
Ірину Стогній 
звільнили з полону 
17 жовтня разом 
зі 108 жінками. 
Понад пів року 
вона, старший 
бойовий медик 
56-ї бригади 
ЗСУ, провела 
в російській неволі
Весь цей час її 
чекала хвора мама і 
брат. Про важкі дні 
чекання мати Ірини 
розповіла RIA, 
згадала про листа, 
який отримала від 
дочки з полону, як 
молилася за неї, які 
бачила сни…

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ЗРОБІТЬСЯ ВИДИМИМИ 
У ТЕМРЯВІ
Пішоходам потрібно бути 
помітними у темний час доби. 
Це стало ще більш актуальним, 
коли відсутнє вуличне 
освітлення. Розповідаємо, як 
убезпечити себе на дорозі та 
скільки це коштує

ЩО ЗАЛИШИЛОСЯ ВІД 
МЕМОРІАЛУ СЛАВИ
Без стіни пам’яті та пам’ятників 
— саме таким зараз є меморіал 
на Європейській площі. Куди 
перевезли стели, що будуть 
робити з могилами та чи можна 
буде на цьому цвинтарі потім 
щось будувати? с. 7с. 4
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«МАМО, ТИ ТІЛЬКИ ДОЧЕКАЙСЯ»
ПИСАЛА З ПОЛОНУ ІРИНА СТОГНІЙ

КАПЕЛАН РОЗПОВІВ 
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В ОСББ НА МАСЛОЖИРІ 
ГОТОВІ ДО ВСЬОГО с.2

468084

грн

— Якщо буде потрібно, я готова знову стати 
у стрій, — говорить пані Ірина. — Але зараз 
хочу трохи «підремонтуватися», приїхати 
додому і побути з мамою

РЕКЛАМА

с.3
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Будьте мудрі!
Ï³øîõîäè, ùî íå ìàþòü 

âîä³éñüêîãî äîñâ³äó, çâåð-
òàþñü äî âàñ. Áóäü ëàñêà, 
áóäüòå óâàæí³. ßêáè âè ìî-
ãëè ñàì³ ïîáà÷èòè, ÿê âîä³ÿì 
íà íåîñâ³òëåíèõ  âóëèöÿõ âàñ 
âèäíî — âè áè æàõíóëèñü.

ßêùî âè äóìàºòå, ùî çíà-
ºòå, ïðî ùî ÿ êàæó, áî ñïî-
ñòåð³ãàºòå äîðîãó ç ïàñàæèð-
ñüêîãî ì³ñöÿ — òî, ïîâ³ðòå, 
âàøå óÿâëåííÿ íå â³äïîâ³äàº 
ðåàëüíîñò³. Ïî-ïåðøå, ëåâî-
âà ÷àñòêà óâàãè ïàñàæèðà íå 
ïåðåêëþ÷åíà íà óïðàâë³ííÿ 
àâòîìîá³ëåì. Òîæ, óìîâíî, 
ÿêùî ïàñàæèð, ÿêèé ñòà-
ðàºòüñÿ âãëåä³òè ï³øîõîäà, 
ìîæå ñïðÿìóâàòè íà öå 95 % 
ñâîº¿ óâàãè, òî âîä³é (óìîâ-
íî) — íå á³ëüøå 50. À ïî-
äðóãå, êóò, ï³ä ÿêèì ñâ³òëî 
çóñòð³÷êè ïîòðàïëÿº íà ïàñà-
æèðà, íå òàêèé ãîñòðèé, çà-
ñë³ïëþºòüñÿ ïàñàæèð ìåíøå.

Òîæ, áóäüòå îáà÷í³. Íå 
ïðèòðèìóéòåñü ôàòàëüíî¿ 
äóìêè, ùî âîä³é áà÷èòü âàñ 
(«÷îðíîãî-òåìíîãî» âàñ). 
Íå ïîêëàäàéòå íàä³é íà òå, 
ùî â³í çðåàãóº, çàãàëüìóº ÷è 
«íå-òðàìâàé-îá’¿äå». Áî öå 
çðîáèòè, éîìó òðåáà âàñ ïî-
áà÷èòè! Öå çàâæäè áóëî íå 
ïðîñòî â òåìíó ïîðó äîáè, à 
çàðàç, ïðè âèìêíåíîìó îñâ³ò-
ëåíí³ âóëèöü — òèì ïà÷å.

ß â³äíîøó ñåáå äî â³äïî-
â³äàëüíèõ âîä³¿â. Àëå íà-
â³òü ÿ ðîçóì³þ, íàñê³ëüêè 
îáìåæåí³ çàðàç ìîæëèâîñò³ 
ìî¿õ î÷åé. À íà äîðîç³ âàì 
ìîæóòü ³ áóäóòü çóñòð³÷àòè-
ñÿ íå ëèøå ñâ³äîì³ ³ óâàæí³ 
âîä³¿. Õòîñü áóäå ñâ³äîìèé, 
àëå â ìîìåíò³ íåóâàæíèé 
(íàïðèêëàä, ìàìà, ÿêà â³ä-
âîë³êëàñü íà ïëà÷ ñâîº¿ äè-
òèíè), à õòîñü ³ íå óâàæíèé, 
³ â ñòàí³ çì³íåíî¿ ñâ³äîìîñò³ 
(àëêîãîëü, íàðêîòèêè).

Íå íàä³éòåñü í³ íà êîãî. 
Áóäüòå ìóäð³.

Íå ïåðåõîäüòå äîðîãó 
â íåâñòàíîâëåíèõ ì³ñöÿõ, 
íå öèáàéòå íà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó ç-çà çàïàðêîâàíèõ 
àâò³âîê, ÷è ç-ïîì³æ ìàøèí.

Íå âèá³ãàéòå, ³ òèì ïà÷å, 
íå âè¿æäæàéòå íà âåëîñèïåä³ 
÷è ñàìîêàò³ íà ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä. Íå ïåðåõîäüòå ïå-
ðåõðåñòÿ ïî ä³àãîíàë³ — êóò 
çîðó âîä³ÿ îáìåæóº ñò³éêà.

Ñòóïàþ÷è íà ïåðåõ³ä íà çå-
ëåíèé — ïîäèâ³òüñÿ íà âñ³ 
ñòîðîíè, ïåðåêîíàéòåñü, ùî 
í³õòî í³çâ³äêè íå ëåòèòü.

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи плануєте ви переводити дитину на офлайн форму навчання?

ÍÎÂÈÍÈ

ФОТОГРАФИНЯ

ЮРІЙ ПИЛИПЧУК
Ніякої школи, тільки дис-
танційне навчання. Я також 
працюю дистанційно і краще 
буде, коли дитина буде біля 
мене.

ТАНЯ ВОЛКОВА
Як локдаун був, то навчання 
дистанційно вдома, а як війна в 
Україні, міста стирають з землі, 
ракети, дрони летять, то, діти, 
виходьте на навчання в школу? 

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛОВА
Як будуть відключати елек-
троенергію, не буде не тіль-
ки очного навчання, але й 
онлайн накриється мідним 
тазом.

АНДРЕЙ ГАЙДАЙ
Кожний вирішує, це його жит-
тя… Але мені цікаво, скільки 
батьків ведуть своїх дітей в 
укриття під час тривог, коли 
ті вдома?

АНДРІЙ БІЛИК
Мені було б спокійніше, 
якби моя дитина під час 
тривоги була не вдома одна 
перед комп’ютером, а в ко-
лективі.

ТЕТЯНА МЕЛЬНИК
У мене немає дітей шкільного 
віку, але якби були — навіть не 
знаю, як би відповіла. У нас 
більш-менш тихо. Але як при-
летить кудись у школу?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Óêðèòòÿ ç ïóíê-
òîì îá³ãð³âó çíàõî-

äèòüñÿ â æèòëîâ³é áàãàòîïîâåðõ³â-
ö³, ùî â ðàéîí³ Îë³ºæèðêîìá³íàòó. 
Çðîáèëè éîãî ñèëàìè ñï³ââëàñ-
íèê³â áóäèíêó, äå âæå íå ïåð-
øèé ð³ê çàì³ñòü ÆÅÊó ä³º ÎÑÁÁ 
(îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãà-
òîïîâåðõîâîãî áóäèíêó — àâò.).

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Îëåã Ïîá³ð-
ñüêèé â³äêðèâàº äâåð³ äî óêðèòòÿ. 
Âîíî íåâåëèêå, àëå ÷èñòå, ç îñâ³ò-
ëåííÿì òà ëàâàìè é ñò³ëüöÿìè 
äëÿ ñèä³ííÿ. Â³äíåäàâíà òóò çà-
ïàëèëè áóðæóéêó, òîæ ó ïîâ³òð³ 
â³ä÷óâàºòüñÿ ëåãêèé çàïàõ äèìó.

— Òðîõè äèìó â³ä÷óâàºòüñÿ, 
àëå öå â³ä òîãî, ùî ï³÷êà ùå 
íå ïðîãîð³ëà, — ãîâîðèòü ãîëîâà 
ÎÑÁÁ Îëåã Ïîá³ðñüêèé. — Äèìî-
õ³ä ó íàñ âèâåäåíèé íà âóëèöþ. 
Òàê, ùîá í³êîìó ç ìåøêàíö³â 
íå çàâàæàëî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðàí³øå â öüî-
ìó ïðèì³ùåíí³ ä³ÿâ ¿õí³é ñïîðò-
ãóðòîê. Òåí³ñíèé ñò³ë òà òðåíà-
æåðè ïðèáðàëè, ùîá áóëî á³ëüøå 
ì³ñöÿ äëÿ ëþäåé. Ïðèáðàëè, ïîêè 
òðèâàòèìå â³éíà. Àäæå, êîëè ïî-
÷àâñÿ íàñòóï ðîñ³¿ íà Óêðà¿íó, 
ñ³ì’¿ ç ä³òüìè ëèøàëèñÿ â óêðèòò³ 
íà âñþ í³÷. Ïðèõîäèëè é ìåø-
êàíö³ ç ñóñ³äí³õ áàãàòîïîâåðõ³âîê.

Âò³ì, íà çðîáëåíîìó ìåøêàíö³ 
öüîãî áóäèíêó âèð³øèëè íå çó-
ïèíÿòèñÿ.

— Ö³º¿ îñåí³ ïî÷àëè ðîáèòè 
ïóíêò îá³ãð³âó. Ãàäàþ, ùî öå ïðà-
âèëüíèé êðîê, àäæå ðîñ³ÿíè çàðàç 
á’þòü ïî åíåðãî³íôðàñòðóêòóð³, ³ 
âæå çàðàç â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ º 
ïåðåáî¿ ç³ ñâ³òëîì, — êàæå Îëåã 
Ïîá³ðñüêèé. — À ìè â³ä ñâ³òëà 
çàëåæèìî: âñ³ êâàðòèðè íà ³íäèâ³-
äóàëüíîìó òåïëîïîñòà÷àíí³. Â³ä-
òàê, íå áóäå åëåêòðèêè — íå áó-
äóòü ïðàöþâàòè êîòëè òà áîéëåðè 
â ëþäåé.

ЧИМ ОБЛАДНАЛИ ПУНКТ 
ОБІГРІВУ

Çàðàç ó ¿õíüîìó áóäèíêó ï³ä-
ãîòóâàëèñü äî áóäü-ÿêîãî òðè-
âàëîãî â³äêëþ÷åííÿ: íå áóäå 
âîäè — º çàïàñ ïèòíî¿ òà òåõ-
í³÷íî¿; íå áóäå ñâ³òëà — áóäå 
ãåíåðàòîð; íåìàº ãàçó — çàïàëÿòü 
ï³÷êó-áóðæóéêó äëÿ îá³ãð³âó. Òà-
êîæ º ãàçîâà ï³÷êà äëÿ ïðèãîòó-
âàííÿ ¿æ³ òà íà «÷îðíèé äåíü» 
ìàþòü çàïàñ õàð÷³â òðèâàëîãî 
çáåð³ãàííÿ.

— Ïåðåä öèì ïîðàäèâñÿ ç ñó-
ñ³äàìè ó âàéáåð-÷àò³, é ò³ ïîãî-
äèëèñÿ, ùî òðåáà çàêóïèòè ãåíå-
ðàòîð, áóðæóéêó, ãàçîâó ï³÷êó òà 
áàãàòî ³íøîãî, ùîá ó ðàç³ òðèâà-
ëîãî â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
âçèìêó ìè ìîãëè á ç³ãð³òèñÿ òà 
íàãîäóâàòè ãàðÿ÷èì ä³òåé, — 

êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ «ÞÌ²Ð» Îëåã 
Ïîá³ðñüêèé.

Íàéäîðîæ÷à ¿õíÿ ïîêóïêà — ãå-
íåðàòîð, 7,5 êÂò-ãîäèí, 46 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Íà áóðæóéêó âèòðàòèëè 
5,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çà äåâ’ÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü ïðèäáàëè òðè ñêëà-
äîìåòðè äðîâ. Ïëþñ, óñòàíîâêà 
äèìîõîäó — òðóáè, êîæóõ, ì³íå-
ðàëüíà âàòà, ìåòàëåâ³ åêðàíè ï³ä 
ï³÷êîþ — êîøòóâàëè ùå áëèçüêî 
3,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

— Ãàçîâà ï³÷êà íà äâ³ êîíôîð-
êè ç áàëîíàìè äî íå¿ êîøòóâà-
ëè äî 7,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ùå º 
ð³çíîãî ðîäó äð³áíèö³, òàê³ ÿê 
ë³õòàð³, ãàñîâà ëàìïà ³ç çàïàñîì 
ãàñó, ñóõèé ñïèðò, âîãíåãàñíè-
êè, àïòå÷êè, ñàìîðîáíèé ìàíãàë 
íà âóëèö³, òóðèñòè÷íà òðèíîãà 
ç êàçàíêîì, — êàæå Îëåã Ïî-

У ОСББ НА МАСЛОЖИРІ 
ЗРОБИЛИ ПУНКТ ОБІГРІВУ
Готові до всього  Пункт обігріву є 
в укритті, що знаходиться в будинку 
на Учительській. Загалом, на матеріали та 
роботи витратили до 90 тисяч гривень. 
Їхній будинок готовий пережити цю зиму, 
якою б вона складною не була, каже 
голова ОСББ «ЮМІР» Олег Побірський. 
Що у них є в укритті — пункті обігріву та де 
на все це брали гроші?

á³ðñüêèé. — Ó öüîìó óêðèòò³ º 
áåçêîøòîâíèé Wi-Fi: îòðèìàëè 
ï³äêëþ÷åííÿ ³ ðîóòåð áåçîïëàòíî 
â³ä íàøîãî ïðîâàéäåðà «Åâåðåñò». 
Òîáòî, ìè íàìàãàëèñÿ ï³äãîòóâà-
òèñü íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ.

— Òî ñê³ëüêè âèòðàòèëè çàãà-
ëîì? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Âëàñíèõ êîøò³â — äî 80 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Äîäàòêîâî îòðèìàëè 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü â³ä «Ïîä³ëüñüêî¿ 
ãðîìàäè»: ïåðåìîãëè â êîíêóðñ³ 
«Óêðèòòÿ äëÿ æèòòÿ». Äîêëàëè 
ùå ñâî¿, ùîá îáëàøòóâàòè òóà-
ëåò ç ïîìïîþ äëÿ â³äêà÷êè íå÷è-
ñòîò, — â³äïîâ³â ãîëîâà ÎÑÁÁ 
«ÞÌ²Ð». — Îêðåìî ç ñóñ³ä³â 
ãðîø³ íå çáèðàâ. Óñ³ âèòðàòè — ç 
ðàõóíêó íàøîãî îá’ºäíàííÿ. Çà-
ãàëîì, íà âñ³ ìàòåð³àëè é ðîáîòè 
âèòðàòèëè äî 90 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

«НАРІКАНЬ ВІД СУСІДІВ 
НЕМАЄ»

Ïèòàþ, ÷è íå çàáàãàòî çàêóïè-
ëè? ² ï³÷êó íà ãàçó, ³ ãåíåðàòîð, 
³ áóðæóéêó ç äðîâàìè. Áî, íà-
ïðèêëàä, â ÎÑÁÁ íà ßíãåëÿ çáè-
ðàþòüñÿ ãð³òèñÿ, ãîòóâàòè ¿æó òà 
ãàðÿ÷³ íàïî¿ ñóòî â³ä ãåíåðàòîðà.

— Ñï³ââëàñíèêè â êóðñ³ êîæíî¿ 

ïîêóïêè äëÿ ÎÑÁÁ. Áà á³ëüøå, 
íà êîæíó öþ ïîêóïêó îòðèìóâàâ 
ïîïåðåäíº ñõâàëåííÿ â³ä ñï³â-
âëàñíèê³â áóäèíêó. ² íàð³êàíü 
íà òå, ùî «çàáàãàòî âæå çðîáëå-
íî» íå áóëî, — êàæå Ïîá³ðñüêèé.

Çàðàç, êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ, î÷³-
êóþòü íà ïîñòàâêó ãåíåðàòîðà. ² 
òîä³ ïóíêò îá³ãð³âó â óêðèòò³ áóäå 
ãîòîâèé íà 100%.

— Ç êàï³òàëüíèõ ðîá³ò á³ëüøå 
í³÷îãî íå ïëàíóºìî òóò ðîáèòè. 
Ìîæëèâî, ïðîòÿãíåìî îêðåìó ë³-
í³þ äëÿ ðîçåòîê, ÿê³ áóäóòü æèâè-
òèñü â³ä ãåíåðàòîðà. ß ãàäàþ, ùî 
ç òàêèì íàáîðîì, ùî º â íàøîìó 
óêðèòò³ — ìè òî÷íî çìîæåìî ïå-
ðåæèòè öþ çèìó. Íàâ³òü ÿêîþ á 
ñêëàäíîþ âîíà íå áóëà, — çàóâà-
æèâ ãîëîâà ÎÑÁÁ «ÞÌ²Ð» Îëåã 
Ïîá³ðñüêèé.

— À ÿêùî öå í³÷îãî íå çíàäî-
áèòüñÿ? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Íó ³ äîáðå, ÿêùî öÿ çèìà 
ïðîéäå íîðìàëüíî. À ïîëîâè-
íó êîøò³â, ÿê³ ìè âèòðàòèëè 
íà ïóíêò îá³ãð³âó, â³ííèöüêà ìå-
ð³ÿ êîìïåíñóº ó âèãëÿä³ ðåìîíò³â 
ó áóäèíêó. Íàì ñõîäè ÿêðàç òðåáà 
áóäå â³äðåìîíòóâàòè, — â³äïîâ³â 
Ïîá³ðñüêèé.

ТАЇСІЯ ТАЇСІЯ 
ЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКО

При вінницьких школах цієї 
зими діятимуть муніципальні 
пункти обігріву. Про це на своїй 
facebook-сторінці написав місь-
кий голова Сергій Моргунов.
«Враховуючи, що ворог знищує 
нашу інфраструктуру, ми муси-
мо бути готовими до різних по-
дій. В тому числі й до того, що, 
можливо, в людей не буде змоги 

приготувати собі їжу. Тому ми ви-
значили 14 шкіл та забезпечуємо 
їх генераторами більшої потуж-
ності, аби за потреби організу-
вати харчування тут», — написав 
мер Вінниці.
За кошти громади закупили 
65 генераторів потужністю 6 і 
24 кВт. Їх встановлять у школах 
і дитсадках до кінця листопада.

Мерія створює пункти обігріву в школах

«Ðàäèâñÿ ³ç ñóñ³äàìè 
ùîäî êîæíî¿ êóï³âë³. 
Òîìó íåìàº íàð³êàíü 
íà òå, ùî áóëî 
çàáàãàòî çðîáëåíî», — 
êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ

Олег Побірський показує пічку-буржуйку, яку нещодавно 
поставили в укритті. Вона забезпечуватиме обігрів та 
приготування їжі, для чого закупили три складометри дров
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«Ìàìî÷êî, ñïîä³âàþñÿ, ùî 
ñêîðî ïîáà÷èìîñÿ, — éäåòüñÿ 
äàë³ ó ëèñò³. — Áåðåæè ñåáå. ×å-
êàé ìåíå. Äóæå ëþáëþ òåáå. Òè 
ò³ëüêè äî÷åêàéñÿ ìåíå, ìàìî».

Æ³íêà êàæå, ùî äî÷êà çíàëà 
ïðî ñòàí ìàìè ï³ñëÿ îïåðàö³¿, 
òîìó é ïðîñèëà äî÷åêàòèñÿ.

Îñòàííÿ ¿õíÿ ðîçìîâà ïî òåëå-
ôîíó â³äáóëàñÿ íåçàäîâãî ï³ñëÿ 
8 áåðåçíÿ. Ïîò³ì áóëî ùå îäèí 
÷è äâà äçâ³íêè. Àëå âæå íå â³ä 
íå¿ ñàìî¿, à â³ä ¿¿ ³ìåí³.

— ²ðà ðàçîì ç ³íøèìè â³é-
ñüêîâèìè ïåðåáóâàëà ó ï³äâà-
ëàõ íà ìåòàëóðã³éíîìó êîìá³íàò³ 
³ìåí³ ²ëë³÷à â Ìàð³óïîë³, — êàæå 

ïàí³ Ãàëèíà. — Òàì íå áóëî 
çâ’ÿçêó. Õòîñü ³ç â³éñüêîâèõ âè-
õîäèâ, øóêàâ ì³ñöå ³ç çîíîþ 
ïîêðèòòÿ ³ òåëåôîíóâàâ ð³äíèì 
çà íîìåðàìè, ÿê³ éîìó äàâàëè 
ïîáðàòèìè. Îäíîãî ðàçó ãîâîðèâ, 
ùî çàë³ç íà äåðåâî ³ òàê äçâîíèòü. 
À ïîò³ì ³ öèõ äçâ³íê³â íå ñòàëî. 
Òî ÿ õî÷ ëèñòà îòðèìàëà â³ä ²ðè, 
à âîíà ïðî ìåíå í³÷îãî íå çíàëà 
âåñü öåé ÷àñ.

ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ ЧОТИРИ 
НОЧІ СНИВСЯ БАТЬКО

Ïàí³ Ãàëèíà çãàäóº, ùî óñ³ äí³ 
ïîëîíó äî÷êè âîíà ðîçìîâëÿëà… 
ç íåþ. Íàñïðàâä³, ñàìà ç ñîáîþ. 
Âðàíö³ ïðîêèäàëàñÿ ³ â³òàëàñÿ: 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

²ðèíà Ñòîãí³é 
ñëóæèëà ñòàðøèì 
áîéîâèì ìåäèêîì 
â îäíîìó ç ï³ä-

ðîçä³ë³â 56-¿ áðèãàäè ÇÑÓ. Öå 
áóâ ¿¿ äðóãèé êîíòðàêò. Ïåðøèé 
ðàç âîíà ïðèéøëà íà ñëóæáó 
ó 2015-ìó. Ãîòóâàëà â³éñüêîâèì 
¿æó, ï³ñëÿ øêîëè îòðèìàëà ñïåö³-
àëüí³ñòü êóõàðÿ-îô³ö³àíòà. Ïîáó-
âàëà ó ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ íà Äîíáàñ³, 
íà ñîá³ â³ä÷óëà îáñòð³ëè ó Ï³ñêàõ, 
ùî á³ëÿ Äîíåöüêà.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 3-ð³÷íîãî 
êîíòðàêòó ÿêèéñü ÷àñ ïîáóëà 
âäîìà, à òîä³ ñêàçàëà áàòüêàì, 
ùî íà ñëóæá³ ïî÷óâàºòüñÿ êðà-
ùå, í³æ ó ìèðíîìó æèòò³. Óêëàëà 
íîâèé êîíòðàêò íà òàêèé ñàìèé 
òåðì³í — òðè ðîêè. Íàáóëà íîâó 
ñïåö³àëüí³ñòü. Íàâ÷àëàñÿ çà ïðî-
ãðàìîþ ïàðàìåäèê³â, îïàíîâóâà-
ëà çà ñòàíäàðòàìè ÍÀÒÎ. Ñëó-
æèëà ó Ìàð³óïîë³.

— Â³ä áåðåçíÿ ³ äî 17 æîâòíÿ 
ÿ íå ÷óëà ãîëîñó äî÷êè, — ðîçïî-
â³äàº ¿¿ ìàìà ïàí³ Ãàëèíà. — Ïðî 
òå, ùî âîíà ó ïîëîí³ â ðîñ³ÿí, 
ä³çíàëàñÿ ó òðàâí³, ñèí ïðî öå 
ñêàçàâ. Ðóñëàí òðîõè ñòàðøèé 
â³ä ñåñòðè. Ïðî÷èòàâ â ²íòåð-
íåò³. Êàæå, ìàìî, ²ðà æèâà, àëå 
âîíà â ïîëîí³.

ЛИСТ БЕЗ ЧИСЛА І АДРЕСИ
Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà ïðîæèâàº 

îäíà. ×îëîâ³ê ïîìåð â³ä îíêîëî-
ã³¿. ²ðà íà òîé ÷àñ óæå ñëóæèëà 
çà äðóãèì êîíòðàêòîì. ¯é âäà-
ëîñÿ ïðè¿õàòè, ïðîâåñòè áàòüêà 
â îñòàííþ ïóòü. Òàê êàæóòü ¿¿ 
çåìëÿêè ³ç ñåëà Êðèùèíö³ Òóëü-
÷èíñüêî¿ ãðîìàäè.

Ñèí ïàí³ Ãàëèíè ó Â³ííèö³, 
ïðè¿çäèòü íà âèõ³äí³ äîïîìîãòè 
ìàì³. Áåç äîïîìîãè ¿é âàæêî, 
æ³íêà ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Ó íå¿, ÿê 
³ â ÷îëîâ³êà, âèÿâèëè îíêîëî-

ã³÷íå çàõâîðþâàííÿ. Ïî÷óâàºòüñÿ 
çëå. Õâîðîáà äàëà óñêëàäíåííÿ 
íà íîãè. Õîäèòü, ñïèðàþ÷èñü 
íà ìèëèö³. ×åðåç öå íå ìîæå 
íèí³ ïî¿õàòè äî äî÷êè. ²ðèíà 
ï³ñëÿ ïîëîíó íà ðåàá³ë³òàö³¿ 
ó ë³êàðí³ â Äí³ïð³.

Âäîìà ó ïàí³ Ãàëèíè ï³ä ðó-
êàìè áëîêíîò ç äåñÿòêàìè òåëå-
ôîííèõ íîìåð³â. Ä³çíàâøèñü, ùî 
äî÷êà ó ïîëîí³, âîíà òåëåôîíó-
âàëà âñ³ì, êîìó ò³ëüêè ìîæíà. 
Íå äçâîíèëà õ³áà ùî ñàìîìó 
Ãîñïîäó Áîãó, êàæå æ³íêà.

Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ àðêóø³ ó çà-
ïèñíèêó ç³ ñë³äàìè â³ä ñë³ç.

Íåàáèÿêîþ ðàä³ñòþ ñòàâ äëÿ 
íå¿ ëèñò â³ä äî÷êè.

Íà ëèñòêó ïàïåðó íå çíà÷èòüñÿ 
í³ äàòà, í³ ì³ñöå, äå â³í íàïè-
ñàíèé.

— Â Óêðà¿íó éîãî ïðèâåçëè 
ïðåäñòàâíèêè ×åðâîíîãî Õðåñ-
òà, — ãîâîðèòü æ³íêà. — À âæå 
òóò ìåí³ íàä³ñëàëè ïîøòîþ. Öå 
áóëà îäíà-ºäèíà çâ³ñòî÷êà â³ä 
ìîº¿ ²ðèíêè. ×èòàëà, à ñëüîçè 
äîùåì ïàäàëè íà ïàï³ð. Âåñü ÷àñ 
âèòèðàëà, ùîá ðÿäêè íå ñòåðëèñÿ 
â³ä ñë³ç.

Çàïèòóþ ïàí³ Ãàëèíó, ÷è ìîæ-
íà îçíàéîìèòèñÿ ç òåêñòîì?

— ×îãî æ íå ìîæíà? — êàæå 
âîíà. — Ïðî÷èòàºòå, ³ çðîçóì³ºòå, 
íåìà òàì í³ÿêèõ ñåêðåò³â.

Òåêñò íàïèñàíèé ðîñ³éñüêîþ 
ìîâîþ. Íå ñêëàäíî ïåðåêëàñòè 
íà óêðà¿íñüêó.

«Äîðîãà ìîÿ ìàìî÷êî! Ïèøå 
òîá³ òâîÿ äî÷êà ²ðà. ß æèâà-çäî-
ðîâà, àëå ò³ëüêè ó ïîëîí³ â Ðîñ³¿. 
Íàñ òóò äîáðå ãîäóþòü, äî íàñ 
ãàðíî ñòàâëÿòüñÿ».

— Öå ò³ëüêè ÿ òàê äóìàþ, ùî 
ïèñàëîñÿ ï³ä äèêòîâêó, ÿê äèê-
òàíò ó øêîë³? — çàïèòóº ïàí³ 
Ãàëèíà. — ×è ó âàñ òàêå ñàìå 
â³ä÷óòòÿ?

Ëèñò êîðîòåíüêèé. Íàñòóïí³ 
ðå÷åííÿ çìóñèëè æ³íêó ùå á³ëü-
øå âìèòèñÿ ñë³çüìè.

«МАМО, ТИ ТІЛЬКИ ДОЧЕКАЙСЯ» 
ПИСАЛА З ПОЛОНУ ІРИНА СТОГНІЙ
Звільнені з полону  Ірину Стогній 
звільнили з полону 17 жовтня разом 
зі 108 жінками. Понад пів року вона, 
старший бойовий медик 56-ї бригади 
ЗСУ, провела в російській неволі. Весь 
цей час її чекала хвора мати і брат. Про 
важкі дні чекання мати Ірини розповіла 
RIA, згадала про листа, якого отримала 
від дочки з полону, як молилася за неї, які 
бачила сни…

«Äîáðîãî ðàíêó, ²ðóñÿ», Çàïèòó-
âàëà, ÿê ¿é ñïàëîñÿ? Óïðîäîâæ 
äíÿ ùå äåê³ëüêà ðàç³â ïðîäî-
âæóâàëà ðîçìîâó. Óâå÷åð³ ïåðåä 
ñíîì áàæàëà äî÷ö³ ãàðíî¿ íî÷³. 
Êàæå, òàê ëåãøå áóëî ïåðåæèâàòè 
íåâ³äîì³ñòü.

— ²ðà ÷àñòî ñíèëàñÿ ìåí³, — 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Îñîáëèâî ïåðåä òèì, 
ÿê ¿õ ìàëè îáì³íÿòè. ßâëÿëàñÿ 
ó ñíàõ ìàëî íå êîæíî¿ íî÷³.

Òåïåð, êîëè ðîçìîâëÿëè ç äî-
÷êîþ ïî òåëåôîíó, ìàìà çãàäàëà 
¿é ïðî ñíè.

— Çíàëà á òè, ìàìî, ñê³ëüêè 
ðàç³â âè ìåí³ ñíèëèñÿ, — â³äïî-
â³ëà íà öå ²ðèíà. — Îñîáëèâî 
òàòî. Îäíîãî ðàçó ïîáà÷èëà éîãî 
³ çàõîò³ëà ï³ä³éòè. ßê ï³ä³éòè — 
ï³äá³ãòè! Ñòàëà á³ãòè, à â³í äà-
âàé â³ä ìåíå ò³êàòè. Á³ãëà-á³ãëà 
³ íå íàçäîãíàëà.

Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà íàçèâàº 
²ðèíó òàòîâîþ äîíå÷êîþ. Êàæå, 
ïðè æèòò³ áàòüêà âîíè íå ò³ëüêè 
ðîçóì³ëè îäíå îäíîãî ç ï³â ñëîâà, 
à é â³ä÷óâàëè.

Â îäíîìó ³ç ñí³â òàòî ñêàçàâ ¿é: 
«Òîá³ ïîðà äîäîìó». ×åðåç äåíü 
ï³ñëÿ òîãî ¿õ îáì³íÿëè.

Ìàìà ñëóõàëà öå â³ä äî÷êè 
ïî òåëåôîíó ³ ìîâ÷êè âèòèðàëà 
ñëüîçè.

Ùå á³ëüøå âðàçèâ ñîí äâî-
þð³äíîãî áðàòà ²ðèíè.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, éîìó ïðè-
ñíèëîñÿ, ùî â³í ïðîíèê ó òþð-
ìó, äå óòðèìóþòü ²ðèíó. Ïîáà÷èâ 
ðÿä æ³íîê. Íîãè ó âñ³õ íèõ áóëè 
ó ïîñóäèí³ ç öåìåíòîì. Çàïèòàâ 
îäíó ç íèõ, äå éîãî ñåñòðà? Éîìó 
ïîêàçàëè, äå øóêàòè.

— Êîëè ïëåì³ííèê ðîçïîâ³äàâ 
ïðî öåé ñîí, éîãî íå ìîæíà áóëî 
ñëóõàòè ñïîê³éíî, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Ãàëèíà. — Ó ñí³ â³í âçÿâñÿ 
ðîçáèâàòè öåìåíò á³ëÿ í³ã ²ðèíè. 
Â öåé ÷àñ âîíà â÷åïèëàñÿ çà éîãî 
øèþ. Â³í ç óñ³õ ñèë íàìàãàâñÿ 
çâ³ëüíèòè ¿¿ íîãè ç öåìåíòó, 
âèòÿãòè ¿¿ ñàìó. Ïðîêèíóâñÿ ç³ 
ñòðàõó.

ДУЖЕ ХОЧЕ МАМИНОГО 
ХОЛОДЦЮ

Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ äî÷êè 
ó ïîëîí³ ïàí³ Ãàëèíà ÷àñòî 
ñï³ëêóâàëàñÿ ç ²ðèíîþ Âåðå-
ùóê. Â³öå-ïðåìºðêà îäíà ç òèõ, 
õòî çàéìàâñÿ ïèòàííÿìè îáì³íó. 
Êð³ì ñë³â ï³äòðèìêè, ïîñàäîâè-
öÿ äîïîìàãàëà îíêîõâîð³é æ³íö³ 
ë³êàìè. Çà öå âîíà ùèðî âäÿ÷íà 

¿é. Êàæå, çà ïåíñ³þ ó äâ³ òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü íå ìîæíà áóëî á ë³êó-
âàòèñÿ.

Ïàí³ Ãàëèíà çàòåëåôîíóâàëà 
Âåðåùóê 17 æîâòíÿ. Ùîñü ¿é 
ï³äêàçóâàëî, ùî ñàìå â òîé äåíü 
òðåáà öå çðîáèòè. Çàïèòàëà, ÷è 
íåìà ÿêèõîñü íîâèí ïðî îáì³í? 
Âåðåùóê ïîîá³öÿëà ¿é ïåðåäçâî-
íèòè ï³çí³øå.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ Ãàëèíà â³ä-
ïîâ³ëà íà ¿¿ äçâ³íîê.

