції відділення по-
ліції № 2 (Козятин) Хмільницько-
го районного відділення поліції. 
Народився в Козятині 2 травня 
1984 року. Має 19 років поліцей-
ського стажу. У 2002 році закін-
чив Козятинське залізничне учи-
лище. Має диплом бригадира з 
утримання колії і штучних споруд. 
Коли пішов до армії, потрапив 
у внутрішні війська (в патрульно-

постовій службі) в Кіровограді. 
Після цього в 2004 році вирішив 
працювати в правоохоронних 
органах. У 2012 році заочно за-
кінчив Національну академію 
внутрішніх справ.
Поліцейську кар’єру будував 
по сходинках — працював поміч-
ником дільничного, дільничним, 
старшим дільничним. Зараз він — 
начальник сектору превенції.
У січні 2022 року отримав від-

знаку як кращий поліцейський: 
За сумлінне виконання службо-
вих обов’язків, особистий внесок 
у розкриття злочинів та забезпе-
чення правопорядку.
У соцмережах козятинчани ого-
лосили збір на лікування Євге-
нія Трайдакала, що постраждав 
внаслідок терористичного акту 
в центрі Козятина.
К а р т а  Є в г е н і я  — 
5354 6500 1850 9755 Укргазбанк

Від дільничного до керівника

МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Ó Â³ííèö³ ââå÷åð³ 17 æîâòíÿ 
íåâ³äîì³ çàïóñòèëè ôåºðâåðêè 
ó ïàðêó «Õ³ì³ê». Â³ííè÷àí íà-
ëÿêàâ òà îáóðèâ âå÷³ðí³é ñàëþò. 
Âàæêî çáàãíóòè, õòî ï³ä ÷àñ â³éíè 
íàâàæèâñÿ â÷èíèòè òàê³ ä³¿.

— Ñïî÷àòêó áóëî íå çðîçóì³-
ëî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
î÷åâèäèöÿ ïîä³¿. — Çðîçóì³âøè, 
ùî íåìàº òðèâîãè, ÿ âèçèðíóëà 
ó â³êíî ³ ïîáà÷èëà ôåºðâåðêè. 
Ïóñêàëè ¿õ ó ïàðêó «Õ³ì³ê». Øîê, 
ïðîñòî øîê.

Ö³ ôåºðâåðêè áà÷èëî ÷èìà-
ëî ëþäåé. Äåõòî çàô³êñóâàâ óñå 
íà â³äåî.

«ß íå çíàþ, õòî çàïóñêàâ ñüî-
ãîäí³ ôåºðâåðêè ó Â³ííèö³ â ðà-
éîí³ ïàðêó «Õ³ì³ê» — àëå öå 
äíî, — ïèøå ãîëîâíèé ðåäàêòîð 
ñàéòó «20 õâèëèí» Âàäèì Ïàâ-
ëîâ ó ôåéñáóö³. — Êîëè â êðà¿í³ 
â³éíà. Êîëè êîæåí äåíü ãèíóòü 
ëþäè. Êîëè êîæåí äåíü áîìáëÿòü 
íàø³ ì³ñòà. Êîëè ëþäè â³ä êîæ-
íîãî çàéâîãî çâóêó çäðèãàþòüñÿ… 
Õòîñü âèð³øèâ îñü òàê â³äñâÿò-
êóâàòè ÿêóñü äàòó. ×è ìîæå öå 
âîðîæ³ ÄÐÃ?»

Ï³ä äîïèñîì Ïàâëîâà êîðèñ-

òóâà÷³ çàëèøèëè ÷èìàëî êîìåí-
òàð³â. Äîäàºìî äåê³ëüêà ç íèõ:

Íàòàëêà Àíäðóøêî: «Íó, öå 
âæå íå çíàþ, êèì òðåáà áóòè».

Íàòàë³ÿ Êëåáàí: «²íîä³ ëþäè 
ðîçóìîì íå êîðèñòóþòüñÿ… øêî-
äà».

Àðòåì Òåðåç: «Öå ï*äö. Ïðîñòî 
íåìàº ñë³â».

Îêñàíà Îêñàíà: «Â³éíà â³éíîþ, 
à êîìóñü ñâÿòî çà êàëåíäàðåì. ßê 
òî êàæóòü, ñîâ³ñòü — öå áàãàòñòâî, 
à ìè ëþäè á³äí³».

Âðàíö³, 18 æîâòíÿ, ïîë³ö³ÿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìèëà, ùî 
çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àëè ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

Çàçíà÷àþòü, ùî ³íöèäåíò òðà-
ïèâñÿ áëèçüêî 21 ãîäèíè íà âó-
ëèö³ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ ó ïàðêó 
«Õ³ì³ê».

— Íàðàç³ ïîë³öåéñüê³ ïðîâî-
äÿòü ðÿä îïåðàòèâíèõ òà ðîçøó-
êîâèõ çàõîä³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
óñ³õ ó÷àñíèê³â ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, — çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. — 
Çà öèì ôàêòîì ñë³äñòâîì ðîç-
ïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 296 ÊÊÓ (õó-
ë³ãàíñòâî). Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåä-
áà÷àº îáìåæåííÿì âîë³ íà ñòðîê 
äî ï’ÿòè ðîê³â.

Çà ê³ëüêà ãîäèí ïîë³öåéñüê³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî âæå çàòðèìàëè 
ï³äîçðþâàíèõ. Ïðàâîîõîðîíö³

ïåðåãëÿíóëè â³äåî ç êàìåð ñïî-
ñòåðåæåííÿ òà ³äåíòèô³êóâàëè 
îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ôåºðâåðêó 
ââå÷åð³ 17 æîâòíÿ ó ïàðêó «Õ³-
ì³ê». Íèìè âèÿâèëèñü â³ííè÷àíè 
â³êîì 25 òà 35 ðîê³â.

— ×îëîâ³ê³â äîñòàâèëè äî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ äëÿ ç’ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòà-
âèí ïîä³¿, — çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿

Äî ðå÷³, ùå ó 2020 ðîö³ ïðàâî-
îõîðîíö³ çàêëèêàëè ëþäåé óòðè-
ìàòèñÿ â³ä çàïóñêó ôåºðâåðê³â, 
ïîêè â Óêðà¿í³ òðèâàº â³éíà.

5 ÷åðâíÿ 2022 ðîêó ïðåçèäåíò 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ï³äòðè-
ìàâ ïåòèö³þ ïðî çàáîðîíó ôåºð-
âåðê³â ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó òà 
äîðó÷èâ Êàáì³íó ðîçãëÿíóòè öå 
ïèòàííÿ. Â³äçíà÷èìî, ùî äàíå 
çâåðíåííÿ ïîäàëè ùå ó 2021 ðîö³.

Çãîäîì, 23 ÷åðâíÿ, ó Êèºâ³ 
çàáîðîíèëè ôåºðâåðêè íà ÷àñ 
â³éíè òà ¿çäó íà àâòî ç ãó÷íèì 
âèõëîïîì.

Ó ñåðïí³ Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëè-
ëà ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ çàêîíîïðî-
ºêò, ÿêèì ïðîïîíóº çàáîðîíèòè 
âèêîðèñòàííÿ, ïðîäàæ òà ïåðåäà-
÷ó ôåºðâåðê³â, ñàëþò³â òà ïåòàðä.

Феєрверки у «Хіміку»: розпочали розслідування

Євгеній Трайдакало збирався на роботу, побачив на своїй машині чорний сміттєвий пакет. 
Коли він взяв пакет у руки, відбувся вибух. Зараз офіцер у лікарні, зловмисника затримали

Поліція затримала двох чоловіків, причетних до 
феєрверку. Їм загрожує до п’яти років обмеження волі

ñë³ä÷îãî, ïîãîäæåíå ïðîêóðîðîì, 
òîæ äî ï³äîçðþâàíîãî çàñòîñó-
âàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ 
ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿ äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ âñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ 

çëî÷èíó. ßêùî âèíóâàò³ñòü çà-
òðèìàíîãî ÷îëîâ³êà äîâåäóòü 
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó, éîìó çàãðî-
æóº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä äåâ’ÿòè 
äî ï’ÿòíàäöÿòè ðîê³â àáî äîâ³÷íå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.
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íîâ³ äàí³ çà ì³ñÿöü ³ ïîð³âíÿòè 
ç ôàêòè÷íèìè. Âåñòè áþäæåò 
ìîæíà ïî-ð³çíîìó: ó çîøèò³, 
ó ñïåö³àëüíèõ ïëàíåðàõ, â Excel 
÷è ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó. Ìîæëè-
âîñòåé çàðàç äëÿ öüîãî º âäîñòàëü. 
Ôàõ³âö³ ðàäÿòü ñïðîáóâàòè ê³ëüêà 
âàð³àíò³â ³ îáèðàòè òîé, ùî áóäå 
íàéá³ëüø çðó÷íèì ³ çðîçóì³ëèì.

×è òðåáà â óìîâàõ â³éíè çì³íþ-
âàòè çâè÷íèé ðîçïîä³ë ô³íàíñ³â?

— Âñå çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ 
â òîìó ì³ñö³, äå âè ïðîæèâàºòå, 
â³ä ïëàí³â íà äåíü çàâòðàøí³é. 
Àëå çì³íè áóäóòü, âîíè ïåâíîþ 
ì³ðîþ ïðîäèêòîâàí³ îá’ºêòèâíîþ 
ñèòóàö³ºþ. ßêùî âè íå áóäå-
òå íàâ’ÿçëèâî øóêàòè ðîçâàã, 
òî âîíè é òàê çìåíøàòüñÿ. Íà-
òîì³ñòü âèòðàòè íà õàð÷³, ë³êè, 
â³òàì³íè ìîæóòü çá³ëüøèòèñÿ, — 
ãîâîðèòü Ìèêîëà Îðëîâ. — Çà-
îùàäæóâàòè á³ëüøå — äîáðå, çà-
îùàäæóâàòè âçàãàë³ òðåáà çàâæäè.

Åêñïåðò íàãîëîøóº, ùî âàð-
òî ðîçóì³òè, çàîùàäæåííÿ — öå 
íå çàëèøîê â³ä íåâèêîðèñòàíîãî 
äîõîäó. Öå çàâ÷àñíî â³äêëàäåíèé 
â³äñîòîê â äåíü îòðèìàííÿ äîõîäó.

Ùî ðîáèòè âæå ç íàÿâíèìè çà-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

×è çì³íèëèñÿ 
îñíîâí³ ïðàâèëà 
îðãàí³çàö³¿ îñîáèñ-
òîãî áþäæåòó ï³ä 

÷àñ øèðîêîìàñøòàáíî¿ â³éíè, 
ìè ðîçïèòàëè â åêñïåðò³â/îê.

Ùî íàéâàæëèâ³øå âàðòî çíàòè 
ïðî ïåðñîíàëüíó ô³íàíñîâó ãðàìîò-
í³ñòü ó íèí³øí³õ ðåàë³ÿõ?

— Êîëè â³éíà ò³ëüêè ïî÷àëàñÿ, 
ÿ ìàâ òàêó äóìêó: ö³íè çðîñòóòü, 
àëå äóæå ñêîðî â³äêîòÿòüñÿ íàçàä, 
íàâ³òü çíèæóâàòèìóòüñÿ çàâäÿ-
êè ï³äòðèìö³ ªâðîïè. À íåðóõî-
ì³ñòü ³ç öèõ æå ïðè÷èí, íàâïà-
êè, âïàäå, à ïîò³ì ï³äí³ìåòüñÿ 
â ö³í³, — ãîâîðèòü êîíñóëüòàíò 
ç óïðàâë³ííÿ, çàñíîâíèê ì³æíà-
ðîäíî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ 
«Visotsky Consulting» Îëåêñàíäð 
Âèñîöüêèé. — Çàðàç óæå äèâëþñü 
òðîõè ³íàêøå.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, âîíè 
çáèðàëè ñòàòèñòèêó: ç 800 êîì-
ïàí³é — 30% íå ïðàöþþòü, ³ öå 
ñïðàâæí³é óäàð ïî åêîíîì³ö³. 
Àëå, ïîÿñíþº, ÿêùî êàçàòè ïðî 
îñîáèñò³ ô³íàíñè, áàçîâ³ ïðèí-
öèïè íå çì³íþþòüñÿ.

— ß çâèê çàîùàäæóâàòè ïåâíèé 
â³äñîòîê â³ä ñâîãî äîõîäó. ßêùî 
âàø äîõ³ä çìåíøèâñÿ, òî ³ ñóìà 
çàîùàäæåíü áóäå ìåíøîþ, àëå öå 
áóäóòü ò³ æ 5–10%, íàïðèêëàä. 
Îäíîçíà÷íî íåîáõ³äíî ïðîäî-
âæóâàòè, — êàæå ôàõ³âåöü.

À çà ñëîâàìè åêñïåðòà Ïàðò-
íåðñòâà «Çà ïðîçîð³ ì³ñöåâ³ 
áþäæåòè» Ìèêîëè Îðëîâà, 
çà îñòàíí³ òðè ðîêè ³íäåêñ ô³-
íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³ óêðà¿íö³â 
çð³ñ äî 12,3 áàëà ïîð³âíÿíî ç 
11,6 áàëà ó 2018 ðîö³. Ïðî öå 

ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ ïðîºêòó 
USAID ó ñï³âïðàö³ ç Íàö³îíàëü-
íèì áàíêîì Óêðà¿íè.

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî 
óêðà¿íö³ á³ëüøå çîñåðåäæåí³ 
íà êîðîòêîñòðîêîâèõ ïëàíàõ ³ 
âèòðà÷àíí³, à íå íà çàîùàäæåíí³ 
êîøò³â.

ßê ïîÿñíþº Ìèêîëà Îðëîâ, 
ïåðñîíàëüíà òà ñ³ìåéíà ô³íàí-
ñîâà ãðàìîòí³ñòü âêëþ÷àþòü:

1. Ìîòèâàö³þ äî ï³äâèùåííÿ 
ô³íàíñîâî¿ ãðàìîòíîñò³.

2. Îáë³ê äîõîä³â òà âèòðàò.
3. Ô³íàíñîâèé çàõèñò.
4. Íàêîïè÷åííÿ òà ³íâåñòó-

âàííÿ.
5. Âîëîä³ííÿ (çíàéîìñòâî) íî-

âèìè ³íñòðóìåíòàìè ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ.

6. Ðîçóì³ííÿ êîøòîðèñó ãðî-
ìàäè.

ßê ïëàíóâàòè ñâ³é áþäæåò?
Çàïèñóþ÷è ñâî¿ äîõîäè ³ âèòðà-

òè, ìè áóäåìî ðîçóì³òè, ñê³ëüêè ç 
íàøèõ äîõîä³â éäå íà ò³ ÷è ³íø³ 
âèòðàòè ³ íà ùî âçàãàë³ ìè ìî-
æåìî ðîçðàõîâóâàòè.

— Îñîáèñòèé áþäæåò — öå îá-
ë³ê îñîáèñòèõ äîõîä³â ³ âèòðàò. 
Â³í ïîòð³áåí êîæíîìó. Â³í äàº 
ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðè ô³íàíñîâîãî 
ïîòîêó, — ðîçïîâ³äàº ô³íàíñîâà 
êîíñóëüòàíòêà Êàòåðèíà Ìîñêî-
âåíêî. — Ìàþ÷è îáë³ê äîõîä³â 
³ âèòðàò çà ïåâíèé ïåð³îä, íà-
ïðèêëàä, ð³ê, ìîæíà ñïëàíóâà-
òè ìàéáóòí³é ãðîøîâèé ïîò³ê ³ 
äîñÿãòè áàæàíèõ ö³ëåé: âèéòè ç 
áîðã³â, ïî¿õàòè ó ïîäîðîæ, â³ä-
êðèòè á³çíåñ, âêëàñòè ó íàâ÷àííÿ 
÷è âèéòè íà íîâèé ô³íàíñîâèé 
ð³âåíü.

Äëÿ êîíòðîëþ âèòðàò ³ äîõîä³â 
íàéïðîñò³øèé òà íàéïîøèðåí³-
øèé ñïîñ³á — öå íàïèñàòè ïëà-

ПРОДОВЖУЙТЕ ВІДКЛАДАТИ 
ГРОШІ ТА ІНВЕСТУВАТИ
Поради  Не робити великих 
покупок? Що робити вже з наявними 
заощадженнями? Можливо, зараз 
треба більше заощаджувати? Дізналися 
в експертів про те, як керувати особистим 
бюджетом в часи війни

îùàäæåííÿìè? ×è º âèòðàòè, â³ä 
ÿêèõ ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó êðàùå 
óòðèìàòèñÿ?

— Ââàæàþ òàê: ÿêùî º ìîæëè-
â³ñòü, òî òðåáà ³íâåñòóâàòè é ó ÷àñ 
â³éíè. Çàðàç òðè îñíîâíèõ íà-
ïðÿìêè äëÿ ³íâåñòóâàííÿ: êðèï-
òîâàëþòà, íåðóõîì³ñòü òà ôîí-
äîâèé ðèíîê, — êàæå Îëåêñàíäð 
Âèñîöüêèé. — Íà êðèïòîâàëþò³ 
ìîæíà çàðîáèòè, àëå ò³ëüêè ÿêùî 
âè º åêñïåðòîì. Òîáòî òî÷íî çíà-
ºòå, ùî â³äáóâàòèìåòüñÿ íà öüîìó 
ðèíêó çàâòðà. ßêùî âè íå ðîçó-
ì³ºòå, ùî âïëèâàº íà çðîñòàííÿ 
³ ïàä³ííÿ êðèïòè, òî áóäåòå âòðà-
÷àòè ãðîø³.

Åêñïåðò ïðîäîâæóº, ùî ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç êðèïòîâàëþòàìè, 
ôîíäîâèé ðèíîê òà àêö³¿ ëåãøå 
ñïðîãíîçóâàòè. Áî íà öå âïëè-
âàþòü åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ 
ìîæå ïðîñòåæèòè áóäü-õòî. — 
Íàïðèêëàä, Netflix îïóáë³êóâàëè 
çâ³ò, äå ñêàçàëè, ùî ê³ëüê³ñòü ¿õ 
ï³äïèñíèê³â çìåíøèòüñÿ. ² õî÷à 
öå íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà-
÷³â ñåðâ³ñó, òàêà íîâèíà âïëèâàº 
íà ö³íó àêö³é, — ãîâîðèòü Âèñî-
öüêèé. — Â ö³ëîìó, òèì, ó êîãî 

íåìà âëàñíîãî á³çíåñó, ÿ ðåêî-
ìåíäóþ ³íâåñòóâàòè â àêö³¿.

Àëå ï³äïðèºìöÿì ñïåö³àë³ñò ðå-
êîìåíäóº âêëàäàòè ãðîø³ ó ðîçâè-
òîê ñâîãî á³çíåñó, ïðîºêòè. Êàæå, 
âè îòðèìàºòå ó äâà-òðè ðàçè 
á³ëüøå ô³íàíñîâîãî ðåçóëüòàòó, 
í³æ ïðè ³íâåñòóâàíí³ ó êðèïòó, 
íåðóõîì³ñòü àáî àêö³¿.

ßê ï³äãîòóâàòèñÿ äî éìîâ³ðíî¿ 
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè?

— ×èì ìåíøå ïàí³êè ³ ñïî-
æèâ÷îãî íàãí³òàííÿ, òèì ñò³éê³øà 
âàëþòà ³ ö³íè. Çãàäàéòå õâèë³ ³ç 
ñ³ëëþ, éîäîì, çàñïîê³éëèâèìè, 
îë³ºþ, áåíçèíîì… Íàâðÿä ÷è 
õòîñü ðîçðàõîâóº íà åêîíîì³÷-
íèé ïîäâèã íà ñâîºìó ðîáî÷îìó 
ì³ñö³, ÷è âèã³äíèé ðèçèêîâèé 
ñòàðòàï, àëå ë³íèòèñÿ òåæ íå âàð-
òî, — êàæå Ìèêîëà Îðëîâ. — ª 
êóñåíü ãîðîäó — ðåàí³ìóéòå éîãî, 
º âäîìà çàáóò³ ïå÷³ — ïðî÷èñò³òü 
¿õ. Â÷èòèñÿ êðàùå ðîçóì³òè òà 
âèêîðèñòîâóâàòè áþäæåò òî÷íî 
ìîæíà ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Íàâ³òü 
íàéñèëüí³ø³ ñâ³òîâ³ êðèçè ïî-
÷èíàëèñÿ ³ çàâåðøóâàëèñÿ, ñâ³ò 
íà íàøîìó áîö³, òîìó ãëîáàëüíèõ 
ïðîâàë³â íå ÷åêàºìî.

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

²ç íàáëèæåííÿì çèìè ìè ïå-
ðåãëÿäàºìî ñâ³é ãàðäåðîá, ³ ò³ 
ðå÷³, ÿê³ âàì âæå íå ïîòð³áí³, 
ìîæåòå â³ääàòè ³íøèì. Îäíàê 
ïàì’ÿòàéòå îñíîâíå ïðîñòå 
ïðàâèëî: ïåðåä òèì, ÿê â³ääà-
òè ñâ³é îäÿã ³íøèì, ïðèâåä³òü 
éîãî äî ëàäó. ßêùî âè áà÷èòå, 
ùî, íàïðèêëàä, êîôòèíêà ìàº 
ä³ðêè òà íå ïðèäàòíà äëÿ íîñ³í-
íÿ — â³ääàéòå íà ïåðåðîáëåííÿ, 
à íå ó ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ 
ïåðåäàþòü îäÿã òèì, õòî ïîòðå-
áóº. ßêùî âàøå âçóòòÿ áðóäíå, 
òî îáîâ’ÿçêîâî ïîìèéòå éîãî 
ïåðåä òèì, ÿê íåñòè â³ääàâàòè 
êóäèñü.

Òîæ, êóäè íåñòè ³ äå ìîæíà 
îòðèìàòè îäÿã, ÿêùî âè éîãî 
ïîòðåáóºòå?

ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР 
СПІЛЬНО З «ПОЛУМ’ЯМ 
НАДІЇ »

Äëÿ ï³äòðèìêè âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á ó êâ³òí³ ó ì³ñò³ ñòâî-
ðèëè Ãóìàí³òàðíèé öåíòð ðå÷åé. 
Ó íüîìó ëþäè ìîæóòü ï³ä³áðàòè 
íåîáõ³äíèé îäÿã òà âçóòòÿ. Òàêîæ 
ó Öåíòð³ ìîæíà çíàéòè ³ãðàøêè, 
ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, ðóøíèêè, à ³íî-
ä³ é äèòÿ÷³ â³çî÷êè ÷è êîëèñêè.

Ùîá îòðèìàòè íåîáõ³äí³ ðå÷³, 
ïîòð³áíî ïðåä’ÿâèòè äîâ³äêó ïðî 
âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïå-
ðåì³ùåíî¿ îñîáè àáî äîêóìåíò, 
ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò àáî 
÷åðåç çàñòîñóíîê «Ä³ÿ»).

Òóäè âè ìîæåòå ïðèíîñèòè ñâ³é 
îäÿã, ÿêèé âæå âàì íå ïîòð³áíèé. 
Çâ³ñíî, â³í ìàº áóòè ÷èñòèé òà 
ö³ëèé. ßê ïîÿñíèëà íàì äèðåê-
òîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 

ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà, 
çàðàç ëþäè îñîáëèâî ïîòðåáóþòü 
ñåçîííèõ ðå÷åé.

Àäðåñà: âóëèöÿ 600-ð³÷÷ÿ, 
17 â ÒÖ «Ìåãàìîëë».

«СПІЛЬНА СПРАВА»
Öÿ ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 

òåæ çàéìàºòüñÿ çáîðîì ðå÷åé 
äëÿ òèõ, õòî ïîòðåáóº. ßê ñêà-
çàëè íàì ó «Ñï³ëüí³é ñïðàâ³», 
íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü çèìîâèõ 
ðå÷åé. Íà ì³ñö³ êîìàíäà âîëîí-
òåð³â ïåðåãëÿäàº ö³ ðå÷³, òà ïîò³ì 
ïåðåñåëåíö³ ìîæóòü ïðèõîäèòè ³ 
çàáèðàòè íåîáõ³äíå ñîá³.

Àäðåñà: âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, 
82. Òåëåôîí: (066) 2933232.

SHUTTLE
Ñîðòóâàëüíà ñòàíö³ÿ ïðè-

éìàº ñòàðèé îäÿã, ³ ïîò³ì ïå-

ðåäàº éîãî ó Â³ííèöüêèé Ãó-
ìàí³òàðíèé öåíòð. Òàêîæ òóäè 
ìîæíà ïðèíîñèòè ðå÷³, ÿê³ âæå 
íåïðèäàòí³ äëÿ òîãî, ùîá â³ääà-
òè ³íøèì, íà óòèë³çàö³þ. ßêùî 
âè ïðèíåñåòå éîãî â Shuttle, 
â³í ïîòðàïèòü äî ìàéñòðèí³ @
lianavasudharaþ.

Ïåðåðîáëåííþ íå ï³äëÿãàþòü 
ïîâí³ñòþ áðóäíèé îäÿã, âçóòòÿ, 
øê³ðÿíèé, â’ÿçàíèé òà êîìá³-
íîâàíèé (íàïðèêëàä, êóðòêà).

Àäðåñà: ïðîñïåêò Þíîñò³, 9. 
Òåëåôîí: (068) 0009999.

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕЙНЕР
Ðå÷³ òàêîæ ìîæíà çäàòè äî ñî-

ö³àëüíîãî êîíòåéíåðà. Ðàí³øå 
¿õ áóëî ê³ëüêà ó ì³ñò³, àëå íàðàç³ 
ôóíêö³îíóº ëèøå îäèí. Çíàõî-
äèòüñÿ â³í çà àäðåñîþ: âóëèöÿ 
Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà, 28.

Ðå÷³, ÿê³ âè òóäè ïðèíîñèòå, 
ìàþòü áóòè ïðèäàòí³ äëÿ òîãî, 
ùîá ¿õ îäÿãàòè. ßêùî ïðèíîñèòå 
âçóòòÿ, òî îáîâ’ÿçêîâî ïàðó.

«ДІМ МАМА»
Öå êðèçîâèé öåíòð òèì÷àñî-

âîãî ïðîæèâàííÿ ìàì ç ä³òüìè. 
Ùîäíÿ ó öüîìó öåíòð³ ðîáëÿòü 
âñå ìîæëèâå, àáè ïîñòðàæäàë³ 
â³ä äîìàøíüîãî íàñèëëÿ æ³íêè ç 
ä³òüìè, àáî ò³, ÿê³ íå ìàþòü äàõó 
íàä ãîëîâîþ ç ³íøèõ ïðè÷èí — 
îòðèìàëè áåçïå÷íèé ïðèõèñòîê.

Íàðàç³ áàãàòî îäÿãó ¿ì íå ïî-
òð³áíî, îäíàê âè ìîæåòå çàòå-
ëåôîíóâàòè òà óòî÷íèòè, ÷è 
ÿêèéñü êîíêðåòíèé ðîçì³ð ¿ì 
ïîòð³áåí.

Àäðåñà: ñåëî Ëóêà-Ìåëåøê³â-
ñüêà, âóë. Âåðõíÿ Íàã³ðíà, 38. 
Òåëåôîí: (093) 0066822.

Де у Вінниці можна здати та отримати теплий одяг
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Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ö³º¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Þð³ÿ Êóëàêîâà, ÷åðåç 
àðõ³òåêòóðíèé ñòàòóñ «øîêî-
ëàäíîãî áóäèíêó» âîíè äîâãèé 
÷àñ íå ìîãëè îòðèìàòè äîçâ³ë 
íà ïðîâåäåííÿ ðåñòàâðàö³éíèõ 
ðîá³ò. Íàðàç³ öå ïèòàííÿ, êàæå 
Êóëàêîâ, ïðàêòè÷íî âèð³øåíå.

Ïåðåõîæ³ âæå ìîæóòü áà÷èòè, 
ùî âïåðøå çà áàãàòî äåñÿòèë³òü 
ó ïðèì³ùåíí³ ðîçïî÷àëè ÿê³ñü 
â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè. Âñåðå-
äèí³ äåìîíòóâàëè àâàð³éí³ ñõîäè, 
ùî âåëè íà äðóãèé ïîâåðõ, à ç³ 
ñò³í âèäàëèëè ñòàðå òèíüêóâàííÿ. 
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ óêð³ïèëè ôóíäà-
ìåíò. Íà îá’ºêò³ ùîäíÿ ïðàöþº 

áðèãàäà ðîá³òíèê³â.
— Çàðàç ìè íà ñòàä³¿ óñóíåííÿ 

àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíîê, 
ùîá áóä³âëÿ íå çàâàëèëàñÿ. Ñàìà 
ðåñòàâðàö³ÿ ðîçïî÷íåòüñÿ ç äíÿ 
íà äåíü, — ðîçïîâ³äàº Þð³é Êó-
ëàêîâ. — Äîâãèé ÷àñ áóëà ïëóòà-
íèíà, áî æ í³õòî íå çíàâ, ÿê öþ 
ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè ðåñòàâðó-
âàòè. Çàðàç ³ç öèì ðîç³áðàëèñÿ.

Çà ñëîâàìè Êóëàêîâà, ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ âñ³õ ðîá³ò áóäèíîê 
ìàòèìå òàêèé ñàìèé âèãëÿä, ÿê ³ 
ïîíàä ñòî ðîê³â òîìó, êîëè éîãî 
ò³ëüêè çäàëè â åêñïëóàòàö³þ. Ñêå-
ëåò áóäèíêó íå ÷³ïàòèìóòü, îäíàê 
ïëàíóâàííÿ âñåðåäèí³ ìîæå äåùî 
çì³íèòèñÿ.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ïðîãóëþþ÷èñü 
âóëèöåþ Ñèìî-
íà Ïåòëþðè, ùî 
íà ªðóñàëèìö³, íàé-

á³ëüøå âïàäàþòü ó â³÷³ äâ³ áóä³âë³: 
ñàäèáà Ëüâîâè÷à, ùî ñâîãî ÷àñó 
ñëóãóâàëà êàíöåëÿð³ºþ î÷³ëüíèêà 
ÓÍÐ, à òàêîæ áóäèíîê «Ïîøòè», 
àáî æ òàê çâàíèé «øîêîëàäíèé 
áóäèíîê», íàçâàíèé òàê ÷åðåç 
õàðàêòåðíèé ñâ³òëî-êîðè÷íåâèé 
êîë³ð ôàñàäó.

Â³ä ïî÷àòêó 90-õ öå äâîïîâåð-
õîâå ïðèì³ùåííÿ íà Ïåòëþðè, 
24 í³ÿê íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ. 
×åðåç âïëèâ ÷àñó, ïîãîäè òà 
â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêîãî äîãëÿäó, 
«øîêîëàäíèé áóäèíîê» çíà-
õîäèòüñÿ ó çàíåäáàíîìó, îäíàê 
íå àâàð³éíîìó ñòàí³.

Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó êîìóíàëü-
íèêè çàáèëè äî íüîãî âõ³äí³ äâå-
ð³, à â³êíà ïåðøîãî ïîâåðõó çà-
´ðàòóâàëè. Öå óíåìîæëèâèëî ïî-
òðàïëÿííÿ âñåðåäèíó íåáàæàíèõ 
ãîñòåé, çîêðåìà íàðêîçàëåæíèõ 
òà áåçõàòüê³â.

