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ПРО ДОЛІ ЖІНОК 
З КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ
На що сподіватись, йдучи 
на зустріч із жінками, які 
опинились у скруті? Очікуєш 
побачити «долину болю і 
печалі». Натомість, кризовий 
центр «Ми поруч» зустрічає 
домашнім затишком

«ЇЗДИМО ДО СВОЇХ»
Допомогу юриста, психолога 
та консультанта з пошуку роботи 
безоплатно надають спеціалісти 
організації Veteran Hub для 
ветеранів та їх сімей. Викликати 
фахівців можна навіть до себе 
додому. Розповідаємо, як це 
працює с. 7с. 15
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ЩО Є В ПУНКТАХ ОБІГРІВУ с. 9

СТРІЛЯЮ НЕ В ЛЮДИНУ, А В ЦІЛЬ
ІНТЕРВ’Ю ЗІ СНАЙПЕРОМ

 ЧОМУ НЕМАЄ МРТ 
У «ПИРОГОВЦІ»? с.10

513269

ЗІБРАЛА МАЙЖЕ 70 ТИС. 
ГРИВЕНЬ ДЛЯ ЗСУ с.3

468084

грн

РЕКЛАМА

Строкову службу 
він проходив 
у морському 
спецназі. Коли 
демобілізувався, 
сказав: «В армію 
більше ні ногою». 
Але у 2014-му пішов 
на війну, рік служив 
у районі АТО
У лютому нинішнього 
року разом із друзями 
добровольцем 
прийшов у свою 
частину. Служить 
снайпером. Воїн щиро 
відповів на всі питання 
нашого журналіста, 
крім одного с.8
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Хотят лі рускиє 
вайни?

Çàðàç íà ðîñ³¿ ðîñòóòü ð³ç-
íîãî øòèáó ñîöîïèòóâàí-
íÿ, êîòð³ ïðàêòè÷íî óñ³ çà-
ñâ³ä÷óþòü íåóõèëüíèé ñïàä 
ï³äòðèìêè ðîñ³ÿíàìè â³éíè 
â Óêðà¿í³. Çâ³ñíî, ñîöîïè-
òóâàííÿì â ðîñ³¿ ñêëàäíî 
äîâ³ðÿòè, àëå íàâ³òü çà óìîâ 
æîðñòîêî¿ öåíçóðè ìåä³à ³ 
êîíòðîëüîâàíîñò³, ³ øåëüìó-
âàíü ñîö³îëîã³ºþ, öåé ôàêò 
âàæêî ïðèõîâàòè — ðóñê³ âñå 
ìåíøå ï³äòðèìóþòü â³éíó 
ïóò³íà ³ ñâîº¿ àðì³¿ â Óêðà¿í³. 

Àëå º îäíå àëå. Âîíè 
íå ï³äòðèìóþòü íå ïðîñòî 
â³éíó ³ íàïàä íà Óêðà¿íó, 
à ñàìå òàêó â³éíó, â ÿê³é âîíè 
ïðîãðàþòü. Äëÿ íèõ öå ÿê 
ðîç÷àðóâàííÿ ó ôóòáîëüí³é 
çá³ðí³é, ÿêà äóº â äðóãîìó 
òàéì³ òðè íóëü — âñ³ ðîç-
÷àðîâàíî ïåðåìèêàþòü òåëå-
â³çîð íà ³íøèé êàíàë.

Òîìó íå âàðòî îáìàíþâà-
òèñü ïðàâäèâîþ ñîö³îëîã³-
ºþ — âàðòî ïðàâèëüíî ¿¿ ³í-
òåðïðåòóâàòè. ßêáè ïóò³íñüêà 
àðì³ÿ ìàëà á³ëüøå óñï³õ³â — 
òî ³ ï³äòðèìêà ðîñ³ÿíàìè 
â³éíè áóëà á âèùîþ. Äîõî-
äèòü äî ñì³øíîãî — ñàìó â³-
éíó âîíè âæå íå äóæå ï³äòðè-
ìóþòü, à îò àíåêñ³þ òåðèòî-
ð³é — äóæå íàâ³òü. Ëàêìóñîì 
ó ö³é êàø³, êîòðîþ íàïõàí³ 
ãîëîâè ðîñ³ÿí — º àíåêñ³ÿ 
Êðèìó. Âîíà áóëà ïðèéíÿòà ³ 
ï³äòðèìàíà àáñîëþòíî ³ áåç-
çàïåðå÷íî óñ³ìà.

Ìè âñ³ ñòî ðàç³â äîð³êàëè 
Çàõîäó íà ñëàáêó ðåàêö³þ 
çà àíåêñ³þ Êðèìó, àëå ðåàê-
ö³ÿ ñàìèõ ðîñ³ÿí íà öþ ïîä³þ 
º íàéâàæëèâ³øîþ. ßêáè âîíè 
âæå òîä³ ñïðàâä³ ââàæàëè öå 
íåïðèéíÿòíèì ³ âèñëîâè-
ëè öå ñâî¿é âëàä³ — òî ö³º¿ 
â³éíè á íå áóëî. Ðóñê³ õî÷óòü 
íàøó çåìëþ, õî÷óòü â³éíó ÿê 
ÿâèùå ³ ïðîöåñ. ¯ì öå ïî-
äîáàºòüñÿ. Âñå ³íøå — â³é-
ñüêîâ³ ïðîðàõóíêè, â³äáèò³ñòü 
ñàìîãî ðóñêîãî ïðåçèäåíòà, 
ïðîïàãàíäà — âîíî âòî-
ðèííå. Ïðîïàãàíäà íå ò³ëüêè 
òðàíñëþº òå, ùî ïîòð³áíî, 
à ³ òå, ùî ëþäè õî÷óòü ÷óòè. 
Íå âàðòî îáìàíþâàòèñü àð-
ãóìåíòàìè íà êøòàëò «ãîëîâè 
ðîñ³ÿí çàäóðèâ çîìáîÿùèê». 
Î, í³, âîíè ñàì³ ÷åêàëè âè-
ïóñê³â Ñêàáººâî¿ ³ Ñîëîâéîâà 
íà÷å íîâó ñåð³þ óëþáëåíî-
ãî ñåð³àëó. Õîòÿò ë³ ðóñêèº 
âàéíè? Ñïðàñ³òº â «êðèì-
ñüêî¿ âåñíè».

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи треба заборонити використання мопедів, бензопил, мотокос тощо під час тривоги?

ÍÎÂÈÍÈ

БЛОГЕР

ЄВГЕН ВАСИЛЕВСЬКИЙ
— Існують санітарні норми 
за рівнем шуму. І заборонено 
використовувати транспорт, 
які ці норми порушує. Навіщо 
вигадувати нові заборони.

ОЛЬГА КРАВЧУК
— Давно пора! Навіть до війни 
ці мотоциклісти лякали людей 
та тварин у місті. Усе всере-
дині здригається, коли один 
із них мимо пролітав. 

НАТАЛІЯ МАКАРОВА
— Коли всі знервовані, то бу-
дуть заважати будь-які зву-
ки. Потрібно працювати над 
цим суспільним психозом, 
а не підживлювати його.

ОЛЕКСАНДР БОЙКО
— Це погана ідея. Для когось 
мопед є єдиним засобом пе-
ресування. І всього, що ство-
рює шум, не заборониш, це 
пуста трата часу і коштів.

КСЮША КАЛУЦЬКА
— Таке враження, що метало-
бази і цементний завод лише 
і чекають тої тривоги, щоб 
почати бахкати.  І працюють 
цілодобово.

РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
— А мене дратує шум від при-
биральної машини.То що, не 
прибирати місто? Думаю, що 
мотоциклісти, як й інші мо-
жуть їздити, куди хочуть. 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

— Íàø áóäèíîê 
áóâ çäàíèé â åêñ-

ïëóàòàö³þ 40 ðîê³â òîìó. Êîëè 
ÿ ñòàâ óïîâíîâàæåíèì ïî áóäèíêó, 
òî â ï³äâàë³ æàáè êâàêàëè. Ø³ñòü 
ðîê³â òîìó ìè éîãî êàï³òàëüíî 
â³äðåìîíòóâàëè: ïðèáðàëè ñì³òòÿ, 
çàì³íèëè ãàðÿ÷å ³ õîëîäíå âîäî-
ïîñòà÷àííÿ. Ðîáîòè ïî âñüîìó 
áóäèíêó áóëî âèêîíàíî ÷èìàëî, 
àëå öåé ï³äâàë í³êîëè íå ïëàíó-
âàâñÿ ï³ä óêðèòòÿ, — êàæå óïîâíî-
âàæåíèé ïî áóäèíêó Îëåêñàíäð 
Ï’ÿòèõ.

Â ê³íö³ ñåðïí³ ìè ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî òå, ÿê ìåøêàíö³ ïî÷àëè 
ðîáèòè óêðèòòÿ ó öüîìó áóäèíêó. 
Íåùîäàâíî ðîáîòè çàâåðøèëè, 
ïîäèâèëèñÿ íà ðåçóëüòàò.

НАДИХНУВ ПРИКЛАД ІНШИХ 
ВІННИЧАН

×îìó âçÿëèñÿ çà ïåðåîáëàäíàí-
íÿ ï³äâàëó ï³ä óêðèòòÿ? Ïîáëèçó 
¿õíüîãî áóäèíêó, â êðîêîâ³é äî-
ñòóïíîñò³, íåìàº ³íøèõ ñõîâèù. 
Òîæ äîâåëîñÿ øóêàòè áåçïå÷íå 
ì³ñöå ó âëàñí³é áàãàòîïîâåðõ³âö³.

— Ëþäè â ïåðøèé òèæäåíü 
â³éíè ðåãóëÿðíî ñïóñêàëèñÿ â ï³ä-
âàë. Ëþäåé áóëî áàãàòî, à ì³ñöÿ 
ìàëî. Çðîçóì³â, ùî òðåáà îáëàøòî-
âóâàòè öå ïðèì³ùåííÿ, ùîá áóëî 
âñ³ì êîìôîðòíî. Ç³áðàëè ³í³ö³à-
òèâíèõ æèòåë³â é ïî÷àëè ïðîñòî 
ç ïðèáèðàííÿ, — êàæå Îëåêñàíäð.

Íà ãëîáàëüí³ çì³íè, êàæå óïî-
âíîâàæåíèé ïî áóäèíêó, íàäèõíóâ 
ïðèêëàä ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåð-
õ³âêè íà Ñòåëüìàõà.

— Òàì ëþäè çîðãàí³çóâàëèñü ³ 
ïåðåðîáèëè âëàñíèé ï³äâàë ï³ä 
óêðèòòÿ. Íàâ³òü òóàëåò çðîáèëè. 
ß ïîäóìàâ, à ÷îãî ìè òàê ñàìî 
íå ìîæåìî? Îò ³ çðîáèëè, — êàæå 
Ï’ÿòèõ.

Ùîá çá³ëüøèòè êîðèñíó ïëîùó 
â ï³äâàë³, ðîçâàëèëè êîìîðè ìåø-
êàíö³â. Ëþäè íà öå ïîãîäèëèñÿ, áî 
âëàñíà áåçïåêà âàæëèâ³øà çà ñàðà¿.

— Äàë³ ìè ïîá³ëèëè òà ïîôàðáó-
âàëè ñò³íè, çðîáèëè ùå îäèí âèõ³ä 
³ç ï³äâàëó. Â³í àâàð³éíèé, ÿêùî 
îñíîâíèé ïðîõ³ä çàâàëèòü. Á³ëü-
ø³ñòü ðîá³ò âèêîíóâàëè âëàñíèìè 
ñèëàìè, ãðîø³ âèòðà÷àëè ò³ëüêè 
íà ìàòåð³àëè, — ðîçêàçàâ óïîâíî-
âàæåíèé ïî áóäèíêó.

Ùî íàéö³êàâ³øå, òî ìåøêàíö³ 
íå ïëàòèëè çà ðåìîíò óêðèòòÿ. 
Âäàëîñÿ çàëó÷èòè ñïîíñîðñüêó 
äîïîìîãó.

ДЕ БРАЛИ ГРОШІ
Íàéá³ëüøà ³, íàïåâíî, íàéäî-

ðîæ÷à ðîáîòà, ÿêà áóëà âèêîíàíà 

ПІДВАЛ НА ЯНГЕЛЯ 
ПЕРЕРОБИЛИ В УКРИТТЯ
У безпеці та в комфорті  Мешканці 
багатоповерхівки на Янгеля, 69 закінчили 
облаштування укриття у своєму будинку. 
Роботи виконали чимало: пофарбували 
стіни, вирівняли підлогу, поставили 
стільці та провели інтернет. А що цікаво, 
то на ремонт підвалу не витрачали гроші 
мешканців будинку. Де тоді брали кошти?

ï³ä ÷àñ ðåìîíòó óêðèòòÿ — öå 
áåòîííà ñòÿæêà ï³äëîãè.

— Äîïîì³ã ì³ñöåâèé äåïóòàò 
Ïåòðî Áàá³é. Çà éîãî ãðîø³, 
à öå áëèçüêî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
çðîáèëè áåòîííó ñòÿæêó ï³äëîãè 
ó ï³äâàë³, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Ï’ÿòèõ. — Ïîò³ì ôîíä ãðîìàäè 
«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» ïðîâîäèâ 
ãðàíòîâèé êîíêóðñ «Óêðèòòÿ 
äëÿ æèòòÿ». Ïîäàâ çàÿâêó ³ âè-
ãðàâ 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà îá-
ëàøòóâàííÿ óêðèòòÿ. À ùå ìè 
îòðèìàëè ²íòåðíåò ó ï³äâàë³: öå 
íàø ì³ñöåâèé ïðîâàéäåð, êîìïà-
í³ÿ «Åâåðåñò» ïðîêëàëà ìåðåæó, 
ïîäàðóâàëà ðîóòåð ³ íàäàº áåç-
îïëàòíî ³íòåðíåò-òðàô³ê.

ßêðàç çà êîøòè ç ãðàíòó 
â ï³äâàë³ ïîôàðáóâàëè ñò³íè òà 

ïðîêëàëè îñâ³òëåííÿ. Âäàëîñÿ 
áåçîïëàòíî çàâåçòè ñò³ëüö³ äëÿ 
óêðèòòÿ.

— Ìåáë³ ùå çàâîçèìî, ùîá 
çðîáèòè ñïåö³àëüí³ ì³ñöÿ, äå 
ìîæíà áóäå íå ëèøå ñèä³òè, à é 
ìîæíà áóäå ïðèëÿãòè, íà âè-
ïàäîê, ÿêùî äîâåäåòüñÿ äîâãî 
ïåðåáóâàòè â óêðèòò³, — ñêàçàâ 
óïîâíîâàæåíèé ïî áóäèíêó.

— Áàãàòî ëþäåé íå â³ðÿòü, ùî 
ó ï³äâàë³ ìîæíà âðÿòóâàòèñü â³ä 
áîìá ðîñ³ÿí, — êàæå æóðíàë³ñò.

— Áàãàòî íå â³ðÿòü, àëå ïî-
äèâ³òüñÿ ñþæåòè òåëåêàíàë³â 
ç ³íøèõ ì³ñò. Ñàìå ó ï³äâàëàõ 
óêðèâàþòüñÿ â³ä ðîñ³éñüêèõ ðà-
êåò æèòåë³ Çàïîð³ææÿ, Äí³ïðà òà 
³íøèõ ì³ñò. ²íøîãî óêðèòòÿ â íàñ 
íåìàº, — â³äïîâ³â Îëåêñàíäð.

Íà ðåìîíò âèòðàòèëè 
îð³ºíòîâíî 25 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷èì 
âèäîì ðîáîòè 
âèÿâèëàñÿ áåòîííà 
ñòÿæêà ï³äëîãè

ВОЛОДИМИРВОЛОДИМИР
ГЕВКОГЕВКО

Питаємо в Олександра, а чи бу-
дуть в їхньому будинку робити 
пункт тимчасового обігріву? 
Зокрема, встановити обігрівачі 
та генератор в укритті; чи об-
лаштувати пічку на дровах, щоб 
в разі ракетних атак по вінницькій 
інфраструктурі люди не мерзли 
в будинку.
— Я вже придивлявся до купівлі 
буржуйки. На Центральному рин-

ку за неї просять 7000 гривень, 
плюс треба кошти на димохід. 
Але в нас таких грошей немає. 
Мешканці в нашому будинку — 
це, переважно, пенсіонери. Якщо 
буде спонсорська допомога чи 
черговий конкурс у місті, спрямо-
ваний на облаштування пунктів 
обігріву, то ми готові долучитися 
й до цього, — сказав уповноваже-
ний по будинку.

Якщо буде спонсор — готові робити пункт обігріву

Перечекати повітряну тривогу у Ві-
нниці можна у 1 144 укриттях. Це 
об’єкти державної, комунальної 
та приватної власності. Останні-
ми опікуються бізнес та мешканці 
житлових будинків, повідомили 
на сайті Вінницької міської ради.
«З двох тисяч багатоповерхівок, 
які є у місті, тільки близько 60% 

віднеслися відповідально до обла-
штування укриттів (на 19 жовтня — 
авт.), — зазначив міський голова Ві-
нниці Сергій Моргунов. — Так само 
і по бізнесу. Є випадки, коли ми 
змушені були направляти відповід-
ні документи до правоохоронних 
органів, бо підприємці не належно 
утримували ті чи інші об’єкти».

У місті наразі відсутня програма 
підтримки з облаштування укриттів 
у багатоповерхівках. Натомість є 
програма компенсацій витрат 
на облаштування пунктів обігріву.
Якщо мешканці забажають при-
дбати генератор, обігрівачі та пере-
обладнати своє укриття під пункт 
тимчасового обігріву, то 50% від 

витрат міська влада компенсує. 
Втім, не грошима, а ремонтом 
спільного майна багатоповерхів-
ки — це може бути, наприклад, 
заміна вікон у під’їзді.
Консультації по пунктах обігріву 
можна отримати за номером те-
лефону департаменту житлового 
господарства: (0432) 59–52–19.

У Вінниці немає програми підтримки укриттів

Олександр П’ятих каже, що вони надихнулися прикладом 
жителів на Стельмаха. Там мешканці зорганізувалися і самі 
зробили укриття
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Îäíîãî ðàçó âîíè ïîáà÷èëè 
íà ðèíêîâ³é ïëîù³ âèñòóï ìó-
çè÷íîãî êîëåêòèâó ç Â³ííèö³. 
Ìóçèêàíòè çáèðàëè êîøòè äëÿ 
àðì³¿.

Ìàòè ç äîíå÷êîþ ïåðåãëÿíó-
ëèñÿ.

— Ìè çðîçóì³ëè îäíà îäíó, 
ÿê êàæóòü, áåç ñë³â, — ðîçïîâ³-
äàº ïàí³ Îëüãà. — Ìàð³éêà âè-
ð³øèëà ³ ñîá³ ñïðîáóâàòè. Ó íå¿ º 
ñèíòåçàòîð «ßìàõà». Âçÿëè äîçâ³ë 
ó ì³ñüêðàä³. Âèð³øèëè, ùî âè-
ñòóïàòè áóäå ó ñóáîòó é íåä³ëþ. 
Ó òàê³ äí³ íà ðèíêó çáèðàºòüñÿ 
áàãàòî ëþäåé. Âèçíà÷èëèñÿ ç ì³ñ-
öåì. Çàïèòàëè äîçâîëó ó êåð³âíè-

êà àïòåêè, ÷è ìîæíà ï³äêëþ÷èòè 
³íñòðóìåíò äî ìåðåæ³. Çäàâàëîñÿ, 
âñå ïðîäóìàëè, àëå…

— Äèòèíà íàñò³ëüêè õâèëþâà-
ëàñÿ, ùî ÿ ïðîïîíóâàëà ¿é â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä çàäóìó, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Îëüãà. — Àëå æ òàòîâ³ òåæ 
ñòðàøíî! Òàê³ ñëîâà ïî÷óëà â³ä 
äîíüêè. Õâèëþâàííÿ çíèêëî óæå 
íà ïåðøîìó êîíöåðò³ ï³ñëÿ ïåð-
øîãî ç³ãðàíîãî òâîðó. Äî Ìàð³é-
êè ïî÷àëè ï³äõîäèòè ëþäè. Êî-
æåí äÿêóâàâ ³ çàëèøàâ ïåâíó ñóìó 
ãðîøåé. Êð³ì ãðîøåé, ïðèãîùàëè 
öóêåðêàìè, ÿáëóêàìè. Ï³ä³éøëè 
çíàéîì³ ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè — 
âîíà ñòàëà óñì³õàòèñÿ ¿ì. Âñå öå 
äîäàëî óïåâíåíîñò³.

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Íèí³øíüîãî ë³òà 
Ìàð³éö³ Âëàñåíêî 
âèïîâíèëîñÿ â³ñ³ì 
ðîê³â. Äåíü íà-

ðîäæåííÿ ó íå¿ 8 ñåðïíÿ. Ñàìå 
ï³ñëÿ òîãî â³äáóâñÿ ¿¿ ïåðøèé 
³ìïðîâ³çîâàíèé êîíöåðò íà ï³ä-
òðèìêó â³éñüêîâèõ.

Ä³â÷èíêà ç ì³ñòà Áàð. Íàâ÷à-
ºòüñÿ ó ì³ñöåâ³é ã³ìíàç³¿ ¹ 2. 
Ï³ñëÿ óðîê³â â³äâ³äóº çàíÿòòÿ 
ó ìóçè÷í³é øêîë³ ïî êëàñó ôîð-
òåï³àíî. Íåîäíîðàçîâî âèñòóïàëà 
ó ð³äíîìó ì³ñò³. Ñ³ì ðàç³â ïåðå-
ìàãàëà àáî ñòàâàëà ëàóðåàòîì 
êîíêóðñ³â ³ ôåñòèâàë³â þíèõ 
ìóçèêàíò³â ó Â³ííèö³ ³ Êèºâ³.

Íàãîðîäæåíà ìåäàëëþ «Çà âî-
ëîíòåðñòâî», îòðèìàëà ïîäÿêó â³ä 
ì³ñüêîãî ãîëîâè ì³ñòà Áàðó «Çà äî-
ïîìîãó Çáðîéíèì ñèëàì Óêðà¿íè».

Ç Ìàð³éêîþ ³ ¿¿ ìàìîþ Îëüãîþ 
ðîçìîâëÿëè ó íåä³ëþ, 23 æîâòíÿ. 
Íà òîé äåíü ä³â÷èíêà çàðîáèëà 

68,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ñò³ëüêè ãðî-
øåé ¿é çàïëàòèëè ï³ä ÷àñ ³ìïðî-
â³çîâàíèõ êîíöåðò³â íà ðèíêîâ³é 
ïëîù³ ð³äíîãî ì³ñòà.

НАДИХНУЛИ ВУЛИЧНІ 
МУЗИКАНТИ

— Ó íàñ âñå ïî÷èíàëîñÿ ç âå-
ëèêîãî õâèëþâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Îëüãà. — ß íå ìîãëà ñåáå 
ñòðèìàòè ï³ñëÿ îäí³º¿ òåëåôîííî¿ 
ðîçìîâè ç ÷îëîâ³êîì. Þð³é ðîç-
ïîâ³â, ùî ¿ì äóæå ïîòð³áåí àâòî-
ìîá³ëü äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü. 
Ïðîñèëà çíàéîìèõ, äðóç³â, ùîá 
ï³äòðèìàëè ãð³øìè. ×àñòèíó ñóìè 
â³éñüêîâ³ ç³áðàëè ç³ âëàñíèõ ãðî-
øåé. Ìàð³éêà âñå öå ÷óëà. Êàæå, 
ìàìî, â³çüìè ìî¿õ äâ³ òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü. Ñàìå ñò³ëüêè ¿é ïîäàðóâàëè 
íà ³ìåíèíè. Òàòîâ³ âîíè á³ëüøå 
ïîòð³áí³, í³æ íàì. Öå áóëà ¿¿ ïåð-
øà äîïîìîãà â³éñüêîâèì.

Ï³ñëÿ òîãî ìàìà çâåðíóëà óâàãó, 
ùî äîíüêà íàä ÷èìîñü çàäóìó-
ºòüñÿ. «×èì áè ùå äîïîìîãòè 
òàòîâ³?» — ãîâîðèëà âîíà.

ПОКИ ТАТО НА ФРОНТІ, ДОНЯ 
ЗІБРАЛА МАЙЖЕ 70 ТИСЯЧ ДЛЯ ЗСУ 
Допомога армії  На другий день після 
початку війни тато Марійки Власенко — 
пан Юрій пішов у військкомат. Дівчинка 
разом із мамою, молодшою сестричкою 
і рідними провели його на фронт 
28 лютого. Після дня народження 
переказала йому дві тисячі гривень, які 
отримала у подарунок. Як виникла ідея 
виступати з концертами, щоб більше 
допомогти татові і його побратимам?

Êîíöåðòè þíî¿ ï³àí³ñòêè òðè-
âàþòü òðè ãîäèíè — ç 9 äî 12-¿. 
Ó òàêèé ÷àñ íà ðèíêó íàéá³ëüø 
ëþäíî. Äåõòî ç ¿¿ îäíîë³òê³â ùå 
äîäèâëÿºòüñÿ ñíè, à Ìàð³éêà óæå 
ïðàöþº.

Ï³ñëÿ ïåðøîãî âèñòóïó ä³â÷èí-
êà ñêàçàëà ìàì³, ùî âîíà áóäå 
ïðèõîäèòè ãðàòè ùå ³ ùå, ïîêè 
íå íàçáèðàº òàòîâ³ íà òåïëîâ³çîð.

Ùîïðàâäà, â³ä òàêîãî ïðèëàäó 
¿ì äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñÿ.

ГРАЙ НЕ ГРАЙ — У ЛЮДЕЙ 
НЕМА ГРОШЕЙ

Çàïèòóþ Ìàð³éêó, ÿê³ êóïþðè 
êëàäóòü ó êîðîáêó ëþäè?

— ß íå äèâëþñÿ, — êàæå 
âîíà. — Õòî ñê³ëüêè ìîæå, ñò³ëü-
êè é äàº.

— Ãðàé íå ãðàé, à â ëþäåé ãðî-
øåé íåìà, — êàæå ìàìà ä³â÷èí-
êè. — Òîìó âèð³øèëè íå ÷åêàòè, 
êîëè íàçáèðàºìî. Ãàðíèé òåïëîâ³-
çîð êîøòóº ïîíàä ñòî òèñÿ÷. Êóïó-
âàòè áóäü-ÿêèé, àáè ëèøå êóïèòè, 
íå õî÷åòüñÿ. Âèð³øèëè âèòðà÷àòè 
ç³áðàí³ ãðîø³ íà ³íø³ ðå÷³.

Ïîíàä ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü ïå-
ðåäàëè íà ðåìîíò äâèãóíà àâòî-
ìîá³ëÿ, ÿêèé ïðèãíàâ ç ôðîíòó 
áàòüêî Ìàð³é÷èíîãî òîâàðèøà.

Çâ’ÿçàëèñÿ ç â³éñüêîâèì øïè-
òàëåì ó Â³ííèö³. Òàì íàäàëè 

ñïèñîê íåîáõ³äíèõ ë³ê³â. Íà ¿õ 
ïðèäáàííÿ âèòðàòèëè ï’ÿòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ùå 11,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
ïîæåðòâóâàëè íà âèãîòîâëåííÿ 
áóðæóéîê. 15,5 òèñ. ãðí çàïëàòèëè 
çà ïðèäáàííÿ òåïëèõ êóðòîê.

Ðåøòó ñóìè ïåðåäàëè çíàéîìèì 
âîëîíòåðàì, ÿê³ òàêîæ çáèðàþòü 
ãðîø³ íà òåïëîâ³çîð.

ЩО ГРАЄ?
Âèêëàäà÷ ìóçè÷íî¿ øêîëè ì³ñ-

òà Áàð Òåòÿíà Íåêðàñîâà, â ÿêî¿ 
íàâ÷àºòüñÿ Ìàð³éêà, æàðòîìà 
íàçèâàº ñâîþ ó÷åíèöþ áäæ³ë-
êîþ-òðóä³âíèöåþ. Êàæå, äèòèíà 
íàäçâè÷àéíî ïðàöüîâèòà. Âîíà 
êîæíîãî äíÿ ïðèõîäèòü íà çàíÿò-
òÿ ó ìóçè÷íó øêîëó. Ïàí³ Òåòÿíà 
íå ïðèõîâóº, ùî ç ä³â÷èíêè âè-
ðîñòå ãàðíèé ìóçèêàíò, áî ìàº 
òàëàíò.

Äåÿê³ òâîðè äëÿ ³ìïðîâ³çîâàíèõ 
êîíöåðò³â Ìàð³éêà âèâ÷èëà ñàìî-
ñò³éíî, áåç äîïîìîãè âèêëàäà÷êè. 
Æîäåí êîíöåðò íå îáõîäèòüñÿ áåç 
ïîïóëÿðíî¿ íèí³ «Îé, ó ëóç³ ÷åð-
âîíà êàëèíà». Òàêîæ ñàìîòóæêè 
îïàíóâàëà Ã³ìí Óêðà¿íè ³ «Çàïî-
ðîçüêèé ìàðø».

Ãðàº «×åðâîíó ðóòó» Âîëîäèìè-
ðà ²âàñþêà, «Í³÷ ÿêà ì³ñÿ÷íà…» 
Äîäàº ó ðåïåðòóàð êëàñè÷í³ òâî-
ðè, ¿é ïîäîáàºòüñÿ ìóçèêà Áàõà.

Ìàð³éêà íåðâóâàëà 
ïåðåä âèñòóïîì ³ 
ìàìà ïðîïîíóâàëà ¿é 
â³äìîâèòèñÿ. «Àëå æ 
òàòîâ³ òåæ ñòðàøíî!» — 
ñêàçàëà ä³â÷èíêà

Мама запропонувала Марійці, 
як кажуть, розширити аудито-
рію. Знайомі взяли дозвіл на ви-
ступ у Вінниці. Приїхали на площу 
перед ринком «Урожай». На жаль, 
повноцінного виступу не відбуло-
ся.
— У той день настільки похоло-
дало, що боялися застудитися, 
знайомі відвезли нас на вокзал, 
а далі маршруткою повернулися 
додому, — розповідає пані Ольга.

У неділю, 23 жовтня, у Барі ви-
ступали музиканти з Вінниці. Не-
зважаючи на це, Марійка все одно 
прийшла на площу. Приїжджі му-
зики знають її. Надали можливість 
зіграти декілька творів на їхньому 
інструменті.
Про все, що дівчинка робить, роз-
повідає при нагоді татові по теле-
фону.
Не кожен день вдається розмовля-
ти. Тато каже, що дуже пишається 

донечкою. З однієї із своїх зарп-
лат він придбав для неї музичну 
колонку.
Марійка з нетерпінням чекає, коли 
тато повернеться і вона зможе міц-
но-міцно обійняти його. Каже, це 
станеться, коли переможуть во-
рогів. Дитина також старається 
для цього.
Номер картки батька Марійки, 
Юрія Власенка 4731 2196 1519 
1974 ПриватБанк

Чому не вдався концерт у Вінниці?

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Íà ²íòåðíåò-àóêö³îí³ ïðîäà-
ëè ïëÿøêó íàïîþ íîâîãî áðåí-
äó — «Ìèõàéë³âñüê³ âèíà». Éîãî 
âèãîòîâèëè ç âèíîãðàäó ñîðòó 
«Ïîðòóãåç», ùî ðîñòå íà ñõèëàõ 
Äí³ñòðà ó ñåë³ Ìèõàéë³âêà ßì-
ï³ëüñüêî¿ ãðîìàäè. Çâ³äñè é íàçâà. 
Öå ñïðàâà ðóê ñòîëè÷íîãî âèíî-
ðîáà Àðñåíà Ôåäîñåíêà. Âèíî ç 
âèíîãðàäó óðîæàþ 2020 ðîêó. 
Ç íàçâîþ äîâãî íå ðîçäóìóâà-
ëè — â³äíîâèëè ñòàðó, ÿêó ùå 
ïàì’ÿòàþòü ëþäè ñòàðøèõ ðîê³â.

Ó Ìèõàéë³âö³ âèíîãðàä âèðî-
ùóâàëè ùå 200 ðîê³â òîìó. Ï³ä-
òâåðäæåííÿ öüîìó º â àðõ³âíèõ 
äîêóìåíòàõ. Ó 1826-ìó çàêëàëè 
âèíîãðàäíèêè ç ëîçè, ïðèâåçåíî¿ 

ç Ïîðòóãàë³¿. Íàâ³äóâàëèñÿ ñþäè ³ 
ôðàíöóçüê³ âèíîãðàäàð³ ç³ ñâî¿ìè 
ñîðòàìè. Äîòåïåð çáåð³ãñÿ çàâå-
çåíèé ñîðò «Ïîðòóãåç».

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè òóò âèðîùó-
âàëè âèíîãðàä ó ïðîìèñëîâèõ 
ìàñøòàáàõ. Âèíî ïðîäàâàëè ó ð³ç-
í³ êóòî÷êè êîëèøíüîãî Ñîþçó. 
Ó 80-ò³ ðîêè ï³ä ÷àñ àíòèàëêî-
ãîëüíî¿ êàìïàí³¿ âèíîãðàäíèêè 
çíèùèëè. Òåïåð ïîñòóïîâî â³äðî-
äæóþòü. Ðîçïî÷àëè ç ïðîâåäåííÿ 
ñ³ëüñüêîãî ñâÿòà âèíîãðàäíî¿ ëîçè 
çà ó÷àñòþ ì³ñöåâèõ âèíîãðàäàð³â. 
Âïåðøå âîíî â³äáóëîñÿ òðè ðîêè 
òîìó. Ãàðíà ñïðàâà ìèõàéë³â÷àí 
çàö³êàâèëà ñòîëè÷íîãî âèíîðîáà 
Àðñåíà Ôåäîñåíêà. Öå â³í âèãî-
òîâèâ ïåðø³ ïëÿøêè íàïîþ ï³ä 
íàçâîþ «Ìèõàéë³âñüê³ âèíà».

Àðñåí Ôåäîñåíêî íàïèñàâ 
ó Ôåéñáóö³, ùî ìèõàéë³âñüê³ 
âèíà ñòàþòü áðåíäîì. ² äîäàâ: 
«ßê ³ ñàìà Ìèõàéë³âêà».

«Ðàäèé, ùî ³ ÿ äâ³÷³ äîêëàâ 
äî öüîãî ðóêó, — ÷èòàºìî ó äî-
ïèñ³. — Ïåðøèé ðàç, êîëè çðîáèâ 
âèíî ç ìèõàéë³âñüêîãî «Ïîðòó-
ãåç», äðóãèé — êîëè ðîçðîáèâ 
åòèêåòêó äëÿ ïëÿøêè ç òàêèì 
âèíîì. Òåïåð âîíî ã³äíî ïðå-
çåíòóº öåé âèíîãðàäíèé êðàé».

Âèíîðîá íàãàäóº, ùî âèíî çà-
âæäè áóëî ³íñòðóìåíòîì ºäíàííÿ 
ëþäåé, à òåïåð âîíî ùå é ïðàöþº 
íà Ïåðåìîãó.

Íà åòèêåòö³ º çîáðàæåííÿ ëþ-
äåé. Öå êîëèøí³ ïðàö³âíèö³ âè-
íîãðàäíèõ ïëàíòàö³é. Äëÿ åòèêåò-
êè âèêîðèñòàëè ôîòî 1979 ðîêó. 

Пляшку вина продали на аукціоні за 5000 гривень
Íà íüîìó îäíà ç âèíîãðàäàð³â — 
ëàíêîâà Ãàëèíà Õ³áîâñüêà. Ïîðó÷ 
ùå äâ³ òðóä³âíèö³ âèíîãðàäíî¿ ëàí-
êè. Çðîáëåíå ôîòî íà âèíîãðàäí³é 
ïëàíòàö³¿ òîä³øíüîãî ãîñïîäàðñòâà.

Àóêö³îí ç ïðîäàæó ïåðøî¿ 
ïëÿøêè âèíà íîâîãî áðåíäó 
îðãàí³çóâàëà ÃÎ «ßìï³ëüùèíà 
òóðèñòè÷íà». Ïðîâîäèëà éîãî 
êåð³âíèöÿ îðãàí³çàö³¿ Ìèðîñëàâà 
Ìàð÷åíêî.

Êîæåí ó÷àñíèê ïîâèíåí áóâ 
çàçíà÷èòè ñóìó, ÿêó â³í ãîòîâèé 
çàïëàòèòè çà íîâèé íàï³é. Ñòàð-
òóâàëè ³ç 300 ãðèâåíü. Ïðîäàëè — 
çà 5000 ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³ëà Ìèðîñëàâà Ìàð-
÷åíêî, òàê³ êîøòè çàïëàòèâ Ìàê-
ñèì Ãà¿íà. Â³í ÿìï³ëü÷àíèí, àëå 
íèí³ ïðîæèâàº ó Ïîëüù³. Éîãî 

ñïîãàäè ïðî ð³äíèé êðàé ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîäèíîþ, ÿêà òðàäè-
ö³éíî çàéìàëàñÿ âèðîùóâàííÿì 
âèíîãðàäó ³ âèãîòîâëåííÿì ç íüî-
ãî âèíà. Äî òîãî æ, ÷îëîâ³êîâ³ 
íåáàéäóæà ³ñòîð³ÿ ð³äíîãî ì³ñòà, 
êðà¿íè, òîìó â³í íå ïîøêîäóâàâ 
íåìàëó ñóìó íà äîïîìîãó íàøèì 
çàõèñíèêàì.

Ãîòîâ³ ïåðåäàòè âèíî ùå 
÷îòèðüîì ó÷àñíèêàì àóêö³î-
íó, ÷èé âíåñîê ñòàíîâèâ â³ä 
700 äî 1000 ãðèâåíü, éäåòüñÿ 
ó äîïèñ³ îðãàí³çàòîðêè àóêö³îíó.

— Îòðèìàí³ êîøòè îäðàçó ïå-
ðåäàëè ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ 
«Â³äðîäæåííÿ — UA» äëÿ ïðè-
äáàííÿ êâàäðîêîïòåðà îäíîìó ç 
ï³äðîçä³ë³â ÇÑÓ, — ïîâ³äîìèëà 
Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî.

Концерти юної піаністки тривають три години — з 9 до 12-ї. 
Після першого виступу дівчинка сказала мамі, що вона буде 
приходити грати ще і ще, поки не назбирає татові на тепловізор
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êîëè âè íèìè íå êîðèñòóºòåñÿ, 
º ìàëîåôåêòèâíèì, íàâ³òü ÿêùî 
öå ä³¿ âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ. Á³ëüø 
åôåêòèâíèì º â³äìîâà â³ä îäíîãî 
êèï’ÿò³ííÿ âîäè â åëåêòðî÷àéíè-
êó, íàïðèêëàä, âðàíö³. ×è â³ä-
ìîâà â³ä ùîäåííîãî ïðàííÿ — 
ïðàòè ðå÷³ ìîæíà ðàç íà òèæ-
äåíü, ³ êðàùå âíî÷³, â ïîçàï³êîâ³ 
ãîäèíè.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

×îìó â³ííè÷àíè 
ìàþòü îùàäëèâî 

êîðèñòóâàòèñü åëåêòðîåíåðã³ºþ? 
Ó á³ëüøîñò³ ðàéîí³â ì³ñòà, ñòàíîì 
íà 20 æîâòíÿ, íåìàº ïåðåáî¿â ç³ 
ñâ³òëîì.