— Âàøà ²ðèíà º ó ñïèñêó 
íà îáì³í, — ïîâ³äîìèëà Âåðåùóê.

Óâå÷åð³ áóâ ùå îäèí äçâ³íîê 
â³ä íå¿. Ñêàçàëà, ùî óæå îáì³íÿ-
ëè, ùî ²ðèíà â Óêðà¿í³. ×åêàéòå, 
ñêîðî ïîäçâîíèòü.

Ç íåâ³äîìîãî íîìåðà çàòåëå-
ôîíóâàâ ÷îëîâ³ê. Óòî÷íèâ, ç êèì 
ðîçìîâëÿº. Òîä³ ïåðåäàâ ñëóõàâêó 
äî÷ö³.

— Çâè÷àéíî, ÿ íå ìîãëà ñëî-
âà ñêàçàòè, êîëè ïî÷óëà ãîëîñ 
²ðèíêè, — êàæå ìàìà çâ³ëüíå-
íî¿ ç ïîëîíó äî÷êè. — ß ò³ëü-
êè ñõëèïóâàëà ³ ïîâòîðþâàëà ¿¿ 
³ì’ÿ. À âîíà ìåíå çàñïîêîþâàëà 
³ êàçàëà, ùî âîíà âæå â Óêðà¿í³. 
Ïðîñèëà íå ïëàêàòè, õî÷ ñàìà 
òåæ ïëàêàëà. Ïîâòîðþâàëà, ùî 
âñå äîáðå. Ãîâîðèëè íå äîâãî, 
áî âîíè ñ³äàëè â àâòîáóñ. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ²ðà ïîäçâîíèëà óæå 
ñàìà. Ñêàçàëà, ùî ¿é ïîäàðóâàëè 
òåëåôîí ³ öå âæå ¿¿ íîâèé íîìåð.

Â³äòîä³, ç 18 æîâòíÿ, âîíè 
ñï³ëêóþòüñÿ êîæåí äåíü. ²ðà ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ¿õ îáñòåæóþòü ë³êàð³, 
ùî õî÷å äîäîìó.

Îäíîãî ðàçó ïîïðîñèëà ìàìó, 
ùîá íàïåðåäîäí³ ¿¿ ïðè¿çäó ïðè-
ãîòóâàëà óëþáëåíó ñòðàâó, íàâ³òü 
äâ³ — õîëîäåöü ³ áîðù. Íå ðàç 
ãîâîðèëà ìàì³, ùî òàêîãî ñìà÷-
íîãî õîëîäöþ ³ òàêîãî áîðùó 
í³õòî íå ãîòóº.

— ß âæå âñå çàêóïèëà íà õî-
ëîäåöü, — êàæå ïàí³ Ãàëèíà. — 
×åêàþ…

ßêîñü ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ìàìà 
çàïèòàëà, ùî ìîæíà äî÷ö³ ïåðå-
äàòè â ë³êàðíþ? Ìîæå, ä³â÷àòàì. 
²ðà ñêàçàëà, ùî âêëþ÷àº ãó÷íèé 
çâ’ÿçîê ³ ä³â÷àòà ñàì³ ñêàæóòü.

— À ä³â÷àòà ïî÷àëè îäíà 
ç-ïåðåä îäíî¿ äÿêóâàòè ìåí³, — 
ãîâîðèòü Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà. — 
Êàæóòü, òàêà áîéîâà ó âàñ ²ðèíà, 
âñ³õ íàñ ï³äòðèìóâàëà, êàçàëà, ùî 
âñå áóäå äîáðå. À ùî ïåðåäàòè? 
Ìè á ñàëà õîò³ëè, àëå ïîêè ùî 
ë³êàð³ ïðîñÿòü, ùîá òðîõè çà-
÷åêàëè.

Â îäíîìó ³ç ñí³â òàòî 
ñêàçàâ: «Òîá³ ïîðà 
äîäîìó». ×åðåç äåíü 
¿õ îáì³íÿëè. Ìàìà 
ñëóõàëà öå ³ ìîâ÷êè 
âèòèðàëà ñëüîçè

Під час однієї з телефонних роз-
мов мама Ірини запитала її про 
полон. Зрозуміло, що їй хотілося 
розділити те, що дочку болить.
— Чую у слухавку, Ірина почала 
схлипувати, — продовжує роз-
повідь пані Галина. — Тоді трохи 
заспокоїлася і сказала: «Мамо, 
не питай мене більше про це…»
Пані Стогній одна із звільнених 
108-ми полонених, з якою всти-
гли поспілкуватися телевізійники. 
Вона розповіла, що її утримували 
за гратами у різних містах росії — 
Таганрозі, Бєлгородській, Курській 

областях, Севастополі. Спершу 
розмістили в Оленівці, яку пізніше 
рашисти обстріляли і де загинуло 
понад 50 полонених.
Повідомила, що до полонених 
неодноразово застосовували 
тортури, били.
— Бувало підвішували, кип’ятком 
обливали, все було, — говорила 
визволена з полону. — Пораненим 
допомагали відправитися на той 
світ.
Під час перебування у Таганрозі 
навіть на вулицю не виводили.
Якщо тихо співали гімн росії, 

били. Бувало, змушували співати 
по 15 разів поспіль. І це повто-
рювалося кожен день у кожній 
тюрмі.
Змушували прийняти російське 
громадянство. Знаю, що семеро 
людей погодилися на це.
— Якщо буде потрібно, я готова 
знову стати у стрій, — говорить 
пані Ірина. — Але зараз хочу трохи 
«підремонтуватися», приїхати до-
дому і побути з мамою.
А ще вона упевнена в тому, що 
«ми свою Україну обов’язково 
захистимо».

«Починає плакати, коли запитую про полон»

Ірина повернулася з полону 17 жовтня. Відтоді щодня спілкується з мамою по телефону
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У «Епіцентрі» в наявності є три різ-
новиди світловідбивних брасле-
тів. Найдешевший з оксамитовою 
підкладкою, розміром 3x34 см, 
можна придбати за 55 гри-
вень. Також можна придбати 
такий же за розміром браслет 
за 99 гривень. Продають і комп-
лектом, в якому п’ять браслетів, 
за 219 гривень.
У маркетплейсі Rozetka продають 

різні світловідбивальні брелоки 
за 50–60 гривень. Також є брас-
лети-флікери в наявності, ціни 
на них стартують від 29 гривень 
за найдешевший. В середньому 
вони коштують — 60–100 гри-
вень. Придбати також можна 
стрічку зі світловідбиваючими на-
клейками на одяг за 140 гривень.
Купити світловідбивальні еле-
менти можна й у туристичних 

чи веломагазинах. До прикладу, 
у «Велохаусі» на Хмельницькому 
шосе є у наявності брелоки-фліке-
ри за 20 гривень. Продають також 
браслети за 50 та 70 гривень.
У магазині «Велоліга» можна 
купити світловідбиваючу стрічку 
на ногу за 67 гривень.
Придбати флікери також можна 
у магазинах канцтоварів та турис-
тичного спорядження.

Скільки коштують світловідбиваючі засоби?

÷èíîì íå ï³äñâ³÷óþòüñÿ», — ãî-
âîðèòü Ñåðã³é Ïîë³ùóê.

Â³ííè÷àíèí Â³êòîð Áàëàêò³î-
íîâ êàæå, ùî ùå íå ìàº ñâ³ò-
ëîâ³äáèâàëüíèõ åëåìåíò³â, àëå 
ïëàíóº ¿õ ïðèäáàòè. À ì³ñòÿíèí 

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Ñóòåí³º âæå ðà-
í ³øå ,  â óëè÷íå 
îñâ³òëåííÿ íà ïåâ-
íèé ïåð³îä íå ïðà-

öþº, òîìó ó ïîë³ö³¿ çàêëèêàþòü 
ïàì’ÿòàòè ïðî âàøó áåçïåêó 
â òåìíó ïîðó äîáè.

«Áóäüòå ïîì³òíèìè ó òåìðÿ-
â³ — îäÿãàéòå ñâ³òëîâ³äáèâí³ 
åëåìåíòè. Äëÿ âàøî¿ çðó÷íîñò³ 
îáèðàéòå ôë³êåðè ó áóäü-ÿêîìó 
âèãëÿä³: áðàñëåòè, íàêëåéêè, 
ñòð³÷êè, æèëåòè, åëåìåíòè àáî 
íàâ³òü ðåôëåêòèâíèé îäÿã. Òàêîæ 
ïàì’ÿòàéòå ïðî áåçïåêó äèòèíè: 
ïðèêð³ï³òü ôë³êåð íà ðþêçàê, 
øàïêó, âçóòòÿ òîùî. Òðèìàºìîñÿ 
ðàçîì ³ äáàºìî ïðî áåçïåêó», — 
êàæóòü ó Íàöïîë³ö³¿.

Òåìðÿâà ñïðàâä³ º âèêëèêîì äëÿ 
ï³øîõîä³â òà âîä³¿â. Äî ïðèêëàäó, 
25 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ âîä³é àâòîìî-
á³ëÿ Lifan 520GX íà¿õàâ íà ï³øî-
õîäà. ×îëîâ³ê ïåðåòèíàâ ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó âóëèö³ ïî ðîçì³òö³ íåðå-
ãóëüîâàíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó 
â òåìíó ïîðó äîáè. Ó ðåçóëüòàò³ 
àâàð³¿ ï³øîõ³ä îòðèìàâ òðàâìè òà 
çíàõîäèòüñÿ ó ë³êàðí³.

— Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è º 
îñâ³òëåííÿ íà âóëèöÿõ ÷è íåìàº, 
âîä³¿ ïîâèíí³ ïåðåä âè¿çäîì 
ïåðåâ³ðèòè ñïðàâí³ñòü îñâ³ò-
ëþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà ñâîºìó 
àâòîìîá³ë³. À òàêîæ äîòðèìóâà-
òèñÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, 
îáèðàòè áåçïå÷íó øâèäê³ñòü 

ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîãîäíèõ 
óìîâ, — ãîâîðèòü ðå÷íèöÿ â³-
ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òå-
òÿíà Ïëàõîòíþê. — Ùî æ ñòîñó-
ºòüñÿ ï³øîõîä³â, òî â òåìíó ïîðó 
ìè ðåêîìåíäóºìî îáèðàòè ñâ³òë³ 
ðå÷³. À íà íåîñâ³òëåíèõ ä³ëÿí-
êàõ íîñèòè ôë³êåðè, ÿê³ áóäóòü 
ðîáèòè ï³øîõîä³â ïîì³òíèìè 
â òåìðÿâ³. ßêùî âè âèõîäèòå 
íà âóëèöþ ââå÷åð³ ç³ ñâî¿ìè 
äîìàøí³ìè òâàðèíàìè, òî ðå-
êîìåíäóºìî ùå é ¿ì ïðèäáàòè 
íàøèéíèêè, ÿê³ ñâ³òÿòüñÿ. ßêùî 
ó âàñ áóäå óâ³ìêíåíèé ë³õòàðèê 

íà òåëåôîí³, òî öå çá³ëüøóº 
øàíñè, ùî âàñ ïîáà÷àòü íà äî-
ðîç³. Àëå ë³õòàðèê íå çàì³íþº 
ôë³êåðè.

Ìè çàïèòàëè â³ííè÷àí, ÷è ìà-
þòü àáî ïëàíóþòü âîíè êóïèòè 
ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷³ çàñîáè äëÿ 
ïåðåñóâàííÿ âóëèöÿìè Â³ííèö³ 
ó òåìíèé ÷àñ äîáè?

«ß âîä³é. Æîäíîãî äèñêîì-
ôîðòó íå â³ä÷óâàþ. Â³ä÷óâàþ 
íåñòðèìíó ëþòü, êîëè ëþäè 
â îäÿç³ óñ³õ â³äò³íê³â ñ³ðîãî ðàï-
òîâî âèíèêàþòü ïåðåä êàïîòîì 
íàâ³òü íà ïåðåõîäàõ, ÿê³ æîäíèì 

ЯК І ЗА СКІЛЬКИ ЗРОБИТИ СЕБЕ 
ВИДИМИМ НА ДОРОЗІ У ТЕМРЯВІ
Актуально  Пішоходам потрібно бути 
помітними у темний час доби. Це стало 
ще більш актуальним, коли відсутнє 
вуличне освітлення через економію 
електроенергії в країні. Розповідаємо, як 
убезпечити себе на дорозі у темну пору

ßêùî âè âèõîäèòå 
ââå÷åð³ ç³ ñâî¿ìè 
äîìàøí³ìè òâàðèíàìè, 
òî âàðòî ùå é ¿ì 
ïðèäáàòè íàøèéíèêè, 
ÿê³ ñâ³òÿòüñÿ â òåìðÿâ³

Темрява є справді викликом для пішоходів та водіїв. Тому поліцейські нагадують про 
необхідність мати на своєму одязі світловідбиваючі елементи

Äåíèñ Êîâàëü÷óê ãîâîðèòü, ùî 
êóïèâ ¿õ ùå ó 2017-ìó.

«ß ïðèäáàëà áðàñëåòè ç³ ñâ³òëî-
â³äáèâàþ÷èìè åëåìåíòàìè çàäîâ-
ãî äî òîãî, ÿê ñ³ëà çà êåðìî. Òåïåð 
ðîçóì³þ, ÿê ïðàâèëüíî â÷èíèëà. ² 

ÿ â³ä÷óâàþ âäÿ÷í³ñòü äî âñ³õ, õòî 
ðîáèòü òàê ñàìî, îñîáëèâî, êîëè 
áàòüêè ï³êëóþòüñÿ, ùîá ¿õ ä³òåé 
áóëî ïîì³òíî íå ëèøå íà ï³øî-
õ³äíîìó ïåðåõîä³, à é ó äâîð³», — 
ðîçïîâ³äàº Îëüãà Êîçüìåíêî.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Â³ííè÷àíêà Í³íà Âëàäèìè-
ðåöü ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè äîïîìàãàëà íàøèì 
á³éöÿì. Ïåðåäàâàëà ñàìîðîáí³ 
ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè ³ ê³ê³ìîðè, ÿê³ 
ïëåëà ó øêîë³. Âîíè é ïîïðîñèëè 
ó íå¿ îêîïí³ ñâ³÷êè. Òåïåð ðàçîì 
³ç 93-ð³÷íîþ ìàìîþ ùîäíÿ âè-
ãîòîâëÿþòü ñâ³÷êè íà ïåðåäîâó. 
Ìàéñòåðíþ îáëàøòóâàëè ó ñåáå 
âäîìà. Çà äåíü âîëîíòåðêè ðî-
áëÿòü äî ñ³ìäåñÿòè ñâ³÷îê. Äëÿ 
öüîãî ï³ä³ãð³âàþòü â³ñê òà çàëèâà-
þòü ó æåðñòÿí³ áàíêè. Ïðîöåäóðó 
ïîâòîðþþòü òðè÷³, àäæå â³ñê ìàº 
ïðîñî÷èòè ãí³ò ³ êàðòîí.

Â³ííè÷àíêà çà äîïîìîãîþ 
íåáàéäóæèõ óêðà¿íö³â íåùîäàâ-
íî ïðèäáàëà ïëèòó òà â³ñê, ùîá 
ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó. Äîïîìàãà-
þòü ¿é ³ ç æåñòÿíèìè áàíêàìè â³ä 
êîíñåðâ³â, êàðòîíîì çàáåçïå÷óº 
ìàãàçèí.

— Ìè â òåïë³, à óÿâëÿºòå, ÿê 

¿ì, á³äíèì, çàðàç òàì, íà íóë³? — 
êàæå Í³íà. — Â ê³íö³ æîâòíÿ îá³-
öÿþòü ìîðîçè. Ëþäîíüêè, ïðîøó 
âàñ, ìîëþ, áëàãàþ — äîïîìîæåìî 
íàøèì äîðîãèì õëîïöÿì âèñòî-
ÿòè, ïåðåæèòè ³ ïåðåìîãòè öþ 
ìîðîçíó, âîºííó çèìó. Àäæå âîíè 
òàì íå ëèøå çà ñåáå âîþþòü, à é 
çà êîæíîãî ç íàñ. Ïàì’ÿòàéìî öå 
³ äÿêóéìî ¿ì.

Ðàçîì ³ç âîëîíòåðñòâîì, Í³íà 
âñòèãàº äîãëÿäàòè çà ìàò³ð’þ, ÿêà 
íå ìîæå ñàìîñò³éíî õîäèòè. Äëÿ 
93-ð³÷íî¿ ïàí³ Îëåíè öå íå ïåð-
øà â³éíà, âîíà çíàº, ùî çíà÷èòü 
òåïëî äëÿ á³éöÿ â õîëîäíó ïîðó. 
Òîìó íåõîäÿ÷à æ³íêà ç óñ³õ ñèë 
äîïîìàãàº äîíüö³.

— Êàæóòü, ùî çàâäÿêè òàêèì 
ñâ³÷êàì íàø³ á³éö³ ìîæóòü ç³ãð³-
òèñÿ òà çàâàðèòè ÷àé, — ç³ ñëüî-
çàìè íà î÷àõ ãîâîðèòü æ³íêà. — 
ßêáè æ ÿ ìîãëà, òî á ³ íåáî ¿ì 
ïðèõèëèëà.

Ìàéñòðèí³ ãîâîðÿòü, ùî õî÷óòü 
ÿêíàéøâèäøî¿ ïåðåìîãè Óêðà-

¿íè, àáè âæå íå áóëî ïîòðåáè 
ñòâîðþâàòè îêîïí³ ñâ³÷êè, à âñ³ 
çàõèñíèêè ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó 
æèâèìè ³ íåóøêîäæåíèìè.

— Òàêà ñâ³÷êà ãîðèòü äî ÷îòè-
ðüîõ ãîäèí. Êîæåí áîºöü ìîæå ¿¿ 
âçÿòè â êèøåíþ, à ïîò³ì çàïàëè-
òè ïðè íåîáõ³äíîñò³. Â õîëîäíó 
í³÷ õî÷ òðîõè ç³ãð³ºòüñÿ, — ðîç-
ïîâ³ëà âîëîíòåðêà Í³íà. — ×àñ-
òî äî ìåíå òåëåôîíóþòü ìàòåð³ 
á³éö³â òà ïðîñÿòü: «Äàéòå ê³ëüêà 
ñâ³÷îê ñèíó íà ïåðåäîâó». Çâ³ñ-
íî, ìè çóñòð³÷àºìîñÿ ³ ÿ äàþ. 
Ïî ÿùèêó â³äïðàâëÿþ á³éöÿì 
÷åðåç êîìàíäèð³â àáî âîëîí-
òåð³â.

Ùîá ÿêíàéøâèäøå íàáëèçè-
òè ñï³ëüíó ïåðåìîãó, é íàäàë³ 
ïðàöþâàòèìóòü íà áëàãî ð³äíî¿ 
êðà¿íè. À ïîêè âîëîíòåðêè ïðî-
ñÿòü äîïîìîãè â³ííè÷àí. Ìàé-
ñòðèíÿì áðàêóº âîñêó ³ ïàðàô³íó. 
Ïîä³ëèòèñü ìàòåð³àëàìè ìîæíà, 
çâ’ÿçàâøèñü ³ç âîëîíòåðàìè çà òå-
ëåôîíîì: 097-034-24-14 (Í³íà).

«Якби я могла, то б і небо їм прихилила». Разом із 
93-річною матір’ю виготовляють окопні свічки

Щодня до 70 свічок робить Ніна Владимирець разом з 
пані Оленою. Майстерню облаштували у себе вдома, картон і 
банки у них є, а от парафіну та воску бракує
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

АНДРІЙ КАРПОВИЧ, ЛІКАР

Так, у нас немає світла. Так, ми сидимо 
в темряві. Але, як казав Еріх Марія 
Ремарк: «В темні часи добре видно 
світлих людей». Все буде Україна!

ПРЕССЛУЖБА «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА 
КЛІНІКА ПРОФЕСОРА СЕРГІЄНКА»

Äîñë³äæåííÿ, â ÿêîìó áðàëà ó÷àñòü 
ãðóïà  ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ ìåäèê³â, 
âïåðøå â³äçíà÷èëè íàéâèùîþ íàãî ðîäîþ 
íà Êîíãðåñ³ ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâèõ 
äîñë³ä æåíü ç îôòàëüìîëîã³¿ EVER.

²ñïàíñüêà Âàëåíñ³ÿ 13–15 æîâòíÿ 
ãîñòèííî  ïðèéìàëà ó÷àñíèê³â 23-ãî Êîíã-
ðåñó ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü 
ç îôòàëüìîëîã³¿ EVER. Íà öüîìó ïðåñ-
òèæíîìó ôîðóì³ íåçàëåæíå æóð³ ùîð³÷íî 
îáèðàº êðàù³ ºâðîïåéñüê³ äîñë³äæåííÿ. 
Öüîãî ðîêó ïîíàä 600 àâòîð³â ïðåçåíòó-
âàëè ñâî¿ ðîáîòè.

— Â ²ñïàí³¿ íàñ ÷åêàâ óñï³õ. Ðîáîòà 
ãðóïè  àâòîð³â ç Â³ííèö³, Îäåñè, Òåðíî-
ïîëÿ, à òàêîæ  Í³ìå÷÷èíè òà Äàí³¿ çäîáóëà 
ïåðøå ì³ñöå ñåðåä äîñë³äíèöüêèõ ðîá³ò ³ç 
ñ³òê³âêè.  Öå ïåðøèé òàêèé âèñîêèé çäîáó-
òîê óêðà¿íñüêèõ îôòàëüìîëîã³â íà EVER, — 
ãîâîðèòü äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð 
Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ Ñåðã³ºíêî.

Ñï³ëüíà åêñïåðèìåíòàëüíà ðîçðîáêà ãðó-
ïè óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ â÷åíèõ áóëà 
ïðèñâÿ÷åíà ðîçðîáö³ áåçøîâíèõ ìåòî ä³â 
ïîºäíàííÿ òêàíèí ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿.  Ìåòî-
äîì âèñîêî÷àñòîòíîãî åëåêòðîçâàðþâàííÿ 
òêàíèí îêà äîñë³äíèêàì âäàëîñÿ äîñÿãòè 
ì³öíîãî òà ìàëîòðàâìàòè÷íîãî ç’ºäíàííÿ 
âæå íà îïåðàö³éíîìó ñòîë³.

ПОНАД СТО РОКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Ïåðøèé êîíöåïòóàëüíèé ïðîðèâ ó ë³êó-

âàíí³ â³äøàðóâàíü ñ³òê³âêè íàëåæèòü 
ïðîôå ñîðó îôòàëüìîëîã³¿ ç Ëîçàííè Æóëþ 
Ãîí³íó. Â³í ïðîâîäèâ ñâî¿ äîñë³äæåííÿ 
ó ìàëåñåíüê³é ëàáîðàòîð³¿, äå ó 20-òèõ 
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ä³éøîâ âèñíî-
âêó, ùî ïðè÷èíîþ â³äøàðóâàíü ñ³òê³âêè 
ó ïàö³ºíò³â º ¿¿ ðîçðèâ. À çãîäîì âèíàéøîâ 
³ ìåòîä, ÿêèé äîïîìàãàâ öåé ðîçðèâ «çàê-
ðèòè» — ïðîöåäóðó ïðèïàëþâàííÿ. Öå é 
áóëà ïåðøà â ³ñòîð³¿ óñï³øíà îïåðàö³ÿ ç 
ë³êóâàííÿ â³äøàðóâàííÿ ñ³òê³âêè.

— Âäàâàíà ïðîñòîòà ìåòîäèêè Ãîí³íà  
ñïàíòåëè÷èëà ñó÷àñíèê³â, — âäàºòüñÿ 
äî ³ñòîðè÷íîãî åêñêóðñó ïðîôåñîð Ñåð-
ã³ºíêî. — Ïîïðè òå, ùî åôåêòèâí³ñòü 
ë³êó âàííÿ çðîñëà ç íóëÿ äî ôàíòàñòè÷íèõ 
äëÿ òîãî ÷àñó 30%, ðåøòó ñâîãî æèòòÿ 
øâåéöàðåöü âèòðàòèâ íà â³äâ³äóâàííÿ 
÷èñëåííèõ ìåäè÷íèõ ç³áðàíü, äå äîâî-
äèâ, ùî éîãî ìåòîä — íå ÿêåñü øàðëàòàí-
ñòâî, à ðåàëüíèé  ïðîðèâ ó îôòàëüìîëîã³¿. 
Íà ùàñòÿ, ïîðÿä áóëè òàëàíîâèò³ ó÷í³ òà 
ïîñë³äîâíèêè, ÿê³ ïðîäîâæèëè òà âäîñêî-
íàëèëè ìåòîä Ãîí³íà. Ïîñòóïîâî åôåê-
òèâí³ñòü òàêèõ îïåðàö³é ï³äâèùóâàëàñü, 
âäÿ÷íèõ ïàö³ºíò³â ñòàâàëî äåäàë³ á³ëüøå, 
àëå ñàì ïðîöåñ «ïëîìáóâàííÿ» çàëèøàâñÿ 
äîñèòü òðàâìàòè÷íèì.

² îñü ìèíóëî ïîíàä ñòîë³òòÿ. Òåïåð 
îôòàëüìîëîãè âèêîíóþòü ïðîöåäóðó 
êîàãóëÿö³¿  ìàêñèìàëüíî òî÷íî ³ øâèä-
êî — çà äîïîìîãîþ ëàçåðà.

— Çäàâàëîñÿ á, öå âåëè÷åçíèé êðîê 
óïåðåä  â ïîð³âíÿíí³ ç òèì, ùî áóëî 
çà ÷àñ³â  Ãîí³íà. Àëå íàâ³òü òàêà ïðîãðå-
ñèâíà òåõíîëîã³ÿ ìàº ñâîþ ñïåöèô³êó. 

Çîêðåìà, âèìàãàº òðèâàëîãî ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíîãî ïåð³îäó, ùîá çàïîá³ãòè óñêëàä-
íåííÿì. Çâàæàéìî òàêîæ íà òå, ùî ï³ä 
÷àñ îïåðàö³¿ ë³êàð³ çìóøåí³ íàïîâíþâàòè 
îêî ïàö³ºíòà ñïåö³àëüíèì ãàçîì, ÷è ñèë³-
êîíîì. À öå òåæ íå éäå íà êîðèñòü òàêîìó 
äåë³êàòíîìó îðãàíó, — ïîÿñíþº ïðîôåñîð 
Ñåðã³ºíêî.

ГЕНІЙ ПАТОНА НА СЛУЖБІ 
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Çâàðþâàííÿ æèâèõ òêàíèí ó ìåäèöèí³  — 
öå, ìàáóòü, íàéâ³äîì³øèé ³ âèçíàíèé âñ³ì 
ñâ³òîì ñóòî óêðà¿íñüêèé âèíàõ³ä. Àêàäåì³ê 
Áîðèñ Ïàòîí ðîçðîáëÿâ éîãî â êîëåêòèâ³ 
ç ôàõ³âöÿìè ³íæåíåðíîãî òà ìåäè÷íîãî 
ïðîô³ ë³â. Ñóòü ïðîöåñó åëåêòðîçâàðþâàííÿ  
ïîëÿãàº â ïîºäíàíí³ ì’ÿêèõ òêàíèí â ïðî-
öåñ³ õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ çà äîïîìîãîþ 
âèñîêî÷àñòîòíîãî åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó. 
Çà éîãî äîïîìîãîþ ïðîâåäåíî âæå òèñÿ÷³ 
óñï³øíèõ îïåðàö³é. Ìåòîä çàñòîñîâóþòü 
ïðè îïåðàö³ÿõ íà øëóíêó, ñå÷îâîä³, ïðÿì³é 
êèøö³, âèäàëåíí³ ãëàíä òà ³í.

— Àëå îêî — íå øëóíîê, âîíî ìàº 
ñâîþ ñïåöèô³êó, — êàæå ïðîôåñîð Ñåð-
ã³ºíêî. — Ùîá ïî÷àòè âèêîðèñòîâóâàòè 
ìåòîä Ïàòîíà â îôòàëüìîëîã³¿, ïîòð³áí³  
áóëè äîäàòêîâ³ äîñë³äæåííÿ, çîâñ³ì ³íø³ 
³íñòðóìåíòè, íîâà ìåòîäîëîã³ÿ. ² çíîâó æ 
òàêè ïðîðèâ ó ö³é ñôåð³ çðîáèâ óêðà¿-
íåöü — òàëàíîâèòèé îäåñüêèé õ³ðóðã 
Ìèêîëà Óìàíåöü. Â³í º îäíèì ç àâòîð³â 
ìåòîäó åëåêòðîçâàðþâàííÿ òêàíèí îêà. 
Éîãî ³ííîâàö³éíèé ìåòîä ñâîãî ÷àñó âæå 
áóâ â³äçíà÷åíèé ºâðîïåéñüêîþ íàãîðîäîþ, 
à öüîãîð³÷ íà êîíãðåñ³ EVER éîãî âíåñîê 
ó ñï³ëüíó ðîçðîáêó âøàíîâàíèé âäðóãå.

БЕЗ ПРЯМОГО ВТРУЧАННЯ 
В СЕРЕДИНУ ОКА

Îñíîâà ïðîäåìîíñòðîâàíîãî óêðà¿í-
ñüêèìè íàóêîâöÿìè â ²ñïàí³¿ ìåòîäó — 
ìèòòºâå ç’ºäíàííÿ ñ³òê³âêè òà òàêà òåõí³-
êà âèêîíàííÿ, ÿêà äîçâîëÿòèìå õ³ðóðãàì 
âèêî íóâàòè îïåðàö³þ ì³æ îáîëîíêàìè îêà 
÷åðåç ìàëåíüêèé ðîçð³ç ñêëåðè.

— Çàðàç ìè ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá 
âçàãàë³ îá³éòèñü áåç ïðÿìîãî âòðó÷àííÿ 
â ñåðåäèíó îêà, — ðîçïîâ³äàº ïðîôåñîð 
Ñåðã³ºíêî. — Çà ð³âíåì ñêëàäíîñò³ öå 
äåùî ñõîæå íà åíäîâàñêóëÿðíó õ³ðóðã³þ, 
êîëè îïåðàö³þ âèêîíóþòü çà äîïîìîãîþ 
ñïåö³àëüíèõ ì³í³àòþðíèõ ³íñòðóìåíò³â, 
ÿê³ ââîäÿòüñÿ ÷åðåç òî÷êîâèé ïðîêîë 
àðòåð³¿ àáî âåíè â áóäü-ÿêèé îðãàí ï³ä 
êîíòðîëåì ñïåö³àëüíèõ ðåíòãåíîä³àãíîñ-
òè÷íèõ ñèñòåì.  Íàø ìåòîä äîâîäèòü, ùî 
îêî ìîæíà  îïåðóâàòè òàê ñàìî. Öå áóäå 

íå ïðîñòî åôåêòèâíî, àëå ùå é áåç çàéâèõ 
òðàâì, áåç áóäü-ÿêîãî äèñêîìôîðòó, áåç 
òðèâàëîãî ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó.

Ïðîôåñîð ïðèãàäóº, ùî ùå äâà ðîêè 
òîìó ïîáà÷èâ öþ ïåðñïåêòèâó ³ ðàçîì ç³ 
ñâî¿ì ó÷íåì, òàëàíîâèòèì âèïóñêíèêîì 
Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Ïèðîãîâà Îìàðîì Ñàóäîì ðîçïî÷àâ 
äîñë³äæåííÿ  ó öüîìó íàïðÿìêó.

— Ïåðøó ÷àñòèíó äîñë³äæåíü, ÿêó ìè 
ïëàíóâàëè ïðîäîâæèòè çà êîðäîíîì, 
çàê³í÷èëè  ÿêðàç ïåðåä ïî÷àòêîì ïîâíî-
ìàñøòàáíîãî ðîñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ, — 
ïðèãàäóº ïðîôåñîð Ñåðã³ºíêî. — Îìàð 
âèë³òàâ ç óêðà¿íñüêîãî àåðîïîðòó â Í³ìå÷-
÷èíó áóêâàëüíî çà äâ³ ãîäèíè äî ïî÷àòêó 
â³éíè. ß âèëåò³â — çà äâ³ ãîäèíè äî íüîãî.

Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðåäñòàâëåíî¿ ó ªâðîï³ 
äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ïðèñâÿ÷åíà ìîð-
ôîëîã³¿, ïðè öüîìó ÿê³ñòü ã³ñòîëîã³÷íèõ 
çðàçê³â áóëà âèñîêî îö³íåíà æóð³ EVER. 
Öþ ÷àñòèíó ðîáîòè âèêîíóâàâ Àíàòîë³é 
Ïåòðîâè÷ Êîðîëü — äîöåíò, çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè ã³ñòîëîã³¿ Â³ííèöüêîãî ìåäè÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðè öüîìó óñï³õ, ÿêèé 
âèêëèêàëà óêðà¿íñüêà îôòàëüìîëîã³÷íà 
³ííîâàö³ÿ ó Âàëåíñ³¿, áåççàïåðå÷íî äîâî-
äèòü — íàâ³òü ïîïðè â³éíó çóïèíÿòèñü 
íà öüîìó åòàï³ âæå ïðîñòî íå ìîæëèâî. 
Òðåáà ïðîäîâæóâàòè äîñë³äæåííÿ.

— Ìè ïðîâåëè ïîïåðåäí³ ïåðåìî-
âèíè ç ºâðîïåéñüêèìè êîëåãàìè òà 
íàéáëèæ÷èì  ÷àñîì ïðîäîâæèìî íàøó 
ðîáîòó â ×åõ³¿.  Äî ïðîºêòó äîëó÷èâñÿ  
Ëþáîìèð Ëèòâ³í÷óê  — ì³é ó÷åíü, à çàðàç  

ïðîâ³äíèé  íàóêîâåöü ó êë³í³ö³ Ã³ññåíà 
(Í³ìå÷÷èíà) . Ïàö³ºíò³â ç òàêèìè  ïðîáëå-
ìàìè, ÿê³ çìîæå åôåêòèâíî âèð³øèòè  íàøà 
ìåòîäèêà  — äóæå áàãàòî. À ï³ä ÷àñ â³éíè 
ê³ëüê³ñòü òàêèõ çâåðíåíü, íà æàëü, ò³ëüêè 
çðîñòàº.  ß çàâæäè  ï³äòðèìóâàâ ðîçâèòîê  
â³ò÷èçíÿíèõ  òåõíîëîã³é. Çðîùóâàòè  
ñâîº íàáàãàòî âàæ÷å, í³æ êóïóâàòè ÷óæ³ 
ðîçðîáêè.  Àëå ðåçóëüòàò òîãî âàðòèé. 
Êîëè çìîæåìî ÷àñò³øå äåìîíñòðóâàòè  
ÿê³ñíèé òà ö³êàâèé íàóêîâèé ïðîäóêò, 
áóäåìî øàíîâàíèìè  ó ªâðîï³ íå ëèøå 
çà ìóæí³ñòü òà ñò³éê³ñòü íà ïîë³ áîþ, — 
âèñëîâëþº ñâî¿ ïåðåêîíàííÿ ïðîôåñîð 
Ñåðã³ºíêî.