Ôàñàä áóä³âë³ ïîì³òíî ïîøàð-
ïàíèé. Íà í³é íå âö³ë³ëî æîäíîãî 

â³êíà, òîìó ó âåëèêèõ â³êîííèöÿõ 
âèäí³þòüñÿ ñàì³ ëèøå ïîðîæí³ 
÷îðí³ ä³ðè.

Ö³êàâèì äëÿ ïåðåñ³÷íèõ ïåðå-
õîæèõ áóäèíîê º íå ÷åðåç ñâîþ 
³ñòîð³þ, à àðõ³òåêòóðí³ îñîáëè-
âîñò³. Éîãî çàâåäåíî â³äíîñèòè 
äî ñòèëþ ìîäåðí, ùî ïàíóâàâ 
íà çëàì³ Õ²Õ–XX ñòîë³òü. Êð³ì 
òîãî, ó òåïëó ïîðó ðîêó áóäèíîê 
ç ð³çíèõ áîê³â îïîâèòèé ïëþùåì, 
ùî ðîáèòü éîãî ïðèâàáëèâîþ ëî-
êàö³ºþ äëÿ ôîòîãðàô³â.

Ìîâà ïðî ðåñòàâðàö³þ ö³º¿ 
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè (ì³ñöåâî-
ãî çíà÷åííÿ) òî÷èëàñÿ äàâíî. 
Ç’ÿâëÿëèñÿ íàâ³òü ïåòèö³¿ ³ç çà-
êëèêîì äî öüîãî. Îäíàê äî ä³ëà 
ä³éøëî ëèøå çàðàç, êîëè ê³ëüêà 
äí³â òîìó ó í³é ïî÷àëèñÿ ñïðàâ-
æí³ ðîáîòè.

Îðåíäàðåì öüîãî áóäèíêó ç 
1995 ðîêó º Â³ííèöüêà òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà. Òîð³ê ¿ì 
íå ïðîäîâæèëè äîãîâ³ð îðåíäè 
ïðèì³ùåííÿ íà Ñîáîðí³é, 68 (òàì 
çíàõîäèâñÿ «Åêñïîöåíòð» òà ê³-
íîòåàòð ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî). 
Â³äòîä³ Â³ííèöüêà ÒÏÏ çíàõîäè-
ëàñÿ ó ïîøóêó ïðèì³ùåííÿ ï³ä 
ñâ³é îô³ñ. Íåùîäàâíî öå ïèòàííÿ 
ïî÷àëî ðîçâ’ÿçóâàòèñÿ.

РОЗПОЧАЛИ РЕСТАВРАЦІЮ 
«ШОКОЛАДНОГО БУДИНКУ»
Відновлення  Напівзруйновану 
пам’ятку архітектури, відому серед 
містян за смачною назвою «шоколадний 
будинок», нарешті відреставрують. Хто 
та за чиї кошти цим займається? Який 
будівля буде мати вигляд після закінчення 
усіх робіт? Що буде всередині неї?

Ôàñàä ïîôàðáóþòü ó ñâ³òëî-
êîðè÷íåâèé (øîêîëàäíèé) êîë³ð. 
Â³êíà áóäèíîê ìàòèìå íå ïëàñòè-
êîâ³, à äåðåâ’ÿí³. Íà öüîìó, ïðîäî-
âæóº î÷³ëüíèê òîðãîâî-ïðîìèñëî-
âî¿ ïàëàòè, íàïîëÿãàþòü ó ì³ñüê³é 
ðàä³. Äâåð³ çàì³íÿòü íà àíàëîã³÷-
í³, àäæå àâòåíòè÷í³ â³äíîâëåííþ 
íå ï³äëÿãàþòü. Íåâèñîêèé ïàðêàí 
íàâêîëî ëèöüîâî¿ ñòîðîíè áóä³âë³ 
áóäå êîâàíèì, áåç çâàðþâàëüíèõ 
øâ³â, ÿê ³ ñòîë³òí³é îðèã³íàë.

Êîíäèö³îíåð³â òà ³íøîãî îá-
ëàäíàííÿ, ùî ìîæå ç³ïñóâàòè çà-
ãàëüíèé âèãëÿä áóä³âë³, îá³öÿþòü 
íå â³øàòè. Áàãàòîð³÷í³ çàðîñò³ 
ïëþùà ó íîâó-ñòàðó êîíöåïö³þ 
ôàñàäó òàêîæ íå âïèñóâàòèìóòü-
ñÿ. Ïðîòå ç’ÿâèòüñÿ îõàéíèé ãà-
çîí íàâêîëî.

— Áóä³âëÿ ñòàíå íîâèì îô³ñîì 
Â³ííèöüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ 
ïàëàòè. Ó íàñ êîëåêòèâ âåëèêèé, 
áëèçüêî 70 ëþäåé, òîìó í³ äëÿ 
êîãî ³íøîãî ì³ñöÿ ó í³é íå çà-
ëèøèòüñÿ. Êîìåðö³¿ òóò òàêîæ 
íå áóäå, — ïîÿñíþº Þð³é Êóëà-
êîâ. — Ðåñòàâðóâàòè «øîêîëàä-
íèé áóäèíîê» ìè áóäåìî âëàñíèì 
êîøòîì. Áþäæåòí³ ãðîø³ íå çà-
ëó÷àòèìåìî. Ñê³ëüêè äîâåäåòü-
ñÿ âèòðàòèòè, ïîêè íå ãîòîâèé 
ñêàçàòè, áî ö³íè íà áóäìàòåð³àëè 
çì³íþþòüñÿ ðåãóëÿðíî. Êîëè çà-
ê³í÷àòüñÿ ðîáîòè òàêîæ ñêëàäíî 
ñïðîãíîçóâàòè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
öå ñòàíåòüñÿ íå ï³çí³øå ê³íöÿ 
íàñòóïíîãî ðîêó. Òî÷íî ìîæó 
ñêàçàòè ëèøå îäíå: áóä³âëÿ âè-
ãëÿäàòèìå, ÿê ³ ñòî ðîê³â òîìó.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè âè-
êðèëà êåðóþ÷îãî îäí³º¿ ç ºïàð-
õ³é ÓÏÖ ÌÏ íà Â³ííè÷÷èí³, 
ÿêèé âèïðàâäîâóâàâ àãðåñ³þ ðô 
³ ðîçïàëþâàâ ì³æêîíôåñ³éíó 
âîðîæíå÷ó ñåðåä â³ðÿí. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèëè íà facebook-ñòîð³íö³ 
â³äîìñòâà.

«Ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, ùî íà-
â³òü ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ îêóïàö³éíèõ 
â³éñüê â Óêðà¿íó ñâÿùåííîñëóæè-
òåëü ï³äòðèìóâàâ ïîë³òèêó êðåìëÿ 
òà ñõâàëþâàâ ä³¿ ðô. Ìèòðîïîëèò 
íà âëàñíîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ðîç-
ì³ùóâàâ ïóáë³êàö³¿, ÿê³ ì³ñòÿòü 
çàêëèêè äî ðîçïàëþâàííÿ ì³æ-
êîíôåñ³éíî¿ âîðîæíå÷³», — éäåòü-
ñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

ÑÁÓ ñï³ëüíî ç ïîë³ö³ºþ ïðîâå-
ëè ñàíêö³îíîâàí³ îáøóêè çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ ñâÿùåííîñëó-
æèòåëÿ, òàê ³ â ºïàðõ³¿. Ïðàâî-
îõîðîíö³ âèëó÷èëè êîìï’þòåðíó 
òåõí³êó, äðóêîâàíó ïðîðîñ³éñüêó 
ïðîïàãàíäó, ³íø³ ðå÷îâ³ äîêàçè, 
ùî íàïðàâèëè íà åêñïåðòèçó.

Ñåðåä ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðè, ÿêà áóëà ó ñâÿùåííèêà, 
çàêëèêè äî âèçíàííÿ òàê çâàíèõ 
«ëíð» ³ «äíð», ïîâ³äîìëåííÿ ç³ 
çì³ñòîì, ùî «Äîíáàñ — öå ðî-

ñ³ÿ», ìîëèòâà çà ïðåçèäåíòà ðî-
ñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âîëîäèìèðà 
ïóò³íà. À òàêîæ ðîçäðóêîâàíå 
çâåðíåííÿ ðîñ³éñüêîãî ïðåçè-
äåíòà äî óêðà¿íö³â.

Îáøóêè 11 æîâòíÿ ïðîâîäèëè 
ó ìèòðîïîëèòà Òóëü÷èíñüêîãî ³ 
Áðàöëàâñüêîãî ÓÏÖ ìîñêîâ-
ñüêîãî ïàòð³àðõàòó ²îíàôàíà 
(â ìèðó — Àíàòîë³é ªëåöüêèõ). 
Öåé ôàêò ï³äòâåðäèâ æóðíàë³ñ-
òó ðå÷íèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ÑÁÓ Äåíèñ Çàêàáëóê.

Ñâÿùåííèê ²îíàôàí ðîäîì ç 
âîðîíåçüêî¿ îáëàñò³ ðîñ³¿, éîãî 
ùå íàçèâàþòü öåðêîâíèì êîìïî-
çèòîðîì ³ ïåðåêëàäà÷åì. Îñâ³òó 
çäîáóâ ó ëåí³íãðàäñüê³é äóõîâí³é 
àêàäåì³¿.

Äî éîãî ñòàíîâëåííÿ ïðè÷åò-
íèé íèí³øí³é ãîëîâíèé ï³ï ðîñ³¿ 
êèðèëî ãóíäÿºâ. Ó 1978 ðîö³ â³í, 
î÷³ëüíèê ëåí³íãðàäñüêî¿ äóõîâíî¿ 
àêàäåì³¿, ðóêîïîëîæèâ ²îíàôàíà 
ó ñàí ³ºðîìîíàõà. Ó 1988–1989 ðî-
êàõ ²îíàôàí ñëóæèâ íàì³ñíèêîì 
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. Ó ñàí 
àðõ³ìàíäðèòà éîãî áëàãîñëîâèâ 
ïàòð³àðõ ìîñêîâñüêèé ïèìåí.

Ñ³ì ðîê³â ²îíàôàí áóâ êåðóþ-
÷èì ñïðàâàìè ÓÏÖ Ìîñêîâñüêî-
ãî ïàòð³àðõàòó, âõîäèâ äî ñêëà-
äó Ñâÿùåííîãî ñèíîäó. Ñëóæèâ 
ó õðàìàõ íà Êè¿âùèí³, Ñóìùèí³, 
Õåðñîíùèí³.

Вінницького митрополита викрили у роботі на росію

Êîíäèö³îíåð³â òà 
³íøîãî îáëàäíàííÿ, 
ùî ìîæå ç³ïñóâàòè 
çàãàëüíèé âèãëÿä 
áóä³âë³, îá³öÿþòü 
íå â³øàòè

«Шоколадний будинок» нині у занедбаному стані. Від 
початку 90-х це двоповерхове приміщення на вул. Петлюри, 
24 ніяк не використовується

Ó íàø³é îáëàñò³ ç 2006 ðîêó — 
àðõ³ºïèñêîï Òóëü÷èíñüêèé ³ 
Áðàöëàâñüêèé, à ç 2014-ãî — ìè-
òðîïîëèò Òóëü÷èíñüêî-Áðàöëàâ-
ñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó.

Íà ñàéò³ ÓÏÖ ÌÏ îïóáë³êó-
âàëè êîðîòêó íîâèíó ç ðåàêö³ºþ 
íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðàâîîõîðîíö³â.

«Ìèòðîïîëèò ²îíàôàí (ªëåöü-
êèõ) ñïðîñòóâàâ ïîâ³äîìëåííÿ 
ó ÇÌ² ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ 
ñë³ä÷èõ ä³é (îáøóê³â 11.10.2022) 
çà ì³ñöåì éîãî ôàêòè÷íîãî ïðî-

æèâàííÿ òà â Òóëü÷èíñüêîìó 
ºïàðõ³àëüíîìó óïðàâë³íí³ ïðàö³â-
íèêàìè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, 
çàÿâèâøè, ùî «äîêàçè», í³áèòî 
çíàéäåí³ â öèõ ïðèì³ùåííÿõ, 
æîäíîãî â³äíîøåííÿ í³ äî ìåíå, 
í³ äî Òóëü÷èíñüêî¿ ºïàðõ³¿ íå ìà-
þòü», — éøëîñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Ó â³ííèöüêîìó ãëàâêó ïîë³ö³¿, 
ÿêèé ñï³ëüíî ç ÑÁÓ ïðîâîäèâ 
îáøóêè, ïîâ³äîìèëè, ùî âèëó-
÷åí³ äîêàçè íàïðàâëåíî íà åêñ-
ïåðòèçè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ 
ô³ãóðàíòàì áóäå íàäàíà îñòàòî÷-

íà ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ.
«Çà öèì ôàêòîì ñë³ä÷èìè îá-

ëàñíîãî ãëàâêó çä³éñíþºòüñÿ äî-
ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà ÷àñòè-
íîþ 2 ñòàòò³ 161 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ 
ð³âíîïðàâíîñò³ ãðîìàäÿí çàëåæ-
íî â³ä ¿õ ðàñîâî¿, íàö³îíàëüíî¿, 
ðåã³îíàëüíî¿ íàëåæíîñò³, ðåë³ã³é-
íèõ ïåðåêîíàíü, ³íâàë³äíîñò³ òà 
çà ³íøèìè îçíàêàìè). Çà òàê³ ä³¿ 
ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ äî 5 ðîê³â», — 
íàïèñàëè ó ïîë³ö³¿.

Під час обшуків виявили й молитву за президента рф. Втім священнослужитель висловився, 
що жодного стосунку до цих доказів не мають ні він, ні єпархія, яку він очолює
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Як психолог Наталія Козак пояс-
нила, чому біженці повертаються 
з Європи, якщо тут війна.
— Насамперед, є мінімум дві кате-
горії біженців: перша — це ті, хто 
заздалегідь планував емігрувати 
з України і не бачили свого май-
бутнього тут, і друга — це люди, 
які дійсно рятувалися від війни, 
первинного стресу та шукали без-
печне місце для себе та своїх дітей.
Що стосується першої категорії, 
то зрозуміло, що ніхто з цих лю-
дей повертатися не буде ні під час 
війни, ні після її завершення. Для 
них це та можливість, яку вони ви-
користали.
Щодо другої категорії біженців, 
то причин для повернення, не-

зважаючи на війну, може бути 
декілька:
неможливість інтегруватися в іно-
земне середовище, тобто адапту-
ватися до іншого способу життя та 
менталітету;
складності у вивченні мови (що 
інколи буває психологічним про-
тестом і підсвідомим небажанням 
жити в іншій країні);
«у страху очі великі», тобто пере-
буваючи за кордоном, здається, 
що в Україні повний апокаліпсис, 
але, виявляється, не все так жах-
ливо в центральних та західних 
містах, і люди намагаються жити 
звичним життям;
страх втратити родину, чоловіка 
через стосунки на відстані;

літні родичі, які залишилися 
в Україні, і потребують допомоги;
складнощі в адаптації дітей до іно-
земних шкіл та систем навчання;
втрата близького оточення і не-
можливість створити нове дружнє 
коло за кордоном;
усвідомлення того факту, що війна 
не закінчиться за місяць або два, і 
що це може бути надовго.
Кожна з цих причин, або декіль-
ка одночасно, можуть слугувати 
певним тригером, коли людина 
в якийсь момент не справляєть-
ся з ситуацією, пакує чемодани і 
вирішує повертатися додому. Для 
інших — це обдумане рішення і 
прийняття сьогодення таким, як 
воно є, навіть із війною.

Є мінімум дві категорії біженців

«МИ БУЛИ ШОКОВАНІ»
— Ó Ðóìóí³¿ íàñ êèíóëè íà æèò-

ëî. Ïðè¿õàâøè íà òå ì³ñöå, äå 
áóâ çàáðîíüîâàíèé ³ îïëà÷åíèé 
íîìåð, âèÿâèëè, ùî éîãî íåìà. 
Ñåñòðà ï³øëà ó ì³ñöåâèé ñóïåð-
ìàðêåò ïðèäáàòè òåëåôîííó êàðò-
êó, íà ùî ïðîäàâ÷èíÿ çàïèòàëà, 
íàâ³ùî âîíà íàì? Ðóìóíè çíàþòü 
àíãë³éñüêó, òîìó ëåãêî áóëî ïî-
ÿñíèòè âñå çà äîïîìîãîþ ïåðåêëà-
äà÷à. Ïðîäàâ÷èíÿ çàòåëåôîíóâàëà 
ÿê³éñü æ³íö³ ³ òà ïðè¿õàëà ç³ ñòàð-
òîâèì ïàêåòîì, âîäîþ ³ ïå÷èâîì 
òà âðó÷èëà íàì. Ìè áóëè ïðèºìíî 
øîêîâàí³ ùå é òîìó, ùî æ³íêà 
íàì çàïðîïîíóâàëà êâàðòèðó, ùîá 

ìè ìîãëè ïåðåíî÷óâàòè. Âëàñíèêè 
êâàðòèðè, ìîëîäà ïàðà, ïðèâåçëè 
íàì ïàñòó ç ï³öàìè òà ñîêàìè, 
ùîá ìè ìîãëè ïîâå÷åðÿòè.

Íàñòóïíîãî äíÿ â³ííè÷àí ïî-
ïðîñèëè çàëèøèòèñü. Ñêàçàëè, 
ùî äîïîìîæóòü ç àäàïòàö³ºþ.

— Ñêàçàëè, ùî çíàéäóòü ðî-
áîòó, ä³òåé ó ñàäî÷îê çàïèøóòü. 
Àëå ìè ÷³òêî âèð³øèëè, ùî òðåáà 
¿õàòè äàë³, ïðî ùî çãîäîì ïî-
æàëêóâàëè. Â äîðîãó íàì ùå äàëè 
âîäó ³ ¿æó. Çà æèòëî ³ ¿æó íå õîò³-
ëè áðàòè ãðîø³ ³ ñêàçàëè, ùî öå 
íàéìåíøå, ÷èì âîíè ìîãëè íàì 
äîïîìîãòè. Ìè ïëàêàëè â³ä òîãî, 
ùî º òàê³ äîáð³ ëþäè.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Â ªâðîï³ íà-
ðàõóâàëè ìàéæå 
4,2 ìëí á³æåíö³â 
ç Óêðà¿íè, ÿê³ ìà-

þòü ñòàòóñ òèì÷àñîâîãî çàõèñòó. 
Ç ê³íöÿ òðàâíÿ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü 
çðîñëà ïðèáëèçíî íà 1,25 ìëí. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëî óïðàâë³ííÿ 
âåðõîâíîãî êîì³ñàðà ÎÎÍ ó ñïðà-
âàõ á³æåíö³â.

Íàéá³ëüøå óêðà¿íö³â, ÿê³ ò³-
êàþòü â³ä â³éíè, çóïèíèëèñÿ 
â Ïîëüù³. Ëèøå çà îñòàíí³é ì³-
ñÿöü ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çðîñëà íà ïî-
íàä 50 òèñÿ÷ îñ³á. Íà äðóãîìó 
ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ íîâîïðèáóëèõ 
á³æåíö³â ïåðåáóâàº Í³ìå÷÷èíà.

Ôàõ³âö³ ââàæàþòü, ùî ï³ñëÿ 
â³éíè Óêðà¿íó î÷³êóº õâèëÿ ì³-
ãðàíò³â: 90% á³æåíö³â ïî¿äå äî-
äîìó. ª óêðà¿íö³, ÿê³ âæå çàðàç 
ïîâåðíóëèñÿ íà Áàòüê³âùèíó.

НА КОРДОНАХ БУВ ПОВНИЙ 
ХАОС

Îëüãà Ñîêóð ìåøêàëà ó Â³ííè-
ö³ ³ ïðàöþâàëà ôëîðèñòêîþ. Ïî-
âíîìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ 
çìóñèëî ä³â÷èíó ³ ¿¿ ð³äíèõ ò³êàòè 
äî ªâðîïè íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ.

— Ï³ñëÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî 

âòîðãíåííÿ ìè äóæå äîâãî äó-
ìàëè, ùî ðîáèòè. Âñ³ áóëè äóæå 
íàëÿêàí³, íàâ³òü äâ³ íî÷³ äëÿ áåç-
ïåêè íî÷óâàëè ó ïîãðåá³. Ï³ñëÿ 
öüîãî çðîçóì³ëè, ùî òðåáà ùîñü 
ðîáèòè ³ âèð³øèëè ¿õàòè ç ñå-
ñòðîþ ³ ìàëåíüêîþ ïëåì³ííèöåþ 
ó Ïîëüùó.

Çà êîðäîí â³ííè÷àíêè â³ä-
ïðàâèëèñü íà ïî÷àòêó ìàñîâî¿ 
åì³ãðàö³¿, êîëè íà êîðäîíàõ áóâ 
ïîâíèé õàîñ.

— ¯õàëè ìè ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì, 
÷åðåç êîðäîí Ìîëäîâà-Ðóìóí³ÿ-
Óãîðùèíà. Íà êîðäîíàõ áóëî 
áàãàòî ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ³ 
òâàðèí, ÿêèõ ëþäè ïðîñòî â³ä-
äàâàëè ³ ïðîñèëè çàáðàòè, áî ñàì³ 
íå ìîæóòü ñåáå îá³éòè, íå òå ùî 
òâàðèí, — êàæå Îëüãà. — Áóëè é 
òàê³ ëþäè, ÿê³ äâà êîðäîíè éøëè 
ï³øêè. Íà êîðäîí³ ç Ìîëäîâîþ 
íàì äàëè ïî òþëüïàí÷èêó, áî 
áóëî 8 áåðåçíÿ. Öå áóëî òàê ìèëî. 
Çàïðîïîíóâàëè ÷àé, ïå÷èâî.

Äàë³ áóëè äóæå âàæê³ äî-
ðîãè, îñîáëèâî, êîëè éøîâ 
ñí³ã. Ó Ìîëäîâ³ Îëÿ ç ð³äíèìè 
çóïèíÿëèñÿ â õîñòåë³. Âñ³ áóëè 
ïðèâ³òí³, ï³äòðèìóâàëè óêðà¿-
íîê. Ó Ðóìóí³¿ ç³øòîâõíóëèñÿ ç 
ïåðøèìè ïðîáëåìàìè, àëå çíà-
éøëèñÿ ëþäè, ÿê³ îäðàçó æ ¿õ 
âèð³øèëè.

ТІКАЛИ ВІД ВІЙНИ В ЄВРОПУ 
ТА ПОВЕРНУЛИСЯ
Біженці  Хоч війна в розпалі, деякі 
українські біженці повертаються з Європи 
додому. Причини різні. Хтось скучив 
за Батьківщиною, комусь не вистачає 
рідних людей, а когось тут чекає бізнес

ПОЛЬЩА ПІДТРИМУВАЛА
Äàë³ â³ííè÷àíêè ÷åðåç Óãîð-

ùèíó ïîïðÿìóâàëè äî Ïîëüù³. 
Àëå ³ òàì íå âñå áóëî òàê ïðîñòî.

— Êîëè ïðè¿õàëè äî Âàðøà-
âè, æèòëî çíàéòè íåðåàëüíî. Í³ 
çà ÿê³ ãðîø³. Òîìó ìè ïî¿õàëè 
ó Âðîöëàâ äî íàøèõ çíàéîìèõ 
â³ííè÷àí, ÿê³ æèâóòü ó âåëèê³é 
êâàðòèð³. Äóæå âäÿ÷í³ ö³é ñ³ì’¿, 
ùî ïðèéíÿëè íàñ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà. — Äàë³ âèíàéìàëè æèòëî 
ìè ó äóæå äîáðèõ ëþäåé, ÿê³ íàñ 
ï³äòðèìóâàëè. Ïåðøèé ÷àñ íàì 
íàâ³òü ïðèâîçèëè êîíñåðâè, ñî-
ëîäîù³ ³ ïîáóòîâó õ³ì³þ.

Ïîëüùà ï³äòðèìóâàëà á³æåíîê. 
Âîíè îòðèìóâàëè ãðîøîâó òà ñî-
ö³àëüíó äîïîìîãó.

— Ïîëüùà íàäàâàëà äîïîìîãó 
âñ³ì óêðà¿íöÿì 300 çëîòèõ íà äî-
ðîñëîãî, 500 — íà äèòèíó. Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî áóëî îôîðìèòè 
ïåñåëü (öå ÿê ó íàñ ³äåíòèô³êà-
ö³éíèé íîìåð).

Óñ³ ø³ñòü ì³ñÿö³â òðàíñïîðò ³ 
ïîòÿãè äëÿ óêðà¿íö³â áóëè áåç-
êîøòîâí³. Áàãàòî äîïîìàãàëè âî-
ëîíòåðè. Áóëè ñòâîðåí³ ïóíêòè 
äîïîìîãè, äå ìîæíà áóëî âèáðàòè 
îäÿã, äàâàëè ìàëþêàì ïàìïåðñè 
³ ¿æó.

— Íà êîæíîìó âîêçàë³ áóëè 
öåíòðè äîïîìîãè, âîëîíòåðè, ïå-
ðåêëàäà÷³. Ëþäè, ÿê³ òîãî ä³éñíî 
ïîòðåáóâàëè, äóæå ñîðîìèëèñü 
ïîïðîñèòè. Çàìîæí³ æ á³æåíö³ 
íå ãðåáóâàëè êîðèñòóâàòèñÿ öèì 
íà ïîâíó, íàâ³òü çàíàäòî. Õî÷à 
ö³íè íà ïðîäóêòè ìàéæå îäíàêîâ³ 
ç íàøèìè, àëå º ÷óäîâ³ àêö³¿. Îäÿã 
âäâ³÷³ äåøåâøèé.

Äàë³ Îëÿ Ñîêóð âëàøòóâàëàñÿ 
íà ðîáîòó. Âñå áóëî ãàðàçä, ò³ëüêè 
â³ííè÷àíêè ñêó÷èëè çà ð³äíîþ 

äîì³âêîþ ³ âèð³øèëè ïîâåðíó-
òèñÿ äî Â³ííèö³.

— Âçàãàë³ áóëî äóæå âàæêî, 
ÿ íå ñïðèéìàëà öþ ïî¿çäêó ÿêîñü 
ñåðéîçíî. Íàâ³òü íå õîò³ëà ôîòî-
ãðàôóâàòèñÿ, ñòàí òîä³ áóâ ³íøèé. 
Êîæåí äåíü ÷èòàëè íîâèíè. Âäî-
ìà çàëèøèëèñÿ áàòüêè, ³ õâèëþ-
âàííÿ áóëè ùå á³ëüø³. Ïîâåðíó-
ëàñü, áî ñêó÷èëà çà âñ³ìà.

ß çðîçóì³ëà, ùî íàéêðàùå, ùî 
ìîæå áóòè — æèòè íà ñâî¿é çåì-
ë³. Ïðàâäà, ç â³éíîþ âñå òð³øêè 
³íàêøå. Ö³ííîñò³ òåïåð ³íø³.

ЦЕ БУВ ТИМЧАСОВИЙ ПЕРЕЇЗД
Ïñèõîëîã Íàòàë³ÿ Êîçàê âè¿õà-

ëà çà êîðäîí ç ìàìîþ ³ äîíüêîþ 
÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ âòîðãíåííÿ 
ðîñ³¿.

— Îñíîâíà ïðè÷èíà ìîãî á³-
æåíñòâà — öå áåçïåêà äîíüêè, 
â ÿêî¿ áóëà ïàí³êà ÷åðåç âèáóõè 
³ ñèðåíè. Äèòèíà äóæå áîÿëàñÿ, 
à â óêðèòòÿ ñïóñêàòèñÿ â³äìîâè-
ëàñÿ.

Êðà¿íó â³ííè÷àíêà äëÿ æèòòÿ 
íå îáèðàëà, æ³íêó ç ð³äíèìè ïðè-
õèñòèâ áðàò ó Áóõàðåñò³.

— Áóëà ìîæëèâ³ñòü âè¿õàòè 
äî Àìåðèêè, àëå îäðàçó â³ä-
ìîâèëàñü. Öå äàëåêî â³ä äîìó, 
à ÿ ðîçóì³ëà, ùî ì³é â³ä’¿çä — 
öå òèì÷àñîâà ³ñòîð³ÿ, ³ ÿ ñêîðî 
ïîâåðíóñÿ.

Íàòàë³ÿ ç ðîäèíîþ â Ðóìóí³¿ 
ïî÷óâàëèñÿ äîáðå ³ ì³ñöåâ³ âñ³-
ëÿêî ï³äòðèìóâàëè, ïðîòå æ³íêà 
÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â ïîâåðíóëàñÿ.

— Â ìåíå ðîáîòà îíëàéí, â äè-
òèíè íàâ÷àííÿ òåæ äèñòàíö³éíî. 
Æèòòÿ â Áóõàðåñò³ — öå áóâ âè-
ìóøåíèé òèì÷àñîâèé ïåðå¿çä. 
², ïîïðè â³éíó, ÿ ùàñëèâà çàðàç 
áóòè âäîìà.

«Ó Ðóìóí³¿ íàñ êèíóëè 
íà æèòëî. Ïðè¿õàëè 
íà ì³ñöå, äå áóâ 
çàáðîíüîâàíèé ³ 
îïëà÷åíèé íîìåð, à 
éîãî íåìàº»

Ольга розповіла свою історію втечі від війни за кордон. 
Поділилася враженнями від життя в Європі і ставленням до 
українців, а також пояснила, чому повернулися до Вінниці
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Îêîïí³ ñâ³÷êè äàþòü ñèëüíå 
ïîëóì’ÿ, ¿õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
ð³çíèõ ïîòðåá. Çîêðåìà íèìè 
ìîæíà îá³ãð³òè íåâåëèêèé áë³í-
äàæ ÷è óêðèòòÿ òà ç³ãð³òè íà í³é 
¿æó, íàâ³òü çàêèï’ÿòèòè âîäó 
äëÿ ÷àþ. Òàêîæ òàêèì ñâ³÷êàì 
íå ñòðàøíèé äîù ÷è ñí³ã — ç 
¿õíüîþ äîïîìîãîþ ìîæíà ðîç-
ïàëèòè áàãàòòÿ íàâ³òü ç ìîêðî¿ 
äåðåâèíè. Îäí³º¿ ìîæå âèñòà÷èòè 
íà 4–8 ãîäèí. Òàê³ ñâ³÷êè íàðàç³ 
äóæå çàòðåáóâàí³, àäæå íàø³ çà-
õèñíèêè òåïåð ÷àñòî çíàõîäÿòü-
ñÿ â îêîïàõ, áë³íäàæàõ, äå çåìëÿ 
âîãêà òà õîëîäíà. 

Ä³çíàâøèñü, ùî íàøèì á³éöÿì 
ç ïðèõîäîì õîëîäíî¿ ïîðè ïî-
òð³áí³ ñàìå òàê³ ñâ³÷êè, ó÷àñíèêè 
â³ííèöüêîãî ôîëüêëîðíîãî ãóðòó 
«Ìîêîøà» Â³ííèöüêîãî ôàõîâîãî 
êîëåäæó ìèñòåöòâ ³ì. Ì. Ä. Ëå-
îíòîâè÷à âèð³øèëè ¿õ âèãîòîâ-
ëÿòè. Âèâ÷èâøè ïðîöåñ, ïî÷àëè 
çáèðàòè ìàòåð³àëè ïî çíàéîìèõ.