— Óêðà¿íà ìàº îá‘ºäíàíó åíåð-
ãåòè÷íó ñèñòåìó. Çàâäÿêè öüîìó 
âòðàòà åëåêòðîåíåðã³¿ â îäíîìó 
ðåã³îí³ ïîêðèâàºòüñÿ ïîòóæíîñòÿ-
ìè ³íøîãî, — ïîÿñíèëà åêñïåðòêà 
ç ïèòàíü åíåðãåòèêè Ìàð³ÿ ßêîâ-
ëºâà. — Àëå ñüîãîäí³ ñàìà ñèñòå-
ìà ïîòðåáóº íàøî¿ äîïîìîãè é ò³ 
ðåã³îíè, ÿê³ íå ïîñòðàæäàëè â³ä 
îáñòð³ë³â, òåæ ìàþòü äîïîìîãòè, 
ùîá ñèñòåìà åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ 
ïðîäîâæèëà ïðàöþâàòè ïîïðè âñ³ 
çóñèëëÿ âîðîãà.

ßêðàç çàäëÿ áàëàíñóâàííÿ 
íà âóëèöÿõ Â³ííèö³ ïðèïèíèëè 
âìèêàòè îñâ³òëåííÿ, ³ íà 25% 
ñêîðîòèëè ê³ëüê³ñòü âèïóñêó 
ãðîìàäñüêîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó. 
Öå, çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, âæå äàëî 
49 òèñÿ÷ ê³ëîâàò/ãîäèí åêîíîì³¿.

«Âàæëèâèé êîæåí âíåñîê â³-
ííè÷àíèíà», — íàïèñàâ íà ñâî¿é 
facebook-ñòîð³íö³ ìåð Â³ííèö³.

ßêèìè º îñíîâí³ ïðàâèëà 
îùàäëèâîãî âèêîðèñòàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿?

ЗМІНЮЙТЕ СВОЮ ПОВЕДІНКУ
— Ì³í³ì³çóéòå âìèêàííÿ 

åëåêòðîïðèëàä³â ó ï³êîâ³ ãî-
äèíè âðàíö³ ç 8 äî 12 òà óâå÷åð³ 

ç 17 äî 23, — ãîâîðèòü ãîëîâà Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ àãåíö³¿ ³íâåñòèö³é òà 
ñòàëîãî ðîçâèòêó Þë³ÿ Óñåíêî. — 
Îáìåæòå âèêîðèñòàííÿ äåê³ëüêîõ 
åëåêòðîïðèëàä³â îäíî÷àñíî, îñî-
áëèâî ó ï³êîâ³ ãîäèíè.

Öå íå çíà÷èòü, ùî òðåáà âè-
òÿãíóòè âñå ç ðîçåòîê. Íà öåé 
âàæêèé ÷àñ òðåáà çì³íèòè ñâîþ 
çâè÷àéíó ïîâåä³íêó.

— Ïðàëüí³, ïîñóäîìèéí³ ìà-
øèíè, áîéëåðè ìîæíà âêëþ÷èòè 
äëÿ ðîáîòè âíî÷³, âèêîðèñòîâó-
âàòè åëåêòðè÷íó äóõîâêó áàæàíî 
àáî ðàíî âðàíö³, àáî ï³çíî ââå-
÷åð³. ßêùî ó âàñ ãàçîâà ïëèòà, 

òî íàéêðàùå òåïåð ãð³òè âîäó, 
ãîòóâàòè ¿æó íà ãàç³, — ä³ëèòü-
ñÿ ïîðàäàìè åêñïåðòêà ç ïèòàíü 
åíåðãåòèêè Ìàð³ÿ ßêîâëºâà.

Þë³ÿ Óñåíêî äîäàº, ùî ìîæíà 
ïî÷åðãîâî êîðèñòóâàòèñÿ ïðî-
òÿãîì äíÿ åíåðãîºìíèìè ïðè-
ëàäàìè.

— Íàïðèêëàä, åëåêòðî÷àé-
íèê òà åëåêòðîîá³ãð³âà÷ ìîæóòü 
ìàòè îäíàêîâó ïîòóæí³ñòü 2 êÂò. 
Íå íàâàíòàæóéòå çàéâèì: íà-
ãð³éòå âîäó â ÷àéíèêó, à ïîò³ì 
ìîæåòå óâ³ìêíóòè îá³ãð³âà÷, — 
êàæå Óñåíêî. — À âèìèêàííÿ 
ç ðîçåòîê óñ³õ ïðèëàä³â íà ÷àñ, 

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМЕНШИТИ 
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Корисні поради  Через обстріли 
росіян 30% електростанцій України 
пошкоджені або зруйновані. Посадовці 
закликали з 20 жовтня всіх жителів 
зменшити власне енергоспоживання. 
Розпитали експертів про те, як правильно 
економити світло, щоб допомогти нашим 
енергетикам

ОБІГРІВ ВМИКАЙТЕ ВНОЧІ
Çíîâ º âàæëèâèì òå ïðàâèëî, 

ÿêîìó íàñ â÷èëè ç äèòèíñòâà — 
âèéøîâ ç ê³ìíàòè, íå çàáóäü âè-
ìêíóòè ñâ³òëî.

Ùîäî îïàëåííÿ. Ïîêè òðåáà 
ïîìåðçíóòè, ùîá íàøà åíåðãî-
ñèñòåìà âèñòîÿëà.

— Êîðèñòóþ÷èñü êîíäèö³îíå-
ðîì ÷è åëåêòðîîá³ãð³âà÷åì, îá-

ìåæóéòå ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ï³êî-
â³ ãîäèíè. Âìèêàéòå ïðèñòðî¿ àáî 
äî 7.00, àáî âæå ï³ñëÿ 23.00, — êàæå 
ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ àãåíö³¿ ³í-
âåñòèö³é òà ñòàëîãî ðîçâèòêó Þë³ÿ 
Óñåíêî. — Êåðàì³÷í³ ïàíåë³ ãð³-
þòü íå ã³ðøå ìàñëÿíèõ îá³ãð³âà÷³â, 
çàçâè÷àé ìàþòü òåðìîðåãóëÿòîð, 
çàáåçïå÷óþòü åôåêò êîìôîðòíîãî 
òåïëà ïðè ìåíø³é ïîòóæíîñò³.

Íàøà åíåðãîñèñòåìà 
ïîòðåáóº ÷àñó 
íà â³äíîâëåííÿ. ¯é 
ïðîòèïîêàçàí³ ñóòòºâ³ 
íàâàíòàæåííÿ, òîìó 
ìóñèìî åêîíîìèòè

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Íà 19 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ íàðà-
õóâàëè æèòëîâó ñóáñèä³þ 23 òè-
ñÿ÷àì 115 äîìîãîñïîäàðñòâàì. 
Öå ò³ ñïîæèâà÷³, ÿêèì íàðà-
õóâàííÿ çèìîâèõ ñóáñèä³é â³ä-
áóëîñÿ àâòîìàòè÷íî. Íàòîì³ñòü 
â ìåð³¿ î÷³êóþòü, ùî â ëèñòîïàä³ 
ê³ëüê³ñòü îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é 
áóäå ùå á³ëüøîþ.

Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè òàêîæ ï³äãîòóâàëè â³ä-
ïîâ³ä³ íà ïîïóëÿðí³ çàïèòàííÿ 
ïðî ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ äåðæ-
äîïîìîãè íà êîìóíàëêó.

ßê ðîçðàõîâóþòü ñóáñèä³þ?
— Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ 

ðîçì³ð ñóáñèä³¿, ïîòð³áíî â³ä 
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â ìåæàõ 
ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â â³äíÿòè 
ñóìó îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó. 

Ðîçì³ð îáîâ’ÿçêîâîãî â³äñîòêà 
ïëàòåæó ðîçðàõîâóºòüñÿ çà òàêîþ 
ôîðìóëîþ: Ðî = Êä/Êã õ Ðã,

äå Ðî — ÷àñòêà ïëàòè çà ïî-
ñëóãè äëÿ äîìîãîñïîäàðñòâà, ÿêà 
äëÿ ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿ îêðóãëþ-
ºòüñÿ äî äâîõ çíàê³â ï³ñëÿ êîìè;

Êä — êîåô³ö³ºíò äîõîäó äî-
ìîãîñïîäàðñòâà — â³äíîøåí-
íÿ ðîçì³ðó ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî 
ñóêóïíîãî äîõîäó äîìîãîñïî-
äàðñòâà â ðîçðàõóíêó íà îäíó 
îñîáó äî ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóìó íà îäíó îñîáó â ðîçðà-
õóíêó íà ì³ñÿöü, âñòàíîâëå-
íîãî íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó (çàðàç öå 
2393 ãðí), ç ÿêîãî ïðèçíà÷àºòüñÿ 
ñóáñèä³ÿ;

Êã — áàçîâèé êîåô³ö³ºíò äî-
õîäó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñè-
ä³¿ — äâà ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìó-
ìè íà îäíó îñîáó â ðîçðàõóíêó 
íà ì³ñÿöü (Êã = 2);

Ðã — áàçîâà íîðìà ïëàòè 

çà ïîñëóãè — 15 â³äñîòê³â ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äîõîäó 
äîìîãîñïîäàðñòâà.

ßêùî ÿ ïðîïèñàíèé â îäíîìó 
áóäèíêó, à ôàêòè÷íî ìåøêàþ 
â ³íøîìó, ÿê îôîðìèòè ñóáñèä³þ?

— Ñóáñèä³ÿ ìîæå áóòè ïðèçíà-
÷åíà ëþäÿì, ÿê³ íå çàðåºñòðîâàí³ 
â æèòëîâîìó ïðèì³ùåíí³ (áóäèí-
êó), àëå ôàêòè÷íî ïðîæèâàþòü 
ó íüîìó, ÿêùî:
 îðåíäóþòü æèòëî íà ï³äñòàâ³ 

äîãîâîðó íàéìó (îðåíäè);
 º ³íäèâ³äóàëüíèì çàáóäîâíè-

êàì, áóäèíêè ÿêèõ íå ïðèéíÿò³ 
â åêñïëóàòàö³þ ó ðàç³, êîëè ¿ì 
íàðàõîâóºòüñÿ ïëàòà çà æèòëî-
âî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè;
 ìàþòü ñòàòóñ ïåðåñåëåíöÿ.
Æèòëîâà ñóáñèä³ÿ íå ìîæå 

ïðèçíà÷àòèñÿ îäíî÷àñíî çà çàðå-
ºñòðîâàíèì ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ 
îñîáè òà çà ì³ñöåì ¿¿ ôàêòè÷íîãî 
ïðîæèâàííÿ.

У Вінниці 23 тисячі сімей отримали субсидії на зиму
ßê³ äîêóìåíòè ïîòð³áíî ïîäàòè 

äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñèä³¿?
— Ïàêåò äîêóìåíò³â íàñòóï-

íèé:
 Çàÿâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ òà 

íàäàííÿ æèòëîâî¿ ñóáñèä³¿ âñòà-
íîâëåíîãî çðàçêà.
 Äåêëàðàö³ÿ ïðî äîõîäè ³ 

âèòðàòè îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñü 
çà ïðèçíà÷åííÿì ñóáñèä³¿.
 Äîâ³äêà ïðî äîõîäè, ÿêùî 

³íôîðìàö³ÿ ïðî òàê³ äîõîäè â³ä-
ñóòíÿ ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ àáî 
ó ïîäàòêîâ³é.
 Êîï³ÿ äîãîâîðó ïðî ðåñòðóê-

òóðèçàö³þ çàáîðãîâàíîñò³ (ÿêùî 
íàÿâíèé).
 Äîãîâ³ð íàéìó æèòëà àáî äî-

â³äêà âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ 
îñîáè (äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ôàê-
òè÷íîãî ïðîæèâàííÿ).

Çà ð³çíèõ îáñòàâèí ìîæå âè-
íèêíóòè ïîòðåáà â ïîäàíí³ äî-
äàòêîâèõ äîêóìåíò³â, òàêèõ ÿê 

³íôîðìàö³ÿ ïðî íå ïðîæèâàííÿ 
çàðåºñòðîâàíèõ îñ³á, äîâ³äêà ïðî 
ïåðåáóâàííÿ íà îáë³êó â öåíòð³ 
çàéíÿòîñò³ òîùî.

À êóäè ïîäàâàòè äîêóìåíòè?
— Äî 30 ëèñòîïàäà çàÿâè ìîæ-

íà ïîäàòè äî óïðàâë³íü ñîöçàõèñ-
òó ó «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ» Â³ííè-
ö³. Ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè ïèòàííÿìè 
îôîðìëåííÿ, ðîçðàõóíêó òà íà-
ðàõóâàííÿ ñóáñèä³é çàéìàòèìóòü-
ñÿ ïðàö³âíèêè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
Óêðà¿íè.

Çàìîâèòè òàëîí çàïèñó íà ïðè-
éîì äî ôàõ³âöÿ óïðàâë³ííÿ ñîö-
çàõèñòó ìîæíà çà íîìåðàìè:
 50-83-88; 50-83-96; 097-101-

58-40 òà 063-856-62-72 — Óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ «Ïðàâîáåðåæíå»;
 50-86-70; 50-86-69; 097-101-

45-18 òà 063-856-62-75 — Óïðàâ-
ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ «Ë³âîáåðåæíå».
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«Народний бренд» — це конкурс на визнання найкра-
щих компаній шляхом голосування, який проводить 
RIA Media. Це 21-річна історія і традиція, що сильніші 
за ворога. Визначення найкращих цьогоріч буде про-
ходити у п’яти містах нашої країни: Вінниця, Тернопіль, 
Хмельницький, Кропивницький та Чернівці.
Підтримати локальні компанії і висловити їм свою 
довіру та вдячність можна, проголосувавши https://
top20.ua/vn/brand.
Аби наблизити перемогу України, ми засновуємо бла-
годійний фонд на чолі з редакцією RIA/«20 хвилин» 
та головним редактором Вадимом Павловим. Від 
початку війни він працює на підтримку вінницьких 
військових на передовій.
За цей час волонтери фонду придбали та передали 

три позашляховики, виготовили кілька сотень бро-
нежилетів. Наші хлопці на Сході і Півдні країни, від 
Херсону до Донбасу безкоштовно отримали цей за-
хист. Також власними зусиллями фонд забезпечив 
підрозділи раціями, тепловізорами, одягом та іншою 
військовою амуніцією.
Всі учасники конкурсу «Народний бренд» цьогоріч 
зможуть доєднатись і задонатити будь-яку суму. 
А ми в свою чергу за ці кошти закупимо необхід-
ні речі для бійців ЗСУ. Наша ціль: 100 000 гривень. 
Ми обов’язково розповімо, як і кому ці внески до-
поможуть.
Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/
jar/x25L83TC2
Номер картки Банки: 5375 4112 0109 1795

 «Народний бренд» для ЗСУ

ºìî òà ïåðåäàºìî õëîïöÿì, — êàæå 
æ³íêà. — Ðàí³øå ì³é ÷îëîâ³ê ¿çäèâ 
ïåðåäàâàòè äîïîìîãó íà ôðîíò 
ñàì, à çàðàç ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí 
â³í íå ìîæå êåðìóâàòè àâò³âêîþ. 
Òîìó ïåðåäàºìî ÷åðåç ³íøèõ âî-
ëîíòåð³â.

Òàêîæ Íàä³ÿ äåê³ëüêà ðàç³â ¿çäè-
ëà çà ìàøèíàìè äëÿ ÇÑÓ çà êîð-
äîí. Âîíè âæå ïåðåäàëè íà ôðîíò 
òðè àâòî, ³ çàðàç àêòèâíî çáèðàþòü 
íà ÷åòâåðòå.

— Ãðîø³ íà ïåðøó àâò³âêó íàì 
äîâåëîñÿ çáèðàòè äóæå îïåðàòèâ-
íî. Íàø òîâàðèø ñëóæèòü ³ â íèõ 
òîä³ ïîãîð³ëî áàãàòî àâò³âîê, ³ ¿ì 
òåðì³íîâî áóâ ïîòð³áåí àâòî-
ìîá³ëü. Ìè îïóáë³êóâàëè äîïèñ 
ó Facebook ïðî òàêó ïîòðåáó. Âæå 
çà äîáó ç âëàñíèõ çàîùàäæåíü òà ç 
äîïîìîãîþ íåáàéäóæèõ ëþäåé ìè 
ç³áðàëè íà àâòî, — ðîçïîâ³äàº âîíà.

Íåùîäàâíî âîíè â³äêðèëè Áëà-
ãîä³éíèé ôîíä «Êðà¿íà Äîáðèõ 
Ñåðäåöü». Òàêîæ ïðîâîäÿòü ³ç ä³-
òüìè ð³çí³ áëàãîä³éí³ ìàéñòåð-êëà-
ñè òà ÿðìàðêè, âòîðãîâàí³ ãðîø³ ç 
ÿêèõ ïåðåäàþòü íà äîïîìîãó àðì³¿.

ПЕРЕДАЮТЬ ГЕНЕРАТОРИ ТА 
ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ

Êîìïàí³ÿ «Óêðñåðâ³ñ» 24 ðîêè 
íà ðèíêó ïðîäàæ³â ð³çíîìàí³òíî-
ãî îáëàäíàííÿ òà ³íñòðóìåíò³â. Ç 
ïåðøîãî äíÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ âîíè àêòèâíî äîïî-
ìàãàþòü ÇÑÓ òîâàðàìè ç ¿õíüîãî 
àñîðòèìåíòó òà êîøòàìè.

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Àìóí³ö³ÿ, õàð÷³, 
àâò³âêè, ìåäèêàìåí-
òè òà áàãàòî ³íøîãî 
ïåðåäàþòü âëàñíèêè 

á³çíåñ³â â³éñüêó. Ç ïî÷àòêó ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè â³ííèöüê³ ï³ä-
ïðèºìñòâà òà êîìïàí³¿ íå ëèøå 
ï³äòðèìóþòü åêîíîì³êó Óêðà¿íè, 
à é äîïîìàãàþòü ÇÑÓ.

Ó ö³é ïóáë³êàö³¿ ðîçêàæåìî ïðî 
äâà òàêèõ á³çíåñè, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòü ñâî¿ ðåñóðñè çàäëÿ ïåðå-
ìîãè.

ГОДУЮТЬ ВІЙСЬКОВИХ 
ДОМАШНЬОЮ ЇЖЕЮ

Íàä³ÿ Êóçíºöîâà âëàñíèöÿ êàôå 
«Ñâ³òàíîê», â ÿêîìó âñ³ â³éñüêîâ³, 
ÿê³ çàðàç ó Â³ííèö³ ïðîõîäÿòü ðåà-
á³ë³òàö³þ, ìîæóòü áåçîïëàòíî ïî-
îá³äàòè. À ç êîæíîãî çàìîâëåííÿ 
âîíè â³äêëàäàþòü ãðîø³ íà ïîòðå-

áè â³éñüêà. Æ³íêà âæå íå ïåðøèé 
ð³ê äîïîìàãàº ÇÑÓ.

— Ó ìåíå ÷îëîâ³ê ñëóæèâ â ÀÒÎ 
äî 2016 ðîêó é çíàº, ÿê òàì ñêëàä-
íî. Êîëè â³í ïðèéøîâ ç ÀÒÎ, 
òî ìè âèð³øèëè ïî ìîæëèâîñò³ 
ï³äòðèìóâàòè â³éñüêî, ¿çäèëè ç äî-
ïîìîãîþ íà Äîíáàñ, — ðîçïîâ³äàº 
Íàä³ÿ. — Òîä³ âîçèëè ñîëîäîù³, 
îâî÷³, âîäó, åíåðãåòèêè, ìåäèêà-
ìåíòè.

Ïî÷àëà ùå á³ëüø àêòèâíó âî-
ëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Íàä³ÿ ï³ñëÿ 
24 ëþòîãî. Âîíà ùå ç äâîìà ïî-
äðóãàìè Ë³ë³ºþ òà Òåòÿíîþ ãîòóº 
äîìàøíþ ¿æó äëÿ â³éñüêîâèõ. Òà-
êîæ äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ ä³â÷àòà, 
ÿê³ ïîáà÷èëè ¿õí³ äîïèñè ïðî ï³ä-
òðèìêó â³éñüêîâèõ ó ñîöìåðåæàõ.

— Çàðàç, çâè÷àéíî, íàáàãàòî 
á³ëüø³ ïîòðåáè, í³æ áóëè. Ìè 
ïå÷åìî äëÿ â³éñüêîâèõ ïèð³æêè, 
áóëî÷êè, õë³á. Áóâàëî, ùî â äåíü 
òèñÿ÷ó áóëî÷îê ïåêëè. Âàðåíèêè 
òà ìëèíö³ òåæ ðîáèìî, çàìîðîæó-

РОБЛЯТЬ ВКЛАД У ПЕРЕМОГУ
Відповідальний бізнес  Триває 
конкурс «Народний бренд 2022», 
який цьогоріч змінює свій формат 
на благодійний. В рамках проєкту ми 
розповідаємо про локальний бізнес, 
вінницькі підприємства та компанії, які 
підтримують ЗСУ

— Ç ïåðøèõ äí³â ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè áàãàòî ñï³âðîá³òíèê³â 
êîìïàí³¿ âèð³øèëè äîáðîâ³ëüíî 
ï³òè â Òåðîáîðîíó ÷è ÇÑÓ. Íàøà 
êîìïàí³ÿ õîò³ëà çàõèñòèòè ¿õ, òîæ 
äîïîìîãà â³éñüêó ðîçïî÷àëàñÿ ³ç 
çàêóïêè äëÿ ïðàö³âíèê³â íåîáõ³ä-
íî¿ àìóí³ö³¿, — ðîçïîâ³äàº êåð³â-
íèöÿ â³ää³ëó HR ªâãåí³ÿ Áåäð³é.

Äàë³, êîëè Òåðîáîðîíà ðîçïî-
÷àëà àêòèâíî çâîäèòè áëîêïîñ-
òè, ó â³éñüêîâèõ ÒðÎ ç’ÿâèëàñÿ 
íåîáõ³äí³ñòü ó ëîïàòàõ, ñîêèðàõ, 
åëåêòðî³íñòðóìåíòàõ.

— Ç àñîðòèìåíòó íàøî¿ êîìïà-
í³¿ ìè â³ääàâàëè òåðîáîðîíöÿì òå, 
ùî ìîãëî äîïîìîãòè îñíàùóâàòè 
¿õí³ îáîðîíí³ óêð³ïëåííÿ, — ïðî-
äîâæóº ªâãåí³ÿ. — Ïîò³ì ïî÷àëè 
ïåðåäàâàòè îáëàäíàííÿ äëÿ â³é-
ñüêîâèõ íà ôðîíò, ³ äîòåïåð öå ðî-
áèìî. Á³éöÿì íà ïåðåäîâ³é ïîòð³á-

í³ ³ ëîïàòè, ³ ñîêèðè, ³ áîëãàðêè, 
³ áåíçîð³çè, ³ çâàðþâàëüíå îáëàä-
íàííÿ. Àëå íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüø 
àêòóàëüíèé çàïèò, òî ãåíåðàòîðè. 
Ìè ïðàêòè÷íî íå ïðàöþºìî ç 
ïîñåðåäíèêàìè òà ôîíäàìè, ìè 
äîïîìàãàºìî òî÷êîâî ³ íàïðÿìó.

Íà ñòîð³íö³ êîìïàí³¿ áà÷èìî, 
ùî Ï³äðîçä³ë àåðîðîçâ³äêè Ñèë 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè Â³ííè÷-
÷èíè îòðèìàâ â³ä íèõ ãåíåðàòîð. 
Ó êîìïàí³¿ ãîâîðÿòü, ùî çàâäÿ÷ó-
þ÷è ÇÑÓ, âîíè ïðîäîâæóþòü ïðà-
öþâàòè òà çáåðåãëè ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

— Á³çíåñ ìàº äîïîìàãàòè â³é-
ñüêó, äëÿ öüîãî º òèñÿ÷³ ïðè-
÷èí, — êàæå ªâãåí³ÿ. — Ï³äïðè-
ºìö³ òåæ ñòðàæäàþòü â³ä â³éíè, 
àäæå á³çíåñ íå ìîæå äîâãî ³ 
åôåêòèâíî ³ñíóâàòè ó êðà¿í³, äå 
òðèâàòèìå â³éíà. Òîìó ïðàöþºìî 
çàðàäè ïåðåìîãè.

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

РЕКЛАМА

512643

512643

Підприємиця Надія Кузнєцова готує для військових 
домашню їжу, яку передає на фронт. Також передають 
автівки, які самі їздять закупляти за кордон
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ìàòè÷íîãî çîâí³øíüîãî äåô³áðè-
ëÿòîðà.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí íà çà-
íÿòò³ â³äâ³äóâà÷³ â³äòî÷óâàëè íà-
âè÷êè çàêðó÷óâàííÿ ³çðà¿ëüñüêèõ 
áàíäàæ³â, òóðí³êåò³â — íàêëàäàëè 
¿õ ÿê íà ñîá³, òàê ³ ³íø³é ëþ-
äèí³. Äëÿ â³äïðàöþâàííÿ íàâè-
÷îê øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü º 
ñïåö³àëüíèé ìàíåêåí, ÿêîìó ñòó-
äåíòè Ëþäìèëè äàëè ïð³çâèñüêî 
«Æîðèê».

— ß ÷àñòî êàæó ñâî¿ì ó÷íÿì, 
ùî âðÿòóâàâøè îäíå æèòòÿ — òè 
âðÿòóºø ö³ëèé ñâ³ò. Áî öÿ ëþäè-
íà, ÿêó òè ðÿòóºø — äëÿ êîãîñü 
öå ö³ëèé ñâ³ò. Çâè÷àéíî, äóæå 
âàæëèâî íå áîÿòèñÿ âðÿòóâàòè 

«ö³ëèé ñâ³ò» òà áóòè ãîòîâèì/-âîþ 
ïñèõîëîã³÷íî, — êàæå Ëþäìèëà 
Ãóäçåâè÷.

ЩО ТРЕБА ДОДАТИ 
В ДОМАШНЮ АПТЕЧКУ

— Çàðàç, íà ìîþ äóìêó, òðåáà 
çâåðíóòè óâàãó á³ëüøå íà íàäàííÿ 
äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïðè ìíî-
æèííèõ òðàâìàõ. Òîáòî, öå ìî-
æóòü áóòè îäíî÷àñíî ³ â³äêðèò³ 
(îñêîëêîâ³, ðâàí³ ðàíè) òà çàêðèò³ 
óøêîäæåííÿ (ïåðåëîìè, âèâè-
õè, ñèíäðîì òðèâàëîãî ñòèñíåííÿ 

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

Äî ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
Ëþäìèëà Ãóäçåâè÷ â³äâ³äóâàëà 
òðåí³íãè ç äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
çà êîðäîíîì. Ãîâîðèòü, ùî ö³é 
ñïðàâ³ ìàñîâî íàâ÷àþòü ìåøêàí-
ö³â ªâðîïè.

— ª ìàñà àëãîðèòì³â ä³é: öå ³ 
MATCH, ³ óêðà¿íñüêèé ïðîòîòèï 
ÊÎËÅÑÎ, ³ ÑÀÂÑ, àëå íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâî íå çíàòè ¿õ, çíàííÿ 
â êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿, òî í³ùî, — 
êàæå äîöåíòêà êàôåäðè á³îëîã³¿ 
ÂÄÏÓ, âèêëàäà÷êà Ëþäìèëà Ãó-
äçåâè÷. — Òîìó âàðòî â³äïðàöþâà-
òè ö³ íàâè÷êè äî ì’ÿçîâî¿ ïàì’ÿò³. 
Äî òîãî æ, â³éíà â Óêðà¿í³ âèâî-
äèòü íà ïåðøèé ïëàí íåîáõ³äí³ñòü 
çäîáóòòÿ öèâ³ëüíèìè íàâè÷îê 
íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
ó íåñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ, õî÷à öå 
àêòóàëüíî çàâæäè.

ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ НАВИЧКИ 
ДО М’ЯЗОВОЇ ПАМ’ЯТІ

¯¿ òðåí³íãè çà îäèí ðàç â³äâ³äóº 
òðîõè á³ëüøå äåñÿòêà ñëóõà÷³â. 
Êàæå, ùî òàêà ê³ëüê³ñòü º îïòè-
ìàëüíîþ, ùîá íå ò³ëüêè ïðîñëó-
õàòè òåîð³þ, à é çàñòîñîâóâàòè 
çíàííÿ íà ïðàêòèö³. ×èìàëî ÷àñó 
òðåíåðêà ïðèä³ëÿº òîìó, ùîá 
ëþäè íàâ÷èëèñÿ òîìó, ÿê äîïî-
ìàãàòè ïðè êðîâîòå÷àõ.

— Àäæå â³ä êðèòè÷íî¿ êðîâî-
òå÷³ ëþäèíà ïîìèðàº çà 1-3 õâè-
ëèíè, — êàæå Ãóäçåâè÷. — Êð³ì 
òîãî, íàâ÷àºìî, ÿê â³äíîâèòè 
ïðîõ³äí³ñòü äèõàëüíèõ øëÿõ³â, áî 
÷åðåç öþ ïðè÷èíó ëþäèíà ìîæå 
ïîìåðòè ïðîòÿãîì 5-6 õâèëèí. 
À òàêîæ â÷èìî, ÿê äîïîìîãòè 
ëþäèí³ áåç ñâ³äîìîñò³, ïðè ð³ç-
íèõ âèäàõ ïíåâìîòîðàêñó (ïî-
òðàïëÿííÿ ïîâ³òðÿ â ïëåâðàëüíó 
ïîðîæíèíó — àâò.). Íà òðåíàæåð³ 
íàâ÷àºìî ñåðöåâî-ëåãåíåâ³é ðå-
àí³ìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì àâòî-

«ПОРЯТУНОК ОДНОГО ЖИТТЯ — 
ПОРЯТУНОК ЦІЛОГО СВІТУ»
Уроки першої допомоги  
З другого тижня повномасштабної 
війни у волонтерському центрі 
«Шахіна» проводять тренінги з 
домедичної допомоги. Цивільних тут 
навчають, як рятувати життя людей, 
поки до постраждалих їде швидка. 
Ми відвідали один із цих тренінгів та 
поспілкувалися з викладачкою курсів 
Людмилою Гудзевич

òêàíèí), — êàæå âèêëàäà÷êà. — 
Òîìó íàâ÷àþ, ÿê çóïèíÿòè êðîâî-
òå÷ó òóðí³êåòîì, äæãóòîì SWAT, 
ÎÌÅÃÀ; òàìïîíóâàííþ ðàí, ÿê 
íàêëàäàòè ³çðà¿ëüñüêèé áàíäàæ òà 
³ìïðîâ³çîâàíó òèñíó÷ó ïîâ’ÿçêó, 
îêëþç³éíó ïîâ’ÿçêó, âèêîðèñòàí-
íÿ òåðìîêîâäðè.

Îäí³ºþ ç ïîøèðåíèõ ïîìèëîê 
â³ä íàäàâà÷³â äîìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè º òå, ùî âîíè ïðàöþþòü 
áåç ðóêàâè÷îê.

— Ëþäè ÷àñòî çàáóâàþòü ïðî 
âëàñíó áåçïåêó. ßêùî íåìàº 
í³ äæãóòà, í³ òóðí³êåòà — ïðî-
ñòî òèñíóòü ðóêàìè íà â³äêðèòó 
ðàíó. Öå íåáåçïå÷íî, áî ìîæå 
íàíåñòè øêîäó ÿê ïîñòðàæäàë³é 
ëþäèí³, òàê ³ ò³é ëþäèí³, ùî íà-
äàº äîïîìîãó. Òîìó âàðòî çàâæäè 
ìàòè ïðè ñîá³ ïàðó í³òðèëîâèõ 
ðóêàâè÷îê. Âîíè ì³öí³ òà øâèäêî 
âäÿãàþòüñÿ. Ï³ñëÿ òðåí³íãó ìè çà-
çâè÷àé ¿õ ðîçäàºìî ó÷àñíèêàì, — 
ãîâîðèòü Ëþäìèëà Ãóäçåâè÷.

Æ³íêà ðàäèòü â³ííè÷àíàì äî-
äàòè â äîìàøíþ àïòå÷êó íàñòóï-
íèé íàá³ð:

— ª àïòå÷êà âäîìà, à º ì³í³-

àïòå÷êà ïðè ñîá³. Â îñòàíí³é ðà-
äæó ìàòè òàê³ çàñîáè: í³òðèëîâ³ 
ðóêàâè÷êè; çàñîáè äëÿ çóïèíêè 
êðîâîòå÷³ — òóðí³êåò, àáî SWAT, 
ÎÌÅÃÀ, áèíòè ð³çíèõ ðîçì³ð³â; 
ìàðëåâ³ ñåðâåòêè ð³çíèõ ðîçì³ð³â; 
åëàñòè÷íèé áèíò; òåðìîêîâäðà; 
ïëàñòèð³ ð³çíèõ ðîçì³ð³â; êîñèíêè 
äëÿ ³ììîá³ë³çàö³¿ ê³íö³âîê; ñêîò÷ 
àðìîâàíèé, — êàæå òðåíåðêà.

Æ³íêà çàóâàæèëà, ùî íàéêðà-
ùèì çàñîáîì â àïòå÷ö³ º òîé, 
ÿêèì âè âì³ºòå êîðèñòóâàòèñü.

— Òîìó îòðèìóéòå âàæëèâ³, 
êîðèñí³ íàâè÷êè ç äîìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè íà òðåí³íãàõ. Øóêàéòå 
ö³ êóðñè. Ó Â³ííèö³ ¿õ ïðîâîäÿòü 
÷èìàëî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
âîëîíòåð³â òà ð³çíèõ îá’ºäíàíü, — 
äîäàº äîöåíòêà Ëþäìèëà Ãóäçå-
âè÷.

Ïðè ñîá³ âàðòî ìàòè 
ì³í³àïòå÷êó. Ó í³é 
ìàþòü áóòè áèíòè, 
äæãóòè, í³òðèëîâ³ 
ðóêàâè÷êè é ïëàñòèð³ 
ð³çíèõ ðîçì³ð³â

Тренінги у волонтерському цен-
трі «Шахіна». Вони є безоплат-
ними. Відбуваються щоп’ятниці, 
з 11.30 до 14.45. Адреса: Коцю-
бинського, 43-а. Запис за номе-
ром: 067 432 56 68 (Олена).
Періодично тренінги з домедич-

ної допомоги проводить Сергій 
Кіржа, інструктор із виживання. 
Слідкуйте за анонсами в facebook-
спільноті «Перша допомога. Ві-
нниця» (cutt.ly/hNw3Lvb).
Також проводить тренінги з так-
тичної медицини й надання пер-

шої медичної допомоги старший 
бойовий медик Юрій Кондор. Гру-
пи наразі набрали, охочих вияви-
лося аж 232 людини. За анонса-
ми наступних тренінгів слідкуйте 
в telegram-спільноті GUARDS 
(t.me/guards_com_ua).

Як потрапити на курси домедичної допомоги?

МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Â ðåçóëüòàò³ ÷åðãîâîãî îáì³íó 
ïîëîíåíèìè âäàëîñÿ çâ³ëüíèòè 
108 æ³íîê. Ç ïîëîíó çâ³ëüíèëè 
37 åâàêóéîâàíèõ ç «Àçîâñòàë³», 
11 îô³öåð³â, 85 — ðÿäîâèõ òà ñåð-
æàíò³â. Ç íèõ — 35 çàõèñíèöü 
³ç ÇÑÓ, 32 — ÂÌÑ, 12 — ÒÐî, 
8 — ÍÃÓ, âêëþ÷íî ç äâîìà ³ç 
«Àçîâó», 5 — ÄÑÑÒ, 4 ÄÏÑÓ 
òà 12 öèâ³ëüíèõ. Ñåðåä íèõ äâ³ 
â³ííè÷àíêè: ²ðèíà Ñòîãí³é òà 
Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà.

ßê ïîâ³äîìèëà Òðîñòÿíåöüêà 
ñåëèùíà ãîëîâà Ëþäìèëà ×åðâî-
íåöüêà, ²ðèíó âäîìà ÷åêàëà ìàòè.

«Öå áóâ ïåðøèé ö³ëêîâèòî æ³-
íî÷èé îáì³í. Ó ïîëîí³ ïåðåáó-
âàëè ìàìè òà äîíüêè, ÿêèõ äóæå 
÷åêàëè ð³äí³. Ñåðåä çâ³ëüíåíèõ 
ïîëîíåíèõ — ²ðèíà Ñòîãí³é — 
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü îêðåìîãî 
çàãîíó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ «Àçîâ» Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè, — öèòóºìî ïîâ³äîìëåí-
íÿ. — ²ðèíà ïðîæèâàëà ç áàòü-
êàìè â ²ëëÿø³âö³, ïåâíèé ÷àñ 
íàâ÷àëàñü ó ²ëëÿø³âñüê³é øêîë³. 
Àêòèâíà ó ñïîðò³, ³í³ö³àòèâíà, 
áîéîâà. Âîíà áîºöü â óñüî-
ìó, çà ùî áåðåòüñÿ! Íåçëàìíà! 
Ùàñëèâ³ çà Âàñ, ²ðèíî! Ùàñëèâ³ 
çà Âàøó ìàò³ð Ãàëèíó Ìèõàéë³â-
íó, ÿêà íàðåøò³ çìîæå Âàñ îá³-
éíÿòè òà ïðèãîðíóòè! Äÿêóºìî 
Âàì, íàøà çàõèñíèöÿ! Óêë³í óñ³ì 
çàõèñíèêàì»!

²ðèíà Ñòîãí³é ïåðåáóâàëà 
ó ïîëîí³ ç êâ³òíÿ 2022 ðîêó. 
Êîíòðàêò ç³ Çáðîéíèìè ñèëàìè 
ï³äïèñàëà ùå ó 2015 ðîö³. Ì³-
ñÿöü áóëà ñàí³òàðîì ó øïèòàë³. 
Çãîäîì, ï³ñëÿ âàæêî¿ òðàâìè 
ä³â÷èíó ïðèçíà÷èëè êóõàðåì 
íà êóõí³. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿, 
ÿê ïåðåäàº Ñóñï³ëüíå, ïî¿õàëà 
äîäîìó, à ïîò³ì çíîâó ï³äïèñàëà 

êîíòðàêò ³ç 56 áðèãàäîþ. Ïðî-
éøëà íàâ÷àííÿ çà ñòàíäàðòàìè 
ÍÀÒÎ ³ ñòàëà ñòàðøèì áîéîâèì 
ìåäèêîì ðîòè.

48-ð³÷íà â³éñüêîâà ìåäèêèíÿ 
Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà ç ì³ñòà Áàð. Âîíà 
ñëóæèëà ó 501 îêðåìîìó áàòàëü-
éîí³ ìîðñüêî¿ ï³õîòè, ïåðåáóâàëà 
íà çàâîä³ ²ëë³÷à â Ìàð³óïîë³. Ïðî 
¿¿ ïîâåðíåííÿ ïîâ³äîìèëà äî÷êà 
Â³êà Êóöüêà.

«Äðóç³, õî÷ó âñ³ì ïîäÿêóâà-
òè, õòî äîïîìàãàâ íàì. Òèì, 
õòî ïðè÷åòíèé äî íàøî¿ ³ñòîð³¿. 
Â íàø ä³ì ïîñòóêàëî ùàñòÿ, òà 
ìîþ ìàìó ïîâåðíóëè íàðåøò³ 
â Óêðà¿íó. Öå ïåêëî çàê³í÷è-
ëîñü, — öèòóºìî ïîâ³äîìëåííÿ. — 
Çîâñ³ì ñêîðî âîíà áóäå âäîìà. 
Âñå ³íøå çãîäîì! Òà ïàì’ÿòàºìî, 
ùî òàì ùå º áàãàòî íàøèõ çà-
õèñíèê³â, ÿê³ õî÷óòü ïîñêîð³øå 
âèéòè ç òîãî ïåêëà òà áóòè ç 
ð³äíèìè».