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ EVER
European Association for Vision and Eye 

Research (EVER) — íåêîìåðö³éíà îðãàí³-
çàö³ÿ, ÿêà ñòèìóëþº äîñë³äæåííÿ òà 
ïîøèðåííÿ  çíàíü ó ãàëóç³ îôòàëüìîëîã³¿ 
òà íàóêè ïðî ç³ð çà äîïîìîãîþ çóñòð³÷åé , 
ïóáë³êàö³é  òà îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ ì³æ óñ³ìà  
¿¿ ó÷àñíèêàìè. EVER ïðàãíå çàîõî ÷óâàòè 
ð³çí³ àñïåêòè äîñë³äæåíü çîðó, à òàêîæ 
ñïðèÿòè âçàºìí³é ñï³âïðàö³ ì³æ ð³çíèìè 
ôàõ³âöÿìè òà ³íñòèòóòàìè ç óñüîãî ñâ³òó.

+380 (432) 55-75-75,
+380 (67) 430-59-99
âóë. Ïèðîãîâà, 47 À, 

(ÒÐÖ «²çóìðóä», 4 ïîâåðõ), ì. Â³ííèöÿ
Ñàéò: https://sergienko.com.ua/
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áóäèíêó âñòàíîâèâ òóðí³ê. Äî-
òðèìóâàâñÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ — íå ïèâ, íå ïàëèâ.

Ìàçóðåíêî áîëÿ÷å ïåðåæèâ 
âòðàòó äâîõ ñâî¿õ äðóç³â. Òàê 
ñàìî íà â³éí³ îá³ðâàëîñÿ æèòòÿ 
äåêîãî ç îäíîêëàñíèê³â. Çà ñëî-
âàìè ïàí³ Þë³¿, öå çì³íèëî áðà-
òà. Âîíà áà÷èëà, ùî â³í ãîòóºòüñÿ 
òåæ ³òè âîþâàòè.

Çàïèòóþ, ÷è Ïåòðî ðàäèâñÿ 
ç íåþ, ç ìàìîþ ïåðåä òèì, ÿê 
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ éòè äîáðî-
âîëüöåì?

— Í³÷îãî é ñëîâà íå ãîâîðèâ 
íàì ïðî öå, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Ïîâ³äîìèâ óæå, 
êîëè áóâ ó Æèòîìèð³ íà ïîë³-
ãîí³.

СЕСТРА ДОПОМОГЛА КУПИТИ 
НАДІЙНИЙ «БРОНИК»…

Çà ñëîâàìè ïàí³ Þë³¿, ñïåð-
øó áðàò çàïèñàâñÿ ó Òåðîáîðî-
íó. Ïîò³ì ï³øîâ ó â³éñüêêîìàò 
ïðîñèòèñÿ äîáðîâîëüöåì. Éîãî 
âçÿëè íå îäðàçó.

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

— Ò³ëüêè òåïåð 
ä³çíàëàñÿ, ÿê áàãàòî 
ó ìîãî áðàòà äðó-
ç³â, — ðîçïîâ³äàº 

ñåñòðà Ïåòðà Ìàçóðåíêà ïàí³ 
Þëÿ. — Òåëåôîíóþòü, ïèøóòü, 
âèñëîâëþþòü ñï³â÷óòòÿ…

¯¿ îñîáëèâî âðàçèëè äçâ³íêè 
äâîõ ñòàðøèõ ÷îëîâ³ê³â. Êàæå, 
äîðîñë³ ëþäè, à ïëàêàëè, ÿê ìàë³ 
ä³òè, íå ìîãëè ñòðèìàòè ñë³ç. Íà-
ñê³ëüêè âîíè ëþáèëè ³ ïîâàæàëè 
Ïåòþ!

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ¿¿ 
áðàò ùå íå ñòâîðèâ ñ³ì’þ. Çàòå 
â³í äóæå ò³øèâñÿ ïëåì³ííèêàìè! 
Ó éîãî ñåñòðè òðîº ä³òåé. Âîíè 
ðàä³ëè êîæí³é çóñòð³÷³ ç äÿäü-
êîì Ïåòðîì. Ãðàëè ç íèì â ³ãðè, 
îòðèìóâàëè ïîäàðóíêè…

² â äîðîñëèõ, ³ â ä³òåé ñåðöÿ 
ñïîâíåí³ ñìóòêîì â³ä íåïî-
ïðàâíî¿ âòðàòè. Ïëåì³ííèêè 
ïåðåæèâàþòü áîëþ÷³øå. Ìàìà 
íàìàãàºòüñÿ ¿õ çàñïîêî¿òè. Àëå 
õ³áà öå ìîæíà çðîáèòè, ÿêùî 
ó íå¿ íà îáëè÷÷³ âèäíî, ÿê áî-
ëèòü ñåðöå ³ äóøà â³ä òîãî, ùî 
íåìà òåïåð ó íå¿ áðàòà?

Ç ïàí³ Þë³ºþ ðîçìîâëÿëè, êîëè 
âîíà áóëà ó äîðîç³. Ïîâåðòàëàñÿ ç 
²òàë³¿. ¯çäèëà çàáðàòè ìàìó, ÿêà 
ïåðåáóâàëà ó ö³é êðà¿í³.

Êîëè ¿õàëà â ²òàë³þ, ïî òåëå-
ôîíó íå ñòàëà ïîâ³äîìëÿòè ìàì³ 
ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ. Íå õîò³ëà, 
àáè ìàìà çàëèøàëàñÿ ñàì íà ñàì 
ç ã³ðêîþ íîâèíîþ äàëåêî â³ä íå¿ 
ó ÷óæ³é êðà¿í³. Ïëàíóâàëà ðîçïî-

â³ñòè ïðî âñå, êîëè ïðè¿äå.
Âò³ì, ìàìèíå ñåðöå íå îáìà-

íåø. Æ³íêà â³ä÷óëà, ùî ñòàëîñÿ 
ùîñü íåäîáðå.

— Êîëè ÿ ç äîðîãè çàòåëåôî-
íóâàëà ìàì³ ³ ñêàçàëà, ùî ñêîðî 
óæå ïîáà÷èìîñÿ, ïî÷óëà ó â³äïî-
â³äü ã³ðêå ðèäàííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Þë³ÿ. — Ìàìà âæå çíàéøëà 
³íôîðìàö³þ ïðî Ïåòþ.

ВТРАТИВ ДВОХ ДРУЗІВ
Ïåòðî Ìàçóðåíêî íàâ÷àâñÿ 

ó â³ííèöüê³é øêîë³ ¹ 32. Éîãî 
äîáðå çíàþòü ëþáèòåë³ ôóòáî-
ëó. Â³í ãðàâ çà êîìàíäó «Ñâ³òà-
íîê», áóâ êàï³òàíîì. Êàï³òàí-

ñüêó ïîâ’ÿçêó äîðó÷èëè íå ò³ëüêè 
çà õîðîøó ãðó. Âì³â îðãàí³çóâà-
òè õëîïö³â. À ùå — âèð³çíÿâñÿ 
ñïðàâåäëèâ³ñòþ.

Çàê³í÷èâ ïîë³òåõí³÷íèé òåõí³-
êóì. Çäîáóâ ñïåö³àëüí³ñòü àâòî-
ìåõàí³êà. Ïðàöþâàâ ìåíåäæåðîì 
â îäí³é ³ç êîìïàí³é.

Äðóç³ êàæóòü ïðî íüîãî, ùî 
Ïåòðî í³êîëè áàãàòî íå ãîâîðèâ. 
Çàòå áóâ íàä³éíèé ó áóäü-ÿêèõ 
ñïðàâàõ.

Â³í íå ñëóæèâ ñòðîêîâó ñëóæ-
áó, àëå ãàðòóâàâ ñâîº ò³ëî ñàìî-
òóæêè. Çàéìàâñÿ ñïîðòîì. Á³ëÿ 

«ТІЛО ЗАБИРАЛИ З ПОЛЯ БОЮ З 
РИЗИКОМ ДЛЯ ЖИТТЯ»
Втрата  П’ять днів боєць не дожив 
до своїх 36-ти — Петро Мазуренко 
народився 1 листопада 1986-го. 
Виганяти окупантів пішов добровольцем. 
Рідних не попереджував, аби не стали 
на заваді. Про те, яким був брат, 
розповіла RIA його сестра

26 ñåðïíÿ â³í çàòåëåôîíóâàâ ç 
Æèòîìèðà. Ïåðåä òèì äåê³ëüêà 
ðàç³â ãîâîðèâ, ùîá íå äóìàëà 
éîãî â³äìîâëÿòè, ÿêùî âèð³øèòü 
³òè âîþâàòè.

Ñëóæèâ â³í ó 80-é áðèãàä³ 
ÇÑÓ.

Í³÷îãî íå ïðîñèâ ï³ä ÷àñ òå-
ëåôîííèõ ðîçìîâ. Îäíàê ñåñòðà 
âèð³øèëà ïîäàðóâàòè áðàòîâ³ 
ãàðíó àìóí³ö³þ. Êóïèëà íàä³é-
íèé «áðîíèê», øîëîì, àïòå÷êó.

— Îäíîãî ðàçó Ïåòÿ ðîçïîâ³â 
ïî òåëåôîíó, ùî ïîáðàòèìè çà-
ïèòóâàëè, õòî éîìó ïðèäáàâ òàêó 
íàä³éíó åê³ï³ðîâêó? — êàæå ïàí³ 
Þë³ÿ. — Â³í ç ãîðä³ñòþ â³äïîâ³â 
õëîïöÿì, ùî ó íüîãî äóæå ãàðíà 
ñåñòðà, ÿêà äëÿ áðàòà ãîòîâà íåáî 
ïðèõèëèòè.

КОЛИ ПРОПАВ БЕЗВІСТИ, ЩЕ 
ЖЕВРІЛА НАДІЯ…

Âîñòàííº ñåñòðà ðîçìîâëÿëà ç 
áðàòîì ó ïîíåä³ëîê, 24 æîâòíÿ.

Ïåòðî ïîâ³äîìèâ Þë³, ùî 
ìîæëèâî òèæäåíü ç íèì íå áóäå 

çâ’ÿçêó. Ïîò³ì äîäàâ, ùî íàâ³òü 
äâà òèæí³ òåëåôîí íå âêëþ÷àòè-
ìå. Ïîïðîñèâ íå õâèëþâàòèñÿ.

— ß íå õâèëþâàëàñÿ îäèí 
äåíü, äðóãèé, òðåò³é, à òîä³ ñòà-
ëà øóêàòè, ùî ç áðàòîì ³ äå â³í 
ìîæå áóòè, — ãîâîðèòü ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Äîïîì³ã çíàéîìèé. 
Ï³ñëÿ éîãî ç’ÿñóâàííÿ ³íôîðìà-
ö³¿, ìè îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ, 
ùî Ïåòðî ïðîïàâ áåçâ³ñòè. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèëè 27 æîâòíÿ.

ßê êàæå Þë³ÿ, ó íå¿ ùå æåâ-
ð³ëà íàä³ÿ íà òå, ùî ìîæëèâî 
áðàò ó ïîëîí³, òîìó ç ÷àñîì éîãî 
îáì³íÿþòü.

Àëå íàñòóïíîãî äíÿ, â ï’ÿòíèöþ, 
28 æîâòíÿ, íàä³éøëà ïîõîðîíêà.

Ï³çí³øå ¿é ðîçïîâ³ëè, ùî ò³ëî 
áðàòà õëîïö³ çàáèðàëè ç ïîëÿ 
áîþ ç ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ.

Ðåäàêö³ÿ RIA âèñëîâëþº ùèð³ 
ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, ïîáðàòèìàì, 
äðóçÿì ïîëåãëîãî Ïåòðà Ìàçó-
ðåíêà.

Â³÷íà Ñëàâà Ãåðîþ! Â³÷íà 
ïàì’ÿòü çàõèñíèêó ð³äíî¿ çåìë³.

Ïåòðî Ìàçóðåíêî 
íàâ÷àâñÿ ó øêîë³ ¹32. 
Éîãî äîáðå çíàþòü 
ëþáèòåë³ ôóòáîëó. Â³í 
ãðàâ çà «Ñâ³òàíîê», áóâ 
êàï³òàíîì

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Â³ä 10 æîâòíÿ âîðîã íå ïîëè-
øàº ñïðîá çàïîä³ÿòè ìàêñèìàëü-
íî¿ øêîäè åíåðãåòè÷íîìó ñåêòîðó 
Óêðà¿íè. Ðàêåòè òà äðîíè ðîñ³ÿí 
÷è íå ùîäíÿ á’þòü ïî ï³äñòàí-
ö³ÿõ òà òåïëîâèõ åëåêòðîñòàí-
ö³ÿõ. Íàøà ÏÏÎ ïåðåõîïëþº 
á³ëüø³ñòü âîðîæèõ àòàê, òà äå-
ÿê³ ðàêåòè âñå-òàêè ä³ñòàþòüñÿ 
ê³íöåâî¿ ìåòè, ðóéíóþ÷è íàø³ 
åíåðãåòè÷í³ îá’ºêòè.

Äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ åíåðãîñèñòåìè, 
Óêðà¿íà ñïî÷àòêó çóïèíèëà åêñ-
ïîðò åëåêòðîåíåðã³¿, à ïîò³ì â óñ³õ 
ðåã³îíàõ çàïðîâàäèëè ãðàô³êè 
àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü ñïîæèâà-
÷³â. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «Óêðåíåð-
ãî» Âîëîäèìèð Êóäðèöüêèé ïî-
ÿñíþâàâ, ùî ñàìå çàâäÿêè òàêèì 
â³äêëþ÷åííÿì ìîæíà çáåðåãòè 
áàëàíñ â åíåðãîñèñòåì³.

Â³ííè÷àíè ç ðîçóì³ííÿì ïî-
ñòàâèëèñÿ äî òîòàëüíî¿ åêîíî-

ì³¿ åëåêòðîåíåðã³¿, çìåíøèâøè 
¿¿ âèêîðèñòàííÿ, ÿê ³ ïðîñèëè 
åíåðãåòèêè, ó ï³êîâ³ ãîäèíè. 
Íå ïðîòåñòóâàëè ì³ñòÿíè é ïðîòè 
ãðàô³êà àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü. Òà 
ïðè öüîìó ÷èìàëî íàøèõ ÷èòà÷³â 
íå ìîãëè çáàãíóòè, ÷îìó â óìî-
âàõ òîòàëüíî¿ åêîíîì³¿ â³äïîâ³äí³ 
ñëóæáè íå âèìèêàþòü âóëè÷íå 
îñâ³òëåííÿ ó í³÷íèé ÷àñ?

Ðàí³øå íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìëÿëè, ùî 
çàäëÿ åíåðãîîùàäíîñò³ ó ì³ñò³ 
÷àñòêîâî âèìèêàþòü âóëè÷íå 
îñâ³òëåííÿ. Íàçèâàëè íàâ³òü îá-
ñÿãè çáåðåæåíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿.

«Çàâäÿêè òîìó, ùî ó Â³ííèö³ 
÷àñòêîâî íå âìèêàþòü ë³õòàð³, 
âäàëîñü çåêîíîìèòè 42 000 êÂò. 
Ìè ïðîñèìî â³ííè÷àí ç ðîçó-
ì³ííÿì ïîñòàâèòèñü äî òàêèõ 
çàõîä³â, òîìó ùî çàðàç äëÿ íàñ 
âàæëèâî ïåðåæèòè íàéòÿæ÷èé 
îïàëþâàëüíèé ñåçîí çà âñ³ ðîêè 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà çàëè-
øèòèñÿ ç³ ñâ³òëîì», — ãîâîðèâ 

äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà Â³òàë³é Ì³ñåöü-
êèé.

Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïîÿñíþâàëè, ùî 
óâ³ìêíåíèìè çàëèøàþòüñÿ ëèøå 
ìàã³ñòðàëüí³ âóëèö³, é ò³ ÷àñòêî-
âî. Âò³ì, ÷èìàëî ì³ñòÿí ïèñàëè 
ó ñîöìåðåæàõ ïðî ñâ³òëî ó í³÷íèé 
÷àñ ÿê ó ïàðêàõ, òàê ³ íà äðóãî-
ðÿäíèõ âóëèöÿõ.

Ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè 
ç æóðíàë³ñòîì RIA, äèðåêòîð 
«Ì³ñüêñâ³òëî» Âàäèì Êîíäðàöü-
êèé ï³äòâåðäèâ, ùî Â³ííèöÿ 
ñïðàâä³ îñâ³òëþºòüñÿ ó í³÷íèé 
÷àñ. Ïðè öüîìó â³í çàçíà÷èâ, ùî 
éäåòüñÿ ïðî íå ï³êîâ³ ãîäèíè: â³ä 
23.00 äî 07.00.

— Ó öåé ÷àñ ñóòòºâî çìåíøó-
ºòüñÿ íàâàíòàæåííÿ, òîìó ìè 
ìîæåìî ñïîê³éíî âìèêàòè âó-
ëè÷íå îñâ³òëåííÿ, — ãîâîðèòü 
Âàäèì Êîíäðàöüêèé. — ßêùî 
âíî÷³ âèìêíóòè âóëè÷íå îñâ³ò-
ëåííÿ, ìîæå ñóòòºâî çá³ëüøèòèñÿ 
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â ìàðîäåðñòâà òà 

Чому у Вінниці вночі вмикають вуличне освітлення
³íøèõ íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é, ÿêèõ 
äîïóñêàòè íå õî÷åòüñÿ.

Çà éîãî ñëîâàìè, âóëè÷íå îñâ³ò-
ëåííÿ òàêîæ íåäîö³ëüíî ïîâí³ñòþ 
âèìèêàòè ÷åðåç âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ñêàðã â³ä â³ííè÷àí, ÿêèì ñêëàäíî 
ä³ñòàâàòèñÿ äîì³âîê òåìíèìè âó-
ëèöÿìè. Ìîâà ÿê ïðî ï³øîõîä³â, 
òàê ³ ïðî âåëîñèïåäèñò³â ç âîä³-
ÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà âóëèö³ 
äî ïî÷àòêó êîìåíäàíòñüêî¿ ãî-
äèíè òà ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ (â³ä 
00.00 äî 05.00).

×èìàëî â³ííè÷àí âèñëîâëþâà-
ëè ñâîº íåçàäîâîëåííÿ é òèì, ùî 
ó í³÷íèé ÷àñ ïðàöþº îñâ³òëåííÿ 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà ìàãàçè-
íàõ, ÒÐÖ, àïòåêàõ òîùî. Ó «Ì³ñü-
êñâ³òëî» ïîÿñíèëè, ùî íå ìîæóòü 
éîãî âèìêíóòè, îñê³ëüêè éîãî 
íå ï³ä’ºäíàíî äî ¿õíüî¿ ñèñòåìè. 
Ðåêîìåíäóâàòè éîãî âèìèêàòè òà-
êîæ íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿.

Íàãàäóºìî, ùî ÷àñ â³ä 
07.00 äî 23.00 ââàæàºòüñÿ ï³êî-
âèìè ãîäèíàìè âèêîðèñòàííÿ 

åëåêòðîåíåðã³¿. Ñàìå ó öåé ïðî-
ì³æîê ïîòð³áíî ìàêñèìàëüíî 
åêîíîìèòè íà ñïîæèâàíí³. Îñü 
ê³ëüêà ïðîñòèõ ïðàâèë, ÿê öå 
ìîæíà çðîáèòè:
 Íå âàðòî îäíî÷àñíî âìèêàòè 

ê³ëüêà åëåêòðîïðèëàä³â;
 Äëÿ çìåíøåííÿ âèòðàòè 

åëåêòðîåíåðã³¿, âèêîðèñòîâóéòå 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè;
 Åêîíîìòå íà îñâ³òëåíí³, çà-

âæäè âèìèêàþ÷è çà ñîáîþ ñâ³òëî;
 Çàì³í³òü ëàìïè ó ïîìåøêàíí³ 

íà åíåðãîîùàäí³;
 Âèêîðèñòîâóéòå ïðàëüí³ òà 

ïîñóäîìèéí³ ìàøèíè â ðåæèì³ 
ïîâíîãî çàâàíòàæåííÿ;
 Âèìèêàéòå ç ðîçåòêè åëåê-

òðîïðèëàäè, àäæå âîíè ïðîäî-
âæóþòü ñïîæèâàòè åëåêòðîåíåð-
ã³þ.

Äîäàìî, ùî âíî÷³ åëåêòðî-
åíåðã³ÿ íà 30% äåøåâøà. Òîæ 
ðàäèìî âèêîðèñòîâóâàòè ïðèëàäè 
íà êøòàëò ïðàëüíî¿ ìàøèíè ñàìå 
ó öåé ÷àñ.

Петро Мазуренко служив у 80-й бригаді ЗСУ. Востаннє сестра розмовляла з братом у 
понеділок, 24 жовтня. У п’ятницю, 28 жовтня, надійшла похоронка
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На капітальний ремонт Меморіа-
лу Визволення, що на Київській, 
витратять 10 мільйонів гривень 
з бюджету громади. За ці кошти 
зроблять нові пішохідні доріжки, 
встановлять 48 гранітних колон з 
іменами полеглих земляків, на-
явні стели відремонтують.
— Що стосується суттєвого онов-
лення Меморіалу Визволення 

на вулиці Київській — це влашту-
вання, так званих, стовпів пам’яті, 
тобто 48 постаментів, виконаних 
із граніту. Елементи являють со-
бою прямокутники, висота яких 
становить майже 2,5 м, ширина 
до 1 метра, вага готового ви-
робу близько 6 тонн, — говорив 
раніше директор департаменту 
комунального господарства та 

благоустрою міської ради Юрій 
Семенюк.
Генеральним підрядником робіт з 
капремонту Меморіалу Визволен-
ня є вінницька фірма «Агропрод-
союз», яка до цього робила коло 
на Коріатовичів та благоустрій 
Замкової гори. Термін виконан-
ня робіт — до жовтня 2023 року, 
включно.

Роботи, вартістю 10 млн грн, триватимуть до наступної осені

Ùî áóäå ç ªâðîïåéñüêîþ 
ïëîùåþ, êîëè ç íå¿ ïðèáåðóòü 
ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ, ïîêè 
íå ðîçãîëîøóþòü. Ãîëîâíèé àð-
õ³òåêòîð Â³ííèö³ ªâãåí Ñîâ³í-
ñüêèé ãîâîðèâ, ùî öå ñêëàäíèé 
êîíêóðñíèé ïðîöåñ, ÿêèé áóäå 
ðîçïî÷èíàòèñÿ âæå ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ïîïåðåäí³õ åòàï³â.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ñêâåð íà ªâðî-
ïåéñüê³é ïëîù³ 
íà÷å ñòàâ á³ëü-

øèì. Öå âñå ÷åðåç äåìîíòàæ ñò³-
íè ïàì’ÿò³, ùî ñòîÿëà íàï³âêîëîì 
³ îêðåñëþâàëà ìåæó Ìåìîð³àëó 
Ñëàâè.

Ïàì’ÿòêà ñêëàäàºòüñÿ ç á³ëüø 
í³æ 380 ïëèò ç ³ìåíàìè â³ííè÷àí, 
çàãèáëèõ ó ÷àñè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Ùî çàðàç ç öèì åëåìåíòîì 
ì³ñüêî¿ ³ñòîð³¿?

— Ñòåëè ç ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ 
áóäóòü â³äðåñòàâðîâàí³ òà ðîçì³-
ùåí³ íà Ìåìîð³àë³ Âèçâîëåííÿ, 
ùî íà Êè¿âñüê³é. Íà äåìîíòàæ 
öèõ åëåìåíò³â ìè îòðèìóâàëè 
äîçâ³ë â îáëàñí³é àäì³í³ñòðàö³¿, 
àäæå öå ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿ ì³ñöå-
âîãî çíà÷åííÿ, — êàæå äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ ì³ñü-
êðàäè Þð³é Ñåìåíþê.

Íèí³ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
çàëèøàþòüñÿ ðÿäè ç ìîãèëàìè. 
×è áóäóòü ¿õ òàêîæ çàáèðàòè?

— Öâèíòàð òàêîæ ïåðåâåçåìî 
íà Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ. Àëå 
õòî öå áóäå ðîáèòè é êîëè — 

íàðàç³ ñêàçàòè íå ìîæó, àäæå öå 
áóäå â äðóãîìó åòàï³ ðîá³ò. Ïîêè 
ùî ïëàíóþòüñÿ äîñë³äæåííÿ, 
íà ïåðåíåñåííÿ ìîãèë ïîòð³áí³ 
äîçâîëè. Ìè â öüîìó íàïðÿìêó 
ðóõàºìîñÿ, — â³äïîâ³â î÷³ëüíèê 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà.

Â³ííè÷àíè â êîìåíòàðÿõ ÷àñ-
òî ïèøóòü, ùî Ìåìîð³àë Ñëàâè 
ïðèáèðàþòü, ùîá ïîáóäóâàòè 

â ñåðåäì³ñò³ ÷åðãîâèé ÒÖ. Àëå 
÷è âçàãàë³ ìîæëèâå áóäü-ÿêå êà-
ï³òàëüíå áóä³âíèöòâî íà çåìë³, 
ÿêà º öâèíòàðåì?

— Âèêîíàííÿ áóäü-ÿêèõ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò íà òåðèòîð³¿ 
öâèíòàð³â çàáîðîíåí³ (öå òàêîæ 
âêàçàíî ó çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî 
ïîõîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðà-
âó» — àâò.). Ìîæëèâà ò³ëüêè ðå-
êðåàö³éíà çîíà, — ñêàçàâ Þð³é 
Ñåìåíþê.

СКВЕР СТАВ БІЛЬШИМ, 
А МЕМОРІАЛУ СЛАВИ ВЖЕ НЕМАЄ
Переїзд  Без стіни пам’яті та 
пам’ятників — саме таким зараз є меморіал, 
який на Європейській площі. Візуально, 
сквер став більш просторим. А куди 
перевезли стели, які тут стояли напівколом? 
Як будуть діяти з могилами, що досі є на цій 
площі в центрі міста? Та чи можна буде 
на цьому цвинтарі потім щось будувати?

Â³ííèöÿ, íàãàäàºìî, ïîçáóâà-
ºòüñÿ ñâîãî êîëîí³àëüíîãî ðîñ³é-
ñüêîãî ³ ðàäÿíñüêîãî ìèíóëîãî.

Ùå íàâåñí³ öåíòðàëüí³ ô³ãóðè 
êîìïëåêñó — áóäüîí³âåöü, ÷åðâî-
íîãâàðä³ºöü ³ ÷åðâîíîàðì³ºöü — 
«ïåðå¿õàëè» íà Ñòàâêó Âåðâîëüô, 
ùî º ô³ë³ºþ Êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ.

Ìåìîð³àë Ñëàâè ïî÷àëè äå-

ìîíòîâóâàòè ó æîâòí³. Íà äóìêó 
ïîñàäîâö³â ì³ñüêðàäè, êðàùèì 
ì³ñöåì äëÿ âøàíóâàííÿ ïîëåãëèõ 
çåìëÿê³â º Ìåìîð³àë Âèçâîëåí-
íÿ, ÿêèé ³ñòîðè÷íî çàêëàäàâñÿ ÿê 
êëàäîâèùå äëÿ ïîëåãëèõ ñîëäàò³â. 
Íà â³äì³íó â³ä ªâðîïåéñüêî¿ ïëî-
ù³, ÿêà ³ñòîðè÷íî áóëà ïàðêîì, 
à íå öâèíòàðåì.

Ùî áóäå ç ïëîùåþ, 
êîëè ç íå¿ ïðèáåðóòü 
ìåìîð³àëüíèé 
êîìïëåêñ? Âèçíà÷àòü 
íà àðõ³òåêòóðíîìó 
êîíêóðñ³

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Êîæíà óêðà¿íñüêà ñ³ì’ÿ, ó ÿêî¿ 
íàðîäèëàñÿ äèòèíà, ìàº ïðàâî 
íà îòðèìàííÿ îäíîðàçîâî¿ äîïî-
ìîãè «ïàêóíîê ìàëþêà». Öå áîêñ, 
ÿêèé íàïîâíåíèé íåîáõ³äíèìè 
ðå÷àìè â ïåðøèé ð³ê æèòòÿ äè-
òèíè: ïåëþøêè, ï³äãóçêè, ³ãðàø-
êè, çàñîáè ã³ã³ºíè òîùî. Âñüîãî 
35 íàéìåíóâàíü. Îòðèìóþòü éîãî 
áàòüêè ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó.

Ç 2021-ãî ðîêó áàòüêè ìàþòü 
ïðàâî âèáîðó ì³æ îäíîðàçîâîþ 
íàòóðàëüíîþ äîïîìîãîþ «ïà-
êóíîê ìàëþêà» òà ãðîøîâîþ 
êîìïåíñàö³ºþ. Ó 2022 ðîö³ âîíà 
ñêëàäàº 6 603 ãðèâí³.

Îäíàê âîºííèé ñòàí âí³ñ ïåâí³ 
çì³íè ó âèäà÷ó áåá³-áîêñ³â.

— Ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó 
áàòüêè ìàþòü ïðàâî îòðèìàòè 
áåá³-áîêñ çà ñïðîùåíîþ ïðîöå-
äóðîþ. Òåïåð íå ïîòð³áíî â³ä-
êðèâàòè ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê 
ó áàíêó. Êîìïåíñàö³þ çà «ïà-
êóíîê ìàëþêà» ïåðåðàõîâóþòü 
íà áóäü-ÿêèé ðàõóíîê áàòüê³â, 
ÿêèé âæå â³äêðèòèé ó «Ïðèâàò-
Áàíêó», — ïîÿñíþº íà÷àëüíèöÿ 

óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè 
òà äåðæàâíèõ ãàðàíò³é îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Ëþä-
ìèëà Ïåòðèøåíà.

Òàêîæ, ÿê ïîÿñíþþòü ó äåïàð-
òàìåíò³, ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ áàòüê³â, 
çàÿâó íà â³äøêîäóâàííÿ ìîæóòü 
ïîäàòè ïðèéîìí³ áàòüêè, áàòüêè-
âèõîâàòåë³, îï³êóíè ÷è ïàòðîíàò-
í³ âèõîâàòåë³.

— Íà âåñü ïåð³îä âîºííîãî ñòà-
íó ïëþñ îäèí ì³ñÿöü ï³ñëÿ éîãî 
çàâåðøåííÿ çíÿëè áóäü-ÿê³ îá-
ìåæåííÿ íà âèêîðèñòàííÿ êîøò³â 
êîìïåíñàö³¿ «ïàêóíêà ìàëþêà», — 
ïðîäîâæóº Ëþäìèëà Ïåòðèøå-
íà. — Ðîäèíà ìîæå âèòðà÷àòè ¿õ 
òåïåð íå ëèøå íà äèòÿ÷³ òîâàðè, 
à é íà ¿æó, ë³êè ÷è ïàëüíå, íàïðè-
êëàä, ÿêùî ¿ì ïîòð³áíî ïåðå¿õàòè 
ó áåçïå÷í³øå ì³ñöå.

Çà ñëîâàìè ôàõ³â÷èí³, ÿêùî 
áàòüêè îáèðàþòü ãðîø³, à íå áåá³-
áîêñ, òî îäèí ³ç áàòüê³â/îï³êóí³â 
ìàº çâåðíóòèñÿ ³ç çàÿâîþ ó öåíòð 
íàäàííÿ àäì³íïîñëóã ç òàêèìè 
äîêóìåíòàìè:
 êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðî-

äæåííÿ äèòèíè;
 äîâ³äêà ç ïîëîãîâîãî ïðî íåî-

òðèìàííÿ íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè 
«ïàêóíîê ìàëþêà».

Ãðîø³, ÿê ïîÿñíþº Ëþäìèëà 
Ïåòðèøåíà, ìàþòü ïðèéòè âïðî-
äîâæ ï³âòîðà ì³ñÿöÿ íà çàçíà÷åíó 
ó çàÿâ³ êàðòêó.

— ßêùî íåìàº ñâ³äîöòâà ïðî 
íàðîäæåííÿ, òî äî çàÿâè äîñòàò-
íüî ïðèêëàñòè êîï³þ äîêóìåíòà, 
ùî ï³äòâåðäæóº ôàêò íàðîäæåí-
íÿ äèòèíè â çàêëàä³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, — çàçíà÷àº ñïåö³àë³ñò-
êà. — Ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ 
äîïîìîãè ïðèéìàºòüñÿ îðãàíàìè 
ñîöçàõèñòó íàñåëåííÿ.

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Ïåòðè-
øåíî¿, á³ëüøå ëþäåé îáèðàþòü 
ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ.

— Ç ïî÷àòêó 2022 ðîêó âæå 
1881 ðîäèíà îáðàëà òà îòðèìàëà 
«ïàêóíîê ìàëþêà». Íà ñüîãîäí³ 
ó íàñ çàëèøîê 916 øòóê, öå ïî-
âí³ñòþ çàáåçïå÷óº âñ³ ïîëîãîâ³ 
áóäèíêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
áåá³-áîêñàìè. Ïàêóíê³â âäî-
ñòàëü, ëèøå çàëèøàºòüñÿ âèá³ð 
çà áàòüêàìè, — ïîÿñíþº ôàõ³â÷è-
íÿ. — Êîìïåíñàö³¿ âæå îòðèìàëè 
5 820 îñ³á íà ñóìó ïîíàä 35 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. ßêùî ïîð³âíþ-

Бебі-бокс чи компенсацію? Що обирають вінничани 
і чи є «пакунки малюка» на всіх

âàòè, òî ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ 
áåðóòü ó òðè ç ïîëîâèíîþ ðàçè 
á³ëüøå, í³æ «ïàêóíîê ìàëþêà».

Òàêîæ, ÿê ðîçïîâ³ëè íàì ó äå-
ïàðòàìåíò³, ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòà-
íó ñêàñóâàëè âèìîãó âèêîðèñòàòè 
êîøòè ç ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
âïðîäîâæ 12 ì³ñÿö³â.