— Ïî÷àòêîâèì ñòàðòîâèì ìà-
òåð³àëîì íàì äîïîìîãëè áàòüêè 
ìî¿õ ñòóäåíò³â ³ ó÷í³â, à âæå çãî-

äîì, êîëè ìè îïðèëþäíèëè çà-
êëèê ïðî äîïîìîãó, äîëó÷èëèñÿ 
â³ííè÷àíè, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ 
Âàñþê, êåð³âíèöÿ ãóðòó «Ìî-
êîøà». — Íàì ïðèâîçèëè ç öåð-
êîâíèõ ãðîìàä îãàðêè â³ä ñâ³÷îê, 
íàâ³òü îäíà ïàí³ ïåðåäàëà ñâ³÷êó 
äåêîðàòèâíó íà 17 ê³ëîãðàì³â, 
ç òàêî¿ ñâ³÷êè ìîæíà çðîáèòè 
80 îêîïíèõ ñâ³÷îê. Ï³äêàçêè ç âè-
ãîòîâëåííÿ áðàëè â äóæå êîðèñí³é 
ãðóï³ Îêîïí³ ñâ³÷êè (http://surl.
li/diqrd) — ðåêîìåíäóºìî óñ³ì, 
õòî ïî÷èíàº, òàì óñå ïîÿñíÿòü, 
äîïîìîæóòü ³ çîð³ºíòóþòü. 

Ôîëüêëîðíèé ãóðò òåïåð ìîæå 
ìàéñòåð-êëàñè äàâàòè ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ñâ³÷îê.

— Ñêðó÷åíèé êàðòîí ïîòð³á-
íî ïîì³ñòèòè äî çàë³çíî¿ áàíêè ³ 
çàëèòè ïàðàô³íîì. Çàëèâàòè ïî-
òð³áíî ó ê³ëüêà åòàï³â, àáè êàðòîí 
êðàùå ïðîñî÷èâñÿ ð³äèíîþ, — ãî-
âîðèòü Þë³ÿ. — Çàëèâàºìî äóæå 
îáåðåæíî, ñïî÷àòêó ïî ô³ò³ëüêó, 
òîìó ùî â³í ïîâèíåí ó íàñ òåæ 
áóòè àáñîëþòíî ÷³òêî çàïîâíå-
íèé, ³ éîãî òðåáà çàëèòè, áî ç 
íüîãî íàø³ â³éñüêîâ³ ïî÷íóòü 
çàïàëþâàòè ñâ³÷êó. 

Çàãàëîì ñï³âî÷èì âîëîíòåðàì 
âäàëîñÿ çðîáèòè 200 ñâ³÷îê. Äëÿ 
öüîãî ¿ì çíàäîáèëîñÿ ï’ÿòü ãîäèí 
íà ôîðìóâàííÿ, ³ äåâ’ÿòü ãîäèí 
íà çàëèâàííÿ, à ùå äåñÿòêè ï³-
ñåíü, áî áåç ãàðíî¿ ï³ñí³ äîáðà 
ñïðàâà íå ðîáèòüñÿ.

Ñâ³÷êè ó÷àñíèêè ãóðòó ïåðå-
äàëè ó âîëîíòåðñüêèé öåíòð ÃÎ 
«Â³ííÑîëàðä».

— Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî 
íå ò³ëüêè ï³ñíåþ ï³äòðèìóâàòè 
äóõ íàøèõ â³éñüêîâèõ (õî÷à, ÿê 
áà÷èìî, öå òåæ ñüîãîäí³ ìàº íåà-
áèÿêå çíà÷åííÿ), — äîäàº Þë³ÿ 
Âàñþê. — «Ìîêîøà» áðàëà ó÷àñòü 
ó áëàãîä³éíîìó òóð³ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Â³ííÑîëàðä», «Äî-
áðîãî âå÷îðà, ìè ç Óêðà¿íè» äëÿ 
çáîðó êîøò³â íà áðîíüîâàíèé 
àâòîìîá³ëü äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïî-
ðàíåíèõ ç ïîëÿ áîþ. Ó â³ëüí³ â³ä 
íàâ÷àííÿ äí³ ïëåòåìî ñ³òêè ó âî-
ëîíòåðñüêîìó öåíòð³ «Â³ííÑî-
ëàðä», íàìàãàºìîñÿ, ÷èì ìîæåìî 
äîïîìîãòè íàøèì çàõèñíèêàì. 
Â³ðèìî, ùî ðàçîì ìîæåìî äîïî-
ìîãòè íàáëèçèòè äîâãîî÷³êóâàíó 
ïåðåìîãó — íå ëèøå ï³ñíåþ, à é 
ä³ëîì.

Фольклорний гурт «Мокоша» виготовив 
200 окопних свічок

ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ

— Âëàñíèöÿ àòåëüº îäðàçó â³ä-
ãóêíóëàñÿ íà ìîþ ³í³ö³àòèâó, çà-
ïðîïîíóâàâøè ñâîþ äîïîìîãó, — 
ðîçïîâ³äàº âîëîíòåð. — Çà ì³ñÿöü 
ìè ïîøèëè âæå ïîíàä 75 êîìï-
ëåêò³â îäÿãó. Òêàíèíà ó íàñ ÿê³ñ-
íà. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü îäí³º¿ 
ôóòáîëêè ç òóðåöüêîãî ï³êñåëÿ 
ç òðüîìà áëèñêàâêàìè òà ðîáîòîþ 
ñòàíîâèòü 300 ãðèâåíü.

Ïåðøó ïàðò³þ îäÿãó, çà ñëî-
âàìè Ñåðã³ÿ Ñèâàê³âñüêîãî, 
âîíè ïåðåäàëè ó â³ííèöüêèé 

â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü. À äðóãó 
ïàðò³þ â ²íñòèòóò òðàâìàòîëîã³¿ 
òà îðòîïåä³¿. Ó ïëàíàõ ó êîìàíäè 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó äëÿ ïî÷àòêó 
ïåðåäàòè íåâåëèê³ ïàðò³¿ ó êîæåí 
ìåäè÷íèé çàêëàä Â³ííè÷÷èíè, äå 
ë³êóþòüñÿ íàø³ çàõèñíèêè.

À ï³ñëÿ ïåðåìîãè âîëîíòåðè 
ïëàíóþòü ïðîäîâæóâàòè øèòè 
ö³ êîìïëåêòè. Ñåðã³é ïîÿñíþº, 
ùî âîíè ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ äëÿ 
ëþäåé, ÿê³, íàïðèêëàä, ïîòðàïè-
ëè â ÄÒÏ.

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Îäÿã äëÿ ïîðà-
íåíèõ â³éñüêîâèõ, 
ÿêèé ìîæíà îäÿã-
íóòè ìàéæå ïðè 

áóäü-ÿêèõ òðàâìàõ ³ ðàíàõ, øèþòü 
âîëîíòåðè íà Â³ííè÷÷èí³. Îðãà-
í³çàòîðîì ïîøèòòÿ ñòàâ êîçÿòèí-
ñüêèé âîëîíòåð Ñåðã³é Ñèâàê³â-
ñüêèé. ×îëîâ³ê ³ç ïåðøèõ äí³â 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
âñ³ëÿêèì ÷èíîì äîïîìàãàº íà-
øèì ÇÑÓ. Â³í ç äîïîìîãîþ ³íøèõ 
âîëîíòåð³â â³äïðàâëÿâ íà ôðîíò 
òåõí³êó, àìóí³ö³þ, ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè, àïòå÷êè, ðîçãðóçêè òîùî.

À íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ Ñåðã³é 
ñòâîðèâ áëàãîä³éíèé ôîíä «Ïàðî-
ñòîê äîáðà». Îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêîãî íàïðàâëåíà íà ïîøèòòÿ 
ñïåö³àëüíîãî îäÿãó-òðàíñôîðìåðà 
äëÿ ïîðàíåíèõ. Öåé îäÿã ëåãêî 
îäÿãíóòè íà ïîðàíåíîãî, àäæå 
íà ðóêàâàõ òà øòàíêàõ º çì³éêè 
íà âñþ äîâæèíó. Âèãîòîâëÿþòü 
ç³ çì³éêàìè ôóòáîëêè, ñïîðòèâí³ 
êîñòþìè òà ñï³äíþ á³ëèçíó.

— Âïåðøå ÿ ç³øòîâõíóâñÿ ç 
ö³ºþ ïðîáëåìîþ, êîëè ì³é áàòü-
êî ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ, ³ â ë³êàðí³ 
ëåæàâ íåðóõîìèé ç ô³êñóþ÷èì 
àïàðàòîì. Â³í ëåæàâ ðîçäÿãíå-
íèé, áî æ í³÷îãî íå ìîæëèâî áóëî 
îäÿãíóòè, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — 

Ïîò³ì ÿ áà÷èâ ôîòî ïîðàíåíèõ çà-
õèñíèê³â, ÿê³ ëåæàòü ðîçäÿãíåí³, ³ 
ìåí³ ïðèéøëà ³äåÿ ñòâîðèòè òàêèé 
îäÿã, ÿêèé ìîæíà îäÿãíóòè íàâ³òü 
íà ëåæà÷èõ ïàö³ºíò³â. Òàêèé îäÿã, 
ÿêèé ìè ñòâîðèëè, äîäàñòü çðó÷-
íîñò³ ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ. Áî â íüî-
ìó ìîæëèâå ïåðåîäÿãàííÿ íàâ³òü 
ïðè âñòàíîâëåíèõ øèíàõ, ã³ïñîâèõ 
ïîâ’ÿçêàõ, ë³êóâàíí³ íà âèòÿæö³.

Âîëîíòåð ãîâîðèòü, ùî âàæ-
ëèâî äáàòè ïðî á³éö³â íå ëèøå, 
êîëè âîíè íà ïåðåäîâ³é. Êàæå, 
òóðáîòà, ðåàá³ë³òàö³ÿ òà äîïîìî-
ãà òèì, õòî îòðèìàâ ïîðàíåííÿ, 
ïðîñòî âêðàé íåîáõ³äí³.

— Ïîïåðåäó çèìîâèé ïåð³îä, 
òîìó ö³ ðå÷³ ñòàþòü ùå á³ëüø 
àêòóàëüíèìè. Íàøà ìåòà ïðè-
âåðíóòè óâàãó äî ö³º¿ ïðîáëåìè. 
Êîëè â³éñüêîâèé îòðèìóº âàæêó 
òðàâìó, òî éîìó ñêëàäíî ³ ìî-
ðàëüíî, ³ ô³çè÷íî, — êàæå âî-
ëîíòåð. — Ìè õî÷åìî ïðèáðàòè 
ïðèíàéìí³ ÷àñòêîâî â³ä÷óòòÿ 
áåçïîì³÷íîñò³ ó íèõ. Áî, íàâðÿä 
÷è á³éöÿì êîìôîðòíî ëåæàòè äî-
âãèé ÷àñ ðîçäÿãíåíèìè ó ïàëàò³, 
äå õîäèòü ïåðñîíàë ³ â³äâ³äóâà÷³ 
äî ³íøèõ ïàö³ºíò³â.

Òêàíèíó ÷îëîâ³ê çàêóïëÿº 
ó ïàðòíåð³â ç Õìåëüíè÷÷èíè. 
Êàæå, ïðîäàþòü çàäåøåâî, àäæå 
çíàþòü, ùî âîíà ï³äå íà äîáðó 
ñïðàâó. À øèþòü âñ³ êîìïëåêòè 
â ì³ñöåâîìó àòåëüº ²ðèíè Ñåðá³íî¿.

ВОЛОНТЕРИ ШИЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ОДЯГ ДЛЯ ПОРАНЕНИХ
Допомога захисникам   
Спеціальний одяг-трансформер для 
поранених шиють волонтери в Козятині. 
У чому особливість цього одягу? Куди 
його передають? Як до цієї доброї справи 
можете долучитися ви?

Якщо ви хочете долучитися до пошиття одягу пора-
неним військовим, то можете перерахувати кошти 
на рахунки фонду.

Реквізити благодійного фонду:
Карта Монобанку: 5375 4141 2137 5074
Карта ПриватБанку: 5168 7451 0016 6906
Рахунок у гривнях: БО БФ «ПАРОСТОК ДО-

БРА» Код ЄРДПОУ отримувача 44701226 Ра-
хунок отримувача в ідповідно стандарту 
IBAN: UA863220010000026001930000657 
Назва банку: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Bank account in USD CO CF «SPROUT OF GOOD» 
IBAN: UA073220010000026000930000658; 
Adress: Kyiv, Avtozavodska str. 54/19
PayPal: sivakovskiy1@gmail.com

Як долучитися до ініціативи?

Ï³ñëÿ ïåðåìîãè 
âîëîíòåðè ïëàíóþòü 
ïðîäîâæóâàòè øèòè ö³ 
êîìïëåêòè äëÿ ëþäåé, 
ùî îòðèìàëè òðàâìè 

Тканину Сергій Сиваківський закупляє у партнерів з 
Хмельниччини. А шиють всі комплекти в місцевому ательє 
Ірини Сербіної

Íàðàç³ êîëåêòèâ «Ìîêîø³» ìàº 
ïàðàô³íó ³ âîñêó ùå íà ñîòíþ ñâ³-
÷îê. Ìàþòü ïîòðåáó â áàíî÷êàõ 
äî âîñüìè ñàíòèìåòð³â âèñîòîþ 
ç-ï³ä êîíñåðâ³â, êîòÿ÷îãî êîðìó 

³ ò. ä. Íå â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïàðà-
ô³íîâèõ ìàòåð³àë³â. Õòî ìàº íåîá-
õ³äí³ ìàòåð³àëè — òåëåôîíóéòå 
ôîëüêëîðíîìó ãóðòó «Ìîêîøà» 
çà íîìåðîì (097)9463966.

Керівниця гурту «Мокоша» Юлія Васюк разом зі своїми 
вихованцями. Працюючи над свічками, вони часто жартують 
та співають
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БУДІВНИЦТВО

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

 6-14Т. ВІДС, ПІС. МИТ., ЩЕБІНЬ .............................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

 ВІДС, ГЛИН, КАМ, ПІС, ЩЕБ,ПЕРЕГН ...................................ДОГ. ................ (097) 501-09-07  

 5-30Т. ВІДС.,ПІС., ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ ....................................ДОГ. ................ (097) 781-22-08  

 6-14Т. БУД. СМІТТЯ, ЩЕБ.,ПІСОК| .........................НЕДОРОГО ................(098) 588-08-27  

 6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  

 6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,ùåá³íü ........... íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  

 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ñòàëåâ³, òðóáè ..................... äîã. ........ (067) 135-70-48  

 БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73  

 Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09  

 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ..........................................ДОГ. ................ (067) 431-88-99

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

(067) 431-88-99  

Графік роботи: 

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

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

Вартість публікації оголошень 

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

486215

486215

513182

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)523-48-73  

 1-ÊІÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ, 2/5/Ö, 39,5 ÊÂ.Ì, 
ÍÎÂÎÁÓÄ, ÁÓÄÈÍÎÊ ÇÄÀÍÈÉ. ÂËÀÑÍÈÊ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. 
(098) 398-47-38  

 1-ê³ìí.êâ. Àêàäåì³÷íå, 6/7/ö, 42/16/18 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 
òåõí³êà, ÀÃÂ. Ö³íà äîã. (067) 930-75-40  

 1-ÊІÌÍ.ÊÂ. ÂÈØÅÍÜÊÀ, ÏÎÂ. 2/5/-, 23 ÊÂ.Ì, ÃÓÐÒÎÆÈÒÎÊ. 
10999 Ó.Î. (098) 828-93-90  

 1-ê³ìí.êâ. Ïîä³ëëÿ, 7/9/ö, 51/20/12 êâ.ì, 56000ó.î. Ðåìîíò, ìåáë³, 
òåõí³êà, ÀÃÂ, òîðã. (067) 930-75-40  

 1-ê³ìí.êâ., Çàìîñòÿíñüêà, ïîâ.4/5/ö, 32,6/17,7/6,6 êâ.ì. ÀÃÂ,â 
äîáðîìó ñòàí³, ãàðíå ì³ñöå. 33500ó.î. (067) 930-75-40  

 1-ÊІÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÇÀÌÎÑÒß, 2/9/Ö, 22/15,5/5 ÊÂ.Ì, ÊÀÏ.
ÐÅÌÎÍÒ, ÌÅÁËІ. 23800Ó.Î. (098) 828-93-90  

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 2-ê³ìí.êâ., ð-í «Óðîæàé», ïîâ.3/9/ï,  53/38/8 êâ.ì, íîâèé ðåìîíò, 
áàëêîí, ï³äâàë. Òîðã. 59900ó.î. (067) 930-75-40  

 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  

 ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÐÎÄÀÞ 3-ÊІÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÏÐÎÑÏ.ÞÍÎÑÒІ, 
Ð-Í ÂÈØÅÍÜÊÀ,ÂІÍÍÈÖß, ÂÒÎÐÈÍÍÅ ÆÈÒËÎ. ÖІÍÀ 
45300Ó.Î. (096) 434-04-65  

 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  

 ÀÊÀÄÅÌІ×ÍÈÉ, ÌÀÑ.ÏÎËßÍÀ, 110ÊÂ.Ì, ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ÍÎ-
ÂÎÁÓÄ, ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯, ×ÈÑÒÎÂÀ, ÍÀÒßÆÍ.ÑÒÅËІ.66000Ó.Î. 
(098) 123-17-70  

 Ñ.ÇÀÐÂÀÍÖІ, ÂÓË.ÌÈÐÍÀ, 110ÊÂ.Ì, ÂËÀÑÍÈÊ, ÍÎÂÎÁÓÄ, 
3,5 Ñ, ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯, ×ÈÑÒÎÂÀ, ÍÀÒßÆ.ÑÒÅËІ. 68000Ó.Î 
(098) 123-17-70  

 3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 3500ó.î. (098) 455-76-52  

 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-ê³ìí. áóäèíîê ïî âóë. Ãîíòè, 2/öåãëà, ïëîùà 211/140/22, 15 ñ, 
íà 2 ñ³ì‘¿, 2 âõîäè. Ö³íà 77000ó.î (067) 135-71-23  

 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  

 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  

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

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

 Ñ.ÑÅËÈÙÅ, ÏËÎÙÀ 20 Ñ, ÑÂІÒËÎ, ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÂÈÕІÄ ÄÎ 
ÁÓÃÓ. ÖІÍÀ 35000Ó.Î. (067) 703-44-56  

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  

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  

 1-ÊІÌÍ.ÊÂ. ÊÎÑÌÎÍÀÂÒІÂ, 1/5/Ö, ÎÊÐÅÌÈÉ ÂÕІÄ, ÌÅÁËІ, 
ÒÅÕÍІÊÀ, ІÍÄ.ÎÏÀËÅÍÍß. (067)910-81-94, (098)476-68-99  

 2-ê³ìí.êâ., Öåíòð, 2/2/ö, 72/40/14 êâ.ì. Ìåáë³. Òåõí³êà. ÀÃÂ. 
Ãàðàæ. Ö³íà 20000. (067) 930-75-40  

 2-ÊІÌÍ.ÊÂÀÐÒÈÐÀ, ÂÈØÅÍÜÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÁËІ, ÒÅÕÍІÊÀ. 
ÖІÍÀ 9000ÃÐÍ. (067) 255-13-06  

 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Êîöþáèíñüêîãî, ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, 
âëàñíèê. Ö³íà 500 ãðí. (097) 234-07-04  

 3-ê³ìí.êâàðòèðà, Ñîáîðíà, 2/4/ö, 64/40/7 êâ.ì. Ìåáë³. Òåõí³êà. 
ÀÃÂ. Ö³íà 15000. (067) 930-75-40  

 Çäàì ê³ìíàòó â êâàðòèð³ äëÿ ñ³ì‘¿ áåç ãîñïîäèí³, Ñòàðå ì³ñòî. 
Ö³íà äîã. (068) 500-97-62  

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  

Допоможемо безпечно купити, 
продати, здати в оренду 
нерухомість. Безкоштовні 
консультації.

(097) 019-11-99  

3.4 ÄІËßÍÊÈ  

 Êóïëþ ä³ëÿíêó ÷è áóäèíîê ó âëàñíèêà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (097) 019-
11-99  

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  

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

БЕТОННІ ОГОРОЖІ 
кольорові та сірі 
zabor-vn.com 
Доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

ДОСТАВКА:пісок, відсів, щеб 
камінь, глина, чорнозем,ін. 
Завантаж.-розвантаж.роботи. 
Вивіз буд.сміття.Дрова руб.

(068) 185-98-39  

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

(097) 971-05-01   

 ВІДСІВ, ПІСОК. ДРОВА. ПЕРЕГНІЙ........................................ДОГ. ................ (097) 842-94-21  
 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  

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

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

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

 Áåòîíîçì³øóâà÷³ êóïëþ, ð³çí³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

 Áóä³âåëüí³ ë³ñà (ðèøòóâàííÿ) ........................ äîã. ........ (067) 847-27-68  

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 ÁÓÄІÂÅËÜÍÎ-ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ «ÏІÄ ÊËÞ×». ßÊІÑÒÜ, 
ÄÎÑÂІÄ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (066) 415-30-05  

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

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

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

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

 «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  

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

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÂÎÄÎÏÐÎÂІÄ, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß, ÂÈÃÐІÁÍІ ßÌÈ. 
Â ÇÐÓ×ÍÈÉ ×ÀÑ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ. (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬ

5.3 ÐІÇÍÅ  

 2-ÊІÌÍÀÒÍÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÇÄÀÌ ÏІÄ ÊÎÌÅÐÖІÞ, 1 ÏÎÂÅÐÕ, 
ÖÅÍÒÐ, ÂІÍÍÈÖß. ÂËÀÑÍÈÊ. ÄÎÃ. (067)910-81-94, (098)476-
68-99  

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

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

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

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

 ÎÐÅÍÄÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ 15ÊÂ.Ì І 40ÊÂ.Ì. ÏÎ ÂÓË.
ÀÊÀÄ.ßÍÃÅËß. ÄÎÃ. (050)353-23-36, (068)316-67-36  

 ÎÐÅÍÄÀ ÏÐÈÌІÙ. ÎÔІÑÓ 17 Ì2, ÌÀÃІÑÒÐÀÒÑÜÊÀ,160. 
2900ÃÐÍ/ÌІÑßÖÜ Â Ò.×. ÊÎÌÓÍ.ÏÎÑË. ÄÎÃ. (098) 856-53-33  

 ÑÊËÀÄÑÜÊÅ ÏÐÈÌІÙÅÍÍß, ª ÎÏÀËÅÍÍß, Ð-Í ÏÅÒÐÎÖÅÍÒÐ, 
70 ÊÂ.Ì. ÂËÀÑÍÈÊ. ÄÎÃ. (097) 259-79-00  
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АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛ-НИ 
на воду: проектування, 
буріння, ремонт. 
Ліц. АВ475314.

(067) 794-19-09  

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

(097) 971-05-01  

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

 Àêóðàòíî: ãðóáêè, ïå÷³, ìàíãàëè, êàì³íè. (098) 132-12-02  

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

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

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

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

 ÁÓÐІÍÍß ÑÂÅÐÄËÎÂÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ «ÏІÄ ÊËÞ×»! ÍÀÄÀªÌÎ 
ÒÅÕ. ÏÀÑÏÎÐÒ. AQUALIFE.NET.UA (096) 274-74-74  

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

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

 Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Çð³çàºìî 
äåðåâà. (068) 247-91-15  

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

 Êëàäêà öåãëè, ãàçîáëîêó, ôóíäàìåíò. Ïîêð³âåëüí³ ðîá. Áðèãàäà 
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 811-50-86  

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

 ÊÎÏAªÌÎ ÒÐÀÍØÅ¯,ßÌÈ ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÎÌ.ÂÈÂІÇ 
ÃÐÓÍÒÓ.ØÈÐ.ÒÐÀÍØ.20,30,40,50,60,80ÑÌ (097)846-24-20, 
(096)688-89-76  

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

 ÊÎÏÀÍÍß, ÄÎÊÎÏÓÂÀÍÍß ÊÐÈÍÈÖÜ ÌÅÕÀÍІ×ÍÈÌ ÑÏÎÑÎ-
ÁÎÌ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13  

 Êîïàºìî, äîêîïóºìî, äåìîíòàæ êðèíèöü, êîòëîâàíè, ÷èñòêà, ñò³÷í³ 
ÿìè. (096) 358-33-20, Âàñèëü  

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

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

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ ÊÀÌІÍІÂ, ÏІ×ÎÊ, ÄÈÌÎÕÎÄІÂ, ÎÁËÈÖÞÂÀÍÍß 
ÏËÈÒÊÎÞ. (098)225-26-81, (093)560-79-67  

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

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

 ÁÐÈÃÀÄÀ ÄÎÑÂІÄ×ÅÍÈÕ ÌÀÉÑÒÐІÂ ÂÈÊÎÍÀª ÐÅÌÎÍÒ 
ÎÑÅËÜ «ÂІÄ À ÄÎ ß». ÃÀÐÀÍÒІß. (066) 415-30-05  

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

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

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

 Àêóðàòíî âèêîíàºìî: øòóêàòóðêó, øïàêë³âêó, ìàëÿðêó. (096)350-
32-22, (063)191-14-52  

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

 Âèêîíàþ îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ - øâèäêî, ÿê³ñíî, ïðîôåñ³éíî. 
(098)602-36-61, (063)436-42-82  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

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

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

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

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

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯ Ç ÇÀÂÅÄÅÍÍßÌ Â ÆÈÒËÎ. ØÂÈÄ-
ÊÎ, ßÊІÑÍÎ. (097) 309-97-58  

 1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ 
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ, 
ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 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) 428-
12-25  

 Âèêîíàºìî: îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ. Âñòàíîâëåí-
íÿ 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  

 ÌІÍІ-ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐ. ÂÑІ ÂÈÄÈ ÐÎÁ.ÃËÈÁÈÍÀ ÊÎÏÀÍÍß 0-3Ì, 
ÊÎÂØ 20,30,40,50,60,80,100ÑÌ (097)846-24-20, (096)688-
89-76  

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

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

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

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

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  

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

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

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

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

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

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

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

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

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

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

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

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  

 2êàì.õîë.²íäåçèò 150õ60 íîâ.2021ð ............... äîã. ........ (063) 822-87-05  

 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31  

 Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............ (097)5600631  

 Áóðæóéêà ................................................... äîã. ........ (096) 998-42-75  

 Ãàç.êîëîíêà, ñïîðò.òðåíàæåðè ....................... äîã. ........ (098) 224-54-36  

 Åëåêòðîñîêîâèæèìàëêó-øèíêîâêó ................... äîã. ........ (097) 548-04-31  

 Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10ð......... 1000 ãðí ............ (09-64589754  

 Ôîðìè äëÿ ïå÷èâà, ïîñóä,áóòë³ 10ë............... äîã. ........ (068) 622-61-20  

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

 Õîëîä., ãàç.êîëîíêó, äâèãóí 3êÂò .............. ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96  

513183

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

 ÏÐÎÄÀÌ ÑÂÎ¯ ÄÅÐÅÂÀ ÍÀ ÄÐÎÂÀ. ÑÀÌÎÂÈÂІÇ. ÌÀËІ ÕÓ-
ÒÎÐÈ, ÂÓË.ÒÎÏÎËÜÑÜÊÎÃÎ. (068) 547-05-32  

 ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÄÐÎÂÀ, ÄÎØÊÈ ÎÁÐІÇÍІ, ÍÅÎÁÐІÇÍІ, ÁÐÓ-
ÑÈ, ÒÈÐÑÓ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÐÀÍÒÎÂÀÍÀ. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

7.5 ÊÓÏËÞ  

 À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68  
 ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........ (098) 841-68-15  
 ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  
 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  
 ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37  
 Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93  
 Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41  
 Åë.øàøëè÷., åë.âàô., ÿëèí.³ãðàøêè ................ äîã. ........ (096) 744-49-31  
 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80  
 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53  
 Õîëîäèëüíèê ãàðíèé, ðîáî÷èé ....................... äîã. ........ (096) 554-36-44  
 ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, òåðìîñ, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66  

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

 «ÀÁÀÊÀÍ» ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÜÊÀ Ç ÇÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß, ÏÅÐÅÂÅÇÅÍ-
Íß ÌÅÁËІÂ. (067) 994-47-16  

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäî-
ðîãî. 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  

 «Ìóæ íà ÷àñ» áóäü-ÿê³ ðîáîòè ïî áóäèíêó. (098) 849-93-76  

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

 1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎÐÎ-
ÄÓ. 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  
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БУДІВНИЦТВО

АВТО, МОТО

8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

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

 Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17  

8.3 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

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

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

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

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

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

 Ïðîäàì çåðíîäðîáàðêó (ìëèí). Ö³íà äîãîâ³ðíà. (097) 467-64-50  
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 3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, ñâ³òèëüíèê³â, çì³øóâà÷³â, 
êðàí³â, ðó÷îê,òîùî. (068) 168-65-25  

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

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

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

 Bèãîòîâëåííÿ, ïåðåòÿãóâàííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â. Çì³íà 
äèçàéíó. Âè¿çä íà ð-íè. (067)252-38-62  

 Docòàâêà: ï³ñîê, â³äñ³â, ùåá³íü,³í. Çàâàíòàæ.-ðîçâàíòàæ.ðîáîòè. 
Âèâ³ç áóä.ñì³òòÿ (068)  185-98-39  

 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  

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

 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 ÒÊÀÍÈ-
ÍÈ. 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  

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

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

 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â â³ò÷èçíÿíèõ, çàì³íà ãóìè. Áåç âèõ³äíèõ. 
Ãàðàíò³ÿ. 67-23-74, (097) 618-76-77  

 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  

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

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

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

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

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

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

 «Àáàêàí». Äèñïåò÷åðñüêà ç çàâàíòàæåííÿ, ïåðåâåçåííÿ ìåáë³â. 
(067) 994-47-16  

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

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

 Ò Å Ð Ì ІÍ .  Ð Å Ì Î Í Ò  Õ Î Ë Î Ä È Ë Ü Í .  Í À  Ä Î Ì Ó  Ç 
ÃÀÐÀÍÒІªÞ,ÇÀÌІÍÀ ÄÂÈÃÓÍІÂ ÂÈÏÀÐÍ.ÂÈ¯ÇÄ Â Ð-Í 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(067) 431-40-34  

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

 Âàíòàæíå ïåðåâåçåííÿ Ìåðñ-Ñïðèíòåð, 20êóá, äî 3ò, ïî ì³ñòó, 
îáëàñò³, Óêðà¿í³. (067) 740-94-50  

 Âàíòàæíî-ïàñàæèð. ïåðåâåçåííÿ äî 5 ò, à/ì Ìåðñåäåñ-Âàð³î 
àáî WV-T5. Ë³ö. 227250. (067) 970-00-39  

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

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄÌÀÒÅÐІÀËІÂ, ÌÅÁËІÂ. ÂÀÍ-
ÒÀÆÍÈÊÈ. (096) 307-26-06  

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

 Âàíòàæîïåðåâåçåííÿ à/ì ÌÀÍ, â/ï äî 7ò, ã³äðîáîðò, çàäíº çà-
âàíòàæåííÿ, 40 êóá.ì. (096) 889-88-38  

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

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

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

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

 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà JCB3CX. Áóäü-ÿê³ âèäè ðîá³ò. Äîñâ³ä ðîáîòè 
20 ðîê³â. (097) 180-82-83, Àíàòîë³é  