З російського полону звільнили двох військових 
медичок з Вінниччини

Вчимося, як накладати ізраїльський бандаж. Він має таку 
конструкцію, що постраждала людина може самостійно усунути 
свою кровотечу

Наталя Фіялова і Ірина Стогній пів року були у ворожому 
полоні. Їх вдалося звільнити 17 жовтня, разом з іще 
106 жінками

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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òàáíîãî âòîðãíåííÿ äóæå âåëè-
êà ÷àñòèíà ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é ïîâåðíóëàñÿ ó â³éñüêî, òîìó 
äî íàñ çâåðòàºòüñÿ ìåíøå âåòå-
ðàí³â. Àëå ï³ñëÿ 24 ëþòîãî ìè 
ðîçøèðèëè ñâîþ ö³ëüîâó àóäèòî-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Êîìàíäà ïðîºêòó 
«Ìîá³ëüíèé îô³ñ» 
âæå ïîíàä ð³ê ïðè-
âîçèòü áåçïëàòí³ 

ïîñëóãè äîäîìó âåòåðàíàì, âå-
òåðàíêàì òà ¿õí³ì ðîäèíàì, ÿêùî 
âîíè íå ìîæóòü ä³ñòàòèñÿ äî õàáó. 
Íà ïåâíèé ÷àñ ñïåö³àë³ñòè ïðè-
ïèíÿëè ñâîþ ðîáîòó ÷åðåç ïîâíî-
ìàñøòàáíå âòîðãíåííÿ, àëå âæå 
â³äíîâèëè ¿¿. Òåïåð âîíè çíîâó 
â³äïðàâëÿþòüñÿ äî ñâî¿õ êë³ºíò³â 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

— Ìåòà íàøîãî ìîá³ëüíîãî 
îô³ñó, ùîá êîæíà ëþäèíà, äå á 
âîíà íå çíàõîäèëàñÿ, ìàëà çìîãó 
ñêîðèñòàòèñÿ ÿê³ñíèìè ïîñëóãà-
ìè, — ïîÿñíþº êåð³âíèöÿ ô³ë³¿ 
â³ííèöüêîãî Veteran Hub Àíàñòà-
ñ³ÿ Áóíè÷. — Íàø ìîá³ëüíèé õàá 
çðó÷íèé äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ, ÿê³ íå ìîæóòü ïðè¿õàòè ó Â³-
ííèöþ, àáî öå âèêëèêàº äëÿ íèõ 
ñêëàäíîù³. Òàêîæ º, íàïðèêëàä, 
ëþäè, ÿê³ çâ³ëüíèëèñÿ íåùîäàâ-
íî ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ³ ìàþòü 
ïñèõîëîã³÷í³ áàð’ºðè çâåðòàòèñÿ 
ó õàá. Àáî æ º ëþäè, ÿê³ íå ìî-
æóòü çàëèøèòè ðîáîòó, ä³òåé ÷è 
ãîñïîäàðñòâî íà ö³ëèé äåíü. Âñ³ 

âîíè ìîæóòü îòðèìàòè ïîñëóãè 
âäîìà.

Êîìàíäà ìîá³ëüíîãî îô³ñó 
ìàº òðè îñíîâí³ íàïðÿìêè ïî-
ñëóã. Þðèñòêà ðîç’ÿñíèòü âñå 
ùîäî äîêóìåíò³â, ñòàòóñ³â òà 
÷åðã, ïñèõîëîãèíÿ íàäàñòü åìî-
ö³éíó ï³äòðèìêó, à êîíñóëüòàíò 
ç ïîøóêó ðîáîòè äîïîìîæå ç íà-
ïèñàííÿì ðåçþìå òà ðîçêàæå, äå 
³ ÿê øóêàòè âàêàíñ³¿.

— Çàðàç çàïèòè äóæå ð³çí³, 
ó êîæí³é ñ³ì’¿ º ñâî¿ ïèòàííÿ. 
Äî þðèñòà ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ ç 
çàïèòàìè ñ³ì’¿ â³éñüêîâèõ, ÷è¿ 
ð³äí³ ó ïîëîí³ àáî ïðîïàëè áåç-
â³ñòè. Â³ä âåòåðàí³â º çàïèòè ïðî 
ï³äãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíò³â äëÿ 
áåçîïëàòíîãî ïðîòåçóâàííÿ. ª 
ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ âèïëàò 
ç ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ï³ñëÿ âòðàòè 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ òà ³íø³, — 
êàæå Àíàñòàñ³ÿ Áóíè÷. — Ñåðåä 
ïñèõîëîã³÷íèõ çàïèò³â ÷àñòî º ç 
ïðèâîäó ïåðåæèâàííÿ òðèâîãè, 
âòðàòè ð³äíî¿ ëþäèíè, â³ä÷óòòÿ 
ñòðàõó.

ßê ïîÿñíþº êåð³âíèöÿ ô³ë³¿, 
êîíñóëüòàö³¿ ç ïîøóêó ðîáîòè 
º òàêîæ äóæå çíà÷óùèì åòàïîì 
ñàìå ó ïîâåðíåíí³ ëþäèíè äî öè-
â³ëüíîãî æèòòÿ.

— Ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñø-

«ЇЗДИМО ДО СВОЇХ»: ЯК ПРАЦЮЄ 
МОБІЛЬНИЙ ХАБ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ 
Підтримка  Допомогу юриста, 
психолога та консультанта з пошуку 
роботи безоплатно надають спеціалісти 
організації Veteran Hub. Викликати 
фахівців можна навіть до себе додому, 
у ветеранського простору є мобільний хаб 
на колесах. Розповідаємо, як цей рухомий 
офіс працює та які ще безоплатні послуги 
можна отримати у хабі

ð³þ, ³ áàãàòî ¿çäèìî äî ðîäèí âå-
òåðàí³â, ï³äòðèìóºìî ¿õí³õ äðó-
æèí/÷îëîâ³ê³â, áàòüê³â, ä³òåé. Öå 
ÿêðàç ò³ ëþäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
çàðàç áàãàòî ï³äòðèìêè, — êàæå 
Àíàñòàñ³ÿ.

Ïðàöþº ìîá³ëüíèé õàá ç â³-
âòîðêà ïî ñóáîòó äëÿ âåòåðàí³â 
òà âåòåðàíîê, à òàêîæ ñ³ìåé çà-
õèñíèê³â ³ çàõèñíèöü. Âèêëèêàòè 
åê³ïàæ ìîæíà çà íîìåðîì: (067) 
348 28 68.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàá-
íîãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿, â Óêðà-
¿í³ ñòâîðèëè «Êóëüòóðíèé Äå-
ñàíò» — ï³äðîçä³ë ÇÑÓ, ùî ìàº 
äâ³ ìåòè: ðîáîòà íà íóëüîâèõ 
ïîçèö³ÿõ (êîíöåðòè äëÿ â³éñüêî-
âèõ), ³ ðîáîòà â òèëó (äîíåñåííÿ 
âàæëèâèõ ìåñåäæ³â äî öèâ³ëüíî-
ãî íàñåëåííÿ). Î÷îëþº ï³äðîçä³ë 
â³äîìèé òåëåâåäó÷èé òà ñï³âàê 
Ìèêîëà Ñåðãà.

Ìèíóëî¿ ñåðåäè, 19 æîâòíÿ, 
Ìèêîëà ðàçîì ³ç ôðîíòìåíîì 
ðîê-ãóðòó The Gitas Îëåêñàí-
äðîì ×åìåðîâèì ïðåçåíòóâàëè 
ó Â³ííèö³ íîâó ³í³ö³àòèâó «Ðà-
çîì», — ïðîºêò â³äîìèõ óêðà-
¿íñüêèõ àðòèñò³â, ñïðÿìîâàíèé 
íà ï³äòðèìêó äåîêóïîâàíèõ 
ì³ñò.

— Ì³í³ìóì ðàç íà ì³ñÿöü ìè 
¿çäèìî ó êîæíå äåîêóïîâàíå 
ì³ñòî, ñï³ëêóºìîñÿ ç ì³ñöåâè-
ìè, äàºìî êîíöåðòè, ïîøèðþ-
ºìî íàøó êóëüòóðó, — ïîÿñíþº 
Ìèêîëà Ñåðãà. — Ìè çáèðàº-

ìî äëÿ æèòåë³â öèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â âåëîñèïåäè, êíèæêè, 
òåïë³ ðå÷³, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè. ² 
ñïðàâà íå â ñàìèõ ðå÷àõ, à â íà-
ëàãîäæåíí³ êîíòàêòó ç öèìè 
ëþäüìè. Öå ïðèêîðäîíí³ òå-
ðèòîð³¿, äå âïðîäîâæ áàãàòüîõ 
ðîê³â ðîñ³ÿ ïîøèðþâàëà ñâîþ 
êóëüòóðó. Ìè ìàºìî öå çì³íèòè.

Àðòèñòè êàæóòü, ùî íàðàç³ 
«Êóëüòóðíèé Äåñàíò» çîñåðåä-
æåíèé íà Õàðê³âùèí³. Çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, ðîñ³ÿíè çàëÿêóâàëè 
òàìòåøí³õ æèòåë³â ïðèõîäîì 
íàöèñò³â òà áàíäåð³âö³â, ³ ò³ 
ó öå â³ðèëè. Öå óñêëàäíþº íà-
ëàãîäæåííÿ êîíòàêòó ç æèòå-
ëÿìè äåîêóïîâàíèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â. Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà 
×åìåðîâà, ñàìî¿ ëèøå äåîêóïà-
ö³¿ òåðèòîð³é òàì íåäîñòàòíüî, 
òîìó çàðó÷àþòüñÿ ï³äòðèìêîþ 
êóëüòóðè: íå ëèøå êóëüòóðè ÿê 
ìèñòåöòâà, àëå é êóëüòóðè ïî-
âåä³íêè, êóëüòóðè âîëîíòåðñüêî¿ 
äîïîìîãè.

— Êîëè ìè ïðè¿õàëè â Áà-
ëàêë³þ òà âèéøëè ç àâòîáóñà, 
á³ëÿ íàñ îäðàçó ïî÷àëè çáèðà-

òèñÿ ëþäè, ïåðåâàæíî ñòàðøîãî 
â³êó. ² â ÿêèéñü ìîìåíò îäíà 
æ³íêà çàïèòóº: À ùî âè íàì ïðè-
âåçëè? Êàæåìî, ùî í³÷îãî, ùî 
ïðè¿õàëè ñï³ëêóâàòèñÿ, áóäåìî 
ðîçêàçóâàòè ³ ïîêàçóâàòè ñâ³òîâ³, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ â ¿õíüîìó ì³ñò³. 
Òîä³ âîíà ñêàçàëà, ùî êðàùå á 
ìè íå ïðè¿æäæàëè, — ðîçïîâ³-
äàº Îëåêñàíäð ×åìåðîâ. — Òîä³ 
³íøà æ³íêà ï³äõîäèòü é çàïèòóº 
òå ñàìå. Ìè òå ñàìå â³äïîâ³äà-
ºìî. À âîíà íàì: À âîò ðóñê³º 
íàì ïº÷ºíüº äàâàë³ îò äóøè. 
Ìåí³ íå õîò³ëîñÿ ãðàòè äëÿ 
íèõ. Àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ö³ æ 
ñàì³ ëþäè ñëóõàëè íàø³ ï³ñí³, 
îá³éìàëèñÿ, ïëàêàëè òà ñï³âàëè 
ã³ìí. Ìè ìîãëè á îáðàçèòèñÿ 
íà íèõ, àëå íå çðîáèëè öüîãî. 
Áî æ ìè íå çíàºìî, ùî ö³ ëþäè 
ïåðåæèëè, ³ íàñê³ëüêè äîâãî íàä 
íèìè çíóùàëèñÿ ó ð³çíèé ñïîñ³á.

Ó÷àñíèêè ïðîºêòó ðîçïîâ³ëè, 
ùî äî ó÷àñò³ â ³í³ö³àòèâ³ «Ðà-
çîì» âîíè ïëàíóþòü çàëó÷èòè 
ÿê ïåðåñ³÷íèõ óêðà¿íö³â, òàê ³ 
ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâî¿ 
âëàäè ó ð³çíèõ ì³ñòàõ. Çà ¿õíüîþ 

У Вінниці презентували проєкт із допомоги 
деокупованим містам

У хабі допомагають у трьох на-
прямках, надаючи:
 юридичні консультації;
 психологічну підтримку;
 поради з пошуку роботи.
До прикладу, у хабі є лінія 
підтримки сімей ветеранів 
та військових за номером: 
067 348 28 68. Лінія працює з 
08.00 до 22.00 щодня.
Також зараз продовжують набір 
в онлайн-групи підтримки для 
сімей загиблих військовослуж-

бовців, зареєструватися можна 
за посиланням: https://cutt.ly/
oBVylLL.
Крім того, у хабі проводять різні 
майстер-класи, лекції тощо. Сте-
жити за подіями, які організовує 
ветеранський простір, ви можете 
на їхній Facebok-сторінці.
Адреса хабу: Вінниця, вулиця 
Славетна (8-го Березня), 29.
Консультанти хабу працюють 
для: ветеранів, подружжя, дітей 
та близьких ветеранів, родини та 

близьких військових, захисників 
і захисниць НГУ, МВС, ТрО, Дер-
жавної прикордонної служби, 
ДСНС, медиків і добровольців.
Також команда хабу створила 
простори у різних містах Укра-
їни «Плюс Плюс ++» для вете-
ранів та близьких захисників і 
захисниць. Тут ветерани можуть 
зустрітися зі своїми, попрацювати 
на комп’ютері або усамітнитися 
за книгою. Всі події та послуги 
у просторі безплатні.

Яку ще допомогу надають у хабі?

äîïîìîãîþ çáèðàòèìóòü íåîá-
õ³äí³ ðå÷³ äëÿ æèòåë³â äåîêóïî-
âàíèõ ì³ñò.

Ìèêîëà Ñåðãà êàæå, ùî ïåð-
øà õâèëÿ ïðîºêòó îõîïëþâàòèìå 
÷îòèðè äåîêóïîâàíèõ òà ÷îòèðè 
â³ääàëåíèõ â³ä ë³í³¿ ôðîíòó ì³ñ-

òà: Â³ííèöÿ, Æèòîìèð, Õìåëü-
íèöüêèé òà Ð³âíå äîïîìàãàòè-
ìóòü çâ³ëüíåíèì ì³ñòàì.

Ïðî êîíêðåòí³ ïîòðåáè, à òà-
êîæ ïóíêòè çáîðó íåîáõ³äíèõ 
ðå÷åé îðãàí³çàòîðè ïîîá³öÿëè 
ïîâ³äîìèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Микола Серга та Олександр Чемеров: «Налагоджуємо 
контакт із людьми з деокупованих територій, поширюємо 
українську культуру»

«Мобільний офіс» вже понад рік привозить свої послуги додому. Керівниця вінницької 
філії говорить, що після 24 лютого вони розширили свою цільову аудиторію і зараз багато їздять 
до родин ветеранів
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Êóäè çâåðòàòèñÿ? Çàðàç â³éíà, 
òîìó ó â³éñüêêîìàò. Ìîæíà ñêî-
ðèñòàòèñÿ òàêèì âàð³àíòîì, ÿê öå 
çðîáèâ ÿ — ïðèéøîâ ó òó ÷àñ-
òèíó, äå ñëóæèâ, äå ìåíå óæå 
çíàþòü.

Ñíàéïåð ó 2014 ðîö³ ³ òåïåð — 
ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü?

— Ó ïåðøó ÷åðãó â çáðî¿. Òîä³ 
ÿ êîðèñòóâàâñÿ ñíàéïåðñüêîþ 
ãâèíò³âêîþ Äðàãóíîâà, ÿê ¿¿ íà-
çèâàþòü ÑÂÄ. Òåïåð ó ìåíå ³íøà 
çáðîÿ, â³ò÷èçíÿíà. Öå — ãâèíò³â-
êà UAR, ¿¿ âèãîòîâëÿº êè¿âñüêà 
êîìïàí³ÿ «Çáðîÿð». ¯¿ íå ïîð³â-
íÿòè ç ÑÂÄ. ßê êàæóòü, íåáî 
³ çåìëÿ. Â³äì³íí³ñòü ó âñüîìó: 
ó äàëüíîñò³, êóï÷àñòîñò³, òî÷íîñò³ 
ñòð³ëüáè. Êðàùà îïòèêà…

Íèí³ ñíàéïåð ìàº òåïëîâ³ç³é-

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ñï³âðîçìîâíè-
êà çâàòè Ñåðã³é. Ç 
íèì ö³êàâî ñï³ëêó-
âàòèñÿ. Ãðàìîòíèé, 

êîìóí³êàáåëüíèé, ïàòð³îò ñâîº¿ 
êðà¿íè. Óæå âäðóãå íà â³éí³. Ïåð-
øèé ðàç ïðîéøîâ ãàðÿ÷³ òî÷êè 
íà Äîíáàñ³ ó 2014-ìó. Òîä³ ð³ê 
â³äñëóæèâ ñíàéïåðîì. Õî÷à îô³-
ö³éíî ìàâ ³íøó ïîñàäó.

Î ï’ÿò³é ðàíêó 24 ëþòîãî éîìó 
çàòåëåôîíóâàâ êóì. Ðàçîì âîþ-
âàëè ó 2014-ìó. Áåç çàéâèõ ïî-
ÿñíåíü ñêàçàâ: «Çáèðàéñÿ, ¿äå-
ìî…» Âîíè çíîâó ïðèáóëè ó ñâîþ 
÷àñòèíó, òó ñàìó, â ÿê³é âîþâà-
ëè íà Äîíáàñ³. Ñïî÷àòêó ¿õ áóëî 
÷åòâåðî, ïîò³ì ùå ï³äòÿãíóëèñÿ 
ïîáðàòèìè.

²ç Ñåðã³ºì ïîçíàéîìèëà ïðåñî-
ô³öåð ÷àñòèíè Àííà Ëàçóðåíêî. 
Ïåðåä òèì âîíà çàïèñàëà â³äå-
îôðàãìåíò ç³ ñíàéïåðîì. Çàïèñ 
ìîæíà ïîáà÷èòè íà ôåéñáóê-ñòî-
ð³íö³ ÷àñòèíè. Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ 
ä³çíàâñÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç â³é-
ñüêîâèì.

Ùîá ñëóæèòè íà ïîñàä³ ñíàé-
ïåðà, â³í ïðîéøîâ íåîáõ³äíå âè-
ïðîáóâàííÿ. Êàæå, ç 22-õ êàíäè-
äàò³â â³ä³áðàëè ò³ëüêè äâîõ.

— Ìåí³ âæå ìèíóëî 30, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — Ð³âíÿòèñÿ 
ç ìîëîäøèìè áóëî íåïðîñòî, 
îñîáëèâî ó ô³çè÷í³é ï³äãîòîâ-
ö³. Äîïîìîãëà øêîëà ìîðñüêîãî 
ñïåöíàçó. Ïðîéøîâ ¿¿ ï³ä ÷àñ 
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè â àðì³¿. Çàòå 

ó ìîðàëüíîìó, ïñèõîëîã³÷íîìó 
ïëàí³ ìàâ ïåðåâàãó íàä ìîëîäè-
ìè. Ùî íå êàæè, æèòòºâèé äîñâ³ä 
áàãàòî çíà÷èòü.

Ï³ñëÿ â³äáîðó áóëî íàâ÷àííÿ 
ó øêîë³ ñíàéïåð³â. Îòðèìàâ õî-
ðîøó ï³äãîòîâêó. Äÿêóþ çà öå 
³íñòðóêòîðàì, áàãàòî äàëè çíàíü, 
óì³íü, íàâèê³â.

ßêùî õòîñü ³ç íàøèõ ÷èòà÷³â òà-
êîæ çàõî÷å çäîáóòè òàêó ïðîôåñ³þ, 
ùî ïîðàäèòå? Êóäè ¿ì çâåðòàòè-
ñÿ? — çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà.

— Îäíîãî áàæàííÿ òóò òî÷íî 
çàìàëî, — ãîâîðèòü Ñåðã³é. — 
Íàâ³òü óì³ííÿ âëó÷íî ñòð³ëÿòè 
ìîæå âèÿâèòèñÿ íåäîñòàòíüî, 
àáè òåáå çàðàõóâàëè ó ñíàéïåðè. 
Áî ñíàéïåð, öå íå ò³ëüêè ñòð³ëÿ-
òè. Öå ùå âåëèêà âèòðèìêà. Öå 
ñèëà âîë³, âì³ííÿ áóòè óâàæíèì ³ 
ñïîñòåðåæëèâèì. Öå çàëèøàòèñÿ 
íåïîì³òíèì äëÿ âîðîãà.

À ùå — äîáðå çíàòè ìàòåìà-
òèêó. Ñíàéïåðè áàãàòî ðàõóþòü. 
Á³ëüøå çà íàñ öå ðîáëÿòü ò³ëüêè 
àðòèëåðèñòè. Áåç öüîãî íå ìîæíà 
ïðàöþâàòè ç êàðòàìè, íå ïàïå-
ðîâèìè, ÿê ðàí³øå, à åëåêòðî-
ííèìè. Ñíàéïåð êëþ÷îâà ëàíêà 
ó ï³äðîçä³ë³. Â³í íàäàº âñåá³÷íó 
äîïîìîãó êîìàíäèðó. Â³ä íüîãî 
áàãàòî çàëåæèòü, ³ öå íå ïðîñòî 
ñëîâà.

Íàñ â÷èëè ïðàöþâàòè ó ñêëàä³ 
ï³äðîçä³ëó ³ ñàìîñò³éíî. Çàëåæèòü 
â³ä ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ. Áóâàº, 
áà÷èø â îïòèêó ö³ëü, à ñòð³ëÿòè 
íå ìîæíà. Òîá³ äàþòü êîìàíäó 
ñïîñòåð³ãàòè é ïåðåäàâàòè ³í-
ôîðìàö³þ.

СНАЙПЕР СТРІЛЯЄ НЕ В ЛЮДИНУ, 
СНАЙПЕР СТРІЛЯЄ В ЦІЛЬ
Така професія  Строкову службу 
він служив у морському спецназі. Коли 
демобілізувався, сказав: «В армію більше ні 
ногою». Але у 2014-му пішов на війну, рік 
виконував завдання в районі АТО. У лютому 
нинішнього року разом із друзями 
добровольцем прийшов у свою частину. 
Служить снайпером. Що найважливіше 
у цій професії і як ним стати?

íèé ïðèö³ë, äàëüíîì³ð, êàðòè 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.

Áà÷ó, ÿê àðì³ÿ çðîáèëà âåëèê³ 
êðîêè óïåðåä ó ï³äãîòîâö³ ³ íà-
â÷àíí³ îñîáîâîãî ñêëàäó, ó íàñ 
òåïåð ñèìá³îç óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ ³ 
àðì³¿ ÍÀÒÎ. Ìàºìî íîâå îçáðî-
ºííÿ íàò³âñüêèõ ñòàíäàðò³â. Â³ñ³ì 
ðîê³â òîìó ìè ìîãëè ïðî òàêå 
õ³áà ùî ìð³ÿòè. Òîìó é êàæó, ùî 
Ïåðåìîãà 100% áóäå çà íàìè.

Êîëè? Êîëè, íà òâîþ äóìêó, çà-
ê³í÷èòüñÿ â³éíà?

— Ðàí³øå, ÿ äóìàâ, ó ëèïí³. Áî 
â öüîìó ì³ñÿö³ ó ìåíå äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Òåïåð íå áåðóñÿ ïðî-
ãíîçóâàòè. Àëå í³òðîõè íå ñóìí³-
âàþñÿ, ùî ìè ïåðåìîæåìî ó ö³é 
â³éí³.

Ó êîæíîãî â àðì³¿ º ñâîº çàâäàí-
íÿ. ßêå âîíî ó ñíàéïåðà?

— Íàéâàæëèâ³øå, öå âèêîíàòè 
òå, ùî òîá³ äîðó÷èëè ³ ïîâåðíó-
òèñÿ æèâèì ³ç çàâäàííÿ. Çàçâè÷àé 
ïðàöþºìî ó ïàð³. ª äðóãèé íî-
ìåð, ÿêèé çàâæäè òîá³ äîïîìîæå 
ó âèçíà÷åíí³ äèñòàíö³¿, ïðàâèëü-
íîìó ï³äðàõóíêó áàë³ñòè÷íèõ êî-
åô³ö³ºíò³â, ùîá óñï³øíî âðàçèòè 
ö³ëü.

Ó ïåðø³ äí³ â³éíè äåõòî ç íà-
øèõ â³éñüêîâèõ íå ì³ã ñòð³ëÿòè 
ó âîðîãà. Ïðî öå ÷óâ â³ä îäíîãî 
ç êîìàíäèð³â. Ìîëîä³ õëîïö³ ìî-
ðàëüíî íå ìîãëè ïåðåñèëèòè ñåáå 
âèñòðåëèòè â æèâó ëþäèíó.

— Ñíàéïåð ñòð³ëÿº íå â ëþäè-
íó, ñíàéïåð ñòð³ëÿº â ö³ëü, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — ß îñîáèñòî 
òåæ â³ä÷óâàâ òàêå ó 2014 ðîö³. 

Öå ñïðàâä³ ìîðàëüíî âàæêî. Àëå 
êîëè òè áà÷èø çâ³ðñòâà, ÿê³ ÷è-
íèòü âîðîã, òîä³ âñå çì³íþºòüñÿ. 
Ìåí³ îñîáèñòî äîïîì³ã êîëèø-
í³é äîñâ³ä ñëóæáè ó ìîðñüêîìó 
ñïåöíàç³. Òàì íàâ÷àëè íå ò³ëüêè 
ô³çè÷íîãî ãàðòó, à é ìîðàëüíî-
ïñèõîëîã³÷íîãî. Íåñïðîñòà äëÿ 
ñíàéïåðà äóæå âàæëèâà âèòðèì-
êà, äî òîãî æ, ó âñüîìó.

Ó ñíàéïåð³â º ïîíÿòòÿ õîëîäíî-
ãî ñòâîëà, òîáòî ïåðøèé ïîñòð³ë 
íàéá³ëüø ñêëàäíèé, áî âèìàãàº 
íàéá³ëüøî¿ ï³äãîòîâêè.

— Ä³éñíî, º òàêå, — êàæå ïàí 
Ñåðã³é. — Ïðè ïåðøîìó ïîñòð³ë³ 
çàçâè÷àé áåðó ïðèö³ë òðîõè âèùå 
òî÷êè. Ìàéñòåðí³ñòü â³äòî÷óºòüñÿ 
íà ïîë³ãîí³, äå ìîäåëþþòüñÿ ð³çí³ 
ñèòóàö³¿ ñòð³ëüáè íà ð³çí³ äèñòàí-
ö³¿ ó ð³çíèõ óìîâàõ. Âñå äàºòüñÿ 
ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Òåîðåòè÷í³ 
çíàííÿ çàêð³ïëþºìî íàñòð³ëà-
ìè. Òîìó ùîäåíí³ òðåíóâàííÿ 
äëÿ ñíàéïåðà º îáîâ’ÿçêîâ³. Àäæå 
â ðîáîò³ íå ìàºø ïðàâà ïîìèëè-
òèñÿ. Ïîìèëêà ñíàéïåðà — öå 
ðèçèê äëÿ æèòòÿ. ßê ó ñàïåðà.

Ï³ñëÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè Ñåðã³é 
÷àñòî ïîâòîðþâàâ, ùî â àðì³þ 
â³í á³ëüøå í³ íîãîþ.

Íåäàðìà êàæóòü «í³êîëè 
íå êàæè í³êîëè», çãàäóº òåïåð 
â³äîìó ôðàçó.

24 ëþòîãî â³í çàëèøèâ ñâîþ 
ðîáîòó íà ô³ðì³, äå ïðàöþâàâ 
äèðåêòîðîì ç ïðîäàæó òåõí³êè, 
³ äîáðîâ³ëüíî ï³øîâ âèãàíÿòè 
âîðîã³â ç ìîñêîâ³¿, ÿê³ ïîë³çëè 
íà íàøó çåìëþ.

«Ìàºìî íîâå 
îçáðîºííÿ íàò³âñüêèõ 
ñòàíäàðò³â.  Íà ïî÷àòêó 
â³éíè, â³ñ³ì ðîê³â òîìó,   
ìè ìîãëè ïðî òàêå õ³áà 
ùî ìð³ÿòè»

Під час нашого спілкування снай-
пер не відповів тільки на одне 
питання.
Попросив його розповісти про ви-
конання хоча б одного завдання. 
Після невеликої паузи почув у від-

повідь:
— Давайте не будемо про це го-
ворити.
На прощання побажав снайперу 
влучних пострілів і витримки. Зви-
чайно, Перемоги! Він вірить у неї. 

Шкодує лише про те, що його про-
гноз не збувся. Мріяв одночасно 
святкувати Перемогу і свій день 
народження у нинішньому році. 
Тепер хоче, аби вигнали загарбни-
ків раніше липня наступного року.

Не відповів тільки на одне питання

Навіть уміння влучно стріляти може виявитися недостатньо, аби зарахували у снайпери. 
Сергій каже, що потрібна велика витримка, сила волі, вміння бути уважним
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íàéïðîñò³øèìè óêðèòòÿìè. Òîìó 
â ðàç³ îãîëîøåííÿ ïîâ³òðÿíèõ 
òðèâîã, â³äâ³äóâà÷³ ïîâèíí³ áóäóòü 
ïåðåéòè â óêðèòòÿ, ÿê³ º ïîáëèçó 
ï³äë³òêîâèõ êëóá³â.

— Ò³ëüêè äâà íàøèõ ïðèì³-
ùåííÿ º é óêðèòòÿìè, ³ ïóíêòà-
ìè îá³ãð³âó, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê 
ìåðåæ³ ï³äë³òêîâèõ êëóá³â Äìèòðî 
Ìèðà. — Óñÿ ³äåÿ ç ïóíêòàìè îá-
³ãð³âó â òîìó, ùî âîíè «òèì÷à-
ñîâ³». Òîáòî, ùîá íà ÷àñ, ïîêè 
êîìóíàëüí³ ñëóæáè óñóâàþòü íà-
ñë³äêè àâàð³¿, ëþäè ìîãëè çàéòè 
â òàêèé ïóíêò, ç³ãð³òèñÿ, çàðÿäèòè 
ñâî¿ òåëåôîíè. Ùîá ó õîëîäíèõ 
êâàðòèðàõ íå ñèä³ëè, çîêðåìà, 
ëþäè ïîâàæíîãî â³êó òà ä³òè.

Ïèòàºìî, à ñê³ëüêè êîøòóâàëî 
ïðèëàääÿ äëÿ ïóíêòó îá³ãð³âó?

— Ìè çàâ÷àñíî ïðîâîäèëè òåí-
äåðíó çàêóï³âëþ, ùå äî òîãî, ÿê 
áóâ ñòðèáîê ö³í íà ãåíåðàòîðè 
òà îá³ãð³âà÷³. Íàïðèêëàä, áåíçè-
íîâèé ãåíåðàòîð íà 7 ê³ëîâàò³â 
íàì êîøòóâàâ áëèçüêî 35 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà îäèíèöþ. Êîíâåêòî-
ðè — 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà îäèíè-
öþ. Ïëþñ, êóïèëè ïîäîâæóâà÷³â 
íà 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — â³äïîâ³â 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïðî îáëàøòó-
âàííÿ ïóíêò³â îá-
³ãð³âó ó VinSmart 

Öåíòðàõ ïîãîâîðèëè ç êåð³âíè-
êîì ìåðåæ³ êîìóíàëüíèõ ï³äë³ò-
êîâèõ êëóá³â Äìèòðîì Ìèðîþ.

— Îáëàäíàííÿ âæå çàâåçëè, 
ó äåÿêèõ ïðèì³ùåííÿõ ïðîâîäè-
ìî ðåìîíòè, ùîá íàëàøòóâàòè 
åëåêòðîìåðåæó äëÿ àâòîíîìíî¿ 
ðîáîòè. Ó ïëàíàõ çðîáèòè ö³ 
ïóíêòè îá³ãð³âó ÿêîìîãà øâèä-
øå, — êàæå â³í.

ЩО ЗАКУПИЛИ
Ìàéæå âñ³ VinSmart Öåíòðè, 

çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ìåðåæ³ 
ï³äë³òêîâèõ êëóá³â, çíàõîäÿòüñÿ 
â æèòëîâèõ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ àáî 
ïîáëèçó íèõ. À ïðèì³ùåííÿ ï³ä 
ïóíêòè îá³ãð³âó º çâè÷àéíèìè 
àóäèòîð³ÿìè, äå íàâ÷àþòüñÿ âè-
õîâàíö³ ï³äë³òêîâîãî êëóáó.

— ßêùî áóäå ïåð³îä, êîëè ïî-
òð³áíî áóäå äîïîìàãàòè ìåøêàí-
öÿì áóäèíê³â — ìè ïåðåéäåìî 
íà îíëàéí-ôîðìàò íàâ÷àííÿ 
òà ðîçãîðòàòèìåìî ïóíêòè îá-
³ãð³âó. Íàïðèêëàä, ó íèõ ìîæíà 
áóäå ç³ãð³òèñü òà çàðÿäèòè ñâî¿ 
ãàäæåòè â³ä ãåíåðàòîð³â, — ñêà-
çàâ äèðåêòîð ìåðåæ³ ï³äë³òêîâèõ 
êëóá³â VinSmart Öåíòð.

Ùîäî ãåíåðàòîð³â, òî âîíè áåí-

çèíîâ³, ïîòóæí³ñòþ íà ñ³ì ê³ëî-
âàò³â. Äîäàòêîâèé îá³ãð³â — êîí-
âåêòîðè. Àëå íå äëÿ âñ³õ VinSmart 
Öåíòð³â çàêóïîâóâàëè îá³ãð³âà÷³.

— Ó ïðèì³ùåíí³ íà Äàíèëà 
Íå÷àÿ âëàøòîâàíå ³íäèâ³äóàëüíå 
ãàçîâå îïàëåííÿ. Ìè òóäè çàêóïè-
ëè åëåêòðè÷íèé êîòåë: ùîá, ÿêùî 
íå áóäå ãàçó, ìè ìîãëè óâ³ìêíó-
òè ãåíåðàòîð ³ ïî÷àòè îïàëþâàòè 
ïðèì³ùåííÿ åëåêòðèêîþ. Ó ùå 
îäíîìó VinSmart Öåíòð³ íà Ñòåëü-
ìàõà ó íàñ âæå º ³íäèâ³äóàëüíå 
åëåêòðè÷íå îïàëåííÿ, — êàæå 

Äìèòðî Ìèðà. — À îò VinSmart 
íà Âîëîøêîâ³é áóâ êàï³òàëüíî 
â³äðåìîíòîâàíèé ùå çàäîâãî 
äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè. Òàì òàêîæ º åëåêòðè÷íèé 
îá³ãð³â, äå ìè ìîæåìî ïîñòàâèòè 
ãåíåðàòîð ³ óâ³ìêíóòè îïàëåííÿ. 
Òîìó íà ö³ Öåíòðè ìè íå âèòðà-
÷àëè áþäæåòíèõ êîøò³â, ùîá çà-
êóïèòè äîäàòêîâî îá³ãð³âà÷³.

ЯКА ЦІНА
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïóíêò³â 

îá³ãð³âó â VinSmart Öåíòðàõ íå º 

ЩО Є В ПУНКТАХ ОБІГРІВУ, ЯКІ 
РОБЛЯТЬ ЗА ГРОШІ ВІННИЦІ
На випадок аварій  У семи з 
13 VinSmart центрах будуть діяти пункти 
обігріву. Для них закупили генератори та 
обігрівачі. «Маємо бути готовими до будь-
яких сценаріїв: росіяни налаштовані 
нищити критичну інфраструктуру», — 
сказав міський голова Сергій Моргунов. 
Чим обладнані пункти обігріву та скільки 
на них витратили бюджетних коштів?

Äìèòðî Ìèðà.
Îäíàê äëÿ ãåíåðàòîð³â ïîòð³áíî 

ùå ïàëüíå òà ìàñòèëî. ¯õ áóäóòü 
çáåð³ãàòè áåçïîñåðåäíüî â ï³ä-
ë³òêîâèõ êëóáàõ?

— Íà ì³ñö³, ïðè íàøèõ Öåí-
òðàõ, áóäå ì³í³ìóì ìåòàëåâèõ 
êàí³ñòð ³ç ïàëüíèì. Ðåøòó áóäå-
ìî äîêóïîâóâàòè íà çàïðàâêàõ, 
â ì³ðó ïîòðåáè. Äëÿ öüîãî ÷å-
ðåç ProZorro çàêóïèìî òàëîíè 
íà ïàëüíå, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Öåíòð 
ï³äë³òêîâèõ êëóá³â çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ».

РОБОТИ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ
Îòîæ, ÿê ìè ç’ÿñóâàëè ðàí³-

øå, VinSmart Öåíòð ñòàº ïóíêòîì 
îá³ãð³âó ò³ëüêè òîä³, ÿêùî ÷åðåç 
àòàêó ðîñ³ÿí áóäå ïîøêîäæåíà 
íàøà ì³ñüêà åíåðãî³íôðàñòðóêòó-
ðà. À ÿê ïðî öå ïîâ³äîìëÿòèìóòü 
æèòåë³â æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ ïîáëèçó ï³äë³òêîâèõ 
êëóá³â?

— Áóäóòü âêàç³âíèêè «Ïóíêò 
îá³ãð³âó». Àëå ìè ¿õ ðîçñòàâèìî 
òîä³, êîëè ìàòèìåìî ïàëüíå äëÿ 
ãåíåðàòîð³â òà âèêîíàºìî óñ³ 

ðåìîíòí³ ðîáîòè ùîäî åëåêòðî-
ìåðåæ ó Öåíòðàõ, — êàæå Äìèòðî 
Ìèðà. — Òîáòî, êîëè ìè áóäåìî 
çíàòè, ùî íàø³ ïóíêòè îá³ãð³âó 
ïîâí³ñòþ ãîòîâ³. ² òàêîæ ìè ïî-
â³äîìèìî ïðî íàÿâí³ñòü òàêèõ 
ïóíêò³â îá³ãð³âó ìåøêàíö³â íà-
âêîëèøí³õ áóäèíê³â.

Íàîñòàíîê ïèòàºìî â äèðåê-
òîðà ìåðåæ³ ï³äë³òêîâèõ êëóá³â 
ïðî òå, êîëè æ áóäóòü ïîâí³ñòþ 
ãîòîâ³ ïóíêòè îá³ãð³âó?

— ßêîìîãà ñêîð³øå. Çàðàç çà-
âåðøóþòüñÿ ðåìîíòè, îáëàäíàííÿ 
âæå çàâåçåíå, òðèâàþòü çàêóï³âë³ 
ïàëüíîãî. Òîáòî, ìè âæå íà ô³-
í³øí³é ïðÿì³é, — çàóâàæèâ Äìè-
òðî Ìèðà.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ðîçêàçàâ, ùî ïîä³áí³ ïóíêòè 
îá³ãð³âó ñòâîðþþòü ó äåñÿòè ì³ñü-
êèõ á³áë³îòåêàõ. À íà áàç³ õàð÷î-
áëîê³â 14 øê³ë, íà âèïàäîê íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ðîçãîðíóòü 
ïóíêòè ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³.

«Öå âåëèêà ñï³ëüíà ðîáîòà, 
ÿêà ðîáèòü íàøó ãðîìàäó ùå 
ñèëüí³øîþ. Âèñòî¿ìî ³ ïåðåìî-
æåìî!» — ïåðåäàþòü ñëîâà Ìîð-
ãóíîâà íà éîãî facebook-ñòîð³íö³.