— Ðàí³øå áàíêè ïîâåðòàëè 
äî äåðæáþäæåòó òîé çàëèøîê êî-
øò³â, ÿêèé ðîäèíà íå âèêîðèñòà-
ëà ÷åðåç 12 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïåðåðà-
õóâàííÿ êîøò³â íà êàðòêó. Çàðàç 
ãðîø³ çàëèøàþòüñÿ ó ðîäèíè, ³ 
âîíè ìîæóòü ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè 
ïðîòÿãîì âîºííîãî ñòàíó ïëþñ 
îäèí ì³ñÿöü, — êàæå ñïåö³àë³ñòêà.

Ìè çàïèòàëè íàøèõ ÷èòà÷³â, 
ÿê âîíè ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, ùî 
çàì³ñòü áåá³-áîêñ³â ï³ä ÷àñ âîºí-
íîãî ñòàíó ìîæíà îòðèìàòè ãðî-
øîâó êîìïåíñàö³þ ³ âèòðàòèòè ¿¿ 
íà áóäü-ùî? À òàêîæ, ùî îáèðàëè 
âîíè: áîêñ ÷è ãðîø³?

«Öå çàëåæèòü â³ä ð³çíèõ ôàê-
òîð³â: ÿêùî äèòèíà íå ïåðøà, ³ 
áàãàòî ÷îãî çàëèøèëîñÿ â³ä ñòàð-
øèõ, òî íàâ³ùî òîé áîêñ áàòüêàì? 
Çâè÷àéíî, ¿ì êðàùå âçÿòè ãðîø³ 
òà äîêóïèòè ëèøå òå, ÷îãî íå âè-

ñòà÷àº. ßêùî ïåðøèé — áîêñ, 
íà÷åáòî, ïðîñò³øå. Íå òðåáà á³ãà-
òè çà âñ³ì öèì. Àëå öå çà óìîâè, 
ùî òîé áîêñ îòðèìàþòü â÷àñíî, 
à íå çà ì³ñÿöü-ï³âòîðà», — ãîâî-
ðèòü Íàòàë³ÿ Ìàêàðîâà.

Â³ííè÷àíêà Ìàðèíà Êëèìîâè÷ 
ä³ëèòüñÿ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ: «ß îòðè-
ìóâàëà áåá³-áîêñ. Áóëà çàäîâîëå-
íà. Ââàæàþ, ùî ãðîø³ íå ïîòð³á-
íî äàâàòè. ª áàãàòî «ãîðå-ìàì», 
ÿê³ âèòðàòÿòü ö³ ãðîø³ íà ñåáå, 
à íå íà äèòèíó. À òàê äèòÿ õî÷ 
áóäå ç óñ³ì íåîáõ³äíèì».

Îëüãà Êóçüìåíêî ðîçïîâ³äàº, 
ùî òåæ îáèðàëà «ïàêóíîê ìà-
ëþêà».

«Ìåí³ âèäàâàëè áåá³-áîêñ. 
Äèòèíà ïåðøà, òîìó âñå ñòàëî 
ó ïðèãîä³. Òåïåð æå, ìàáóòü, ÿêáè 
ïðèéøëîñü, òî êðàùå ãðîø³», — 
ãîâîðèòü âîíà.

Â³ííè÷àíêà Àíàñòàñ³ÿ Öèáåíêî 
âèñëîâëþº ùå ³íøó ïîçèö³þ: «ßê 
íà ìåíå, òî êðàùå á äî ïîëîã³â 
äàâàëè áîêñè. Áî, îñê³ëüêè ÿ ï³ä-
ãîòóâàëàñÿ äî ïîëîã³â çàðàííÿ, 
òî âñ³ ö³ ðå÷³ ó ìåíå áóëè. Àëå, 
ÿêáè äàâàëè ðàí³øå, òî îäíîçíà÷-
íî âçÿëà á áîêñ».

Донедавна на меморіалі стояла стіна пам’яті. Понад 380 плит з іменами загиблих вінничан 
будуть відреставровані та перевезені на Меморіал Визволення



ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Â ³ í í è ö ÿ ã à ç 
çàêëèêàº ñïîæè-

âà÷³â â³äìîâèòèñÿ â³ä 
ïàïåðîâèõ ðàõóíê³â íà êîðèñòü 
åëåêòðîííèõ.

Êîìïàí³ÿ ùîì³ñÿöÿ äðóêóº 
ìàéæå 450 òèñ. ïàïåðîâèõ ðà-
õóíê³â çà ðîçïîä³ë ãàçó äëÿ ñïî-
æèâà÷³â Â³ííè÷÷èíè.

Çà ïðèáëèçíèìè ðîçðàõóíêà-
ìè äëÿ äðóêó 10 òèñÿ÷ êâèòàí-
ö³é âòðà÷àºòüñÿ 1 äåðåâî. À äëÿ 
450 òèñÿ÷ êâèòàíö³é — 45 äåðåâ 
ùîì³ñÿöÿ. Çà ð³ê — 540 äåðåâ — 
ö³ëèé ë³ñ!

Öå âåëè÷åçíèé åêîëîã³÷íèé òà 
ñèðîâèííèé ðåñóðñ. Ïðè òîìó, 
ùî çäåá³ëüøîãî ñïîæèâà÷³ ñïëà-
÷óþòü ïîñëóãè ÷åðåç åëåêòðîíí³ 
ñåðâ³ñè ³ ïàïåðîâ³ ðàõóíêè ³äóòü 
ó ñì³òòÿ. Ôàêòè÷íî ïàïåðîâèé 
ðàõóíîê ëèøå äóáëþº åëåêòðî-
ííèé. À ñïîæèâà÷³ ãàçó Â³ííèö³ 
ùå é ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îïëàòè 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ªäèíèì 
ðàõóíêîì.

Çàðàç ñïîæèâàííÿ ìàº áóòè 
ìàêñèìàëüíî â³äïîâ³äàëüíèì.

Â³äìîâà â³ä ïàïåðîâèõ êâè-
òàíö³é — öå òàêîæ ìîæëèâ³ñòü 
åêîíîìèòè åëåêòðîåíåðã³þ ³ 
âîäó, íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õ äðóêó.

Åëåêòðîíí³ êâèòàíö³¿ çà ðîç-
ïîä³ë ãàçó — åêîëîã³÷íî òà 
çðó÷íî.

Åëåêòðîííèé ðàõóíîê ìàº 
ðÿä ïåðåâàã ïîð³âíÿíî ç ïà-
ïåðîâèì.

Øâèäøå, í³æ ïàïåðîâèé, ùî-
ì³ñÿöÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ â åëåêòðî-
ííèõ ñåðâ³ñàõ 104.ua.

Äîñòóïíèé ó áóäü-ÿêèé ÷àñ 
ç ìîæëèâ³ñòþ îíëàéí-îïëàòè.

Éîãî ìîæíà çàâàíòàæèòè ó òå-
ëåôîí àáî êîìï’þòåð ³ çàâæäè 
ìàòè ï³ä ðóêîþ íàâ³òü áåç äî-
ñòóïó äî ²íòåðíåòó.

Îïëàòà ïîñëóã ðîçïîä³ëó ãàçó 
çä³éñíþºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ îäíà-
êîâèìè ïëàòåæàìè. Ç ì³ñÿöÿ 
â ì³ñÿöü ðîçì³ð ïëàòè òà ðåê-
â³çèòè çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííè-
ìè, ùî òàêîæ í³âåëþº ïîòðåáó 
ó ùîì³ñÿ÷íîìó äðóêó òàêîãî 
ðàõóíêó.

Êð³ì òîãî, ìîæíà îïëàòèòè 
ïîñëóãó äî ê³íöÿ ðîêó ³ çàîùà-
äèòè íà áàíê³âñüê³é êîì³ñ³¿.

Â³äìîâèòèñÿ â³ä äðóêîâàíîãî 

ðàõóíêó ìîæíà â Îñîáèñòîìó 
êàá³íåò³ 104.ua.

Çàïðîøóºìî óñ³õ äîëó÷èòèñÿ 
äî çáåðåæåííÿ åêîëîã³¿, åíåðãå-
òè÷íèõ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.

Çðîáèòè öå ïðîñòî:
1) Ïåðåéä³òü â îñîáèñòèé êà-

á³íåò 104.ua ³ íàòèñí³òü íà òðè 
ë³í³¿ ó ë³âîìó âåðõíüîìó êóò³ 
åêðàíà

2) Îáåð³òü ïóíêò «Ðîçðàõóí-
êè»

3) Íàòèñí³òü «Â³äìîâèòèñÿ â³ä 
ïàïåðîâîãî ðàõóíêà» ó ðîçä³ë³ 
«Ðàõóíîê»

Íà ê³íåöü æîâòíÿ ìàéæå 
10 òèñ. ñïîæèâà÷³â ãàçó Â³ííè÷-
÷èíè âæå çðîáèëè ñâ³é ñâ³äîìèé 
åêîâèá³ð òà â³äìîâèëèñÿ â³ä ïà-
ïåðîâèõ ðàõóíê³â.

Òîæ 12 äåðåâ öüîãîð³÷ ìè ðà-
çîì ç âàìè âæå âðÿòóâàëè. Öå 
ö³ëà àëåÿ! Äàë³ á³ëüøå.

Êð³ì òîãî, â ðàìêàõ àêö³¿ «Äå-
ðåâî æèòòÿ» Â³ííèöÿãàç âèñà-
äæóº ìîëîä³ äåðåâà.

Ç âåñíè ãàçîâèêè âèñàäèëè 
âæå ïîíàä 200 ìîëîäèõ íàñà-
äæåíü òà ïðîäîâæóþòü öþ ãàðíó 
ñïðàâó.

Ðàçîì çáåðåæåìî íàøó çåìëþ 

òà íàøå äîâê³ëëÿ çàäëÿ çäîðî-
âîãî ìàéáóòíüîãî ïðèéäåøí³õ 
ïîêîë³íü.

Åêîñâ³äîì³ñòü òà â³äïîâ³-
äàëüíå ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â — 
ñï³ëüí³ êðîêè äî Ïåðåìîãè!

ГО «ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОЇ 
АКТИВНОСТІ 

«РЕЗУЛЬТАТ»

Ó 2022 ðîö³ ÃÎ «Öåíòð ãðî-
ìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ «Ðåçóëüòàò» 
ó ðàìêàõ ãðîìàäñüêî¿ êàìïàí³¿ 
«Àòåñòàö³ÿ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ 
ðàä» ïðîäîâæóº ìîí³òîðèíã ä³-
ÿëüíîñò³ â³ííèöüêèõ äåïóòàò³â. 
² öüîãî ðàçó ìè âèð³øèëè äî-
ñë³äèòè, ÿê³ ³íñòðóìåíòè äëÿ êî-
ìóí³êàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü íàø³ 
ì³ñöåâ³ äåïóòàòè, ÷è ³íôîðìóþòü 
âîíè ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ³ ÿêèì ÷èíîì.

Íàéîïåðàòèâí³øèì òà äàâíî 
çâè÷íèì äëÿ ñóñï³ëüñòâà êà-
íàëîì êîìóí³êàö³¿ º ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³, ë³äåðñòâî ñåðåä ÿêèõ 
òðàäèö³éíî íàëåæèòü Facebook.

Ç-ïîì³æ 54 äåïóòàò³â Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó 96% ³ç íèõ, 
òîáòî ó 52-õ, íàÿâí³ ñòîð³íêè 
ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook, 
ó äåê³ëüêîõ äåïóòàò³â º ¿õ ê³ëüêà, 
³ íàâ³òü º ñòîð³íêè â Instagram. 
Íå âäàëîñü çíàéòè ñòîð³íêè 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ó Îëåê-

ñàíäðà Ïåäîð÷åíêà òà Ïàâëà 
ßáëîíñüêîãî.

Êð³ì îñíîâíî¿ ñòîð³íêè, 
40 äåïóòàò³â (74%) ìàþòü ùå 
é ³íø³ ñòîð³íêè ó Facebook 
àáî Instagram, àáî æ ³ äâ³ ñòî-
ð³íêè ó Facebook òà Instagram 
îäíî÷àñíî.

Ïðîòå íàÿâí³ñòü íàâ³òü äâîõ 
ñòîð³íîê ó ñîöìåðåæàõ íå ãà-
ðàíòóº àêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàìî-
ãî äåïóòàòà/äåïóòàòêè. Äî íåàê-
òèâíèõ äåïóòàò³â ó ñîöìåðåæàõ 
ìîæíà â³äíåñòè 10 (19%) äåïó-
òàò³â: Àêñåëüðîäà Ðîìàíà, Ãîð-
ëà÷îâà ²ãîðÿ, Ãðóøêà Ñåðã³ÿ, 
²âàùóê Àíòîí³íó, Ìàéñòðóêà 
Îëåêñàíäðà, Ìàòâ³é÷óêà ßðîñ-
ëàâà, Ïàâëþêà Âàñèëÿ, Ïàí÷óê 
Íàòàëþ, Ïëÿñîâèöþ Â³òàë³ÿ, 
Ïîíàéîòîâó Þë³þ.

Ó äåÿêèõ äåïóòàò³â çàì³ñòü 
³íôîðìàö³¿ ùîäî ðîçãëÿäó ïè-
òàíü íà ñåñ³ÿõ, ðîáîòó â îêðóç³ òà 
ïðèéîì ãðîìàäÿí íàÿâí³ äîïèñè 
ç âåñåëèìè ìåìàìè òà «ïðèêîëü-
íèìè» êàðòèíêàìè.

Äåïóòàòè, ÿê³ ³íôîðìóþòü 

íà ñòîð³íêàõ ïðî ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü, çäåá³ëüøîãî ïèøóòü ïðî 
ðîáîòó ì³ñüêî¿ ðàäè (31 äåïó-
òàò, ùî ñòàíîâèòü 57%), à ñàìå 
çàñ³äàííÿ ñåñ³é ³ êîì³ñ³é, òà 
â çàãàëüíèõ ðèñàõ ïèòàííÿ, ÿê³ 
ï³äí³ìàëèñü ÷è áóëè óõâàëåí³ 
çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàíü. ª òàê³ 
äåïóòàòè, ùî ³íôîðìóþòü âëàñ-
íèìè äîïèñàìè.

Íàéá³ëüø àêòèâíî âåäóòü ñâî¿ 
ñòîð³íêè òà ³íôîðìóþòü ïðî 
äåïóòàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ ðîáîòó 
â îêðóãàõ Ìèðà Äìèòðî, Ìåëü-
íèê Îëåêñàíäð, Ïîäæàðåíêî 
Êàòåðèíà, Âåðëàí-Êóëüøåíêî 
Îëåíà, ×àéêîâñüêèé Ïàâëî, 
Ïðèéìàê Þë³ÿ, Âëàñþê Àëëà. 
Ó ðåøòè äåïóòàò³â â³äíîñíà àê-
òèâí³ñòü íà ñòîð³íêàõ, à ó äåÿ-
êèõ âîíà áóëà ùå çà ì³ñöåâèõ 
âèáîð³â àáî âçàãàë³ æ íå ñòî-
ñóºòüñÿ äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³. Íàïðèêëàä, Ñåðã³é Áîðçîâ 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ âæå ÿêèé ð³ê 
ïîñï³ëü ïîçèö³îíóº ñåáå ÿê ãîëî-
âó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, à ùîäî 
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ³íôîðìàö³¿ íåìàº.

Ó 2022 ðîö³ ñòîð³íêè äåïóòà-

ò³â â³ä êîìàíäè «Ñëóãè íàðîäó» 
Â³ííè÷÷èíè çîñåðåäæåí³ íà âè-
ñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îêðåìèõ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ïîïóëÿðè-
çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ãîëîâè ÂÎÄÀ 
(íàðàç³ ÂÎÂÀ) òà ³í³ö³àòèâ ó ðå-
ã³îí³. Ùîäî ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàò³â 
ñàìå ó ì³ñüêðàä³, òî íàéá³ëüø 
³íôîðìàòèâí³ äîïèñè ñåðåä 
ïðåäñòàâíèê³â «Ñëóãè íàðîäó» 
ïóáë³êóº äåïóòàòêà Þë³ÿ Ãîëî-
â÷óê, ïðè÷îìó îäðàçó íà ê³ëüêîõ 
ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ó ð³çíèõ ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæàõ.

Äåïóòàòè, ñòîð³íêè ÿêèõ çà-
ëèøèëèñü «ó ìèíóëîìó», íå êî-
ðèñòóþòüñÿ «ñòàðèìè», àëå é 
íå ñòâîðèëè íîâèõ. Öå Áàá³é 
Ïåòðî, Áàá³é÷óê Îëåã, Âîëî-
øåíþê Îêñàíà, Ìàöåðà Â³êòîð 
òà Òîðêîòþê Â³êòîð.

Äîñë³äæóþ÷è âèñâ³òëåííÿ äå-
ïóòàòàìè ïèòàíü áþäæåòó ãðî-
ìàäè íà 2023 ð³ê, ìîæåìî â³ä-
çíà÷èòè, ùî í³õòî ç äåïóòàò³â 
ïðîòÿãîì 2022 ðîêó íå ï³äí³ìàâ 
ö³ ïèòàííÿ ó ñâî¿õ êàíàëàõ êî-
ìóí³êàö³¿. Éìîâ³ðíî, öå ìîæíà 
ïîÿñíèòè âîºííèì ñòàíîì àáî æ 
òèì, ùî ö³ ïèòàííÿ çíàõîäÿòüñÿ 

ëèøå ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè (ñòà-
íîì íà 18.10.2022 ð.).

Ìè ïðîâåëè ìîí³òîðèíã ñòî-
ð³íîê äåïóòàò³â ç ìåòîþ âèÿâ-
ëåííÿ, ÷è ï³äí³ìàþòü äåïóòàòè 
áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè 
ãðîìàäè äî çèìè.

Ëèøå 21 (39%) äåïóòàò ³íôîð-
ìóâàâ ïðî ïèòàííÿ, ÿê³ ìîæ-
íà ââàæàòè äîòè÷íèìè ùîäî 
ï³äãîòîâêè ãðîìàäè äî çèìè. 
Ùîäî ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçâè-
òîê ãðîìàäè ó ìàéáóòíüîìó, 
òî á³ëüø³ñòü äîïèñ³â äåïóòàò³â 
ñòîñóâàëèñü ïðèéíÿòîãî ð³øåí-
íÿ ïðî ïðîãîëîøåííÿ «Çåëåíîãî 
êóðñó» — âåêòîðà, çà ÿêèì Â³-
ííèöüêà òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà 
áóäå ðóõàòèñü äî 2030 ðîêó ðàçîì 
ç íàøîþ êðà¿íîþ òà ªâðîïåé-
ñüêèì Ñîþçîì, à òàêîæ ïðî äî-
äàòêîâèé âè¿çä ç Àêàäåì³÷íîãî 
íà Ãí³âàíñüêå øîñå.

Òà âñå æ, ïîïðè ñêëàäíèé äëÿ 
âñ³õ 2022 ð³ê, äåïóòàòè ðàçîì ç 
àêòèâíèìè ãðîìàäÿíàìè, âîëîí-
òåðàìè, çàéìàþòüñÿ ï³äòðèìêîþ 
ÇÑÓ, íàäàþòü äîïîìîãó, øóêà-
þòü ìîæëèâîñò³, çàëó÷àþòü ðå-
ñóðñè.

45 дерев щомісяця на паперові рахунки за розподіл газу

Як вінницькі депутати комунікують з виборцями у 2022 році: дослідження
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ВЕРЛАН-КУЛЬШЕНКО

Нас захищають найкращі!!! 
ППО — дякуємо!!!

513886

РЕКЛАМА
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RIA, (068)0060772

Ï î õ ì ó ð ³ ñ ò ü 
îñ³ííüîãî äíÿ 
ëèøå ï³äêðåñëèëà 
ðàçþ÷èé êîíòðàñò 

ì³æ áóðåìíîþ áóäåíí³ñòþ òà ñïî-
ê³éíèì çàòèøêîì õðàìîâî¿ òèø³. 
Â õðàì³ Ñâ. àïîñòîë³â Ïåòðà ³ 
Ïàâëà ñâ³òëî ³ çàòèøíî. Ëèøå 
³íîä³ ïðèõîäÿòü â³ðÿíè ïîñòàâèòè 
ñâ³÷êó «çà çäðàâ³º».

Íàñòîÿòåëü õðàìó ïðîòî³ºðåé 
Ìèõàéëî Áàá³é ðàäî çóñòð³÷àº, 
çàñïîêîþº ñëîâîì. ×àñó â ñâÿ-
ùåííèêà îáìàëü, àäæå, êð³ì 
ñëóæ³ííÿ â õðàì³, ñëóæèòü â³é-
ñüêîâèì êàïåëàíîì.

Àëå âñå æ ïîãîâîðèòè âñòèãëè: 
ïðî âîëîíòåðñòâî, çäîáóòêè íà-
øèõ â³éñüêîâèõ ³ âòðàòè, ïðî 
â³ðó â Áîãà ³ ïåðåìîãó, ïðî ñåíñ 
ñâÿùåííî¿ çàïîâ³ä³ «Íå óáèé» 
íà â³éí³.

ВІЙСЬКОВИЙ СВЯЩЕННИК
Ïðîòî³ºðåé Ìèõàéëî Áàá³é äî-

ïîìàãàº â³éñüêîâèì ùå ç ïî÷àòêó 
â³éíè. Â 2014 ðîö³ ðàçîì ³ç ïàðà-
ô³ÿìè ñòâîðèâ âîëîíòåðñüêó îð-
ãàí³çàö³þ, çàâäÿêè ÿê³é äî öüîãî 
÷àñó äîïîìàãàº â³éñüêîâèì ³ ó Â³-
ííèö³, ³ íà ïåðåäîâ³é. Íàéïåðøå 

çàïèòóºìî â Ìèõàéëà Áàá³ÿ, ÿê 
äî öüîãî ïðèéøîâ ñâÿùåííèê?

— Ùå ç 2014 ðîêó, ðàçîì ç ³í-
øèìè ñâÿùåííèêàìè, ìè ïî÷à-
ëè ðîáèòè âñå, ùî íàì ï³ä ñèëó 
äëÿ äóõîâíî-ìîðàëüíî¿ îï³êè òà 
ï³äòðèìêè â³éñüêà, — ãîâîðèòü 
îòåöü Ìèõàéëî. — Ó Â³ííèö³ 
ðàçîì ³ç ïàðàô³ÿìè ìè ñòâîðè-
ëè ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Âî-
ëîíòåð-1», çàéìàºìîñÿ çáîðîì ³ 
äîñòàâêîþ ãóìàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè íà ïåðåäîâó ³ íå ëèøå äëÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, à äëÿ âñ³õ 
â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â, áî êîæåí 
âî¿í äîðîãèé ³ áåçö³ííèé. Íèí³ 
çãóðòóâàëèñÿ ³ äîïîìàãàþòü á³é-
öÿì âñ³ â³ííè÷àíè, â³ä ìàëîãî 
äî âåëèêîãî. Äî ïðèêëàäó, ëèøå 
âèõîâàòåë³ 14-ãî ñàäî÷êà ñïëåëè 
íå îäíó ñîòíþ ìåòð³â çàõèñíî¿ 
ñ³òêè ³ çë³ïèëè íå îäíó òèñÿ÷ó 
âàðåíèê³â äëÿ íàøèõ ãåðî¿â.

Ñâÿùåííèêîì Ìèõàéëî Áàá³é 
ñòàâ 20 ðîê³â òîìó, ï’ÿòü ç íèõ 
ñëóæèòü ó Íàö³îíàëüí³é ãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè. Â³äòàê ñâÿùåííèêó, 
êð³ì ñëóæ³ííÿ ó â³ííèöüêîìó 
õðàì³, äîâîäèòüñÿ íàñòàâëÿòè 
á³éö³â, ï³äòðèìóâàòè ¿õ.

— Â ëþòîìó 2015 ðîêó ÿ âïåð-
øå â³äâ³äàâ íàøèõ õëîïö³â ó çîí³ 
ÀÒÎ, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî 
Áàá³é. — ¯õàâ ÿê âîëîíòåð, ùîá 

КАПЕЛАН ПОЯСНЮЄ ВОЇНАМ, 
ЩО ЗНАЧИТЬ ЗАПОВІДЬ «НЕ УБИЙ»
Поряд з бійцями  Протоієрей 
Михайло Бабій, настоятель храму 
Св. апостолів Петра і Павла, священником 
став 20 років тому, п’ять з них служить 
у Національній гвардії України. В 2015 році 
священник вперше відвідав бійців у зоні 
АТО, в 2017 році офіційно став капеланом

âàííÿ, — êàæå ñâÿùåííèê. — Ïå-
ðåä ëèöåì ðåàëüíèõ çàãðîç æèòòþ 
ëþäèíè, â óìîâàõ áîéîâèõ ä³é, 
êîëè áðàêóº ñâ³òëà, òåïëà, ëþ-
áîâ³ íàéð³äí³øèõ ³ íàéáëèæ÷èõ, 
ëþäèíà ïåðåñòàº áóòè àòå¿ñòîì, 
çì³íþºòüñÿ êàðäèíàëüíî, ïåðåî-
ñìèñëþº æèòòºâ³ ö³ííîñò³, øóêàº 
ãëèáøîãî ðîçóì³ííÿ òîãî, ñâ³ä-
êîì ÷îãî ¿é äîâîäèòüñÿ ñòàâàòè. 
Êîæåí óêðà¿íåöü ïîòðîõè ðîçó-
ì³º, ùî â³éíà íàì äëÿ òîãî, ùîá 
ùå á³ëüøå çãóðòóâàòèñü ³ ñòàòè 
íåçàëåæíèì â³ä âîðîãà, ÿêèé íà-
ìàãàºòüñÿ âçÿòè â ðàáñòâî ³ çíè-
ùèòè íàøó êðà¿íó âæå íå îäíå 
äåñÿòèë³òòÿ. Íàñ ï³äòðèìóº ³ íàìè 
ïèøàºòüñÿ âåñü ñâ³ò.

ПРО ОБОРОНУ БАТЬКІВЩИНИ І 
ПЕРЕМОГУ

Â³éñüêîâ³ ÷àñòî çàïèòóþòü êà-
ïåëàíà, ÷è ãð³øí³ âîíè â³ä òîãî, 
ùî ïîðóøóþòü îäíó ç ãîëîâíèõ 
çàïîâ³äåé Áîæèõ «Íå óáèé».

— ß ïîÿñíþþ, ùî íàñïðàâä³ 
çàïîâ³äü «Íå óáèé» ìàº íàáàãà-
òî ãëèáøå ïîíÿòòÿ — íå âáèé 
æîðñòîê³ñòþ ³ íåíàâèñòþ, — ðîç-
ïîâ³äàº ñâÿùåííèê. — Â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³ çîáîâ’ÿçàí³ ñòàâàòè 

íà îáîðîíó ñâîº¿ ð³äíî¿ çåìë³ ç 
àâòîìàòîì — öå íå ãð³õ, à ¿õí³é 
îáîâ’ÿçîê.

Â³í÷àííÿ, áëàãîñëîâåííÿ, 
ñïîâ³äàííÿ — âñå öå âõîäèòü 
â îáîâ’ÿçêè â³éñüêîâîãî êàïå-
ëàíà Ìèõàéëà Áàá³ÿ. À ùå â³ä-
ñï³âóâàííÿ.

— Âàæêî â³äñï³âóâàòè ìîëîäèõ 
îáîðîíö³â, à ç 24 ëþòîãî ÿ ïî-
õîâàâ óæå ï’ÿòíàäöÿòüîõ á³éö³â 
ç³ ñâîº¿ ÷àñòèíè, — ç³ ñëüîçàìè 
íà î÷àõ ãîâîðèòü îòåöü Ìèõàé-
ëî. — Â³éíà ðóéíóº, ³ íå ëèøå 
ô³çè÷íî, àëå é äóõîâíî. Á³ëü-
ø³ñòü õëîïö³â, ÿê³ áà÷èëè çàãè-
áåëü ñâîãî ïîáðàòèìà, âæå í³êîëè 
íå ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó òàêèìè, 
ÿêèìè áóëè äî â³éíè. ² êîëè á³éö³ 
éäóòü íà ñïîâ³äü, òî â³ä ¿õí³õ ñë³â 
ìîðîç éäå ïî øê³ð³, áî òå, ùî ¿ì 
äîâîäèëîñÿ ïåðåæèòè, ñêëàäíî 
óÿâèòè ³ íåìîæëèâî óñâ³äîìèòè. 
Âîíè ìàþòü çîâñ³ì ³íø³ ö³ííîñò³ 
³ ïð³îðèòåòè. ² âñ³ íàëàøòîâàí³ 
íà ïåðåìîãó. ² öèâ³ëüí³ òåæ. Âñÿ 
íàøà áëàãîñëîâåííà, íåçëàìíà, 
ãåðî¿÷íà Óêðà¿íà ïåðåìîæå ðî-
ñ³éñüêèé òåðîð, ðîçïðàâèòü ïëå÷³ 
³ ñòàíå êðà¿íîþ, ÿêîþ ïèøàòè-
ìåòüñÿ ñâ³ò.

«Â³éíà ðóéíóº íå ëèøå 
ô³çè÷íî. Á³ëüø³ñòü 
õëîïö³â, ÿê³ áà÷èëè 
çàãèáåëü ïîáðàòèìà, 
âæå í³êîëè íå áóäóòü 
òàêèìè, ÿê äî â³éíè»

Національна гвардія України ста-
ла першим військовим форму-
ванням, де запровадили штатне 
військове капеланство.
У 2018 році в Міноборони за-
явили про дефіцит військових 
капеланів. Служба капеланів 
у Збройних силах тоді була недо-
укомплектована майже на 40%. 
В 2019 році у МВС заявили, що 
у Нацполіції, Державній прикор-
донній службі, Збройних силах 
та інших військових формуван-

нях з’являться свої капеланські 
служби.
Капеланом може бути громадя-
нин України з вищою богослов-
ською освітою, який є священнос-
лужителем зареєстрованої в Укра-
їні церкви чи релігійної організації 
та який отримав мандат від влас-
ної церкви на право здійснювати 
капеланську діяльність.
Такі священники є військовос-
лужбовцями та мають відповід-
ні соціальні гарантії. Вони також 

відповідають за здійснення за-
доволення духовно-релігійних 
потреб особового складу.
Військовий капелан прирівнюєть-
ся до військовослужбовця ЗСУ, 
НГУ чи ДПСУ. Єдине, військові 
капелани не отримують зброї та 
боєприпасів, а також не можуть 
бути залучені до чергувань, на-
рядів, проведення службових 
розслідувань. 25 жовтня в усьому 
світі відзначають Міжнародний 
день капелана.

Штатне капеланство

Михайло Бабій нещодавно повернувся зі своєї восьмої 
ротації. Каже, що перед лицем реальних загроз життю, 
людина перестає бути атеїстом, переосмислює життєві цінності

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Íà áëîêïîñòó â ñåë³ Ãîíîð³âêà Ñòóäå-
íÿíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 28 æîâ-
òíÿ ïîë³öåéñüê³ Òóëü÷èíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó 
çàòðèìàëè äâîõ çëîâìèñíèê³â, ÿê³ íå âè-
êîíóâàëè çàêîííèõ âèìîã â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â òà â÷èíèëè á³éêó.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Çàçíà÷àºòüñÿ, ùî áëèçüêî 20.15 âîä³é 
àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ «Âîëãà» ³ç äâîìà ïàñàæè-
ðàìè ïðî¿æäæàâ áîêïîñò, éîãî çóïèíèëè 
â³éñüêîâ³ äëÿ ïåðåâ³ðêè.

— Ïàñàæèðè — 42-ð³÷íèé ì³ñöåâèé 
æèòåëü òà 39-ð³÷íèé æèòåëü Îäåñüêî¿ 
îáëàñò³ — ïî÷àëè îáðàæàòè â³éñüêîâîãî 

òåðîáîðîíè. Âîíè õàïàëèñü çà ðåì³íü éîãî 
àâòîìàòà, øòîâõàëè ³íøèõ â³éñüêîâèõ òà 
âëàøòóâàëè á³éêó, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êî-
ìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè äâîõ çëîâìèñ-
íèê³â, ÿê³ íå âèêîíóâàëè çàêîííèõ âèìîã 
â³éñüêîâèõ. Îäíîãî ç íèõ áóëî ïîì³ùåíî 
äî ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, à ³íøî-
ãî — ãîñï³òàë³çóâàëè äî ìåäè÷íîãî çàêëàäó, 
äå çä³éñíþºòüñÿ éîãî ö³ëîäîáîâà îõîðîíà.

Íàðàç³ ïîë³ö³ÿ âñòàíîâëþº ïðè÷èíè òà 
îáñòàâèíè êîíôë³êòó.

Çà äàíèì ôàêòîì ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 296 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó (õóë³ãàíñòâî). Ñàíê-
ö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
äî 4 ðîê³â.

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ñòóäåíòè òåõóí³âåðñèòåòó çàïî÷àòêóâà-
ëè àêö³þ ç³ çáîðó ãðîøåé äëÿ â³éñüêîâèõ. 
Ïîêè ùî âäàëîñÿ ç³áðàòè 10 òèñÿ÷ 300 
ãðèâåíü íà òåïëîâ³çîð ³ 10 òèñÿ÷ 495 
ãðèâåíü íà çèìîâ³ ðå÷³. 

Àáè á³ëüøå óâàãè ïðèâåðíóòè äî àê-
ö³¿, ïðîâåëè Ñòóäåíòñüêèé ÿðìàðîê. Äëÿ 
íüîãî îáðàëè äåâ³ç: «ÂÍÒÓ — äëÿ ÇÑÓ!»

Çäåá³ëüøîãî ïðîäàâàëè äîìàøíþ âè-
ï³÷êó, ÿáëóêà, ³íø³ äàðè îñåí³. Çðîçó-
ì³ëî, ùî ó òàêèé ñïîñ³á áàãàòî êîøò³â 
íå âäàñòüñÿ íàêîïè÷èòè. 

 — Ñïîä³âàºìîñÿ íà äîïîìîãó íàøèõ 
âèïóñêíèê³â, — êàæå îäèí ç îðãàí³çà-
òîð³â àêö³¿. — Çíàºìî, ùî ñåðåä íèõ 

º «êðóò³» àéò³øíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü ó 
â³äîìèõ ²Ò-êîìïàí³ÿõ. Äëÿ äåêîãî ç íèõ 
500, ÷è 1000 äîëàð³â íåâåëèê³ ãðîø³, à 
äëÿ íàñ öå íåàáèÿêà ï³äòðèìêà.

— Íàì òðåáà êðàùå ïîáóäóâàòè ï³àð-
êîìïàí³þ àêö³¿, — ïðîäîâæóº ðîçìîâó 
ùå îäèí ñòóäåíò. — Òðåáà âèéòè, ÿê 
êàæóòü, çà ìåæ³ âèøó, ùîá ïðî öå çíàëè 
á³ëüøå ëþäåé ó Â³ííèö³, â ³íøèõ ì³ñòàõ. 