 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, ã³äðîìîëîò, ñàìîñêèä³â òà äîñòàâêà äî 25 
ò. (063) 276-11-57  
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9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, 
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

 Boä³é íà ÃÀÇåëü. Äîñòàâêà õë³áà ïî ì³ñòó. (067) 295-19-37, 
Îëåêñàíäð  

 ÂÎÄІÉ ÄËß ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÓÊÐÀ¯ÍІ ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÍÀ À/Ì 
ÌÀÍ, ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß. (067) 430-78-28  

 ÂÎÄІÉ ÊÀÒ.Å ÍÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄÍÈÉ ÒßÃÀ×. (096) 092-83-18  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ (ÑÀÌÎÑÊÈÄ). (063) 113-
49-13  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÑÀÌÎÑÊÈÄ ÌÀÍ (ÌÀÍІÏÓËßÒÎÐ). (063) 113-49-13  

 ÂÎÄІÉ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. (063) 430-72-03  

 ÂÎÄІÉ ÔÐÎÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À (ÑÒÀËÅÂÀ ÂÎËß). 
(063) 113-49-13  

 ÂÎÄІ¯ ÇÀÏÐÎØÓÞÒÜÑß Â ÅÊÎÒÀÊÑІ-ÂІÍÍÈÖß ÄËß ÐÎÁÎ-
ÒÈ ÍÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÎÁІËßÕ. Ç/Ï ÂІÄ 15000 ÃÐÍ. ÇÀÏÈÑ ÍÀ 
ÑÏІÂÁÅÑІÄÓ ÇÀ ÍÎÌÅÐÎÌ (073) 073-77-37  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 Áàðèñòà-êóõàð ôð³ ïðîöåñó íà Êè¿âñüêó, Çàìîñòÿíñüêó, 8-20, 
8-21, 3/3, 7000-7500. (098) 254-25-76, Ìàðèíà  

 Êóõàð íà äîìó, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, 1 ðàç íà òèæäåíü. Òÿæèë³â 
(ð-í Ìð³¿). (098) 770-34-32  

 Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³í.öåõ íà 
Êè¿âñüêó, 7-19,3/3 (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Ïåêàð ó öåõ íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî (Êè¿âñüêà), ç 7 äî 19, 3/3. Ç/ï 
9900 ãðí. (096) 871-44-46  

 Ïåêàð-êîíäèòåð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-19, 3/3, 
ç/ï â³ä 11000ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Ñòàðøèé êóõàð ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Êè¿âñüêó, 7-19, 3/3, ç/ï 
â³ä 10000ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

 Oxopoíö³, ÷îë/æ³í. Âàõòà. Ç/ï ñâîº÷àñíà, âèñîêà. Õàð÷óâàííÿ. 
Æèòëî.Òåðì³íîâî! (096) 507-35-37  

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ Â ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ, ÊÐÅÌÅÇÍÎ¯ ÑÒÀÒÓÐÈ. 
500 ÃÐÍ/ÇÌІÍÀ. ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ. (068) 160-20-78  

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

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÏÎÒÐІÁÍІ ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! ÂÀÕÒÀ. ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß, 
ÏÐÎ¯ÇÄ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. (096) 785-59-74  

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

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ. ÎÕÎÐÎÍÀ ÇÀÂÎÄÓ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ ÏÎ 
Ì.ÂІÍÍÈÖß. (096) 301-55-75  

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ.
охоронники-350-500грн/доба. Вахта. 
Соц.пакет. З/п своєчасно. (067)433-79-
02, (067)417-94-37  

 ÎÕÎÐÎÍÖІ (ÆІÍÊÈ/ÄІÂ×ÀÒÀ) ÍÀ ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ ÐÎÁÎÒÈ. 
Ç/Ï 12000ÃÐÍ. (063) 839-99-39  

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

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

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

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

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

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÐÈÍÎÊ Â ÒÓÀËÅÒ. (068) 
073-78-10  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß! ÄÇÂÎÍÈÒÈ ÏІÑËß 15.00. (063) 123-08-17  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

 ÁÅÒÎÍßÐ ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÄËß ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÁÅÒÎÍ-
ÍÈÕ ÊІËÅÖÜ. (067) 290-47-13  

 Êàñèð òà ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, 7:30-22:30,4/4, 
8-22,4/4, 10000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Áðàöëàâñüêó/Äîâæåíêà, ç 7:30 äî 21:30, 
4/4, ç/ï 9000 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 
10000 ãðí. (096) 931-80-21, Àíàñòàñ³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð, ç 7:00 äî 22:30, ç 7 äî 22, 4/4, ç/ï 
â³ä 10000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ (ð-í ë³ê.Þùåíêà), 10-
18, 5/2, 8800ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ Â ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ. Ç/Ï ÂÈÑÎÊÀ. (096) 355-
69-85  

 Ïðîäàâåöü äèò.îäÿãó (æ³í., 25-50ð)íà ðèí.»Óðîæàé», ã/ð:9-18.00. 
Ç/ï â³ä 7500ãðí. (068) 004-59-80, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó(áåç êàñè), 
8-20/10-22,3/3,â³ä 9000 (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Ïðîäàâåöü êóë³íàð³¿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 8 äî 22, 3/3, 
ç/ï 9000 ãðí. (096) 871-44-46  

 Ïðîäàâåöü ïèâà íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 11 äî 22, 3/3, ç/ï 7500-8500 
ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

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

 Ïðîäàâåöü òà ïîì³÷íèê ó ïðîä.ìàã. íà Òðàìâàéíó, 8-22:30,9-19, 
3/3,5/2, 8500-9000 (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç/ï – 
9-10 òèñ.ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Åëåêòðîìåðåæó (Ïèðîãîâà), ç 7 äî 21, 
4/4, ç/ï 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Ìàã³ñòðàòñüêó (ð-í Êíèæêè), 7:30-22:00, 
4/4, 9000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  
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 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Íàíñåíà (ð-í Ðîøåí), ç 8 äî 22, 3/3, 
ç/ï 9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç 8 äî 22,3/3, 
ç/ï 9000ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. â ðàéîí Ïëîù³ Ïåðåìîãè, ç 8 äî 
22, 7/7, ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ë.Ðàòóøíà), 7:30-
21:30, 4/4, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, 7:30-22:30, 7-21, 4/4, 
ç/ï â³ä 9000ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòð³ëåöüêó, ð-í «Çîðÿ», 7:30-
21:30, 5/5, 9000ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà, 8-22, 7/7, 7-22, 4/4,  
ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

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

 ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ-ÑÊËÀÄÀËÜÍÈÊ (ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÈÊ) ÏÐÎÄÓÊÒІÂ 
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. ÄÇÂÎÍÈÒÈ ÏІÑËß 18.00. (096) 456-44-98  

9.8 ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, 
ÑÏÎÐÒ, ÊÐÀÑÀ  

 ÌÀÉÑÒÐÈ-ÓÍІÂÅÐÑÀËÈ ÏÎÒÐІÁÍІ Â ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÈ. ÎÐÅÍÄÀ 
ÐÎÁÎ×ÎÃÎ ÌІÑÖß ÏÅÐÓÊÀÐß. (098) 505-67-67  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

 Còîëÿð, ïîì³÷íèê ñòîëÿðà, çáèðàëüíèê ìåáë³â. (067)338-95-03, 
(096)211-30-46  

 Piçíîðîáî÷³ íà áóä³âíèöòâî. Ç/ï 15000-20000ãðí. â ì³ñÿöü. Òåëå-
ôîí. ç 9.00-18.00 (067) 559-99-44  

 ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ ÏÎ ÎÇÄÎÁËÅÍÍÞ (ÂÍÓÒÐІØÍª ÎÇÄÎÁËÅÍ-
Íß, ÔÀÑÀÄÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÏÎ ÓÒÅÏËÅÍÍÞ). (097)462-30-53, 
(063)274-40-29  

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

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÀÐÃÎÍÍÎ-ÄÓÃÎÂÎÃÎ ÇÂÀÐÞÂÀÍÍß,Â Ò.× 
ÀËÞÌІÍІªÂІ ÑÏËÀÂÈ. ÑËÞÑÀÐІ Ç Ä/Ð. (067) 433-15-81  

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

 ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ ÂІÄ 700 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ, ÐІÇÍÎÐÎÁÎ×ÈÉ ÂІÄ 
500 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (067) 588-36-16  

 ÊÎ×ÅÃÀÐ ÏÎÒÐІÁÅÍ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ. (097) 399-23-84  

 ÌÀÉÑÒÅÐ ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÕ ÒÀ ÌÎÍÒÀÆÍÈÕ ÐÎÁІÒ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐ. 
(098) 455-90-31  

 ÏІÄÑÎÁÍÈÊÈ ÍÀ ÁÓÄ.ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊ. Ç/Ï 800 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. (097) 
934-70-11  

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

 ÐÎÁІÒÍÈÊ ×ÎË.ÄÎ 35Ð.Â ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ ÏІÄÑÎÁÍÅ ÃÎ-
ÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ.ÕÀÐ×ÓÂ.,ÆÈÒËÎ ÁÅÇÊÎØÒ. (098) 134-49-99  

 Ð³çíîðîáî÷îãî, êàìåíÿðà â³çüìó íà ðîáîòó. (068) 111-08-21  

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

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

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, 
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

 ÌÀÉÑÒÐÈ Ç ÐÅÌ., ÐÅÑÒÀÂÐÀÖІß ÂÇÓÒÒß. ÍÀÂ×ÀªÌÎ ÔÀÐ-
ÁÓÂÀÒÈ. ÄÐÓÆÍІÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ, ÇÐÓ×ÍÅ ÐÎÁ.ÌІÑÖÅ. Ç/Ï ÂІÄ 
12000ÃÐÍ., ÇÀËÅÆÈÒÜ ÂІÄ Ê-ÑÒІ ÇÐÎÁËÅÍÎÃÎ ÂÇÓÒÒß. 
(098) 717-05-17  

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

 Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ íà ïîñò.ðîáîòó. Æ³í.îäÿã. Ïîîïåðàö³éíå 
âèð-âî. Ç/ï âèñîêà. (098) 656-81-31  

9.17 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈ  

 Ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà ñâèíîêîìïëåêñ ó ñ.Êîìàð³â, Â³ííèöüêîãî 
ð-íó. Â÷àñíà îïëàòà, õàð÷óâàííÿ, áåç ïðîæèâàííÿ. (067) 234-12-
16  

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ  

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

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ  

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

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ  

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

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

9.22 ÐІÇÍÅ  

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

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

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

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

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

 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  

 Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ìîæëèâî äâ³ðíèêîì, ñòîðîæåì ³ îõîðîí-
íèêîì. (095) 805-34-70, 46-95-90  
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10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

 Peïåòèòîð ç Õ³ì³¿ òà Á³îëîã³¿. ÇÍÎ. Ðîáîòà ïî øê³ëüí³é ïðîãðàì³. 
Îíëàéí. Îôëàéí. (097) 118-48-00  

 ÀÍÃËІÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ. ßÊІÑÍÎ ÏІÄÃÎÒÓÞ ÄÎ ÇÍÎ. (063) 130-
80-89  

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

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

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ 
ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 ГНІЙ, ПЕРЕГНІЙ. НЕМИР.Р-Н,ВІН.ОБЛ ..................НЕДОРОГО ................(068) 981-68-53  
 Äîìàøíÿ êàðòîïëÿ âåëèêà,íàñ³ííºâà .............. äîã. ........ (098) 088-78-29  
 КІНСЬКИЙ ГНІЙ. САМОВИВІЗ.ДОСТАВКА ........................ДОГ. ................(097) 239-00-53  

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ  

 ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99  

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

11.5 ÊÓÏËÞ  

 Êóêóðóäçó êà÷àíè,ñ³íî,ñîëîìà òþêè ................ äîã. ........ (097) 239-00-53  

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО/ВІ-
ДЕО ТЕХНІКА  
12.2 ÊÓÏËÞ  

 DVD ðåêîðäåð Âîêñòåð, ïëåºð BBK ................ äîã. ........ (098) 524-22-36  

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 

ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

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

 ÏÎÑËÓÃÈ ÏÑÈÕÎËÎÃІÂ ÒÀ ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒІÂ. ÐІÇÍІ ÂÈÄÈ 
ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІÉ. (067)433-29-54, (063)130-
80-89  

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

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

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

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ â³çêè, áóäü-ÿê³. (097) 935-65-71  

 Êóïëþ ³íâàë³äí³ êîëÿñêè áóäü-ÿê³, õîäóíêè, ñàí³òàðí³ òóàëåòè, 
³íâàë³äí³ òîâàðè. (097) 017-00-17  

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ  

 Äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 35 ðîê³â. 
Ïðîæèâàþ ì. Â³ííèöÿ. Ìàòåð³àëüíî òà æèòëîì çàáåçïå÷åíèé. 
(096) 065-76-90  

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

 «Ñåðöå äâîõ» äëÿ æ³íîê. Ïèø³òü ïðî ñåáå, 2 ôîòî íà âàéáåð. 
Óêðà¿íñüê³ òà çàðóá³æí³ çíàéîìñòâà. (098) 773-76-93  

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

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

 Êóðòêó ÷îëîâ³÷ó, øê³ðÿíó, ð.48. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (098) 327-90-72  

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

 Êóïëþ á³íîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ãîäèííèêè, ï³äñâ³÷íèêè, 
ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè (068) 864-55-14  

 Êóïëþ äîðîãî çíàêè, ìåäàë³, îðäåíè. Ïðè¿äó â çðó÷íå äëÿ Âàñ 
ì³ñöå. (067) 901-51-14  

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

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

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

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

 Ïðîäàì ï³àí³íî «Óêðà¿íà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (066) 793-15-43  

 Ï³àí³íî «Áåëàðóñü». 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. (0-964-
589-754  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Â’ªÒÍÀÌÑÜÊÀ 1-ÐІ×ÍÀ ËÜÎÕÀ ÒÀ Â’ªÒÍÀÌÑÜÊІ ÊÀÁÀÍ×È-
ÊÈ, 8 ÌІÑßÖІÂ. (097)239-00-53, (063)274-43-74  

 ÊÀÐËÈÊÎÂІ ÊÎÇÎ×ÊÈ, ÂÈÑÎÊÎÓÄÎÉÍІ, ÁÀÃÀÒÎÏËІÄÍІ. 
ÌÎËÎÄÍßÊ. (097)239-00-53, (063)274-43-74  

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

 ÐІÇÀÍІ ÊÀ×ÊÈ ÌÓËÀÐÄÈ 140ÃÐÍ/ÊÃ. ÑÒÀÐ53 130/ÊÃ. ÃÓÑÈ 
ËÅÃÀÐÄÈ 140/ÊÃ. ÊÓÐÈ 120/ÊÃ. (067) 280-24-77, 8-10, 20-22  

 ×îðíî-ðÿáó òåëèöþ, ò³ëüíó 4 ì³ñÿö³. (067) 850-61-97  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò ÂÍ ¹0074905 íà ³ì’ÿ Êîòîâñüêîãî Ñåìåíà 
Ãðèãîðîâè÷à  ¹ 4699 ââàæàòè íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó Â³ííèöüêîãî Äåðæàâíîãî 
ïåäóí³âåðñèòåòó, Ñ16 ¹111241 íà ³ì‘ÿ Êëþñà Îëåêñàíäðà 
Îëåêñàíäð³âíà. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äîêóìåíòè íà ïðè÷³ï ÀÁ 278-992, çàðåºñòðîâàíèé íà 
³ì‘ÿ Õëîï’ÿ÷îãî Ã. ß. Ïðîøó äîêóìåíòè ââàæàòè íå ä³éñíèìè. òåë 
íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòó öèôðîâîãî òàõîãðàôà UAD0000003LV0000 ä³éñíà 
äî 28.08.2023ð íà ³ì’ÿ Ðóäþê Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷. Ââàæàòè 
íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÓÁÄ 155252 
íà ³ì’ÿ Âîéöåùóê Àëëà Âîëîäèìèð³âíà. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. 
íå âêàçàíî  

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè-³íâàë³äà ñåð³ÿ ÀÀÁ 267853 íà ³ì’ÿ 
Á³ëèêà ªâãåí³ÿ Äìèòðîâè÷à. Ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé.

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 1/2 áóäèíêó ¹137 â³ä 
29.03.1990ð. íà ³ì‘ÿ Ìàëàí÷åíà Ðà¿ñà Ãðèãîð³âíà â ñ.ßðèø³âêà, 
âóë.Ëåí³íà, 8. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Äèïëîì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà Å16 ¹007872 òà äîäàòîê. Äèïëîì 
ìàã³ñòðà ÕÅ ¹39811531 òà äîäàòîê ïðî âèùó îñâ³òó. Äèïëîì 
áàêàëàâðà XE ¹34441700 ç äîäàòêîì, íà ³ì’ÿ Êîðá³ëî Ñòàí³ñëàâ 
Â³êòîðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèìè â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ. Òåë. íå 
âêàçàíèé  

 Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó 25.03.1999 ð. âèäà-
íîãî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó ÂÌÐ ¹339 â³ä 25.03.1999 ð. 
íà ³ì’ÿ Ãëàäüêî Îëüãà Äåìèä³âíà çà àäðåñîþ ïðîâ. Ê.Ìàðêñà 40 
à, êâ. 64 ââàæàòè íåä³éñíèì â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ Òåë. íå âêàçàíî  

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÂІÄÄÀÌ ÊÓÕÎÍÍІ ÌÅÁËІ. ÏÐÎÄÀÌ ØÀÔÓ, 
ÄÈÂÀÍ, ÑÒІË, ÑÒІËÜÖІ, ÊÀÐÍІÇÈ,ІÍ. (096) 734-51-84  

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  

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

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

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

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

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

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

512992

512953

511899

508516

Графік роботи: 

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

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

Вартість публікації оголошень 

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
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ö³ íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâîãî ì³ñ-
òå÷êà, ÿêå çãîäîì áóäå â³äîìå ï³ä 
íåîô³ö³éíîþ íàçâîþ «Êðèìñüê³ 
êàçàðìè». Ç öüîãî ìîìåíòó Ãàí-
äçþê ïî÷èíàº áóäóâàòè êàð’ºðó 
â³éñüêîâîãî.

1895 ðîêó ßê³â Ãàíäçþê çàê³í÷èâ 
Îäåñüêå ï³õîòíå þíêåðñüêå ó÷è-
ëèùå, ï³ñëÿ ÷îãî îòðèìàâ ïîãîíè 
ï³äïðàïîðùèêà ³ ñëóæèâ ó ï³õîò-

íèõ ÷àñòèíàõ íåïîäàë³ê êîðäîíó 
ç Í³ìåöüêîþ ³ìïåð³ºþ. Ïðîòÿãîì 
íàñòóïíèõ 25 ðîê³â â³í ïðîéäå ÷å-
ðåç ãîðíèëî ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ 
òà Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ âîºí, çäîáóäå 
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü íàãîðîä, îòðè-
ìàº ñïàäêîâå äâîðÿíñüêå çâàííÿ.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ðîñ³éñüêî-
ÿïîíñüêî¿ â³éíè ßê³â Ãðèãîðîâè÷ 
âëàøòóâàâ ñâîº îñîáèñòå æèòòÿ — 
îäðóæèâñÿ ç Â³ðîþ Îëåêñàíäð³â-

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

ßê³â Ãàíäçþê — 
êîìàíäèð äèâ³ç³¿ 
â ñêëàä³ Ïåðøîãî 
óêðà¿íñüêîãî êîð-

ïóñó, çàõèñíèê Êèºâà â³ä á³ëüøî-
âèê³â ó ñ³÷í³ 1918 ðîêó, íå çì³ã 
çàõèñòèòè ìîëîäó óêðà¿íñüêó 
äåðæàâó â³ä íàøåñòÿ àãðåñîð³â, 
àëå éîìó âäàëîñÿ â³äñòîÿòè ÷åñòü 
óêðà¿íñüêîãî âî¿íñòâà, îñê³ëüêè 
íàâ³òü âîðîãè áóëè âðàæåí³ éîãî 
ñì³ëèâ³ñòþ ³ ñò³éê³ñòþ äóõó. Â³é-
ñüêîâèé ïðèéíÿâ ìó÷åíèöüêó 
ñìåðòü â³ä ðóê êàò³â, àëå íå çðà-
äèâ ïðèñÿãó, ÿêó ïðèí³ñ íà â³-

ðí³ñòü Óêðà¿íñüê³é Íàðîäí³é 
Ðåñïóáë³ö³.

ГЕНЕРАЛ І ДВОРЯНИН
ßê³â Ãàíäçþê íàðîäèâñÿ 

21 áåðåçíÿ 1873 ðîêó â ñåë³ Áà-
ãðèí³âö³ (ñó÷àñíà Ë³òèíùèíà). 
Ïîõîäèâ ³ç óêðà¿íñüêî¿ ñåëÿí-
ñüêî¿ ðîäèíè. Áàòüêî ñâîãî ÷àñó 
ñëóæèâ àðòèëåðèñòîì (áîìáàð-
äèðîì), òîìó é ñèí îáðàâ øëÿõ 
â³éñüêîâîãî.

Ï³ñëÿ ï’ÿòè êëàñ³â â³ííèöü-
êîãî Ðåàëüíîãî ó÷èëèùà, 
ó 1891 ðîö³, Ãàíäçþê ï³øîâ äî-
áðîâîëüöåì äî 47-ãî ï³õîòíîãî 
Óêðà¿íñüêîãî ïîëêó. Òîä³ öåé 
ï³äðîçä³ë äèñëîêóâàâñÿ ó Â³ííè-

ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ 59-ТА БРИГАДА. 
ХТО ТАКИЙ ГЕНЕРАЛ ЯКІВ ГАНДЗЮК
Наші герої  Історія України знає 
чимало військових діячів, якими варто 
пишатися. Один із них — вінничанин 
Яків Гандзюк, царський генерал, який 
створив армію УНР. Що відомо про цього 
військовокомандувача, на честь якого 
названа 59-та окрема мотопіхотна бригада?

íîþ ×óä³íîâîþ, ÿêà áóëà äîíü-
êîþ ä³éñíîãî ñòàòñüêîãî ðàäíèêà 
(öèâ³ëüíèé ÷èí, åêâ³âàëåíòíèé 
ãåíåðàë-ìàéîðó â àðì³¿). 9 âåðåñ-
íÿ 1910 ðîêó â íèõ íàðîäèâñÿ 
ñèí Ãåîðã³é.

«ЦЕ БУВ СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ»
Ó ÷åðâí³ 1917 ðîêó ßê³â Ãàíäçþê 

îòðèìàâ çâàííÿ ãåíåðàëà ³ î÷îëèâ 
104-òó ï³õîòíó äèâ³ç³þ ó ñêëàä³ 
34-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó ï³ä êî-
ìàíäóâàííÿì Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêî-
ãî. Îñòàíí³é çàëèøèâ òàê³ ñïîãàäè 
ïðî Ãàíäçþêà òà áî¿ ç í³ìåöüêîþ 
àðì³ºþ ó ëèïí³ 1917 ðîêó:

«Ï³ä ê³íåöü áîþ îáèäâà íà-
÷àëüíèêè äèâ³ç³¿, ãåíåðàë Îëü-
øåâñüêèé 153-¿ äèâ³ç³¿ ³ Ãàíäçþê 
104-¿ äèâ³ç³¿, áóëè âàæêî ïîðàíå-
í³, îñîáëèâî îñòàíí³é. ß ãàäàâ, 
ùî â³í çàãèíóâ, àëå ì³öíà éîãî 
íàòóðà é öüîãî ðàçó âèòðèìàëà. 
Ï³ñëÿ êîíòóç³¿ âæå ÷åðåç äâà ì³ñÿ-
ö³ â³í ñòàâ íà ÷îë³ äèâ³ç³¿. Öå áóâ 
ñïðàâæí³é ãåðîé. Äåâ’ÿòü ðàç³â 
ïîðàíåíèé, â³í óñå æ âèéøîâ ç 
â³éíè ä³ºçäàòíèì…»

Ñêîðîïàäñüêèé òàêîæ çàçíà÷àâ, 
ùî âèñîêî ö³íóâàâ Ãàíäçþêà ÿê 
÷åñíó, äîáðîñîâ³ñíó ëþäèíó, ÿêà 
ïðåêðàñíî çíàº ñâîþ ñïðàâó.

Ï³ñëÿ á³ëüøîâèöüêî¿ îêóïàö³¿ 
Êèºâà ó ëþòîìó 1918 ðîêó Ãàí-
äçþê ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Éîìó 
ïðîïîíóâàëè ïåðåéòè íà ñòîðî-
íó á³ëüøîâèê³â, àëå óêðà¿íñüêèé 
ãåíåðàë â³äìîâèâñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
éîãî òà ³íøèõ ïîëîíåíèõ ïîâåç-
ëè íà ñòðàòó. Ãàíäçþê, ÿê ñòàð-
øèé çà çâàííÿì ïåðøèì âèéøîâ 
íà ðîçñòð³ë ³ â³äìîâèâñÿ ïîâåð-
òàòèñÿ äî ñò³íè.

Ãåíåðàë Ãàíäçþê áóâ ðîçñòð³-
ëÿíèé á³ëüøîâèêàìè ó Êèºâ³ 
ïîáëèçó áóä³âë³ Îëåêñ³¿âñüêîãî 
³íæåíåðíîãî ó÷èëèùà (íèí³ Êè¿â-
ñüêèé â³éñüêîâèé ë³öåé ³ìåí³ ²âà-
íà Áîãóíà). Ââàæàºòüñÿ, ùî éîãî 
îñòàíí³ìè ñëîâàìè áóëî ãí³âíå 
çâåðíåííÿ äî ðîçñòð³ëüíî¿ êîìàí-
äè: «Ùî? Ñîâ³ñòü íå äîçâîëÿº âàì 
äèâèòèñÿ íàì â î÷³!» Ï³ñëÿ çàëïó 
éîãî ïî-çâ³ðÿ÷îìó äîáèâàëè áàã-
íåòàìè: çãîäîì íà ò³ë³ íàðàõóâàëè 
12 êîëîòèõ ðàí.

Генерал Гандзюк талановитий 
бойовий командир, неперевер-
шений майстер стрільби з револь-
вера, простий та чесний чоловік, 
який досяг всього власними си-
лами і ніколи не припиняв само-
вдосконалюватись.
Мав усі якості справжнього 
офіцера. Він був велетенського 
зросту (близько двох метрів), мав 
міцну статуру, потужний коман-
дирський голос, який піднімав 
у атаку цілі полки, і колоритну 
чорну бороду, розчесану на два 
боки.
Він прекрасно стріляв з револьве-
ра, тричі (1907, 1910, 1911 рр.) 
перемагаючи в офіцерських зма-
ганнях зі стрільби, і навіть отри-

мав за це нагороду від імператора 
Миколи ІІ.
Сміливістю і рішучістю Гандзюка 
захоплювалися інші офіцери — він 
часто керував боєм, стоячи на весь 
свій гігантський зріст на бруствері 
передового окопу. Не дивно, що 
за свою довгу військову кар’єру 
Яків Григорович був поранений 
цілих дев’ять разів.
Товариші по службі відзначали 
його веселу вдачу, простоту в по-
водженні з підлеглими, любов 
до солдатів. Сам Гандзюк воло-
дів п’ятьма іноземними мова-
ми і всіляко сприяв освіті своїх 
підлеглих. За його ініціативою 
у ввірених підрозділах постійно 
влаштовувалися хати-читальні, 

вистави та концерти, називаючи 
це все «вечорницями».
За радянських часів могилу ге-
роя зрівняли із землею. Лише 
у 1990-х зусиллями нащадків 
Якова Гандзюка і київських кра-
єзнавців ї ї віднайшли та вста-
новили надгробок. 2014 року 
на честь генерала було названо 
вулицю у Вінниці.
Генерал Яків Гандзюк був і за-
лишається зразком українсько-
го офіцера, вірного своїй країні 
до кінця. Тепер його ім’я носить 
59-та окрема мотопіхотна брига-
да імені Якова Гандзюка. Разом з 
рештою сил оборони України вона 
продовжує справу, розпочату ге-
нералом понад сто років тому.

Сміливий і рішучий велетень

Ââàæàºòüñÿ, ùî 
éîãî îñòàíí³ ñëîâà 
äî ðîçñòð³ëüíî¿ 
êîìàíäè áóëè: «Ùî? 
Ñîâ³ñòü íå äîçâîëÿº 
äèâèòèñÿ íàì â î÷³!»

Яків Ганзюк був велетенського зросту (близько двох 
метрів). Мав міцну статуру та потужний командирський голос, 
який піднімав у атаку цілі полки
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Боєць полку «Азов» з позивним 
Яр так написав мамі про Романа:
«Я дуже добре знав вашого сина, 
нестримного справжнього воїна, 
який постійно рвався у бій. З вели-
ким сумом повідомляю, що Ваш 
синочок загинув, він був справ-
жнім воїном, другом, побратимом, 
гарною людиною
Я пишаюся, що особисто знав його.
Схиляю перед Вами голову, 
не кожна мама може виховати 

такого сина.
Він завжди буде у моєму серці. 
Тримайтеся. З великою повагою 
до Вас — Яр».
Пані Вікторія розмовляла з цим 
бійцем по телефону. Він розпо-
вів, що Роман загинув під час ву-
личного бою. Снайпер влучив під 
бронежилет.
Розмова тривала недовго. Нині про 
цього бійця вона не знаходить ін-
формації.

Загинув у вуличному бою
Маму і молодшу сестричку Роман 
називав красунями. Пані Вікторія 
каже, що син готував її до того, що 
може загинути. Повторював, що 
для нього це честь бути поруч із 
Героями.
Коли рідні полеглих «азовців» ор-
ганізовували у Києві на Софійській 
площі виставку портретів янголів 
«Азовсталі», попросили Вікторію 
надати матеріали про сина.
— Як же я це зроблю, коли ще не по-

ховала Романа, — відповідала вона.
Все-таки надіслала фотографію. 
На ній Роман такий, яким був у жит-
ті — високим, красивим, зі щирим 
поглядом очей. Додала до фото 
слова, які чула від сина: «Для мене 
честь брати участь в історії України. 
Для мене честь приєднатися до Ге-
роїв України».
Їх написали на стенді під фотогра-
фією Романа.
Співрозмовниця згадує ще один 

епізод. Ще до великої війни під 
час розмови з сином по телефону 
вона запитала, що йому прислати 
у Маріуполь?
— Пришли мені, мамо, «Кобзар» 
Шевченка, — почула у відповідь.
Вічна пам’ять і Вічна слава таким 
відданим патріотам, захисникам 
своєї країни, яким був Роман Кол-
миков.
Щирі співчуття рідним, побрати-
мам, друзям бойового «азовця».

Пришли мені в Маріуполь «Кобзар» Шевченка

ñèí íà ïîçàêëàñí³é ãîäèí³ ïðî-
òÿãîì ãîäèíè ðîçïîâ³äàâ ä³òÿì 
ïðî Ã³òëåðà ³ Ñòàë³íà. Ïðî öå ¿é 
ñêàçàëà òîä³ â÷èòåëüêà. Ïðèãà-
äàëà ìàìà òàêîæ, ñê³ëüêè ðàç³â 
â³í âäîìà ãîâîðèâ ¿ì ïðî ö³êàâ³ 
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿. Áóâàëî, êîïàþòü 
êàðòîïëþ íà ãîðîä³, à Ðîìà äàâàé 
ä³ëèòèñÿ òèì, ùî ïðî÷èòàâ…

Îäíîãî ðàçó îá³çíàí³ñòü ñèíà 
îáåðíóëàñÿ äëÿ ìàòåð³ íåïðèºì-
í³ñòþ. Äèðåêö³ÿ øêîëè äîð³êíó-
ëà ¿é ó íåíàëåæíîìó âèõîâàíí³. 
Êîëè çàïèòàëà, ó ÷îìó ñàìå ñèí 
ïðîâèíèâñÿ, ¿é â³äïîâ³ëè, ùî 
Ðîìàí ïîñò³éíî ñïåðå÷àºòüñÿ ç 
ó÷èòåëÿìè ³ñòîð³¿.