Íà äåÿê³ ïóíêòè 
ïîòð³áí³ áóëè ò³ëüêè 
ãåíåðàòîðè. Òàì ³ òàê 
º åëåêòðîîïàëåííÿ, 
ÿêå ïåðåìèêàòèìóòü íà 
ðîáîòó â³ä ãåíåðàòîðà

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Ç 10 æîâòíÿ âñ³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè Â³ííèö³ ïåðåéøëè íà äèñ-
òàíö³éíó ôîðìó îñâ³òè. Â³äïî-
â³äí³ ëèñòè ç ðåêîìåíäàö³ÿìè 
îïóáë³êóâàëî ÌÎÍ. À âæå ç 
17 æîâòíÿ ì³í³ñòåðñòâî çàïðî-
ïîíóâàëî âèçíà÷àòè ôîðìàò 
íàâ÷àííÿ íà ì³ñöÿõ. Öå ìàþòü 
ðîáèòè ïåäàãîã³÷í³ ðàäè êîæíîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

— Çâàæàþ÷è íà áåçïåêîâó ñè-
òóàö³þ, ÿ âïåâíåíà, ùî â íàøîìó 
ðåã³îí³ ïðèéíÿëè âèâàæåíå ð³-
øåííÿ ïåðåéòè íà äèñòàíö³éíó 
ôîðìó íàâ÷àííÿ. Äåïàðòàìåíò 
îñâ³òè ÂÌÐ ðåêîìåíäóâàâ øêî-
ëàì âêëþ÷íî ïî 21 æîâòíÿ íàâ÷à-
òèñÿ îíëàéí, — ðîçïîâ³ëà î÷³ëü-
íèöÿ äåïàðòàìåíòó Îêñàíà ßöåí-
êî. — À âæå ç 24 æîâòíÿ ó âñ³õ 
â³ííèöüêèõ øêîëàõ — êàí³êóëè. 
Òðèâàòèìóòü âîíè ïî 30 æîâòíÿ.

ßê ïîÿñíþº êåð³âíèöÿ äåïàð-
òàìåíòó, êàí³êóëè íå äîñòðîêîâ³. 
Çèìîâ³ æ êàí³êóëè çàïëàíîâàí³ 
íà ïåð³îä ç 25 ãðóäíÿ ïî 8 ñ³÷íÿ 
2023, à âåñíÿí³ ìàþòü òðèâàòè ç 
27 áåðåçíÿ ïî 2 êâ³òíÿ.

— ²ç 31 æîâòíÿ, ÿêùî äîçâî-
ëèòü áåçïåêîâà ñèòóàö³ÿ â ðàéîí³, 
ìè ïîâåðíåìîñÿ äî îôëàéí-íà-
â÷àííÿ â øêîëàõ, äå º óêðèò-
òÿ, — ïðîäîâæóº êåð³âíèöÿ äå-
ïàðòàìåíòó.

Ñê³ëüêè øêîëÿð³â íàâ÷àëîñÿ 
â îôëàéí³?

— Ñòàíîì íà 6 æîâòíÿ â øêî-
ëàõ íàâ÷àëîñÿ 4 416 ó÷í³â, öå 9,3% 
â³ííèöüêèõ øêîëÿð³â, — ðîçïî-
â³äàº Îêñàíà ßöåíêî. — Ó íàñ 
íàâ³òü äåÿê³ øêîëè âæå ïåðå-
éøëè ó äâ³ çì³íè, áî º áàãàòî 
îõî÷èõ íàâ÷àòèñÿ î÷íî. Íàïðè-
êëàä, ó Â³ííèö³ º øêîëà, â ÿê³é 
â îôëàéí³, ñòàíîì íà 6 æîâòíÿ, 
íàâ÷àëîñÿ 865 ä³òåé. Òàì öå äî-

çâîëÿº óêðèòòÿ.
Äîäàìî, ùî ñòàíîì íà 22 âå-

ðåñíÿ â î÷íîìó ôîðìàò³ íàâ÷à-
ëîñÿ 3613 ä³òåé, öå 7,6% â³ä çà-
ãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ â³ííèöüêèõ 
øêîëÿð³â, ÿêà çàãàëîì ñêëàäàº 
ìàéæå 47,5 òèñÿ÷³. Íà ïî÷àòîê 
ñåðïíÿ öåé â³äñîòîê ñêëàäàâ 3,4.

— ßêùî áàòüêè âèð³øàòü ïåðå-
éòè ç îíëàéíó íà îôëàéí, òî ìî-
æóòü ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ïðèéòè 
â øêîëó, íàïèñàòè çàÿâó ³ äèòèíà 
áóäå äîëó÷åíà äî î÷íîãî íàâ÷àí-
íÿ, — ãîâîðèòü Îêñàíà ßöåíêî.

Ó ì³ñüêðàä³ ïîÿñíþâàëè, ùî 
íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ îõî-
÷èõ íàâ÷àòèñÿ â î÷íîìó ðåæè-
ì³ âïëèâàº äåê³ëüêà ôàêòîð³â. 
Ñåðåä íèõ: áåçïåêîâà ñèòóàö³ÿ 
ó Â³ííèöüêîìó ðåã³îí³, â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü â÷èòåë³â ³ àäì³í³ñòðàö³¿ 
òà òå, ùî ó çàêëàäàõ ïðàöþþòü 
íàä ïîêðàùåííÿì ñòàíó íàéïðî-
ñò³øèõ óêðèòò³â.

Вінницькі школярі на онлайн-навчанні. 
Чи є наміри повернути їх за парти?

— Ïîòî÷í³ ðåìîíòè, ÿê³ çä³é-
ñíþâàëèñÿ ç îáëàøòóâàííÿ íàé-
ïðîñò³øèõ óêðèòò³â, çàê³í÷åí³. 
À ðîáîòè êàï³òàëüíîãî õàðàêòå-
ðó, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîçðîáêè ïðî-
ºêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
òà ¿¿ åêñïåðòèçè, äîñèòü îá`ºìí³ 
òà ïîòðåáóþòü á³ëüøå ÷àñó íà ¿õ 
âèêîíàííÿ. Çàðàç äî ê³íöÿ æîâ-
òíÿ ùå â äåñÿòè çàêëàäàõ îñâ³òè 
çàê³í÷óþòü êàï³òàëüí³ ðîáîòè, 
àëå, íà æàëü, ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ 
ãàëüìóº ïîñòà÷àííÿ ìàòåð³àë³â òà 
êîìïëåêòóþ÷èõ, ùî íåîáõ³äí³ äëÿ 
çàê³í÷åííÿ ðîá³ò, — ï³äñóìîâóº 
Îêñàíà ßöåíêî.

Ìè çàïèòàëè íàøèõ ÷èòà÷³â 
ó Facebook-ñòîð³íö³, ÷è ïëàíó-
þòü âîíè ïåðåâîäèòè äèòèíó 
íà îôëàéí ôîðìó íàâ÷àííÿ, 
ÿêùî ó øêîëàõ çíîâó ïîâåðíóòüñÿ 
äî î÷íîãî íàâ÷àííÿ.

Á³ëüø³ñòü â³äïîâ³äåé áóëà — 
«í³».

«Ïðî ÿêå îôëàéí-íàâ÷àííÿ 
ìîæå áóòè ìîâà, â êðà¿í³ â³éíà. 
Êîëè áóâ êîðîíàâ³ðóñ, âñ³ áóëè 
îíëàéí, à â³éíà, òî íàâ÷àéìîñÿ 
ï³ä ïîâ³òðÿí³ òðèâîãè, ï³ä ðàêåòà-
ìè, ï³ä ë³òàêàìè. Âñ³ íàä³þòüñÿ, 
ùî ïðîíåñå, à íå äàé Áîæå ïðè-
ë³ò ïî øêîë³, ïîò³ì áóäåòå ë³êò³ 
êóñàòè…» — ïèøå Þë³ÿ Ñóêàëî.

²ðèíà Ïèëèïåíêî òåæ, íàïðè-
êëàä, ïèøå: «Ïîêè íå çàâåðøèòü-
ñÿ â³éíà — ò³ëüêè îíëàéí».

«Íåâæå â³éíà íå òàêà ñòðàøíà, 
ÿê êîâ³ä?» — êàæå Êàòÿ Ñë³ïóí.

ª æ â³ííè÷àíè, ÿê³ ïèøóòü, 
ùî ¿õí³ ä³òè áóäóòü íàâ÷àòèñÿ 
çà ïàðòàìè, ÿêùî â³äíîâëÿòü 
îôëàéí-ôîðìàò.

«Êîæíèé âèð³øóº, öå éîãî 
æèòòÿ… àëå ìåí³ ö³êàâî, ñê³ëü-
êè áàòüê³â âåäóòü ñâî¿õ ä³òåé 
â óêðèòòÿ ï³ä ÷àñ òðèâîã, êîëè 
ò³ âäîìà?» — ñòàâèòü çàïèòàííÿ 
Àíäð³é Ãàéäàé.

Для обігріву закупили конвектори. Їх живитимуть бензинові 
генератори з потужністю сім кіловатів
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àäæå ç íèì ïðàöþâàëè ëþäè, ÿêèõ 
äîâåëîñÿ â³äïóñòèòè áåç çáåðå-
æåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Íîâèé 
ìè ïðèäáàòè íå ìîæåìî, áî â³í 
êîøòóº áëèçüêî 40 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Òàêèõ ãðîøåé ó íàñ 
íåìàº, — ïîÿñíþº Îëåêñàíäð 
Æóïàíîâ. — Õîäÿòü ÷óòêè, ùî ìè 
ñïåö³àëüíî íå ðåìîíòóºìî àïàðàò, 
àëå öå âñå äóðíèö³. Ìè õî÷åìî, 
ùîá â³í ïðàöþâàâ, ãîòîâ³ ïëàòèòè 
çà ðåìîíò, àëå íå ìîæåìî çíàéòè 
äåòàëåé, íàâ³òü âæèâàíèõ.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³, àëüòåðíàòèâîþ äëÿ â³-
ííè÷àí íàðàç³ çàëèøàþòüñÿ ëèøå 
ïðèâàòí³ ìåäçàêëàäè. Ó ì³ñò³ ìè 
çíàéøëè òàêèõ ÷îòèðè. Óñ³ âîíè 
ìàþòü øèðîêèé ïåðåë³ê ÌÐÒ äî-

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ó Â³ííèö³ íå òàê 
áàãàòî ì³ñöü, äå 
ìîæíà ïðîéòè ÌÐÒ 
ä³àãíîñòèêó. Äîíå-

äàâíà ¿õ áóëî ï’ÿòü, îäíàê ñüîãîä-
í³ òàêèõ çàëèøèëîñÿ ëèøå ÷îòè-
ðè. Ïîñëóãó ïåðåñòàëè íàäàâàòè 
â îáëàñí³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ïèðîãîâà. Ñàìå òàì äîñë³äæåííÿ 
êîøòóâàëî íàéäåøåâøå.

Íà ñàéò³ ìåäçàêëàäó äîñ³ ìîæíà 
áà÷èòè ñòàð³ ö³ííèêè: ìàãí³òíî-
ðåçîíàíñíà òîìîãðàô³ÿ ãîëîâíî-
ãî ìîçêó êîøòóº 421 ãðèâíþ, 
à ïðîâåäåííÿ ÌÐÒ îäíîãî â³ä-
ä³ëó õðåáòà — 428 ãðèâåíü. Öå 
ïðèáëèçíî âòðè÷³ äåøåâøå, í³æ 
äå³íäå ó Â³ííèö³.

Äåÿêèõ ì³ñòÿí îáóðèâ ôàêò ïðè-
ïèíåííÿ ðîáîòè ºäèíîãî äîñòóï-
íîãî ó ô³íàíñîâîìó ïëàí³ àïàðàòà 
ÌÐÒ. Äî ðåäàêö³¿ íàäõîäèëè íà-
â³òü ïîâ³äîìëåííÿ â³ä â³ííè÷àí 
ïðî í³áèòî óìèñíå ð³øåííÿ êå-
ð³âíèöòâà ë³êàðí³ íå ðåìîíòóâàòè 
òîìîãðàô, ùîá ïàö³ºíòè ïåðåïëà-
÷óâàëè ó ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ, êóäè 
¿õ âðåøò³ íàïðàâëÿëè.

Äèðåêòîð ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãî-
âà Îëåêñàíäð Æóïàíîâ ï³äòâåðäèâ, 
ùî ÌÐÒ ó íèõ ä³éñíî ïåðåñòàëè 
ïðîâîäèòè ÷åðåç íåñïðàâíîñò³ àïà-
ðàòà. Ï³ñëÿ ïîëàìàííÿ, ïîÿñíþº 
î÷³ëüíèê ìåäçàêëàäó, âîíè îãîëî-
ñèëè òåíäåð íà éîãî ðåìîíò. Íà öå 
ãîòîâ³ âèä³ëèòè ïîíàä äâ³ñò³ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çíàéøëè íàâ³òü ìàéñòð³â 
³ç Êèºâà, ÿê³ ïðè¿æäæàëè, äèâè-
ëèñÿ, ïðîáóâàëè ïîëàãîäèòè, îä-
íàê ìàðíî — áðàêóº íåîáõ³äíèõ 
äåòàëåé. Ðîçäîáóòè ¿õ ñêëàäíî, áî 
òàê³ àïàðàòè ïåðåñòàëè âèïóñêàòè 
ïîíàä äåñÿòü ðîê³â òîìó.

Íàïðóæåí³ñòü ïîëÿ òîìîãðà-
ôà ó «ïèðîãîâö³» ñêëàäàº ëèøå 
0,5 Òåñëà. Æóïàíîâ êàæå, ùî 
óñ³ ³íø³ ó Â³ííèö³ âèêîðèñòî-
âóþòü îáëàäíàííÿ ç íàïðóæå-
í³ñòþ â³ä 1,5 Òåñëà, ùî âòðè÷³ 
á³ëüøå. Ïåðåë³ê äîñë³äæåíü öåé 
àïàðàò òàêîæ ìàº îáìåæåíèé: 
ëèøå ãîëîâíèé ìîçîê ³ õðåáåò. 
×åðåç çàñòàð³ë³ñòü é çíîøåí³ñòü 
îáëàäíàííÿ, äëÿ îòðèìàííÿ òî÷-
íèõ ðåçóëüòàò³â ïàö³ºíòàì ³íîä³ 
äîâîäèëîñÿ ïåðåðîáëÿòè ÌÐÒ 
â ³íøèõ ìåäçàêëàäàõ.

— Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî àïà-
ðàò âñå-òàêè âäàñòüñÿ ïîëàãîäèòè, 

ЧОМУ У «ПИРОГОВЦІ» БІЛЬШЕ 
НЕ ПРОВОДЯТЬ МРТ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблема  Через несправність апарату 
в обласній лікарні вже кілька місяців 
не роблять МРТ. Ми поспілкувалися з 
директором медзакладу про причини, 
через які апарат не лагодять, й 
можливість закупівлі нового апарата, 
а також дізналися, як та за скільки 
проводять МРТ дослідження у приватних 
медцентрах нашого міста

ñë³äæåíü, îäíàê ìè ö³êàâèëèñÿ 
ëèøå òèìè, ùî áóëè äîñòóïíèìè 
â ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà: ãîëî-
âíèé ìîçîê òà õðåáåò.

«ªâðî Ìåäñåðâ³ñ»
ÌÐÒ îäíîãî â³ää³ëó õðåáòà: 

1200 ãðèâåíü
ÌÐÒ óñüîãî õðåáòà: 3240 ãðè-

âåíü
ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçêó : 

1400 ãðèâåíü
Òåëåôîí: 096 010 3757
«Ìåä³ëþêñ»
ÌÐÒ îäíîãî â³ää³ëó õðåáòà: 

1650 ãðèâåíü
ÌÐÒ óñüîãî õðåáòà: 3650 ãðè-

âåíü
ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçêó: â³ä 

1650 ãðèâåíü

Òåëåôîí: 0800 330 130
«Íåéðîìåä»
ÌÐÒ îäíîãî â³ää³ëó õðåáòà: 

1500 ãðèâåíü
ÌÐÒ óñüîãî õðåáòà: 3600 ãðè-

âåíü
ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçêó : 

1550 ãðèâåíü
Òåëåôîí: 068 293 1881
«Ì³ñüêèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñ-

òè÷íèé öåíòð»
ÌÐÒ îäíîãî â³ää³ëó õðåáòà: 

1550 ãðèâåíü
ÌÐÒ óñüîãî õðåáòà: 3500 ãðè-

âåíü
ÌÐÒ ãîëîâíîãî ìîçêó: â³ä 

1550 ãðèâåíü
Òåëåôîíè: 0800 605 020; (0432) 

605 020

ÍÎÂÈÍÈ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (068)0060772

Ñâÿùåííèé Ñèíîä Ïðàâî-
ñëàâíî¿ Öåðêâè Óêðà¿íè áëàãî-
ñëîâèâ çàãàëüíîöåðêîâíå øàíó-
âàííÿ ÷óäîòâîðíî¿ ³êîíè Áîæî¿ 
Ìàòåð³ «²âåðñüêà-Ìèðíåíñüêà 
(Ìèðîòî÷èâà)», ÿêà ïåðåáóâàº 
ó Â³ííèöüêî-Áàðñüê³é ºïàðõ³¿, 
âèçíà÷èâøè äíåì ¿¿ âøàíóâàííÿ 
26 æîâòíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
ïðåññëóæáà Â³ííèöüêî-Áàðñüêî¿ 
ºïàðõ³¿ ÏÖÓ.

²êîíà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ 
«²âåðñüêà-Ìèðíåíñüêà (Ìèðî-
òî÷èâà)» çíàõîäèòüñÿ ó õðàì³, íà-
çâàíîìó íà ¿¿ ÷åñòü, ó ñ. Ìèðíå 
(êîëèøíÿ Ê³ðîâêà) Êàëèí³âñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîíó. Ó öüîìó æ 
õðàì³ çíàõîäÿòüñÿ é ³íø³ ³êîíè, 
ç ÿêèõ âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â 
ïîñò³éíî âèò³êàº àðîìàòíå ìèðî. 
Äî íåäàâíüîãî ÷àñó ö³ ³êîíè íà-
çèâàëè «Ê³ðîâñüêèìè ñâÿòèíÿìè» 
³ â³äîì³ âîíè áóëè íå ëèøå íà Â³-
ííè÷÷èí³, à é ïî âñ³é Óêðà¿í³.

Ïåðø³ ÷óäåñà â³ä «Ê³ðîâñüêèõ 
ñâÿòèíü» áóëè çàô³êñîâàí³ 
ó 2007 ðîö³. Á³ëÿ äâåðåé õðàìó 
âðàíö³ ïåðåä ñëóæáîþ ëþäè ïî-

áà÷èëè ³êîíó Âñ³õ Ñâÿòèõ. ßê 
ç’ÿñóâàëîñÿ ï³çí³øå, êîëèñü öþ 
³êîíó ðàçîì ç ³íøèìè ñâÿòè-
íÿìè âèêèíóëè íà ïîäâ³ð’ÿ ç³ 
çðóéíîâàíî¿ ó 1947 ðîö³ ì³ñöå-
âî¿ Ïîêðîâñüêî¿ öåðêâè. ²êîíó 
çàáðàâ äîäîìó îäèí íàáîæíèé 
÷îëîâ³ê, çàïîâ³âøè ä³òÿì ïåðå-
äàòè ¿¿ ó â³äíîâëåíèé õðàì. Îä-
íàê ³êîíà çàìèðîòî÷èëà âäîìà 
ó ö³º¿ ñ³ì’¿, é ðîäèíà ïðèíåñëà 
¿¿ ï³ä äâåð³ öåðêâè, ÿêó ùîéíî 
â³äêðèëè ó ñåë³ ó ïðèñòîñîâàíîìó 
ïðèì³ùåíí³.

Íåçàáàðîì ó öåðêâ³ çàìèðîòî-
÷èëà ³íøà ³êîíà — îáðàç Õðèñòà 
Ñïàñèòåëÿ. Öå ñòàëîñÿ 14 ñåðï-
íÿ 2007 ðîêó íà ñâÿòî ìó÷åíèê³â 
Ìàêêàâå¿â, ï³ä ÷àñ ñëóæáè. Ñïî-
÷àòêó ëþäè ïîáà÷èëè ëèøå ñÿé-
âî, à ìèðîòî÷³ííÿ íå ïîì³òèëè. 
Ëèøå êîëè ï³ä ³êîíîþ íà ï³äëî-
ç³ ïîáà÷èëè êðàïë³ ³ ñïðîáóâàëè 
ç’ÿñóâàòè ¿õíº ïîõîäæåííÿ, çðî-
çóì³ëè, ùî öå ìèðî, ÿêå âèò³êàº 
ç ³êîíè ³ ðîçïîâñþäæóº íàâêðóãè 
ïðèºìíèé àðîìàò.

Ìèðîòî÷èâó ³êîíó Ñïàñèòåëÿ 
ïîì³ñòèëè â ê³îò ïîðó÷ ç ³êîíîþ 
Âñ³õ Ñâÿòèõ. Íåçàáàðîì ñòàëîñü 
ùå îäíå äèâî — íà âíóòð³øí³é 

÷àñòèí³ ñêëà ³êîíè Ñïàñèòåëÿ ç 
äð³áíåñåíüêèõ êðàïåëüîê ìèðà 
ç’ÿâèâñÿ íåðóêîòâîðíèé îáðàç 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.

Òðåòº ÷óäî ñòàëîñÿ âîñåíè, 
íà ñâÿòî àðõèñòðàòèãà Áî-
æîãî Ìèõà¿ëà (21 ëèñòîïàäà 
2007 ðîêó). Çàïëàêàëà ²âåðñüêà 
³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³, ïðèâåçåíà 
íàñòîÿòåëåì õðàìó ïðîòî³ºðåºì 
Â³òàë³ºì Òðà÷åì ç Áðà¿ë³âñüêîãî 
æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íåïîäàë³ê â³ä Â³ííèö³. 
Íåçàáàðîì ñëüîçè çì³íèëèñÿ 
êðàïåëüêàìè àðîìàòíîãî ìèðà.

Ñàìå ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ «²âåð-
ñüêà-Ìèðíåíñüêà» ìèðîòî÷èòü 
íàéá³ëüøå. Ðàç ó òèæäåíü íàñòî-
ÿòåëü çáèðàº ìèðî ³ ðîçäàº ïàëîì-
íèêàì. Íàéñèëüí³øå îáðàç ìèðî-
òî÷èòü, êîëè ïðàâèòüñÿ Ë³òóðã³ÿ. 
Ìèðî ñò³êàº íà âàòó, ÿêó ðîçäàþòü 
â³ðÿíàì. ²íîä³ ìèðîòî÷åííÿ áóâàº 
íàñò³ëüêè ðÿñíèì, ùî çà äîáó çáè-
ðàºòüñÿ ïîíàä ë³òð ìèðà.

Ó 2010 ðîö³ íà ÷åñòü ÷óäîòâîð-
íîãî îáðàçó Áîãîðîäèö³ «²âåð-
ñüêà» ïàðàô³ÿíè çà îäèí ð³ê 
çáóäóâàëè õðàì. ² îñü âæå ïîíàä 
ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â ãîëîâíà ñâÿ-
òèíÿ õðàìó ïðèâàáëþº äî ñåáå 

Синод ПЦУ визнав чудотворну ікону Божої Матері 
з Вінниччини загальноцерковною святинею

ïðî÷àí ç Óêðà¿íè òà çàðóá³ææÿ, 
ÿê³ ïðè¿æäæàþòü äî Ìèðíîãî ç 
íàä³ºþ ³ ñïîä³âàííÿì îòðèìàòè 
áëàãîäàòíó äîïîìîãó Áîæî¿ Ìà-
òåð³.

Äî ðå÷³, ñàìà íàçâà ñåëà Ìèðíå 

ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «ìèðî». Ì³ñ-
öåâ³ æèòåë³ âèð³øèëè ïåðåéìå-
íóâàòè ñåëî ³ çàì³ñòü ðàäÿíñüêî¿ 
Ê³ðîâêè, äàòè íàçâó, ÿêà á íàãà-
äóâàëà ïðî äèâî, ÿêå Áîæà Ìàò³ð 
çâîëèëà ÿâèòè íà öüîìó ì³ñö³.

Ікона Божої Матері, яка знаходиться у с. Мирне (колишня 
Кіровка) Хмільницького району Вінницької області. 
Прославилася мироточенням і багатьма чудесами зцілень

У лікарні імені Пирогова МРТ більше не роблять. Єдиною альтернативою вінничан 
залишаються приватні медцентри
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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  

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

(067) 431-88-99  

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

(067) 909-54-43  

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

(068) 185-98-39  

НЕРУХОМІСТЬ

Графік роботи: 

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

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

Вартість публікації оголошень 

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

486215

486215

513182

1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ 
АБО ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 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-ÊІÌÍ.ÊÂ., ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÀ, ÏÎÂ.4/5/Ö, 32,6/17,7/6,6 
ÊÂ.Ì. ÀÃÂ,Â ÄÎÁÐÎÌÓ ÑÒÀÍІ, ÃÀÐÍÅ ÌІÑÖÅ. 33500Ó.Î. 
(067) 930-75-40  

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. Âëàñíèê, ïîêðàù.ïëàíóâ., 
ï³äâàë,áàëêîí.Àáî îáì³í íà áóä. 42500ó.î. (097) 299-11-69  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

ÒÅÐÌІÍÎÂÎ ÏÐÎÄÀÌ 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-ÊІÌ.ÁÓÄ. Ñ ÐÀÉÊÈ ÊÀËÈÍ.Ð-Í, 1/Ö, 83/57/8,3, ÂËÀÑÍÈÊ, 
35Ñ, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÃÀÇ. ÖІÍÀ 4000Ó.Î. (098) 455-76-52  

 4-ÊІÌÍ.ÁÓÄ., ÑÒÀÐÅ ÌІÑÒÎ, ÏÎÂÅÐÕ 1/Ö, ÏËÎÙÀ 96/58/17, 
ÕÎÐÎØÈÉ ÑÒÀÍ, ÇÐÓ×ÍÎÑÒІ, 10Ñ. ÖІÍÀ 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  

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

 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  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â ñ.Ïåòðèê, 0,24ãà. Ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. Âëàñíèê. (068) 598-71-69  

 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â ñ.Ñîêèðèíö³, â öåíòð³ ñåëà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 
36 ñîòîê, ïðèâàòèçîâàíà. Ö³íà äîã. (097) 352-87-02  

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

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

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ  
2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

 Çäàì â îðåíäó æèòëî â ñ.Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà, äëÿ 1 ðîáî÷î¿ 
ëþäèíè. 3000 ãðí. (097) 181-57-98  

 Çäàì ê³ìíàòó ïîäîáîâî, ð-í Çàë.âîêçàëó. Ö³íà 200 ãðí. (068) 
247-91-15  

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  

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  

5.3 ÐІÇÍÅ  

 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  

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

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

(097) 971-05-01  

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

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

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

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

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

 Äðîâà, äîøêè, áðóñè,òèðñó. Äîñòàâ ............... äîã. ........ (068) 246-33-17  

 Ñò³íîâ³ ïàíåë³ æ/á,âîäîíåïðîíèêí³ ................. äîã. ........ (068) 355-24-71  

 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  

 Áåòîíîçì³øóâà÷³, ò/â, õîëîäèëüíèê ................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

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

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

 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  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÐÈÃÀÄÀ ÂÈÊÎÍÓª ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÂÑІ ÂÈÄÈ 
ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÇÄÎÁËÞÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁІÒ. (097) 236-64-63  

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

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

 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  

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

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

 ÂÈÂÅÇÅÍÍß ÁÓÄ.ÑÌІÒÒß, ÕËÀÌÓ ÒÀ ÇÅÌËІ. ÏÎÑËÓÃÀ 
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊІÂ. (063) 893-11-97, ÂІÊÒÎÐ  

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

 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÇÅÌÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍІ, ÊÎ-
ÏÀÍÍß ÒÐÀÍØÅÉ ÒÀ ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. (063) 893-11-97, ÂІÊÒÎÐ  

 ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÏÎÌІÐÍІ 
ÖІÍÈ. (063) 893-11-97, ÂІÊÒÎÐ  

512337
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 Êëàäêà öåãëè, áåòîíí³ ðîáîòè. (067) 253-44-69  

 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  

 ÊÎÏÀªÌÎ ÒÀ ×ÈÑÒÈÌÎ ÊÐÈÍÈÖІ, ÌÎÆËÈÂÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÊІËÅÖÜ. (097) 449-94-70  

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

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

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

 ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ ÐІÇÍÈÕ ÂÈÄІÂ, ÁÀÃÅÒÈ, ÂІÄÊÎÑÈ, 
ØÏÀÊËІÂÊÀ. ßÊІÑÍÎ ÒÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (068)623-51-76, 
(093)629-34-48  

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

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

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

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

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

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  

 ÀÊÓÐÀÒÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ: ÏËÈÒÊÀ, ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, 
ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (067) 710-53-63  

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

 ÂÈÑÎÊÀ ßÊІÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏÍІ ÖІÍÈ. ÏÎÂÍÈÉ/×ÀÑÒÊÎÂÈÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÁÓÄ. ÄÎÑÂІÄ 15 Ð. (067) 293-37-42,  
ÑÅÐÃІÉ  

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

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

 ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß ÏÎÂÅÐÕÎÍÜ ÒÀ ÏÎÊËÅÉÊÀ ØÏÀËÅÐ. (067) 
696-81-94  

 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  

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  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» 1 ÁÐÈÃÀÄÀ ÁÓÄÓª ÄÀÕÈ. ÏІÄÄÀØÊÈ, ÐÈÍÂÈ. 
ÐÅÌÎÍÒ ÄÀÕÓ. (067) 428-97-33  

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

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

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

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

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

 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  

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

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

 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  

 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  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Ïåíàë, ñåðâàíò, øàôà, â³òàëüíÿ ............... Äåøåâî ........ (067) 127-78-31  

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

 0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31  
 1 Øâ.ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ..................... äîã. .......... 09-7560-0-631  
 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31  
 Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............ (097)5600631  
 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  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

 Ïðîäàì ñâî¿ äåðåâà íà äðîâà. Ñàìîâèâ³ç. Ìàë³ Õóòîðè, 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 õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37  

 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  

 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  

 Åëåêòðîäâèãóíè, 0,5 -250êÂò ........................ äîã. ........ (063) 298-37-72  

 Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99  

 ßëèíêîâ³ ³ãðàøêè, òåðìîñ, ïîñóä ................... äîã. ........ (096) 139-47-66  

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, ÃÎ-
ÐÎÄÓ. ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÃÎÐÎÆ. (099) 549-09-19  

 100% 0ãîðîäí³ ðîáîòè, çáèðàííÿ êàðòîïë³,ìîæó ðîáèòè çàêðóòêè, 
³íøó æ³íî÷ó ðîáîòó (096)4-58-97-54  

513183

 100% A ìè âèêîíóºìî: äåìîíòàæí³, çåìëÿí³ ðîá, ï³äéîì áóä.
ìàòåð³àëó. Âèâ³ç ñì³òòÿ (068) 799-51-79  

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

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

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

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

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

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

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

 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  

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

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

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

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

 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  
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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  

 ÃÀÇåëü-33023, ãàç-áåíçèí, 2005ð., àêóì.íîâèé, ñòðàõóâàííÿ, 
òåõîãëÿä. 2800ó.î. (097) 494-60-84  

 Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17  

 Ñêóòåð ßìàõà-Ã³ð 2000ð. â ðîá.ñòàí³, íà íîìåðàõ º ñòðàõóâàííÿ. 
21000ãðí. (097) 494-60-84  

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  

 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  

513182
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9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

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

 Âàíòàæíèê â öåõ ïî ðîçëèâó âîäè. Ð-í Òÿæèë³â.. Îô³ö.îôîðìëåí-
íÿ. (067) 430-81-52  

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

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

 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  

 Êîíäèòåð íà ñëîéêó ç ä/ð ó êóë³íàðíèé öåõ íà Ñò.ì³ñòî, 7-19, 3/3, 
â³ä 11000ãðí. (068) 117-06-37, Àííà  

 Êóõàð ï³öè ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), ç 8 äî 22, 4/4, 
ç/ï 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Êóõàð ï³öè ó ïðîä.ìàã. íà Ñò.ì³ñòî, ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï â³ä 
10000ãðí. (068) 117-06-37, Àííà  

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

 Ì’ÿñíèê ïî ðîçðîáö³ ì’ÿñà òà ðèáè ç ä/ð êóõàðÿ ó êóë³í.öåõ íà 
Êè¿âñüêó, 7-19,3/3 (068) 117-06-37, Àííà  

 Ïåêàð òà êóõàð ã/ö, õ/ö ç ä/ð ó íîâ.êóë³íàð.öåõ íà Ñò.ì³ñòî, 7-19, 
3/3,â³ä 11000 (068) 117-06-37, Àííà  

 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.  

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

 ÏÎÌІ×ÍÈÊ ÊÓÕÀÐß Â ÊÀÔÅ Â Ð-ÍІ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ, 
Ã/Ð: 5/2. ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! (097) 251-19-21  

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 ÄÅÍÍÈÉ ÏÎÑÒ. Ç/Ï 7500 +1000 ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß. 
(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 ×ÎË/ÆІÍ. ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï ÂÈÑ. ÄÎ-
ÑÒÀÂÊÀ. ÏÐÎÆÈÂ. ÇÀ ÐÀÕ.ÏІÄÏÐÈªÌ. (098) 460-41-99  

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ. ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÏÎ ÂІÍÍÈÖÜÊІÉ, ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊІÉ, 
ÊÈ¯ÂÑÜÊІÉ ÎÁË. ÂÀÕÒÀ. (096) 785-59-74  

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  

 ÄÂІÐÍÈÊ (ÆІÍÊÀ) Â ÆÅÊ. Ç/Ï 7000 ÃÐÍ. (097) 265-54-04  

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

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

 Ðåìîíò çàìê³â çàïàëåííÿ (çàêëèíèâøèõ), áóäü-ÿêèõ àâòîìîáîë³â. 
(098) 692-86-03  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  
 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Áðàöëàâñüêó/Äîâæåíêà, ç 7:30 äî 21:30, 
4/4, ç/ï 9000 ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Ë.Ðàòóøíà), ç 7:30 äî 21:30, 
4/4, ç/ï 9000 ãðí. (098) 812-20-74, Þë³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), ç 6:30 äî 22:30, 4/4, 
ç/ï 11000 ãðí. (098) 812-20-74, Þë³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷íó, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç/ï 10000 ãðí. 
(098) 812-20-74, Þë³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), 7:30-22:30, 8-22, 
4/4, ç/ï 10000ãðí. (098) 812-20-74, Þë³ÿ  

 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 (Îâîäîâà, Ìàã³ñòðàòñüêà), 7-22:30, 
4/4, â³ä 10000ãðí. (098) 812-20-74, Þë³ÿ  

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

 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 ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êåëåöüêà, Ïîðèêà), 7:30-
22:30, 4/4, 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

513599

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

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

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà (ð-í Çàë.âîêç.), 7:30-22, 
4/4,â³ä 9000ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Á.Ñòóïêè), 7-21, 4/4, 
ç/ï 9000ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 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  

 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  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (ßíãåëÿ, Âîäîêàíàë), 
7-21, 7:30-22, 4/4. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà (Öåíòð.ðèíîê), 7:30-
22:30, 4/4,â³ä 9000 (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòð³ëåöüêó ð-í «Çîð³», 7:30-
21:30, 5/5, 9000ãðí. (098) 812-20-74, Þë³ÿ  

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

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

 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, áàæàíî ç ä/ð, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Êîðî-
ëåíêà,7. (067) 430-81-52  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ,
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

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

 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  

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

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

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

 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  

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

 ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÎÐÅÍÄІ Â ÒÖ «ÆÎÂÒÅÍÜ». Ç/Ï 15000 ÃÐÍ. 
(068) 160-20-78  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ,
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

 Çaêpiéíèê â øâåéíèé öåõ ç âì³ííÿì ïðàöþâàòè ðîñêð³éíèì íîæåì. 
Ä/ð îáîâ‘ÿçêîâèé. (063) 308-01-94  

 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 ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï â³ä 
15000 ãðí. (096) 690-50-29  

 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  

9.22 ÐІÇÍÅ  

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

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

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

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

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

 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 ðîáîòó ï³äñîáíèêà ÷è ð³çíîðîáî÷îãî. (098) 327-90-72  

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  

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

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

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

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

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА 
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА  

12.2 ÊÓÏËÞ  

 Íîóòáóê â ðîáî÷îìó ñòàí³ ............................ äîã. ........ (097) 438-31-24  

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

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

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

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

 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  

 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  

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

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

 Äîðîãî ìîíåòè, íàãîðîäè, çíàêè, áóñè (ÿíòàðí³, êîðàëîâ³), 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 ÏІÀÍІÍÎ «ÓÊÐÀ¯ÍÀ. ÖІÍÀ ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (066) 793-15-43  

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  

 Ïàïóãà «Æàêî». Ö³íà 1000 ó.î., ãîâîðèòü, â³ê 2 ðîêè, ç êë³òêîþ. 
(097) 016-22-63  

 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  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ÂÕÌ 
769575 â³ä 18.11.2021 íà ³ì’ÿ Ï³äëóæíèé Ðîìàí Þð³éîâè÷. Ïðîøó 
ââàæàòè íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî  

 ÂÒÐÀ×ÅÍÈÉ ÏÀÑÏÎÐÒ ÍÀ ІÌ’ß ÏÅÐÎÆÈÊ ÀÍÄÐІÉ ÌÈÊÎËÀÉ-
ÎÂÈ×, 1963Ð.Í. ÏÐÎÕÀÍÍß ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓ. 
(098) 925-56-13  

 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó çà ¹ ÂÍ 26239034, 
âèäàíèé 2005ð. íà ³ì‘ÿ Áåðç³í Àðòóð Åäóàðäîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè 
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòêà  âîä ³ÿ  äëÿ  öèôðîâîãî  òàõîãðàôà 
¹YÀD0000143501000 ä³éñíà äî 05.04.23ð. âèäàíî íà ³ì‘ÿ 
Àäàìñüêèé Ä.Â. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî àòåñòàò Ñ ¹356137 ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâiòó 
i äîäàòîê äî íüîãî íà iì’ÿ Ìåëüíèêîâ Àíäðié Îëåêñàíäðîâè÷, íà-
äàíèé â 1989ð. ÕÇÎØ ¹143 ì.Õàðêîâà. Ââàæàòè íåäiéñíèì. Òåë. 
íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíî äèïëîì ìîë.ñïåö³àë³ñòà ІÑ ¹004592 (Òåõí³êóì åëåê-
òðîííèõ ïðèëàä³â) òà äèïëîì ñïåö³àë³ñòà (Ïåä.óí³âåðñèòåòó) íà 
³ì‘ÿ Ìàðêîâà Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à. Ââàæàòè íåä³éñíèì. 
òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äîêóìåíòè, ñâ³äîöòâî ïðî áàçîâó ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ 
ÂÍ 52559345, ³ äîäàòîê äî íüîãî ñåð³ÿ ÑÍ 114454, íà ³ì’ÿ Áîäíàð 
Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèìè. òåë. íå âêàçàíî  

 Äèïëîì ÂÄÏÓ ³ì.Ì.Êîöþáèíñüêîãî çà ¹ Â19 232212 íà ³ì’ÿ Ëó-
öèøåí Ïàâëî Ãðèãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ 
îðèã³íàëó. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Äèïëîì ñåð³ÿ ÂÍ 26536123 «Â³ííèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 
ñôåðè ïîñëóã» âèäàíèé íà ³ì’ÿ Âàêóë³÷ Àëüîíè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè 
íåä³éñíèì Òåë. íå âêàçàíî  

 Ó çâ’ÿçêó ³ç âòðàòîþ, ïðîñèìî ââàæàòè íåä³éñíèì ñâ³äîöòâî ïðî 
ðåºñòðàö³þ ìàøèíè ñåð³ÿ ÎÌ ¹001088 

íà êîòîê äîðîæíèé, âëàñíèê ÒÎÂ «ІÍÒÅÐÒÐÀÍÑ Ê», êîä ªÄÐÏÎÓ 
41414609. Òåë. íå âêàçàíèé  

«Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî çäîáóòòÿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè íà ³ì’ÿ Ôàäººâ 
Ñåðã³é ßêîâè÷, âèäàíèé Øóðî-Êîï³¿âñüêîþ ñåðåäíüîþ øêîëîþ 
ñ. Øóðè-Êîï³¿âñüêî¿, Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó, Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
ñåð³ÿ À¹608813 â³ä 13.06.1991 ðîêó, âðó÷åíå 13.06.1991 ðîêó. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì.»