Îðãàí³çàòîðè íàäàëè ïîñèëàííÿ, çà 
ÿêèìè ìîæíà ïåðåêàçàòè êîøòè — îêðå-
ìî íà òåïëîâ³çîð ³ çèìîâèé îäÿã.

Ï³äòðèìàéìî ñòóäåíò³â!
Íà òåïëîâ³çîðè: https://send.monobank.

ua/jar/9gm3p11c1n
Íà çèìîâèé îäÿã: https://send.

monobank.ua/jar/A22QG7tWb4

Побилися на блокпосту «ВНТУ — для ЗСУ!»

çàâåçòè ãîñòèíö³ òà ñìàêîëèêè 
ç ð³äíî¿ çåìë³. Íàìàãàâñÿ ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç êîæíèì, ó êîãî áóëà 
ïîòðåáà. Î÷åâèäíî, ìî¿ ñëîâà 
ìàëè çíà÷åííÿ, áî ï³ñëÿ ïðè¿çäó 
ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî Íàöãâàðä³¿ 
çâåðíóëîñÿ äî ìîãî íàñòàâíèêà, 
ùîá â³í äîçâîëèâ ìåí³ äóõîâíî 
ï³äòðèìóâàòè íàøèõ õëîïö³â ç 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 3008. Ï³ñëÿ 
òîãî ÿ íåîô³ö³éíî, òàê áè ìîâèòè, 
íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ, ÷àñ â³ä 
÷àñó ñï³ëêóâàâñÿ ç õëîïöÿìè, íà-
ñòàâëÿâ íà øëÿõ Ãîñïîäí³é, ñïî-
â³äàâ, â³í÷àâ ÷è õðåñòèâ.

Ó òðàâí³ 2017 ðîêó îòåöü Ìè-
õàéëî îô³ö³éíî ñòàâ â³éñüêîâèì 
êàïåëàíîì òà äóõîâíèì íàñòàâ-
íèêîì íàöãâàðä³éö³â ç â³éñüêîâî¿ 

÷àñòèíè 3008. Â 2021 ðîö³ îòðè-
ìàâ ìåäàëü «Çà æåðòîâí³ñòü ³ ëþ-
áîâ äî Óêðà¿íè». Òåïåð ó éîãî 
îáîâ’ÿçêè âõîäèòü ùîäåííà ìî-
ëèòâà ç á³éöÿìè òà áëàãîñëîâåííÿ 
âî¿í³â, ÿê³ éäóòü íà âèêîíàííÿ 
áîéîâîãî çàâäàííÿ ÷è ÷åðãóâàííÿ.

×àñòî äîâîäèòüñÿ ñâÿùåííèêó 
ïðîâîäèòè ³íäèâ³äóàëüí³ áåñ³äè 
ç õëîïöÿìè, îñîáëèâî ç òèìè, 
ÿê³ ñòîÿòü íà áîéîâèõ ïîçèö³ÿõ. 
Íå òàê äàâíî â³í ïîâåðíóâñÿ ç³ 
ñâîº¿ âîñüìî¿ ðîòàö³¿.

— Êîæåí áîºöü, ÿêèé éäå áî-
ðîíèòè êðà¿íó â³ä âîðîãà, àáî 
òîé, õòî òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáóâàº 
íà â³éí³, — êîæåí â³ä÷óâàº ñïðàãó 
äî ìîëèòâè, äî äóõîâíîãî ñï³ëêó-
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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  

НЕРУХОМІСТЬ

Графік роботи відділу прийому оголошень:

 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.

Особливе оголошення (категорія О). 
Подовжене виділене оголошення зі 
збільшеним заголовком 20 символів і текстом 
80 символів. Подається при наявності активної 
медіа-карти згідно з графіком роботи відділу.

Вартість 130 грн.

Оголошення про втрату документів 
подаються при наданні копії (фото) 
документа, що посвідчує особу. 

Вартість 100 грн.

Виділене оголошення (категорія В).
Подається при наявності активної медіа-карти 
в будь-який день згідно з графіком роботи 
відділу.
Вартість 60 грн.

Фотооголошення в нерухомість (категорія Я).
Подовжене виділене оголошення 
до 108 символів з малюнком. Подається 
при наявності активної медіа-карти згідно з 
графіком роботи відділу.

Вартість 300 грн.

Звичайне платне оголошення (категорія Б). 
Подається при наявності активної медіа-карти 
в будь-який день згідно з графіком роботи 
відділу.
Вартість 40 грн.

Фотооголошення (категорія Ф).
Подовжене виділене оголошення 
до 108 символів з малюнком. Подається 
при наявності активної медіа-карти згідно з 
графіком роботи відділу.

Вартість 180 грн.

Безкоштовне оголошення (категорія А). 
Подається при наявності активної медіа-карти з вівторка по неділю згідно з графіком роботи 
відділу. На одну активну картку і один номер телефону можна подати одне безкоштовне 
оголошення в тиждень і тільки в рубрики: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

 (0432) 555-135                         (098) 166-28-06              (050) 430-03-07              (093) 170-23-60

Увага! З 1 листопада 2022 року змінено вартість публікації оголошень!

     

486215

486215

513182

1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1 ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, Êè¿âñüêà, 26 êâ.ì, ïîâ. 4/5ö, íå êóòîâà, 
âåëèêà ê³ìíàòà, êëàäîâêà. Ö³íà äîã. (068)023-72-59, (063)523-
48-73  

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

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 2-ê³ìí.êâ. ó íîâîáóäîâ³, 58êâ.ì, 4/9ö, ÀÃÂ, ÷èñòîâ³ ðåìîíòí³ 
ðîáîòè, ñóïåð âàð³àíò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (068)023-72-59, (063)523-
48-73  

 2-ê³ìí.êâ., ð-í Ïåäóí³âåð.,1/9/ï. Âëàñíèê, ïîêðàù.ïëàíóâ., 
ï³äâàë,áàëêîí.Àáî îáì³í íà áóä. 40500ó.î. (097) 299-11-69  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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  

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

 3-ê³ì.áóä. ñ Ðàéêè Êàëèí.ð-í, 1/ö, 83/57/8,3, âëàñíèê, 35ñ, ãîñï.
áóä³âë³, ãàç. Ö³íà 4000ó.î. (098) 455-76-52  

 5 ÊІÌÍ., 2-ÏÎÂ.ÖÅÃË.ÁÓÄ. Â Ñ.ØÊÓÐÈÍÖІ ÌÀÑ.ÏÎËßÍÀ, 
110ÊÂ.Ì, ÂËÀÑÍÈÊ, 4Ñ, ×ÈÑÒÎÂÀ,Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ.66000Ó.Î. 
(093) 917-09-07  

 5 ÊІÌÍÀÒ, 2-ÏÎÂ.ÁÓÄ. Â Ñ.ÁË.ÇÀÐÂÀÍÖІ, 110ÊÂ.Ì, 4Ñ, 
×ÈÑÒÎÂÀ, ÖÅÃËÀ, Ç/Á ÏÅÐÅÊÐ., ÂËÀÑÍÈÊ, 68000Ó.Î. (093) 
917-09-07  

 7-ê³ìí. áóäèíîê, Çàìîñòÿ, 2/öåãë., 230/142/23, 2 âõîäè, ìîæë.
íà 2 ñ³ì’¿, 15ñ, êîìóí³êàö³¿. 68500ó.î (098) 290-29-18  

 Áóäèíîê â Áåðøàäñüêîìó ð-í³, ñòàðèé òà íîâèé áóä., ë³ò.êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, â/çð, 45ñ, ñàäîê (096)607-53-91, (073)209-
81-65  

 Áóäèíîê ñ.Áîõîíèêè, 10õ12ì, ãîñï.áóä³âë³, 22ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 
(098) 767-19-49  

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

 ×ÀÑÒÈÍÀ ÁÓÄ., ÂÓË.ßÑÍÀ, ÖÅÃËßÍÈÉ, 50/40/10, 2,5Ñ, 
ÇÐÓ×Í., ÐÅÌ.,ÑÀÐÀÉ, ÏÎÃÐІÁ, ÏÎÐÓ× ÒÐÀÍÑÏ. 43000Ó.Î 
(068) 594-15-30  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

 Ä³ëÿíêà, pi÷êà Äåñåíêà, 5+15 ñ çåìë³, íà áåðåç³ ð³÷êè, âñ³ 
êîìóí³êàö³¿. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (067) 291-55-99  

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

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

 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  

 A ÿ Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòè, êâàðòèðè, ãóðòîæèòêè, áóäèíêè. Íå-
äîðîãî. Òåëåôîíóéòå: (096) 458-97-54  

 Çäàì ë³æêî-ì³ñöå íà Ãîíòè, â³ä âëàñíèêà. (067) 456-26-00  

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

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

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

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

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  

 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  

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

(097) 971-05-01  

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

 ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09  

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  

 Êóïëþ öåãëó, á/â ......................................... äîã ....... (068) 111-08-21  

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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



¹ 44 â³ä 2 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó 11

555111

512337

513183

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Áðèãàäà âèêîí. â³äìîñòêó,ñòÿæêó, ñàìîâèð³âíþþ÷ó ï³äëîãó. Çà-
âàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæ. (068) 015-52-52  

 Áðèãàäà âèêîíàº ôóíäàìåíòè, êîïêà,çàëèâêà,âèñòàâëåííÿ 
îïàëóáêè,îãîðîæ³,â³äìîñòêè (068) 015-52-52  

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

 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  

 ÂÈÊÎÍÀÞ ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐ. ÒÀ ÁÓÄ.ÐÎÁІÒ: ÏËÈÒÊÀ, 
ØÏÀÒË., ØÒÓÊÀÒ., ËÀÌ., ÔÀÐÁ.,ÃІÏÑ. (067) 949-35-77  

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

 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÂÍÓÒÐІØÍІ ÒÀ ÇÎÂÍІØÍІ ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎÁÎÒÈ 
«ÏІÄ ÊËÞ×». (093) 209-70-71  

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

 Äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ñïîðóä, ïðèâàòíèé ñåêòîð. Çàâàíòàæåííÿ/
ðîçâàíòàæåíÿ. (068) 015-52-52  

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

 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  

 Êîïàííÿ çåìë³, òðàíøå¿ ï³ä ãàç, âîäó, êàíàë³çàö³þ. Ïåðåêîïóâàííÿ 
çåìë³. (098) 019-80-53  

 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  

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

 Ðîçâàíòàæåííÿ ôóð. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæåííÿ áóä.
ìàòåð³àë³â. Âèí³ñ áóäñì³òòÿ. (068) 015-52-52  

 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÷» åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. (097) 
817-02-87  

 BÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ, ×ÀÑÒÊÎÂÎ, ÄÅÊÎÐÈ 
ÒÀ ІÍØÅ. ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÒÅË.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

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

 Àêóðàòíî äåìîíòàæ ³ ïîêëåéêà øïàëåð,äîñâ³ä ðîá. 9ð. 
Â³äïîâ³äàëüíî,ÿê³ñíî, íåäîð. (068) 670-78-93  

 Âèñîêà ÿê³ñòü, äîñòóïí³ ö³íè. Ïîâíèé/÷àñòêîâèé ðåìîíò êâàðòèð, 
áóä. Äîñâ³ä 15 ð. (067) 293-37-42,  Ñåðã³é  

 ÂÍÓÒÐ ІØÍ І  ÐÎÁÎÒÈ. ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ, ØÏÀÒË ІÂÊÀ, 
ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ÏËÈÒÊÀ,ÅËÅÊÒÐÈÊÀ, ÎÏÀËÅÍÍß (098) 398-
47-38  

 ÂÑІ ÂÈÄÈ ÂÍÓÒÐІØÍІÕ ÐÎÁІÒ! ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, 
ËÀÌІÍÀÒ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, ІÍØÅ. (097) 300-56-11  

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

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

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

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

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

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

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

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

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

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

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

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

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

 ÀÂÒÎÍÎÌÍÅ ÎÏÀËÅÍÍß, ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÇÀÌІÍÀ 
ÒÐÓÁ, ÑÀÍÒÅÕÍІÊÈ, ËІ×ÈËÜÍÈÊÈ. (097) 148-03-60  

 ÁÎÉËÅÐÈ, ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÎÒËÈ, ÒÐÓÁÈ, ÍÀÑÎÑÈ. 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖІß. ÏІÄÁІÐ, ÌÎÍÒÀÆ. ÇÎÄ×ÈÕ,36 (096) 428-
12-25  

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

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

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

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

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

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

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

 «Ìàéñòåð íà âèêëèê» 3aì³íà, ìîíòàæ ðîçåòîê, âèìèêà÷³â, 
ñâ³òèëüíèê³â, òîùî. (068) 168-65-25  

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

 ÅËÅÊÒÐÈÊ ÂÈÊÎÍÀª ÅË.ÌÎÍÒÀÆÍІ ÒÀ ÅË.ÐÅÌÎÍÒÍІ ÐÎ-
ÁÎÒÈ ÂÑІÕ ÂÈÄІÂ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ.ØÂÈÄÊÎ. (097) 503-21-01  

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 «ÄÀÕÁÓÄ» ÏÎÊÐÈÂÀÞ ÄÀÕÈ: ÌÅÒ.×ÅÐÅÏÈÖß, ÏÐÎÔÍÀ-
ÑÒÈË, ØÈÔÅÐ ÒÀ ІÍ.ÌÀÒÅÐІÀËÈ. ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÄÀÕÓ. ÖІÍÀ Â 
ÇÀËÅÆÍÎÑÒІ ÂІÄ ÎÁ’ªÌÓ ÒÀ ÌÀÒÅÐ.ÏÎÊÐÈÒÒß. ÏÐÀÖÞÞ 
ÁÅÇ ÏÎÑÅÐÅÄÍÈÊІÂ (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  

6.10 ÂÎÐÎÒÀ, ÇÀÁÎÐÈ, ÌÅÒÀËÅÂІ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖІ¯  

ÂÈÊÎÍÀÞ ÐÎÁÎÒÓ
по виготовленню воріт, огорож, сходо-
вих огорож, каркасів, сходів,гойдалок, 
балк. (067) 743-25-95  

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

 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, êîìîä, 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  

 Ïðàë.ìàøèíè, á/â ç Í³ìå÷÷èíè ..................... äîã. ........ (067) 390-97-28  

 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  

 Õîëîäèëüíèê 2-êàìåðíèé .............................. äîã. ........ (050) 518-88-26  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

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  

 Б/В МЕБЛІ, ТЕХН.,САНТЕХ.,БУДМАТЕР ............................ДОГ. ................ (067) 889-91-69  

 Á/â õîëîäèë.,ìîðîç.êàìåðè,ãàçêîë. ................ äîã. ........ (067) 889-91-69  

 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  

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

БУДІВНИЦТВО
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БУДІВНИЦТВО

8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

 À/ì Ìîñêâè÷-412, 1985ð.â, áåæåâèé, ïðîá³ã 55òèñ. Ãàç-áåíçèí, 
ðîáèâñÿ äëÿ ñåáå. (096) 974-90-37  

 ÂÀÇ-21093, 2006ð.â, 1,5ä, õîð.ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (068) 355-
24-71  

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

 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  

 Ôîðä-Òðàíçèò, 2005ð.â., êóçîâ 3.2õ2,2ì, àëþì³í³é. (066) 738-80-
55  

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  

508516

513182

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  

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

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

 1 ÊÎÑІÍÍß ÒÐÀÂÈ, ÁÓÐ’ßÍÓ. ÎÁÏÐÈÑÊÓÂÀÍÍß ÑÀÄÓ, 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  

 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 òà âñòàíîâë.ñàíòåõí³êè, çàì³íà êðàí³â, 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  

 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  

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

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 Ãåíåðàòîðè, ñòàðòåðè á/â äî ³íîì. ................ äîã. ........ (067) 898-07-21  

 Ëîáîâå ñêëî ÃÀÇ-5253 ç óù³ëüíþâ. ................ äîã. ........ (067) 898-07-21  

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО

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

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

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

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

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

 ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. ÇÌІÍÀ ÄÈÇÀÉÍÓ, ÂÈÁІÐ ÒÊÀÍÈ-
ÍÈ. Ä/Ð 23 Ð. ÂÈ¯ÇÄ ÍÀ ÐÀÉÎÍ. (096) 326-20-16  

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

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

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

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

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

 ÐÅÌÎÍÒ І ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁËІÂ. ÍÀ ÄÎÌÓ Ó 
ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ. (098) 385-93-90  

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

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

 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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9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, 
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

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

 Âîä³é êàò.Å íà ñàìîñêèäíèé òÿãà÷. (096) 092-83-18  

 ÂÎÄІÉ ÍÀ ÇІË ÍÀ ÏІÄÐÎÁІÒÎÊ. ÄÅÒÀËІ ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÌ: 
(098) 028-88-91  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 Áàðèñòà ó êàâ’ÿðíþ íà Âàùóêà (Âèøåíüêà), ç 8 äî 21, ïîçì³ííî, 
ç/ï 8000-8500ãðí. (098) 254-25-76, Ìàðèíà  

 Áàðèñòà ó êàâ’ÿðíþ íà Çàìîñòÿíñüêó, ç 8 äî 20, ïîçì³ííî, ç/ï 
8000-8500ãðí. (098) 254-25-76, Ìàðèíà  

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

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

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

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

 Í³÷íèé ñòîðîæ, 35-45 ðîê³â, êðåìåçíî¿ ñòàòóðè. Í³÷ ÷åðåç í³÷. 
(068) 160-20-78  

 ÍІ×ÍІ ÎÕÎÐÎÍÖІ Â ÂІÍÍÈÖІ, ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: ÍІ× ×ÅÐÅÇ 
ÄÂІ. (096) 309-86-35  

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

 Îõîðîííèê â ïðèâàòíèé áóäèíîê, êðåìåçíî¿ ñòàòóðè. 500 ãðí/
çì³íà. Äîáà ÷åðåç äâ³. (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 ÍÀ ÇÀÂÎÄ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ ÏÎ Ì. ÂІÍÍÈÖß. (096) 
301-55-75  

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÖІ (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  

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

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

 Ïðèáèðàëüíèöÿ â ÒÖ «Æîâòåíü». (068) 160-20-78  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Çàìîñòÿíñüêó, ç 8 äî 10, ç Ïí ïî 
Ñá, Íä -âèõ³äíèé, ç/ï 1680 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ïèðîãîâà, 2 ãîä. âðàíö³ ³ 2 ãîä. 
ââå÷åð³, ùîäíÿ, ç/ï 3600 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðèáèðàëüíèöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ìàÿêîâñüêîãî) íà 3 
ãîä. â äåíü, ç/ï 2700 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß, ÂІÊ 45-55 ÐÎÊІÂ. ÒÅËÅÔÎÍÓÂÀÒÈ ÏІÑËß 
15-00. (093) 433-64-65  

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

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. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

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

 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 (Ìàã³ñòðàòñüêà), ç 8:00 äî 22:00, 4/4, 
ç/ï 9000 ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Ïpoäàâåöü â ìàãàçèí îäÿãó íà Öåíòðàëüíèé ðèíîê, ãðàô³ê ðîáîòè: 
8.00-17.00. Ç/ï 8000-12000 ãðí. (097) 623-89-65  

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

 Ïðîäàâåöü ïèâà ó ìàãàçèí íà Âàòóò³íà (Òÿæèë³â), 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, ç 8 äî 
22:30, 3/3, ç/ï 9000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Êåëåöüêà, 130), 7:30-22:30, 
4/4, 10000ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

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

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

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

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Íàíñåíà, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000 ãðí. 
(098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ïóøê³íà), ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000 
ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà (ð-í Çàë.âîêç.), 7:30-22, 
4/4,â³ä 9000ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  
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 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), ç 8 äî 
22, 4/4, ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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 (Ìàÿêîâñüêîãî), ç 
7 äî 22:30, 4/4, ç/ï â³ä 9000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòð³ëåöüêó (ð-í ÁÊ «Çîð³»), ç 
7:30 äî 21:30, 5/5, ç/ï 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

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

9.8 ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ, ÑÏÎÐÒ, 
ÊÐÀÑÀ  

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

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

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

 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  

ÅËÅÊÒÐÎÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ,
маляр по фарбуванню металовиробів, 
коваль на постійну роботу. Терміново! 
(067) 743-25-95  

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

 ÌÅÕÀÍІÊ (ÁÅÍÇÎÏÈËÈ, ÁÅÍÇ.ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÈ) Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ 
ÐÎÁÎÒÈ. Ç/Ï 15000-20000 ÃÐÍ. (067) 435-53-02  

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

 ÑËÞÑÀÐ (ÑÊËÀÄÀÍÍß ÑІËÜÃÎÑÏ ÒÅÕÍІÊÈ). (096) 309-86-35  
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9.10 ÑÏÅÖІÀËІÑÒÈ, ÌÀÉÑÒÐÈ, 
ІÍÆÅÍÅÐÈ  

 ІÍÆÅÍÅÐ, ÒÅÕÍІÊ, ÌÅÍÅÄÆÅÐ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ ÒÅÕÍІÊÈ. (096) 
309-86-35  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, 
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

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

 Øâà÷êà íà îâåðëîê â øâåéíèé öåõ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. 
Ïîîïåðàö³éíå âèðîáíèöòâî. Ç/ï âèñîêà. (063) 308-01-94  

 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 ïîñò³éíó ðîáîòó. Ïîîïåðàö³éíå âèðîá-
íèöòâî. 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 1100-1700 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ  

 Ìàðêåòîëîã â òîðã³âåëüíèé öåíòð. Ç/ï 15000. (068) 160-20-78  
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9.22 ÐІÇÍÅ  

 2 ÂÀÊÀÍÑІ¯, ÏÎËІÖІß, ÊÎÍÂÎÉÍÀ ÐÎÒÀ ÃÓÍÏ. Ç/Ï ÂІÄ 9900 
ÃÐÍ. ÌÀÊÑÈÌ. (067)430-52-67, (095)280-22-20  

 Îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñíèé â³äá³ð êàíäèäàò³â íà ñëóæáó â ïîë³ö³¿ 
³ç çàéíÿòòÿì âàêàíñ³¿ - ïîë³öåéñüêèé ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî óòðè-
ìàííÿ (ì.Â³ííèöÿ) ÃÓÍÏ ó Â³í.îáë. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàïîâí³òü 
îíëàéí-àíêåòó íà caéò³ https://nabir.np.gov.ua. (0432)59-42-22, 
(067)430-52-67  

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

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

 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè. Â³ííèöÿ. (068) 675-72-64  

 Ïðîìîóòåðè. Ðîçäà÷à ëèñò³âîê. Ãðàô³ê ðîáîòè – â³ëüíèé. Îïëàòà 
ïî÷àñîâà. Âèñòàâêà “Áðàòèê Êðîëèê” ÒÖ “Plaza Park” âóë. Êåëåöü-
êà, 121. (095)712-07-77, (068)247-93-94  

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  

 Æ³íêà 64 ðîêè, øóêàº ðîáîòó, ìîæëèâî äîãëÿä çà ëþäüìè ïî-
õèëîãî â³êó. Äîñâ³ä ðîá. (097)539-46-61, (093)947-43-54  

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

10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

 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  

 Äîïîìîæó íàïèñàòè äîì. ðîáîòè, ïðîåêòè, ïðåçåíòàö³¿ ç Õ³ì³¿, 
Åêîëîã³¿, Á³îëîã³¿. (097) 118-48-00  

 ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ 7-11 ÊË. ÏІÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÄÏÀ, ÇÍÎ. 
ІÍÄÈÂІÄÓÀËÜÍÎ 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  

11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ 
ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 Äîìàøíÿ êàðòîïëÿ â³ä 4 äî 10 ãðí................ äîã. ........ (098) 088-78-29  

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  

 Ñìàðòôîí 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  

 ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÅ ÁÞÐÎ «ªÂÃÅÍІß ØÌÈÐÎÂÀ» ÏÐÎÏÎÍÓª 
ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍÓ ÞÐÈÄÈ×ÍÓ ÄÎÏÎÌÎÃÓ. (097) 001-03-48  

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  

 Äîïîìîæó ëåãêî êèíóòè ïàëèòè òà âæèâàòè àëêîãîëü. (067)912-
99-11  

 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  

 Øóêàþ ä³â÷èíó äî 30 ðîê³â, íå âèñîêó, õóäîðëÿâó, ëàñêàâó. Æèòëî 
º. (073) 128-65-82  

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

 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  

16.4 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  

 ÖÓÖÅÍßÒÀ ÀËÀÁÀß, 2 ÌІÑßÖІ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. (097)702-03-24, 
(098)646-70-39  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ, íîìåð UAD0000008SGH000 ä³éñíà 
äî 13.02.2027 íà ³ì’ÿ Öâ³ãóí Ñåðã³é Іãîðîâè÷. Ïðîøó ââàæàòè 
íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî  

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî ñâ³äîöòâà ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ 12ÑÁ ¹ 866803, âèäàíèé Ïèñàð³âñüêîþ 
çàãàëüíîîñâ³òíüîþ øêîëîþ І - ІІІ ñòóïåí³â Â³ííèöüêîãî ðàéîíó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 27 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó íà ³ì’ÿ Ãåâåëþê Â³êòîð³¿ 
Â³êòîð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé

 Âòðà÷åíî ïå÷àòêó íà ÔÎÏ Êóøí³ð Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â 
2762800402, âèçíàòè íåä³éñíîþ. Òåë. íå âêàçàíèé  

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Ñò³ë, ñò³ëüö³, øàôà, äèâàí, êèëèì, ïîëèö³, òîðøåð, êàðí³çè, ïî-
äóøêè, ïîñóä. (096) 734-51-84  

19.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

512992

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

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

 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  

 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  

19.3 ÐІÇÍÅ  

 ÄÎÏÎÌÎÆÓ ËÅÃÊÎ ÊÈÍÓÒÈ ÏÀËÈÒÈ ÒÀ ÂÆÈÂÀÒÈ ÀËÊÎ-
ÃÎËÜ. (067) 912-99-11  

Графік роботи відділу прийому оголошень:

 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.

Особливе оголошення (категорія О). 
Подовжене виділене оголошення зі 
збільшеним заголовком 20 символів і текстом 
80 символів. Подається при наявності активної 
медіа-карти згідно з графіком роботи відділу.

Вартість 130 грн.

Оголошення про втрату документів 
подаються при наданні копії (фото) 
документа, що посвідчує особу. 

Вартість 100 грн.

Виділене оголошення (категорія В).
Подається при наявності активної медіа-карти 
в будь-який день згідно з графіком роботи 
відділу.
Вартість 60 грн.

Фотооголошення в нерухомість (категорія Я).
Подовжене виділене оголошення 
до 108 символів з малюнком. Подається 
при наявності активної медіа-карти згідно з 
графіком роботи відділу.

Вартість 300 грн.

Звичайне платне оголошення (категорія Б). 
Подається при наявності активної медіа-карти 
в будь-який день згідно з графіком роботи 
відділу.
Вартість 40 грн.

Фотооголошення (категорія Ф).
Подовжене виділене оголошення 
до 108 символів з малюнком. Подається 
при наявності активної медіа-карти згідно з 
графіком роботи відділу.

Вартість 180 грн.

Безкоштовне оголошення (категорія А). 
Подається при наявності активної медіа-карти з вівторка по неділю згідно з графіком роботи 
відділу. На одну активну картку і один номер телефону можна подати одне безкоштовне 
оголошення в тиждень і тільки в рубрики: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

 (0432) 555-135                         (098) 166-28-06              (050) 430-03-07              (093) 170-23-60

Увага! З 1 листопада 2022 року змінено вартість публікації оголошень!
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РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ

IT-АКАДЕМІЇ

Ç 2010 ðîêó Â³-
ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çàéìà-
ºòüñÿ ï³äãîòîâêîþ àéò³øíèê³â 
³ç ñóïðîâîäîì äî ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ êîæíîãî çà ï’ÿòüìà 
îñíîâíèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè: 
ïðîãðàìóâàííÿ, àâòîìàòèçîâàíå 
òåñòóâàííÿ, ðó÷íå òåñòóâàííÿ, 
âåá-äèçàéí (UX/UI), ïðîºê-
òíèé ìåíåäæìåíò â ²Ò.

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ êîæíîãî 
âèïóñêíèêà çóìîâëåíå åôåê-
òèâíîþ ìåòîäèêîþ îðãàí³çàö³¿ 
íàâ÷àííÿ:
 ï³äãîòîâêà íà âèìîãè ²Ò-

ðèíêó ³ âèêëþ÷íî çà çàòðåáó-
âàíèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè äëÿ 
ïî÷àòê³âö³â;
 ïðèáëèçíî 20% òåîð³¿ ³ äëÿ 

îáäóìàííîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ — 
80% ïðàêòèêè;
 í³÷îãî çàéâîãî — ò³ëüêè 

íåîáõ³äí³ äëÿ ïî÷àòê³âö³â çíà-
ííÿ ³ íàâè÷êè;
 âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, óñ³ 

ïðåäìåòè ³ âèêëàäà÷³ â êîí-
òåêñò³ îäèí îäíîãî;
 àòìîñôåðà ïîâíîö³ííîãî 

çàíóðåííÿ ó ðåàëüí³ ïðîºêòè 
³ ìîòèâóþ÷å ñåðåäîâèùå;
 ³íòåíñèâí³ (4–6 äí³â/òèæ-

äåíü) ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ: 
Âåá-äèçàéí, Ìàíóàëüíå òåñòó-
âàëüíííÿ, Ïðîäæåêò-ìåíåäæ-
ìåíò â ²Ò, Àâòîìàòèçîâàíå 
òåñòóâàííÿ, Java-ðîçðîáíèê, 
Frontend-ðîçðîáíèê, JavaScript-
ðîçðîáíèê, Python-ðîçðîáíèê 
òà ³íø³;
 âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 

ïðîòÿãîì óñüîãî êóðñó ï³äãî-
òîâêè (ç âèêîðèñòàííÿì àâòîð-
ñüêèõ îíëàéí-êóðñ³â òà âëàñíî¿ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ á³áë³îòåêè);
 ñïåö³àë³çîâàí³ êóðñè: 1) Ò² 

ïî ï³äãîòîâö³ äî ïðîõîäæåí-
íÿ òåõí³÷íîãî ³íòåðâ’þ, 2) ç 
HR-àìè ïî ï³äãîòîâö³ äëÿ ïðî-
õîäæåííÿ ñï³âáåñ³ä;
 îðãàí³çàö³ÿ ñòàæóâàííÿ 

â êîìàíäàõ (ç ïðîãðàì³ñò³â, òåñ-
òóâàëüíèê³â, âåá-äèçàéíåð³â òà 
ïðîäæåêò-ìåíåäæåð³â) íà âíó-
òð³øí³õ ³íäóñòð³àëüíèõ ïðîºê-
òàõ äëÿ «ïðîêà÷êè» hard & soft 
skills êîæíîãî äî ð³âíÿ Strong 
Junior;
 ïîâíà àâòîìàòèçàö³ÿ ïðî-

öåñó îðãàí³çàö³¿ òà ñóïðîâîäó 
íàâ÷àííÿ çà äîïîìîãîþ CRM-
ñèñòåìè — INTITA.

Äëÿ â³äáîðó íà íàâ÷àííÿ ìè 
ðîçðîáèëè ñïåö³àëüí³ îíëàéí-
ìîäóë³, ÿê³ ïîòåíö³éí³ ñòóäåíòè 
ïðîõîäÿòü äî ñòàðòó íàâ÷àííÿ:

1. Âñòóï äî ïðîãðàìóâàííÿ;
2. Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ïî-

÷àòê³âö³â;
3. Åëåìåíòàðíà ìàòåìàòèêà.
Ìîí³òîðÿ÷è ïðîõîäæåííÿ 

àá³òóð³ºíòàìè äàíèõ îíëàéí-
ìîäóë³â (øâèäê³ñòü, ëîã³êà 
âèêîíàííÿ çàâäàíü òîùî), ðî-
áèìî âèñíîâêè ïðî ¿õ ãîòîâ-
í³ñòü äî ³íòåíñèâíîãî íàâ÷àííÿ 
(ìîòèâàö³ÿ, áàçîâà ï³äãîòîâêà, 
òàéì-ìåíåäæìåíò òîùî).

Äëÿ çàêð³ïëåííÿ, ïîãëèáëåí-
íÿ çíàíü òà íàâè÷îê, ÿê³ ñòó-
äåíò çäîáóâàº ï³ñëÿ êîæíîãî 
ìîäóëÿ, ïåðåäáà÷åíå ïðàêòè÷íå 
òà äîìàøíº çàâäàííÿ ç ïîäàëü-
øîþ éîãî ïåðåâ³ðêîþ òà çâî-
ðîòíèì çâ’ÿçêîì â³ä âèêëàäà÷à.

²íòåíñèâí³ñòü íàâ÷àííÿ ñòó-
äåíòà ñêëàäàº 4–6 ðàç³â íà òèæ-
äåíü. Ñàìå òàêèé òåìï, íà íàøó 
äóìêó, äàº ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòó 
çàêð³ïëþâàòè çäîáóò³ íàâè÷êè 
ç á³ëüøîþ åôåêòèâí³ñòþ.

Ðîáîòà íà ïðîºêòàõ ïåðåäáà-
÷àº ðåãóëÿðí³ ì³òèíãè ç ìåíòî-
ðîì ïðºêòó ïî 2 ãîäèíè êîæíà ³ 
ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíòà íàä 

ïðîºêòîì — 2 ãîäèíè ùîäíÿ, 
5 äí³â íà òèæäåíü. Ðàçîì ïðî-
ºêòíà íàâàíòàæåí³ñòü íà ñòó-
äåíòà ñêëàäàº — íå ìåíøå 
16 ãîäèí íà òèæäåíü.

Ï³ä ÷àñ çàíÿòü êîæåí ñòó-
äåíò ìàº çìîãó âçàºìîä³ÿòè ç 
âèêëàäà÷åì, à òàêîæ çâåðíóòèñü 
çà êîíñóëüòàö³ºþ â ïîçàóðî÷-
íèé ÷àñ.

Ïðîòÿãîì ðîáîòè íàä ïðî-
ºêòàìè — ì³òèíãè ç ìåíòîðîì 
ïðîºêòó òðè÷³ íà òèæäåíü.