Ï³ñëÿ éîãî çàãèáåë³ äåõòî ç ó÷è-

òåë³â òåëåôîíóâàâ ìàòåð³ Ãåðîÿ. 
Âèáà÷àâñÿ çà òå, ùî íå ðîçãëåä³ëè 
òîä³ â äèòèí³ ïàòð³îòà.

СІМ МІСЯЦІВ СПОДІВАЛАСЯ, 
ЩО СИН ЖИВИЙ

Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â Ðîìàí 
Êîëìèêîâ ïðîõîäèâ ï³äãîòîâêó 
³ âèïðîáóâàííÿ ïåðåä òèì, ÿê 
ñòàâ á³éöåì ïîëêó «Àçîâ». Ãî-
âîðèâ ìàì³, ùî íå âñ³, õòî õî-
ò³â ñëóæèòè ó öüîìó ï³äðîçä³ë³, 
âèòðèìàëè ³ñïèòè. Â³í ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò íà òðè ðîêè.

Ó â³âòîðîê, 15 áåðåçíÿ 
2022 ðîêó, ìàìà îñòàíí³é ðàç ÷óëà 
ãîëîñ ñèíà. Â³í, ÿê çàâæäè, çàñïî-
êîþâàâ ¿¿, êàçàâ, ùî â íüîãî âñå 
äîáðå, ïðîñèâ íå õâèëþâàòèñÿ. 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ïðî  Ðîìàíà 
Êîëìèêîâà ðåäàê-
ö³¿ 20minut/RIA 
íàïèñàëè éîãî 

äðóç³. ²ç ñóìîì ðîçïîâ³ëè, ùî 
ìóæíüîìó çàõèñíèêó «Àçîâñòà-
ë³» ó ð³äí³é Â³ííèö³ íå â³ääàëè 
íàëåæí³ ïî÷åñò³. Íà ñëîâàõ âñ³ 
ïèøàþòüñÿ ïîäâèãîì «àçîâö³â», 
à íà ä³ë³… Ïîâ³äîìèëè òàêîæ, 
ùî îðäåí «Çà ìóæí³ñòü» III 
ñòóïåíÿ, ÿêèì Ðîìàí íàãîðî-
äæåíèé ïîñìåðòíî 25 áåðåçíÿ, 
äîòåïåð íå âðó÷èëè éîãî ìàòåð³.

Æóðíàë³ñò RIA ðîçìîâëÿâ ³ç 
ìàìîþ â³äâàæíîãî «àçîâöÿ» Â³-
êòîð³ºþ Êîëìèêîâîþ. Ðîçïî-
â³äü æ³íêè ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ 
íåàáèÿê âðàçèëà ñïîãàäàìè ïðî 
ïàòð³îòèçì ñèíà.

— Ìàìî, òè ìàºø ïèøàòèñÿ 
òèì, ùî ÿ éäó çàõèùàòè íàøó 
êðà¿íó â³ä âîðîã³â, — ãîâîðèâ ¿é 
Ðîìàí. — Äëÿ ìåíå ÷åñòü ïðè-
ºäíàòèñÿ äî Ãåðî¿â.

² öå â³í ãîâîðèâ ó 18 ðîê³â! 
ßê áóëî ìàì³ ÷óòè òàê³ ñëîâà…

×åðåç äâà ðîêè ï³ñëÿ òîãî 
âîíà ðîçøóêàëà ò³ëî ñèíà 
â ðåôðèæåðàòîð³ ñåðåä ³íøèõ 
çàãèáëèõ.

ЗАГАРТОВУВАВСЯ І ЛЮБИВ 
ІСТОРІЮ

Ðîìàí Êîëìèêîâ íàâ÷àâñÿ 
ó íàøîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñè-
òåò³. Êîëè éîãî çàïèòàëè, ÷îãî 
â³í, çä³áíèé ñòóäåíò, ïåðåâîäèòü-
ñÿ íà çàî÷íó ôîðìó, Ðîìàí êî-
ðîòêî â³äïîâ³â: «Éäó âîþâàòè».

Ìàìà êàæå, ùî ñèí ìð³ÿâ ñëó-
æèòè ó ïîëêó «Àçîâ». Ãîòóâàâ 
ñåáå äî öüîãî ô³çè÷íî ³ ìîðàëüíî.

— ßêîñü ïîâåðòàþñÿ äîäîìó, 
íà âóëèö³ çàâ³ðþõà, õîëîäíî, äèâ-
ëþñÿ çäàëåêó, õòîñü ó ôóòáîëö³ 
íà áðóñàõ â³äæèìàºòüñÿ, — çãàäóº 
ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — Ï³äõîäæó áëèæ-
÷å, óï³çíàþ ñèíà. Â³í óñì³õàºòüñÿ. 
Êàæå: «Òè æ çíàºø, ùî ÿ ùå é 
â îïîëîíö³ êóïàþñÿ».

Ðîìàí ç äèòèíñòâà çàõîïëþâàâ-
ñÿ ³ñòîð³ºþ. À ùå — â³éñüêîâîþ 
íàóêîþ. Áóâàëî, ðîçêëàäàâ òàê-
òè÷í³ ñõåìè â³äîìèõ â³éñüêîâèõ 
áàòàë³é, àáè êðàùå çðîçóì³òè, 
ÿê äàëàñÿ òà ÷è ³íøà ïåðåìîãà. 
Ùîñü ìóäðóâàâ íàä íèìè.

Íàâ÷àâñÿ ó 32-é øêîë³. Äî ðå÷³, 
ðàçîì ç³ ùå îäíèì ìàéáóòí³ì çà-
õèñíèêîì Ìàð³óïîëÿ — «àçîâ-
öåì» Íàçàðîì Ãðèöåâè÷åì. 
Íåäàâíî éîãî çâ³ëüíèëè ç ðîñ³é-
ñüêîãî ïîëîíó. Ò³ëüêè Íàçàð ìî-
ëîäøèé íà äâà ðîêè â³ä Ðîìàíà.

Ìàòè çãàäóº, ÿê ó äðóãîìó êëàñ³ 

ПОНАД ПІВ РОКУ НЕ МОЖУТЬ 
ВРУЧИТИ ОРДЕН ЗА СИНА 
Герої війни  Сім місяців мама бійця 
полку «Азов» Романа Колмикова 
сподівалася, що син живий. Саме 
стільки часу їздила по моргах, оглядала 
тіла. На жаль, дива не сталося. Свого 
Ромчика упізнала серед убитих 
у рефрижераторі за тату

Ïîò³ì òèæäåíü íå áóëî äçâ³íê³â. 
Éîãî òåëåôîí òåæ íå â³äïîâ³äàâ.

Ùî Ðîìàí çàãèíóâ, ìàòè ä³-
çíàëàñÿ ³ç ñîöìåðåæ. 25 áåðåçíÿ 
ç’ÿâèâñÿ óêàç ïðî íàãîðîäæåííÿ 
â³éñüêîâèõ, ñåðåä ÿêèõ çíà÷èëîñÿ 
ïð³çâèùå Ðîìàíà Êîëìèêîâà.

Æ³íêà íå õîò³ëà â³ðèòè â çàãè-
áåëü ñèíà. Àäæå ¿¿ ïðî öå íå ïîâ³-
äîìèëè. Ñïîä³âàëàñÿ, ùî ñòàëàñÿ 
ïîìèëêà, ìîæëèâî, â³í ó ïîëîí³.

Æóðíàë³ñò ðîçìîâëÿâ ç ïàí³ Â³-
êòîð³ºþ 16 æîâòíÿ. Íà òîé ÷àñ 
ó íå¿ ùå íå áóëî íà ðóêàõ ñâ³äî-
öòâà ïðî ñìåðòü.

Êàæå, âèíèêëà ïëóòàíèíà ç äà-
òîþ çàãèáåë³ ñèíà. Ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ ä³çíàëàñÿ, ùî â³í çàãèíóâ 
16 áåðåçíÿ, öèì ÷èñëîì éîãî çíÿ-
ëè ç îáë³êó. Áóëà ùå îäíà äàòà — 
14 áåðåçíÿ. «Àëå æ ÿ 15 ÷èñëà 
ðîçìîâëÿëà ç Ðîìàíîì», — ãî-
âîðèëà æ³íêà â³éñüêîâèì.

Í³õòî ¿é íå ì³ã ñêàçàòè, äå ò³ëî 
äèòèíè. Ñàìå öåé ôàêò äàâàâ íà-
ä³þ, ùî, ìîæëèâî, Ðîìàí æèâèé.

— Ñ³ì ì³ñÿö³â ñïîä³âàëàñÿ, ùî 
ñèí æèâèé, — ãîâîðèòü ïàí³ Â³-
êòîð³ÿ. — Ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó ¿ç-
äèëà ïî ìîðãàõ, îãëÿäàëà âáèòèõ. 
Ðîìàíà ñåðåä íèõ íå çíàõîäèëà.

Îäíîãî ðàçó ïîáà÷èëà ïî òåëå-
â³çîðó ñþæåò, äå áóëè ëþäè á³ëÿ 
ðåôðèæåðàòîðà ç ò³ëàìè óáèòèõ, 
íàçâàëè íîìåð òåëåôîíó ñë³ä÷î¿. 
Ïàí³ Â³êòîð³ÿ íàä³ñëàëè ñë³ä÷³é 
ôîòî ³ç çîáðàæåííÿì òàòó Ðî-
ìàíà.

Ó âåðåñí³ âîíà ¿çäèëà íà óï³ç-
íàííÿ. Áóëî öå ó Áó÷³ ï³ä Êèºâîì. 
Ñàìå òàì çíàõîäèâñÿ ðåôðèæåðà-
òîð ç ò³ëàìè. Ïîò³ì â³äáóâàëàñÿ 
ïðîöåäóðà âñòàíîâëåííÿ ÄÍÊ.

Çãîðüîâàíà æ³íêà ãîâîðèòü, ùî 
âîíà ñàìà çíàéøëà ñâîþ äèòèíó.

Ïîõîâàëè ÿíãîëà ç «Àçîâñòàë³», 
òàê íàçâàëè «àçîâö³â», 14 æîâ-
òíÿ. Ïîáðàòèìè ïðèâåçëè õðåñò. 
Íà íüîìó ñòî¿òü äàòà ñìåðò³ — 
14 áåðåçíÿ. Íàãàäàºìî, 15 áå-
ðåçíÿ ìàìà ðîçìîâëÿëà ç ñèíîì 
ïî òåëåôîíó.

Ñ³ì ì³ñÿö³â Â³êòîð³ÿ 
Êîëìèêîâà øóêàëà 
ò³ëî ñèíà. Ñ³ì ì³ñÿö³â 
÷åêàº îòðèìàííÿ éîãî 
íàãîðîäè — îðäåíà 
«Çà ìóæí³ñòü»

Роману було 20 років. «Для мене честь брати участь в історії 
України. Для мене честь приєднатися до Героїв України», — 
казав він
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— Íàøå óêðèòòÿ ðîçðàõîâàíå 
íà 50–60 ëþäåé. Ëþäè ñþäè ðå-
ãóëÿðíî ñïóñêàþòüñÿ. Êîëè áóâ 
ìàñîâàíèé îáñòð³ë (10 æîâòíÿ — 
àâò.), òî óñ³ ì³ñöÿ áóëè çàéíÿò³, — 
ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÑÁÁ.

СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ ГРОШЕЙ
— Óñå, ùî âè áà÷èòå, ñòâîðè-

ëè íàø³ ³í³ö³àòèâí³ ìåøêàíö³, — 
êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ Äìèòðî Ö³ñàð.

Ïóíêò îá³ãð³âó, çà éîãî ñëîâà-
ìè, âèð³øèëè ðîáèòè ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê îòðèìàëè «äîáðî» íà çáîðàõ 
ñï³ââëàñíèê³â.

— Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà íà-
ä³ñëàëà ëèñòà, â ÿêîìó ðåêî-
ìåíäóâàëà îáëàøòóâàòè ïóíêò 
òèì÷àñîâîãî îá³ãð³âó. Ìîâëÿâ, 
ö³º¿ çèìè º ðèçèêè, ùî ðîñ³ÿíè 
áóäóòü ñòð³ëÿòè ïî íàø³é ³íôðà-

ñòðóêòóð³ é ìîæóòü áóòè àâàð³éí³ 
â³äêëþ÷åííÿ ãàçó, ñâ³òëà ³ òåïëà. 
Òîæ ç³áðàëèñÿ ç ëþäüìè ç íàøî-
ãî áóäèíêó òà âèð³øèëè, ùî ïðî 
âñÿê âèïàäîê íàì òðåáà ñòâîðèòè 
ïóíêò îá³ãð³âó.

Ïèòàºìî, äå áðàëè íà âñå öå 
ãðîø³? Ó òîìó ÷èñë³ íà çàêóï³âëþ 
ãåíåðàòîðà. Ãîëîâà ÎÑÁÁ Äìèòðî 
Ö³ñàð â³äïîâ³â, ùî îêðåìî êîøòè 
íå çáèðàëè.

— Âèêîðèñòàëè ò³ ãðîø³, ùî 
áóëè çàêóìóëüîâàí³ íà ðàõóíêó 
ÎÑÁÁ, — êàæå Äìèòðî. — Òàêîæ 
îòðèìàëè ãðàíò çà ïðîãðàìîþ 
«Óêðèòòÿ äëÿ æèòòÿ» â³ä áëàãî-
ä³éíîãî ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà ãðî-
ìàäà», à öå 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü (ç 
ÿêèõ 2 òèñÿ÷³ — öå ñï³âô³íàíñó-
âàííÿ ç áîêó ìåøêàíö³â — àâò.). 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(063)7758334

Çóñòð³÷àºìîñü íà ïîäâ³ð’¿ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè, äå ä³º ÎÑÁÁ 
(îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîïîâåðõ³âêè — àâò.) «Çàòèøíèé 
äâ³ð-1». Äâîº ìîëîäèõ ÷îëîâ³-
ê³â — ãîëîâà îá’ºäíàííÿ Äìèòðî 
Ö³ñàð òà éîãî çàñòóïíèê ßðîñëàâ 
Ñêàïðîâñüêèé ïðîñÿòü çà÷åêàòè, 
áî ÿêðàç çáèðàëèñü ïðèòÿãíóòè 
áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð ç ãàðàæà 
äî óêðèòòÿ.

Ãîëîâà ÎÑÁÁ íàòèñêàº íà ïóñê, 
³ ç ï³â îáåðòó çàâîäèòüñÿ ìîòîð 
ãåíåðàòîðà. Ïîòóæí³ñòü — ï’ÿòü 
ê³ëîâàò³â. Íà âèõîä³ âèäàº íåîá-
õ³äíèõ 220 âîëüò³â íàïðóãè.

— Íàì ïîùàñòèëî éîãî ïðè-
äáàòè. Îäèí ³ç ìåøêàíö³â áóäèí-
êó çàïðîïîíóâàâ íîâèé ãåíåðàòîð 
âñüîãî çà 33 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, — 
ïèøàþ÷èñü ïîêóïêîþ, ãîâîðèòü 
Äìèòðî Ö³ñàð. — Íà 5 ê³ëîâàò³â 
çàðàç òàêîãî íå ä³ñòàíåø. À éîãî 
íàì ìàº âèñòà÷èòè íà âñ³ ïîòðåáè 
â óêðèòò³.

УКРИТТЯ РОБИЛИ З ПЕРШОГО 
ДНЯ ВІЙНИ

Ïîäàëüøà ðîçìîâà ïðîõîäèòü 
âæå ó ñàìîìó óêðèòò³. Â ¿õíüîìó 
áóäèíêó — öå ïðîñòîðå ï³äâàëüíå 

ïðèì³ùåííÿ ç âèñîêîþ ñòåëåþ. 
Äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè â ï³äâàë³ áóëà îáëàøòî-
âàíà ò³ëüêè îêðåìà ê³ìíàòà, äå 
íà íàðàäè çáèðàëîñÿ ïðàâë³ííÿ 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â.

— Øèðîêîìàñøòàáíèé íàñòóï 
ðîñ³¿ çìóñèâ íàñ îáëàøòîâóâàòè 
óêðèòòÿ, ùîá îòðèìàòè áåçïå÷íå 
ì³ñöå â êðîêîâ³é äîñòóïíîñò³, — 
êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÑÁÁ 
ßðîñëàâ Ñêàïðîâñüêèé.

×îëîâ³ê êàæå, ùî éîãî âðàçèëî, 
íàñê³ëüêè çãóðòóâàëèñü ìåøêàíö³ 
äîìó.

— Ó ïåðø³ äí³ íå áóëî çðî-
çóì³ëî, ùî áóäå äàë³. Àëå ëþäè 
íå çàíåïàäàëè äóõîì ³ çíîñèëè 
â óêðèòòÿ óñå, ùî íåîáõ³äíî äëÿ 
êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ: òåïë³ 
ðå÷³, ¿æó, çàêðóòêè, êîâäðè, îá-
³ãð³âà÷³, åëåêòðî÷àéíèêè òà íàâ³òü 
ì³êðîõâèëüîâêè. Ëàâè çðîáèëè 
ç äåðåâ’ÿíèõ äîùîê, ïîá³ëèëè 
ñò³íè, íàêëå¿ëè ï³íîïëàñò, ùîá 
áóëî çðó÷í³øå ñèä³òè. Äîáó ìè 
â öüîìó óêðèòò³ òî÷íî ïðîñèä³-
ëè, — ãîâîðèòü Ñêàïðîâñüêèé.

Îñê³ëüêè ¿õí³é ä³ì — íîâîáóä, 
çáóäîâàíèé ó 2015–2016 ðîêàõ, 
òî êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â óêðèòòÿ 
íå ïîòðåáóâàëî. ªäèíå, ùî çðî-
áèëè ç ìàñøòàáíèõ ðîá³ò — öå 
ï³äíÿëè ð³âåíü ï³äëîãè, çàñèïàâ-
øè ùåáåíåì.

МЕШКАНЦІ ЗА СВОЇ КОШТИ 
ЗРОБИЛИ В ОСББ ПУНКТ ОБІГРІВУ
Спільна справа  У новобудові 
на Янгеля мешканці одного з ОСББ за свої 
кошти створили пункт тимчасового 
обігріву. На випадок аварійних 
відключень газу, через обстріли 
росіян, у їхньому укритті є обігрівачі. 
А якщо зникне електрика — увімкнуть 
бензиновий генератор. Скільки все це їм 
коштувало і де брали гроші?

Ï³ñëÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò äàâàëè 
çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ ãðàíòî-
âèõ êîøò³â ³ ó ïîäàðóíîê îòðè-
ìàëè äâ³ àïòå÷êè, çàñîáè ã³ã³ºíè, 
ë³õòàð, òåïë³ ðå÷³ òà ³ãðàøêè äëÿ 
ä³òåé, ÿê³ áóäóòü äîðå÷íèìè â íà-
øîìó óêðèòò³.

Â³äòàê, çà ñëîâàìè ãîëîâè ïðàâ-
ë³ííÿ ÎÑÁÁ, çàãàëîì íà îáëà-
øòóâàííÿ ïóíêòó îá³ãð³âó âèòðà-
òèëè äî 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— 33 òèñÿ÷³ — ãåíåðàòîð, 
3,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü — òåïëîâà ïóø-
êà, 500–600 ãðí âàðòóâàëî ïðî-
êëàäàííÿ îêðåìî¿ êàáåëüíî¿ ë³í³¿ 
â³ä ùèòêà, ùîá çàæèâèòè òåïëîâó 
ãàðìàòó, — êàæå Ö³ñàð. — Ï³íî-
ïëàñò äëÿ óòåïëåííÿ ñò³í á³ëÿ ëàâ, 
ïîá³ëêà, áóòë³ ç ïèòíîþ âîäîþ òà 
³íø³ äð³áíèö³, âêóï³ ùå êîøòó-
âàëè 2–3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Áàãàòî 
ðîá³ò âèêîíóâàëè ñâî¿ìè ðóêàìè, 
òàê ùî íà öå êîøòè íå âèòðà÷àëè.

ОТРИМАЮТЬ КОМПЕНСАЦІЮ
²íòåðíåò â óêðèòò³ âæå îáëà-

øòîâàíèé. Ñàíâóçîë — â ï³ä’¿çä³, 
ó ïðèì³ùåíí³, íà ïåðøîìó ïîâåð-
ñ³, ÿêå ìàëî âèêîðèñòîâóâàòèñü 

äëÿ ïîòðåá êîíñüºðæà.
Àëå óêðèòòÿ âñå îäíî çàâåëè-

êå, ùîá éîãî øâèäêî îá³ãð³òè ç 
òåïëîâî¿ ãàðìàòè òà ê³ëüêîõ îá-
³ãð³âà÷³â. Öþ ïðîáëåìó â ÎÑÁÁ 
âèð³øèëè ïîäîëàòè çàâäÿêè ïëàñ-
òèêîâèì øèðìàì.

— Òàê, ó íàñ âèñîêà ñòåëÿ òà 
áàãàòî â³äãàëóæåíü ó ï³äâàë³. 
Òîìó, ùîá òåïëî íå âòðà÷àòè, 
âèð³øèëè çðîáèëè ïëàñòèêîâ³ 
òåïëîâ³ åêðàíè. Íèìè ìè â³äãî-
ðîäæóâàòèìåìî ÷àñòèíó óêðèòòÿ, 
äå ñèä³òèìóòü ëþäè é ïðàöþâà-
òèìå îá³ãð³â, — ñêàçàâ Äìèòðî 
Ö³ñàð.

Ãîëîâà ÎÑÁÁ «Çàòèøíèé 
äâ³ð-1» äîäàâ, ùî çà îáëàøòóâàí-
íÿ ïóíêòó îá³ãð³âó ì³ñüêà âëàäà 
ïîîá³öÿëà êîìïåíñóâàòè ïîëîâè-
íó êîøò³â â³ä öèõ 40 òèñÿ÷.

— Â³ääàäóòü íå ãðîøèìà, à ðå-
ìîíòîì. Ïîïðè òå, ùî â íàñ íî-
âîáóä, º ùî ðîáèòè. Íàïðèêëàä, 
çààñôàëüòóâàòè ïàðó ïàðêîì³ñöü, 
ÿê³ ìè íàð³çàëè ñâî¿ìè ñèëàìè, 
âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäèíîê áóâ 
çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, — ñêàçàâ 
Äìèòðî Ö³ñàð.

Â³ííèöüêà ìåð³ÿ 
êîìïåíñóº 50% âèòðàò 
çà ïóíêò îá³ãð³âó. 
Äàþòü íå ãðîøèìà, 
à ðåìîíòàìè 
â áóäèíêó

²Í²Ö²ÀÒÈÂÀ

РЕКЛАМА

512643

«Окремо кошти з мешканців не збирали», — каже 
голова ОСББ Дмитро Цісар. Для облаштування укриття 
використовували фонд об’єднання та грантові гроші
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— Êîëè ìè ïðè¿õàëè â ì³ñòî, 
çóñòð³ëè æ³íêó íà âåëîñèïåä³. 
Âîíà çàïèòàëà, çâ³äêè ³ õòî ìè? 
Ïîò³ì ïî¿õàëà, êèíóëà êëè÷ ïî ²ç-
þìó ³ âñ³ ç³áðàëèñÿ íà öåíòðàëü-
í³é ïëîù³ äîñòàòíüî øâèäêî. Ìè, 
ëþäè, öåðêâà íà ïëîù³, à íàâêðó-
ãè ¿çäèòü â³éñüêîâà òåõí³êà… Êàð-
òèíà ìîòîðîøíà. Ìè õë³á, êðóïè 
ïðèâåçëè, ìåäèêàìåíòè, à ëþäè 
ïèòàëè ïðî òåïëèé îäÿã ä³òÿì, 
áî íåâ³äîìî, ùî ÷åêàòè â³ä çèìè.

ДІТИ І ДОРОСЛІ 
Âîëîíòåðêà ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ 

âðàçèëè ä³òè, ¿õ î÷³ ³ ì³öí³ îá³-
éìè. Ìàëå÷à ïðè çóñòð³÷³ ç âî-
ëîíòåðàìè íå ïðèõîâóâàëà ñâî¿õ 
åìîö³é.

— ßê ò³ëüêè äâåð³ â³ä÷èíèëà ³ 
âèéøëà ç áóñà, äî ìåíå ï³äá³ãëà 

ä³â÷èíêà Ì³ëà ³ ïî÷àëà îá³éìà-
òè, — êàæå Êàòåðèíà. — Âîíà 
ìåí³ ïîäàðóâàëà ì’ÿêó ³ãðàøêó. 
ß ¿é êàæó, ùî öå ÿ á ìàëà ¿é ùîñü 
äàðóâàòè, à íå âîíà ìåí³. Ì³ëà 
â³äïîâ³ëà, ùî ñàìà òàê çàõîò³ëà. 
Âîíà íà÷å ÷åêàëà ìåíå ³ çíàëà, 
ùî ÿ ïðè¿äó. Öå íàäòî çâîðóø-
ëèâî. Âåñü ÷àñ ìåí³ ùîñü ðîçïî-
â³äàëà, íå â³äïóñêàëà, îá³éìàëà. 
Âçÿëà ç ìåíå îá³öÿíêó, ùî ïðè¿äó 
çíîâó, áî áóäå ÷åêàòè. Ùå áóâ 
õëîï÷èê ªãîð, ñîíÿ÷íèé òà ëà-
ã³äíèé, âåñü ÷àñ òðèìàâ çà ðóêó ³ 
íå õîò³â éòè äîäîìó, áåç ïåðåñòà-
íó ðîçìîâëÿâ ³ ïîñì³õàâñÿ, íàâ³òü 
ï³ñëÿ âñüîãî, ùî ïåðåæèâ. Ò³ëüêè 
ä³òè òàê ìîæóòü. Âèõîäèòü, ¿ì 
òðåáà ò³ëüêè òð³øå÷êè óâàãè òà 
ìèðó. Íó, ùå ìîæíà ñí³êåðñ, àëå 
öå íå ãîëîâíå. 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Â³ííè÷àíêà Êàòÿ 
Êóöàê ç³ ñòóäåíò-
ñüêèõ ðîê³â ìåø-
êàëà â Êèºâ³, ïðà-

öþâàëà â ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³. 
Êîëè â Óêðà¿í³ ïî÷àëàñÿ ïîâíî-
ìàñøòàáíà â³éíà, æ³íêà ç äîíü-
êîþ çàëèøèëè ñòîëèöþ. Êàòåðèíà 
çóïèíèëàñÿ â ð³äí³é Â³ííèö³, äå 
äîëó÷èëàñÿ äî âîëîíòåð³â ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó «Êâàäðàò».

Âîëîíòåðêà ç ïåðøèõ äí³â 
ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ ïëåëà 
çàõèñí³ ñ³òêè, äîïîìàãàëà ðîç-
ñåëÿòè ïåðåñåëåíö³â, çíàõîäèëà 
àâò³âêè, äîñòàâëÿþ÷è ãóìâàíòàæ³ 
â ãàðÿ÷³ òî÷êè. 

Êîëè â³ííèöüê³ âîëîíòåðè ç³-
áðàëèñÿ âåçòè ãóìàí³òàðíèé âàí-
òàæ ó çâ³ëüíåíèé ²çþì, Êàòåðè-
íà ïîïðîñèëàñÿ ç íèìè. Êîëåãè 
¿¿ â³äìîâëÿëè, àäæå ¿õàëè ñóòî 
÷îëîâ³÷îþ êîìïàí³ºþ ³ äîðîãà 
îá³öÿëà áóòè íå ç ëåãêèõ, ìàðø-
ðóò áóâ íåáåçïå÷íèì. Êîëè ïî-
ãîäèëèñÿ âçÿòè ç ñîáîþ ä³â÷èíó, 
òà áóëà â ñòîëèö³, àëå çà ãîäèíó 
äî â³ä’¿çäó âîëîíòåð³â ïðèáóëà 
ó Â³ííèöþ òà âñòèãëà äîëó÷èòèñÿ.

— Áóëî äåâ’ÿòü áóñ³â, îäèí ç 
ÿêèõ ï’ÿòèòîííèê, öå áóëà ìàñø-
òàáíà äîïîìîãà â³ä Â³ííèö³, ÿêà 
âæå íå â ïåðøèé ðàç ³í³ö³éîâàíà 
ÃÎ «Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííè-

öÿ» òà ÁÔ «Åíåðã³ÿ Â³äðîäæåííÿ». 
Âåçëè äîïîìîãó ÿê â³éñüêîâèì, 
òàê ³ öèâ³ëüíèì, — ðîçïîâ³äàº Êà-
òåðèíà. — Õëîïö³ ¿õàëè â ãàðÿ÷³ 
òî÷êè íå âïåðøå. Ìåíå íå õîò³ëè 
áðàòè, áî ÿ ä³â÷èíà ³ íå ñïðàâ-
ëþñü. Àäæå íà ïåðåäîâ³é ÷àñòî áó-
âàþòü íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè, 
³ íî÷³âë³ â îêîïàõ, çà ìåíå òåæ 
òóðáóâàëèñü, áî öå íåáåçïå÷íî.

ДЕОКУПОВАНИЙ ІЗЮМ 
Êàòåðèíà äîñòåìåííî íå çíà-

ëà, êóäè ¿äóòü âîëîíòåðè. Çíàëà, 
ùî â ²çþì òà ï³ä Ëèìàí äî â³-
ííèöüêèõ õëîïö³â, äîïîìîãòè ¿ì 
³ ¿õ áàòàëüéîíàì.

— Ñïî÷àòêó ïðè¿õàëè äî õëîï-
ö³â ï³ä ²çþì, à âîíè ðîçì³ñòèëèñÿ 
â ðîçâàëåí³é ñ³ëüñüê³é õàò³, ÿêà 
ñòîÿëà â êóùàõ, — êàæå â³ííè÷àí-
êà. — À çà òîþ õàòèíîþ — ë³í³ÿ 
ôðîíòó. Â áóäèíî÷êó í³ âîäè, í³ 
îá³ãð³âó. Âëàñíîðó÷ îáëàøòóâà-
ëè âîäîíàï³ðíèé ïðèëàä, çâ³äêè 
âîäó áåðóòü. Îáëàøòóâàëè ï³÷, äå 
ñàì³ ãîòóþòü ¿æó. Ñàìèì á³éöÿì 
ïîòð³áíà äîïîìîãà, àëå âîíè íà-
ìàãàþòüñÿ äîïîìîãòè ì³ñöåâèì 
ìåøêàíöÿì ó ðîçáîìáëåíîìó 
ñåë³, äå ãëóø ³ áåçäîð³ææÿ. 

Äàë³, ³íø³ â³éñüêîâ³, ñóïðîâî-
äæóâàëè íàøèõ âîëîíòåð³â ÷åðåç 
áëîêïîñòè, ðîçâàëåíèìè äîðîãà-
ìè ³ ìîñòàìè äî ñàìîãî ²çþìó, 
ùîá ò³ ðîçäàëè ëþäÿì ïðîäóêòè 
³ ìåäèêàìåíòè.