512992
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Âòðàòà äîêóìåíò³â 18.1: Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð 
âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ÂÕÊ 149455 â³ä 03.06.2022 íà ³ì’ÿ Êà-
÷àíþê Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè íåä³éñíîþ. 

Âòðà÷åíà ïåðåïóñòêà íà ³ì’ÿ Ãîí÷àð Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà,äëÿ 
âõîäó íà òåðèòîð³þ ÷àñòèíè À 0535. Ââàæàòè íåä³éñíîþ.

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

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

 ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂІ 
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËІ ÒÀ ІÍ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

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

 ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ 
«ØÀÐÏ» ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕ ІÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, Á ІÆÓÒÅÐ Іß, 
ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-46-
64, 57-30-64  

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

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

 ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑІÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓ-
ÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ ІÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐІÁÍІ ÐÅ×І, 
ÌÀÃÍІÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64  

 ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, ІÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁІÆÓÒÅÐІÞ, 
ÐÀÄßÍÑÜÊІ ІÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂІ, ÄÈÒ. (097) 872-46-64, 
57-30-64  

 ÎÑÖÈËÎÃÐÀÔÈ, ÄÎÇÈÌÅÒÐ, ×ÀÑÒÎÒÎÌІÐÈ, ÐÅËÅ, 
ÐÀÄІÎËÀÌÏÈ, ÐÀÄІÎÏËÀÒÈ, ÐÀÄІÎÄÅÒÀËІ. (097) 111-68-62  

 ÏÀÐÔÓÌÈ ÔÐÀÍÖІß ÒÀ ÑÐÑÐ, ÔËÀÊÎÍÈ, ÁÓÐØÒÈÍÎÂÅ ÒÀ 
ÊÎÐÀËÎÂÅ ÍÀÌÈÑÒÎ ÒÀ ÁÀÃÀÒÎ ІÍØ. (096) 437-03-19  

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

 ÔÀÐÔÎÐÎÂІ ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊІ ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ, 
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64  

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

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

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

512980
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Кризовий центр «Ми поруч» існує 
за рахунок безмірного серця його 
засновниці Юлії Дякун і грошової 
допомоги благодійників.
Коли жінка звертається за допо-
могою, особливо жінка з дити-
ною, в неї патова ситуація: немає 
грошей, немає роботи, немає 
родини, яка б могла допомог-
ти. В кризовому центрі жінка 

отримує психологічну і право-
ву допомогу, вона отримує дах 
на головою, постіль, одяг і їжу 
для себе і для дитини. І все це 
безкоштовно, все це, щоб пере-
почити, набратися сил і повер-
нутися в соціум.
Кожен з нас може підтримати 
таку жінку і стати благодійником 
центру.

ПриватБанк:
5168755474088982
Дякун Юлія
Посилання на Моно Банку
h t t p s : / / s e n d . m o n o b a n k .
ua/jar/9VFcbLQsSo
Номер картки Банки
5375 4112 0050 8989
Пей Пал:
kcmuporuch@ukr.net

Дуже просто стати благодійником

ÑÏÅÖÏÐÎªÊÒ

Ïîë³ö³ÿ ïðèâåçëà áàáóñþ â êðè-
çîâèé öåíòð «Ìè ðàçîì». Òóò âîíà 
çàëèøèëàñü.

Æèâå ó öåíòð³ ä³â÷èíà-ñèðî-
òà. Âèðîñëà â ³íòåðíàò³, ïî÷àëà 
ïðàöþâàòè, ¿é âèä³ëèëè ê³ìíàòêó 
â ãóðòîæèòêó. À ïîò³ì âîíà çàâà-
ã³òí³ëà. Íà áàòüêà äèòèíè ä³â÷èíà 
í³êîëè íå ðîçðàõîâóâàëà, àëå íàðî-
äèòè äóæå õî÷å, òîìó ùî âñå æèòòÿ 
áóëà ñàìà, à òóò ç’ÿâèëîñÿ ùàñòÿ… 
Âðåøò³ ç ãóðòîæèòêó ¿¿ ïîïðîñèëè 
ï³òè, áî ç ä³òüìè íå ìîæíà. Ä³-
â÷èíà îïèíèëàñÿ íà âóëèö³. ̄ é íà-
ðîäæóâàòè â ãðóäí³, êàæå, ùî öå 
îáîâ’ÿçêîâî ñòàíåòüñÿ íà Ð³çäâî. ² 
õî÷à âîíà âæå â äåêðåò³, ïðîäîâæóº 
ïðàöþâàòè ïðèáèðàëüíèöåþ, à ùå 
ðîçäàº îá³äè áåçïðèòóëüíèì ïðè 
îäí³é ³ç â³ííèöüêèõ öåðêîâ.

Є ЧОЛОВІК, Є КВАРТИРА, 
НЕМАЄ ЖИТТЯ…

Æ³íêè, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä äî-
ìàøíüîãî íàñèëëÿ, íå äóæå õî÷óòü 
ðîçïîâ³äàòè ïðî ñåáå, ïðî ñâîº. 
Íå õî÷óòü íàçâàòè ñâî¿ ³ìåíà, òîìó 
ùî ¿ì ñîðîìíî, ¿ì áîëèòü, ¿ì ùå 
äóæå äîâãî òðåáà áóäå ë³êóâàòè 
äóøó. À ùå ìàëåíüê³ äóø³ ¿õ ä³-
òåé. ² ÿê âîíè ñàì³ ãîâîðÿòü — âñ³ 

íàø³ ³ñòîð³¿ äóæå ñõîæ³. Ïðîñòî º 
íþàíñè.

Êàòåðèíà (³ì’ÿ çì³íåíå — àâò.) 
ïîòðàïèëà äî öåíòðó ÿê æåðòâà 
äîìàøíüîãî íàñèëëÿ ³ ÿê ïåðå-
ñåëåíêà. Äî Â³ííèö³ ïðè¿õàëà ùå 
â 2014 ðîö³ ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. 
Òàì ó íå¿ çàëèøèëèñÿ áàòüêè, ÿê³ 
çàðàç íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿, ³ 
çâ’ÿçêó ç íèìè íåìàº. Â íàøå 
ì³ñòî Êàòÿ ïðè¿õàëà ç ÷îëîâ³êîì, 
òóò ó íèõ íàðîäèâñÿ ñèí, éîìó çà-
ðàç ÷îòèðè ðî÷êè. ×îëîâ³ê ïî¿õàâ 
íà ï³âí³÷ çàðîáèòè íà êâàðòèðó 
ó Â³ííèö³. Ïîâåðíóâñÿ, êâàðòèðó 
êóïèâ, äðóæèí³ ñêàçàâ: «Âñå, ÿ ñâîº 
íà ñâî¿ çàðîáèâ, òåïåð òâîÿ ÷åðãà».

ßê ñàìå ÷îëîâ³ê çìóøóâàâ ¿¿ 
ïîêèíóòè æèòëîâ³ ïëîùó, âîíà 
íå ðîçïîâ³äàº, â³äðàçó ïî÷èíàº 
ïëàêàòè. Òàê Êàòÿ îïèíèëàñÿ ç 
ñèíîì â êðèçîâîìó öåíòð³ «Ìè 
ïîðó÷».

Çà ôàõîì âîíà âèõîâàòåëü-ìå-
òîäèñò. Çàðàç, ÷åðåç â³éíó, çíàéòè 
ðîáîòó íåðåàëüíî, äèòèíó â ñàäî-
÷îê âëàøòóâàòè âàæêî.

— Õî÷à íàâ³òü ÿêùî áóäå ì³ñöå 
â äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó, ìåí³ äî ä³òåé 
³òè ñòðàøíî, áî ç íåðâàìè ïðîáëå-
ìè, ïñèõîëîã ïîðàäèëà ñïî÷àòêó 
ñåáå â ïîðÿäîê ïðèâåñòè, — ðîç-
ïîâ³äàº Êàòåðèíà.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535

Òóò æèâóòü òðè 
ê³øêè: Áàã³ðà, 
Ñêóìáð³ÿ ³ ð³çíî-
êîëüîðîâà, ÿêó õòî 
ÿê õî÷å, òàê ³ íà-

çèâàº. ×àñò³øå âîíà çâåòüñÿ Êðà-
ñóíÿ. À ùå º ñîáàêà. Îäíà ç ä³â÷àò 
ïðè¿õàëà â öåíòð ç äóæå äîáðî-
çè÷ëèâèì áóëüäîãîì Áóñèíêîþ, 
ùî ïîâàæíî õîäèòü ïîì³æ ä³òåé. 
Ò³ íåþ áàâëÿòüñÿ, íà÷å ³ãðàøêîþ, 
à âîíà ëèøå ïîõðþêóº.

Âñ³ æ³íî÷³ ðîçìîâè ïðîõîäÿòü, 
ÿê ïðàâèëî, íà êóõí³. Òîæ ìè, ï³ñ-
ëÿ çíàéîìñòâà òóäè ³ éäåìî. Äîêè 
íàâêðóãè á³ãàþòü ³ ãîìîíÿòü ä³òè.

— Ìè çàðàç äóõîâêîþ íå êîðèñ-
òóºìîñü, åëåêòðî÷àéíèêîì òåæ, 
ïåðåìî ï³ñëÿ 11-¿, òîìó øàðëîòêó 
ãîòóâàëè íà ñêîâîðîä³, — ãîâîðÿòü 
æ³íêè ³ çàïðîøóþòü äî ñòîëó, ñêó-
øòóâàòè ñìàêîòó.

Äîêè âìîùóºìîñÿ, ãîñïîäèí³ 
á³äêàþòüñÿ, ùî ÷åðåç òîíêå äíî 
ïàòåëüí³ ÿáëóêà òðîõè ï³äãîð³ëè. 
À íà ñìàê ö³ ÿáëóêà — íà÷å êà-
ðàìåë³çîâàí³, òîæ õâèëþâàëèñü 
ä³â÷àòà á³ëüøå çà åñòåòèêó.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПІТИ 
НА КУХНЮ…

Àäì³í³ñòðàòîð öåíòðó Ëþáà æèâå 
íåïîäàë³ê â³ä êðèçîâîãî öåíòðó. 
Ïðàöþº â öåíòð³ âæå ï³âòîðà ðîêó. 
Äóæå ëþáèòü ä³òåé, ñóìóº çà íèìè, 
êîëè éäå íà âèõ³äí³ ÷è êîëè ò³ 
ðàçîì ³ç ìàìàìè ïîêèäàþòü öåíòð. 
Ç äîðîñëèìè ¿é¿ áóâàº âàæ÷å, áî 
çà êîæíèì äîðîñëèì — ³ñòîð³ÿ, 
à êîæíó ³ñòîð³þ, õî÷åø ÷è íå õî-
÷åø, ïðîïóñêàºø êð³çü ñâîº ñåðöå. 
À ïîò³ì íî÷àìè äóìàºø, äóìàºø…

— Âçàãàë³-òî öåé öåíòð Þë³ÿ 
Äÿêóí çàñíóâàëà äëÿ æ³íîê, ÿê³ 
ïîòåðïàþòü â³ä äîìàøíüîãî íà-
ñèëëÿ. Àëå çà âåñü ÷àñ ³ñíóâàí-
íÿ òóò áóëî áàãàòî çîâñ³ì ð³çíèõ 
æ³íîê ³ ä³òåé, ÿê³ ÷åðåç æèòòºâ³ 
îáñòàâèíè îïèíèëèñÿ íà âóëè-
ö³, — ãîâîðèòü Ëþáà. — À ç ïî÷àòêó 
â³éíè òóò áóëî áàãàòî ïåðåñåëåíö³â 
ç ²çþìà, ç Êèºâà, ç Ìàð³óïîëÿ… 
Á³ëüø³ñòü ïðîñòî íî÷óâàëè ê³ëüêà 

äí³â, ïåðåâîäèëè ïîäèõ ³ ò³êàëè ç 
êðà¿íè. Ñüîãîäí³ â öåíòð³ «Ìè ïî-
ðó÷» æèâå òðè ñ³ì’¿ ïåðåñåëåíö³â ç 
Êðàìàòîðñüêà ³ îäíà ç Áåðäÿíñüêà.

Çîêðåìà, Ìàðèíà, ÷îðíÿâà, ìî-
ëîäåíüêà, â íå¿ òðîº ä³òåé 4, 8, 
10 ðîê³â, æèâóòü òóò ³ç ñåðïíÿ. Ùî 
äàë³ ðîáèòè, ïîêè íå çíàþòü, àëå 
íå âòðà÷àþòü íàä³þ íà êðàùå.

— Â íàñ òàì ïðèëüîòè êîæåí 
äåíü, ÷îëîâ³ê ïîïàâ ï³ä òàíêîâèé 
îáñòð³ë â Àðòåì³âñüêó, çàðàç ë³-
êóºòüñÿ â ãîñï³òàë³, à ÿ ç ä³òüìè 
òóò, — ãîâîðèòü Ìàðèíà ³ äîäàº, 
ùî âäÿ÷íà Þë³¿ Äÿêóí, íå ëèøå 
çà ïðèõèñòîê, à é çà ë³êóâàííÿ ìî-
ëîäøîãî ñèíà ªãîðà. — Â íüîãî 
áóëà âðîäæåíà àíîìàë³ÿ ëåãåíåâèõ 
âåí, ³ äâ³ ä³ðî÷êè â ñåðö³. Ñèíó 
íåùîäàâíî çðîáèëè îïåðàö³þ 
ó Ëüâîâ³. Ç ìàëþêîì âñå äîáðå, ÷å-
ðåç òèæäåíü âèïèñàëè, ³ â³í, íà÷å 
í³÷îãî íå áóëî, á³ãàº ïî áóäèíêó.

ПРИВОЗИТЬ ПОЛІЦІЯ, 
ПРИВОДЯТЬ ПЕРЕХОЖІ

Äî êðèçîâîãî öåíòðó «Ìè ïî-
ðó÷», êîæíà æ³íêà ïîòðàïëÿº ñâî¿ì 
øëÿõîì. Àáî ÷åðåç çíàéîìèõ, àáî 
êîëè ïîáà÷èëà ³íôîðìàö³þ â ñî-
öìåðåæàõ, àáî ¿¿ ïðèâåçëà ïîë³ö³ÿ, 
áîðîíÿ÷è â³ä ÷îëîâ³êà, ÷è ñîöïðà-
ö³âíèê. Àáî æ ¿¿ íà âóëèö³ ïîáà÷èâ 
íåçíàéîìåöü ³ íå çì³ã ïðîéòè ïîâç.

— Â íàñ º Íàä³ÿ, âîíà ç Êðè-
âîãî Ðîãó, æèâå òóò âæå áëèçüêî 
ðîêó, — ðîçïîâ³äàº Ëþáà. — ßêîñü 
âîíà éøëà âóëèöåþ ñâîãî ì³ñòà, 
âåçëà ïåðåä ñîáîþ äèòÿ÷èé â³çî-
÷îê ³ç ñèíîì ³ äóæå ïëàêàëà. ¯é 
íå áóëî êóäè éòè, âîíà íå çíàëà, 
ùî ðîáèòè. Öå ïîáà÷èâ íåçíàéî-
ìèé ÷îëîâ³ê, ³ ïðîñòî çà ðóêó ïðè-
â³ç äî Â³ííèö³ â íàø öåíòð. Òàêå 
âèêëèêàº ïîäèâ, àëå âñåëÿº â³ðó 
â òå, ùî ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé.

Ïîâíî â êðèçîâîìó öåíòð³ ³ñ-
òîð³é íå òàêèõ ãàðíèõ, ÿê ó Íàä³. 
Íàïðèêëàä, çàðàç òóò æèâå áàáóñÿ 
80 ðîê³â, ¿¿ äî öåíòðó ïðèâåçëà ïî-
ë³ö³ÿ. Çâàòè áàáóñþ Ìàð³ÿ, ÿêîñü 
âîíà ïðèéøëà äî ñåáå äîäîìó, 
à òàì êâàðòèðàíòè. ¯õ ïîñåëèëà 
äî÷êà ³ ñêàçàëà í³êîãî íà ïîð³ã 
íå ïóñêàòè. Æ³íêà íå çíàëà, êóäè 
éòè, ñóñ³äè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. 

«Я БУЛА НА САМОМУ ДНІ…» 
ДОЛІ ЖІНОК З КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ  
Майже сім’я  На що сподіватись, 
йдучи на зустріч із жінками, які опинились 
у скруті? Навіть у мега скруті, коли 
немає де і до кого притулитися. Очікуєш 
за вказаною адресою побачити «долину 
болю і печалі». Натомість, кризовий 
центр «Ми поруч» зустрічає якимось дуже 
домашнім подвір’ям. Тут гарний будинок, 
чистенькі сходинки, чепурні газони і кішка, 
яка сито потягується на порозі. Одна з…

«Я БУЛА НА САМІСІНЬКОМУ 
ДНІ…»

Òåíä³òíà, ðóäîâîëîñà ³ áëàêèò-
íîîêà — Âëàäèñëàâà. ¯¿ ìàòè ïî-
ìåðëà òðè ðîêè òîìó, áàòüêî ïî-
¿õàâ íà çàðîá³òêè ³ äå â³í çàðàç, 
ä³â÷èíà íå çíàº. Ó Âëàäè º ëèøå 
áàáóñÿ, ñàìå âîíà ïðèâåëà ñþäè 
ñâîþ îíóêó, ïðàãíó÷è âðÿòóâàòè 
¿¿ â³ä ïîãàíîãî.

Ä³â÷èíà ðîäîì ³ç ×åðêàñ, ¿¿ 
21 ð³ê, â öåíòð³ «Ìè ïîðó÷» âæå 
ï³âòîðà ðîêó, òóò íàðîäèâñÿ ¿¿ ñèí 
Âàäèì, ÿêîìó ð³ê ³ äâà ì³ñÿö³. Öüî-
ãî ðîêó ä³â÷èíà âñòóïèëà äî ìåä-
êîëåäæó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî 
áóäå ôåëüäøåðîì.

— ß ð³ê çàéìàëàñÿ ç ðåïåòèòîðà-
ìè, ìåí³ íàéìàëà ¿õ Þë³ÿ Äÿêóí, 
ïîò³ì âñòóïèëà íà áþäæåò, — ðîç-
ïîâ³äàº Âëàäà. — Õî÷ó ³ äàë³ éòè 
â ìåä³íñòèòóò, àëå ïîòð³áíî, ùîá 
Âàäèì òð³øêè ï³äð³ñ.

Çàðàç ä³â÷èíà ãîâîðèòü ïðî ìàé-
áóòíº, ïðî òå, ÿê ñòàíå íà íîãè ³ 
áóäå ñàìîñò³éíîþ. Äî öüîãî âîíà 
áóëà íà äí³. Àëêîãîëü, íàðêîòèêè, 
êîìïàí³ÿ, ÿêà çàñìîêòàëà íàñò³ëü-
êè, ùî àí³ ñèë, àí³ áàæàííÿ âè-
áðàòèñÿ â ä³â÷èíè íå áóëî.

— Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ äåâ’ÿòîãî 
êëàñó, äî òîãî ÿ áóëà â³äì³ííèöåþ, 
ãðàëà â òåí³ñ, òàíöþâàëà, à ïî-
ò³ì âñå çì³íèëîñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Âëàäà. — Ïî÷àëèñü åêñïåðèìåí-
òè ç âèïèâêîþ, ç íàðêîòè÷íèìè 
ðå÷îâèíàìè. ß, ìîæíà ñêàçàòè, 
ïîòðàïèëà íà äíî ³ í³÷îãî çì³íþ-
âàòè íå õîò³ëà, òèì ïà÷å çàêîõàëàñÿ 
â õëîïöÿ ç ö³º¿ êîìïàí³¿. À ïîò³ì 
çàâàã³òí³ëà ³ çðîçóì³ëà, ùî ìåí³ 
ïîòð³áíî çóïèíèòèñü, ùî ÿ õî÷ó 
öþ äèòèíó.

ЗНОВУ НА ВІННИЦЬКІЙ ЛАВЦІ
Äîêè ìè ñèä³ëè íà êóõí³, ¿ëè 

øàðëîòêó ³ ïèëè êàâó, ïðèéøëà 
ùå îäíà ìåøêàíêà öåíòðó — Íà-
òàë³ÿ Ïîäîëÿí. Ïðî íå¿ RIA ïèñàëà 
â ìèíóëîìó ðîö³. Öÿ æ³íêà æèëà 
íà äâà âîêçàëè, Êîçÿòèíñüêèé òà 
Â³ííèöüêèé.

Öüîãî ë³òà Íàòàëþ Ïîäîëÿí çà-
áðàëà ç ëàâêè á³ëÿ ë³êàðí³ øâèä-
êî¿ äîïîìîãè â³ííè÷àíêà Ðóñëàíà 
Êðàâ÷åíêî. ̄ é ñòàëî çëå íà âîêçàë³, 
ïåðåõîæ³ âèêëèêàëè øâèäêó, òà 
ïðèâåçëà ¿¿ äî ë³êàðí³ íà Êè¿â-

ñüêó. Íàòàë³ òàì çðîáèëè óêîë ³ 
âèïðîâàäèëè íà âóëèöþ, áî áåç 
äîêóìåíò³â. Íåáàéæäóæ³ ïî÷àëè 
òåëåôîíóâàòè äî âîëîíòåð³â. Ïðè-
¿õàëà Ðóñëàíà.

Âîíà çíàéøëà êâàðòèðó, äå Íà-
òàë³ äîçâîëèëè ïîáóòè òèæäåíü.

— Ïðàâäà, âîíà ÿê ïî÷óëà, ùî 
ÿ ìàþ çà êâàðòèðó ïëàòèòè, êàæå: 
«Äèòèíî, êèíü ìåíå òóò», — ðîçïî-
â³äàº Ðóñëàíà. — ßê êèíóòè? Ïî-
¿õàëè ìè ç íåþ íà öþ êâàðòèðó, 
ïðîäóêòè êóïèëè, ë³êè, âîäó. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ï³øëà ÿ â äåïàðòà-
ìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ïðîñèòè 
çà Íàòàëþ. Ìåí³ ñêàçàëè, ùî ïðè-
òóëê³â äëÿ áåçïðèòóëüíèõ íåìàº.

Íàòàëÿ ç Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñ-
ò³, ïîáóäóâàëà òàì õàòó ³ ïî¿õàëà 
íà çàðîá³òêè â ðîñ³þ. À ÷îëîâ³ê 
õàòó ïðèâàòèçóâàâ íà ñåáå. Çíàé-
øîâ íîâó æ³íêó, îäðóæèâñÿ. Äîêè 
Íàòàëÿ áóëà ìîëîäîþ, ïðàöþâàëà, 
æèëà ðàçîì ç ïîäðóæêîþ. À ïî-
ò³ì âïàëà, îòðèìàëà ïðîáëåìè ç 
íîãàìè, ïîäðóæêà äåñü ïîä³ëàñÿ, 
à Íàòàëÿ ï³øëà æèòè íà âîêçàë. 
¯¿ äîêóìåíòè çàëèøèëèñü â ðî-
ñ³¿, âîíà òóò. Òåïåð Íàòàëÿ æèâå 
â êðèçîâîìó öåíòð³ «Ìè ïîðó÷». 
Êàæå, ùî þðèñò ïðàöþº íàä òèì, 
àáè â³äíîâèòè äîêóìåíòè, àëå âñå 
ñêëàäíî, áî ¿¿ ÷îëîâ³ê âèçíàâ Íà-
òàëþ ìåðòâîþ, º íàâ³òü ñâ³äîöòâî 
ïðî ñìåðòü.

— Òðåáà íà ìîãèëó ïî¿õàòè ïðî-
â³äàòè, ïîäèâèòèñÿ, â ÿêîìó ñòàí³. 
ß âñå æèòòÿ òðîÿíäè âèðîùóâàëà, 
â ìåíå á³ëÿ õàòè áóëî 70 êóù³â, ÷è 
õî÷ îäèí íà ìîãèëêó ïîñàäèâ, — 
ñì³ºòüñÿ Íàòàëÿ. — Âñ³õ çàïðîøóþ, 
áóäå òàêà ñîá³ åêñêóðñ³ÿ, âñ³ì öåí-
òðîì ïî¿äåìî.

Àëå íåìàº â íå¿ íàâ³òü ìîãèëêè 
³ âîíà ïðî öå çíàº. ª ò³ëüêè ä³-
â÷àòà ç êðèçîâîãî öåíòðó ³ 12 ä³-
òî÷îê, ÿê³ á³ãàþòü íàâêîëî ñòîëó 
³ ïî ÷åðç³ çàïèòóþòü ìåíå: «À ÿê 
âàñ çâàòè?», «À ìåíå — Äàíèëî, 
Òèìîô³é, Ë³çà…».

«ß íå â³ä÷óâàþ ñåáå ç 
äèòèíîþ òóò çàéâîþ, 
÷óæîþ ÷è íàõë³áíèöåþ, 
ÿ òóò íà÷å âäîìà. 
Âäîìà, äå æèâå âåëèêà 
äðóæíà ñ³ì‘ÿ»

Влада родом із Черкас, їй 21 рік. В центрі «Ми поруч» вже 
півтора року, тут народився її син Вадим. Цього року дівчина 
вступила до медичного коледжу

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Çà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ «Íåçàëåæí³ ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³ Óêðà¿íè». 
Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî ïðîºêòó The Women in News
ç WAN-IFRA. Ïîãëÿäè àâòîð³â íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ 

ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.



РЕКЛАМА

513183505185

ПРЕССЛУЖБА
«КИЇВСТАР»

Ñó÷àñíèé òå-
ëåôîí — âàæëèâà 

÷àñòèíà æèòòÿ. Öå 
çâ’ÿçîê, ôîòî òà â³äåî, ëèñòó-
âàííÿ, îòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã, ïëàò³æíèé ³íñòðóìåíò, áàçà 
äëÿ çáåðåæåííÿ áàíê³âñüêèõ òà 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ òîùî.

²ç ðîçâèòêîì òåõíîëîã³é íà-
áèðàº îáåðò³â ê³áåð- òà ìîá³ëüíå 
øàõðàéñòâî. Çëî÷èíö³ âì³ëî âè-
ìàíþþòü ó êîðèñòóâà÷³â ãðîø³ 
òà îñîáèñòó ³íôîðìàö³þ. Êîæåí, 
ó êîãî º ìîá³ëüíèé òåëåôîí, 
ìîæå ñòàòè æåðòâîþ øàõðà¿â.

Ê ³ á å ð ø à õ ð à é  —  ö å 
êîìï’þòåðíèé òà ìîá³ëüíèé 
çëî÷èíåöü, ÿêèé çëîâæèâàº 
äîâ³ðîþ â öèôðîâîìó ïðîñòî-
ð³: âèêðàäàº ïåðñîíàëüí³ äàí³, 
ïàðîë³ äî îñîáèñòèõ êàá³íåò³â, 
íàäñèëàº ³íôîðìàö³þ â³ä ³ìåí³ 
³íøèõ, ïîãðîæóº òîùî. Øàõðàé 
ìîæå òåëåôîíóâàòè ³ ïåðåêîíó-
âàòè æåðòâó ïîâ³äîìèòè îñîáèñ-
òó, ô³íàíñîâó ÷è êîíô³äåíö³éíó 
³íôîðìàö³þ, ùîá ïîãðàáóâàòè 
êîðèñòóâà÷à.

РОЗПОВСЮДЖЕНІ 
ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ

1. Äçâ³íîê í³áè â³ä «îïåðàòîðà»
Âàì äçâîíÿòü ç íåâ³äîìîãî íî-

ìåðà, íàçèâàþòüñÿ ïðåäñòàâíè-

êîì îïåðàòîðà ÷è áàíêó, ïðîñÿòü 
ïðîäèêòóâàòè êîä ç SMS, ÿêèé 
âàì ïîïåðåäíüî áóëî â³äïðàâëå-
íî, àáî âèìàãàþòü ïîâ³äîìèòè 
äàí³ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè. Öå — 
øàõðàé!

Ñï³âðîá³òíèêè ìîá³ëüíî-
ãî îïåðàòîðà íå òåëåôîíóþòü 
àáîíåíòó ³ç ïðîõàííÿì íàçâàòè 
ïåðñîíàëüí³ äàí³, êîäè ç SMS-
ïîâ³äîìëåíü, äàí³ áàíê³âñüêî¿ 
êàðòêè àáî ïàðîë³.

Ïîðàäà: ßêùî âè îòðèìàëè 
ïîä³áíèé äçâ³íîê, íåãàéíî ïî-
êëàä³òü ñëóõàâêó. Â æîäíîìó 
ðàç³ íå ðîçãîëîøóéòå PIN-êîä 
òà ÑVV-êîä êàðòè, îäíîðàçîâèé 
ïàðîëü ³ç SMS íåçíàéîì³é ëþ-
äèí³, íàâ³òü ÿêùî âîíà íàçèâàº 
ñåáå ïðåäñòàâíèêîì àâòîðèòåò-
íî¿ óñòàíîâè.

2. Êðàä³æêà SIM-êàðòè
Âàø ìîá³ëüíèé íîìåð òåëåôî-

íó ìîæå áóòè âêðàäåíî. Øàõðàé 
òåëåôîíóº âàì ê³ëüêà ðàç³â ï³ä-
ðÿä â êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó ç 
íåâ³äîìèõ íîìåð³â. Òàê â³í ñòâî-
ðþº «³ñòîð³þ äçâ³íê³â» íà âàø 
ìîá³ëüíèé, ÿêó ìîæå âèêîðèñ-
òàòè äëÿ çä³éñíåííÿ áëîêóâàííÿ 
íîìåðó, à çãîäîì ³ îòðèìàòè äó-
áë³êàò çàáëîêîâàíî¿ SIM-êàðòêè. 
À ç òèì — äîñòóï äî ìîá³ëüíèõ 
äîäàòê³â, îñîáèñòèõ êàá³íåò³â, 
ó òîìó ÷èñë³ é äî áàíê³âñüêèõ.

Ïðîöåäóðè îïåðàòîð³â çàõè-
ùàþòü àáîíåíò³â â³ä øàõðàé-

ñüêèõ ä³é, àëå çëî÷èíö³ íàâ÷è-
ëèñü «âèìàíþâàòè» íåîáõ³äíó 
³íôîðìàö³þ â³ä ëþäåé, êîðèñ-
òóþ÷èñü ¿õ äîâ³ðîþ.

Ïîðàäà: çâåðí³òüñÿ äî òåëå-
êîì-îïåðàòîðà ³ç çàÿâîþ, ùî 
äóáë³êàò âàøî¿ SIM-êàðòè ìîæå 
áóòè âèäàíèé ëèøå çà íàÿâíîñ-
ò³ ïàñïîðòó. Âèêîðèñòîâóéòå 
ñêëàäí³ ïàðîë³, ñâîº÷àñíî ¿õ 
îíîâëþéòå. Îáèðàéòå êîíòðàê-
òíó ôîðìó îáñëóãîâóâàííÿ — öå 
ïåðøèé çàõèñò â³ä øàõðàéñüêèõ 
ñõåì ³ç âàøèì íîìåðîì.

3. Îá³öÿíêè âèãðàøó òà íå-
ñïðàâæí³ àêö³¿

Çëîä³¿ ä³þòü â³ä ³ìåí³ â³äîìî-
ãî ìàãàçèíó, êîìïàí³¿ àáî ñî-
ö³àëüíî¿ óñòàíîâè ³ ïðîïîíóþòü 
ïðîéòè íåâåëè÷êå îïèòóâàííÿ, 
çàïîâíèòè àíêåòó, à ïîò³ì îá³-
öÿþòü ãðîøîâèé ïîäàðóíîê àáî 
ñîö³àëüíó âèïëàòó.

Ïîðàäà: Ïåðåä òèì, ÿê çàïî-
âíþâàòè áóäü-ÿêó àíêåòó òà ïå-
ðåäàâàòè ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³, 
ïåðåâ³ðòå â îô³ö³éíèõ äæåðåëàõ 
(ñàéò, ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ìàãàçèíó) ³í-
ôîðìàö³þ ïðî îá³öÿíèé âèãðàø 
àáî ³íøó âèïëàòó.

4. Ôàëüøèâà áëàãîä³éí³ñòü
Íà òë³ â³éíè áàãàòî óêðà¿í-

ö³â ãîòîâ³ äîïîìàãàòè ô³íàíñîâî 
áëàãîä³éíèì ôîíäàì àáî ëþäÿì, 
ÿê³ ïîòðàïèëè â á³äó. Øàõðà¿ 
êîðèñòóþòüñÿ öèì, ñòâîðþþòü 

ôàëüøèâ³ çàïèòè ³ ïðîñÿòü ãðîø³ 
íà äîïîìîãó.

Ïîðàäà: Ïåðåðàõîâóéòå ãðîø³ 
ò³ëüêè íà îô³ö³éí³ ðàõóíêè ïå-
ðåâ³ðåíèõ óñòàíîâ (íàïðèêëàä, 
ÍàöÁàíê, ôîíä «Ïîâåðíèñü 
æèâèì», åÏ³äòðèìêà òîùî) àáî 
ëþäÿì, ÿêèõ âè îñîáèñòî çíàºòå.

5. «Äîïîìîãà» ð³äíèì
Äî âàñ çâåðòàþòüñÿ ç íåâ³äî-

ìîãî íîìåðà òà ïî÷èíàþòü çà-
ëÿêóâàòè, í³áè õòîñü ³ç áëèçüêèõ 
ïîòðàïèâ ó õàëåïó ³ âèìàãàþòü 
ãðîø³. ßê ïðàâèëî, òàê³ äçâ³í-
êè íàäõîäÿòü âíî÷³ àáî ðàíî 
âðàíö³.

Ïîðàäà: Íåãàéíî ïðèïèí³òü 
ä³àëîã — ïîêëàä³òü ñëóõàâêó, 
íå â³äïîâ³äàéòå íà ïîäàëüø³ 
ïîâ³äîìëåííÿ. Çàñïîêîéòåñÿ òà 

ðåòåëüíî ïåðåâ³ðòå ³íôîðìàö³þ. 
Ïåðåäçâîí³òü ñâî¿ì áëèçüêèì ³ 
çàïèòàéòå, ÷è ä³éñíî íåîáõ³äíà 
äîïîìîãà. Çâåðí³òüñÿ ó ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè.

Çàâæäè çáåð³ãàéòå ñïîê³é. Ïå-
ðåâ³ðÿéòå ³íôîðìàö³þ. Íå äîâ³-
ðÿéòå íåçíàéîìöÿì òà íàä³éíî 
çáåð³ãàéòå ïåðñîíàëüí³ äàí³.

Æîâòåíü — ì³æíàðîäíèé ì³-
ñÿöü ê³áåðáåçïåêè, ïðî ÿêó ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè çàâæäè. Äîòðèìóé-
òåñü ïðàâèë ê³áåðã³ã³ºíè, à ó âè-
ïàäêó øàõðàéñòâà ïîâ³äîìëÿéòå 
ïðî çëî÷èí ìîá³ëüíîìó îïåðà-
òîðó, ñëóæáó áåçïåêè áàíêó,
à òàêîæ çâåðí³òüñÿ â Ê³áåðïîë³-
ö³þ òà Ïîë³ö³þ. ² çàëèøàéòåñÿ 
ó áåçïåö³!

НАТАЛІЯ ІШКОВА,
ПСИХОЛОГ

ßêùî ó âàñ º 
ãîëêà, âè ìîæåòå 

íåþ øèòè, êîëîòè ÷è 
ðèòè êîëîäÿçü. ßêùî ó âàñ º 
ïàçóð³, âîíè ìîæóòü ñëóæèòè 
ÿê äëÿ ïîëþâàííÿ, òàê ³ äëÿ 
îáîðîíè. Çàõèñò ñâî¿õ êîðäîí³â 
îñîáèñòîñò³ — öå çäàòí³ñòü ðåà-
ãóâàòè ç³ ñâîãî àðñåíàëó çà ïðè-
çíà÷åííÿì.

Ìèñòåöòâî âåäåííÿ â³éíè — 
öå çáåðåæåííÿ ñâ³òó ³ âïîðÿä-
êóâàííÿ õàîñó. Â ïåðøó ÷åðãó 
öå ïñèõîëîã³÷íà çáðîÿ, ÿêà 
ï³äêð³ïëþºòüñÿ ³íñòðóìåíòàìè 
çàõèñòó.

Íåìîæëèâî, íàïðèêëàä, çáå-
ð³ãàòè ñïîê³é ÷è áàéäóæ³ñòü, 
êîëè ÿêèéñü ÷óæèé äÿäüêî ë³çå 
äî âàñ ÷åðåç âàø ïàðêàí íà âàøó 
òåðèòîð³þ.

ªäèíèé ñïîñ³á çàõèñòó ñâî¿õ 
êîðäîí³â — öå ãîâîðèòè ïðÿ-
ìî òà òâåðäî, ùî âè íå çãîäí³ ç 
õîäîì ïîä³é. Íàïðèêëàä, âè çà-
ìîâèëè ùîñü ó ðåñòîðàí³, à âàì 
ïðèíåñëè íå òó ñòðàâó — ñêàæ³òü 
ïðî öå îô³ö³àíòó â³äðàçó; âàì 
ïðîïîíóþòü á³çíåñ-ñòîñóíêè 
ñâ³äîìî, ÿê³ âàì íåâèã³äí³; çà-
ïðîøóº íà ïîáà÷åííÿ ëþäèíà, 
ç ÿêîþ íåìàº çáóäæåííÿ ³íòå-
ëåêòó, âàì íàìàãàþòüñÿ ïðîäàòè 
òîâàð, ÿêèé íå ïîòð³áåí âàì — 
íå ïðèäóìóéòå â³äìîâîê, ñêàæ³òü 

ïðÿìî, ùî íå çàö³êàâëåí³ ó öèõ 
ñòîñóíêàõ.

Áóòè òâåðäèìè — öå íå îçíà-
÷àº áóòè çëèìè, öå áóòè ÷åñíèìè 
³ç ñîáîþ òà ç ³íøèìè ëþäüìè. 

Í³õòî íå ìàº ïðàâà âðèâàòèñÿ 
ó âàø ñâ³ò, âàø á³çíåñ, ó âàø ä³ì 
³ ñ³ì’þ, çìóøóþ÷è âàñ â³ä÷óâàòè 
íåçðó÷í³ñòü.

ßê ïðàâèëî, îñîáèñò³ ìåæ³ 
ôîðìóþòüñÿ ó äèòèíñòâ³. Äèòèíà 
â÷èòüñÿ ïîâàæàòè ÷óæ³ òà â³äñòî-
þâàòè ñâî¿, ïðè öüîìó ðîçóì³þ-
÷è áåçïå÷íó äëÿ íå¿ äèñòàíö³þ. 
Êîëè öåé äîñâ³ä íå ñôîðìîâà-
íèé ó ñ³ì’¿, ëþäèíà àáî ñòðàæ-
äàòèìå ³ ï³äêîðÿòèìåòüñÿ, àáî 
ñòàíå àãðåñîðîì.

Äàéòå â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ:

Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ, öå âàøå 
áàæàííÿ ÷è âè êîìóñü äîãîäæà-
ºòå?

×è ÷àñòî âè êàæåòå Í², 
à â ê³íöåâîìó ðàõóíêó âè âè-
êîíóºòå âîëþ ³íøî¿ ëþäèíè?

×è ÷àñòî âè êàæåòå ÒÀÊ, à ìà-
ºòå íà óâàç³ Í²?

Âàì ëåãêî âèñëîâèòè ñâîþ 
äóìêó ïðîòè âîë³ á³ëüøîñò³?