Àíãë³éñüêà ìîâà âèâ÷àºòüñÿ 
ïðîòÿãîì óñüîãî êóðñó íàâ÷àí-
íÿ ³ ïåðåäáà÷àº ðåãóëÿðí³ ùî-
äåíí³ çàíÿòòÿ — 2 ðàçè íà òèæ-
äåíü â ñóïðîâîä³ âèêëàäà÷à, 
â ³íø³ äí³ òèæíÿ ñàìîñò³éíå 
ïðîõîäæåííÿ îíëàéí-ìîäóë³â 
íà ïëàòôîðì³. Êð³ì òîãî, êî-
ìóí³êàö³ÿ íà êîìàíäíîìó ïðî-
ºêò³ òà äîêóìåíòàö³ÿ ïî ïðîºêòó 
âåäóòüñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïåð³îäó ìàêñèìàëü-

íî íàáëèæåíà äî îðãàí³çàö³¿ ðî-
áî÷èõ ïðîöåñ³â â ²Ò-³íäóñòð³¿ ³ 
îñíîâíèé àêöåíò íà âèêîíàííÿ 
ïðîºêò³â ³ ðîáîòó â êîìàíä³ (ç 
ïðîãðàì³ñò³â, òåñòóâàëüíèê³â, 
âåá-äèçàéíåð³â òà ïðîäæåêò-
ìåíåäæåð³â).

Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ç áà-
ãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì äîïîìî-
æóòü ñèñòåìàòèçóâàòè çíàííÿ, 
à ïðàêòèêà íà ðåàëüíèõ ïðî-
ºêòàõ çàêð³ïèòü ðåçóëüòàò â³ä 
îòðèìàíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü. 
Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè 
îòðèìóþòü ïîâíèé êîìïëåêñ 
çíàíü òà íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ îòðèìàííÿ ñâîº¿ ïåðøî¿ 
ðîáîòè â ²Ò-³íäóñòð³¿.

Âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
âõîäèòü ó âàðò³ñòü êóðñó.

ßê íàø³ âèïóñêíèêè â³äãóêó-
þòüñÿ ïðî ñâ³é ïåðñîíàëüíèé 
äîñâ³ä íàâ÷àííÿ â ²Ò-Àêàäåì³¿, 
ìîæíà ïðî÷èòàòè íà ñàéò³ (áåç 
öåíçóðè): https://online.ita.
in.ua/graduates.html

Ôîðìóºìî íàä³éíèé àéò³ø-
íèé òèë äëÿ óêðà¿íñüêèõ çà-
õèñíèê³â! Äîëó÷àéñÿ äî ìî-
òèâîâàíî¿ êîìàíäè àéò³øíè-
ê³â — âèïóñêíèê³â Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿, ÿê³ ñòâîðþþòü 
ÿê³ñí³ ²Ò-ïðîäóêòè!

Ðåºñòðóéñÿ: íà îôëàéí-íà-
â÷àííÿ: https://ita.in.ua/

íà îíëàéí-íàâ÷àííÿ: 
https://online.ita.in.ua/

òåëåôîíóé: 067–431–19–21
Ìè ó ñîöìåðåæàõ:
 YouTube: 

https://www.youtube.
com/channel/UC2EMqcr4p 
EBuTGEJBaFgOzw 

Facebook: https://www.
facebook.com/vinnytsia.
itacademy 

Instagram: https://www.
instagram.com/ita.in.ua/?utm_
medium=copy_link 

Telegram-êàíàë: https://t.
me/IT_Academy_Vinnytsia.

Вінницька ІТ-Академія формує надійний айтішний тил
БЛОГ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА

Працюємо! Перша зустріч. Вінничани!!! Зраділи, 
наобіймалися, передали вантаж, поговорили про те, про 
се… Хлопці запитали: 
– Чи немає часом у вас жменьки Вінницької землі?..
На жаль… Тепер буду мати і це на увазі.
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Якщо ж ви все ж вирішили 
придбати для себе репітер, 
то варто розуміти, що ціни 
на них стартують від кількох 
тисяч гривень.
До прикладу, ми переглянули 
пропозиції в «Епіцентрі». Там 
найдешевший ретранслятор 
сигналу коштує 1 880 гривень. 
Якщо посортувати товари за по-
пулярністю, то нам пропонують 
репітер за 7 500 гривень. Як 
йдеться в описі оголошення, по-
силити ним сигнал можна навіть 
у приміщенні, де він зовсім від-

сутній або на вулиці пробиваєть-
ся слабкий зв’язок.
До прикладу, у «Техносервіс» 
в наявності на сайті найдешев-
ший варіант коштує 1 590 гри-
вень. А у магазині «Алло» 
в середньому підсилювач тех-
нології GSM коштують 2 700–
3 500 гривень.
У  м а р кет п л е й с і  Ro z e t ka 
п р о д а ю т ь  р е п і т е р и  в і д 
1 800 до 9 500 гривень. Якщо 
сортувати за популярністю, 
то коштують GSM репітери в се-
редньому 4 000–5 000 гривень.

Скільки коштують репітери?
Поради, як діяти під час повної 
відсутності мобільних мереж за-
для здійснення екстрених викликів 
та комунікації, дали у ДСНС. Фа-
хівці пояснюють, що існують де-
кілька альтернативних варіантів:
стаціонарні телефони, інтернет-
месенджери, спеціальні месен-
джери, які працюють на основі 
технології Bluetooth.
Як пояснюють у ДСНС, радіус 
дії таких месенджерів варіюєть-
ся від 60 до 100 метрів і зале-
жить від можливих перешкод. 
До таких додатків відносять: 

Berkanan Messenger (платний); 
Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy. 
Перелічені програми необхідно 
завантажити заздалегідь, за на-
явності стабільного доступу до ме-
режі Internet, а також обов’язково 
протестувати їх працездатність.
За допомогою певних застосунків, 
мобільний телефон можливо ви-
користовувати за прикладом рації. 
Слід врахувати, що у цьому ви-
падку ваше спілкування не буде 
приватним. До таких додатків від-
носять: Voxer Walkie Talkie, Walkie 
Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

«За неможливості доступу до по-
передньо перелічених засобів 
зв’язку рекомендовано із до-
триманням заходів власної без-
пеки здійснити переміщення 
до найближчого об’єкта, який 
обладнано засобами стаціонар-
ного телефонного зв’язку та/або 
радіозв’язку», — кажуть у ДСНС.
Такими об’єктами є адміністрації 
органів місцевого самовряду-
вання, відділення пошти, закла-
ди освіти, пожежно-рятувальні 
частини, відділки поліції, станції 
швидкої медичної допомоги тощо.

Що робити, коли мобільного зв’язку немає зовсім?

çðîáèòè — öå çíàéòè çâ’ÿçîê àëü-
òåðíàòèâíèì êàíàëîì (äîìàøí³é 
²íòåðíåò ³ç UPS, ïîðòàòèâíà ðà-
ä³îñòàíö³ÿ, Starlink ç ðåçåðâíèì 
æèâëåííÿì ³ ò. ä.).

ßêùî òàêèõ äæåðåë çâ’ÿçêó 
íåìàº, òî çàëèøàºòüñÿ ïåð³î-
äè÷íî ñòàðàòèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. 
Àäæå º éìîâ³ðí³ñòü, ùî îäèí ³ç 
êë³ºíò³â ìåðåæ³ çâ³ëüíèòü ñâ³é 
êàíàë ³ éîãî ì³ñöå çàéìåòå âè. 
Òàêîæ, ÿêùî íå òðèâàº ïîâ³òðÿíà 
òðèâîãà, ìîæíà ñïðîáóâàòè ïåðå-
ì³ùàòèñÿ ì³ñòîì. Áî äåÿê³ ñò³ëü-
íèêîâ³ âåæ³ ìîæóòü áóòè ìåíø 
çàâàíòàæåí³ í³æ òà, ÿêà çíàõî-

äèòüñÿ á³ëÿ âàñ, îñîáëèâî ÿêùî 
âè æèâåòå ó «âèñîòö³».

ª ùå îôëàéí-ìåòîä: íàïåðåä 
âèçíà÷òå ì³ñöå é ÷àñ çóñòð³÷³ ï³ñ-
ëÿ â³äáîþ òðèâîãè ³ç âàæëèâèìè 
äëÿ âàñ ëþäüìè ó âèïàäêó íåî-
÷³êóâàíîãî çíèêíåííÿ çâ’ÿçêó. 
Òàê ìîæíà áóäå âïåâíèòèñÿ, ùî 
ç óñ³ìà óñå â ïîðÿäêó.

×è âàðòî êóïëÿòè ï³äñèëþâà-
÷³ çâ’ÿçêó? ßêùî òàê, òî íà ùî 
ïðè êóï³âë³ îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòè 
óâàãó?

Ó âèïàäêó ïåðåâàíòàæåííÿ 
ìîá³ëüíî¿ ìåðåæ³, íà æàëü, í³ÿ-
ê³ ï³äñèëþâà÷³ çâ’ÿçêó íå äîïî-

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Ï³ä ÷àñ àâàð³é-
íèõ â³äêëþ÷åíü 
â³ííè÷àíè ïîâ³äî-
ìëÿþòü ïðî ïåðå-

áî¿ ç³ çâ’ÿçêîì òà ³íòåðíåòîì. 
×è ìîæëèâî ÿêîñü ïîêðàùèòè 
çâ’ÿçîê? Ìè çàïèòàëè ïðî öå 
â åêñïåðòà.

Äîïîì³ã íàì ðîç³áðàòèñÿ ó ö³é 
ñèòóàö³¿ ³íæåíåð ³ç Engineering, 
ùî çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ ³ âè-
ðîáíèöòâîì ñèñòåì äîìàøíüî¿ 
àâòîìàòèçàö³¿, Áîãäàí Êàë³í³í.

Ï³ä ÷àñ â³ÿëîâèõ â³äêëþ÷åíü 
ïåðåáî¿ ç³ çâ’ÿçêîì òà ³íòåðíåòîì. 
×îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ?

— Ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê çíèêàº 
çàçâè÷àé íå ïîâí³ñòþ, òåëåôîí 
ìîæå ïåðåìêíóòèñÿ íà ñò³ëü-
íèêîâ³ âåæ³ ³íøîãî îïåðàòîðà, 
îñê³ëüêè â Óêðà¿í³ çàðàç ïðàöþº 
íàö³îíàëüíèé ðîóì³íã. Îäíàê äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî â íàëàøòóâàííÿõ 
äîçâîëèòè ðîóì³íã.

Öå ñòàºòüñÿ òîìó, ùî íå óñ³ 
ñò³ëüíèêîâ³ âåæ³ ìàþòü ðåçåðâíå 
äæåðåëî æèâëåííÿ. Ïðîòå ÷àñòî, 

íàâ³òü ìàþ÷è âïåâíåíèé ïðèéîì, 
âàæêî äîäçâîíèòèñÿ, à òèì ïà÷å 
ç’ºäíàòèñÿ ç ²íòåðíåòîì. Öå ñòà-
ºòüñÿ, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü àêòèâ-
íèõ ñò³ëüíèêîâèõ âåæ çìåíøè-
ëàñÿ, à íàâàíòàæåííÿ íà ìåðåæó 
çðîñëî. Áî óñ³, õòî äî öüîãî áóâ 
ç’ºäíàíèé ³ç Wi-Fi òî÷êàìè äî-
ñòóïó, ïåðåìêíóòèñÿ íà ìîá³ëüí³ 
äàí³ é áàãàòî õòî îäðàçó ï³ñëÿ 
âèáóõ³â ñòàðàþòüñÿ ä³çíàòèñÿ, ÷è 
âñå âïîðÿäêó ç ð³äíèìè ³ äðóçÿìè.

Äîìàøí³é ³íòåðíåò ìîæå çíè-
êàòè, ÿêùî ó âàøîãî ïðîâàéäå-
ðà íå óñå ìåðåæåâå îáëàäíàííÿ 
ìàº ðåçåðâíå æèâëåííÿ. ßêùî æ 
êîæåí ìåðåæåâèé ïðèñòð³é â³ä 
ïðîâàéäåðà äî âàñ îáëàäíàíèé 
ðåçåðâíèì æèâëåííÿì ³ âàø äî-
ìàøí³é ðîóòåð âè çàæèâèëè â³ä 
àëüòåðíàòèâíîãî äæåðåëà åíåð-
ã³¿ — ó âàñ áóäå ³íòåðíåò. Öþ 
³íôîðìàö³þ ìîæíà óòî÷íèòè 
ó âàøîãî ïðîâàéäåðà.

ßê³ º âàð³àíòè ï³äñèëåííÿ 
çâ’ÿçêó? ×è º ïðîñòèé óí³âåðñàëü-
íèé àëãîðèòì ä³é, ÿêùî âèíèêëè 
ïðîáëåìè ç³ çâ’ÿçêîì?

— Êîëè ìîá³ëüíà ìåðåæà ïåðå-
âàíòàæåíà, íàéêðàùå, ùî ìîæíà 

КОЛИ НЕМАЄ СВІТЛА І ПЕРЕБОЇ З 
ІНТЕРНЕТОМ. ЯКІ Є ВАРІАНТИ?
Актуально  Через обстріли росіянами 
об’єктів енергетичної інфраструктури, 
у всіх областях нашої країни обмежують 
подачу електроенергії. Можливі перебої 
з мобільним зв’язком та інтернетом. 
Поговорили з експертом про засоби 
підсилення зв’язку та дізналися ціни на них

ìîæóòü, ÷åðåç òå ùî ñò³ëüíèêîâà 
ìåðåæà ïðîñòî íå ñïðàâëÿºòüñÿ 
³ç òàêîþ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
ç’ºäíàíü ³ç íåþ.

ßêùî æ âè æèâåòå ó â³ääàëå-
í³é ì³ñöåâîñò³ ³ç äóæå ñëàáêèì 
ñèãíàëîì ñò³ëüíèêîâî¿ ìåðåæ³, 
òî GSM ðåï³òåðè ìîæóòü äîïî-
ìîãòè. Îäíàê âàðòî ïàì’ÿòàòè, 
ùî ¿õíº ïðàâèëüíå âñòàíîâëåííÿ 
âèìàãàº òåõí³÷íèõ çíàíü ³ âì³íü, 
òîìó âàðòî çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³-

àë³ñò³â, ÿê³ çìîæóòü ï³ä³áðàòè é 
âñòàíîâèòè íåîáõ³äíó âàì ìîäåëü.

GSM ðåï³òåðè ìàþòü íàïðàâ-
ëåíó àíòåíó ç âåëèêèì êîåô³-
ö³ºíòîì ï³äñèëåííÿ, ÿêà îð³-
ºíòóºòüñÿ íà ñò³ëüíèêîâó âåæó. 
À òàêîæ íåíàïðàâëåíó àíòåíó, 
ÿêà áà÷èòüñÿ òåëåôîíîì ÿê ñò³ëü-
íèêîâà âåæà ç õîðîøèì ð³âíåì 
ñèãíàëó, é âíóòð³øí³ åëåêòðîíí³ 
ñõåìè, ÿê³ ïåðåíàïðàâëÿþòü äàí³ 
ì³æ öèìè àíòåíàìè.

 ßêùî âè âèð³øèëè 
ïðèäáàòè äëÿ ñåáå 
ðåï³òåð, òî âàðòî 
ðîçóì³òè, ùî ö³íè 
íà íèõ ñòàðòóþòü â³ä 
ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü

505712

ÍÎÂÈÍÈÍÎÂÈÍÈ

Альтернативні варіанти зв’язку під час 
повної відсутності мобільних мереж

Стаціонарні 
телефони

Спеціальні ме-
сенджери, які працюють на 
основі технології Bluetooth
(Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy)

Використан-
ня мобільних 

Наперед визначити місце й час зустрічі після 
відбою тривоги із важливими для вас людьми у 
випадку неочікуваного зникнення зв’язку. 

Інтернет-
месенджери

телефонів як засобів радіозв’язку 
за допомогою спеціальних 
застосунків (Voxer Walkie Talkie, Walkie 
Talkie, Two Way: Walkie Talkie)



512643
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На хвилі реальної допомоги від 
міжнародних організацій активі-
зувалися й аферисти. Під вигля-
дом «міжнародної допомоги» 
вони виманюють дані банківських 
карток у довірливих українців. І 
замість необхідної грошової до-
помоги — ви можете позбутись 
своїх накопичень на банківсько-
му рахунку.
Наразі є такі розповсюджені 
махінації:
 ООН робить виплату 11 тисяч 
гривень кожному українцю. По-
давати заявку потрібно через чат-
бот «Дії». У Міністерстві цифрової 
трансформації України запевни-
ли, що це брехня: у «Дії» немає 
чат-ботів у жодній із соцмереж. 
Шахраї намагаються видурити 
дані для доступу до вашої бан-
ківської картки.
 США, Німеччина, Литва і Поль-

ща платять по 3300 гривень укра-
їнцям. Те, що це неправда, роз-
повіли в Міністерстві соціальної 
політики. Там зауважили, що 
немає офіційної інформації про 
наміри цих країн робити виплати 
українцям. Перевірена інформація 
про міжнародні благодійні фонди 
є на державному сайті «єДопомо-
га».
 Єдиний Компенсаційний Центр 
Повернення Невиплачених Гро-
шових Коштів проводить виплати 
по старих заявках до ООН, Чер-
воного Хреста та окремих кра-
їн ЄС. Тобто ті заявки, які були 
людьми заповнені навесні-вліт-
ку 2022 року, а кошти допомоги 
досі не були виплачені. Урядова 
команда CERT-UA, що діє при 
Держспецзв’язку визначила це 
повідомлення, як фейк. Причина 
та сама — у людини цей портал ви-

манює персональну інформацію 
до рахунку в банку.
Як не потрапити на гачок 
до аферистів? Кіберполіція 
рекомендує:
 читати інформацію щодо запро-
вадження грошової допомоги — 
тільки з офіційних джерел та тих, 
яким ви особисто довіряєте;
 не переходьте за сумнівними 
посиланнями та не вводьте рек-
візити платіжних карток на незна-
йомих та підозрілих вебсайтах;
 якщо ж ви повідомили свою фі-
нансову інформацію — особливо, 
якщо це CVV-код (3 цифри на зво-
ротній стороні пластикової карт-
ки) — негайно зверніться до банку, 
щоб заблокувати картку;
 у разі підозри шахрайських дій 
в Інтернеті — повідомляйте про це 
Кіберполіцію на електронну по-
шту: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Як вінничан дурять шахраї-«благодійники»

ÍÎÂÈÍÈ

Ãóìàí³òàðíèé öåíòð ðå÷åé, 
äå ïåðåñåëåíö³ áåçîïëàòíî ìî-
æóòü îòðèìàòè íåîáõ³äíèé îäÿã 
òà âçóòòÿ, çàñîáè ã³ã³ºíè çíàõî-
äèòüñÿ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ÒÐÖ 
«Ìåãàìîëë», ùî íà 600-ð³÷÷ÿ, 17. 
Ïðàöþº ç 10.00 äî 16.00, ç ïîíå-
ä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ.

Àäðåñè òà êîíòàêòè ³íøèõ 
ì³ñöü, äå íàäàþòü îäÿã, âçóòòÿ, 
çàñîáè ã³ã³ºíè, äèòÿ÷å õàð÷óâàí-
íÿ äëÿ ïåðåñåëåíö³â — äèâ³òüñÿ 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

— Äî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè çâåðíóëè-
ñÿ ç ëèñòîì ïðåä-

ñòàâíèêè ÓÂÊÁ ÎÎÍ (Àãåíòñòâî 
ó ñïðàâàõ á³æåíö³â — àâò.), ùîá 
çíîâó íàäàòè äîïîìîãó ëþäÿì, 
ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ïåðåñåëåíöÿ òà 
â³äïîâ³äàþòü ïåâíîìó ïåðåë³êó 
êàòåãîð³é. Ìè ï³øëè íàçóñòð³÷ òà 
â³äâåëè ïî äâà ðîáî÷èõ ì³ñöÿ — 
ó ë³âîáåðåæíîìó óïðàâë³íí³ òà 
ó ïðàâîáåðåæíîìó, — ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòó äèðåêòîðêà äåïàð-
òàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

КОМУ І СКІЛЬКИ ВИПЛАТЯТЬ 
ДОПОМОГИ

Êðèòåð³¿, ÿêèì ïîòð³áíî â³ä-
ïîâ³äàòè, ùîá îòðèìàòè ãðîø³:
 Áóòè ç-ïîì³æ ïåðåñåëåí-

ö³â, ùî òèì÷àñîâî ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
 Ãðîø³ âèïëà÷óâàòèìóòü ðîäè-

íàì ç ä³òüìè; íå ïîâíèì ðîäèíàì 
(º ëèøå îäèí ³ç áàòüê³â — àâò.); 
ðîäèíàì, ó ñêëàä³ ÿêèõ º ëþäè ç 
³íâàë³äí³ñòþ; ðîäèíàì, ó ñêëàä³ 
ÿêèõ º ëþäè, â³êîì â³ä 55 ðîê³â.
 Äîïîìîãó âèïëà÷óâàòèìóòü 

òèì, õòî ðàí³øå íå îòðèìóâàâ 
ãðîø³ â³ä ì³æíàðîäíèõ îðãàí³-
çàö³é (äåðæàâí³ âèïëàòè ïåðåñå-
ëåíöÿì íå âðàõîâóþòüñÿ — àâò.)

Íà ÿêó ñóìó ìîæíà ðîçðàõîâóâà-
òè? Âàëåíòèíà Âîéòêîâà ñêàçàëà, 
ùî öå 2 òèñÿ÷³ 220 ãðèâåíü íà îäíó 
ëþäèíó, àëå íå á³ëüøå 6 òèñÿ÷ 
660 ãðèâåíü íà îäíó ðîäèíó.

— Òàêó äîïîìîãó âèïëà÷óâà-
òèìóòü ïðîòÿãîì ï³â ðîêó, àëå 
íå ùîì³ñÿ÷íî, à äâîìà òðàíøà-
ìè, — ñêàçàëà äèðåêòîðêà äåïàð-
òàìåíòó ñîöïîë³òèêè. — Çàóâàæó, 
ùî ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ ãðî-
øîâî¿ äîïîìîãè, ñòðîêè ¿¿ âè-

ïëàòè ïðèéìàºòüñÿ âèêëþ÷íî 
Àãåíòñòâîì ó ñïðàâàõ á³æåíö³â 
ÎÎÍ.

— Ïåðåñåëåíöÿì ïðè ñîá³ ïî-
òð³áíî ìàòè äîâ³äêó ïðî âçÿòòÿ 
íà îáë³ê ÂÏÎ. ² òàêîæ ïàñïîðò. 
Öå âñå. Îñîáëèâèõ äîêóìåíò³â, 
íàïðèêëàä, ï³äòâåðäæåííÿ ãðóïè 
³íâàë³äíîñò³, íàäàâàòè íå ïîòð³á-
íî, — äîäàëà Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Êóäè çâåðòàòèñü? ßê ìè íàïè-
ñàëè âèùå, äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â» 
ó Â³ííèö³.

Àäðåñè:
 Êîñìîíàâò³â, 30 (II ïîâåðõ);
 Çàìîñòÿíñüêà, 7 (II ïîâåðõ).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìà-

ö³þ ìîæíà çà òåëåôîíàìè:
 ÖÍÀÏ (Âèøåíüêà): (0432) 

50-91-33; 50-83-88; 063-856-62-72.

 ÖÍÀÏ (Çàìîñòÿ): (0432) 50-
86-77; 50-86-70; 093-190-83-93.

ОДЯГ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, 
ЖИТЛО: ДЕ ОТРИМАТИ?

Ñòàíîì íà 24 æîâòíÿ ó Â³-
ííèöüê³é ì³ñüê³é ãðîìàä³ ïðîæè-
âàº 44 òèñÿ÷³ 758 ïåðåñåëåíö³â ç 
ïîñòðàæäàëèõ â³ä â³éíè îáëàñòåé 
Óêðà¿íè.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì, äî Â³ííèö³ 
ïðè¿æäæàþòü ëþäè ³ç Çàïîð³æ-
æÿ, Ìèêîëàºâà òà Äí³ïðà. Àëå 
ï³ñëÿ äåîêóïàö³¿ òåðèòîð³é íàøî¿ 
êðà¿íè, ëþäè çí³ìàþòüñÿ ç îáë³-
êó ÂÏÎ ³ ïîâåðòàþòüñÿ äî ñâî¿õ 
äîì³âîê, — êàæå äèðåêòîðêà äå-
ïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè.

Ðîçêàçóºìî, äå òà ÿêó äîïîìîãó 
ìîæíà îòðèìàòè ïåðåñåëåíöÿì 
ó Â³ííèö³.

ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ У ВІННИЦІ 
ОТРИМАТИ ГРОШІ ВІД ООН
Виплати  Агентство у справах біженців 
відновило свою роботу у Вінниці. 
Переселенці можуть отримати грошову 
допомогу — 2220 грн на одну людину, 
але не більше 6660 грн на сім’ю. Для 
цього людям потрібно подати заявку 
в «Прозорому офісі». Які особливості в цієї 
програми? І де ще надають допомогу 
переселенцям у нашому місті?

â ²íòåðíåò³ çà öèì ïîñèëàííÿì 
íà ïîðòàë³ «20õâèëèí»: cutt.
ly/uNsycFx.

ßêùî ëþäèíà ïðèáóëà ³ 
íå çíàº, äå çóïèíèòèñü ó Â³ííèö³ 
àáî, ìîæëèâî, ïîòð³áíà äîïîìîãà 
ç ïîøóêîì òèì÷àñîâîãî æèòëà, 
òî ïåðåñåëåíöÿì òðåáà çâåðòàòè-
ñÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ «Ö³ëîäîáîâî¿ 
âàðòè»: 0-800-60-15-60.

Òàì íàäàäóòü êîíòàêòè òà àäðå-
ñè ì³ñöü, äå ìîæóòü ïðèõèñòè-

òè ïåðåñåëåíö³â: íàïðèêëàä, öå 
øêîëè, ÿê³ ïåðåîáëàäíàí³ ï³ä 
ïðèõèñòêè, ãóðòîæèòêè.

— À ÿêùî âòðàòèëè äîêóìåí-
òè, òî êóäè çâåðòàòèñü? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Ó «Ïðîçîðèé îô³ñ». Ìè 
ïîäèâèìîñÿ ïî Ï²Á ëþäèíè òà 
äîïîìîæåìî â³äíîâèòè âòðà÷åí³ 
äîêóìåíòè, — â³äïîâ³ëà äèðåêòîð-
êà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ 
êîøò³â ïåðåñåëåíöÿì, 
ñòðîêè ¿õ âèïëàòè 
ïðèéìàº ò³ëüêè 
Àãåíòñòâî ÎÎÍ ó 
ñïðàâàõ á³æåíö³â

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

×åðåç â³éíó áàãàòî óêðà¿íö³â 
âòðàòèëè ðîáîòó é äëÿ òîãî, 
ùîá äîïîìîãòè ¿ì ï³äãîòóâà-
òèñÿ äî ïîøóêó íîâîãî ì³ñöÿ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ó Â³ííèö³ 
â ëèñòîïàä³ îðãàí³çóþòü äåê³ëüêà 
òåìàòè÷íèõ òðåí³íã³â, ïîâ³äî-
ìëÿº Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.

Íà òðåí³íãó «Ïîøóê ðîáî-
òè: áåç ÷îãî íå îá³éòèñü» HR-
åêñïåðòêè òà êàð’ºðí³ êîíñóëü-

òàíòêè ²ðèíà Ãàëóç³íñüêà òà 
Àíàñòàñ³ÿ Ñòîëÿðèê ðîçêàæóòü, 
ùî âàðòî âðàõóâàòè ïðè ïîøóêàõ 
ðîáîòè, ùî òàêå CV, àäàïòóâà-
òèñü ï³ä ðèíîê ïðàö³ òîùî.

Òðåí³íã â³äáóäåòüñÿ 5 ëèñòî-
ïàäà ç 10.00 äî 13.00 ó «Veteran 
Hub» çà àäðåñîþ: âóë. Ñëàâåòíà 
(8-ãî Áåðåçíÿ), 29.

Äëÿ ó÷àñò³ ó òðåí³íãó íåîá-
õ³äíî çàðåºñòðóâàòèñÿ òóò: 
http://surl.li/dnnzz

Ñïðîáóâàòè îïàíóâàòè íîâó 

ïðîôåñ³þ ìîæíà áóäå íà òðåí³í-
ãó ç ïåðóêàðñüêî¿ ñïðàâè. Éîãî 
ïðîâîäèòèìå Òåòÿíà Êîíäðàòþê, 
ÿêà ðîçïîâ³ñòü ïðî îñîáëèâîñò³ 
ö³º¿ ïðîôåñ³¿, äîïîìîæå ä³çíà-
òèñÿ ïðî òåîðåòè÷í³ àñïåêòè 
ìîäåëþâàííÿ çà÷³ñîê, ïðîâåäå 
ìàéñòåð-êëàñ ç ïëåò³ííÿ ê³ñ òà 
³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿ äëÿ 
ó÷àñíèê³â òà ó÷àñíèöü òðåí³íãó.

Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ 6 ëèñòîïàäà 
ç 10.00 äî 13.00 ó ÌÖ «Êâàäðàò» 
çà àäðåñîþ: âóë. Òåàòðàëüíà, 15. 

Запрошують на тренінги щодо пошуку роботи
Äëÿ ó÷àñò³ â òðåí³íãó íåîáõ³äíî 
çàðåºñòðóâàòèñÿ òóò: http://surl.
li/dnoah

Äëÿ òèõ, õòî ïîëþáëÿº ñòâî-
ðþâàòè ãðàô³÷í³ ïðîºêòè, 
ðîçâ’ÿçóâàòè òåõí³÷í³ çàäà÷³ òà 
óâàæí³ äî äåòàëåé, ïðîâåäóòü 
ëåêö³þ «Åêñêóðñ â IT». Ëåêö³ÿ 
ðîçðàõîâàíà íà îñ³á â³êîì â³ä 
15 äî 50 ðîê³â. Ïðîâîäèòèìå ¿¿ 
Ñåðã³é Ôåäîñººâ, ÿêèé äîïîìî-
æå âèçíà÷èòè ñèëüí³ ñòîðîíè òà 
äîïîìîæå ñêîîðäèíóâàòè ïðè-

ðîäíèé òàëàíò ó òâîð÷å ðóñëî 
ó ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíî-
ëîã³é.

Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ 11 ëèñòîïàäà 
î 15.00 ó õàá³ «Ì³ñòî çì³ñò³â» 
çà àäðåñîþ: âóë. Ñêîâîðîäè, 11 
(êîëèøíÿ âóë. Ïóøê³íà).

Ïîñèëàííÿ íà ðåºñòðàö³þ: 
http://surl.li/dnoam

Ó÷àñòü ó òðåí³íãàõ áåçîïëàòíà. 
Âñ³ ïðèì³ùåííÿ òàêîæ ìàþòü 
óêðèòòÿ ó áóä³âë³, àáî ïîðÿä ³ç 
ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

Оформити допомогу можна в одному з двох «Прозорих офісів». Вони знаходяться 
у Вінниці на Замостянській, 7 та на Космонавтів, 30
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В одній зі своїх книг Михайло Ястремський 
розповідає про те, як у радянські часи оби-
рали місце для будівництва першої в Україні 
атомної станції. План будівництва затверди-
ли у 1966 році. Обстежили 16 можливих 
місць у Київській, Вінницькій і Житомирській 
областях. Спершу зупинилися на Білій Церк-
ві. Однак з’ясувалося, що потреби будуть 
води більші, ніж їх може дати річка Рось. 
Друге місце також не підійшло — село Оташів 
на річці Прип’ять знаходиться в низині, тому 
часто затоплюється повенями.

Третім став Ладижин. Наголошували, що тут 
міцна геологічна основа і води достатньо 
у річці Південний Буг.
Тодішнім керівникам області вдалося «відби-
тися» від перспективи отримати так званий 
мирний атом.
У 1967 році погодили проєкт будівництва 
Центрально-Української АЕС на півночі 
Київської області на правому березі річки 
Прип’ять. До слова, у документах замовчува-
лося, що це буде атомна станція. Її називали 
ДРЕС — державна районна електростанція.

Першу атомну станцію мали будувати в Ладижині
Михайло Ястремський написав п’ять 
книг про чорнобильське лихо. Він зро-
бив у Чорнобилі понад 200 фотографій. 
Хоча це було заборонено. За цим пиль-
нували «кадебісти». Одного разу у нього 
відібрали плівку з відзнятими кадрами. 
Більшість фотографій використав у під-
готовлених книгах.
Одна з них присвячена жінкам, які пра-
цювали у зоні радіоактивного лиха. На-
зивається книга «Полинові шляхи вінни-
чанок».

До речі, очолювана ним міська організація 
«Союз Чорнобиль України» багато уваги 
приділяє вдовам-чорнобильцям. Запро-
вадили Книгу пам’яті і Книгу пошани ві-
нничан-чорнобильців. У 2020-му їхній 
організації виповнилося 25. Цій події та-
кож присвячена книга «Шлях у 25 років».
29 жовтня Михайла Ястремського віта-
ли з гарною датою. Дивлячись на нього, 
не скажеш, що за плечима уже 80! Попри 
літа, він продовжує працювати. Збирає 
матеріали для наступної книги.

Написав п’ять книг про вінничан у Чорнобилі

í³çàö³¿, ÎÁÑª, ºâðîïåéñüêèõ 
ïàðëàìåíòàð³â, ³íø³ âàæëèâ³ 
îðãàí³çàö³¿. Òðåáà ïðàöþâàòè 
íà âèïåðåäæåííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
âîíè ìàëè á ïî÷èíàòèñÿ ñëîâàìè 
ïðî òå, ùî Óêðà¿íà º äåðæàâîþ, 
ÿêà ïåðåæèëà ÿäåðíó êàòàñòðîôó, 
òîìó, ÿê í³õòî, ðîçóì³º íàñë³äêè 
ìîæëèâîãî çàñòîñóâàííÿ ÿäåðíî¿ 
çáðî¿.

Ïî-äðóãå, öå çàâäàñòü øêî-
äè íå ò³ëüêè íàø³é äåðæàâ³. Áî 
éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ðóéíóâàí-
íÿ ³íôðàñòðóêòóðè, åêîíîì³êè, 
åêîëîã³¿.

— ßêùî ðîñ³ÿ ðàïòîì çàñòîñóº 
òàêó çáðîþ, âîíà òèì ñàìèì â³ä-
êðèº ÿùèê ïàíäîðè äëÿ ³íøèõ 
äèêòàòîðñüêèõ ðåæèì³â, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Íå ìîæíà 
öüîãî äîïóñòèòè. Ãîâîðèòè òðå-
áà íå ò³ëüêè ïðî ÿäåðíó çáðîþ. 
Ñèòóàö³ÿ íà Çàïîð³çüê³é ÀÅÑ 
óæå ñòàíîâèòü íåàáèÿêó çàãðîçó. 
À òàì ø³ñòü åíåðãîáëîê³â!

Íà äóìêó ñï³âðîçìîâíèêà, ñâ³-
òîâå ñï³âòîâàðèñòâî íå ðîáèòü âñå 
òå, ùî ìàëî á çðîáèòè, àáè çóïè-
íèòè ä³¿ ðîñ³¿ íà àòîìí³é ñòàíö³¿.