«МИ БАЧИЛИ ВСІ ТІ ЖАХИ, ЩО 
ЗАЛИШИЛИ ПІСЛЯ СЕБЕ НЕЛЮДИ»
Звільнені території  Вінницька 
волонтерка Катерина Куцак побувала 
у звільненому Ізюмі та під Лиманом, і 
розповідає про емоції, пережиті у цій 
поїздці. Волонтери побачили вщент 
розбиті дороги, сотні могил без імен, 
зморених від війни людей, переляканих 
дітей і тварин

Â³ííè÷àíè îá³öÿëè ïîâåðíóòèñÿ 
äî íèõ îáîâ’ÿçêîâî, ïðèâåçòè òå-
ïëèõ ðå÷åé. Ìàëå÷à áóäå ÷åêàòè.

— Ä³òè ïåðåæèëè ñòðàøí³ 
ðå÷³, àëå âîíè öüîãî íå ðîçóì³-
þòü. Âîíè ïðîñòî õî÷óòü ðàä³òè 
æèòòþ. À òàì óìîâè ³ äî â³éíè 
áóëè íåïðîñò³, à çàðàç ùå ã³ðøå. 
²íøîãî âèõîäó íåìà, êð³ì íå çà-
áóâàòè ïðî íèõ. 

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
â íèõ íåìàº í³ ë³ê³â, íà ïðîäóêò³â 
õàð÷óâàííÿ, í³ òåïëèõ ðå÷åé.

— Áà÷èëà, ÿê ëþäè õàïàëè âñå. 
Äåÿê³ ïî ê³ëüêà ð³ç³â ï³äõîäèëè 
áðàòè ãóìäîïîìîãó, õòîñü â³äìî-
âèâñÿ áðàòè, — ãîâîðèòü Êàòåðè-
íà. — Ïðè¿õàâ ÷îëîâ³ê ñòàðøîãî 
â³êó íà âåëîñèïåä³, äóæå ïðèºì-
íèé ³ ÷åìíèé. Ðîçïîâ³â, ùî â³í 
³ñòîðèê, ùî æ³íêó â³äïðàâèâ ç 
²çþìó â á³ëüø ñïîê³éíèé ðåã³-
îí… Ïîñòîÿâ, ïîãîâîðèâ ç íàìè, 
à äîïîìîãó áðàòè â³äìîâèâñÿ, ñî-
ðîìèâñÿ… 

БІЛЯ ЛИМАНУ
Ïîò³ì âîëîíòåðè ïî¿õàëè 

ïî ùîéíî çâ³ëüíåíèõ ñåëàõ á³ëÿ 
Ëèìàíó. Çà÷èñòêè òàì íå áóëî, 
òîìó â³éñüêîâ³ ¿ì äîçâîëèëè ðîç-
äàâàòè äîïîìîãó, ïîïåðåäíüî ïå-
ðåâ³ðèâøè ì³ñöå íà çóïèíö³.

— Ìè áóëè ïåðø³ â öèõ ñåëàõ 

ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ. Âñå ðîçáîìáëå-
íî, à ïîì³æ ðó¿í — ö³ëà õàòèíà. 
Âèéøîâ ä³äóñü, à â íüîãî ñëüîçè 
íà î÷àõ. Â³í òàêèé çàìîðåíèé, 
ñîðîì’ÿçëèâèé, íàìàãàâñÿ íàì 
ïîñì³õàòèñÿ, äÿêóâàòè íàì… Äî-
ðîãè âàæê³, ó âèðâàõ â³ä âèáóõ³â, 
íåîäíîðàçîâî çàñòðÿãàëè â áî-
ëîò³, ëåäâå õëîïö³ áóñ âèòÿãàëè. 
Øêîëè ðîçáèò³, öåðêâè ðîçáèò³. 
Â ñåë³, â ÿêîìó çóïèíèëèñÿ, áóëî 
680 ìåøêàíö³â, ëèøèëîñÿ 130, ç 
ÿêèõ ìè áà÷èëè 7, íàïåâíî äîñ³ 
õîâàþòüñÿ â³ä æàõó. Ëþäåé çóñòð³-
÷àëè ìîëîäèõ, à âèãëÿäàëè âîíè, 
â³ä ñòðåñó ³ âèñíàæåííÿ, çîâñ³ì 
äîðîñëèìè. Ñóö³ëüíà ðó¿íà ³ äóæå 
íàïðóæåíà òèøà. ßê ïîâåðíóòè 
æèòòÿ â ö³ çðóéíîâàí³ êóòî÷êè 
Óêðà¿íè?

Âðàçèëè âîëîíòåðêó Êàòåðèíó 
³ çìîðåí³ â³éíîþ òâàðèíè.

— Äâîðîâà ñîáàêà ï³äá³ãëà 
äî íàñ ó ïîøóêàõ ¿æ³. Ïðè âè-
ãëÿä³ çáðî¿ ¿¿ â³äêèíóëî íàçàä. 
Ìîæíà óÿâèòè, ÿêèé âîíà ñòðåñ 
îòðèìàëà. Ìè äàëè ³¿ õë³áà, âîíà 
øìàòîê æàä³áíî ç’¿ëà, à ³íøèé 
ïîá³ãëà õîâàòè ñîá³ äî íàñòóïíî-
ãî ðàçó. Íå ìîæíà óÿâèòè, òèì 
ïà÷å ï³ñëÿ ïîáà÷åíîãî, ÿê âñå 
òà âñ³: ùî ä³òè, ùî äîðîñë³, ùî 
òâàðèíè — ïåðåæèëè öå ïåêëî 
òà âèòðèìàëè.

А військові наші найкрутіші, роз-
повідає Катерина. У них, з її слів, 
завжди все добре — і бойовий 
дух, і настрій.
— Кажуть, що вони всім забез-
печені завдяки волонтерам, 
лише б озброєння та гарну пого-
ду, — посміхається вінничанка. — 

Це при тому, що їм доводиться 
переживати щохвилини, і яка 
небезпека їх очікує на кожному 
кроці. Краща армія світу, все, що 
я можу сказати про наших вій-
ськових. А про мою поїздку роз-
повідаю, щоб люди пам’ятали, 
що відбувається в реальності з 

військовими, цивільними, ді-
тьми, тваринами на передовій. 
Щоб не втомлювались допо-
магати тим, хто цього тепер 
найбільше потребує і боронить 
наш мир. Адже в нашій країні 
війна, про це не можна забувати 
ні на хвилину.

Краща армія світу

ВАДИМ ПАВЛОВ, RIA, (063)7383803

Îô³öåð Ðîìàí Êàðïîâ âîþâàâ 
ó ñêëàä³ 95-î¿ áðèãàäè. Çàãèíóâ 
23 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó ïîáëèçó ²ç-
þìó, ùî íà Õàðê³âùèí³. Éîãî 
ãðóïà ïîòðàïèëà ó çàñ³äêó âîðî-
ãà. 168 äí³â áàòüêè íàìàãàëèñÿ 
â³äøóêàòè ò³ëî ñèíà. ² îñü Ãåðîé 
íàðåøò³ âäîìà.

Ïðî çàãèáåëü Ðîìàíà Êàðïîâà 
ìè ïèñàëè ùå íà ïî÷àòêó òðàâ-
íÿ â ìàòåð³àë³ «ß âèìàãàþ, ùîá 
ìåí³ ïîâåðíóëè ò³ëî ñèíà». Òðîõè 
ðàí³øå éîãî ìàìà Íàòàë³ÿ Êàð-
ïîâà ä³çíàëàñü ïðî çàãèáåëü ñèíà 
ïî ôîòî, ÿê³ çíàéîì³ çíàéøëè 

íà ðîñ³éñüêîìó òåëåãðàì-êàíàë³. 
Áóëî çðîçóì³ëî, ùî ãðóïà á³éö³â 
ïîòðàïèëè â çàñ³äêó… í³õòî íå âè-
æèâ. Ò³ëî á³éöÿ íå ìîãëè çàáðàòè 
àí³ ð³äí³, àí³ òîâàðèø³ ïî ñëóæá³.

² îñü, ÷åðåç 168 äí³â áåçïåðåðâ-
íèõ âàð³àíò³â ³ ïîøóê³â, ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ Õàðê³âùèíè, ò³ëî 
Ãåðîÿ âäàëîñÿ çàáðàòè äîäîìó.

— ß âäÿ÷íà òèì ëþäÿì, ÿê³ äî-
ïîìîãëè çíàéòè ìîãî ñèíà. Êîëè 
ìè âè¿õàëè íà ïðèáëèçíå ì³ñöå 
çàãèáåë³ ïîáëèçó ñåëà Äîâãåíüêå 
ï³ä ²çþìîì, äî íàñ ïðèºäíàëèñü 
äóæå áàãàòî ëþäåé. Â³éñüêîâ³, 
âîëîíòåðè, ê³íîëîãè. Ï³ä ÷àñ 
ïîøóê³â äâà ñàïåðè ï³ä³ðâàëèñü 

íà ðîçòÿæö³, àëå äèâîì ³ äÿêó-
þ÷è Áîãó çàëèøèëèñü æèâèìè. 
ß äÿêóþ óñ³ì, õòî áðàâ ó÷àñòü 
ó ïîøóêàõ ³ áóâ äî öüîãî ïðè-
÷åòíèé. Ò³ëî ìè çíàéøëè. ² òåïåð 
çìîæåìî ïîõîâàòè íàøîãî Ðîìàíà 
ïî-ëþäñüêè, — êàæå ìàìà êàï³òà-
íà Êàðïîâà Íàòàë³ÿ.

Ìàìà Ðîìàíà ïðîñèòü óñ³õ, 
õòî çíàâ ¿¿ ñèíà, ïðèéòè â³ääàòè 
îñòàííþ øàíó.

Ïðîùàííÿ â³äáóäåòüñÿ â ñóáîòó, 
22 æîâòíÿ, â Ñîáîð³ î 12.30.

Ðåäàêö³ÿ ñï³â÷óâàº ðîäèí³ òà 
áëèçüêèì çàãèáëîãî Ãåðîÿ!

Â³÷íà ïàì’ÿòü Ðîìàíó Êàðïîâó! 
Ãåðî¿ íå âìèðàþòü!

В суботу прощатимуться з капітаном Карповим

«Äîðîãè ó âèðâàõ â³ä 
âèáóõ³â, íåîäíîðàçîâî 
çàñòðÿãàëè â áîëîò³, 
ëåäâå õëîïö³ áóñ 
âèòÿãàëè. Øêîëè, 
öåðêâè ðîçáèò³»

 Вінничанка Катерина Куцак в чоловічій компанії колег 
волонтерів. Вони відвозили гумвантажі на щойно звільнені 
території Ізюму та Лиману

Офіцер Роман Карпов загинув 23 квітня під Ізюмом. 
У суботу з ним прощатимуться в Соборі
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Зірковий 
директор 
стадіону
 Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî áóâ 

÷åìï³îíîì ñâ³òó ³ ªâðîïè 
ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â ç áîê-
ñó, à íèí³ âîëîä³º òèòóëîì 
²íòåðíàö³îíàëüíîãî ÷åìï³îíà. 
Íåùîäàâíî 34-ð³÷íèé ä³þ÷èé 
ñïîðòñìåí áóâ ïðèçíà÷åíèé 
äèðåêòîðîì Öåíòðàëüíîãî 
ì³ñüêîãî ñòàä³îíó Â³ííèö³.

Ðîìàí çàïåâíèâ, ùî ðîáè-
òèìå âñå íàëåæíå äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ òðåíóâàíü þíèõ ³ äî-
ðîñëèõ ñïîðòñìåí³â íà «Ëî-
êîìîòèâ³».

— Òàêîæ áóäó íàìàãàòèñÿ 
ïîêðàùóâàòè ìàòåð³àëüíèé 
ñòàí ñòàä³îíó. Âñ³ âèäè ñïîð-
òó, ÿê³ òàì êóëüòèâóþòüñÿ, áó-
äóòü çáåðåæåí³. Öå ôóòáîë, 
áîêñ, áîðîòüáà, âàæêà ³ ëåãêà 
àòëåòèêà, — ñêàçàâ â³í.

Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî íàãà-
äàâ, ùî âîäíî÷àñ çàéìàºòüñÿ 
íàóêîâîþ ðîáîòîþ. Çîêðåìà, 
ïèøå äèñåðòàö³þ íà òåìó 
«Âäîñêîíàëåííÿ ñïåö³àëüíèõ 
çä³áíîñòåé áîêñåð³â âèñîêî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿». Íå çàëèøèòü ³ 
òðåíåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì â³í òðåíóâàâ þíèõ 
áîêñåð³â ó Õì³ëüíèêó.

Кубок здобули 
наймолодші
 Ó Â³ííèö³, íà ñòàä³îí³ 

øêîëè ¹ 35, ïðîâåëè ô³-
íàëüíèé åòàï Êóáêà îáëàñò³ 
ç ôóòáîëó ñåðåä æ³íîê. Çìà-
ãàííÿ îðãàí³çóâàëà îáëàñíà 
Àñîö³àö³ÿ ³ç öüîãî âèäó ñïîð-
òó.

Íà ñòàðò âèéøëè ï’ÿòü 
êîìàíä. Öå ÄÞÑØ Áàðó, 
ÄÞÑØ Øàðãîðîäà, «Åë³òà» 
(Äåìê³âêà), «Ïëåÿäà» (Òóëü-
÷èí) ³ «Êîëîñ» (Ìàõí³âêà). 
Â³ííèöüêà çá³ðíà â³äìîâèëàñÿ 
â³ä ó÷àñò³.

Â ìàò÷³ çà òðåòº ì³ñöå ôóò-
áîë³ñòêè «Ïëåÿäè» ïîäóæà-
ëè «Êîëîñ» — 2:1. Ó ô³íàë³ 
ÄÞÑØ Áàðó ïåðåãðàëè «Åë³-
òó» ç ì³í³ìàëüíèì ðàõóíêîì 
1:0. Òàêèì ÷èíîì âîëîäàðåì 
Êóáêà Â³ííè÷÷èíè ñòàëà íàé-
ìîëîäøà êîìàíäà ç óñ³õ ó÷àñ-
íèê³â.

Уроки футболу 
у Калинівці
 Êàëèí³âêà — îäíå ç òðüîõ 

ì³ñò íà Â³ííè÷÷èí³, ùî ñòà-
ëî ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ ñïîð-
òèâíîãî ôåñòèâàëþ «Â³äêðèò³ 
óðîêè ôóòáîëó». Öå ñï³ëüíèé 
ïðîºêò, ÿêèé îðãàí³çîâóº 
Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ôóòáî-
ëó ðàçîì ³ç Äèòÿ÷èì ôîíäîì 
ÓªÔÀ òà Àñîö³àö³ºþ êðîñ-
êóëüòóðíèõ ïðîºêò³â (Äàí³ÿ).

Ó ñïîðòèâíîìó ñâÿò³ âçÿëè 
ó÷àñòü ïîíàä 140 ä³òåé. Âîíè 
áóëè îá’ºäíàí³ ó 12 êîìàíä 
çà ê³ëüê³ñòþ ñåêòîð³â, íà ÿê³ 
áóëî ïîä³ëåíå ôóòáîëüíå ïîëå 
³ ÿê³ íåîáõ³äíî áóëî îá³éòè 
ïî÷åðãîâî. Íà êîæíîìó ç 
ìàéäàí÷èê³â íà ó÷àñíèê³â 
÷åêàëè òðåíåðè-âîëîíòåðè. 
Âîíè âëàøòîâóâàëè çìà-
ãàííÿ, ð³çíîìàí³òí³ ³ãðè òà 
êîíêóðñè. 

КОРОТКОКОРОТКО

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Âèõîâàíö³ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêî-
ëè ¹ 5 Â³ííèö³ â³äçíà÷èëè-
ñÿ íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ³ç 
ñóìî ñåðåä þí³îð³â òà þí³îðîê 
(äî 18 ðîê³â, U-18), þíàê³â òà ä³-
â÷àò (U-14 ³ U-16). Â³í ïðîõîäèâ 
ó ì. Ðàêâåðå (Åñòîí³ÿ).

Ï³äãîòóâàâ â³ííèöüêèõ ñóìî-
¿ñò³â çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
Âàæà Äà³àóð³-ñòàðøèé. Íà ¿õíüî-
ìó ðàõóíêó — ïî ÷îòèðè çîëîòèõ 
òà ñð³áíèõ íàãîðîäè, à òàêîæ äâ³ 
áðîíçîâèõ. Ëèøå îäèí ³ç âîñüìè 
â³ííèöüêèõ ó÷àñíèê³â çàëèøèâñÿ 
çà ìåæåþ ïðèçîâî¿ òð³éêè.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
ЗА ВИБИТИЙ ЗУБ

Íà âèùèé ùàáåëü ï’ºäåñòàëó 
ïîøàíè ï³äíÿëèñÿ Îëåêñàíäð 
Êîñèé (60 êã), Âàäèì Áîãàò÷óê 
(70 êã), Àíäð³é Ïîë³ø (100 êã) 
òà ²ðèíà Ãðåáåí÷óê (75 êã), äëÿ 
ÿêî¿ öå áóëè îñòàíí³ çìàãàííÿ 
ñåðåä þí³îð³â. Íà ðàõóíêó Äìè-
òðà Ç³ëåöüêîãî — ñð³áíà ìåäàëü 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 80 êã.

— Ö³êàâî, ùî Àíäð³þ Ïîë³øó 
ï³ä ÷àñ ï³âô³íàëüíî¿ ñóòè÷êè âè-
áèëè çóá, ùî çàáîðîíåíî ïðàâè-
ëàìè ñóìî. Àçåðáàéäæàíöÿ çà öå 
äèñêâàë³ô³êóâàëè, à íàø çåìëÿê 
ó ï³äñóìêó ñòàâ ÷åìï³îíîì, — 
ñêàçàâ Âàæà Äà³àóð³-ñòàðøèé.

Ñåðåä ä³â÷àò äî 14 ðîê³â ñð³á-
íîþ ïðèçåðêîþ òóðí³ðó ñòàëà 
Àííà Êîðîòþê (50 êã). Ä³â÷èíà 
çä³éñíèëà ïåðåìîæíèé äóáëü, 
çàâîþâàâøè äðóãå ñð³áëî â êî-
ìàíäíèõ çìàãàííÿõ. Â³êòîð³ÿ 
Ðóæàíñüêà çäîáóëà ñð³áíó íà-
ãîðîäó íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ³ç 

ñóìî â êàòåãîð³¿ U-16 òà âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ 65 êã. Òàêîæ ä³â÷àòà 
ó êîìàíäíèõ çìàãàííÿõ ñòàëè 
áðîíçîâèìè ïðèçåðêàìè. Öå òàê³ 
ñóòè÷êè «ñò³íêà íà ñò³íêó».

— Öüîãî ðàçó áóëî âàæêî ãî-
òóâàòèñÿ äî çìàãàíü ÷åðåç â³é-
ñüêîâèé ñòàí â êðà¿í³. Ïðîòå ìè 
â³äïîâ³äàëüíî ï³ä³éøëè äî öüî-
ãî. Çãóðòóâàâøèñü, çðîáèëè âñå 
ìîæëèâå, ùîá ïîêàçàòè ãàðíèé 
ðåçóëüòàò. Çàãàëîì ñåðåä þí³îð³â 
Óêðà¿íà âèáîðîëà äåâ’ÿòü çîëîòèõ 
ìåäàëåé, ñåðåä íèõ ÷îòèðè ìåäàë³ 
âèãðàëè â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè, — 
ñêàçàâ òðåíåð ÌÄÞÑØ ¹ 5 ³ 

çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè Âàæà Äà³à-
óð³-ñòàðøèé.

КОМАНДНЕ СРІБЛО ЗБІРНОЇ 
УКРАЇНИ

Òðåíåð çàçíà÷èâ, ùî ó òóð-
í³ð³ áðàëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè 
³ç 12 êðà¿í. Â êîìàíäíîìó çà-
ë³êó çá³ðíà Óêðà¿íè ïîñ³ëà âè-
ñîêå äðóãå ì³ñöå, ïîçàäó ëèøå 
ãîñïîäàð³â êèëèìà — åñòîíö³â. 
Äî íå¿ âõîäèëè ïðåäñòàâíèêè 
Ð³âíåíñüêî¿, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ 
³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé. Íà òðåòüî-
ìó êîìàíäíîìó ì³ñö³ — çá³ðíà 
Ïîëüù³.

— Ï³äðîñòàº ã³äíà çì³íà íàøèì 
³ìåíèòèì ñïîðòñìåíàì. Ïðàãíå-
ìî çíîâó ï³äãîòóâàòè ïåðåìîæö³â 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРЕМОГИ 
ВІННИЦЬКИХ СУМОЇСТІВ
Рівень  Вихованці Важі Даіаурі 
привезли з Естонії десять нагород, 
серед яких чотири золоті. Андрію 
Полішу вибили зуб у півфіналі, але це 
не завадило йому стати чемпіоном

Âñåñâ³òí³õ ³ãîð (àíàëîãà Îë³ìï³à-
äè ³ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîð-
òó). Íàñòóïí³ òàê³ ïðåñòèæí³ çìà-
ãàííÿ â³äáóäóòüñÿ â 2025 ðîö³. Ìè 
î÷³êóâàëè çäîáóòè áàãàòî íàãîðîä 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè. Áî íàø³ 
ñóìî¿ñòè íàìàãàëèñÿ àêòèâíî òðå-
íóâàòèñÿ ³ ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó, ³ 
íà ïî÷àòêó â³éíè. Çàéìàëèñÿ íà-
â³òü ó ï³äâàëàõ, — ðîçïîâ³â Âàæà 
Äà³àóð³-ñòàðøèé.

— Ìè ïèøàºìîñü íàøèìè 
òðåíåðàìè, ÿê³ ãîòóþòü ï³ä ÷àñ 
â³éíè ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî 
êëàñó. À òàêîæ áîðöÿìè, ÿê³ 
íåçâàæàþ÷è íà âàæêó ñèòóàö³þ 
â êðà¿í³, çíàõîäÿòü ó ñîá³ ñèëè 
òà ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè íà ì³æ-
íàðîäí³ çìàãàííÿ. Ïðè÷îìó 
òàì âèáîðþþòü ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, 
ïðîñëàâëÿþ÷è ì³ñòî ³ êðà¿íó, — 
ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ç 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 Òåòÿíà Áîí-
äàð÷óê.

ПЕРЕМОЖНІ ТРАДИЦІЇ
Ó áîðîòüá³ ñóìî â³ííè÷àíè 

ìàþòü ÷èìàë³ äîñÿãíåííÿ — îä-
ðàçó äâà íàøèõ çåìëÿêè âèãðàëè 

Âñåñâ³òí³ ³ãðè. Öå Ñâ³òëàíà Êî-
ëåñíèê-Òðîñþê ³ Âàæà Äà³àóð³-
ìîëîäøèé. À çàñíóâàâ öåé âèä 
ñïîðòó ó Â³ííèö³ çàñëóæåíèé òðå-
íåð Óêðà¿íè òðåíåð ñïîðòøêîëè 
¹ 5 Âàæà Äà³àóð³-ñòàðøèé.

— Òðåíóâàííÿ ñóìî¿ñò³â ó Â³-
ííèö³ â³äáóâàºòüñÿ íà áàç³ Öåí-
òðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó, 
â ñïîðòçàë³ íà Ñòåöåíêà, 50 ³ 
â òðåíàæåðíîìó çàë³ íà áàç³ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó (âóë. Õë³áíà, 1). Ïðèéìàºìî 
íîâà÷ê³â ³ç øåñòè ðîê³â. ª ð³çí³ 
ãðóïè — äëÿ ìàëåíüêèõ, ï³äë³òê³â 
³ äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â. Çàíÿò-
òÿ â³äáóâàþòüñÿ ÿê çðàíêó, òàê ³ 
ââå÷åð³, — ðîçïîâ³â Âàæà Äà³àóð³-
ñòàðøèé.

Îêð³ì çàñíîâíèêà ñóìî, ó Â³-
ííèö³ òðåíóâàííÿ òàêîæ ïðîâî-
äÿòü éîãî ñèí, Â³êòîð³ÿ Ñàáàðäàê 
³ Àíäð³é Àíòîíþê. Ìîëîä³ ôà-
õ³âö³ ïåðåâàæíî îï³êóþòüñÿ ìà-
ëåíüêèìè ñïîðòñìåíàìè, à Âàæà 
Äà³àóð³-ñòàðøèé — ðåøòîþ ñó-
ìî¿ñò³â.

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 093–
123–56–92 (Âàæà Øîòàºâè÷ 
Äà³àóð³).

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííè÷àíè óñï³øíî âèñòóïèëè 
ó áëàãîä³éíîìó ÷åìï³îíàò³ Áó÷àí-
ñüêîãî ðàéîíó ç òõåêâîíäî. Ö³ 
çìàãàííÿ ïðîéøëè ó ì³ñò³-ãåðî¿ 
Áó÷³. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ÷åìï³îíàòó 
áóâ çá³ð êîøò³â, ÿê³ ï³äóòü íà çà-
êóï³âëþ có÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî 
áåçï³ëîòíèêà.

Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
370 ó÷àñíèê³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿ-
ëè 21 êîìàíäó ç êëóá³â Êè¿âñüêî¿ 
³ Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé, ñòîëèö³, 
Äí³ïðà, Îäåñè, Â³ííèö³, ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà, Ð³âíîãî.

Çá³ðíó â³ííèöüêîãî êëóáó «Red 
Sun» ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äèòÿ-
÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè 
«Êîëîñ» íà ÷åìï³îíàò³ ïðåäñòàâ-
ëÿëè 26 ñïîðòñìåí³â. Âîíè çäî-
áóëè 21 ìåäàëü. ²ç íèõ 11 çîëîòèõ, 
ø³ñòü ñð³áíèõ ³ ÷îòèðè áðîíçîâ³. 
Íàøó êîìàíäó ï³äãîòóâàëè ãî-
ëîâíèé òðåíåð êëóáó «Red Sun» 
Ëåîí³ä Êóëàêîâñüêèé ³ òðåíåð 

ÎÄÞÑØ «Êîëîñ» Òàìàðà Êà-
ðàïåòÿí.

— Ðåçóëüòàò íàøî¿ çá³ðíî¿ º çà-
êîíîì³ðíèì. Õî÷à ïîâíîþ ì³ðîþ 
ìè é íå ìîãëè ïðîãíîçóâàòè òà-
êîãî óñï³õó. Áî ñåðåä ñóïåðíèê³â 
áóëè ñèëüí³ çá³ðí³ ñòîëèö³ ³ Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³. Â öèõ êîëåêòèâàõ 
áóëî á³ëüøå ä³òåé, í³æ ó íàñ. Çî-
êðåìà, ïî 30–35. Àëå ìè çäîáóëè 
êîìàíäíó «ïàëüìó ïåðøîñò³» çà-
âäÿêè íàéá³ëüø³é ê³ëüêîñò³ íà-
ãîðîä íàéâèùîãî ãàòóíêó, — ïðî-
êîìåíòóâàëà Òàìàðà Êàðàïåòÿí.

Âîíà íàãàäàëà, ùî íà ïî÷àòêó 
â³éíè êëóá «Red Sun» íå ïðàöþ-
âàâ ó ñïîðòèâíîìó íàïðÿìêó, áî 
òàì ïðèéìàëè âèìóøåíèõ ïåðå-
ñåëåíö³â. Àêòèâí³ òðåíóâàííÿ ³ 
ï³äãîòîâêà äî çìàãàíü òõåêâîäèñ-
ò³â ïîíîâèëèñÿ ó êâ³òí³. À â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò Áó÷àíñüêîãî 
ðàéîíó ìàéæå äëÿ âñ³õ âèÿâèâñÿ 
íàéïåðøèì ï³ä ÷àñ ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè.

— Òîìó âñ³ íàø³ ñïîðòñìåíè 

Перемоги у місті-герої Бучі

Àíäð³þ Ïîë³øó ï³ä ÷àñ 
ï³âô³íàëüíî¿ ñóòè÷êè 
âèáèëè çóá, ùî 
çàáîðîíåíî ïðàâèëàìè 
ñóìî. Àçåðáàéäæàíöÿ 
çà öå äèñêâàë³ô³êóâàëè

áóëè çàðÿäæåí³ íà áîðîòüáó, õî-
ò³ëè ïîêàçàòè ñâ³é ìàêñèìàëüíèé 
ðåçóëüòàò ³ çäîáóòè íàãîðîäè. Òèì 
á³ëüøå, ùî ìåäàë³ áóëè äóæå ñèì-

âîë³÷íèìè — ³ç íàïèñîì «Ì³ñ-
òî-ãåðîé Áó÷à» òà ³ç çîáðàæåííÿì 
ïàëàþ÷îãî òàíêà íà âóëèö³, — äî-
äàëà Òàìàðà Êàðàïåòÿí.

Медалі були дуже символічними. Із написом «Місто-герой 
Буча» та із зображенням палаючого танка на вулиці. В активі 
вінничан — 21 нагорода різного ґатунку

Вісім вінницьких сумоїстів здобули на Євро десять 
нагород. На їхньому рахунку — по чотири золотих та срібних 
нагороди, а також дві бронзових
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ã³¿ äàíèé ñèìïòîì ³ òàê³ ñêàðãè 
ìàþòü çíèêàòè, — ãîâîðèòü Àíàñ-
òàñ³ÿ Êîíîïë³öüêà. — Ïàðàëåëüíî 
öå ìîæå áóòè ïðîáëåìà åíäîêðè-
íîëîã³÷íî¿ ÷àñòèíè — íàïðèêëàä, 
ð³çí³ çàõâîðþâàííÿ ùèòîïîä³áíî¿ 
çàëîçè (â íàðîä³ çâóòü çîá), êîëè 
º çá³ëüøåííÿ çàëîçè ³ ëþäèíà 
áóäå â³ä÷óâàòè ñòèñíåííÿ â ãîðë³. 
Òàêå â³ä÷óòòÿ ìîæóòü ïðîâîêó-
âàòè çá³ëüøåí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè 
â ä³ëÿíö³ øè¿.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ãàñòðîåíòå-
ðîëîã³÷íó ïðè÷èíó êëóáêà â ãîðë³, 
öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå ç òàêîþ 
øòóêîþ ÿê ðåôëþêñ åçîôàã³ò.

— ßê âàð³àíò ïðîÿâó ãàñòðîå-
çîôàãåàëüíî¿ ðåôëþêñíî¿ õâîðî-
áè, öå êîëè êèñëèé âì³ñò øëóíêà 
ðàçîì ç ¿æåþ ïðè íåñïðîìîæ-
íîñò³ àáî çàïàëåíí³ ñòðàâîõ³ä-
íîãî ñô³íêòåðà ïîâåðòàºòüñÿ 
íàçàä ó ñòðàâîõ³ä, — ðîçïîâ³äàº 
ãàñòðîåíòåðîëîã. — À äëÿ ñòðà-
âîõîäó òàêà êèñëîòí³ñòü ÿê äëÿ 
øëóíêà íå º ïðèòàìàííîþ, âîíà 
ìåíøà. ² ïðè òðèâàë³é ä³¿ êèñëîãî 
ñåðåäîâèùà âèíèêàº çàïàëåííÿ 
ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ñòðàâîõîäó, 
öå ïîðóøóº ðîáîòó ñô³íêòåðà ³ 
ñïðèÿº âèùîìó çàêèäó öüîãî êèñ-
ëîãî âì³ñòó, íàâ³òü ç óðàæåííÿì 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Çà  ñ ë î â àìè 
ËÎÐà Àíàòîë³ÿ 
Âëàñåíêà,  çà-
çâè÷àé â³ä÷óòòÿ 
êëóáêà â ãîðë³ âè-

êëèêàþòü äâà ìîìåíòè: íàïðóãà 
â ì’ÿçàõ øè¿, ÿê íàñë³äîê ïóñòî-
ù³ ìîçêó ïðè ñòðåñ³, àáî çàêèä 
³ç ñòðàâîõîäó â ãîðëî (ðåôëþêñ).