×è ÷àñòî âè âèïðàâäîâóºòåñü?
Íàâ³òü ÿêùî âè â³äïîâ³ëè ñîá³ 

ñõâàëüíî õî÷ íà îäíå ³ç ïèòàíü, 
âàø³ êîðäîíè ïîðóøåí³.

Çàõèùàòè ñâî¿ êîðäîíè íå âè-
éäå áåç ¿õ ïðîÿñíåíü ó ñâî¿é ñâ³-
äîìîñò³. ßê ³ç âàìè ìîæíà, à ÿê 
íå ìîæíà? 

Ùî ç ëþäüìè, ùî ç ìåæàìè 

äåðæàâè — îäíå é òå ñàìå.
Îñîáèñò³ñòü òà äåðæàâà ïî-

÷èíàþòüñÿ ç ïîáóäîâè êîðäîí³â.
Ïàì‘ÿòàºòå, ÿê êîëèñü íà óðî-

ö³ ãåîãðàô³¿ âè îáâîäèëè íà êîí-
òóðí³é êàðò³ êîðäîíè äåðæàâè? 
Äåìàðêàö³ÿ áóâàº ³ ïñèõîëîã³÷íà 
â ñâî¿é ãîëîâ³.

Âè ìîæåòå íå ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè 
îñîáèñòèìè ðå÷àìè, íå äîçâîëÿ-
òè òîðêàòèñÿ âàøîãî ò³ëà, ÿêùî 
âè öüîãî íå õî÷åòå. Âàø ÷àñ — 
ò³ëüêè âàø, ÿê ³ âàøà ñ³ì’ÿ, âàø 
áóäèíîê, äâ³ð ÷è àâòîìîá³ëü, 
ãðîø³ òà ñòàòóñ ó ñóñï³ëüñòâ³.

² ò³ëüêè âè ìàºòå ïðàâî âèð³-
øóâàòè, êîëè äîïóñêàòè êîãîñü 
ó ñâ³é ñâ³ò — ³ ÿêùî òàê, òî ëþ-
äåé ³ç çàãàëüíèìè ö³ííîñòÿìè.

Захистіть свої гроші від кіберзлочинців. Поради від Київстар

Захищаючи свої кордони
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, ВОЛОНТЕРКА

Захоплююсь тими, хто має сили працювати і жити 
далі. Для мене кожен день як марафон. А особисті 
історії тих, хто кожного дня страждає від війни, 
просто підкошують і вбивають.



17 RIA, Ñåðåäà, 26 æîâòíÿ 2022

Зібрали для вас контакти гарячих 
ліній, де можна одразу ж отри-
мати підтримку, або записатися 
на безоплатний прийом.
Варто жити. Телефон: 5522.
Національна гаряча лінія 
для дітей та молоді. Телефон: 
0 800 500 225.
Цілодобові телефони до-
віри — 0 800 501 212; (044) 
456 17 02; (044) 456 17 25.
Lifeline Ukraine. Телефон: 7333.
Онлайн-платформа «Розкажи 

мені». Треба залишити заявку 
на однойменному сайті і фахівець 
зв’яжеться з вами.
Психологічна підтримка «Обі-
йМи». Треба залишити заявку 
за посиланням: https://cutt.ly/
HB1bS1v. Спеціаліст зв’яжеться 
з вами.
Платформа «ЇЇ підтримка» для 
жінок та ЛГБТ-спільноти. Треба за-
лишити заявку за посиланням: 
https://cutt.ly/JB1nicW. Психолог 
зв’яжеться з вами.

Також є кілька чат-ботів, де мож-
на отримати першу психологічну 
допомогу.
Teva. Посилання: https://cutt.ly/
FB1cJ3Q.
«Друг. Перша допомога». По-
силання: https://cutt.ly/uB1c0eh.
«Еломія». Посилання: https://
cutt.ly/8B1vrUN.
«Як ти?» Посилання: https://cutt.
ly/SB1v3WH.
«Слова Допомагають». Поси-
лання: https://cutt.ly/oB1b0hM.

Де можна отримати безоплатну допомогу

ÇÄÎÐÎÂ’ß

â³ëüíî «âäèõàòè» ÷åðåç ñòóïí³ ³ 
«âèäèõàòè» ÷åðåç äîëîí³.

Òàêîæ äîïîìîæå çìåíøèòè 
íàïðóãó: íàïðóæòå/ðîçñëàáòå 
ì’ÿçè, ïîñòðèáàéòå, ïîòðóñ³òü 
ê³íö³âêàìè òà ïîêðóò³òü ãîëî-
âîþ — çðîá³òü áóäü-ÿê³ àêòèâí³ 
ðóõè. Îá³éì³òü ñâî¿õ áëèçüêèõ ³ 
ðîçêàæ³òü ¿ì, ùî â³ä÷óâàºòå.

ßê ðîçï³çíàòè, ùî â ìåíå 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ïñèõ³÷íèé ðîçëàä?

— Òðàâìàòè÷í³ ïîä³¿ òà ñòðåñ 
ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè ïñèõîòè÷í³ 
åï³çîäè òà ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè. Ïðî-
òå ¿õ íàÿâí³ñòü ä³àãíîñòóº ëèøå 
ë³êàð-ïñèõ³àòð ï³ñëÿ êîìïëåê-

ñíîãî îáñòåæåííÿ. Çã³äíî ç äî-
ñë³äæåííÿìè, ï³ä âïëèâîì äîâ-
ãîòðèâàëîãî ñòðåñó (ÿêèé ïðî-
âîêóº â³éíà) ìîæóòü ðîçâèâàòèñÿ 
òðèâîæí³ñòü, äåïðåñ³¿, ÏÒÑÐ òà 
àôåêòèâí³ ðîçëàäè, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïðîÿâîì íàäì³ðíî¿ àãðåñ³¿.

Òîæ, ÿêùî âè ïîì³òèëè, ùî 
âàø ñòàí ð³çêî çì³íèâñÿ, ³ âè 
íå ìîæåòå âïîðàòèñÿ ç öèì ñà-
ìîñò³éíî — êðàùå çâåðíóòèñü 
äî ñïåö³àë³ñòà.

Íà ùî âàðòî çâåðòàòè óâàãó 
ó ñâî¿é ïîâåä³íö³?

Çà ñëîâàìè ïñèõîòåðàïåâòêè, 
îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè, 
ÿêùî âèíèêàþòü íàñòóïí³ ñòàíè:

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Äîïîìîãëà íàì 
ðîç³áðàòèñÿ ó ö³é 
òåì³ ïñèõîòåðàïåâò-
êà Âàëåð³ÿ Êâàøà. 

Âîíà åêñïåðòêà ç³ ñòðåñîñò³éêîñò³ 
òà çàïîá³ãàííÿ åìîö³éíîìó âèãî-
ðÿííþ. À òàêîæ òâîð÷èíÿ ïåðøî-
ãî áåçïëàòíîãî ÷àò-áîòà åìîö³é-
íî¿ ï³äòðèìêè — Teva.

ßê çáåðåãòè âèòðèìêó â óìîâàõ 
ìàñîâàíèõ ïîâ³òðÿíèõ àòàê?

— Ïåðø çà âñå âàðòî ïîäáàòè 
ïðî ñâîþ áåçïåêó, íå íåõòóâàòè 
ñèãíàëàìè ïîâ³òðÿíî¿ òðèâîãè òà 
çà ìîæëèâîñò³ ïåðåáóâàòè ó ñõî-
âèùàõ, ïîêè â³ðîã³äí³ñòü îáñòð³-
ë³â çáåð³ãàºòüñÿ, — êàæå Âàëåð³ÿ 
Êâàøà. — Ïðîòå ìàñîâàí³ ïîâ³-
òðÿí³ àòàêè, îêð³ì ô³çè÷íî¿ íå-
áåçïåêè, íåñóòü ³ ïñèõ³÷íó, àäæå 
âèêëèêàþòü ñèëüíå íàïðóæåííÿ, 
òðèâîãó, ñòðàõ ³ ÿâëÿþòüñÿ äæåðå-
ëîì õðîí³÷íîãî ñòðåñó, ÿêèé íå-
ãàòèâíî âïëèâàº íà íàø îðãàí³çì.

Çáåð³ãàòè âèòðèìêó â óìîâàõ 
ìàñîâàíèõ ïîâ³òðÿíèõ àòàê äîïî-

ìàãàþòü äèõàëüí³ âïðàâè, ò³ëåñíå 
çàçåìëåííÿ òà êîíòàêò ç ³íøèìè 
ëþäüìè.

Ïðîñòà äèõàëüíà òåõí³êà, ùî 
äîïîìîæå çàñïîêî¿òèñü:

1. Çðîá³òü ãëèáîêèé âäèõ ÷åðåç 
í³ñ (ðàõóþ÷è â³ä 1 äî 4)

2. Çàòðèìàéòå äèõàííÿ (ðàõó-
þ÷è â³ä 1 äî 7)

3. Çðîá³òü ïîâ³ëüíèé âèäèõ 
÷åðåç ðîò (ðàõóþ÷è â³ä 1 äî 8). 
Äîäàéòå ïðè öüîìó áóäü-ÿêèé 
çâóê, ÿêùî õî÷åòüñÿ.

Ïîâòîðþéòå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ 
õâèëèí.

ßêùî âè çàáóëè äî ñê³ëüêîõ 
òðåáà ðàõóâàòè — íå ñòðàøíî. 
Ïðîñòî ñêîíöåíòðóéòåñÿ íà äè-
õàíí³, ñïðîáóéòå éîãî óïîâ³ëü-
íèòè òà ïîãëèáèòè ³ çðîáèòè 
àêöåíò íà âèäèõó, — êàæå ïñè-
õîòåðàïåâòêà. — Òàêîæ ìîæíà 
çðîáèòè ò³ëåñíå çàçåìëåííÿ äëÿ 
çíÿòòÿ íàïðóãè. Äëÿ öüîãî òðå-
áà ñòàòè íîãàìè íà ï³äëîãó òà 
ñèëüíî íàäàâèòè íà íå¿. Óÿâ³òü 
ùî â³ä ñòóïåíü äî ìàê³âêè ï³ä-
í³ìàºòüñÿ åíåðã³ÿ. Íåêâàïëèâî 
ïðîñòåæòå çà êîæíîþ ÷àñòèíêîþ 
ò³ëà, çíèçó äîãîðè. Ñïðîáóéòå ïî-

ЖИВЕМО В СТАНІ СТРЕСУ. ЯК 
ЗБЕРІГАТИ МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я
Поради  Повномасштабна війна 
триває більше 240 днів, і весь цей час 
чимало українців переживають тривогу, 
стрес та страх. Особливо ці відчуття 
посилилися внаслідок масових обстрілів, 
які розпочалися з 10 жовтня. Ми запитали 
у психотерапевтки, як підтримувати своє 
ментальне здоров’я зараз?

 ñèëüíà ³ äîâãîòðèâàëà òðè-
âîãà;
 ïàí³÷í³ àòàêè;
 äîâãîòðèâàëå ïîðóøåííÿ ñíó;
 ð³çê³ ïåðåïàäè íàñòðîþ;
 ïîñò³éíà àïàò³ÿ, ñèëüíà âòî-

ìà, â³äñóòí³ñòü ñèë, áàæàíü;
 íåòèïîâå ³ äîâãîòðèâàëå 

íåáàæàííÿ êîíòàêòóâàòè ç ³í-
øèìè ëþäüìè ³ ñòåæèòè çà ñâî¿ì 
âèãëÿäîì òà ã³ã³ºíîþ;
 íàâ’ÿçëèâ³ ñòàíè;
 ãàëþöèíàö³¿;
 ìàÿ÷í³ äóìêè — ³äå¿ ô³êñ, ÿê³ 

éäóòü âðîçð³ç ç ðåàëüí³ñòþ.

Êîëè âàðòî íå çàòÿãóâàòè â³äâ³ä-
óâàííÿ ïñèõîòåðàïåâòà/ïñèõîëîãà?

— Åìîö³éí³ ãîéäàëêè, ÿê ³ 
íàÿâí³ñòü áóäü-ÿêèõ ñèëüíèõ 
ïåðåæèâàíü ï³ä ÷àñ â³éíè — öå 
íîðìàëüíî, — ïðîäîâæóº ñïå-
ö³àë³ñòêà. — Ïðîòå, ÿêùî âàì 
íå âäàºòüñÿ ïîâåðòàòèñÿ äî ñòàíó 
ñïîêîþ, åìîö³¿ çàâàæàþòü æèòè, 
âè ñòðàæäàºòå â³ä ïîðóøåíü ñíó, 
àáî ïñèõîñîìàòè÷íèõ ïðîÿâ³â, 
âàðòî çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ 
äî ïñèõîëîãà/ïñèõîòåðàïåâòà.

Íàäâàæëèâî ï³êëóâàòèñÿ ïðî 
ñåáå âæå çàðàç, àäæå ñòðåñ íà-
êîïè÷óºòüñÿ ³ ïîñèëþºòüñÿ, ùî 
ñïðè÷èíÿº çì³íè â ìîçêó, ³ äåÿê³ 
ç íèõ ÿâëÿþòüñÿ íåçâîðîòíèìè. 

Îòæå, âàøà òóðáîòà ïðî ñåáå çà-
ðàç — öå âêëàä ó ìàéáóòíº, âàøå 
³ ê³ëüêîõ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.

ßê³ º ïðîô³ëàêòè÷í³ ä³¿, ùîá ï³ä-
òðèìàòè ñâîº ìåíòàëüíå çäîðîâ’ÿ 
³ íå «ä³éòè äî êðèòè÷íî¿ òî÷êè»?

— Íàéêðàùå, ùî âè ìîæåòå äëÿ 
ñåáå çðîáèòè — íàìàãàòèñÿ â³äíî-
âèòè ðåñóðñ çà êîæíî¿ ìîæëèâîñò³. 
Çãàäàéòå, ùî ïðèíîñèòü çàäîâî-
ëåííÿ ³ ðîá³òü öå ÷àñò³øå — ïðî-
ãóëÿíêè, ñìà÷íà ¿æà, êîìôîðòíèé 
îäÿã, òâîð÷³ñòü, ñïîãëÿäàííÿ ïðè-
ðîäè, ðîçìîâè ç áëèçüêèìè é îá³-
éìè º ÷óäîâèì àíòèñòðåñîì. Äî-
áðå äîïîìàãàº ñïîðò, ïðîòå ëèøå 
òîé, ÿêèì âàì õî÷åòüñÿ çàéìàòèñÿ. 
Ïðèìóñîâ³ ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ, 
íàâïàêè, øê³äëèâ³, àäæå ñïðè÷è-
íÿþòü äîäàòêîâèé ñòðåñ.

Áóäüòå óâàæí³ òà ìåíø âè-
áàãëèâ³ äî ñåáå — íå âèìàãàéòå 
äîâîºííèõ åìîö³éíèõ ðåàêö³é, 
ïðîäóêòèâíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³. 
Äàâàéòå ñîá³ á³ëüøå ÷àñó íà ðî-
áîòó, â³äïî÷èíîê òà â³äíîâëåííÿ. 
Àäæå íàâ³òü ÿêùî âè íàìàãàºòåñü 
æèòè çâè÷íèì æèòòÿì ³ àêöåí-
òóâàòèñÿ íà õîðîøîìó, ôðîíòî-
â³ ïîä³¿ âíîñÿòü ñâî¿ êîðåêòèâè 
ó ïñèõîëîã³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü òà 
ñèëüíî âèñíàæóþòü, âèêëèêàþ÷è 
ïîñò³éíó ôîíîâó íàïðóãó.

Áóäüòå óâàæí³ òà ìåíø 
âèáàãëèâ³ äî ñåáå — íå 
âèìàãàéòå äîâîºííèõ 
åìîö³éíèõ ðåàêö³é, 
ïðîäóêòèâíîñò³ òà 
åôåêòèâíîñò³

РЕКЛАМА

505712

Психологиня Валерія Кваша. Вона пояснює, що емоційні 
гойдалки під час війни — це нормально. Однак, якщо це 
заважає вам жити — краще звернутися до спеціаліста

511617
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— ªâãåí Êîçëîâ, êàæå äî íå¿: 
«Ñòîï, ó âàñ º ä³òè?», âîíà â³ä-
ïîâ³äàº: «Òàê», — ãîâîðèòü Ðóñëà-
íà. — ² ïî÷èíàº âñ³õ ïî³ìåííî ïå-
ðåðàõîâóâàòè, ç äàòîþ íàðîäæåííÿ. 
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî â íå¿ áóëî ÷åòâåðî 
ä³òåé. Äâà ñèíà æèâ³, îäíà äî÷êà 
ïîìåðëà ïðè íàðîäæåíí³, ³íøà 
ìàëåíüêîþ âòîïèëàñÿ. Áóëî äâà 
÷îëîâ³êè, îñòàíí³é òåæ ïîìåð.

Äîêè Ìàøà öå âñå ðîçïîâ³äàëà, 
ªâãåí Êîçëîâ äåñü ïåð³îäè÷íî á³-
ãàâ ³ ùîñü øóêàâ, ïîò³ì ïðèõîäèòü, 
ïîêàçóº êîï³þ ïàñïîðòà ³ ïèòàº 
â æ³íêè: «Öå âàø ñèí?»

— Òàê, öå ì³é Ä³ìà, — â³äïîâ³äàº 
Ìàøà.

— Â³í ó Â³ííèö³ æèâå, — êàæå 
ªâãåí Êîçëîâ. — ª íîìåð òåëå-

ôîíà, äçâîíèìî?
Çàòåëåôîíóâàëà äî íüîãî Ðóñëà-

íà, ñëóõàâêó í³õòî íå âçÿâ, çãîäîì 
íà âàéáåð ïðèéøëî ïîâ³äîìëåííÿ: 
«Âè õòî, ùî õî÷åòå?»

«Â ìåíå âàøà ìàìà», — ïèøó 
â³äïîâ³äü.

«Â ìåíå 12 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
æèòëà, ãðîøåé íåìàº, íå òóðáóé-
òå», — â³äïîâ³äàº ñèí.

«ß í³÷îãî â âàñ íå ïðîøó, õàé 
âàøà ìàìà â ìåíå æèâå, äîïî-
ìîæ³òü äîêóìåíòè â³äíîâèòè, äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî ï³äòâåðäèòè îñî-
áó», — êàæó éîìó.

À ïîò³ì öåé Ä³ìà ðîçïîâ³â íåâå-

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Êîëè ëþäèíà 
ïðîñèòü ìèëîñ-
òèíþ? Êîëè â íå¿ 
ùîñü çëàìàëîñÿ? 
Ñòðèæåíü, â³ðà, 

äîëÿ… ×è âòðàòèëà ïðóæí³ñòü 
ìåæà, ÿêà êîíòóðóº ³ ãîðä³ñòü, ³ 
ã³äí³ñòü, ³ âîëàº íà ïðèíèæåííÿ?

Àäæå íå âñå âòðà÷åíî, êîëè ëþ-
äèíà îááèâàº ïîðîãè ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá ³ âîëîíòåðñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é, ïðàãíó÷è äîâåñòè ñâî¿ ïîòðå-
áè. Íå âñå âòðà÷åíî, êîëè ëþäèíà 
îäÿãàºòüñÿ âèêëþ÷íî â ñåêîíä³ ÷è 
ãóìàí³òàðö³ ³ õàð÷óºòüñÿ áîçíà ÷èì. 
Àëå êîëè âîíà ïàäàº íà êîë³íà ³ 
ïî÷èíàº ïðîñèòè ãðîø³ — íà÷å 
ïðèâñåëþäíî âèçíàº ñâîþ ïîðàçêó.

Òàê? ×è íå òàê?
ß â³äâîäèëà ñèíà äî øêîëè. Á³ëÿ 

ìàãàçèíó, íà êàðòîíö³ ñèä³ëà ìî-
ëîäà æ³íêà, âàã³òíà, ïîðó÷ äèòèíà 
äåñü ÷îòèðüîõ ðîê³â, âîíè ïðîñèëè 
ìèëîñòèíþ. Ãîò³âêè íå áóëî, ÿ í³-
÷îãî ¿é íå äàëà. Â ãîëîâ³: äîáðå, 
ùî ñüîãîäí³ íå õîëîäíî, ñïîê³éíèé 
ìàëþê… Ùî â íå¿ òðàïèëîñÿ? ×å-
ðåç ñê³ëüêè ¿é íàðîäæóâàòè? Îõàéí³ 
³ ÷èñò³. Äå ¿¿ ð³äí³?.. À ôîíîâî: íà-
â³ùî ÿ ¿¿ ïîáà÷èëà, òåïåð äóìàòè, 
ñîðîìèòèñü, ùî â ìåíå âñå â³äíîñ-
íî äîáðå. Ïñèõîëîã ïîÿñíèâ, ùî 
öÿ ôîíîâà äóìêà ïîïñîâà — âñ³ ¿¿ 
äóìàþòü. Àëå ïîò³ì ïðèéøëà äóìêà 
êîíñòðóêòèâíà — ö³é æ³íö³ ìîæíà 
äîïîìîãòè.

Öå áóëî ó âåðåñí³. Òó æ³íêó 
ÿ á³ëüøå íå áà÷èëà. 

90% ТАКИХ ЖІНОК МАЮТЬ 
ДІМ, СІМ’Ю…

Äî â³ííè÷àíêè Ðóñëàíè Êðàâ-
÷åíêî òàêà æ³íêà ïðèéøëà ïðîñòî 
äî ¿¿ ïîðîãó. Òî÷í³øå äî õàòè, äå 
æèâå ¿¿ ñòàðåíüêèé áàòüêî. Öå áóëî 
âçèìêó, æ³íêà áóëà ëåãêî îäÿãíå-
íà ³ ïðîñèëà íå ãðîøåé, à òð³øêè 
äðîâ, ùîá ç³ãð³òèñÿ. Áàòüêî Ðóñ-

ëàíè çàïðîñèâ ¿¿ äî õàòè ïîãð³òèñü, 
Ìàøà, òàê çâàòè æ³íêó, æèâå â ö³é 
õàò³ âæå äðóãèé ð³ê.

— ß ïðè¿õàëà äî áàòüêà, áà÷ó 
Ìàøó, ðîçïèòóþ, ùî ñòàëîñÿ, 
âîíà êàæå, ùî ãð³ëàñÿ òóò íåïî-
äàë³ê, äîêóìåíò³â íåìàº, êóäè 
éòè — íå çíàº, — ðîçïîâ³äàº Ðóñ-
ëàíà, ÿêà çàëèøèëà æ³íêó â ñåáå 
³ ïî÷àëà ç’ÿñîâóâàòè, õòî âîíà ³ 
÷îìó îïèíèëàñü òóò. — Âèïèòàëà, 
ùî êîëèñü òà æèëà íà Ñòàðîìó 
Ì³ñò³, íà âóë. Äàíèëà Íå÷àÿ, òîæ 
ïî¿õàëà øóêàòè ñóñ³ä³â.

Ñóñ³äè ðîçïîâ³ëè, ùî ä³éñíî òàêà 
òóò æèëà ç ìàìîþ ³ äâîìà áðàòàìè. 
Ìàìà ïîìåðëà, áðàòè õàòó ïðî-
äàëè, à äå ïîä³ëàñÿ Ìàøà, í³õòî 
íå çíàº. Ùîá âëàøòóâàòè ëþäèíó 
â ïðèòóëîê ÷è ë³êàðíþ, ïîòð³áí³ 
äîêóìåíòè. Òîìó Ðóñëàíà Êðàâ÷åí-
êî âèð³øèëà ö³ äîêóìåíòè Ìàø³ 
â³äíîâèòè ³ ïåðåñâ³ä÷èëàñÿ, ùî 
Äàíòîâ³ êîëà í³ùî ïðîòè ñèñòåìè.

— ß çâåðòàëàñÿ â ì³ãðàö³éíó 
ñëóæáó, â ïîë³ö³þ, ñîöçàõèñò — í³-
÷îãî, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà. — ªäè-
íèé âèõ³ä: â³äíîâèòè äîêóìåíòè 
÷åðåç ñóä, àëå çâåðíóòèñü äî ñóäó 
ìàº Ìàøà, à â íå¿ íåìàº äîêó-
ìåíò³â, àáî îï³êóí, àáî âîíà äàº 
ìåí³ äîâ³ðåí³ñòü, àëå â íå¿ íåìàº 
äîêóìåíò³â. À ùå öå ìîæå áóòè 
ïðåäñòàâíèê ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè.

Ïðèéøëà Ðóñëàíà â ñîöñëóæáó 
ïðîñèòè äîïîìîãè ³ ó â³äïîâ³äü ïî-
÷óëà: «Îé, âè ñò³ëüêè çðîáèëè, ìè 
ñò³ëüêè íå çìîæåìî, ïðîäîâæóéòå».

— ß êàæó: «ñàìà âñå íàïèøó, 
ñêëàäó ïîçîâ, âè ò³ëüêè ïîäàéòå», 
òà äå òàì, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà. — 
Àëå º â êîæí³é ñòðóêòóð³ îñîáëèâà 
ëþäèíà, äî íå¿ ìåíå ³ íàïðàâèëè. 
Ö³ºþ ëþäèíîþ âèÿâèâñÿ ªâãåí 
Êîçëîâ, öå ëþäèíà ìàã³ÿ, òîìó 
ùî íå çíàþ ÿê, àëå â³í çì³ã ðîç-
ãîâîðèòè Ìàøó.

Æ³íêà ðîçêàçàëà, õòî âîíà, äå 
æèëà, äå ïðàöþâàëà, ïîò³ì ïî÷àëà 
çãàäóâàòè, ÿê âîäèëà ä³òåé â ñàäî-
÷îê ÷åðåç ÿêèéñü ì³ñò.

КОМУСЬ ПРОСТІШЕ ВИЙТИ ТОРГУВАТ
На узбіччі  Церква і вокзал — це топи 
міста, тут відчиняються двері до віри. 
В першому випадку — в бога, в другому — 
на краще життя. Напевне тому ці місця 
люблять люди, які віру втратили, і тепер 
просять подати її у перехожих. Церква 
і вокзал також мають двері на узбіччя 
життя, хоча чути таке — пригнічує, 
а бачити — жахає, особливо коли у цього 
узбіччя жіноче обличчя

ñåëó ³ñòîð³þ éîãî ñ³ì’¿. ßê êîëèñü 
âîíè ç ìàìîþ æèëè â êâàðòèð³ 
íà Êîñìîíàâò³â, áàòüêî ïîìåð, 
ñòàðøèé áðàò æèâ îêðåìî ç³ ñâî¿ì 
áàòüêîì, ïåðøèì ÷îëîâ³êîì Ìà-
ð³¿. ßê äî éîãî ìàìè çâåðíóëàñÿ 
ïî äîïîìîãó ïîäðóæêà, â òî¿ ñèí 
ïîòðàïèâ ó á³äó ³ ïîòð³áí³ áóëè ãðî-
ø³. Ìàøà çàêëàëà êâàðòèðó ³ âçÿëà 
êðåäèò. Ãðîø³ í³õòî íå ïîâåðíóâ, ³ 
âîíè îïèíèëèñÿ íà âóëèö³.

Í³õòî ç ðîäè÷³â æ³íêó ç ñèíîì 
íà ïîð³ã íå ïóñòèâ. Âîíè æèëè 
â ï³ä’¿çäàõ, ï³ä ñõîäàìè, õàð÷óâà-
ëèñÿ ñì³òòÿì. À ïîò³ì Ìàøà äåñü 
çàãóáèëàñÿ. ¯¿ ïñèõ³êà âæå áóëà 
íå âïîðÿäêó ï³ñëÿ ñìåðò³ äâîõ ä³òåé 
³ ÷îëîâ³êà, à âòðàòà æèòëà íàïåâíå 
ñòàëà îñòàííüîþ êðàïëåþ.

Ñèí áóâ ï³äë³òêîì, çàëè-
øèâñÿ ñàì, íî÷óâàâ ó ï³äâàë³ 
êîìï’þòåðíîãî êëóáó, ïîò³ì òàì 
ï³äðîáëÿâ, ïðàöþº òàì ³ äîñ³. Â³í 
ââàæàºòüñÿ ñèðîòîþ, ïðîïèñàíèé 
â ê³ìíàò³ íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, 
òàì ïðîïèñóþòü âñ³õ áåçïðèòóëü-
íèõ. Öå ïðîñòî ì³ñöå ðåºñòðàö³¿, 
àëå áåç ïðàâà ïðîæèâàííÿ. Çàðàç 
òàì ïðîïèñàíà ³ Ìàøà. Ðóñëàí³ 
âäàëîñü â³äíîâèòè ¿¿ äîêóìåíòè. 
Êóäèñü â³äïðàâëÿòè öþ æ³íêó 
âîíà íå ñòàëà, òà òàê ³ æèâå â ¿¿ 
áàòüê³âñüê³é õàò³.

«ЛЮДИНА МАГІЯ»
Â ªâãåíà Êîçëîâà, çàñòóïíèêà 

äèðåêòîðà – íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
«Ñëóæáà ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè â ãðî-
ìàä³» ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá (öå ïðî íüîãî ðîçïîâ³äàëà 
Ðóñëàíà Êðàâ÷åíêî), òåëåôîí ï³ä 
÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè íå çàìîâêàâ. 
Îñíîâíà ïðè÷èíà äçâ³íê³â — â³í 
ðàçîì ç îäí³ºþ ãðîìàäñüêîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ ïðàöþº íàä â³äêðèòòÿì 

ó Â³ííèö³ øåëòåðó (ïðèòóëêó) äëÿ 
ëþäåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ íà âóëèö³.

Âæå º ïðèì³ùåííÿ, òàì ïîòð³áíî 
çðîáèòè ðåìîíò, ³ ùå êóïó âñüîãî. 
Àëå ³äåÿ êëàñíà — òîìó ùî òóäè 
çìîæå ïðèéòè êîæåí, ³ íàâ³òü áåç 
äîêóìåíò³â — ïî¿ñòè, ïîìèòèñÿ, 
ïåðåíî÷óâàòè. ßêùî ïîòð³áíî, 
îòðèìàòè ìåääîïîìîãó ³ äîïî-
ìîãó ç â³äíîâëåííÿì äîêóìåíò³â 
(äëÿ öüîãî áóäå ñîöïðàö³âíèê). 
Êð³ì òîãî, ÿêùî ëþäèíà çàõî÷å, 
â öåíòð³ äîïîìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ 
ç âóëèö³ â ñîö³óì.

Ùîäî æ³íîê, ÿê³ îïèíÿþòüñÿ 
íà âóëèö³, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ, 
íà äóìêó ªâãåíà Êîçëîâà, º äî-
ìàøíº íàñèëëÿ. Àëå ïðè öåíòðàõ 
ñîöñëóæá ³ñíóþòü ñòàö³îíàðí³ â³ä-
ä³ëåííÿ — êðèçîâ³ ê³ìíàòè. ßêùî 
æ³íêà íå ìîæå ïî¿õàòè â îáëàñ-
íèé ïðèòóëîê, ÿêèé çíàõîäèòü-
ñÿ íå â ì³ñò³, àëå ¿é çàðàç ³ òóò 
çàãðîæóº íåáåçïåêà — ïðè¿çäèòü 
ñïåö³àëüíà áðèãàäà ³ â³äâîçèòü 
æ³íêó â áåçïå÷íå ì³ñöå. Òàì ï³ä-
ïèñóþòüñÿ äîêóìåíòè ïðî íåðîç-
ãîëîøåííÿ àäðåñè, âèìèêàºòüñÿ 
ãåîëîêàö³ÿ íà òåëåôîí³, ïîïåðåä-
æàþòü æ³íêó ïðî ïðàâèëà ïåðåáó-
âàííÿ, ³ âîíà ìîæå áóòè òàì 10 äí³â 
ñàìà àáî ç äèòèíîþ, ³ äëÿ öüîãî ¿é 
íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè äîêóìåíòè.

— Äëÿ òàêèõ æ³íîê º ïðèòóëêè, 
îäèí íà îáëàñòü (äâà, ÿêùî ì³ñ-
òî — ì³ëüéîííèê) ³ âîíè äîñòàò-
íüî ì³ñòê³, êóäè ìîæíà ïîòðàïèòè 
áåç äîêóìåíò³â ³ áåç äîâ³äêè ïðî 
çäîðîâ’ÿ. Âæå òàì íà ì³ñö³ âñ³ ö³ 
ïèòàííÿ ìîæíà áóäå âèð³øóâàòè, — 
ãîâîðèòü ñîöïðàö³âíèê. —

Ó ïîë³ö³¿ òàêîæ º ñïåö³àëüíà áðè-
ãàäà ïðîòè äîìàøíüîãî íàñèëëÿ, 
â íàðîä³ ¿¿ êëè÷óòü «Ïîë³íà». Ïðà-
öþº ó Â³ííèö³ ç 2018 ðîêó.

Çà ñëîâàìè ïñèõ³àòðà 
Îëüãè ×àéêè, ÷åòâåðòà 
÷àñòèíà ñåðåä 
áåçõàò÷åíê³â — ëþäè 
ç âàæêèìè ïñèõ³÷íèìè 
ïàòîëîã³ÿìè

За словами психіатра Ольги Чайки, 
серед безхатченків десь четверта 
частина — це люди з важкими пси-
хічними патологіями. Якщо говори-
ти про жінок, то в минулому в них 
був якийсь абьюз, їх або вигнали з 
роботи, або покинув чоловік, або 
сталася ще якась трагедія, і жінка 
згодом опинилась на вулиці.
Враховуючи, що наша соцполітика 
не налаштована на те, щоб таких лю-
дей реабілітувати — їх дуже багато. 
Але не можна говорити про психічні 
розлади в людини, яка просить ми-
лостиню. Психічно хвора людина 
скоріше буде по смітниках ходи-
ти, шукати їжу. А такий складний 
ланцюг, щоб стати — зіграти роль — 
отримати гроші — купити їжу — це 
для них нереально.

— Є такий термін «вивчена безпо-
радність» — ось це про жінок, які 
просять милостиню. Вони вважа-
ють, що опинилися в даній ситуації 
через певні обставини, — говорить 
психіатр. — Вони не розуміють, що 
можуть в принципі щось змінити. 
Але є швидкі і легкі гроші і постійно 
працює підкріплення — тобто яка б 
не була ситуація, така жінка гроші 
отримає.
Тому говорити про те, що жінка про-
сить милостиню, тому що в неї про-
блеми з психікою, не можна. Хоча, 
як наслідок такого життя, психічні 
розлади в них можуть виникнути.
— Варто розуміти, що серед таких 
жінок дуже багато тих, хто раніше 
вже мав у житті випробування, 
умовно кажучи, їм не звикати при-

нижуватись, — говорить психіатр. — 
Але приниження, коли тебе б’ють, і 
приниження, коли ти просиш гроші, 
спектрально різні.
До речі, Ольга Чайка зробила цікаве 
порівняння жебраків з вуличними 
музикантами і живими скульпту-
рами.
— Це те ж саме, хоча ми собі якось 
пояснюємо те, що даємо їм гроші: 
«ну вони ж грають, співають, гар-
но стоять», тобто ми платимо типу 
за якусь роботу, а у жебраків роботи 
немає, ми платимо їм просто за фак-
том існування, — говорить лікарка. — 
Хоча і там, і там спекуляція. Перша 
категорія спекулює на наших якихось 
духовних потребах. Друга — на на-
шій жалості, і до речі, це не абияка 
акторська гра, а значить теж робота.

Це теж свого роду робота
Якщо ви не байдужа людина, і 
проходячи повз церкву, вокзал, 
магазин бачите людину, жінку, яка 
просить милостиню, особливо 
жінку з дитиною — можна теле-
фонувати на номер: 15–60.
Одразу створюється мобільна 
дисциплінарна команда (лікарі, 
служба захисту дітей, поліція, соц-
служба) і виїздять на виклик.
Хоча… За словами адвоката Алі-
ни Шеремет, в Україні діє Закон 
«Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання 
в Україні». Цей закон дозволяє 
всім особам вільно пересувати-
ся та обирати місце проживання 
на всій території країни. Навіть 
якщо це територія тротуару біля 
магазину, а місце проживання 

обмежене декількома сантиме-
трами картону кавового кольору.
Забороняється тільки поява 
в громадських місцях у п’яному 
вигляді, тому що це ображає 
людську гідність і громадську 
мораль, за що людину можуть 
притягнути до адміністратив-
ної відповідальності за статтею 
178 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення.
— Стосовно жебракування, воно 
в цілому законодавством не за-
боронене, проте заборонено 
жебракувати з дітьми, за це пе-
редбачена кримінальна відпові-
дальність, а також з тваринами, 
за це передбачена адміністратив-
на відповідальність, — розповідає 
адвокат.

Ми живемо у вільній країні

У соцслужбі кажуть, що жінка, яка йде жебракувати від безвиході — не часте явище. 
Багато таких жінок мають квартири, родичів, але чомусь їдуть на залізничний вокзал



19 RIA, Ñåðåäà, 26 æîâòíÿ 2022

ëîä, ñïåêà, à ùå íà êîë³íàõ ñòîÿòè 
íà ò³é êàðòîíö³, ³ â 25 ðîê³â — àð-
òðîçè, ïðîáëåìè ç³ øê³ðîþ… Ìè 
âæå ðîê³â äâà ç îäí³ºþ òàêîþ æ³í-
êîþ ìàºìî ñïðàâó, ³ âîíà çàðîáëÿº 
íåìàëî. ² äóæå âåëèêà ï³äîçðà, ùî 
âîíà íå ç ìàô³ºþ çâ’ÿçàëàñü, à ñàìà 
íà ñåáå ïðàöþº.

ДЛЯ КОГОСЬ ДНО — 
БУДЕННІСТЬ

Îêñàíà Îðèùóê, ãîëîâà 
ÃÎ «Öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ 
Íåçàëåæí³ñòü», á³ëüøå äâàäöÿòè 
ðîê³â ïðàöþº â ñôåð³ ïðîô³ëàê-
òèêè. Ç ëþäüìè, ÿê³ âæèâàþòü 
³í’ºêö³éí³ íàðêîòèêè; ç æ³íêàìè, 
ÿê³ ïðîïîíóþòü ñåêñóàëüí³ ïî-
ñëóãè çà ãðîø³; ç áåçõàò÷åíêàìè; 
ç êîëèøí³ìè óâ’ÿçíåíèìè; ç ÷î-
ëîâ³êàìè, ÿê³ ïðîïîíóþòü ñåêñ 
÷îëîâ³êàì.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Îêñàíè, æ³íêè 
ïî-ð³çíîìó îáèðàþòü ñîá³ ìîäåëü 
æèòòÿ ³ ïîâåä³íêè, êîëè îïèíèëèñÿ 
â ñêðóòíèõ óìîâàõ. 

— Êîìóñü ïðîñò³øå òîðãóâàòè 
ñâî¿ì ò³ëîì, êîìóñü ïðîñò³øå ïðî-
ñèòè íà ïàïåðò³ ó ïåðåõîæèõ, — ãî-
âîðèòü Îêñàíà Îðèùóê. — ß ðàí³-
øå äóìàëà, ùî ëþäèíà îïèíÿºòüñÿ 
íà âóëèö³ ÷åðåç ñêëàäí³ æèòòºâ³ îá-
ñòàâèíè. Íàñïðàâä³ ó áàãàòüîõ ëþ-
äåé, ÿê³ çàðàç íà âóëèö³, º ðîäè÷³, 
ä³òè, áàòüêè, º æèòëî. ² º êóïà ³ñ-
òîð³é ïðî òå, ÿê ¿õ ïðîñòî âèãíàëè.