— Ñâ³ò ãðàºòüñÿ ç âîãíåì! — 
ãîâîðèòü ßñòðåìñüêèé. — Ñïî-
ä³âàºòüñÿ, ùî ÿêîñü ìèíåòüñÿ. 
Öå äóæå õèáíà ïîçèö³ÿ. Ïîòð³áí³ 
êîíêðåòí³ ä³¿ ç âèâåäåííÿ â³éñüê 
ç òåðèòîð³¿ ñòàíö³¿. À âîíè òàì 
çàëèøàþòüñÿ ç áåðåçíÿ.

РАДІАЦІЯ ВІДІБРАЛА 
БОГАТИРСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

Ïðî òå, íàñê³ëüêè ðàä³îàêòèâíå 
îïðîì³íåííÿ âïëèâàº íà ëþäè-
íó, ðîçïîâ³â Ìèêîëà Äåì÷óê. 
Â³í ïðàöþâàâ ó ×îðíîáèë³ âî-
ä³ºì ïîæåæíîãî àâòîìîá³ëÿ ï³ä 
÷àñ ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿. Äîâîäèëî-
ñÿ ïåðåáóâàòè ó áåçïîñåðåäí³é 
áëèçüêîñò³ á³ëÿ çðóéíîâàíîãî 
÷åòâåðòîãî ðåàêòîðà.

Çãàäóº îäèí ç åï³çîä³â, ÿê â³ä-
êà÷óâàëè ðàä³îàêòèâíó âîäó ç áà-
ñåéíà ï³ä ðåàêòîðîì. Âîäà ñòàëà 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ðîçìîâëÿºìî ç 
«÷îðíîáèëüöÿìè» 
Ìèõàéëîì ßñòðåì-
ñüêèì, â³í î÷îëþº 

â³ííèöüêó ì³ñüêó îðãàí³çàö³þ 
«Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè», òà 
÷ëåíîì ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ Ìèêîëîþ 
Äåì÷óêîì. Âîíè íàãàäóþòü, ùî 
ïåðøó â Óêðà¿í³ àòîìíó ñòàíö³þ 
ìàëè áóäóâàòè ó íàñ, â Ëàäèæèí³. 
Äåòàëüí³øå ïðî öå â ê³íö³ ñòàòò³.

СТРУШУВАЛИ 
РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ 15 ДІБ

Ç «÷îðíîáèëüöÿìè» ñï³ëêóº-
ìîñÿ â îô³ñ³ ¿õíüî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿íè». Çâè-
÷àéíå ïðèì³ùåííÿ ïåðåòâîðèëè 
ó äâ³ ìóçåéí³ ê³ìíàòè. Ñþäè ïðè-
õîäÿòü íà åêñêóðñ³þ ó÷í³, ñòóäåí-
òè, çàðóá³æí³ ãîñò³. Ïðåäñòàâëåí³ 
åêñïîíàòè ïîêàçóâàëè, çîêðåìà, 
áðèòàíöÿì ç ì³ñòà Ï³òåðáîðî — 
ïîáðàòèìà Â³ííèö³.

Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé ïðîâ³â 
íà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ 15 ä³á — ç 
22 òðàâíÿ ïî 7 ÷åðâíÿ 1986 ðîêó. 
Ïðàöþâàâ çàñòóïíèêîì íà÷àëü-
íèêà øòàáó äâîõ çâåäåíèõ çàãî-
í³â ïîæåæíèê³â — Â³ííè÷÷èíè 
³ Õàðê³âùèíè. Âèêîíóâàëè çà-
âäàííÿ ó çîí³ ðàä³îàêòèâíîãî 
ëèõà 220 ÷îëîâ³ê³â ð³çíîãî â³êó 
³ â ð³çíîìó çâàíí³. Äîçèìåòðè 
íà ãðóäÿõ ùîäåíü ô³êñóâàëè ð³-
âåíü îòðèìàíèõ äîç îïðîì³íåííÿ.

— Êîëè ó òåìíó ïîðó éøëè 
ïî òðàâ³, ç-ï³ä í³ã ñèïàëèñÿ ³ñêðè, 
òàê ïðîÿâëÿâ ñåáå ðàä³îàêòèâíèé 
ïîï³ë, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèõàéëî.

Ó 2019-ìó ãðóïà â³ííèöüêèõ 
ë³êâ³äàòîð³â ¿çäèëà ó çîíó ×ÀÅÑ 
íà åêñêóðñ³þ. Íå ïåðåäàòè ïî-

÷óòòÿ, ÿê³ äîâåëîñÿ ïåðåæèòè, 
çãàäóº ïàí Ìèõàéëî. Âîíè âè-
êëèêàí³ ñïîãàäàìè ïðî ñòðàøí³ 
äí³ ó ¿õíüîìó æèòò³. Ó 2020-ìó 
âîíè ç òðèâîãîþ ñòåæèëè çà ïî-
â³äîìëåííÿìè ç ×îðíîáèëÿ. Òàì 
ãîð³ëè ë³ñè, âîãîíü ì³ã ïåðåêè-
íóòèñÿ íà ñòàíö³þ.

— ×îðíîáèëüñüêèé àòîì 
íå ïðîùàº íàâ³òü íàéìåíøèõ 
ïîìèëîê, — ãîâîðèòü Ìèõàé-
ëî ßñòðåìñüêèé. — Öå ìàº çà-
ðóáàòè ñîá³ íàøå êåð³âíèöòâî. 
Òðåáà, ùîá âåñü ñâ³ò äîïîìàãàâ 
íàì ïèëüíóâàòè çà ðåàêòîðàìè. 
Áî öå íå ò³ëüêè íàøà ïðîáëåìà. 
Íà æàëü, íèí³ ìàºìî ãîâîðèòè 
íå ò³ëüêè ïðî ×îðíîáèëü, à é ïðî 
Çàïîð³çüêó àòîìíó ñòàíö³þ, ïðî 
ÿäåðíó çáðîþ, ÿêîþ áðÿçêàº òîé, 
õòî ðîçïî÷àâ ïðîòè íàñ â³éíó.

СВІТ ГРАЄТЬСЯ З ВОГНЕМ!
Çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà, 

ùî â³í äóìàº ïðî ïîâ³äîìëåííÿ 
ç êðà¿íè-àãðåñîðà ïðî ìîæëèâ³ñòü 
çàñòîñóâàííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿?

— Öå äóæå áåçâ³äïîâ³äàëü-
í³ çàÿâè, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî 
ßñòðåìñüêèé. — Íàâ³òü ìàëî¿ ïî-
òóæíîñò³ ÿäåðíà çáðîÿ çàâäàñòü 
âåëèêî¿ øêîäè. Äóæå âåëèêî¿! 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âîíà íå âïàäå 
íà íàø³ ãîëîâè, àëå ìè òàê ñàìî 
ñïîä³âàëèñÿ, ùî ðîñ³ÿ íå ï³äå â³-
éíîþ.

Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ ÷îðíîáèëü-
ö³â ââàæàº, ùî íàøà êðà¿íà, äåð-
æàâí³ ñòðóêòóðè ìàþòü ðîáèòè 
á³ëüøå îô³ö³éíèõ çàÿâ ³ç çàñòå-
ðåæåííÿì ìîæëèâîãî âèêîðèñ-
òàííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿. Òàê³ äîêó-
ìåíòè òðåáà â³äïðàâèòè äî ð³çíèõ 
ñâ³òîâèõ ñòðóêòóð, — íàéïåðøå 
äî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ, 
Ãåíåðàëüíî¿ àñàìáëå¿ ö³º¿ îðãà-

«КОЛИ ЙШЛИ ВНОЧІ ПО ТРАВІ, 
ІСКРИ СИПАЛИСЯ З-ПІД НІГ»
Ядерна небезпека  Можливість 
застосувати російським агресором ядерну 
зброю — одна з найбільш обговорюваних 
тем наших днів. Небезпечною є 
ситуація на Запорізькій атомній станції, 
найбільшій у Європі. Що думають з 
цього приводу вінничани, які стикалися 
з ядерним вибухом — ліквідатори аварії 
на Чорнобильській атомній станції (ЧАЕС)?

òàêîþ âàæêîþ, ùî íå ìîæëèâî 
áóëî çàáðàòè íàñîñàìè — âîíè 
âèõîäèëè ç ëàäó, ëîïàëèñÿ ïî-
æåæí³ ðóêàâè. Íà ïîâåðõí³ áà-
ñåéíó äîçèìåòð ïîêàçóâàâ çàáðóä-
íåííÿ ó 6–7 ðåíòãåí, à ó ñàì³é 
âîä³ — ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå.

Äåì÷óê äîòåïåð ïàì’ÿòàº 
îäèí ³ç äí³â. Áóëî öå 27 òðàâíÿ 
1986 ðîêó. Á³ëÿ ðåàêòîðà ïðîâ³â 
çíà÷íî á³ëüøå ÷àñó, í³æ äîçâîëÿ-
ëîñÿ. Êàæå, ñõîïèâ òàêó âåëèêó 
äîçó îïðîì³íåííÿ, ùî éîãî íà-
ñòóïíîãî äíÿ â³äïðàâèëè â ë³-
êàðíþ. Â³í áóâ ô³çè÷íî äóæèì 
â³ä ïðèðîäè. Çàéìàâñÿ ãèðüîâèì 
ñïîðòîì. Ïåðåìàãàâ íà ð³çíîìà-
í³òíèõ çìàãàííÿõ. Àëå ×îðíîáèëü 
áåçæàëüíî â³ä³áðàâ çäîðîâ’ÿ. Äîâ-
ãî ë³êóâàâñÿ. Â³äíîâèòè ñèëè òàê 
³ íå âäàëîñÿ.

— Ïðèãàäóþ âèïàäîê, êîëè áó-
äóâàëè õàòó, íàì äîïîìàãàâ òîä³ 
áàòüêî, ÿêèé âîþâàâ ç ôàøèñòà-
ìè, — ãîâîðèòü Äåì÷óê. — Ó ìåíå 
íå áóëî ñèë ïðàöþâàòè. ×àñ â³ä 
÷àñó ðîáèâ ïåðåïî÷èíêè. Òàòî 

äèâèâñÿ-äèâèâñÿ ³ êàæå: «ß äó-
ìàâ, ñèíó, ùî â³äâîþâàâ çà âàñ 
³ íà âàøó äîëþ íå âèïàäå ãîðÿ, 
ÿêîãî çàçíàëè ìè, àëå, áà÷ó, ³ âàì 
ä³ñòàëîñÿ âòðàòèòè çäîðîâ’ÿ».

Ïàí Ìèêîëà ç ñóìîì ãîâîðèòü, 
ùî ³ éîãî âíóê íèí³ íà â³éí³. Ç³ 
ñâî¿ì áàòüêîì çàõèùàº 21-ð³÷íèé 
õëîïåöü íàñ â³ä îêóïàíò³â. ×îð-
íîáèëåöü êàæå, ùî ÿäåðíà áîìáà, 
öå íå ò³ëüêè ñïàëåíà çåìëÿ, öå é 
âòðàòà çäîðîâ’ÿ òèõ ëþäåé, ÿêèì 
ïîùàñòèòü çàëèøèòèñÿ æèâèìè.

Ñï³âðîçìîâíèê íå ðîçóì³º, 
÷îìó ñâ³ò, ìàþ÷è äîñâ³ä ×îð-
íîáèëÿ, íå âæèâàº äîñòàòí³õ çà-
õîä³â äî òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè 
íîðìàëüíó ðîáîòó Çàïîð³çüêî¿ 
àòîìíî¿.

— Çà òàêèõ óìîâ, ÿê³ íèí³ ñòâî-
ðèëè íà ñòàíö³¿ àãðåñîðè, á³äà 
ìîæå ñòàòèñÿ ðàïòîâî, — ãîâî-
ðèòü «÷îðíîáèëåöü». — Òîä³ âæå 
áóäå ï³çíî áèòè íà ñïîëîõ. Öå 
òðåáà ðîáèòè çàðàç, ùîäíÿ, íàïî-
ëåãëèâî, ïîêè íå íîðìàë³çóºòüñÿ 
ñèòóàö³ÿ.

— Ñâ³ò ãðàºòüñÿ ç 
âîãíåì! — ãîâîðèòü 
Ìèõàéëî ßñòðåìñüêèé. — 
Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 
ÿêîñü ìèíåòüñÿ. Öå 
äóæå õèáíà ïîçèö³ÿ

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

Öÿ ãàçåòà íàäðóêîâàíà íà ïàïåð³, ùî 
íàäàíèé íàì â ÿêîñò³ ãóìàí³òàðíî¿ 

äîïîìîãè òà çà ï³äòðèìêè êîìïàí³é: 
ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, 

ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 2201337

Михайло Ястремський (ліворуч) і Микола Демчук. 
Востаннє вони побували у Чорнобилі у 2019 році
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Рак передміхурової залози стоїть на першому 
місці серед всіх злоякісних утворень, якими 
хворіють чоловіки в світі.
— Він на першому місці в США, вже на першо-
му місці в Європі, ми кілька років тому за ра-
ком простати були на четвертому місці, зараз 
на другому, після раку легенів, — розповідає 
уролог. — Тобто рак простати займає перші по-
зиції по захворюванню серед чоловічого насе-
лення Європи, світу, України… А найголовніше 
те, що пацієнти від цього захворювання доволі 
часто помирають.
І це дуже прикро, тому що, в принципі, на ран-
ніх стадіях рак передміхурової залози — це 

не вирок, він лікується майже стовідсотково. 
Тому завдання лікарів вчасно його виявляти. 
Якщо так буде, то кількість онкохворих, в пер-
шій-другій стадії буде радикально лікована і 
такі пацієнти будуть жити довго.
— На жаль, у зв’язку з ковідом, з війною, змен-
шилась кількість пацієнтів, які вчасно звернути-
ся до лікаря, — говорить Руслан Церковнюк. — 
Тому зросла кількість занедбаних випадків — 
четвертих стадій раку простати. А на четвертій 
стадії лікування направлене більше на паліатив, 
на те, щоб покращити якість життя.
Варто сказати, що четвертих стадій серед 
первинних пацієнтів, які кожного року стають 

на облік у Вінницькій області, реєструється 
приблизно 30–35%. Тобто кожен третій ви-
явлений пацієнт — це вже четверта стадія раку. 
І це дуже погана статистика, таких пацієнтів 
має бути менше 10%, а більшість первинних 
пацієнтів мають бути з першою-другою стадією. 
— Профілактика, це питання, з якого віку чо-
ловік має звернутися до уролога, і які аналізи 
має проходити, — розповідає лікар. — У стан-
дартах прописано, що чоловік віком 45+  має 
раз на рік здати онкомаркер ПСА (простат-спе-
цифічний антиген) і звернутись до уролога. 
Звісно, бажано здати загальний аналіз сечі, 
зробити УЗД простати, але навіть цього досить.

Профілактика понад усе

ÇÄÎÐÎÂ’ß

РЕКЛАМА
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ùîðîêó, ïðî-
òÿãîì ëèñòîïàäà 
ïðîõîäèòü ñâ³òî-
âà ñîö³àëüíà ³í³-
ö³àòèâà — Âóñî-

ïàä, àáî Movember (â³ä àíãë. 
moustache (ñëåíã. àâñòð. mo) — 
âóñà; november — ëèñòîïàä).

Âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ÷îëîâ³êè â³ä-
ðîùóþòü âóñà, ùîá ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî ÷îëîâ³÷èõ õâîðîá — 
â îñíîâíîìó öå ðàê ïðîñòàòè.

Ïðîñòî çâåðòàþ÷è íà öå óâà-
ãó, Movember ïðàãíå çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü âèÿâëåíü ðàêó íà ðàíí³é 
ñòàä³¿, ïðàãíå çàáåçïå÷èòè ðàííº 
ä³àãíîñòóâàííÿ òà åôåêòèâíå ë³êó-
âàííÿ. ² â³äïîâ³äíî öå ìîæå çíè-
çèòè ÷èñëî ñìåðòåé, ÿêèõ ìîæíà 
óíèêíóòè. Òâîðö³ íàçèâàþòü ñâî¿õ 
ó÷àñíèê³â «Áðàòàìè Ìî» (Mo Bros). 
Ãàñëî òà ö³ëü Âóñîïàäó — «Çì³íèòè 
îáëè÷÷ÿ ÷îëîâ³÷îãî çäîðîâ’ÿ».

ДРУГЕ СЕРЦЕ ЧОЛОВІКА
Çà ñëîâàìè óðîëîãà Âëàäèñëàâà 

Êî÷óðè, ïåðåäì³õóðîâó çàëîçó íà-

çèâàþòü äðóãèì ñåðöåì ÷îëîâ³êà. 
Áåç íå¿ ÷îëîâ³ê íå áóäå ÷îëîâ³êîì 
(êîëè º ïðîáëåìà ÷è ïàòîëîã³ÿ 
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè — ñòðàæ-
äàº ÷îëîâ³÷å ë³á³äî). À áîðîäà ³ 
âóñà, öå, òàê áè ìîâèòè, âòîðèíí³ 
îçíàêè ìóæíîñò³. Òîæ ñèìâîë³êà 
äîâîë³ ïðîçîðà.

— Áîðîäà ³ âóñà, öå íà÷å ÷î-
ëîâ³÷èé ñèìâîë, àäæå êîëè âè-
ðîáëÿºòüñÿ ãîðìîí òåñòîñòåðîí, 
çà éîãî ðàõóíîê éäå îâîëîñ³ííÿ 
ïî ÷îëîâ³÷îìó òèïó, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — ßê ìîæíà ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî ÷îëîâ³÷îãî çäîðîâ’ÿ — 
íàïðàâèòè âñ³ ïîãëÿäè íà îçíàêè 
÷îëîâ³÷î¿ ìóæíîñò³.

ЧОМУ ВИ НЕ ПОГОЛИЛИСЯ?
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Öåðêîâ-

íþêà, çàâ³äóâà÷à óðîëîã³÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ îíêîöåíòðó, Âóñî-
ïàä, öå ìåòîä çâåðíåííÿ óâàãè 
ñàìå ÷îëîâ³ê³â íà ðàê ïðîñòàòè 
³ íà ðàê ÿº÷îê.

— Òîìó ùî êîëè ë³êàð³, àáî 
³íø³ â³äîì³ ÷îëîâ³êè â³äðîùóþòü 
ó öåé ì³ñÿöü âóñà, ÿê³, íàïðèêëàä, 
í³êîëè äî öüîãî íå íîñèëè, öå 
âèêëèêàº çàïèòàííÿ: «À ÷îìó âè 

ВУСАТИЙ ЛИСТОПАД 
НАГАДУЄ ПРО ЗДОРОВ’Я
Челендж  Традиція осінніх вусів 
почалася в Австралії майже 20 років 
тому, і вже років 10 її підтримують 
українські чоловіки, в основному лікарі, 
переважно урологи. Вони відрощують 
вуса і бороду, нагадуючи іншим 
чоловікам про мужність і красу, якої 
не може бути без чоловічого здоров’я

íå ãîëèëèñü?», ó â³äïîâ³äü ÷óþòü 
ïðî ùîð³÷íó àêö³þ, ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü ÷îëîâ³êàì çâåðòàòèñü äî óðî-
ëîãà, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Òîáòî 
öå, òàê áè ìîâèòè, ïðîïàãàíäà 
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â. Öå çà-
êëèê ñóñï³ëüñòâà çâåðíóòè óâàãó 
íà ÷îëîâ³÷å çäîðîâ’ÿ, îñîáëèâî 
íà çäîðîâ’ÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

ßê êàæå ë³êàð, öÿ àêö³ÿ áóëà 
çàïî÷àòêîâàíà â Àâñòðàë³¿, êîëè 
ãðóïà ëþäåé âèð³øèëè ï³äòðèìà-
òè ñâîãî äðóãà. ² ¿ì âäàëîñÿ ç³-
áðàòè êîøòè íà ë³êóâàííÿ. ² òîä³ 
âåñü ñâ³ò ïîäóìàâ — ÷îìó á ³ í³?

ª íàâ³òü ôóíäàö³ÿ, îðãàí³çîâà-
íà â 2004 ðîö³, â ëèñòîïàä³ âîíè 

ðîçïî÷èíàþòü ñâî¿ îñâ³òí³ ïðî-
ãðàìè. À çàâäÿêè òîìó, ùî äî àê-
ö³¿ ùîð³÷íî äîëó÷àºòüñÿ áàãàòî 
âèäàòíèõ ïîñòàòåé, ñåðåä ÿêèõ 
â³äîì³ àêòîðè, ñïîðòñìåíè, ïîë³-
òèêè — íà äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðî-
áëåìè çáèðàþòü âåëèê³ êîøòè.

— Ìè òàê³ àêö³¿ íå ïðîâîäèìî, 
òîáòî ãðîø³ íå çáèðàºìî, ïðî-
ñòî âæå ðîê³â äåñÿòü, ÿê ïî÷à-
ëè ï³äòðèìóâàòè öåé ðóõ, ³ íà-
ìàãàºìîñü äîíîñèòè äî ëþäåé 
³íôîðìàö³þ, — ãîâîðèòü Ðóñëàí 
Öåðêîâíþê. — ×îëîâ³êè çì³íþ-
þòü ñâîº îáëè÷÷ÿ, ùîá çâåðòàþ÷è 
íà íüîãî óâàãó, çâåðòàëè óâàãó ³ 
íà ÷îëîâ³÷å çäîðîâ’ÿ.
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Вінничанка Олена Чередниченко теж бере участь у акції 
Movember. Тому що приділяти увагу чоловічому здоров’ю 
потрібно і жінкам, які мають батька, брата, чоловіка…

Про обстеження 
немовлят
 Â³ííè÷÷èíà óâ³éøëà äî 
ï³ëîòíîãî ïðîºêòó ÌÎÇ ³ç 
ïèòàíü íåîíàòàëüíîãî ñêðè-
í³íãó íîâîíàðîäæåíèõ. Ó 
éîãî ðàìêàõ íåìîâëÿò áóäóòü 
îáñòåæóâàòè íà 21 ð³äê³ñíå 
çàõâîðþâàííÿ. 
Ðàí³øå â Óêðà¿í³ óñ³ íîâî-
íàðîäæåí³ áåçîïëàòíî ïåðå-
â³ðÿëèñÿ íà ÷îòèðè ñïàäêîâ³ 
õâîðîáè — ã³ïîòèðåîç, ôåí³ë-
êåòîíóð³þ, àäðåíîãåí³òàëü-
íèé ñèíäðîì, ìóêîâ³ñöèäîç.
— Ä³àãíîñòèêó ðîçøèðèëè ç 
ñåðåäèíè æîâòíÿ. Ïîñëóãà ÿê 
³ ðàí³øå áåçîïëàòíà òà äî-
ñòóïíà â ïîëîãîâèõ ñòàö³î-
íàðàõ. Çàá³ð êðîâ³ ïðîâîäÿòü 
ó ïåðø³ 48-72 ãîäèíè æèòòÿ 
íåìîâëÿòè òà ïåðåäàþòü íà 
äîñë³äæåííÿ äî ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó. ßêùî áàòüêè 
çãîäí³ íà òàê³ äîñë³äæåííÿ, 
òî ìàþòü íàäàòè â³äïîâ³äíèé 
ïèñüìîâèé äîçâ³ë, — ðîçïî-
â³ëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðêè 
ïðîô³ëüíîãî Äåïàðòàìåíòó 
Òåòÿíà Áîíäàðåíêî.
×èíîâíèöÿ çàçíà÷àº, ùî öå 
ö³ëêîì áåçïå÷íî. À âèÿâëåí-
íÿ õâîðîá ó íåìîâëÿò äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü ï³ä³áðàòè åôåê-
òèâíå ë³êóâàííÿ. 

Про щеплення
 Óñ³ âàêöèíîâàí³ â³ä 
COVID-19 ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè áóñòåðíå ùåïëåí-
íÿ. Îïòèìàëüíèé òåðì³í äëÿ 
ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ äîçè – 
â³ä 6 äî 9 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ïåðâèííîãî êóðñó âàê-
öèíàö³¿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
ÿêîþ âàêöèíîþ ³ìóí³çóâàëàñü 
ëþäèíà. Áóñòåðíó äîçó â³ííè-
÷àíè ìîæóòü çðîáèòè ó âñ³õ 
ÖÏÌÑÄ Â³ííèö³.
Äëÿ áóñòåðíî¿ äîçè âèêîðèñ-
òîâóþòü ì-ÐÍÊ-âàêöèí – 
Moderna àáî Comirnaty â³ä 
Pfizer-BioNTech, íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, ÿêîþ âàêöèíîþ áóëà 
³ìóí³çîâàíà ëþäèíà. Òèì, õòî 
îòðèìàâ ïåðø³ äâà ùåïëåí-
íÿ âàêöèíîþ CoronaVac â³ä 
Sinovac Biotech, ðåêîìåíäî-
âàíî ââîäèòè áóñòåðíó äîçó 
âàêöèíîþ Pfizer. Çà â³äñóò-
íîñò³ ìÐÍÊ-âàêöèí áóñòåðíó 
äîçó ìîæíà çðîáèòè ³íøîþ 
âàêöèíîþ çã³äíî ç äîçâîëå-
íèìè â Óêðà¿í³ ñõåìàìè.

КОРОТКОКОРОТКО
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Роман Головащенко вважає, що ві-
нницький бокс останніми роками 
неухильно прогресує.
— Про це красномовно свідчить 
те, що у складі різних національ-
них збірних є вінницькі боксери. 
Приміром, на останній чемпіонат 
Європи поїхали три наших зем-
ляки. Серед вінничан стабільно є 
чемпіони і призери міжнародних 
змагань, — сказав він.
Зірка каже, що не особливо агітує 
займатися молодь саме боксом.
— Кожен вид спорту — це чудово і 
круто. У кожного є свої переваги. 

Все це дуже індивідуально. Для 
мене бокс — це можливість до-
вести щось самому собі, подолати 
пороги власного страху і болю, — 
розповів він.
Роман Головащенко особливо 
згадує важкий переможний бій 
за звання чемпіона Європи проти 
Гогіа Горгіладзе (Грузія). Він прой-
шов влітку 2016 року на хокейно-
му стадіоні Центрального парку Ві-
нниці і зібрав близько п’яти тисяч 
глядачів. Також йому запам’ятався 
поєдинок за титул Інтерконтинен-
тального чемпіона із Якупом Са-

гламом (Німеччина) у 2013 році.
Інтернаціональний чемпіон розпо-
вів, що незабаром завершить свою 
непересічну спортивну кар’єру.
— Для повноцінної підготовки 
на професіональному рівні потріб-
но бути стовідсотково сконцентро-
ваним на тренувальному процесі. 
А в зв’язку із новою роботою, ди-
ректором Центрального міського 
стадіону, це буде неможливим. 
Бо часу на спортивну підготовку 
до поєдинків бракуватиме. Вод-
ночас я продовжу наукову роботу, 
пов’язану із боксерською діяльніс-

тю. Зараз займаюся написанням 
дисертації на тему «Вдосконален-
ня спеціальних якостей боксерів 
високої кваліфікації», — пояснив 
Роман Головащенко.
Директор стадіону нагадав, що 
«Локомотив» потребує реконструк-
ції і ремонту.
— Я докладу всіх зусиль, аби по-
кращити матеріальний стан ста-
діону, в тому числі і підтрибунних 
приміщень. Зокрема, залів боксу, 
боротьби і штанги, який також пе-
ребуває у складному стані, — сказав 
Роман Головащенко.

Причини завершення кар’єри

МИХАЙЛО БАРСЬКИЙ, RIA, 
(098)8591459

Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî — îäèí 
³ç íàéâ³äîì³øèõ â³ííèöüêèõ 
ñïîðòñìåí³â, ìàéñòåð ñïîðòó, áà-
ãàòîðàçîâèé ïåðåìîæåöü ³ ïðèçåð 
÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè. Ó ïðîôåñ³-
îíàëüíîìó áîêñ³ â³í º ²íòåðêîí-
òèíåíòàëüíèì ÷åìï³îíîì çà âåð-
ñ³ÿìè WBC-À òà IBO, áóâ ÷åì-
ï³îíîì ªâðîïè çà âåðñ³ºþ IBF, 
²íòåðíàö³îíàëüíèì ÷åìï³îíîì 
UBO International, ÷åìï³îíîì 
ñâ³òó çà âåðñ³ºþ GBC. Íåùî-
äàâíî Ðîìàí ñòàâ äèðåêòîðîì 
Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³î-
íó Â³ííèö³, íà áàç³ ÿêîãî ä³þòü 
çàëè áîêñó, áîðîòüáè ³ âàæêî¿ 
àòëåòèêè.

ЗІРКОВИМ ШЛЯХОМ 
ОДНОКЛУБНИКА

Çíàíèé ñïîðòñìåí âèð³øèâ ïî-
ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì ç³ âñ³ìà îõî-
÷èìè 27 æîâòíÿ. Çà ï³äòðèìêè 
ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó Ðîìàí 
Ãîëîâàùåíêî ïðîâ³â ìàéñòåð-
êëàñ ó áîêñåðñüê³é çàë³ êëóáó 
«Íîêàóò». Â³í âëàøòóâàâ ïîâíî-
ö³ííå òðåíóâàííÿ — â³ä àâòîð-
ñüêî¿ ðîçìèíêè äî ð³çíîìàí³ò-
íèõ âïðàâ áîêñåðñüêî¿ òåõí³êè. 
×åìï³îí ªâðîïè ³ ñâ³òó ùåäðî 
ä³ëèâñÿ ñåêðåòàìè ³ ïîðàäàìè ç 
ìîëîäèìè â³ííèöüêèìè áîêñå-
ðàìè.

Ñåðåä áëèçüêî 30 ó÷àñíèê³â 
òðåíóâàííÿ áóëè ÷åìï³îíè Óêðà-
¿íè ³ ªâðîïè, âèõîâàíö³ ð³çíèõ 

êëóá³â ³ ÄÞÑØ, à òàêîæ ïåðå-
ñ³÷í³ ïðèõèëüíèêè áîêñó.

— ß çàéìàþñÿ áîêñîì ïîíàä 
÷îòèðè ðîêè. Àëå íà ìàéñòåð-
êëàñ³ Ðîìàíà Ãîëîâàùåíêà â³ä-
êðèâ äëÿ ñåáå ÷èìàëî íîâîãî. 
Çîêðåìà, ä³çíàâñÿ, ÿê ïðàâèëüíî 
çàõèùàòèñÿ ³ óõèëÿòèñÿ â³ä óäàð³â 
ñóïåðíèêà. Ìð³þ ñòàòè â³äîìèì 
³ çíàìåíèòèì áîêñåðîì. Äóìàþ, 
ó êîæíîãî º øàíñ! — ðîçïîâ³â 
14-ð³÷íèé Îëåêñàíäð ×óéêî ³ç 
êëóáó «Çîëîòà ðóêàâè÷êà».

Â³í íàãàäàâ, ùî Ðîìàí Ãîëî-
âàùåíêî îïàíîâóâàâ àçè áîêñó 

ó Íåìèðîâ³, à ïîò³ì çàéìàâñÿ 
â êëóá³ «Çîëîòà ðóêàâè÷êà» ï³ä 
êåð³âíèöòâîì íèí³øíüîãî òðåíå-
ðà Ðîìàíà Âàêàëþêà. Òîìó Îëåê-
ñàíäð ×óéêî ìð³º ï³òè ç³ðêîâèì 
øëÿõîì ñâîãî îäíîêëóáíèêà.

Äåâ’ÿòèð³÷íèé Ãë³á Êèðèëåí-
êî, íà äèâî, òàêîæ áîêñóº ÷îòèðè 
ðîêè. Òðåíóºòüñÿ íà áàç³ çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 10.

— Íà ìàéñòåð-êëàñ Ðîìàíà Ãî-
ëîâàùåíêà ìåí³ ïîðàäèâ çàïè-
ñàòèñÿ òðåíåð. ß ïðèéøîâ ñþäè 
³ç äðóçÿìè, òîìó áóëî âåñåëî ³ 
ö³êàâî. Äî òîãî æ, ìè ä³çíàëèñÿ 

РОМАН ГОЛОВАЩЕНКО 
ДІЛИВСЯ ДОСВІДОМ
Зірка  Роман Головащенко планує 
завершити свою непересічну боксерську 
кар’єру. Ексчемпіон світу збирається 
сконцентруватися на науковій діяльності 
у сфері спорту та на покращенні 
Центрального міського стадіону, 
директором якого був нещодавно 
призначений

áàãàòî ö³êàâèõ ïðèéîì³â ³ õèòðî-
ù³â, — ñêàçàâ Ãë³á Êèðèëåíêî.

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Ðîìàí Ãîëîâàùåíêî ðîçïîâ³â, 
ùî ³äåÿ ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëà-
ñó âèíèêëà ñïîíòàííî.

— Ìåíå çàïðîñèëè äî ó÷àñò³ 
â îíëàéí-ñåð³¿ «Øèïøèíà-øîó». 
Òàì âèíèêëà ³äåÿ ïðîâåñòè áëà-
ãîä³éíèé àóêö³îí íà ï³äòðèìêó 
ÇÑÓ. ß çàïðîïîíóâàâ äëÿ íüîãî 
ñâî¿ áîêñåðñüê³ ðóêàâè÷êè. Çãî-
äîì ó äîïîâíåííÿ áóëî âèð³øåíî 
ïðîâåñòè ìàéñòåð-êëàñ çàäëÿ ïî-
ïóëÿðèçàö³¿ ñïîðòó. ², çîêðåìà, 
áîêñó, — ïîÿñíèâ â³í.

×åìï³îí íàãîëîñèâ, ùî çàäóì 
îðãàí³çàòîð³â ìàéñòåð-êëàñó âäàâ-
ñÿ. Áî íà íüîãî çàâ³òàëè áëèçüêî 
äåñÿòêà ïî÷àòê³âö³â, ÿê³ ðàí³øå 
íå çàéìàëèñÿ ó ñïîðòèâíèõ øêî-
ëàõ. ² âïåðøå ïðèéøëè äî áîê-
ñåðñüêîãî çàëó.

— Ñïîä³âàþñÿ, ö³ ä³òè ïðîäî-
âæàòü ñâî¿ çàíÿòòÿ áîêñîì ³ ï³ñëÿ 
ìàéñòåð-êëàñó. Ñüîãîäí³ äáàòè 
ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ — ÿê í³êîëè 
àêòóàëüíî. Àëå ñïðàâà íå ëèøå 
ó çäîðîâîìó ñàìîïî÷óòò³, à é 
çãóðòóâàíí³ ìîëîä³. Â³ííèöüêèì 
þíàêàì ïîòð³áíà íàøà óâàãà. 
Âîíè ìàþòü ðîçóì³òè, ùî íå çà-
ëèøåí³ ñóñï³ëüñòâîì ³ º äîðîñë³, 
ÿê³ òóðáóþòüñÿ ïðî íèõ, íàâ÷àþòü 
÷îìóñü êîðèñíîìó, — ïðîäîâæóº 
Ðîìàí.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â òðåíóâàííÿ 
áóëè ³ þí³ âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³. 
Çîêðåìà, ³ç Ëóãàíñüêà, Ìèêîëà-
¿âñüêî¿ îáëàñò³.