— Íàéêðàùèé âàð³àíò (ÿê 
íà ìåíå), ÿêùî ïèòàííÿ ìîæ-
íà âèð³øèòè ç ïñèõîëîãîì, 
íà êðàéíÿê ïñèõ³àòðîì, — ãî-
âîðèòü ë³êàð. — Ïñèõ³àòð ìîæå 
ïðèçíà÷èòè àíòèäåïðåñàíòè, 
íàïðèêëàä, àì³òðèïòèë³í. Ãà-
ñòðîåíòåðîëîã ìîæå àáî îá-
ìåæèòèñÿ ïðîáíèì ë³êóâàííÿì 
áëîêàòîðàìè ïðîòîíîâî¿ ïîìïè 
(ïàíòîïðàçîë, îìåïðàçîë, ò. ä.), 
àáî íàïðàâèòè íà ñ³ì ê³ë ïåêëà 
ç åíäîñêîï³÷íèì äîñë³äæåííÿ 
ñòðàâîõîäó, ïîðîæíèíè øëóíêà 
³ äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè. Òóò 
óæå, ÿê ïîùàñòèòü.

ЯКЩО ДІЛО В ГОЛОВІ
Çà ñëîâàìè ïñèõ³àòðà Îëü-

ãè ×àéêè, êëóáîê ó ãîðë³, öå, 
ÿê ïðàâèëî, ïñèõîñîìàòè÷íèé 
ñèìïòîì, ÿêèé âèíèêàº ïðè òðè-
âîæíîìó ðîçëàä³ ³ ï³äâèùåíí³ 
ð³âíÿ àäðåíàë³íó (ãîðìîíó, ÿêèé 
â³äïîâ³äàº çà íàøó ðåàêö³þ «áèé 
àáî ò³êàé» ó âèïàäêó íåáåçïåêè, 
äëÿ òîãî ùîá ö³º¿ íåáåçïåêè ÿê-
íàéøâèäøå ïîçáóòèñÿ).

— Êëóáîê ó ãîðë³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
÷åðåç òå, ùî àäðåíàë³í âïëèâàº 
íà â³ää³ëè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ÿê³ 
â³äïîâ³äàþòü çà ñïàçì ì’ÿç³â. 
Ùîá éîãî ïîçáóòèñÿ, ïîòð³á-
íî ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó òðèâîãè, 
ñòðåñó, — ãîâîðèòü ïñèõ³àòð. — 
² òóò òðåáà ìàòè íà óâàç³ íà-
ñòóïíå — ÷èì á³ëüøå ìè àêöåí-
òóºìî óâàãó íà êëóáêó â ãîðë³, 
òèì á³ëüøå ïîñèëþºòüñÿ àäðå-
íàë³í, ùå á³ëüøå ñïàçìóþòüñÿ 

ì’ÿçè ³ íàì çäàºòüñÿ, ùî êëóáîê 
ó ãîðë³ ñòàº á³ëüøèì.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ìåäèêà-
ìåíòîçíó äîïîìîãó, òî ç êëóáêîì 
ó ãîðë³ ñïðàâëÿþòüñÿ òðàíêâ³ë³-
çàòîðè ³ àíòèäåïðåñàíòè — òîìó 
ùî çà ðàõóíîê íèõ çíèæóºòüñÿ 
ð³âåíü àäðåíàë³íó.

ЯКЩО ДІЛО НИЖЧЕ
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-ãàñòðîåí-

òåðîëîãà Àíàñòàñ³¿ Êîíîïë³öü-
êî¿, âàðòî çðîçóì³òè, ùî êëóáîê 
ó ãîðë³, öå íå çàõâîðþâàííÿ, 
à ñèìïòîì ïàòîëîã³¿, ÿêó äëÿ 
ïî÷àòêó ïîòð³áíî çíàéòè.

— Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî çâåð-
íóòèñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
ÿêèé ñïðîáóº ïðîàíàë³çóâàòè, 
ÿê³ ÷èííèêè ìîãëè ïðèçâåñòè 
äî òàêîãî â³ä÷óòòÿ. Òîìó ùî 
ïðè÷èíè öüîãî ìîæóòü áóòè — 
ñîìàòè÷í³ — òîáòî ò³, ÿê³ âè-

êëèêàí³ çàõâîðþâàííÿì îðãàí³â 
³ ñèñòåì ò³ëà. ² ïñèõîãåíí³ — 
ñïðîâîêîâàí³ ð³çíèìè ïñèõî-
ëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè, — ðîç-
ïîâ³äàº ãàñòðîåíòåðîëîã. — Àëå 
âñå æ òàêè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
ïðè÷èí â³ä÷óòòÿ êëóáêà â ãîð-
ë³, ïðèòàìàííà ïñèõîãåííîìó 
ôàêòîðó.

ЯКЩО КЛУБОК У ГОРЛІ 
НЕ МИНАЄ

— Öå ìîæóòü áóòè çàõâîðþâàí-
íÿ ËÎÐ-îðãàí³â, òàê³ ÿê òîíçèë³ò, 
ôàðèíã³ò. Ìîæå áóòè âàð³àíò â³-
ðóñíîãî óðàæåííÿ ñëèçîâî¿ îáî-
ëîíêè. Ëþäè ìîæóòü â³ä÷óâàòè 
äèñêîìôîðò ïðè êîâòàíí³, àëå 
ïðè ë³êóâàíí³ îñíîâíî¿ ïàòîëî-

КЛУБОК У ГОРЛІ — ЩО РОБИТИ?
Буває  «Клубок у горлі» — з цим 
відчуттям зустрічаються практично 
всі. У більшості цей клубок, сам як 
з’являється, так сам і пропадає. Але 
якщо скарги зберігаються довше двох 
тижнів, то це проблема і треба до лікаря 
або навіть до двох: гастролога та 
психіатра (або психолога)

ãîëîñîâèõ çâ’ÿçîê.
Ë³êàð ãîâîðèòü, ùî öå íà÷å õ³-

ì³÷íå ïîäðàçíåííÿ. Íàâ³òü âíî÷³ 
ï³ä ÷àñ ñíó, ëþäè ìîæóòü ìàòè 
ðåôëþêñ, çàêèä êèñëîãî âì³ñòó 
ìîæå äîñÿãàòè á³ëüø âèñîêèõ 
â³ää³ë³â ñòðàâîõîäó. ² ï³ä ÷àñ 
äèõàííÿ, ëþäè ìîæóòü âäèõíóòè 
öåé êèñëèé âì³ñò â áðîíõ³àëüíå 
äåðåâî, ÿê íàñë³äîê ìîæå âèíè-
êàòè ùîñü ñõîæå íà áðîíõîîá-
ñòðóêö³þ — íàäñàäíèé êàøåëü, 
çàäèøêà — ùî äóæå ñõîæå íà íà-
ïàä áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè.

— Ìè ìàºìî ðîçóì³òè, ùî äàí³ 
ïàòîëîã³¿ óñï³øíî ë³êóþòüñÿ âóçü-
êèìè ñïåö³àë³ñòàìè, — ãîâîðèòü 
Àíàñòàñ³ÿ Êîíîïë³öüêà.

ЧЕРЕЗ ТРАВМИ
Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ùå îäí³ºþ 

ç ïðè÷èí â³ä÷óòòÿ êëóáêà â ãîð-
ë³ ìîæå áóòè âðàæåííÿ õðåáòà, 
ïåðåâàæíî â ä³ëÿíö³ øèéíîãî 
â³ää³ëó ³ ãðóäíîãî.

— Öå ìîæå ñóïðîâîäæóâàòè-
ñÿ â³ä÷óòòÿì çäàâëåíîñò³ â ãîð-
ë³, çàäèøêîþ. Ìóñêóëàòóðà 
íàøî¿ ãëîòêè íàïðóæóºòüñÿ ³ 
ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ä÷óòòÿ ãðóäêè, ³ 
äîïîìîæå â öüîìó âèïàäêó âåð-
òåáðîëîã, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 

Àëå ïåðåâàæíà ÷àñòèíà, öå áóäå 
âñå æ òàêè ïñèõîãåííèé ôàêòîð, 
ç ÿêèì ïîòð³áíî áóäå ïðàöþâàòè 
ç ïñèõîëîãîì, ïñèõ³àòðîì ìîæ-
ëèâî íàâ³òü ³ç ïðèçíà÷åííÿì çà-
ñïîê³éëèâèõ, òîìó ùî öå ìîæå 
áóòè îçíàêîþ õðîí³÷íîãî ñòðåñó.

Ôàêòè÷íî, íàâ³òü á³ëüø³ñòü 
ãàñòðîåíòåðîëîã³÷íî¿ ïàòîëîã³¿, 
ÿêà íåñå â ñîá³ îðãàí³÷í³ óðàæåí-
íÿ — öå ôóíêö³îíàëüí³ âðàæåí-
íÿ, ³ â ñâîºìó ï³äãðóíò³ íåñóòü 
íàÿâí³ñòü ïñèõîãåííîãî ôàêòîðà, 
ââàæàº ë³êàð.

— Â ïðèíöèï³, âñÿ ðîáîòà íà-
øîãî ï³äøëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó çàëåæèòü â³ä ðîáîòè íà-
øîãî ìîçêó, íàøî¿ íåðâîâî¿ ñèñ-
òåìè, â³äïîâ³äíî ÷åðåç çðîñòàííÿ 
â³äñîòêà ñòðåñó ìè áóäåìî ìàòè 
á³ëüøèé â³äñîòîê ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
÷åðåç ñâîþ íàäì³ðíó ñòóðáîâà-
í³ñòü ìîæóòü ìàòè ò³ ÷è ³íø³ âàð³-
àíòè ñîìàòè÷íî¿ ïàòîëîã³¿, — ãî-
âîðèòü Àíàñòàñ³ÿ Êîíîïë³öüêà. — 
À òàê³ âèïàäêè âèë³êóâàòè âàæ÷å, 
í³æ ïðîñòî îðãàí³÷í³ ïàòîëîã³¿. 
Àäæå ôàêòè÷íî òðåáà âèêëþ÷èòè 
âñå, ï³äêëþ÷èòè äî ðîáîòè ïñè-
õîëîãà, ïåðåêîíàòè ëþäèíó, ùî 
â íå¿ âñå äîáðå ³ ùîá ëþäèíà 
çðîçóì³ëà — öå íå ñòðàøíî.

Ùå îäí³ºþ ç ïðè÷èí 
â³ä÷óòòÿ êëóáêà â ãîðë³ 
ìîæå áóòè âðàæåííÿ 
õðåáòà, ïåðåâàæíî 
â ä³ëÿíö³ øèéíîãî 
â³ää³ëó ³ ãðóäíîãî

РЕКЛАМА

505712

— Робота нашого організму залежить від роботи нашого мозку, нервової системи. Зі 
зростанням стресу ми маємо збільшення пацієнтів, які через свою надмірну стурбованість матимуть 
ті чи інші варіанти соматичної патології, — говорить гастроентеролог Анастасія Конопліцька

512496
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¿õàëè ðàçîì ³ç çÿòåì Äìèòðîì. 
Â³í äîâãî ïðèäèâëÿâñÿ äî ð³äèíè 
ó êàí³ñòð³, à òîä³ êàæå: «Íàì ïî-
òð³áåí ðàóíäàï». Òåòÿíà ïåðåêî-
íóâàëà, ùî ñàìå òàêèé ïðåïàðàò 
ó êàí³ñòð³. Íàñïðàâä³ âèÿâèëîñÿ, 
ùî ïîìèëèëàñÿ…

Êàæå, äîáðå, ùî çÿòü âèÿâèâñÿ 
óâàæíèì.

ЗА ПАЇ ЗАПЛАТИЛИ АВАНС
Ó äåíü íàøî¿ ðîçìîâè 

ó ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ 
Ìàð’ÿí÷èê³â î÷èùàëè íàñ³ííÿ 
ñîíÿøíèêà. Ïðàöþâàëà â³ÿëêà. 
Ó öüîìó äðóæèí³ ôåðìåðà äîïî-
ìàãàëè çÿòü ³ îäíîñåëüö³.

— Óðîæàé íèí³ íàïîëîâèíó 
ã³ðøèé, í³æ áóâ òîð³ê, — êàæå 
Òåòÿíà. — ² ñîíÿøíèêà, ³ ïøåíè-
ö³ ìåíøå ç³áðàëè. Ç âåñíè ³ ë³òîì 
áóëà ïîñóõà, à òåïåð çàäîùèëî. 
×åðåç äîù³ ùå îäíà ä³ëÿíêà ñî-
íÿøíèêà çàëèøèëàñÿ íå îáìî-
ëî÷åíà. Íåâåëèêèé øìàòîê, àëå 
äîù³ àáî ðàíêîâà ðîñà, íå äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü çàãíàòè êîìáàéí.

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ç  Ò å ò ÿ í î þ 
Ìàð’ÿí÷èê ðîç-
ìîâëÿëè ó Äåíü 
çàõèñíèê³â ³ çà-

õèñíèöü Óêðà¿íè. Æ³íêà ÿêðàç 
ïðàöþâàëà ó ñàäó, çáèðàëà ÿáëó-
êà. Çàïèòàâ, ÷è âæå ïðèâ³òàëà 
÷îëîâ³êà ç³ ñâÿòîì.

— Îé, íå ïèòàéòå, ó ìåíå ðóêè 
äîòåïåð òðåìòÿòü, — êàæå ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Íàáðàëà íîìåð 
òåëåôîíó Ñàø³, ò³ëüêè ïî÷àëà 
ãîâîðèòè, ÷óþ ó ñëóõàâö³ òð³ñêîò-
íþ, ñòð³ëÿþòü. Îöå òàêà ðîçìîâà 
âèéøëà. Òåïåð áóäó ÷åêàòè, êîëè 
â³í ïîäçâîíèòü.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, Îëåêñàíäð 
ðîçïîâ³äàâ, ùî íèí³ â³í óæå 
íå íà «íóë³», ÿê áóëî ðàí³øå. 
Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, é íà ³íøèõ 
ë³í³ÿõ îáîðîíè ñòð³ëÿþòü.

Ôåðìåð Ìàð’ÿí÷èê ³ç ñåëà 
Êàøïåð³âêè Ãëóõîâåöüêî¿ ãðî-
ìàäè ï³øîâ íà â³éíó óæå íà äðó-
ãèé äåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîñ³é-
ñüê³ îêóïàíòè ïîë³çëè íà íàøó 
çåìëþ.

Éîãî äðóæèíà Òåòÿíà çàëè-
øèëàñÿ âäîìà ç òðüîìà äîíå-
÷êàìè. Íàéñòàðøà ç íèõ Îëüãà 
óæå ìàº ñâîþ ñ³ì’þ, ñåðåäóëüøà 
Ìàð’ÿíà íàâ÷àºòüñÿ ó ìåäè÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³, íàéìîëîäøà Îëå-
ñÿ — ï’ÿòèêëàñíèöÿ.

Äàòè ðàäó ä³òÿì ïàí³ Òåòÿí³ 
íå ñêëàäàº òðóäíîù³â.

À ÿê áóòè ç ïàÿìè? ¯¿ ÷îëîâ³ê 
âçÿâ â îðåíäó ó ëþäåé 60 ãåêòàð³â 
çåìë³. ßê ¿õ çàñ³ÿòè? Ïîò³ì ç³-
áðàòè óðîæàé, ïðîäàòè âèðîùåíå 
³ ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïà¿?

Êàæå, ê³íåöü çèìè ³ âåñíà 
íèí³øíüîãî ðîêó äëÿ íå¿ áóëè 
íàéá³ëüø âàæêèì ïåð³îäîì 
ó æèòò³.

ПОЛЕ ЗАСІВАЛИ ГУРТОМ
— Ïàì’ÿòàºòå, íàâåñí³ íå ìîæ-

íà áóëî êóïèòè í³ ñîëÿðêè, í³ 
áåíçèíó? — ãîâîðèòü ïàí³ Òåòÿ-
íà. — Ìè ìàëè çàïàñ, òî íà ïî-
ñ³âíó âèñòà÷èëî. Äóæå âäÿ÷íà 
ñâîºìó çÿòåâ³ Äìèòðó, êóìàì, 
áàòüêîâ³ Ñòàí³ñëàâó Çàõàðîâè÷ó, 
íåáàéäóæèì çåìëÿêàì. Ãóðòîì 
âäàëîñÿ ñïðàâèòèñÿ ç ïîñ³âíîþ. 
Íà 25 ãåêòàðàõ ïîñ³ÿëè ñîíÿø-
íèê, ç îñåí³ ñò³ëüêè æ çàñ³ÿëè 
îçèìî¿ ïøåíèö³, ìàºìî òðîõè 
ñî¿.

Òåòÿíà íàâ÷èëàñÿ ïðàöþâàòè 
íà òðàêòîð³ ùå 13 ðîê³â òîìó. 

Ó ¿õíüîìó ãîñïîäàðñòâ³ º òðè 
òðàêòîðè ³ îäèí ñó÷àñíèé êîì-
áàéí «Äæîí Ä³ð».

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ç’ÿâèëèñÿ ñõî-
äè, ðîñëèíè ïîòðåáóâàëè äîãëÿ-
äó, çîêðåìà, òðåáà áóëî ï³äæèâè-
òè, îáðîáèòè ïðîòè øê³äíèê³â.

— Îñü òóò ó ìåíå äîäàëîñÿ 
ãîëîâíîãî áîëþ, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Áî öèì çàéìàâñÿ ò³ëü-
êè ÷îëîâ³ê. ß äî õ³ì³¿ íå ìàëà 
í³ÿêîãî ñòîñóíêó. Õ³áà ùî ¿çäèëà 
êóïèòè òå, ùî â³í ãîâîðèâ. Çíàþ, 
äå ñòîÿòü êàí³ñòðè. À äî ÷îãî òà 
õ³ì³ÿ ó íèõ, íå â³äîìî, õî÷ ïëà÷.

ХАЛЕПА З ХІМІКАТАМИ
Çãàäóº, ÿê îáðîáëÿëà ñîíÿø-

íèê. Îäèí ç ¿õí³õ êóì³â — àã-
ðîíîì çà ôàõîì. Â³í ï³äêàçàâ, 
ÿêèì ïðåïàðàòîì ñë³ä îáðîáèòè 
ðîñëèíè. Íà òîé ÷àñ íà íèõ óæå 
ç’ÿâèëèñÿ ëèñòêè, ñòåáëà âèðîñëè 
ïðèáëèçíî íà 50–60 ñàíòèìåòð³â.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïðè¿õàëà 
íà ïîëå ³ â³ä çäèâóâàííÿ ñë³â 
íå çíàõîäèëà.

— Ëèñòî÷êè íà ðîñëèíàõ ñî-
íÿøíèêà áóëè ñêðó÷åí³, í³áè 
öèãàðêà-ñàìîêðóòêà, — çãàäóº 
ïàí³ Òåòÿíà. — Äóìàþ, òà ùî æ 
öå òàêå? Íåâæå ïåðåáîðùèëè ç 
õ³ì³ºþ? Ïîäçâîíèëà êóìîâ³-àã-
ðîíîìó. Â³í ïðè¿õàâ ³ òåæ ñòàâ 
÷óõàòè ïîòèëèöþ. Òàê ñàìî, ÿê 
³ ÿ, ïîäóìàâ: äàëè âåëèêó äîçó 
õ³ì³êàò³â. Íà òîìó é ðîç³éøëèñÿ.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ êóì çàòåëå-
ôîíóâàâ. Çàñïîêî¿â. Êàæå, ïî-
¿õàâ íà ñâîº ïîëå ñîíÿøíèêà ³ 
ïîáà÷èâ òàêó ñàìó êàðòèíó. Ñòàâ 
ç’ÿñîâóâàòè ïðè÷èíó, ðîçãîðíóâ 
ëèñòêè ³ çâåðíóâ óâàãó, ùî öå 
òëÿ òàê íà íèõ âïëèíóëà. Ñïå-
êà ïðèçâåëà äî öüîãî. Äîâåëîñÿ 
îáðîáèòè ðîñëèíè ùå îäíèì 
ïðåïàðàòîì. Òàê âðÿòóâàëè ¿õ 
â³ä ïîøêîäæåííÿ.

Íå ðàç, ³ íå äâà âîíà òåëåôî-
íóâàëà ÷îëîâ³êîâ³ íà ôðîíò, ùîá 
ï³äêàçàâ, ùî â òèõ êàí³ñòðàõ ³ ÿê 
íèì êîðèñòóâàòèñÿ. Íàâ³òü ï³ñëÿ 
öüîãî äîïóñêàëà ïðîìàõè.

Çãàäóº, ÿê ãîòóâàëàñÿ îáðîáèòè 
ïîëå ñî¿. Âñå ïðèãîòóâàëà. Âè-

СІЛА НА ТРАКТОР ЗАМІСТЬ 
ЧОЛОВІКА, ПОКИ ТОЙ НА ФРОНТІ
Надійний тил  Тетяна Мар’янчик з 
Козятинщини зуміла посіяти і зібрати 
урожай, поки її чоловік Олександр 
захищає нас від російських окупантів. 
Що вдалося і не вдалося за цей час? Як 
господарює на землі, яку фермер взяв 
в оренду в односельців?

Çà øòóðâàë êîìáàéíà âîíà 
íå ñ³äàº, êàæå, öå ñêëàäíà ìàøè-
íà. Òðàêòîðîì ïðàöþº â ïîë³, àëå 
íå êîìáàéíîì. Íàéíÿëè êîìáàé-
íåðà. Â³í ³ ïøåíèöþ ç³áðàâ, ³ ñî-
íÿøíèê, òåïåð ÷åêàþòü ïîãîäè, 
àáè ñêîñèòè ³ çìîëîòèòè ð³ïàê.

Ðîçïîâ³äàº, ùî äëÿ íå¿ äóæå 
âàæëèâî ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïà¿.

— Ïîêè ùî çàïëàòèëà àâàíñ, 
ïðîøó ëþäåé ïî÷åêàòè. Âîíè 
çíàþòü, ùî ìè íå îáìàíåìî, — 
êàæå æ³íêà.

Ñîíÿøíèê ïðîäàâàòè íå ïî-
ñï³øàòèìå. Áî íèí³ íèçüêà ö³íà. 
Ìîæå, ï³çí³øå äàâàòèìóòü á³ëü-
øå.

— Ïîòð³áí³ êîøòè, àáè ðîçðà-
õóâàòèñÿ ç ëþäüìè çà ïà¿, — ãîâî-
ðèòü Òåòÿíà. — Òðîõè îðåìî ãî-
ðîäè. Ùå äî â³éíè ÷îëîâ³ê áðàâ 
çà öþ ðîáîòó ïîëîâèíó âàðòîñò³. 
Çàðàç õî÷ ÿê ñêëàäíî, àëå òàê 
ñàìî îðåìî çà ïîëîâèíó.

Ç ñàìîãî ðàíêó äðóæèíà ôåð-
ìåðà îáõîäèòü ùå é äîìàøíº 
ãîñïîäàðñòâî. Ìàþòü äâ³ êîðîâè, 

áè÷ê³â, òåëÿò, ñâèíåé.
Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà, íå áóëî 

ìîæëèâîñò³ çáóòè í³ áè÷ê³â, í³ 
ñâèíåé. Ðàí³øå ¿õ ïðîäàâàëè, 
à çà âèðó÷åí³ êîøòè êóïóâàëè 
ïàëüíå.

Êàæå, ñâèí³ íà òîé ÷àñ íàáðà-
ëè âàãó äî 200 ê³ëîãðàì³â, à çáóòè 
íå áóëî äå. Ïîïðîñèëà çíàéî-
ìîãî êîë³ÿ, â³í ïóñêàâ òâàðèí 
ï³ä í³æ, à âîíà ïðîäàâàëà ì’ÿñî, 
ñàëî. Ç ÷àñîì âäàëîñÿ ïðîäàòè 
³ áè÷ê³â.

Ìîëîêîçàâîä òåæ íå çàêóïî-
âóâàâ ìîëîêî ó ¿õíüîìó ñåë³. 
À ëþäè óòðèìóþòü ïî äâ³-
òðè êîðîâè. Äî â³éíè çàâîä ³ç 
Õì³ëüíèêà ïëàòèâ çà ë³òð ïî ñ³ì 
ãðèâåíü. Ïîò³ì çàãîò³âåëüíèêè 
ïåðåñòàëè ïðè¿æäæàòè. Ïðèïè-
íèâ Õì³ëüíèê çàêóï³âëþ. Çàì³ñòü 
íèõ ïðè¿æäæàþòü ìîëîêîâîçè ç 
Ðóæèíà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. 
Äàþòü ùå ìåíøå — ïî ï’ÿòü ãðè-
âåíü çà ë³òð. Öå äåøåâøå, í³æ 
âîäà. «Íåìà êîíêóðåíò³â — íåìà 
ö³íè», — êàæå äðóæèíà ôåðìåðà.

Тетяна місцева, з Кашперівки, її 
чоловік із сусіднього села Біло-
пілля. У це село їздить до школи 
10-річна Олеся. Сідає на велоси-
пед і крутить педалі. Мама каже, 
що дочка не лякається труднощів. 
І по господарству допомагає, хоча 
ще зовсім мала. Вона так не вва-
жає. Самостійна. Собі дає раду і 
мамі допомагає.
Мама пишається середульшою 
Мар’яною. І не спроста.

— Мар’яна буде лікарем, як 
я колись хотіла мати таку спе-
ціальність, — говорить співроз-
мовниця. — На жаль, вступити 
в університет не вдалося. Зустріла 
майбутнього чоловіка і в 19 років 
вийшла заміж.
Жінка не без гордості розповідає, 
що її донечка під час літніх канікул 
працювала у військовому шпиталі 
у Вінниці. Волонтерила. Її назвали 
«Рижуля». За колір волосся.

Всі в родині нині з особливою 
увагою ставляться до старшої 
Олі. Вона при надії. Чекають 
на першу дитину. Лікарі кажуть, 
що пологи будуть на свято Ми-
хайла.
— От би до того часу війна за-
кінчилася! — говорить пані Тетя-
на. — Саша повернувся б додому, 
зібралися б всі разом. Це були б 
найщасливіші хвилини для нашої 
родини!..

«Рижуля» буде лікарем

Íå ðàç, ³ íå äâà 
âîíà òåëåôîíóâàëà 
÷îëîâ³êîâ³ íà ôðîíò, 
ùîá ï³äêàçàâ, ÿê³ ñàìå 
õ³ì³êàòè â êàí³ñòðàõ ³ 
ÿê íèìè êîðèñòóâàòèñÿ

Поки Олександр боронить Батьківщину, Тетяна мусіла сісти за кермо трактора. Каже, 
кінець зими і весна нинішнього року для неї були найбільш важким періодом у житті

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî 
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ 

äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, 

ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 2201335
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ãîâîðèëè ïðî ðîçä³ëåíó Óêðà¿íó.
— Â³éíà âèêëèêàëà â êðà¿í³ 

âåëèêó ãîòîâí³ñòü äî ñîë³äàð-
íîñò³, íàâ³òü ò³, õòî ïåðåâàæíî 
ðîçìîâëÿº ðîñ³éñüêîþ, êàæóòü, 
ùî âîíè óêðà¿íö³. Ëþäè òàêîæ 
óñâ³äîìëþþòü, ùî ñàì³ ìîæóòü 
çì³íèòè ñèòóàö³þ. Âëàñíà ñàìî-
îö³íêà çì³íèëàñÿ. Óêðà¿íö³ àê-
òèâíî æåðòâóþòü âëàñí³ êîøòè 
íà àðì³þ, àáè çäîáóòè Ïåðåìîãó. 
Çà ïðèâàòí³ êîøòè ëþäåé ôîíä 
Ñåðã³ÿ Ïðèòóëè íàâ³òü êóïèâ ñó-
ïóòíèê äëÿ àðì³¿.

Â³éíà çàðàç çàòüìàðþº âñå 
â Óêðà¿í³, ÷è º ó òàêèé ÷àñ òà 
ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ âëàñíîþ 
³ñòîð³ºþ?

— Ìè ãîâîðèëè ïðî ïàì’ÿòíèêè 
³ ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü — öå 
çíàê. Àëå öå òàêîæ ³ ïðî ïåðå-

îñìèñëåííÿ âëàñíî¿ ³ñòîð³¿, öå 
ïðî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â, 
óêðà¿íñüê³ ô³ëüìè. Ëþäè êóïóþòü 
áàãàòî êíèæîê ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, 
ïðèêëàäîì ÿêèõ º ³ñòîðè÷íèé 
áåñòñåëåð óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ 
«Ïîäîëàííÿ ìèíóëîãî: ãëîáàëüíà 
³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè» ßðîñëàâà Ãðèöà-
êà. Íàðàç³ âñå â³äáóâàºòüñÿ äóæå 
äèíàì³÷íî. Íà æàëü, íà â³éí³ 
íåìàº ÷àñó áàãàòî ïðî ùî ðîç-
ì³ðêîâóâàòè, ìîæëèâî, çãîäîì 
çíîâó äîâåäåòüñÿ äèñêóòóâàòè 
ïðî âëàñíó ³ñòîð³þ.

Äåê³ëüêîì ì³ëüéîíàì ëþäåé 
äîâåëîñÿ ïîêèíóòè Óêðà¿íó, á³ëü-
ø³ñòü ç íèõ — ó ªâðîï³. ×è â³ä³ãðàº 
öå ðîëü ó ïèòàíí³ ³äåíòè÷íîñò³?

— Òàê, ó áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó. Áàãàòî õòî âïåðøå â Çàõ³ä-
í³é ªâðîï³. Òîä³ öå çàãîñòðþº 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091

Îëüãà Ìàðòè-
íþê ç Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî — 
ñòèïåíä³àòêà ²í-

ñòèòóòó äîñë³äæåíü Ñõ³äíî¿ òà 
Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Âîíà 
ìàéáóòí³é íàóêîâåöü. Äîêòîðàíò-
êà Ðåãåíñáóðñüêîãî óí³âåðñèòå-
òó íèí³ ïðàöþº íàä äèñåðòàö³ºþ 
íà â³éñüêîâó òåìàòèêó — ÿêèìè º 
óÿâëåííÿ òà ñïðèéíÿòòÿ â Óêðà¿í³ 
ï³ñëÿ 1991 ðîêó ñîëäàò³â ×åðâî-
íî¿ àðì³¿.

Æóðíàë³ñòè í³ìåöüêîãî âèäàí-
íÿ Frankfurt Rundschau çàïðîñè-
ëè íàøó çåìëÿ÷êó íà ³íòåðâ’þ. 
Íàéá³ëüøå ¿õ ö³êàâèëî ïèòàííÿ 
³äåíòè÷íîñò³. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè íà-
ìàãàëèñÿ ç’ÿñóâàòè, ÷îìó íàøà 
âëàñíà ³äåíòè÷í³ñòü º ïðîáëåìîþ.