Íàïåâíå, íå îäðàçó ïîòðàïëÿº 
ëþäèíà ³ íà ùàáëèíó «æåáðàê». 
Ùîñü ïðîáóº ðîáèòè, àëå ÿêùî 
íåìàº äîêóìåíò³â, ðîáîòó îòðèìàòè 
âàæêî, âñ³ ïðîöåäóðè çàéìàþòü ÷àñ 
òà ãðîø³. Ñïî÷àòêó ëþäèíà ïîòðà-
ïëÿº â êîëî, à ïîò³ì ïî÷èíàºòüñÿ 
ïðîöåñ àäàïòàö³¿.

ßê öå íå ñòðàøíî çâó÷èòü, 
àëå ëþäèíà ìîæå àäàïòóâàòèñÿ 
äî áóäü-÷îãî. ² êîëè íàì çäàºòüñÿ, 
ùî òàì äíî, äëÿ òèõ, õòî íà äí³ — 
öå çâè÷àéíèé ñïîñ³á æèòòÿ. ² áàãà-
òî õòî âæå íå õî÷å í³÷îãî çì³íþ-
âàòè. Âîíè æèâóòü çà ïðèíöèïîì 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá «òóò ³ çàðàç»: 
õî÷ó ¿ñòè — òðåáà äîáóòè ¿æó, õî÷ó 
òåïëà — òðåáà çíàéòè äå ç³ãð³òèñÿ.

À êîëè ëþäèíà ïðîñèòü ìè-
ëîñòèíþ, öå íàéïðîñò³øèé øëÿõ 
îòðèìàííÿ âèãîäè. Îñîáëèâî, êîëè 
â òåáå º ìàëåíüêà äèòèíà àáî âà-
ã³òí³ñòü — íà öå ïåðåõîæ³ äóæå ðå-
àãóþòü, àáî ÿêåñü êàë³öòâî — öå 
äóæå øâèäêî, ñèëüíî ³ íåïðèºìíî 
ëîñêî÷å ëþäñüêå ñóìë³ííÿ.

— Õî÷à, êîëè ëþäè ïðîñÿòü 
íà ë³êóâàííÿ ñîá³ ÷è êîìóñü, á³ëü-
ø³ñòü ä³éñíî ïîòðåáóº äîïîìîãè ³ 
öå êðèê, — ãîâîðèòü Îêñàíà Îðè-
ùóê. — Òîìó ùî íàñïðàâä³ ëþä-
ñüêîãî ãîðÿ äóæå áàãàòî ³ áàãàòî 
òèõ, õòî â³ä íüîãî ëàìàºòüñÿ.

ÑÏÅÖÏÐÎªÊÒ

ТИ ТІЛОМ, КОМУСЬ — ЖЕБРАКУВАТИ

Æåáðàêóâàòè äî 
Â³ííèö³ æ³íêè, ÿê 
ïðàâèëî, ïðè¿çäÿòü 
³ç ðàéîí³â. Õî÷à º, 
çâ³ñíî, íåâåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ì³ñöåâèõ

Чому людина опинилась на вулиці 
або чому людина почала приймати 
наркотики? Немає якогось загально-
го алгоритму: я роблю те, те, те — і 
опиняюсь на вулиці.
Ні. На вулиці може опинитись будь-
яка людина — незалежно від соці-
ального статусу і статку.
— Ми звикли думати, що на вулицю 
потрапляють якісь маргіналізовані 
люди, але насправді прийти, напри-
клад, до вживання наркотиків може 
і благополучна людина, і чоловік, і 

жінка. Просто жінок не так видно, — 
говорить Оксана Орищук. — Вони 
через певне ставлення до них, не так 
часто звертаються за допомогою. І 
мова не завжди про профілактичні 
чи реабілітаційні програми. Мова 
навіть про медичну допомогу, тому 
що осуд суспільства по відношенню 
до жінок особливо нещадний.
А жінки, навіть перебуваючи в сис-
темі, можуть відчувати сором, при-
ниження. Уявіть на хвилинку: ви 
така жінка, приходите в лікарню, 

а вам там «йди звідси або приходь 
завтра», і так кілька разів, і все це 
зверхньо, з осудом, огидою. Вона 
раз прийде, другий, на третій — ні.
А наркотик, це дуже гарне знеболю-
вальне. При чому знеболює воно як 
тілесні хвороби, так і душевні. Тому 
така жінка краще знайде собі дозу, 
ніж знову піде випробовувати долю 
та приниження від суспільства.
І таку реакцію дасть будь-яка лю-
дина, тобто не варто знецінювати 
працю медиків. На вулиці, в тран-

спорті… — всі відсахнуться від жінки, 
яка виглядає неохайно, хворо.
Тому у Вінниці незабаром відкри-
ється шелтер для таких людей. Вони 
зможуть прийти — помитися, поїсти, 
поспати, підлікуватися…
— Центр ми відкриваємо, тому що 
стикнулися з проблемою, що люди-
на, яка втратила документи (а люди, 
які потрапляють на вулицю, часто їх 
втрачають), не може отримати мед 
допомогу, — розповідає Оксана. — 
У зв’язку з медреформою, в людини 

має щонайменше бути документ, 
який засвідчує особу. Силами гро-
мадських організацій, жінки і чоло-
віки, які опинились на вулиці, отри-
мують можливість їсти, одягатись, 
лікуватись. А от ночувати їм ніде, 
тому і виникло питання про шел-
тер, де вони в холодну пору року 
зможуть знайти собі прихисток, дах 
над головою, постіль. Адже кількість 
людей, яким немає куди податися, 
збільшується з кожним днем. Це 
також стосується і переселенців.

У профілактичних та реабілітаційних програмах лише 10% жінок

ª â íàñ òàêîæ ïðèòóëîê äëÿ 
ëþäåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, àëå, íà æàëü, 
òàì ïåâíà ïðîöåäóðà, ÿêó ðåãëà-
ìåíòóº äåïàðòàìåíò ñîöïîë³òèêè: 
òðåáà ç³áðàòè ïàêåò äîêóìåíò³â. 
Êðóòî, êîëè º ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè. 
Àëå, ÿê ðîçïîâ³äàº ñîöïðàö³âíèê, 
áóâàþòü ñèòóàö³¿, êîëè ôàêòè÷íî º 
ëþäèíà, ôàêòè÷íî º äèòèíà, à äî-
êóìåíò³â âçàãàë³ í³ÿêèõ.

Ïðàâäà, ç ä³òüìè ïðîáëåì íåìàº. 
¯õ çàáèðàþòü ç âóëèö³ ³ ïðèëàøòî-
âóþòü ó ë³êàðíþ, ïîò³ì ó ïðèòóëîê. 
À ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé âæå çãî-
äîì çàìîâëÿº ñâ³äîöòâî ïðî íàðî-
äæåííÿ. ßêùî äèòèíà íå çíàº, ÿê ¿¿ 
çâàòè, âêëþ÷àºòüñÿ ïðîöåñ ïîøóêó 
ñïî÷àòêó ð³äíèõ/çíàéîìèõ, à ÿêùî 
äèòèíà çíàº, ÿê ¿¿ çâàòè, ïðîñòî 
çàìîâëÿºòüñÿ ñâ³äîöòâî.

— Öåé ïðîöåñ ïîøóêó ³ìåí³ òà 
ïð³çâèùà äèòèíè äóæå «òâîð÷èé», 
³ ºäèíîãî àëãîðèòìó íåìàº. Äîáðå, 
ùî º àëãîðèòì, ÿê öþ äèòèíó ç 
âóëèö³ äîñòàâèòè îäðàçó â ÿêåñü òå-
ïëå ì³ñöå, äå ¿¿ ïîìèþòü, îäÿãíóòü, 
íàãîäóþòü, íàïîÿòü ³ ñïàòè ïîêëà-
äóòü, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí Êîçëîâ. — 
Ç äîðîñëèìè ëþäüìè öåé ïðîöåñ 
ñêëàäí³øèé. Êîëè â äîðîñëî¿ ëþ-
äèíè íåìàº äîêóìåíò³â, ¿¿ âçàãàë³ 
í³êóäè íå ìîæíà ïðèëàøòóâàòè. 

КОЖНОГО РОКУ +500
×åðåç òå, ùî îñòàíí³é ðàç 

íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ðàõóâàëè 
â 2002 ðîö³, íà âñåóêðà¿íñüêó ñòà-
òèñòèêó ïî ëþäÿõ, ÿê³ îïèíèëèñü 
íà âóëèö³, ðîçðàõîâóâàòè íå âàðòî. 
Õî÷à ó Â³ííèö³ ñîöñëóæáè âåäóòü 
âëàñíó ñòàòèñòèêó ëþäåé, ùî îïè-
íèëèñÿ â òÿæêèõ æèòòºâèõ óìîâàõ. .

— ² ùîðîêó öèôðà ñòàëà, äåñü 
+500 îñ³á ó ð³ê. Êð³ì òîãî, º, òàê 
áè ìîâèòè, ôàí-êëóá ïîñò³éíèõ 
êë³ºíò³â, ÿê³ ùîðîêó çâåðòàþòüñÿ 
â ñîöñëóæáó â³äíîâèòè äîêóìåíòè, 
ùîá îòðèìóâàòè äîïîìîãó, — ðîç-
ïîâ³äàº ªâãåí Êîçëîâ. — ßêùî áåç-
ïðèòóëüíèé ÷åðãîâèé ðàç âòðàòèâ 
äîêóìåíòè, ïðîöåñ â³äíîâëåííÿ 
ïðîñòèé, òîìó ùî â áàç³ º á³î-
ìåòðèêà, ³ ëþäèíà ìîæå ïðèéòè 
â áóäü-ÿêèé ïàñïîðòíèé ñò³ë, çà ¿¿ 
çàÿâîþ â³äêðèâàþòü îáë³êîâèé çà-
ïèñ, çâ³ðÿþòü â³äïîâ³äí³ñòü ç ôîòî, 
ìè îïëà÷óºìî âèòðàòè, ³ ëþäèíà 
îòðèìóº äîêóìåíò.

Íàñïðàâä³ çà â³äíîâëåííÿ äîêó-
ìåíò³â ìàº ñïëàòèòè ñàìà ëþäèíà. 
Àëå ìîâà ïðî 400 ãðí, òîæ ÷àñîì öå 
ïîêëàäàºòüñÿ íà êèøåíþ ñîöïðà-
ö³âíèêà. Õî÷à ³íêîëè áåçõàò÷åíêè 
ï³äðîáëÿþòü, îñîáëèâî, ÿêùî ëþ-
äèíà á³ëüø-ìåíø ñåáå äîãëÿäàº, 
¿¿ ìîæóòü âçÿòè íà ÿêóñü ï³äñîáíó 
ðîáîòó, ³ òîä³ âîíà ñàìà îïëà÷óº 
â³äíîâëåííÿ äîêóìåíò³â.

— Íó ³ âîíè æåáðàêóþòü, ³ ãðîø³ 
â íèõ º, àëå ñêàçàòè ñòîâ³äñîòêîâî, 
ùî â íèõ áóäóòü ãðîø³ â ïåâíèé ÷àñ 
íà ïåâíó ñïðàâó — íå ìîæíà, — ãî-
âîðèòü ïàí ªâãåí ³ äîäàº, ùî ñåðåä 
áåçõàò÷åíê³â ïåðåâàæàþòü ÷îëîâ³-
êè. Õî÷à á³ëÿ öåðêâè ³ íà âîêçàë³ 
æåáðàêóþòü ïåðåâàæíî æ³íêè.

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ ЖЕБРАЦТВА
Çà ñëîâàìè ñîöïðàö³âíèêà, æå-

áðàêóâàòè äî Â³ííèö³ æ³íêè, ÿê 
ïðàâèëî, ïðè¿çäÿòü ³ç ðàéîí³â, º, 
çâ³ñíî, íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ì³ñöåâèõ.

— Ìîæëèâî, öå ñóá’ºêòèâíà ñòà-
òèñòèêà, àëå â 99 âèïàäêàõ öèì 
æ³íêàì º êóäè ïîâåðíóòèñü, òîáòî 
â íèõ º æèòëî, — ãîâîðèòü ñîöïðà-
ö³âíèê. — Íàïðèêëàä, ó Â³ííèöþ 
ç Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó ïðè¿çäè-
ëà æåáðàêóâàòè æ³íî÷êà ðîê³â 40. 
Ó íå¿ º áóäèíîê, äîêóìåíòè, àëå, ÿê 
âîíà êàçàëà, çäîðîâ’ÿ íåìàº, ùîá 
ãîðîä îáðîáëÿòè, êóðåé òðèìàòè. 
Ïðîñò³øå ïðè¿õàòè â ì³ñòî, ïîñè-
ä³òè ê³ëüêà ãîäèí ³ îòðèìàòè â³ä 
äîáðèõ ëþäåé ãðîø³.

Ó ñîöñëóæá³ êàæóòü, ùî æ³íêà, 
ÿêà éäå æåáðàêóâàòè â³ä áåçâèõî-

ä³ — íå ÷àñòå ÿâèùå. Áàãàòî òàêèõ 
æ³íîê ìàþòü êâàðòèðè, ðîäè÷³â, 
àëå ÷îìóñü âîíè ¿äóòü íà çàë³ç-
íè÷íèé âîêçàë. Òàì âîíè ¿äÿòü (º 
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, â òîìó ÷èñë³ 
ì³ñüêðàäà, ÿê³ îï³êóþòüñÿ îá³äàìè 
áåçïðèòóëüíèõ), æåáðàêóþòü, à ïî-
ò³ì íà÷å ç ðîáîòè ïîâåðòàþòüñÿ 
äîäîìó. ßêùî ìîâà ïðî çâè÷àéíå 
æåáðàêóâàííÿ, òàê³ æ³íêè ëåãêî 
éäóòü íà êîíòàêò êîëè äî íèõ 
ï³äõîäÿòü ïðàö³âíèêè ñîöñëóæá. 
Àëå, êîëè öå êðèøîâàíèé á³çíåñ 
(òàê³ âèïàäêè òåæ º), òî âîíè äóæå 
øâèäêî çáèðàþòüñÿ, éäóòü ³ ðîç-
ìîâëÿòè íå õî÷óòü.

— Äî ÿêî¿ êàòåãîð³¿ òîä³ ìîæíà 
â³äíåñòè âàã³òíó æ³íêó, ÿêó ÿ ïî-
áà÷èëà á³ëÿ ìàãàçèíó? — çàïèòóþ 
â ïàíà ªâãåíà. 

— Çíàºòå, â íàñ º îäíà âàã³òíà, 
ò³ëüêè ìè áà÷èìî, ùî âîíà æåáðà-
êóº, âèêëèêàºìî ïîë³ö³þ, âåäåìî ¿¿ 
ó â³ää³ëîê, à âîíà òàì ä³ñòàº ïîäóø-
êó ³ âñå — íàðîäèëà, ³ òàê âæå ïàðó 
ðîê³â, — ãîâîðèòü ªâãåí Êîçëîâ.

— ² íå áî¿òüñÿ, ùî ëþäè ¿¿ âï³ç-
íàþòü? — çàïèòóþ.

— Í³, òîìó ùî ÷èì äàë³, òèì 
âàæ÷å ¿¿ âï³çíàòè, áî âóëèöÿ, õî-

Çà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ «Íåçàëåæí³ ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³ Óêðà¿íè». Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ 
ãðàíòîâîãî ïðîºêòó The Women in News ç WAN-IFRA. Ïîãëÿäè àâòîð³â íå îáîâ’ÿçêîâî 

çá³ãàþòüñÿ ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.



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.
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

Той, хто плаче над ціною на яйця, 
ніколи не купував дрона.

ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ 
ГО АГЕНЦІЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ «СОЛІДАРНІСТЬ»

Â ðàìêàõ ïàðòíåðñüêîãî ïðîºê-
òó «Ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã äëÿ ä³òåé, â ò. ÷. ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä âîºííèõ ä³é, òà çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ë³êóâàëü-
íîãî ïðîöåñó, âèêëèêàíîãî ñèã-
íàëàìè òðèâîãè òà ïåðåáóâàííÿì 
â óêðèòòÿõ», ùî âïðîâàäæóºòüñÿ 
ÃÎ Àãåíö³ÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâè-
òêó «ÑÎË²ÄÀÐÍ²ÑÒÜ» ñï³ëüíî ³ç 
ÊÍÏ «Â³ííèöüêà îáëàñíà äèòÿ÷à 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ Ðàäè» â ðàìêàõ ïðîºêòó 
ÏÐÎÎÍ «ªÑ çà ä³àëîã: Ñïðè-
ÿííÿ òðàíñôîðìàö³¿ êîíôë³êò³â 
íà Ï³âäåííîìó Êàâêàç³ òà â ðåñ-
ïóáë³ö³ Ìîëäîâà» çà ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó 
(ªÑ), ë³êàðíÿ îòðèìàëà îáëàä-
íàííÿ íà ñóìó ïîíàä $11 òèñ.

Ïðîºêò ðåàë³çîâàíî ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðòíîãî ïå-
ðåáóâàííÿ òà áåçïåðåá³éíîãî 
ë³êóâàëüíîãî ïðîöåñó ïàö³ºíò³â 
â óìîâàõ óêðèòòÿ, øëÿõîì îá-
ëàøòóâàííÿ ë³êàðíÿíèõ ì³ñöü. 
À íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ òàêîãî 
ïðîºêòó âèêëèêàíà, íàñàìïåðåä, 
òèì, ùî âîºííèé ñòàí òà ïîñò³é-
í³ àòàêè âîðîãà, â òîìó ÷èñë³ ³ 
íà îá’ºêòè êðèòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, 
çîáîâ’ÿçóþòü çàêëàäè ìåäèöèíè 

çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íå ïåðåáóâàí-
íÿ õâîðèõ òà áåçïåðåá³éíèé ë³êó-
âàëüíèé ïðîöåñ, ùî ïåðåäáà÷àº 
îáëàøòóâàííÿ â óêðèòòÿõ ìàí³-
ïóëÿö³éíèõ, ïåðåâ’ÿçóâàëüíèõ 
êàá³íåò³â, ðåàí³ìàö³éíèõ çàë³â òà 
ïàëàò äëÿ ïåðåáóâàííÿ õâîðèõ ç 
ð³çíèìè ä³àãíîçàìè. Â çâ’ÿçêó ç 
öèì, ó çàêëàä³ ãîñòðî âèíèêëà 
ïðîáëåìà ç çàáåçïå÷åííÿì ë³-
êàðíÿíèìè ë³æêàìè äëÿ â³äïî-
â³äíîãî îáëàøòóâàííÿ óêðèòòÿ 
â ï³äâàë³ ë³êàðí³ òà çàáåçïå÷åííÿ 
òàì êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ 
ïàö³ºíò³â.

Òàê, â ðàìêàõ ïðîºêòó, ë³êàðíÿ 
îòðèìàëà 20 ë³êàðíÿíèõ ë³æîê, 
20 ìàòðàö³â ó çí³ìíîìó ÷îõë³, 
1 êàòàëêó ç³ çéîìíèìè íîøàìè. 
Îêð³ì òîãî, çà ðàõóíîê åêîíîì³¿ 
êîøò³â áþäæåòó ïðîºêòó âäàëî-
ñÿ çàêóïèòè 3 áîéëåðè äëÿ ê³ì-
íàò ã³ã³ºíè â óêðèòò³ ë³êàðí³ òà 
2 åëåêòðîðàä³àòîðè äëÿ îá³ãð³âó 
äâîõ ïàëàò.

Çà ñëîâàìè, ìåäè÷íî¿ äèðåê-
òîðêè ÊÍÏ «Â³ííèöüêà îá-
ëàñíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè» 
Îêñàíè Ìîðàâñüêî¿, ïðîòÿãîì 
ëþòîãî — æîâòíÿ 2022 ð. ó çà-
êëàä³ ñòàö³îíàðíî ïðîë³êîâàíî 
10153 ïàö³ºíòè, ç íèõ 835 ç ÷èñ-
ëà âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á 
(Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà, Êè¿âñüêà, 
Õàðê³âñüêà, Õåðñîíñüêà, Îäåñüêà, 
Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñò³ òà ³íø³). 

Ñòàíîì íà 21.10.22 ð. â ë³êàðí³ 
ïåðåáóâàº 259 õâîðèõ.

«Ë ³êàðíÿ  ðîçðàõîâàíà 
íà 330 ì³ñöü.Çàðàç ë³êàðíÿ ïî-
òðåáóº ïîäâ³éíî¿ ê³ëüêîñò³ ë³æîê 
ç ìåòîþ çàáåçïå÷ñåííÿ ìîæëè-
âîñò³ ïåðåáóâàííÿ õâîðèõ ó áåç-
ïå÷íèõ ïðèì³ùåííÿõ (ÓÊÐÈÒ-
Ò²») íà ìîìåíò ïîâ³òðÿíèõ òðè-
âîã. Êð³ì òîãî çàêëàä çàáåçïå÷óº 
ë³æêî-ì³ñöÿ ³ äëÿ áàòüê³â, ùî 
çä³éñíþþòü äîãëÿä çà õâîðèìè 
íà ïåð³îä ñòàö³îíàðíîãî ë³êó-
âàííÿ. Öèì ìè â³äð³çíÿºìîñü â³ä 
ë³êàðåíü äëÿ äîðîñëèõ», — êàæå 
ïàí³ Îêñàíà.

Ìåäè÷íà äèðåêòîðêà òàêîæ çà-
ïåâíèëà, ùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîºêòó 
çíà÷íî ïîêðàùèòü óìîâè ïåðå-
áóâàííÿ õâîðèõ íà ë³êóâàíí³ òà 
çàáåçïå÷èòü áåçïåðåá³éíèé ë³êó-
âàëüíèé ïðîöåñ â óìîâàõ óêðèò-
òÿ ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíèõ òðèâîã äëÿ 
áëèçüêî 1460 õâîðèõ íà ð³ê. Îêð³ì 
òîãî, ïðîºêò ïîêðàùèâ óìîâè 
ïðàö³ ³ äëÿ ïåðñîíàëó ë³êàðí³:

«Îáëàøòóâàííÿ á³ëüøî¿ ê³ëü-
êîñò³ ë³êàðíÿíèõ ì³ñöü äëÿ áåçïå-
ðåðâíîãî ïåðåáóâàííÿ â óêðèòò³ 
çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü 
äëÿ ä³òåé. Çàáåçïå÷åííÿ êàòàëêîþ 
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ õâîðèõ ïðè 
îáìåæåí³é ìîá³ëüíîñò³ ïàö³ºíò³â 
äîçâîëèòü ÷àñòêîâî ñêîðîòèòè 
íàâàíòàæåííÿ äëÿ ïåðñîíàëó.

Ïðèäáàííÿ áîéëåð³â òà åëåê-
òðîðàä³àòîð³â çàáåçïå÷èòü ìîæëè-

â³ñòü ðîáîòè â «ÓÊÐÈÒÒ²» â óìî-
âàõ êîìôîðòíîãî òåìïåðàòóðíîãî 
ðåæèìó ïîâ³òðÿ òà âîäè. Çàðàç 
ìîëîäøèé ìåäè÷íèé ïåðñîíàë 
ïðàöþº ç ïîäâ³éíèì íàâàíòà-
æåííÿì, âðàõîâóþ÷è ïîäâ³éíó 
ê³ëüê³ñòü ë³æêî-ì³ñöü (óêðèòòÿ 
òà ñòàö³îíàðí³ â³ää³ëåííÿ ³ñíóþ-
÷èõ êîðïóñ³â) – çá³ëüøèâñÿ îáåðò 
ïîñò³ëüíî¿ á³ëèçíè, ïëîùà ïðè-
ì³ùåíü äëÿ ïðèáèðàííÿ».

Â óìîâàõ ï³äâàëüíèõ ïðèì³-
ùåíü «ÓÊÐÈÒÒß» º âñå íåîá-
õ³äíå äëÿ íàäàííÿ âñüîãî ñïåêòðó 
ìåäè÷íèõ ïîñëóã çà êë³í³÷íèìè 
ïðîòîêîëàìè.

Äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ Âàñèëü 
Ïàíåíêî ï³äêðåñëèâ âñþ âàæëè-
â³ñòü îòðèìàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè 
äëÿ ìåäè÷íîãî çàêëàäó ³ äëÿ ïà-
ö³ºíò³â:

«Â íàñ áóëè ÷àñòêîâî îáëàäíàí³ 
óêðèòòÿ, àëå ìè ðîçðàõîâóâàëè, 
ùî âîíè âèêîðèñòîâóâàòèìóòü-
ñÿ äëÿ òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ. 
Àëå ñòàëîñÿ òàê, ùî ÷åðåç ìàñî-
âàí³ àòàêè òà ÷àñò³ ïîâ³òðÿí³ òðè-
âîãè, ïîòð³áíî áóëî çðîáèòè âñå 
íàâïàêè — 70% ÷àñó ïåðåáóâàííÿ 
â óêðèòò³ ³ ò³ëüêè 30% — â áóä³â-
ëÿõ. Âñÿ ìàòåð³àëüíà áàçà ë³êàðí³ 
ïî íàäàííþ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè, â òîìó ÷èñë³ äëÿ ïåðåáóâàí-
íÿ ä³òåé, çá³ëüøóºòüñÿ â 2 ðàçè, 
çîêðåìà ë³æêà òà ìåäè÷íå îá-
ëàäíàííÿ. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, 
ùî â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³ ôàêòè÷-
íî ïðîäóáëüîâàí³ â óêðèòò³. Ìè 
ìàºìî çàáåçïå÷èòè êîìôîðòíå 
ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà áàòüê³â 
â óìîâàõ óêðèòòÿ Òîìó äîïîìîãà, 
â ðàìêàõ ïðîºêòó, äóæå àêòóàëüíà 
³ ïîòð³áíà».

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня покращила умови 
перебування пацієнтів та персоналу в укритті в рамках проєкту ПРООН
БЛОГ
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Ó Ëüâîâ³ ô³í³øóâàâ Âñåóêðà-
¿íñüêèé òóðí³ð ³ç æèìó ëåæà÷è 
«West Bench Press Cup». Çìà-
ãàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè äþæèíè 
ðåã³îí³â. Öå ìàéæå âñÿ Çàõ³äíà 
Óêðà¿íà, Äîíåöüêà, Õàðê³âñüêà, 
Æèòîìèðñüêà, Ïîëòàâñüêà, Â³-
ííèöüêà, Êè¿âñüêà îáëàñò³ ³ ñòî-
ëèöÿ. Ñåðåä 120 ñïîðòñìåí³â áóëè 
÷åìï³îíè ñâ³òó ³ ªâðîïè. ² öå ïðè 
òîìó, ùî æîäíèõ ãðîøîâèõ ïðè-
ç³â íå ïåðåäáà÷àëîñÿ, à ïðèçåð³â 
íàãîðîäæóâàëè ëèøå ñïîðòèâíèì 
õàð÷óâàííÿì, äèïëîìàìè ³ ìå-
äàëÿìè.

ПЕРШИЙ ТУРНІР ПІД ЧАС 
ВІЙНИ

Ñåðåä â³ííèöüêèõ ó÷àñíèê³â 
íàéá³ëüø òèòóëîâàíèì áóâ çà-
ñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó ²âàí 
×óïðèíêî, áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí 
ñâ³òó ³ ªâðîïè, ðåêîðäñìåí ïëà-
íåòè. «Ãðàþ÷èé òðåíåð» â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè «Êîëîñ» âèñòóïàâ 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 83 êã.

— Â³äêðèòèé Êóáîê Ëüâîâà âè-
ÿâèâñÿ ïåðøèì âñåóêðà¿íñüêèì 
òóðí³ðîì ³ç æèìó ëåæà÷è ï³ä ÷àñ 
â³éíè. Òîìó â³í âèêëèêàâ âåëè-
êèé ³íòåðåñ ³ ç³áðàâ ïðåäñòàâíè-
ê³â áàãàòüîõ ðåã³îí³â íàøî¿ êðà-
¿íè, — ðîçïîâ³â ²âàí ×óïðèíêî.

²âàí ñòàâ ÷åìï³îíîì ó àáñîëþò-
í³é ïåðøîñò³. Â³í ï³äíÿâ øòàíãó 
âàãîþ 207,5 êã, ùî âèÿâèëîñÿ äî-
ñòàòí³ì äëÿ çàãàëüíî¿ ïåðåìîãè. 
Â³ííè÷àíèí âèïåðåäèâ 11 êîí-
êóðåíò³â.

Çà ñëîâàìè ²âàíà ×óïðèíêà, 
îñîáëèâî ñèëüíèõ êîíêóðåíò³â 
öüîãî ðàçó ó éîãî âàãîâ³é êàòåãî-

ð³¿ íå áóëî. Ãîëîâíèì ñóïåðíè-
êîì ðåêîðäñìåíà ñâ³òó âèÿâèâñÿ 
³íøèé â³ííè÷àíèí, éîãî âèõîâà-
íåöü Âîëîäèìèð Äîáðèäíþê. Â³í 
ó ï³äñóìêó ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì, 
ï³äíÿâøè øòàíãó âàãîþ 192 ê³-
ëîãðàìè.

УЧНІ НАЗДОГАНЯЮТЬ 
ТРЕНЕРА

Äðóãèé ó÷åíü ²âàíà ×óïðèíêà 
ñòàâ ÷åìï³îíîì â ³íø³é âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿. Áîãäàí Ïàñ³ê íå ìàâ 
ñîá³ ð³âíèõ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 74 êã. Ùå îäèí â³ííè÷àíèí 
Â³êòîð Ñëîáîäÿíèê çäîáóâ ñð³áíó 

íàãîðîäó ó âàç³ äî 93 êã.
— Öåé òóðí³ð äëÿ ìåíå áóâ 

ôàêòè÷íî ëèøå äëÿ ï³äòðèì-
êè ôîðìè. Õî÷à ï³ä ÷àñ â³éíè 
â Óêðà¿í³ íå ïðîâîäèëè çìàãàíü 
³ç æèìó ëåæà÷è, ÿ â öåé ÷àñ âè-
ñòóïàâ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. 
Ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó ³ç ðåçóëü-
òàòîì 220 êã. Öüîãî ðîêó òàêîæ 
áóâ àáñîëþòíèì ÷åìï³îíîì ñâ³òó ³ 
ªâðîïè, — ñêàçàâ ²âàí ×óïðèíêî.

Äàë³ ðåêîðäñìåí ñâ³òó ïëàíóº 
çðîáèòè ïåâíó ïåðåðâó ó âèñòó-
ïàõ, áî çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî 
ð³âíÿ äî ê³íöÿ 2022 ðîêó íå ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ.

— Ïîêè íå çáèðàþñÿ ïðèïè-
íÿòè ñïîðòèâíó êàð’ºðó. Ïîºä-

РЕКОРДСМЕН СВІТУ 
ПІДТВЕРДИВ СВІЙ КЛАС
Жим лежачи  Іван Чупринко виграв 
Всеукраїнський турнір у Львові. Це 
було перше змагання із цього виду 
пауерліфтингу під час війни. Показали 
гарні результати й інші вінничани

íóþ ¿¿ ³ç òðåíåðñüêîþ ïðàöåþ 
ó ñïîðòøêîë³ «Êîëîñ». Ãîòóþ 
äî çìàãàíü ð³çíîãî ð³âíÿ ìîëîäèõ 
òàëàíîâèòèõ ïàóåðë³ôòåð³â Â³-
ííèö³, — ðîçïîâ³â ²âàí ×óïðèíêî.

МЕТА У СПОРТІ
Íèí³ ÷åìï³îí ñâ³òó îòðèìóº 

ñòèïåíä³þ ó ïðîô³ëüíîìó ì³-
í³ñòåðñòâ³ ÿê ÷ëåí íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. ²âàí ×óïðèíêî 
ïîáèâ 20 ºâðîïåéñüêèõ ³ 14 ñâ³òî-
âèõ ðåêîðä³â. Éîìó — 36 ðîê³â. 
Àëå, ÿê â³äîìî, äëÿ ïàóåðë³ôòèí-
ãó öå äàëåêî íå ìåæà.

— ßêùî ïðàâèëüíî òðåíóâà-
òèñÿ, ìîæíà óñï³øíî âèñòóïàòè 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ äî 40 ÷è 
íàâ³òü äî 50 ðîê³â. Ïðèêëàäîì 
äëÿ ìåíå â öüîìó ïëàí³ ñëóãóþòü 
ÿïîíñüê³ ïàóåðë³ôòåðè, — ñêàçàâ 
²âàí ×óïðèíêî.

×åìï³îí ³ ðåêîðäñìåí ñâ³òó 

ðîçïîâ³â ïðî ìåòó ó ñïîðò³, ÿêî¿ 
â³í ùå íå äîñÿã. Ïðàãíå íà ñâ³-
òîâîìó ôîðóì³ çðîáèòè çîëîòèé 
äóáëü!

— Õî÷ó ñòàòè ÷åìï³îíîì ñâ³-
òó íà îäíîìó çìàãàíí³ îäðàçó 
â êëàñè÷íîìó òà åê³ï³ðóâàëüíîìó 
æèì³. «Êëàñèêà» ç’ÿâèëàñÿ òàì ³ç 
2016 ðîêó. Çà öåé ÷àñ ëèøå îäèí 
ñïîðòñìåí ïåðåì³ã íà ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó îäðàçó â äâîõ âèäàõ ïðî-
ãðàìè. Öå ì³é êîíêóðåíò Òà³ê³ 
Êàäàìà (ßïîí³ÿ). ß áè õîò³â ïî-
âòîðèòè éîãî äîñÿãíåííÿ, — êàæå 
²âàí ×óïðèíêî.

²âàí ×óïðèíêî æèâå íå ëèøå 
ñïîðòîì. Â³í ìàº êîðèñíå õîá³ — 
âèêîíóº ðåìîíòè êâàðòèð. Äîïî-
ìàãàº äðóçÿì ³ çíàéîìèì. Ìàº 
áàãàòî çàìîâëåíü. Ï³ä ÷àñ â³éíè 
÷èìàëî ïðàöþâàâ ÿê âîëîíòåð. 
Ðîçâàíòàæóâàâ ãóìàí³òàðêó ç 
ªâðîïè.

×åìï³îí ³ ðåêîðäñìåí 
ñâ³òó ðîçïîâ³â ïðî 
ìåòó ó ñïîðò³, ÿêî¿ â³í 
ùå íå äîñÿã. Ïðàãíå 
íà ñâ³òîâîìó ôîðóì³ 
çðîáèòè çîëîòèé äóáëü

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ãîëîâíèé àóòñàéäåð äðóãî¿ ë³ãè 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó 
«Ìåòàëóðã-2» (Çàïîð³ææÿ) ïðèáóâ 
äî Â³ííèö³ ëèøå ç îäíèì î÷êîì 
â àêòèâ³. «Íèâà», ðîçä³ëÿþ÷è ï’ÿòå-
øîñòå ì³ñöÿ ç³ «Çâÿãåëåì» (Æèòî-
ìèðñüêà îáëàñòü), ìàëà 11 î÷îê ³ 
ïðåòåíäóâàëà íà òð³éêó íàéêðàùèõ.

Ïåðøèé òàéì ìàâ óñ³ øàíñè çà-
âåðøèòèñÿ áåç ãîë³â, àëå íà ô³í³ø³ 
ïîºäèíêó íàø³é êîìàíä³ âäàëîñÿ 
â³äçíà÷èòèñÿ. Îäèí ³ç ÷èñëåííèõ 
êóòîâèõ óäàð³â ïîäàâàâ Îëåêñ³é 
Øâåöü, à ï³øîâ íà ì’ÿ÷ îäèí 
³ç íàéíèæ÷èõ ãðàâö³â – Â³òàë³é 
Êîëüöîâ. Ãðàâåöü ç³ øêîëîþ 
«Øàõòàðÿ», ÿêèé ðàí³øå ãðàâ 
â óêðà¿íñüê³é Ïðåì’ºð-ë³ç³, âäàëî 
ç³ãðàâ ïîçèö³éíî é ïåðåïðàâèâ 
ãîëîâîþ ì’ÿ÷à â ñ³òêó — 1:0. Öå 
äðóãèé ì’ÿ÷ ó ñåçîí³ äëÿ 28-ð³÷íîãî 
ï³âçàõèñíèêà.

ßêùî íà äðóãèé òàéì ó ãîñòåé ³ 
áóëè ÿê³ñü ïëàíè, òî ñïðîáè çàáèòè 
óäàðàìè ç ð³çíèõ äèñòàíö³é íå ïðè-

íåñëè óñï³õó. Íàòîì³ñòü «Íèâà» çà-
âåëàñÿ — ³ îñü óæå ãîëê³ïåð ãîñ-
òåé Àíàòîë³é Ìîñêîâè÷ ìåòàâñÿ 
ïî âñüîìó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó. 
Àëå íèâ³âö³ Îëåêñ³é Øâåöü ³ Â³òà-
ë³é Êîëüöîâ íå âèêîðèñòàëè äåÿê³ 
ïîìèëêè.

Ãð³çíîþ çáðîºþ äëÿ â³ííè÷àí 
ñòàëè êóòîâ³ — íàâ³òü êîëè ïåð-
øà ïîäà÷à âèíîñèëàñÿ, éøëè äî-
äàòêîâ³. Ñàìå òàê ñòàëîñÿ â åï³çîä³ 
ç äðóãèì ãîëîì. Ï³ñëÿ ïîâòîðíî¿ 
ïîäà÷³ Îëåêñ³ÿ Øâåöÿ ïî÷åðãîâî 
íàìàãàëèñÿ ïðîáèòè ïî âîðîòàõ 
Àðòóð Îðíàò, Â³òàë³é Êîëüöîâ ³ ç 
òðåòüî¿ ñïðîáè Àðòóð Çàãîðóëüêî 
çóì³â ðîçñòð³ëÿòè âîðîòà — 2:0. 
×åòâåðòèé ãîë äëÿ ãðàþ÷îãî ïðå-
çèäåíòà «Íèâè» â öüîìó ðîö³!

«Íèâà» ìîãëà çàáèâàòè ùå, àëå 
ðàõóíîê âñå æ íå çì³íèâñÿ. Íà-
áðàâøè 14 î÷îê ó âîñüìè òóðàõ, 
â³ííèöüê³ ôóòáîë³ñòè óâ³ðâàëèñÿ 
äî ãðóïè ë³äåð³â äðóãî¿ ë³ãè. Íà-
ñòóïíó ãðó íàøà êîìàíäà ïðîâåäå 
ïðîòè ùå îäíîãî àóòñàéäåðà ë³ãè — 
ñòîëè÷íîãî «Ðóá³êîíà».

«Нива» здолала аутсайдера ліги

В Україні Івану Чупринку немає рівних у жимі лежачи. 
Йому — 36 років. Але, як відомо, для пауерліфтингу це далеко 
не межа

Рахунок відкрив Віталій Кольцов. Святкує забитий гол

ÑÏÎÐÒ

Тепловізори від 
тренерів
 Ñïîðòêîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè 

ñï³ëüíî ç òðåíåðàìè ³ ïðåä-
ñòàâíèêàìè àäì³í³ñòðàö³¿ 
ì³ñüêèõ ÄÞÑØ ïðîäîâæóþòü 
àêòèâíî äîïîìàãàòè â³éñüêî-
âèì. Çîêðåìà, âîíè â³äïðàâèëè 
íà ôðîíò âæå äðóãèé òåïëî-
â³çîð — íà ç³áðàí³ âëàñíèìè 
ñèëàìè êîøòè. Äîïîìîãó ïå-
ðåäàþòü òðåíåðàì ñïîðòøê³ë, 
ÿê³ âîþþòü íà ïåðåäîâ³é.

Загинув 
рекордсмен
 Ó áîþ çà Îëåøêè (Õåðñîí-

ñüêà îáëàñòü) çàãèíóâ â³äîìèé 
ëåãêîàòëåò-ìàðàôîíåöü ç Â³-
ííèö³ Àíàòîë³é Çåðóê. Ñïîðòñ-
ìåí áóâ ðåêîðäñìåíîì Óêðà-
¿íè. Íà ìàðàôîí³ ó Ãàìáóðç³ 
â³í ïîäîëàâ äèñòàíö³þ çà äâ³ 
ãîäèíè ³ 11 õâèëèí.