Ïàí³ Îëüãà ñïðîñòóâàëà ì³ô 
ïðî òå, ùî óêðà¿íö³ ³ ðîñ³ÿíè öå 
îäèí íàðîä. Íà öüîìó ïîñò³é-
íî íàãîëîøóþòü íàø³ íèí³øí³ 
âîðîãè. Öþ äóìêó íàâ’ÿçóþòü 
ºâðîïåéöÿì.

²íòåðâ’þ â ïåðåêëàä³ ïîøèðèëà 
ìàòè ïàí³ Îëüãè — Òåòÿíà Ìàð-
òèíþê, â³äîìà äîñë³äíèöÿ Ïîä³-
ëëÿ. Íåùîäàâíî ó ñï³âàâòîðñòâ³ 
ç³ ùå äâîìà êðàºçíàâöÿìè ç Ìî-
ãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî ïàí³ Òåòÿíà 
ï³äãîòóâàëà êíèãó ç ³ñòîð³¿ íà-
øîãî êðàþ — «Àâòîð íåâ³äîìèé». 
Âîíà ö³êàâà òèì, ùî ïîáóäîâàíà 
íà ìàòåð³àëàõ çàðóá³æíèõ àðõ³â³â.

Äàë³ ïðîïîíóºìî ðîçìîâó í³-

ìåöüêèõ æóðíàë³ñò³â ç íàøîþ 
çåìëÿ÷êîþ — Îëüãîþ Ìàðòèíþê.

Ïàí³ Ìàðòèíþê, ÷è ïîñèëèëà 
â³éíà áîðîòüáó ëþäåé â Óêðà¿í³ 
çà âëàñíó ³äåíòè÷í³ñòü?

— ß á ñêàçàëà, ùî òàê. Âîíà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ïî-ð³çíîìó, íà-
ïðèêëàä, ó ìîâ³. Ó ìåíå º áà-
ãàòî äðóç³â, ÿê³ äî ëþòîãî öüî-
ãî ðîêó ðîçìîâëÿëè ïåðåâàæíî 
ðîñ³éñüêîþ, òåïåð íàìàãàþòüñÿ 
á³ëüøå ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ. 
Çàðàç áàãàòî óêðà¿íö³â â³ä÷óëè 
ñâîþ ñóá’ºêòèâí³ñòü, ïåðåæèëè 
âëàñí³ âàð³àíòè ä³é, çíàþòü, ùî 
ìîæóòü ä³ÿòè ñàìîñò³éíî. Çíàþòü, 
ùî âîíè âàæëèâ³, ùî â³äð³çíÿ-
þòüñÿ â³ä ñâî¿õ ñõ³äíèõ ñóñ³ä³â, 
³ ñàìå òîìó ìîâà çàðàç â³ä³ãðàº 
äóæå âàæëèâó ðîëü.

Ùî çì³íèëîñÿ ïîð³âíÿíî ç 
2014 ðîêîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ðîñ³ÿ 
îêóïóâàëà óêðà¿íñüêèé ï³âîñòð³â 
Êðèì ³ ïî÷àëà â³éíó íà ñõîä³ êðà-
¿íè?

— Ï³ñëÿ 2014 ðîêó â Óêðà¿í³ 
ä³ÿëè çàêîíè ïðî ïîïóëÿðèçàö³þ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ³íø³ çàêîíè 
ïåðåäáà÷àëè ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèöü, êîëè ö³ âóëèö³ áóëè íàçâàí³ 
íà ÷åñòü ä³ÿ÷³â ðàäÿíñüêî¿ äîáè, 
ÿêèì áóëà ÷óæà Óêðà¿íà, ñâîºþ 
ä³ÿëüí³ñòþ ãíîáèëè óêðà¿íö³â. 
Òåïåð ³í³ö³àòèâè âèõîäÿòü íå ç 
äåðæàâíîãî ð³âíÿ, à â³ä íàñåëåí-
íÿ, ëþäè ³í³ö³þþòü, ÷è¿ì ³ì’ÿì 
íàçâàòè òó ÷è ³íøó âóëèöþ.

ßê³ ùå îçíàêè òîãî, ùî êðà¿íà 
çãóðòóâàëàñÿ, âè áà÷èòå? Îñîáëèâî 
ï³ñëÿ 2014 ðîêó â Í³ìå÷÷èí³ áàãàòî 

«НЕ АДІН НАРОД». СПРОСТОВУЄ 
У НІМЕЧЧИНІ РОСІЙСЬКИЙ МІФ
Наші всюди  Німці потроху починають 
розуміти, що українці і росіяни — це 
не одне й те саме, як вони вважали 
раніше. Про це говорила в інтерв’ю 
німецькому виданню наша землячка. Про 
що ще запитували її німецькі журналісти?

óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ îñîáëè-
âîñòåé. Óêðà¿íö³ ïî÷àëè á³ëüøå 
ï³äêðåñëþâàòè, ùî âîíè ç Óêðà-
¿íè, ³ â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ðîñ³ÿí. 
Âîíè âèÿâëÿþòü ñåáå àêòèâíèìè 
ó÷àñíèêàìè ï³äòðèìêè Óêðà¿íè 
çà êîðäîíîì òà ³í³ö³þþòü ì³òèí-
ãè, çáèðàþòü ïîæåðòâè, êóïóþòü 
íåîáõ³äíå ñïîðÿäæåííÿ äëÿ àð-
ì³¿ ÷è îðãàí³çîâóþòü çàõîäè ïðî 
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó.

ßê âè ñïðèéìàºòå äèñêóñ³þ â Í³-
ìå÷÷èí³ ïðî Óêðà¿íó?

— ß äóìàþ, ùî òóò çðîñòàº ðî-
çóì³ííÿ ö³º¿ êðà¿íè. Êîëè ÿ ïðè-
¿õàëà äî Í³ìå÷÷èíè ó 2018 ðîö³, 
áóëè âèïàäêè, êîëè í³ìö³ îðãà-
í³çîâóâàëè «í³ìåöüêî-ðîñ³éñüê³ 
çóñòð³÷³», àëå çàïðîøóâàëè ëþäåé 
ç Óêðà¿íè òà Á³ëîðóñ³. Â³äòîä³ öå 

çì³íèëîñÿ, ³ òåïåð í³ìö³ ðîçð³ç-
íÿþòü Óêðà¿íó òà Ðîñ³þ.

Àëå âñå æ º îäíà òî÷êà çîðó, 
ÿêà º ïðîáëåìàòè÷íîþ. Öå â³äî-
áðàæåíî ó ôðàç³ «Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ 
³ñòîðè÷íî ïîâ’ÿçàí³».

— Òàê, öå ïðàâäà, àëå ÷àñ-
òî äîäàþòü, ùî Í³ìå÷÷èíà ÷è 
³íø³ êðà¿íè íå ïîâèíí³ âòðó÷à-
òèñÿ â êîíôë³êò. ß ââàæàþ, ùî 
öå íåïðàâèëüíî. Óêðà¿íö³ ñàì³ 
âèð³øóþòü, ç êèì âîíè õî÷óòü 
ï³äòðèìóâàòè ñòîñóíêè, à ïðîòè 
êîãî — äèñòàíö³þâàòèñÿ.

Àëå Óêðà¿íà íå º íàñò³ëüêè 
åêîíîì³÷íî ñèëüíîþ êðà¿íîþ 
ïîð³âíÿíî ç Ðîñ³ºþ, òîìó íàøà 
êðà¿íà ïîòðåáóº çîâí³øíüî¿ äî-
ïîìîãè, ùîá ïðîòèñòîÿòè ðîñ³é-
ñüê³é àãðåñ³¿.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ì³æíàðîäíèé Äåíü á³ëî¿ òðîñ-
òèíè — ùîð³÷íèé äåíü îá³çíàíîñ-
ò³, ùî â³äçíà÷àºòüñÿ 15 æîâòíÿ, 
àáè çâåðíóòè óâàãó íà ñèòóàö³þ 
³ç äîòðèìàííÿì ïðàâ íåçðÿ÷èõ 
ëþäåé. Äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ 
íåçðÿ÷èõ á³ëà òðîñòèíà º îñíî-
âíèì çàñîáîì, ùî çàáåçïå÷óº ¿ì 
áåçïåêó, ìîæëèâ³ñòü îð³ºíòóâà-
òèñÿ òà ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ 
â ïðîñòîð³, æèòè íåçàëåæíèì, 
àêòèâíèì ³ ïîâíîö³ííèì æèòòÿì.

Â Óêðà¿í³ Äåíü á³ëî¿ òðîñòèíè 
ìàëîâ³äîìèé, õî÷à íåçðÿ÷èì ùå 
òðåáà áàãàòî ÷îãî çðîáèòè äëÿ 
çì³íè ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ 
ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî îáðàçó 
ñë³ïî¿ ëþäèíè, îñîáëèâî ó ñâ³äî-
ìîñò³ ïðàöåäàâö³â òà ÷èíîâíèê³â 
³ç âëàäíèõ ñòðóêòóð. ²ñíóº òàêîæ 
÷èìàëî ïðîáëåì ³ ïîòðåá, ïðî ÿê³ 
íàëåæèòü ïîñò³éíî íàãàäóâàòè 
ñóñï³ëüñòâó. Äåòàëüí³øå ïðî öå 
ðîçïîâ³â äèðåêòîð â³ííèöüêîãî 
ó÷áîâî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà 
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ 
(ÓÒÎÑ) Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé.

— Íà Â³ííè÷÷èí³ òðàäèö³éí³ çà-
õîäè äî Äíÿ á³ëî¿ òðîñòèíè ñêà-
ñîâàí³ ÷åðåç íåùîäàâí³ ìàñîâàí³ 
îáñòð³ëè. Àëå öå âñå æ íå ñâÿòî, 
à íàãàäóâàííÿ âñ³ì ïðî ïîòðåáè 
ëþäåé ³ç âàäàìè çîðó. Áî ìè º 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñóñï³ëü-
ñòâà! ×ëåí³â îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ÓÒÎÑ â íàøîìó ðåã³îí³ çàðå-
ºñòðîâàíî 1050. ²ç íèõ áëèçüêî 
450 — ó Â³ííèö³. Âîäíî÷àñ äåÿê³ 
â³ííè÷àíè ç ³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó 
2–3 ãðóïè ùå íå âñòóïèëè äî ëàâ 
íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÒÎÑ, — ïî-
â³äîìèâ Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé. 

Â³í ïî³íôîðìóâàâ, ùî íà â³-
ííèöüêîìó ï³äïðèºìñòâ³ íåçðÿ-
÷èõ ïðàöþº áëèçüêî 140 îñ³á, ³ç 
íèõ 90 — ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Àíàëîã³÷íå ï³äïðèºìñòâî ÓÒÎÑ 
ä³º ³ ó Áàð³. Òàì ïðàöþº áëèçüêî 
70 îñ³á.

— Ðàí³øå íà íàøîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³ ïðàöþâàëî 750 îñ³á. Ñüî-
ãîäí³ äåðæàâà íå äóæå àêòèâíî 
ñïðèÿº ïðàöåâëàøòóâàííþ íåçðÿ-
÷èõ. Ðàí³øå Ôîíä ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó ³ ïðîãðàìè ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè äîïîìàãàëè 

ó ïåðåîñíàùåíí³ ï³äïðèºìñòâà, 
ùî ñïðèÿëî ó ï³äâèùåíí³ éîãî 
êîíêóðåíòîçäàòíîñò³. Íèí³ ö³ ìå-
õàí³çìè íå ïðàöþþòü. Íà æàëü, 
äàëåêî íå âñ³ ÷èíîâíèêè ðîçóì³-
þòü, ùî ïðàöÿ ëþäåé ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ — öå åêîíîì³÷íî âèã³äíî 
íàâ³òü ó â³éñüêîâèé ÷àñ òà ï³ñëÿ 
íüîãî. Ïðàö³âíèêè íàøîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âñå æ ïëàòÿòü ïîäàòêè, 
íàïîâíþþòü êàçíó, — íàãîëîñèâ 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé. 

Ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ ñêëàäàº 2300 ãðè-
âåíü. Çðîçóì³ëî, öüîãî íå âèñòà-
÷àº íà æèòòÿ. Çàêîíîäàâö³ ï³ä-
ãîòóâàëè Çàêîí ïðî îïëàòó ïðàö³ 
ëþäåé, ÿê³ äîãëÿäàþòü ³íâàë³ä³â 
ïî çîðó ïåðøî¿ ãðóïè (ðîçì³ðîì 
äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü; ³ç çàðàõó-
âàííÿì äî òðóäîâîãî ñòàæó). Àëå 
éîãî ÷åðåç â³éñüêîâèé ñòàí ïîêè 
ùî íå âò³ëèëè ó æèòòÿ. Çîêðåìà, 
Êàáì³í ïîêè íå ðîçðîáèâ â³ä-
ïîâ³äíîãî ìåõàí³çìó, íàãîëîñèâ 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé.

Âîäíî÷àñ ó Â³ííèö³, íà â³ä-
ì³íó â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñò, º 
ï³ëüãè äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 

Як заробляють і на що живуть незрячі на Вінниччині

Îëüãà ñïðîñòóâàëà ì³ô 
ïðî òå, ùî óêðà¿íö³ ³ 
ðîñ³ÿíè öå îäèí íàðîä. 
Íà öüîìó ïîñò³éíî 
íàãîëîøóþòü íàø³ 
íèí³øí³ âîðîãè Ольга Мартинюк живе у Німеччині з 2018 року. Каже, що 

німці вже почали розрізняти Росію і Україну як дві різні країни

ïî çîðó. Çîêðåìà, äëÿ íèõ ïå-
ðåäáà÷åíî áåçêîøòîâíèé ïðî-
¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
³ ï³ëüãè íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã (ç ³íâàë³äí³ñòþ ïåðøî¿ 
ãðóïè çíèæêà — 50%, äðóãî¿ — 
30%).

Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÑ ³ 
ï³äïðèºìñòâî íåçðÿ÷èõ, îêð³ì 

ñïëàòè ïîäàòê³â, òàêîæ áåçïîñå-
ðåäíüî äîïîìàãàþòü íàøèì â³é-
ñüêîâèì ³ ïåðåñåëåíöÿì. Íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ä³þòü âîëîíòåðñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿. Âîíî ïðèéìàº íà ñâî¿é 
áàç³ âèìóøåíî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á. 
Òóò øèþòü îäÿã äëÿ â³éñüêîâèõ, 
ñòâîðþþòü ìîäåë³ áðîíåæèëåò³â 
³ ðîçãðóçîê.

В обласній організації УТОС зареєстровано 1050 осіб. Про 
це розповів очільник організації Костянтин Ільницький
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Селфі зі Склерозом
Незвичайна комедія
19.10, поч. о 17.00

Маруся Чурай
Поема для театру
20.10, поч. о 17.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
21.10, поч. о 17.30

Красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл
22.10, поч. о 12.00

Бал негідників
Мала сцена. Комедія для дорослих
22.10, поч. о 17.00

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма
25.10, поч. о 17.00

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

Політ над гніздом зозулі
П’єса
28.10, поч. о 17.30

Потрібен брехун
Комедія
29.10. поч. о 17.30

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Таємничий гіпопотам
Веселі пригоди у джунглях
22.10, поч. об 11.00 та 13.00

Як лисичка пташкою була
Мюзикл
23.10, поч. об 11.00 та 13.00
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Прибулець з майбутнього
Фентезі. 19.10, поч. о 14.40
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)

Максим Оса: Золото песиголовця
Козацькі пригоди. 19.10, поч. о 12.20, 18.50, 21.10
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Тед-мандрівник: Закляття мумії
Анімація
19.10, поч. о 9.30, 11.20, 13.10, 16.50, 18.40
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Рішення піти
Драма. 19.10, поч. о 12.40, 18.00
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Королева — воїн
Історична драма. 19.10, поч. о 10.00, 15.20, 20.40
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Хроніки Веспер
Драма. 19.10, поч. о 10.00
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Як вони біжать
Комедія. 19.10, поч. о 16.50
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Усміхайся
Трилер
19.10, поч. о 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Хеловін. Кінець
Трилер. 19.10, поч. о 12.00, 20.40
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Квиток до раю
Комедія. 19.10, поч. о 10.20, 12.30, 14.40, 16.50, 
19.00, 20.30, 21.10
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Інопланетянка
Анімація. 19.10, поч. о 10.50, 12.40, 14.30
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)
Я працюю на цвинтарі
Драма. 19.10, поч. о 10.10, 16.20,20.20
З 20.10 довідка за тел. (096)00035050)

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

Тед-мандрівник. Закляття мумії
Анімація. 19.10, поч. о 10.00, 12.00, 16.0011
Максим Оса: Золото песиголовця
Козацькі пригоди. 19.10, поч. о 14.00, 18.00

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

Максим Оса: Золото песиголовця
Козацькі пригоди
19.10, поч. о 13.15, 15.30, 17.46, 20.10
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Рішення піти
Трилер. 19.10, поч. о 14.50
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Тед-мандрівник. Закляття мумії
Анімація. 19.10, поч. о 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Хеловін. Кінець
Трилер. 19.10, поч. о 13.30, 14.45, 15.40, 17.50, 
19.40, 20.00
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Королева — воїн
Історична драма. 19.10, поч. о 12.00, 12.15, 17.00, 
17.30, 19.55
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Прибулець з майбутнього
Фентезі
19.10, поч. о 14.20
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Усміхайся
Трилер
19.10, поч. о 18.15
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Квиток до раю
Комедія. 19.10, поч. о 13.00, 18.00, 20.15
З 20.10 довідка за тел. 0800308111
Швидкісний поїзд
Екшн. 19.10, поч. о 15.15, 19.50
З 20.10 довідка за тел. 0800308111

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

КІНО

Виставка «Наші Хвостики. Варта добра»
В краєзнавчому музеї відкрилась неймовірна ви-
ставка, 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 ви-
падки ставлення до тварин, які показали величезний 
ступінь добра та емпатії українців до наших постій-
них 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 на-
прями. Традиції подільської кераміки і сучасні 
сюжети поєднані у творах викладачів та студентів 
Тульчинського Фахового Коледжу Культури. Ані-
малістичний жанр у техніках авторської ляльки 
представили учні Центру «Барви України». Декора-
тивну 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 зо-
оволонтерам, зокрема муніципальному притулку для 
тварин, коштами, що будуть зібрані з продажу робіт, 
представлених в експозиції.
Побачити найдобрішу виставку можна 
до 23 жовтня.

ВИСТАВКА

Сергій Асафатов 7 листопада у Вінниці
Його оксамитовий голос заворожує, а творчість 
є магічною сумішшю — лірикою, що стосується 
кожного! Надзвичайний Сергій Асафатов 7 лис-
топада о 19.00 у театрі ім. Садовського з великим 
сольним концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ! 
«Море», «Люди ідуть від людей», «Дякую за сві-
танки», «Туман» — будуть всі улюблені хіти та нові 
прем’єри, виняткова атмосфера та незабутній 
вечір, повний сюрпризів і якісної української му-
зики! Приходьте за особливими емоціями! Квитки 
від 270 до 440 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua 
та у касах міста. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63.

Міша Крупін 
13 листопада у 
Вінниці
Вайб його пісень скоряє 
всіх! А те, як запалює Міша 
Крупін на своїх концертах 
— взагалі не описати! Треба 

бачити і відчувати наживо! Вінничани, не пропустіть 
13 листопада о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» 
вибуховий концерт Міші Крупіна. Кожний його хіт — 
це яскрава суміш качових ритмів сучасного репу із 
блюзово-джазовими родзинками, блискуча іронія і 
шалена енергетика. На концерті будемо запалювати, 
разом співаючи улюблені драйвові пісні, і водночас 
— допомагати ЗСУ! Квитки – 440 грн. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, готелі «Франція», 
Royal pub, «Артинов», «CHERDAK», магазинах «Rock-
n-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin», центрі «Origami».

Стендап зі збором 
коштів для ЗСУ
Запрошуємо вас на виступ 
двох чудових коміків.
Фелікс Редька, який займа-
ється гумором вже більше 
5 років і живе в Сумах. 
Всього 30 км від росії. 

Фелікс має власний ютуб-канал, на якому першим 
випустив стендап про воєнні часи в бункері. 
Також має ютуб-проєкт про несправнього мера 
Анатолія Почечуна — де Фелікс виступає голо-
вним актором.
Тарас Яремій, який вже більше 5 років займається 
гумором на заході і живе за 30 км від Польщі. Тарас 
брав участь у регіональній Лізі Сміху, першим зі 
стендап коміків став знаменитим у ТікТок. Чоловік з 
унікальною харизмою. Володар справжнього чоло-
вічого голосу. Тарас також має власний ютуб-канал, 
який активно розвивається.
Хлопці давно дружать, вже виступали разом і тепер 
їдуть у Всеукраїнський тур у 30 міст, який назива-
ється: Схід та Захід давно разом! І 19 жовтня хлопці 
будуть у Вінниці. Тарас розкаже історії з галицьким 
присмаком, традиціями і поділиться трохи культу-
рою, в якій він виріс. Фелікс підготував жарти про 
схід України, людей та життя.
Чим вони відрізняються? А нічим, всі ми українці і 
нема чого нас розділяти. Прийдіть, послухайте та 
зрозумійте це на власному досвіді.
Початок о 19.00 в креативному просторі «Артинов».

Комедія «Про що мовчать чоловіки»
Особлива вистава, на яку варто йти з коханою по-
ловинкою! Незабутні години радості 11 листопада
о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» всім подарує 
всесвітньовідома комедія для дорослих «Про що
мовчать чоловіки». Це сучасна, яскрава вистава у 
жанрі стендап про любов і стосунки, чоловіків і
жінок! Буде вибухово і до сліз дотепно! У головній 
ролі – зірка фільму «Довбуш» й Івано-
Франківського театру Олексій Гнатковський. Квитки 
від 270 до 420 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та 
у касах у готелі «Франція», театрі, Royal pub, «Арти-
нов», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Арсен Мірзоян 
4 грудня у Вінниці
Арсен Мірзоян у Вінниці 
одразу з двома концерта-
ми! Свою нову концертну 
програму співак презентує 
4 грудня о 16.00 і 19.00 у 

театрі ім. Садовського. 
Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мура-
шок! Почуємо всі улюблені пісні та нові вражаючі
хіти! Готуйтеся до двох годин шаленого драйву, 
яскравого світлового шоу, справжньої чоловічої
лірики і фантастичної енергетики, перед якою не-
можливо встояти. Квитки від 280 до 620 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», Royal pub, «Артинов»,
«CHERDAK», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік», 
«Aladdin», центрі розвитку «Origami».

Концерт «Epolets» у Вінниці
Одна з кращих рок-груп України - Epolets дає акус-
тичний концерт у Royal Pub у Вінниці. На концерті 
звучатимуть акустичні версії улюблених пісень і 
нові композиції зі свіжого альбому.  Гурт об’єднує 
всіх українців, які люблять рок музику, задля того, 
щоб купити тачки для наших воїнів! Потрібно:
 PICK UP TRUCK (для військової частини А0342)
 SUV позашляховик (для відділення спец.призна-
чення при А0583)
 SUV позашляховик (для 98-го батальону ТРО 
Азов|Дніпро)
Загальна сума сбору = 16.000$ (якщо зберемо 
більше — купимо ще тачки). Приходь на концерт 21 
жовтня о 18.00. Телефонуй: (063)302-02-13 або од-
разу біжи до нас за адресою: пр. Коцюбинського, 39

Благодійний концерт «Авіатора»
22 жовтня гурт «Авіатор» презентує нову про-
граму «4.5.0.» на Ексклюзивному Благодійному 
концерті в Royal pub. Концерт відбудеться з 
метою збору коштів на підтримку ЗСУ, адже ми 
маємо об’єднувати зусилля на підтримку України. 
Гурт вже 17 років на музичному Олімпі — це вік 
і досягнення, як не крути. На початку музичної 
кар’єри гурт AVIATOR на українській сцені був як 
ковток свіжого повітря. Команда відразу захопила 
аудиторію та надовго оселилася в чартах провідних 
радіостанцій. Нові хіти гурту так само порадують 
шанувальників, як і 17 років тому. Переконатися 
в тому можна о 19.00. Вхід — 300 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
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***
Дорослий — це тоді, коли йдеш 
узимку вулицею без шапки та 
розумієш, що ти бовдур.

***
— Мені здається, що сьогодні ви 
кашляєте легше.
— Так, лікарю, я практикувався всю 
ніч.

***
— Кохана, ти така бліда, тебе треба 
показати лікарю.
— Ні, мене треба показати морю.

***
На мосту стоять двоє англійців. Аж 
чують — крики:
— Допоможіть! Я не вмію плавати!
Один в іншого питає:
— Ви вмієте плавати?
— На жаль, ні.
— І я не вмію. Але ж ми не кричимо 
про це на все місто!

***
Чоловікам теж у коханні важко… 
Зустрінеш жінку своєї мрії, а у неї 
вже і чоловік, і коханець є.

***
Чоловік прокидається о третій 
годині ночі, не дуже добре 
почувається й телефоном викликає 
особистого лікаря. Той приїздить, 
обстежує пацієнта й каже:
— Будь ласка, запросіть своїх дітей, 
адвоката й нотаріуса.
— Все так погано, лікарю? Я помру?!
— Ні, просто я не хочу бути єдиним, 
кого не знати навіщо піднімають із 
ліжка о третій годині ночі.

***
Пастор до дружини:
— Сьогодні я ощасливив сім осіб.
Дружина:
— В який спосіб?
Пастор:
— Одружив три пари.
Дружина:
— То ж тільки шість осіб?
Пастор:
— Так. Але і я ж одружував їх 
не безкоштовно.

***
Священник у пустелі зустрівся з 
левом. Почав молитися з переляку:
— О, Боже! Молю тебе, вклади 
цьому леву християнські почуття!
Лев сідає на задні лапи, схиляє 
голову і вимовляє:
— Благослови, Господи, їжу, яку 
я зараз прийму.

***
— Мам, ти чого мене в чорний 
список кинула?
— Від тебе спам йшов!
— Який ще спам, мамо?
— Ну щось на кшталт: поповни 
баланс, мені нова куртка потрібна, 

завтра на кіно грошей підкинь…

***
— Клює?
— Вчора я 25 щук і 40 карасів 
спіймав!
— А ви знаєте, хто я такий?
— Ні.
— Я інспектор рибнагляду.
— А ви знаєте, хто я?
— Ні.
— Я перший брехун у районі!

***
Хлопець вчить дівчину по 
телефону, як користуватися 
фотошопом:
— Відкрий 1-е вікно, потім 2-е, 
потім закрий 1-е. Вийшло?
— Вийшло.
— Що стало?
— Холодно стало.

***
Маленький син вбігає в кімнату 
до мами і гірко плаче. Мама:
— Чому ти плачеш?
Син, крізь сльози:
— Ми з татом були на рибалці, 
тато впіймав велику рибу, а коли 
витягав вудку, волосінь обірвалася, 
і риба втекла. Мама, посміхаючись:
— Ну, так а що тут плакати?.. Ти 
вже дорослий хлопчик і повинен 
розуміти, що в таких ситуаціях 
треба не плакати, а сміятися!..
— Так я і засміявся!..

***
Два алкоголіки сидять в калюжі, 
підходить поліцейський:
— Що ви тут робите?
— А ти хто такий?
— Поліцейський.
— Ти морський чи сухопутний.
— Мабуть, сухопутний.
— Ну, то чого в морські справи 
лізеш?

***
— Ти чому така п’яна?
— Мене Юлька напоїла!
— А ти що, відмовитися не могла?
— Вона мені погрожувала!
— Чим?
— Якщо я не вип’ю, вона мені 
більше не наллє!

***
Сьогодні заходжу в автобус, а там 
такий красень сидить, що мене аж 
у жар кинуло.
В голові відразу сцени 
голлівудських фільмів попливли… 
а він, гад, встає і каже: Сідайте, 
тітонько.

***
— Дорога, чому ти перестала 
голити ноги???
— Милий, живучи з тобою, 
я зрозуміла, що це єдине хутро, яке 
я можу собі дозволити…)

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Цей тиждень може виявити-
ся занадто складним і супер-
ечливим, щоб ви встигли 
розібратися в ситуації. Зараз 
важливіше зосередитися 
на приватних проблемах та 
побутових дрібницях. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня все пройде 
більш-менш добре, залежно 
від того, як ви реагуватимете 
на складності, що виника-
ють. Важливо довести собі 
та оточуючим, що маєте 
повне право на самостійні 
рішення. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня у вас з’явиться 
шанс навчитися чогось но-
вого і, як з’ясується пізніше, 
необхідного. Швидкість, 
активність, нестандартні 
рішення, миттєва реакція 
на те, що відбувається, 
допоможуть перетворити 
вашу роботу на справжнє 
задоволення. 

РАК 
Цей тиждень пройде вдало, 
все буде вдаватися. По-
старайтеся утихомирити свої 
амбіції і не придушувати 
своєю ерудицією оточуючих, 
краще перейти на наукову 
чи творчу роботу, яка від-
криє для вас дуже цікаві 
перспективи.

ЛЕВ 
Перш ніж прийняти важливу 
пропозицію, вам необхідно 
все продумати і не тішитись 
на гарну упаковку, важлива 
все-таки суть. Постарайтеся 
не втручатись у конфлікти 
без особливої   потреби.

ДІВА 
Заспокойтесь і не метушіть-
ся, пливіть за течією. Скоро 
вона сама винесе вас туди, 
куди треба. На роботі мож-
ливі проблеми, пов’язані зі 
спотворенням інформації. 
Намагайтеся раціонально 
витрачати ваші сили, уни-
кайте навантажень.

ТЕРЕЗИ 
Ви на гребені хвилі та 
в центрі уваги. Навіть плітки 
роблять вам карколомну 
рекламу. Ви товариські і 
привабливі, вихор нових 
зустрічей та знайомств захо-
пить вас. В особистому житті 
не варто зайве вередувати і 
чіплятися через дрібниці. 

СКОРПІОН 
Цього тижня у вас спостері-
гається зростання активнос-
ті, все на збільшення, все 
на користь. Поступово зрос-
тає ваш авторитет на роботі, 
оточуючі чекатимуть на ваші 
своєчасні та мудрі поради. 

СТРІЛЕЦЬ 
У вас може виникнути 
стільки різносторонніх інтер-
есів, що вдома ви станете 
поодиноким гостем. Гарний 
тиждень для творчих почи-
нань, фізичної активності та 
змін в особистому житті.

КОЗЕРІГ 
Відкиньте всі свої амбіції і 
постарайтеся поводитися 
скромно. Це дозволить вам 
швидше досягти результату. 
Постарайтеся зробити ті 
справи, які важливі для вас, 
в першу чергу, інакше ви 
можете захопитися вирішен-
ням чужих проблем.
 
ВОДОЛІЙ 
Цього тижня розширяться 
ваші можливості, але чи го-
тові ви брати на себе відпо-
відальність? Не переванта-
жуйте себе зайвою роботою, 
вона від вас не втече. 

РИБИ 
Не слід поспішати із здій-
сненням сміливих планів, 
перешкод буде надто бага-
то, краще присвятити час 
завершенню старих справ. 
Ви будете здатні на блискучі 
імпровізації, але якщо ви 
постараєтеся підготуватися, 
справа піде ще краще.
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