Перегони 
водних туристів
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ðîç³ãðàëè 

Êóáîê Óêðà¿íè ç âîäíîãî òó-
ðèçìó. Ó ïåðåãîíàõ íà ÷îòè-
ðèì³ñíèõ êàòàìàðàíàõ ïðèçîâ³ 
ì³ñöÿ ïîñ³ëè Êè¿â, Â³ííèöüêà 
³ Êè¿âñüêà îáëàñò³ â³äïîâ³äíî.

Ó çàïëèâàõ íà äâîì³ñíèõ êà-
òàìàðàíàõ ïåðøå òà äðóãå ì³ñ-
öå çàéíÿëè åê³ïàæ³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, òðåòº — õìåëüíè÷àíè.

Баталії 
ветеранів шахів
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ â³äêðè-

òèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç øàõ³â 
ñåðåä âåòåðàí³â. ×åìï³îíîì 
ñòàâ êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîð-
òó Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí Ìåëü-
íèêîâ, à ÷åìï³îíêîþ — Í³íà 
Øòîéêî. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëè 
áàãàòîðàçîâèé ÷åìï³îí Â³-
ííè÷÷èíè ñåðåä âåòåðàí³â 
Âîëîäèìèð Øï³ðê³í, à ñåðåä 
æ³íîê — Îëåíà Ñòåëüìàõ. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — ó êàíäè-
äàòà ó ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè 
ªâãåíà Áîëüøóíîâà ³ Ãàííè 
Ñëþñàðåâñüêî¿.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 31 (1227)
Двоходові двоваріантні задачі на кооперативний мат.

Задача № 2897–2900
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 40 від 5 жовтня 2022 року 

Задача № 2893
1… Ta5 2. Kb6 Ta7x;
1. Kpc7! Tb5+ 2. Kpa8 Tb8x.

Задача № 2894
1… Kpf5 2. Ch7+ T: h7x;
1. Ch7! Tf4 2. Cg6 Th4x.

Задача № 2895
1… Cc3 2. C: b4 Cb2x;
1. C: b4! Cd2-e3 |Cd2-f4 |Cd2-g5 |Cd2-f6;
2. Cc5 |Cd6 |Ce7 |Cf8 C: c5 |C: d6 |Ce7 |Cf8x.

Задача № 2896
1… Tb4 2. e2 Th1x;
1. Kpg1! Tf4 2. Kph1 Tf1x.

М. Пархоменко
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ðîæåöü çà Äóíàºì», à òàêîæ ó ïåð-
øîìó â³ää³ëåíí³ ñîëüíî âèêîíàâ 
ñëàâåòíèé óêðà¿íñüêèé ðîìàíñ 
«×îðí³¿ áðîâè» ³ çíàìåíèòó «Í³÷ 
ÿêà ì³ñÿ÷íà».

— Öå íå ò³ëüêè íàø³, à, ÿ ââà-
æàþ, — é ñâ³òîâ³ õ³òè! — ãîâîðèòü 
Âîëîäèìèð Õîëê³í. — Ö³ ï³ñí³ çíà-
þòü ó âñüîìó ñâ³ò³ ³ âîíè íàéêðàùå 
ïåðåäàþòü íàøó ³äåíòè÷í³ñòü, êðà-
ñó óêðà¿íñüêîãî ìåëîñó ³ êóëüòóðè.

«ВРАЗИЛО, ЩО ВСЮДИ 
УКРАЇНСЬКІ ПРАПОРИ»

Àêòîðêà Îëüãà Áóãà, ÿêà â³ä-
êðèâàëà êîíöåðò, àêàïåëüíî çàñï³-
âàâøè íàäçâè÷àéíó ï³ñíþ Êâ³òêè 
Ö³ñèê «Æóðàâë³», ç³çíàºòüñÿ, ùî 
åìîö³¿ íàñò³ëüêè ïåðåïîâíþâàëè, 
ùî áóëî âàæêî ñòðèìàòè ñëüîçè.

— Êîëè çàéøëà ó ãðèìåðêó ï³ñ-
ëÿ âèñòóïó — åìîö³¿ çàõëèñíóëè. 

Çà êîðäîíîì, äå í³áè ìàºø ïåðå-
ïî÷èíîê â³ä ïîâ³òðÿíèõ òðèâîã, 
áà÷èø ñïîê³éíå æèòòÿ, íàñïðàâä³ 
âåñü á³ëü çà íàøó êðà¿íó â³ä÷óâà-
ºòüñÿ ùå ñèëüí³øå, — êàæå Îëüãà 
Áóãà. — Êîëè ìè ãóëÿëè ì³ñòîì, 
ñàìå ïðîõîäèâ ì³òèíã íà ï³ä-
òðèìêó Óêðà¿íè, à ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè 
äî Êàóíàñà áóëè âðàæåí³, ùî âñþ-
äè ó â³êíàõ óêðà¿íñüê³ ïðàïîðè. 
Áà÷èø öþ ùèðó ï³äòðèìêó, ÿê ìà-
éîðÿòü íàø³ ïðàïîðè, ÿê ñï³âàþòü 
íàø ã³ìí ³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ — ³ ùå 
á³ëüøå ñåðöå ùåìèòü…

Ñàìå òå, íàñê³ëüêè ñèëüíî ëè-
òîâö³ ïåðåéìàþòüñÿ äîëåþ Óêðà-
¿íè ³ ùèðî ï³äòðèìóþòü óêðà¿í-
ñüêèé íàðîä, äëÿ àêòîðêè ñòàëî 
íàéñèëüí³øèì âðàæåííÿì ï³ä ÷àñ 
ãàñòðîëåé.

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155

«Ìóçè÷í³ ìîñòè 
Ëèòâà–Óêðà¿íà» — 
îñîáëèâèé êîíöåðò 
íà ï³äòðèìêó Óêðà-

¿íè, ÿêèé íåùîäàâíî â³äãðèì³â 
ó ëèòîâñüêîìó ì³ñò³–ïîáðàòèì³ Â³-
ííèö³ — Ïàíåâåæèñ, çàêð³ïèâøè 
äðóæáó ì³æ Â³ííèöüêèì òåàòðîì 
³ì. Ñàäîâñüêîãî ³ Ïàíåâåæèñüêèì 
ìóçè÷íèì òåàòðîì.

ßê ðîçïîâ³äàþòü ñàäîâö³, ç ïî-
÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè 
ðô â Óêðà¿í³ ïîñò³éíî â³ä÷óâàëè 
ï³äòðèìêó ëèòîâñüêèõ êîëåã, òîæ 
³ç íåàáèÿêèì òðåïåòîì ãîòóâàëè 
ìóçè÷í³ ñþðïðèçè äëÿ êîíöåðòó, 
ÿêèé òàêîæ òðàíñëþâàâñÿ îíëàéí, 
àáè ÿêîìîãà á³ëüøå ºâðîïåéö³â 
ìîãëè ïåðåðàõóâàòè äîíàòè íà ï³ä-
òðèìêó Óêðà¿íè.

ПРЕДСТАВИЛИ НАШ СКАРБ
Íà ãàñòðîëÿõ ó Ëèòâ³ Â³ííèöþ 

ïðåäñòàâëÿëè àêòîðêè Îëüãà Áóãà 
é Â³êòîð³ÿ Íåì÷åíêî òà êðàù³ ñî-
ë³ñòè Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ì. Ñà-
äîâñüêîãî — âîëîäàðêà íåïîâòîð-
íîãî ñîïðàíî Ñâ³òëàíà Áàñîâñüêà 
³ çíàìåíèòèé òåíîð Âîëîäèìèð 
Õîëê³í, ùî âõîäèòü ó ÒÎÏ–10 òå-
íîð³â Óêðà¿íè.

— ß ãàñòðîëþâàâ ó áàãàòüîõ êðà-
¿íàõ, òà ó Ëèòâ³ âèñòóïàâ âïåðøå. 

Âðàæåííÿ âèêëþ÷íî íàéêðàù³: ³ 
â³ä ñàìî¿ êðà¿íè, ³ â³ä ïðîôåñ³é-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîºêòó, ³, â ïåðøó 
÷åðãó — â³ä ëþäåé. Êîæíó íàøó 
ï³ñíþ ïóáë³êà ïðèéìàëà íåéìîâ³ð-
íî òåïëî — áóðõëèâèìè îâàö³ÿìè, 
à ï³ñëÿ êîíöåðòó áóëî áàãàòî çâî-
ðóøëèâèõ îá³éì³â ³ ñï³ëêóâàííÿ ç³ 
ñëüîçàìè íà î÷àõ ÿê ç ëèòîâöÿ-
ìè, òàê ³ ç óêðà¿íöÿìè, ÿê³ íèí³ 
æèâóòü òàì ³ ùèðî ïåðåæèâàþòü 
çà Áàòüê³âùèíó, — êàæå Âîëîäè-
ìèð Õîëê³í. — Ìè äóæå âäÿ÷í³, ùî 
íàì âèïàëà íàãîäà ïðåäñòàâëÿòè 
íàøó äåðæàâó ³ óêðà¿íñüêó êóëü-
òóðó ó Ëèòâ³ ³ ïðåêðàñíîìó Ïà-
íåâåæèñüêîìó ìóçè÷íîìó òåàòð³.

Ïåðåä êîíöåðòîì ñàäîâö³ ìàëè 
ëèøå äâ³ ðåïåòèö³¿ ç ëèòîâñüêèì 
îðêåñòðîì, òà îñê³ëüêè âñ³ ìóçè-
êàíòè — ïðîôåñ³îíàëè íàéâèùîãî 
´àòóíêó, ñïðàöþâàëèñÿ ìèòòºâî.

— Ëèòîâñüê³ âîêàë³ñòè: ñîïðà-
íî Ëàéìà ×åñëàóñêàéòå, áàðèòîí 
Ðàìóíàñ Óðáåò³ñ, õîðèñòè òåàòðó, 
îðêåñòð «Garsas», äèðèãåíò Ìàðò³-
íàñ Áðàæàñ — âñ³ ñïðàâæí³ ïðîôå-
ñ³îíàëè, ÿê³ ðîçóì³þòüñÿ íà ñâî¿é 
ñïðàâ³, â³ä÷óâàþòü îäèí îäíîãî. 
Ïðàöþâàòè ç íèìè áóëî ñóö³ëüíèì 
çàäîâîëåííÿì! Îðêåñòð ãðàâ, ÿê 
ºäèíèé îðãàí³çì, ³ ìóçèêà ëóíàëà, 
ÿê îäèí ³íñòðóìåíò — í³áè îðãàí.

Ðàçîì ç³ Ñâ³òëàíîþ Áàñîâñüêîþ 
Âîëîäèìèð Õîëê³í âðàçèâ óñ³õ 
äóåòíîþ ï³ñíåþ ç îïåðè «Çàïî-

«ВІДЧУЛИ НАДЗВИЧАЙНУ 
ПІДТРИМКУ У ЛИТВІ!»
Культурний фронт  Їм аплодували, 
стоячи! А литовський диригент не хотів 
і на мить випускати з рук особливий 
подарунок — прапор України з написом 
від волонтерів «Привіт із Вінниці!» Про 
незабутні, зворушливі моменти гастролей 
Вінницького театру ім. Садовського у Литві 
ексклюзивно для RIA розказали тенор 
Володимир Холкін та акторка Ольга Буга

— Âîíè âñ³ äóæå ñâ³òë³ ³ ùèð³! 
Ó âñ³õ, ç êèì ñï³ëêóâàëèñÿ — á³ëü 
â î÷àõ çà Óêðà¿íó ³ âîäíî÷àñ — 
âåëè÷åçíà ïîâàãà äî íàøèõ çàõèñ-
íèê³â ³ íåçëàìíîñò³ íàðîäó. Êîëè 
ï³ñëÿ êîíöåðòó ìè ôîòîãðàôóâàëè-
ñÿ ³ç ìåðîì Ïàíåâåæèñà Ðèò³ñîì 
Ðà÷êàóñêàñîì é ïîäÿêóâàëè éîìó 
çà òàêèé ïðåêðàñíèé ïðîºêò, â³í 
íàâçàºì ñêàçàâ: «Í³, öå ìè âàì 
âäÿ÷í³! Òîìó ùî âñÿ Óêðà¿íà ñüî-
ãîäí³ âîþº çà íàñ». Ö³ ùèð³ ñëîâà 
âðàçèëè äî ãëèáèíè äóø³, — çà-
çíà÷àº Îëüãà Áóãà. — Ëèòîâö³ ä³é-
ñíî íåàáèÿê âáîë³âàþòü çà ïåðå-
ìîãó Óêðà¿íè. À ñó÷àñíà ìîëîäü, 
äî ðå÷³, ÿê ìè ïåðåêîíàëèñÿ, âçà-
ãàë³ íå çíàº ðîñ³éñüêó ìîâó. Ñï³ë-
êóâàëèñÿ ç ìîëîäèìè ìóçèêàíòàìè 
ìè âèêëþ÷íî àíãë³éñüêîþ.

ДОРОГИЙ ПОДАРУНОК
Â ïîäÿêó çà ï³äòðèìêó ó äðóãîìó 

â³ää³ëåíí³ â³ííè÷àíè çàñï³âàëè ç 
ëèòîâñüêèìè àðòèñòàìè íåîô³-
ö³éíèé ã³ìí Ëèòâè, à ô³í³øóâàâ 
êîíöåðò ñï³ëüíèì âèêîíàííÿì 
«Ãåé, ñîêîëè!» ³ ï³ñí³ «Óêðà¿íà» 
Òàðàñà Ïåòðèíåíêà.

— Ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 

â³éíè ðô ìîºþ äðóãîþ ðîäèíîþ 
ñòàâ ãóìàí³òàðíèé õàá, ÿêèé ó Â³-
ííèö³ çàñíóâàâ áëàãîä³éíèé ôîíä 
«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» ³ ì³ñüêà 
ðàäà: ùîäíÿ ïðèõîäèìî ç ÷îëî-
â³êîì ðîçâàíòàæóâàòè, ñîðòóâàòè 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó, àäæå ó öåé 
íåïðîñòèé ÷àñ ìàºìî âñ³ äîïîìà-
ãàòè ³ áóòè êîðèñíèìè íàøèì çà-
õèñíèêàì. «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» 
ìàº òðàäèö³þ — äàðóâàòè óêðà¿í-
ñüê³ ïðàïîðè âîëîíòåðàì, ëþäÿì, 
ÿê³ ¿çäÿòü íà ïåðåäîâó äî íàøèõ 
õëîïö³â, ³ ùèðèì äðóçÿì Óêðà¿-
íè. Òîæ ïåðåä ïî¿çäêîþ ó Ëèòâó 
ÿ ïîïðîñèëà â Îëåíè Äàíèëîâî¿ 
òàêèé ïðàïîð äëÿ ëèòîâö³â. Ï³ä-
ïèñàëè éîãî «Ïðèâ³ò ç Â³ííèö³!» 
³ ïðåçåíòóâàëè äèðèãåíòó Ìàðò³-
íàñó Áðàæàñó é îðêåñòðó. Òðåáà 
áóëî áà÷èòè, íàñê³ëüêè Ìàðò³-
íåñ áóâ ùàñëèâèé â³ä öüîãî ïî-
äàðóíêà! Îäðàçó îãîðíóâñÿ ó íàø 
ñòÿã, à êîëè ïóáë³êà âèêëèêàëà 
íà á³ñ, ï³ä³éøîâ äî íàøî¿ Â³êòî-
ð³¿ Íåì÷åíêî, ÿêà áóëà âåäó÷îþ 
êîíöåðòó, é ïîïðîñèâ ïîòðèìàòè 
ïðàïîð, îäðàçó ïîïåðåäèâøè: «Àëå 
öå ò³ëüêè íà ê³ëüêà õâèëèí! Ç³ãðà-
ºìî ³ îäðàçó éîãî çàáåðó!»

«Çà êîðäîíîì, äå í³áè 
ìàºø ïåðåïî÷èíîê 
â³ä ïîâ³òðÿíèõ òðèâîã, 
âåñü á³ëü çà íàøó 
êðà¿íó â³ä÷óâàºòüñÿ ùå 
ñèëüí³øå»

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

Ó â³ííèöüêèõ ê³íîòåàòðàõ òðèâàº 
ïîêàç îñîáëèâîãî ïðèãîäíèöüêîãî 
êîçàöüêîãî òðèëåðà «Ìàêñèì Îñà: 
çîëîòî Ïåñèãîëîâöÿ», ÿêèé çí³ìà-
ëè 10 ðîê³â — âïåðøå çà óêðà¿í-
ñüêèì êîì³êñîì.

Ïðèõîäüòå íàñîëîäæóâàòèñÿ ïî-
ºäíàííÿì æàíð³â, ì³ñòèêîþ, íîâèì 
ïîãëÿäîì íà êîçàöüêèé êîëîðèò ³ 
çàðàçîì — ï³äòðèìóâàòè íå ëèøå 
óêðà¿íñüêå ê³íî, à é ñó÷àñíèõ Ãå-
ðî¿â! Âåñü ïðèáóòîê â³ä ïðîêàòó 
òâîðö³ ñïðÿìóþòü íà âèðîáíèöòâî 
âèñîêîï³ëîòàæíèõ êîïòåð³â «Îñà» 
äëÿ ñïåöï³äðîçä³ë³â ÇÑÓ.

Ïðåì’ºðà ô³ëüìó â³äáóëàñÿ 
ó Äåíü óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà ³ 
âæå çà ïåðøèé òèæäåíü ïîêàçó 
ç³áðàëà ÷èìàëó ñóìó ³ ñõâàëüí³ 
â³äãóêè ãëÿäà÷³â. Ñòð³÷êà  ùåäðî 
ïðèïðàâëåíà êîçàöüêèìè ïðèãî-
äàìè, äåòåêòèâíèìè åëåìåíòàìè 
é ìîòèâàìè äàðê ôåíòåç³. Ïîêà-

çóº êîçàê³â áåç êëåéìà «øàðîâàð-
ùèíè», ç ñó÷àñíîþ áðóòàëüí³ñòþ 
³ õàðèçìîþ.

Ïîä³¿ ô³ëüìó â³äáóâàþòüñÿ 
ó 1636 ðîö³. Õîðîáðèé êîçàê 
Ìàêñèì Îñà ä³çíàºòüñÿ, ùî çà-
ã³í ³ç éîãî ïîáðàòèìàìè çàãèíóâ, 
à çîëîòî êîðîëÿ, ÿêå âîíè âåç-
ëè — çíèêëî. Â³í â³äïðàâëÿºòüñÿ 
íà ïîøóêè âêðàäåíîãî ñêàðáó, 
ðîçáèðàòèìå â³äüìàöüê³ ïðîðîöòâà 
é øóêàòèìå ñë³äè çëîä³ÿ — çðå-
øòîþ óñ³ äîêàçè ïðèâåäóòü Îñó 
äî ïåðåâåðòíÿ, ÿêèé çà ëåãåíäàìè 
æèâå ó ì³ñöåâèõ ë³ñàõ…

Ãîëîâíîãî ãåðîÿ áëèñêó÷å ç³ãðàâ 
àêòîð êè¿âñüêîãî Òåàòðó íà Ïî-
äîë³ Âàñèëü Êóõàðñüêèé. Éîãî 
Ìàêñèì Îñà äàëåêèé â³ä îáðàçó 
òèõ ñ³÷îâèê³â, ÿêèõ çâèêëè áà÷èòè 
ó ï³äðó÷íèêàõ ç ³ñòîð³¿.

— ß íå õîò³â äîâãîâóñîãî êîçàêà 
ç äîâãèì îñåëåäöåì. ß íåíàâèäæó 
öåé îáðàç, â³í ìåíå ëþòî çëèòü. 
ß íå õîò³â í³ øàðîâàð³â, í³ êîëüî-
ðîâèõ æóïàí³â… ²ñòîðè÷íî ÿ á³ëü-

øå îïèðàâñÿ íà Âåëèêå êíÿç³âñòâî 
Ëèòîâñüêå, ï³çíº óêðà¿íñüêå ñåðåä-
íüîâ³÷÷ÿ, — ðîçïîâ³äàº ðåæèñåð 
Ìèðîñëàâ Ëàòèê. — Ó íàñ Ìàêñèì 
Îñà — ãåðîé íå êîìåä³éíèé. Â³í 
áðóòàëüíèé, ôàêòè÷íî ïîãàíà ëþ-
äèíà, ÿêà çà îáðàçó ìîæå çàïåêòè 
ëþäèíó æèâöåì ó âîãí³. Âàñèëü 
Êóõàðñüêèé óæå ïî ñâî¿é ïðèðîä³ 
áðóòàëüíèé. Ó íüîãî ôàêòóðíå îá-
ëè÷÷ÿ, çìîðøêè, âàæêèé ïîãëÿä. ² 
â³í òî÷íî íå ñì³øëèâèé, íå êîìå-
ä³éíèé. Çàãàëîì ô³ëüì íóàðíèé, 
ìîíîõðîìíèé, òàêà ñîá³ ì³ñòèô³-
êàö³ÿ ç äåòåêòèâîì ³ åêøíîì.

Àáè â³äòâîðèòè åïîõó XVII 
ñòîë³òòÿ, òâîðö³ âèêîðèñòîâóâàëè 
àâòåíòè÷íèé ðåêâ³çèò òà ëîêàö³¿, 
ÿê³ ïåðåäàþòü íåîáõ³äíèé íàñòð³é 
äîáè. Çí³ìàëè ô³ëüì ó íàéö³êàâ³-
øèõ ì³ñöÿõ Óêðà¿íè. Òàê, Ðóñüêà 
áðàìà â Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó 
â³ä³ãðàëà ðîëü çàìêó êíÿçÿ, çà-
êèíóòèé êîñòåë ó Ð³âíåíñüê³é 
îáëàñò³ äîäàâ îäíîìó ç åï³çîä³â 
íàäçâè÷àéíî¿ çàãàäêîâîñò³, à ë³ñ 

Нуарна атмосфера і кіно, після якого будуть 
виробляти бойові дрони «Оса»

Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ â³äòâîðèâ àò-
ìîñôåðó òóìàííèõ áîë³ò.

— «Ìàêñèì Îñà òà çîëîòî Ïå-
ñèãîëîâöÿ» — öå ïðèãîäíèöüêèé 
äåòåêòèâ, òðèëåð, åêøí ³ç ñó÷àñ-
íèì, àëå àâòåíòè÷íî óêðà¿íñüêèì 
ïîãëÿäîì ðåæèñåðà íà ³ñòîð³þ. Ìè 
â³ðèìî, ùî ãëÿäà÷ ã³äíî îö³íèòü öå 

óí³êàëüíå ê³íî, — ãîâîðÿòü òâîðö³ 
êàðòèíè. — Âïåâíåí³, Ìàêñèì Îñà 
ÿê óîñîáëåííÿ ñïðàâæíüîãî óêðà-
¿íñüêîãî âî¿íà, ñòàíå ïðèêëàäîì 
äëÿ êîæíîãî ç íàñ.

Ïåðåãëÿíóòè ô³ëüì äî 2 ëèñòî-
ïàäà ó Â³ííèö³ ìîæíà ó ê³íîòåà-
òðàõ «Smartcinema» ³ «Ñ³íåìà Ñ³ò³».

Актори Вінницького театру ім. Садовського з колегами 
з Паневежиського музичного театру. Спільно дали такий 
вражаючий концерт, що всі глядачі аплодували, стоячи!

У фільмі «Максим Оса» все зіграно без каскадерів і 
бутафорних декорацій. Під час зйомок одній з актрис вішали 
на шию справжню петлю, а головного героя — ховали живцем
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

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)

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
29.10, поч. об 11.00 та 13.00
Теремок
Мюзикл
30.10, поч. об 11.00 та 13.00
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Чорний Адам 
Фантастика 
26.10, поч. о 10.00, 11.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30, 21.00 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 

Мій домашній крокодил 
Пригоди 
26.10, поч. о 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Місіс Гарріс їде у Париж 
Драма. 26.10, поч. о 10.20, 14.30, 19.00 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Максим Оса: Золото песиголовця 
Козацькі пригоди. 26.10, поч. о 10.00 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Тед-мандрівник: Закляття мумії 
Анімація 
26.10, поч. о 9.40, 11.30, 13.20, 15.10, 17.00, 18.50 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Рішення піти 
Драма. 26.10, поч. о 10.20 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Королева — воїн 
Історична драма. 26.10, поч. о 10.00, 20.40 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Усміхайся 
Трилер. 26.10, поч. о 14.50, 19.20 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Хеловін. Кінець 
Трилер. 26.10, поч. о 12.40, 17.10, 21.40 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Квиток до раю 
Комедія. 26.10, поч. о 16.50, 21.20 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 
Я працюю на цвинтарі 
Драма. 26.10, поч. о 12.40 
З 27.10 довідка за тел. (096)00035050) 

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

Тед-мандрівник. Закляття мумії 
Анімація. 26.10, поч. о 10.00, 12.00 
Чорний Адам 
Фантастика. 26.10, поч. о 15.40, 18.00 
Мій домашній крокодил 
Пригоди. 26.10, поч. о 14.00 
27.10–2.11, поч. о 10.00, 12.00, 16.00 
Гірська лихоманка 
Трилер. 27.10–2.11, поч. о 14.00, 18.00

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

Чорний Адам 
Фантастика 
26.10, поч. о 12.00, 13.30, 14.15, 14.30, 16.00, 
16.45, 17.00, 18.00, 18.45, 19.15, 19.30 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Місіс Гарріс їде у Париж 
Драма. 26.10, поч. о 15.15, 20.00 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Мій домашній крокодил 
Пригоди. 26.10, поч. о 12.50, 15.00, 17.10, 19.20 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Максим Оса: Золото песиголовця 
Козацькі пригоди. 26.10, поч. о 12.45, 19.00 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Тед-мандрівник. Закляття мумії 
Анімація. 26.10, поч. о 12.30, 14.20, 16.10 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Хеловін. Кінець 
Трилер. 26.10, поч. о 12.05, 14.40, 20.30 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Квиток до раю 
Комедія. 
26.10, поч. о 12.30, 16.50 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111 
Швидкісний поїзд 
Екшн 
26.10, поч. о 17.30 
З 27.10 довідка за тел. 0800308111

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

КІНО

Виставка вухастих і пухнастих «Братик-
Кролик» 
З 21 жовтня по 27 листопада у Вінниці триває ви-
ставка вухастих і пухнастих «Братик-кролик».
Виставка вухастих та пухнастих «Братик-Кролик» — 
це різноманіття породистих і декоративних кроликів, 
морських свинок, шиншил, єнотів і багато іншого.
У нас ви зможете не тільки побачити, а й поспіл-
куватися, погладити, фотографуватися і навіть 
годувати пухнастих улюбленців. Приходьте разом 
з усією сім’єю, щоб насолодитися знайомством 
з братами нашими меншими! Коли: З 21 жовтня 
по 27 листопада  Час роботи виставки: Щоденно 
з 10.00 до 20.00, без перерв! 
Адреса виставки: ТРЦ «Plaza Park», вул. Келець-
ка, 121.
Вартість квитків:
Дорослий — 70 грн 
Дитячий, студентський, пенсійний — 60 грн 
До 3-х років безкоштовно 
Телефони для довідок: 095–7-120–777, 
068–247–93–94.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram: 
bratik_krolik 

Фотовиставка «Нескорений Херсон»
Події в окупованому Херсоні, мітинги та 
супротив херсонців увесь світ побачив очима 
фотокореспондента Медіаплатформи «Вгору» 
Олександра Корнякова. Його фотографії з 
херсонських мирних акцій проти російської 
окупації облетіли відомі світові інформаційні 
агенції — Reuters, The Times, The Guardian, 
BBC, Aljazeera та багато інших.
«Нескорений Херсон» — це фотоісторія про 
жагу до свободи сміливих та безстрашних 
херсонців, про їхній супротив російській оку-
пації, що триває й досі.
На презентаціях у кожному місті пройдуть 
благодійні аукціони, й кожен із відвідувачів 
зможе придбати фотокартину з Херсонщини 
на пам’ять. Отримані кошти підуть на до-
помогу ЗСУ та херсонцям, які перебувають 
в окупації.
Виставку можна побачити в «Галереї ХХІ», 
(4 поверх, вул. Архітектора Артинова, 12-а). 
Виставка буде тривати до 8 листопада.

ВИСТАВКИ

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».

Ivan Navi з концертом у Вінниці
Сольний концерт Ivan NAVI в рамках туру «Пишу 
тобі листа» у Вінниці відбудеться 27 жовтня у ресто-
рані Mont Blanc.
Ivan NAVI - український поп-артист, багаторазовий 
номінант українських музичних премій. Практично всі 
його пісні ставали радіохітами, а в 2019 та 2020 роках 
саме його музика найчастіше звучала на радіостанціях 
серед українських та закордонних виконавців. Його 
називають українським Джастіном Тімберлейком.
27 жовтня Ivan NAVI вирушає в тур, в рамках якого 
презентує ліричний та по-особливому інтимний 
для нього альбом «Пишу тобі листа», однойменний 
сингл з якого за літо став улюбленим для сотні 
тисяч українців. Ви першими почуєте пісні з нового 
альбому і, звичайно ж, добре знані вам хіти: «Такі 
молоді», «Тимчасовий релакс», «Це вона (Зірка)», 
«Холодна ніч», «Коли нема тебе» та інші.
Також у рамках цього туру запрошую вас долучи-
тись до крутої та потрібної зараз справи - допо-
можемо нашим Героям із ЗСУ отримати найнеоб-
хідніше, щоб швидше викурити з України російську 
нечисть, яка зазіхнула на нашу Незалежність. Дона-
тьте на ЗСУ, слухайте українську музику та приходь-
те на концерти українських артистів.
Початок о 19.00, квитки: 300-600 грн.

«Мистецька Вінниччина» у філармонії
27 жовтня запрошуємо на третій концерт з проєкту 
«Мистецька Вінниччина». У залі Вінницької обласної 
філармонії зазвучать «Видатні митці Поділля». У 
програмі вечора буде лунати музика композиторів 
Вінниці: Жанни Колодуб, Костянтина Семенова, 
Геннадія Білявського, Едуарда Бриліна. Вам від-
криється несподівана сторінка творчості Василя 
Стуса в музичному забарвленні, а також цікавинки 
майстрів живопису і, звісно, творчість геніального 
сонцепоклонника Поділля – Михайла Коцюбинсько-
го. Пропонуємо поринути у захопливий світ музики, 
поезії та живопису, що створили подільські майстри.
Початок о 18.30, вартість квитків: 80-120 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде 
спрямована на потреби ЗСУ.
Детальна інформація за телефонами: (0432)66-13-
50, (0432)66-06-91. 

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 у філармонії «Дебют диригента»
28 жовтня на сцені обласної філармонії дебютує 
молодий, але дуже перспективний диригент зі 
Львівщини Маркіян Шалигін. 
Ще в студентські роки до репертуарного портфоліо 
Маркіяна увійшли твори Й. Брамса, Л. Бетховена, В. 
Моцарта, М. Лисенка, Й. Гайдна та інших зарубіжних 
композиторів. Спільно з симфонічним оркестром 
оперної студії ім. Лисенка він дебютував з оперою 
«Запорожець за Дунаєм». Нині на його рахунку 
співпраця з відомими оркестрами та солістами 
України, а також участь у міжнародних фестивалях.
Разом із дебютом молодого диригента на сцені 
філармонії відбудеться прем’єра 6 симфонії Людвіга 
ван Бетховена. Ця музика заспокоїть найтривожні-
ші наші переживання, адже вона наскрізь просяк-
нута умиротворенням і спокоєм, а це саме те, що 
нам усім так потрібно в цей нелегкий час.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків: 80-120 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде 
спрямована на потреби ЗСУ. Детальна інформація 
за телефонами: (0432)66-13-50, (0432)66-06-91. 

Презентація проєкту – «Faces. Обличчя»
31 жовтня запрошуємо усіх на презентацію нового 
мистецького проєкту – «Faces. Обличчя» на сцені 
Плеяди. Обласна філармонія славиться видатними 
колективами і легендарними особистостями, які 
не одне десятиліття прославляють наш край. У 
новому проєкті ми будемо ближче знайомити вас із 
філармонійними легендами. І розпочне це знайом-
ство тріо у складі заслужених артисток України Лідії 
Остапчук, Галини Король та Олександра Остапчука, 
концертмейстер – Володимир Пиріг. Запрошуємо 
вас насолодитися шедеврами народної музики і об-
рядових пісень. Крім того тріо потішить і авторськи-
ми творами, зокрема Анатолія Пашкевича та Станіс-
лава Городинського. А ще на гостей вечора чекають 
цікаві історії з творчого життя відомого колективу, 
доля якого вже багато років озивається піснею.
Початок концерту о 18.30. Вартість квитків - 100 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде 
спрямована на потреби ЗСУ.
Детальна інформація за телефонами: (0432)66-13-
50, (0432)66-06-91. 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
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***
Військовий застає дружину з 
коханцем, витягає пістолет:
— Пішли!
Вийшовши на вулицю, чоловік 
пропонує коханцю:
— Давай я вистрелю два рази 
в повітря і падаємо. До кого 
дружина першого підбіжить, той з 
нею і залишиться.
Дружина чує два постріли, 
дивиться у вікно і кричить:
— Петре, злазь з печі, обидва 
застрелилися!

***
— Про що ти мрієш?
— Я мрію про те, як в один чудовий 
момент зустріну фею, яка мені 
подарує сто тисяч доларів!
— А чому не мільйон?
— Ти що! Мільйон — це нереально…

***
— Усі неприємності колись 
закінчуються, повірте мені.
— А ви оптиміст.
— Ні, я сторож на цвинтарі.

***
Баба з дідом вирішили згадати 
молодість. Договорилися про 
побачення. Дід витратився, квіти 
купив, прийшов у призначене 
місце. Чекає. Дві години минуло, 
бабки немає. Три години. Чотири… 
Повертається розлючений додому, 
а баба сидить, чаї ганяє.
— Що ж ти, стара, не прийшла?!
— А мене мама не пустила…

***
Топ три загрози для України:
3. Ядерна зброя.
2. Вибух на ЗАЕС.
1. Арестович — президент.

***
Застряг росіянин у ліфті, натискає 
на дзвінок, йому голос:
— Якщо ви розмовляєте 
українською — натисніть один! 
Якщо ви розмовляєте російською — 
натисніть два!
Ну той з упевненістю натискає два, 
йому голос:
— Шо, москалику, застряг?!

***
Судячи по ціні яєць — кури летять з 
Австралії, щоб в Україні знестися!

***
Податківець зловив золоту рибку. 
Крутить її, не знає, що з нею 
робити.
— Ну загадуй бажання.
— А що це таке?
— Ну як тобі пояснити, вчора 
ось зловив мене один чоловік і 
попросив 1000000 доларів, ну я і 
зробила. А ти що хочеш?
— Його адресу!

***
Краще одна важка зима в Україні, 
ніж все життя з росією.

***
Що українці спокійно можуть 
пережити: війну, пандемію, ядерні 
погрози. Що українці не можуть 
спокійно пережити: подорожчання 
яєць.

***
І сказав Бог українцям:
— Я дам вам Кличка!
— А навіщо він нам?
— Він поб’є всіх москалів!
— А можна два!

***
Терміново шукаю жінку, в оселі якої 
є вода, світло і обігрів… Обіцяю — 
весною з’їду…

***
Вони хочуть залишити українців 
без світла. Ідіоти! Через 9 місяців 
народиться один мільйон 
бандерівців.

***
Вони там в курсі, що окрім 
електрики і газу у нас є ще тонни 
покладів російської літератури 
в бібліотеках, якими ми і будемо 
опалюватися цієї зими? Може 
на кілька зим вистачить.

***
Росіяни б’ють по критичній 
інфраструктурі, щоб зникли 
електрика й зв’язок — і щоб 
українці не змогли генерувати 
меми про кримський міст.

***
В Чехії вирішили утворити 
Міністерство морського флоту. 
У москві страшенно здивувалися.
— Навіщо воно вам? У вас же немає 
моря!
— Ну й що? — здивувалися чехи — 
у вас же є Міністерство культури.

***
Треба було Щекавицю 
планувати не на ядерний удар, 
а на відключення світла. Хоч було б 
чим зайнятися.

***
В Криму розпочався опалювальний 
сезон! Кочегарять так, що аж 
чортам душно!)

***
Світ: діти, час валити.
США: коли?
раша: куди?
Європа: навіщо?
Азія: чому?
Україна: кого?!

***
Кажуть, якщо вискочив прищик, 
то в тебе хтось закохався.
Судячи з мого обличчя, десь є 
секта, що поклоняється мені.

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Відповідний період для набут-
тя нових знань та підвищення 
професійного рівня. Ваша 
інтуїція підказуватиме пра-
вильні рішення, навіть у си-
туаціях більш ніж незвичних 
ви безпомилково вгадаєте 
правильну лінію поведінки.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Одне з найважливіших 
завдань цього тижня — це 
налагодження особистих 
стосунків. У вас вистачить 
запалу та енергії підтри-
мувати та координувати 
дії партнерів. Намагайтеся 
не планувати нічого серйоз-
ного на кінець тижня.

БЛИЗНЮКИ 
Гарний час для завершен-
ня старих справ та нових 
цікавих починань. Успіх явно 
на вашому боці. Кохана 
людина скаже вам «так», 
виявить любов і турботу і пе-
редбачатиме ваші бажання. 

РАК 
Найближчими днями ви 
здатні виявити приголом-
шливу проникливість і 
глибокодумність. Однак, 
не на порожньому місці — 
вам доведеться працю-
вати, не покладаючи рук. 
Не виключено, що виявлять 
високу довіру, що посилить 
вашу зайнятість.

ЛЕВ 
Вміння слухати та чути — ось 
ваш шлях до успіху. А от го-
ворити зараз краще менше, 
так ви зможете повернути 
ситуацію на свою користь. 
Цього тижня ви успішно 
зможете змінити вид діяль-
ності, що позитивно позна-
читься на вашій кар’єрі.

ДІВА 
Бажано присвятити цей тиж-
день вирішенню нових за-
вдань. Дайте спокій старим 
проблемам і сконцентруйте-
ся на свіжих ідеях. Зібраність 
і терпіння, і ви зможете 
досягти значних успіхів.

ТЕРЕЗИ 
Прекрасний тиждень для 
творчості та кар’єри. Ваша 
працездатність здивує всіх — 
і вас насамперед. Чекайте 
на премію або збільшення 
зарплати. Ви сповнені сил 
та цікавих ідей. У особисто-
му житті назрівають зміни. 
Не вплутуйте сторонніх.

СКОРПІОН 
Цього тижня буде занадто 
інформації, з якої потрібно 
буде виділити головне і 
відсунути на другий план 
другорядне. Ваша кар’єра 
йде в гору, вам запропону-
ють вигідний проєкт чи нову 
високооплачувану посаду. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви відкриваєте нові пер-
спективи на роботі. Будьте 
готові до рішучих дій та 
додаткового навантаження. 
Реалізація давніх ідей здатна 
принести моральне та мате-
ріальне задоволення. 

КОЗЕРІГ 
Навіть якщо ви дуже зайняті, 
не варто нехтувати спілку-
ванням із новими людьми. 
Знайомства, набуті цього 
тижня, послужать вам непо-
гану службу згодом, коли 
ви вже забудете, за яких 
обставин вони відбулися. 
 
ВОДОЛІЙ 
Є сенс проявити себе і на-
тякнути начальству, що готові 
взяти на себе нові обов’язки. 
Ваш спокій та миролюбність 
згладять гострі моменти, що 
виникають у колективі.

РИБИ 
На початку тижня займайте-
ся лише тими справами, які 
вже розпочаті та вимагають 
продовження. Цей час при-
несе атмосферу легкості та 
невимушеності — радійте 
життю та постарайтеся під-
тримати гармонію у власно-
му домі.

ГОРОСКОП
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