— ×àñòèíà ³ç íàøèõ ñïîðòñìå-
í³â áà÷èëà íà âëàñí³ î÷³ áîìáàð-
äóâàííÿ ³ ðàêåòí³ îáñòð³ëè, ïî-
áóâàëà â îêóïàö³¿. Íàøà ìåòà — 
çðîáèòè äëÿ íèõ âñå ìàêñèìàëüíî 
íà âèñîêîìó ð³âí³, äîïîìîãòè ³ç 
ïñèõîëîã³÷íîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ. 
Òðåáà äîïîìîãòè âèìóøåíèì 
ïåðåñåëåíöÿì òðîõè â³äâîë³êòèñÿ 
â³ä æàõëèâèõ ñïîìèí³â, — äîäàâ 
â³äîìèé áîêñåð.

Ï³ñëÿ ìàéñòåð-êëàñó ó öåé æå 
äåíü ïðîéøîâ áëàãîä³éíèé àóê-
ö³îí çà ó÷àñòþ Ðîìàíà Ãîëîâà-
ùåíêà. Áóëè ðîç³ãðàí³ áîêñåðñüê³ 
ðóêàâè÷êè Ðîìàíà Ãîëîâàùåíêà, 
áåçêîøòîâíà ôîòîñåñ³ÿ â³äîìîãî 
â³ííèöüêîãî ôîòîãðàôà Êîñòÿí-
òèíà Ðåâóöüêîãî ³ êàðòèíà õóäîæ-
íèêà Âîëîäèìèðà Êîçþêà. Ç³áðà-
í³ êîøòè ï³äóòü íà äîïîìîãó 28-é 
îêðåì³é ìîòîðèçîâàí³é áðèãàä³. 
Çîêðåìà, íà ïðèäáàííÿ äðîíà.

— Êîøòè íà äîïîìîãó ö³é 
â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ ìè çáèðàºìî 
íà ãóìîðèñòè÷íèõ «Øèïøè-
íà-øîó» ³ ð³çíèõ áëàãîä³éíèõ 
çàõîäàõ. Çà äîïîìîãîþ ãóìîðó 
äîïîìàãàºìî â³äâîë³êòèñÿ çåì-
ëÿêàì â³ä íàïðóãè, ïîâ’ÿçàíîþ 
³ç â³éíîþ, — ñêàçàâ ñï³âîðãàí³çà-
òîð ìàéñòåð-êëàñó, ïðåäñòàâíèê 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öâ³ò 
øèïøèíè» Îëåêñàíäð Êîâàëü.

«Þíàêàì ïîòð³áíà 
íàøà óâàãà. Âîíè 
ìàþòü ðîçóì³òè, 
ùî º äîðîñë³, ÿê³ 
òóðáóþòüñÿ ïðî íèõ, 
íàâ÷àþòü êîðèñíîìó»

ÑÏÎÐÒ

Жіночий футбол
 Ó Øàðãîðîä³ ïðîâåëè 

â³äêðèòèé îáëàñíèé òóðí³ð ç 
ôóòáîëó ñåðåä ä³â÷àò 2009–
2010 ð. í. Çìàãàííÿ ñëóãóâàëî 
â³äáîðîì êàíäèäàòîê äî çá³ð-
íî¿ îáëàñò³. Âîíà íåçàáàðîì 
çìàãàòèìåòüñÿ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ó Â³ííèö³.

Ñòàðòóâàëè â³ñ³ì êîìàíä. 
Çîëîòî çäîáóëà êîìàíäà â³-
ííèöüêî¿ ÄÞÑØ «Íèâà». 
Ó ô³íàë³ âîíà ðîçãðîìèëà 
ÄÞÑØ Ë³òèíà — 6:0.

Â ïîºäèíêó çà òðåòº ì³ñöå 
áîðîëèñÿ ÄÞÑØ «Êîëîñ» 
(Áàð) ³ ÄÞÑØ (Ìóðîâàí³ 
Êóðèë³âö³). Áàð÷àíêè íåùî-
äàâíî çäîáóëè Êóáîê îáëàñ-
ò³ ñåðåä æ³íîê, ïðè÷îìó ñ³ì 
ôóòáîë³ñòîê ³ç ÷åìï³îíñüêîãî 
ñêëàäó ãðàëè ³ íà þíàöüêîìó 
÷åìï³îíàò³. Çàðàç âîíè âèãðàëè 
ìàò÷ çà áðîíçó ³ç ðàõóíêîì 3:0.

Áóëè âðó÷åí³ ³íäèâ³äóàëüí³ 
ïðèçè. Íàéêðàùèì âîðîòà-
ðåì òóðí³ðó âèçíàëè Ìàð³þ 
Ñâ³òëàíîâó («Íèâà»), íàéêðà-
ùèì ãðàâöåì — ïîòåíö³éíîãî 
êàíäèäàòà äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
ßíó Ì³çåðíó («Êîëîñ», Áàð). 
Íàéêðàùèì áîìáàðäèðîì — 
Ìàðòó Áóí³íó («Íèâà»).

Äîäàòêîâî ïðîâåëè êîíêóðñ 
æîíãëþâàííÿ ì’ÿ÷åì. Éîãî 
ïåðåìîæíèöåþ ñòàëà ²ðèíà 
Îë³éíè÷åíêî («Íèâà»).

Переможець 
фестивалю
 Â ²ñïàí³¿ çàâåðøèâñÿ 

ªâðîïåéñüêèé ôåñòèâàëü ³ç 
áðàçèëüñüêîãî äæèó-äæèòñó. 
Þíèé â³ííè÷àíèí Ëåîí³ä 
Äçþáåíêî ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ñåðåä þíàê³â 2013–2014 ð. í., 
çäîëàâøè ó ô³íàë³ ³ñïàíöÿ. 

Ëåîí³ä Äçþáåíêî º âèõîâàí-
öåì â³äîìîãî â³ííèöüêîãî òðå-
íåðà ³ç ê³êáîêñèíãó Â’ÿ÷åñëàâà 
Îòåðÿíñüêîãî. Íèí³ â³í òðåíó-
ºòüñÿ ó êëóá³ Mathias Ribeiro 
team, ÿêèé óâ³éøîâ íà ªâðî-
ïåéñüêîìó ôåñòèâàë³ äî òð³éêè 
êðàùèõ ó êîìàíäíîìó çàë³êó.

Óêðà¿íö³ âäàëî âèñòóïèëè 
íà ªâðîïåéñüêîìó ôåñòèâàë³. 
Âîíè çäîáóëè çàãàëîì ø³ñòü 
çîëîòèõ ìåäàëåé ³ îäíó áðîíçó.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 32 (1228)
Оригінальні двоваріантні задачі на кооперативний мат надіслав 
ветеран шахової композиції, 90-річний одесит Володимир Чорноус. 
Він впевнений, що складання і розв’язування шахових композицій — 
найкращий відпочинок на старості літ.

Задача № 2901–2904
М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 43 від 26 жовтня 2022 року 

Задача № 2897
I. 1. Ca7! Tb6 2. Kpa8 Cc6x;
II. 1. Kpc8! Te6 2. Kpd8 Te8x.

Задача № 2898
I. 1. Th7x! Еп5 2. Kph8 Tg8x;
II. 1. Kpf8! Kpf6 2. Kpe8 T: h8x.

Задача № 2899
I. 1. a3! Td5 2. Kpa4 Cc2x;
II. 1. c3! Td5 2. Kpc4 Ca2x.

Задача № 2900
I. 1. T: h2! Te2x 2. Kph1 T: h2x;
II. 1. Kpf1! Kpg3 2. T: h2 Te1x.

М. Пархоменко

МИХАЙЛО БАРСЬКИЙ, RIA, (098) 
8591459

Ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó 
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü) áóëî 
âñòàíîâëåíî íîâèé ñâ³òîâèé ðå-
êîðä. ²âàí Íèêóí ³ç Êèðíàñ³âêè 

(Òóëü÷èíñüêà ãðîìàäà) ïðîòÿãîì 
îäí³º¿ ãîäèíè ïðèñ³â 534 ðàçè ³ç 
øòàíãîþ 80 ê³ëîãðàì³â. Òèì ñà-
ìèì â³í ïîáèâ ïîïåðåäí³é ðåêîðä 
ðîñ³ÿíèíà, ÿêèé ïðèñ³â íà 14 ðà-
ç³â ìåíøå.

Äî ðåêîðäó ²âàí ä³éøîâ çà-

âäÿêè ñâîºìó òðåíåðó Ðóñëàíó 
Ïîäîëÿíó ³ ñïîðòèâíîìó ïàðò-
íåðó Íàçàðó Ãàâðèëþêó. Ïðå-
çèäåíò Íàö³îíàëüíîãî ðåºñòðó 
ðåêîðä³â Âàëåíòèí Ùåðáà÷îâ 
âðó÷èâ éîìó â³äçíàêó òà ïðè-
â³òàâ.

Íàãàäàºìî, ùî öå íå ïåð-
øà âåðøèíà ²âàíà. Ó âåðåñí³ 
2019 ðîêó íàø ñïîðòñìåí óâ³é-
øîâ äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà-
¿íè, çðîáèâøè 139 ïðèñ³äàíü 
çà 23 õâèëèíè, ìàþ÷è íà ïëå÷àõ 
100-ê³ëîãðàìîâó øòàíãó.

Встановив новий світовий рекорд

Майстер-клас Романа Головащенка зібрав і початківців, і 
чемпіонів. Він проходив у вигляді повноцінного тренування – 
від авторської розминки до вправ боксерської техніки
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На відкритті виставки Олексан-
дра Корнякова своїми історіями, 
які довелося пережити в окупа-
ції, поділились херсонці, які нині 
живуть у Вінниці.
Херсонська підприємниця Окса-
на Петрівна розказала, як після 
мітингу росіяни намагалися ї ї 
затримати. Чоловік-спортсмен 
завадив, за що його нещадно 
побили, а потім до дому, у яко-
му тоді жила родина, приїхали 
окупанти. Протягом 6 годин про-
водили обшук, передивляючись 
кожнісінький папірець, і зрештою 
забрали чоловіка у полон. Повер-
нути його вдалося лише за два 
тижні — у такому важкому стані, 
що не міг ходити…
— Та попри все залишився не-
зламним! — каже пані Оксана. — 
Я розуміла, що вони — придурки. 
Але, чесно кажучи, такого у сво-
єму житті ніколи не бачила. Щоб 
людина так по-звірячому могла 
бити… Люди так не роблять…

Про вражаючий супротив, який 
із найперших днів повномасш-
табного наступу проявив кожен 
херсонець, розказала голова 
райради Корабельного райо-
ну Херсона Наталія Чорненька. 
У гуманітарному штабі, який з 
колегами організували у своє-
му робочому приміщенні, вона 
навіть переховувала врятованих 
військових із Вінниці.
— Це були 25 хлопців з вашої 59-ї 
бригади, які залишилися живими 
після важкого бою наприкінці лю-
того. Коли їхню частину розбили, 
цих хлопців, серед яких були й 
поранені, у теплицях три доби 
переховували наші люди. Слава 
Богу, ніхто не здав, бо «рускі» їх 
шукали і просто розстріляли б… 
Тоді вже у місті повно було ор-
ків, та наші смільчаки-партизани 
вночі перевезли хлопців одним 
великим баркасом і потім заво-
зили нам по двоє-троє у машинах 
волонтерів. Ви всі ходите у про-

зорі офіси, то уявіть, що у та-
кому мені треба було покласти 
на ночівлю 25 чоловіків. І в мене 
знайшлося по 25 матраців, поду-
шок, ковдр, одягу — все знайшли! 
А коли вони полягали спати, та-
кий храп стояв — 25 чоловіків 
все-таки — аж душа раділа, що 
живі! — розповідає Наталія Чор-
ненька. — Та серед цього храпу 
один дуже вирізнявся. Я пішла 
дивитися, чи раптом комусь 
не стало погано, а то, виявилося, 
між батареями спить собака. Тан-
кіст із Вапнярки потім розказав, 
що цей пес — його вірний бойо-
вий друг, який всі роки воював 
поруч і так само тихенько з усіма 
переховувався у плавнях. Така іс-
торія, що фільм треба знімати!
Приходьте відчути незламність 
херсонців на фотовиставці Олек-
сандра Корнякова. Експозиція 
до вівторка, 8 листопада, триває 
у «Галереї ХХІ» (вул. Архітектора 
Артинова, 12 а).

«Врятованих військових із Вінниччини ніхто не здав»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ХЕРСОН І 
ФСБ-ШНИКІВ У НАТОВПАХ

— Ëþáîâ äî ôîòîãðàô³¿ ÿ ïåðå-
éíÿâ â³ä áàòüêà. Õî÷ â³í çàâæäè 
ïðàöþâàâ ãîëîâíèì ³íæåíåðîì 
íà ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, éîãî 
õîá³ áóëî ñàìå ôîòîãðàôóâàííÿ. 
Çìàëå÷êó ³ ÿ íàâ÷èâñÿ âñüîìó: 
ôîòîãðàôóâàòè, ïðîÿâëÿòè ïë³â-
êó. À ï³ñëÿ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè ùå 
é ïðàöþâàâ äðóêàðåì ôîòî — 
ïðîòÿãîì ðîêó ùîäíÿ äðóêóâàâ 
ïî 1000 ñâ³òëèí. Çðåøòîþ ñòàâ 
ôîòîêîðåñïîíäåíòîì ³ îò óæå 
10 ðîê³â çí³ìàþ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Êîðíÿêîâ.

Ó ôîòîàðõ³âàõ Îëåêñàíäðà — 
òèñÿ÷³ ôîòîñâ³ä÷åíü, ÿê õåðñîí-
ö³ âñ³ ö³ ðîêè ÷³òêî çàÿâëÿëè 
ïðî ñâîþ ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ. 
Ó 2013 ðîö³ ðàçîì ç³ âñ³ºþ Óêðà-
¿íîþ ¿çäèëè ó Êè¿â íà Ìàéäàí 
ï³äòðèìóâàòè Ðåâîëþö³þ Ã³äíîñ-
ò³, ó 2014-ìó îäðàçó ïðèñ³êëè ³ 
âèãíàëè ç ì³ñòà òèõ, õòî íàìàãàâ-
ñÿ âëàøòóâàòè ó Õåðñîí³ «ðóñêóþ 
âåñíó», òà ïåðøèìè ïî÷àëè äîïî-
ìàãàòè óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâèì 

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

— Êîæíîãî äíÿ 
ïðîêèäàþñü ³ íàé-
ïåðøå — ÷èòàþ íî-

âèíè, ÿê òàì íàø Õåðñîí. Âåëè-
êà áèòâà æ ³ùå ïîïåðåäó… Àëå 
ÿ âïåâíåíèé, ùî ìè ¿¿ íåîäì³ííî 
âèãðàºìî! — ãîâîðèòü ôîòîêîðåñ-
ïîíäåíò Îëåêñàíäð Êîðíÿêîâ. — 
Õåðñîí ÿê áóâ, òàê ³ çàëèøàºòü-
ñÿ íåñêîðåíèì! Ó îêóïàíò³â òàì 
÷èìàëî ïðîáëåì: âîíè íå çìîãëè 
ââåñòè ðóáë³, íå çìîãëè íàáðàòè 
ëþäåé íà ðîáîòè, òîìó ïîçàâî-
çèëè ç ³íøèõ ðåã³îí³â. Íàâ³òü äëÿ 
çàôàðáîâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ïà-
òð³îòè÷íèõ ãàñåë çàâîçÿòü ³ç Êðè-
ìó àáî êðàñíîäàðñüêîãî êðàþ, áî 
ì³ñöåâ³ íà öå íå éäóòü. Âñ³ äðóç³ 
³ çíàéîì³, ÿê³ áóëè âèìóøåí³ çà-
ëèøèòèñü ó òèì÷àñîâ³é îêóïàö³¿, 
íàéá³ëüøå ÷åêàþòü çâ³ëüíåííÿ ³ 
äîòåïåð íå ñêîðÿþòüñÿ.

Ñàì Îëåêñàíäð Êîðíÿêîâ òà-
êîæ äî îñòàííüîãî íå õîò³â âè-
¿æäæàòè ç îêóïîâàíîãî Õåðñîíó. 
Íà âìîâëÿííÿ äðóç³â, ÿê³ äîâã³ 
ì³ñÿö³ ïåðåæèâàëè çà éîãî áåç-
ïåêó, ùîðàçó êàçàâ, ùî ìàº çàëè-
øàòèñü ó ì³ñò³, àáè çóñòð³òè ÇÑÓ 
ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ. Â îêóïàö³¿ â³í 
ìàâ îñîáëèâó ì³ñ³þ — ïîïðè âñ³ 

ðèçèêè òàºìíî ôîòîãðàôóâàâ áà-
ãàòîòèñÿ÷í³ ì³òèíãè ³ äëÿ ³ñòîð³¿ 
óâ³÷íèâ æèòòÿ íåñêîðåíîãî ð³ä-
íîãî ì³ñòà.

Ñàìå éîãî ñâ³òëèíè îáëåò³ëè 
âåñü ñâ³ò. Àâòîðñòâî çàäëÿ áåç-
ïåêè äîâîäèëîñü ïðèõîâóâàòè, 

àæ ïîêè Îëåêñàíäð Êîðíÿêîâ 
íå âè¿õàâ ñïåðøó ó Çàïîð³ææÿ, 
à ïîò³ì — â Îäåñó.

— Êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî ìîº 
ïð³çâèùå âæå ó ðàøèñò³â ó ñïèñ-
êó, äðóç³ äîïîìîãëè çíàéòè íàä³é-
íîãî ïåðåâ³çíèêà ³ î 5 ðàíêó ìè 
âèðóøèëè ³ç Õåðñîíó. ̄ õàëè ÷åðåç 
Âàñèë³âêó, äå ðîñ³ÿíè ó êîæíîãî 
âèâåðòàëè âñ³ ñóìêè. Ùîá ó ìåíå 
íå ðèëèñÿ, ÿ ïåðåä ïåðåâ³ðêîþ 
ñàì àêóðàòíî âñå âèêëàâ ³ çðå-
øòîþ òàê çóì³â ïðèõîâàòè ³ âè-
âåçòè ñâ³é óëþáëåíèé îá’ºêòèâ 
òà ôîòîñïàëàõ. Ðåøòó ñâîº¿ òåõ-
í³êè çàõîâàâ ó äðóç³â ó Õåðñîí³. 
×åêàòèìå ìåíå äî çâ³ëüíåííÿ, — 
ãîâîðèòü ìèòåöü.

ФОТО Й ІСТОРІЇ НЕСКОРЕНОГО 
ХЕРСОНУ, ВІД ЯКИХ СТАЄ СЕРЦЕ
До глибини душі  Як нелюдськи 
рашисти били до напівсмерті херсонських 
патріотів, а люди все одно виходили 
на мітинги. Партизани переховували 
у теплицях врятованих військових 59-ї 
бригади і бойового пса з Вапнярки. 
І поки окупанти заполоняли ринки й 
заклади міста самогоном, легендарному 
волонтеру Дяді Гриші херсонці віддавали 
останнє — для хлопців ЗСУ. Правду про 
життя окупованого Херсону і боротьбу, що 
триває, вінничанам відкриває особлива 
фотовиставка Олександра Корнякова

³ç Êðèìó òà ïåðåñåëåíöÿì ç ï³â-
îñòðîâà ³ Äîíáàñó.

— Õåðñîí çàâæäè ââàæàâñÿ 
íàéá³ëüø ïðîóêðà¿íñüêèì ì³ñòîì 
íà ï³âäí³. Ó íàñ äóæå íåâåëèêèé 
â³äñîòîê àêòèâíèõ ïðîðîñ³éñüêè 
íàëàøòîâàíèõ ëþäåé, òîìó ðå-
ã³îíàëè íà ñâî¿ ì³òèíãè ó íàñ 
ïîñò³éíî é çàâîçèëè ö³ë³ àâòî-
áóñè. Òàê òåïåð ðîáëÿòü ³ ðîñ³ÿíè. 
ß êîëè ïåðåä 9 òðàâíÿ ïîáà÷èâ 
ó Õåðñîí³ æ³íêó ç ãåîðã³¿âñüêîþ 
ñòð³÷êîþ, ñâî¿ì î÷àì íå ïîâ³-
ðèâ, áî öå âïåðøå çà îñòàíí³ 
ðîêè. Ï³ä³éøîâ ³ çàïèòàâ ó íå¿, 
ÿê ïðîéòè íà âóëèöþ Ñóâîðîâà? 
² âîíà, çâ³ñíî æ, íå çíàëà. Áî 
íå ç Õåðñîíó! Ó íàñ êîæåí öþ 
âóëèöþ ïîêàæå.

Çà ì³ñÿö³ â îêóïàö³¿ íàâ÷èâñÿ 
Îëåêñàíäð ³ âèðàõîâóâàòè ôñá-
øíèê³â, ÿê³ ïîñò³éíî ó íàòîâïàõ 
ñïîñòåð³ãàëè çà ì³ñöåâèìè.

— ôñá-øíèêè ïðèáëèçíî îäíà-
êîâî îäÿãàþòüñÿ ³ ïîãëÿä âèð³ç-
íÿº ¿õ ñåðåä ³íøèõ. À ùå ïîì³òèâ 
òàêó â³äçíàêó: ìîãëè éòè óäâîõ, 
óòðüîõ — ³ ó âñ³õ íà ïðàâ³é ðóö³ 
ãîäèííèêè îäíàêîâî¿ ìàðêè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Êîðíÿ-
êîâ. — ôñá-øíèê³â, ãðó-øíèê³â, 
òèõóøíèê³â ó ì³ñò³ îäðàçó äóæå 
áàãàòî ç’ÿâèëîñü. Äîñòàòíüî ç³ 
ñòîðîíè ïîñïîñòåð³ãàòè çà çàãàëü-
íîþ êàðòèíêîþ íà öåíòðàëüíîìó 
ðèíêó ³ òóò æå áà÷èø ëþäåé, ÿê³ 
ñòîÿòü ³ ï³äñëóõîâóþòü ðîçìîâè, 
â³äõîäÿòü, ç êèìîñü çóñòð³÷àþòü-
ñÿ, ùîñü ïåðåäàþòü, à ïîò³ì çíîâó 
øóêàþòü, êîãî ïîñëóõàòè.

«рОСІЯНИ — НЕЛЮДИ, ЯКИХ 
НАМ НІКОЛИ НЕ ЗРОЗУМІТИ»

Â³äîìèé õåðñîíñüêèé áîêñåð, 
ÿêèé ï³ä ÷àñ îäíîãî ç ïåðøèõ 
ìàñîâèõ ì³òèíã³â âèñòðèáíóâ 
íà àâò³âêó, ³ çíàìåíèòèé ïëàêàò 
«Õ.é âàì, à íå Õåðñîí», ÿêèé ç 
äîíüêîþ ìàëþâàâ õåðñîíñüêèé 
á³çíåñìåí. Ä³òè, ùî ãðàþòü ó ôóò-
áîë çà âîð³òüìè ó îñòàíí³ õâèëèíè 
äî îá³äó — ÷àñ, ï³ñëÿ ÿêîãî îêó-
ïîâàíå ì³ñòî í³áè çàâìèðàº, áî 
íåáåçïå÷íî ïåðåáóâàòè íà âóëèö³. 
Ïåðøà êðîâ, êîëè ï³ä ÷àñ ìèð-
íèõ ïðîòåñò³â ïîðàíèëè ë³òíüîãî 
÷îëîâ³êà. Ïðèëàâêè, çàñòàâëå-
í³ ñàìîãîíîì ³ ãîð³ëêîþ — òà 

ô³ðìîâà îçíàêà «ðóñêîãî ì³ðà», 
äî ÿêî¿ îêóïàíòè âñ³õ îäðàçó ïî-
÷àëè çàîõî÷óâàòè. Ëåãåíäàðíèé 
âîëîíòåð Äÿäÿ Ãðèøà, ÿêèé 
ùîäíÿ, ïðî¿æäæàþ÷è íà ñâîºìó 
³íâàë³äíîìó â³çêó, âìèêàâ ïàòð³-
îòè÷í³ ï³ñí³ ³ â îêóïàö³¿ ç³áðàâ 
òà ïåðåäàâ 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ 
ÇÑÓ é òðåïåòíî çáåð³ãàâ öèãàðêè, 
áî òî÷íî çíàâ, ùî ï³ñëÿ çâ³ëü-
íåííÿ ì³ñòà íàøèì â³éñüêîâèì 
çàõî÷åòüñÿ çàêóðèòè…

Ó ñâî¿é ôîòîâèñòàâö³ Îëåê-
ñàíäð Êîðíÿêîâ ïðåäñòàâèâ 
50 ñâ³òëèí, ÿê³ ó õðîíîëîã³÷íî-
ìó ïîðÿäêó ïîêàçóþòü, ÿê ïîïðè 
âñ³ çàãðîçè ³ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ 
õåðñîíö³ âèõîäèëè íà áàãàòî-
òèñÿ÷í³ ì³òèíãè, êàäðè ç ÿêèõ 
âðàçèëè âåñü ñâ³ò. Êîæíà ñâ³ò-
ëèíà — íå ïðîñòî âäàëà, ÿñêðàâà 
êàðòèíêà, à ³ñòîð³¿ ëþäåé, ñèìâîë 
ãîðäîñò³, íåçëàìíîñò³ òà âîäíî-
÷àñ — æàõ³òü, ÿê³ äîâåëîñÿ ïåðå-
æèòè õåðñîíöÿì.

— Çâ³ñíî, ðîñ³ÿíè ïî÷àëè øó-
êàòè îðãàí³çàòîð³â ³ ó÷àñíèê³â 
ì³òèíã³â. Àðåøòè é çàòðèìàííÿ 
íà âóëèöÿõ çðîñòàëè ç êîæíèì 
äíåì. Ëþäåé õàïàëè ïðÿìî ïåðåä 
ì³òèíãàìè é ñèëîì³öü âèâîçèëè 
ó àâò³âêàõ. Òà ëþäè âñå îäíî ïðî-
äîâæóâàëè âèõîäèòè. «ðóñê³» íà-
ìàãàëèñÿ òðîëèòè ïðîòåñòóþ÷èõ, 
âìèêàþ÷è ÷åðåç ãó÷íîìîâö³ ðà-
äÿíñüê³ ï³ñåíüêè, òèïó «îò óëèá-
ê³ ñòàíºò ì³ð ñâºòëºé», à òàêîæ 
äî òîãî ä³éøëè, ùî íàâ³òü ó ðó-
ïîð ïîïåðåäæàëè, ùî ïðîâåäåííÿ 
ì³òèíã³â ó ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó 
çàáîðîíåíå çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-
¿íè. Óÿâ³òü öþ öèí³÷í³ñòü! Íàìà-
ãàëèñÿ ïîâïëèâàòè áóäü-ÿêèìè 
ñïîñîáàìè. Òà í³÷îãî íå ä³ÿëî, 
àæ ïîêè íå ïî÷àëè ñòð³ëÿòè ³ 
òðó¿òè ãàçîì, â³ä ÿêîãî âñåðåäè-
í³ òàê âñå ïåêëî, ùî äèõàòè áóëî 
íåìîæëèâî, — çãàäóº Îëåêñàíäð 
Êîðíÿêîâ. — ðîñ³ÿíè — ñïðàâæí³ 
ñàäèñòè. Òèõ, êîãî çàòðèìóâàëè 
÷è ñàäæàëè «íà ï³äâàë», çóìèñíå 
êàë³÷èëè ³ íåùàäíî êàòóâàëè. Âæå 
â³äîì³ âèïàäêè, ùî ó Äí³ïð³ òðó-
ïè ñïëèâàëè… ² ïðî äîëþ äóæå 
áàãàòüîõ ëþäåé ìè âåñü öåé ÷àñ 
í³÷îãî íå çíàºìî… ðîñ³ÿíè — 
äóæå æîðñòîê³ íåëþäè, ÿêèõ íàì 
í³êîëè íå çðîçóì³òè.

«ðîñ³ÿíè — ñïðàâæí³ 
ñàäèñòè. Òèõ, êîãî 
çàòðèìóâàëè ÷è 
ñàäæàëè «íà ï³äâàë», 
çóìèñíå êàë³÷èëè ³ 
íåùàäíî êàòóâàëè»

Олександру Корнякову на відкритті виставки у Вінниці переселенці з Херсону 
подарували прапор, який вивезли з окупації. А під час аукціону всі присутні збирали кошти 
для підтримки тих патріотів, які досі залишаються у нескореному Херсоні
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма
2.11 та 9.11, поч. о 17.00

За двома зайцями
Музична комедія
3.11, поч. о 18.00

Це і є любов?
Мала сцена
Трагіфарс у стилі танго
4.11, поч. о 17.00

Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча. 5.11, поч. о 12.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах. 5.11, поч. о 18.00

Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія. 8.11, поч. о 17.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Ще раз про Червону Шапочку
Цілком можлива історія
5.11, поч. об 11.00 та 13.00

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
6.11, поч. об 11.00 та 13.00
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До зустрічі крізь час
Мелодрама. 2.11, поч. о 15.20, 20.00
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)

Гірська лихоманка
Трилер. 2.11, поч. о 12.30, 17.10, 19.20
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Нація футболу
Спорт. 2.11, поч. о 13.20, 21.50
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Чорний Адам
Фантастика. 2.11, поч. о 10.00, 10.30, 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 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Мій домашній крокодил
Пригоди. 2.11, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Місіс Гарріс їде у Париж
Драма. 2.11, поч. о 10.10, 21.30
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Тед-мандрівник: Закляття мумії
Анімація. 2.11, поч. о 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 
16.20, 18.10
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Королева — воїн
Історична драма. 2.11, поч. о 10.40
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Усміхайся
Трилер. 2.11, поч. о 16.50, 21.20
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)
Хеловін. Кінець
Трилер. 2.11, поч. о 14.40, 19.10
З 3.11 довідка за тел. (096)00035050)

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

Мій домашній крокодил
Пригоди. 2.11, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
Гірська лихоманка
Трилер. 2.11, поч. о 14.00, 18.00
Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 3.11–9.11, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
До зустрічі крізь час
Драма. 3.11–9.11, поч. о 14.00
Клондайк
Драма. 3.11–9.11, поч. о 18.00

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

Чорний Адам
Фантастика
2.11, поч. о 12.00, 12.10, 13.30, 14.30, 16.00, 
16.45, 17.00, 18.00, 18.45, 19.15, 19.30
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
До зустрічі крізь час
Мелодрама. 2.11, поч. о 12.10, 20.30
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Місіс Гарріс їде у Париж
Драма. 2.11, поч. о 12.45
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Мій домашній крокодил
Пригоди. 2.11, поч. о 12.50, 14.40, 15.00, 16.15, 
17.10, 19.20
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Гірська лихоманка
Трилер. 2.11, поч. о 15.15, 19.45
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Нація футболу
Спорт. 2.11, поч. о 18.30
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Тед-мандрівник. Закляття мумії
Анімація. 2.11, поч. о 12.30, 14.20, 16.10
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Хеловін. Кінець
Трилер. 2.11, поч. о 17.30
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Квиток до раю
Комедія
2.11, поч. о 14.00
З 3.11 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 до 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 
до 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 кож-
ного! Надзвичайний Сергій Асафатов 7 листопада 
о 19.00 у театрі ім. Садовського з великим сольним 
концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ! «Море», 
«Люди ідуть від людей», «Дякую за світанки», 
«Туман» — будуть всі улюблені хіти та нові прем’єри, 
виняткова атмосфера та незабутній вечір, повний 
сюрпризів і якісної української музики! Приходьте 
за особливими емоціями! Квитки від 270 до 440 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах міста. 
Безкоштовна доставка квитків: (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! Вінни-

чани, не пропустіть 13 листопада о 19.00 у концерт-
холі «Mont Blanc» вибуховий концерт Міші Крупіна. 
Кожний його хіт — це яскрава суміш качових ритмів 
репу із блюзово-джазовими родзинками, блискуча 
іронія і шалена енергетика. На концерті будемо за-
палювати, разом співаючи улюблені 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».

Авторський вечір Станіслава 
Городинського
Запрошуємо усіх на авторський концерт україн-
ського співака та композитора, народного артиста 
України Станіслава Городинського. 
За свою кар’єру він створив більше 100 естрад-
них хітів та безліч обробок українських народних 
пісень для хору і вокальних ансамблів. Автор 
відомої пісні «Українцям» у тандемі з Симфонічним 
оркестром обласної філармонії ім. М. Д. Леон-
товича презентує нову програму «Живе у серці 
Батьківщина!»
Ви почуєте ті пісні, що були написані якраз у роки 
незалежності України. У них оспівується любов 
до матері, до жінки, до родини, до Батьківщини. 
Написані на вірші Ніни Шаварської, Марії Ясако-
вої, Світлани Травневої, Олега Приймака, Марії 
Бойко, Володимира Вознюка, Ганни Чубач.
Вартість квитків: 80–120 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, 
буде спрямована на потреби ЗСУ.
Даний концерт перенесено з 11.10. Придбані рані-
ше квитки залишаються дійсними.
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. 
Почуємо всі улюблені пісні та нові вражаючі
хіти! Готуйтеся до двох годин шаленого драйву, 
яскравого світлового шоу, справжньої чоловічої
лірики і фантастичної енергетики, 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».

Степан Гіга з «Золотом Карпат»
20 листопада на сцені театру ім. Садовського з 
концертом на підтримку ЗСУ виступить народний  
артист Украї ни, талановитий  музикант і композитор, 
улюбленець украї нських жінок Степан Гіга. «Золото 
Карпат, золото пісень я несу до вас у цей  святковий  
день…», — анонсує артист, і готовий  щедро обда-
рувати свої х палких прихильників усіма коштовнос-
тями власної  творчості. Й ого хіти стали справжніми 
шлягерами цілої  епохи — уже кілька десятків років 
ї х співають тисячі шанувальників по всій  краї ні.
Початок о 19.00, вартість квитків — від 230 грн.

Анастасія Приходько у Вінниці
13 листопада у театрі Садовського виступить 
співачка Анастасія Приходько. На концерті про-
звучать всі хіти співачки, та нова сольна програма 
«Степом». Анастасія Приходько — українська поп-
співачка, громадська діячка, заслужена артистка 
України, переможниця 7-го сезону російського шоу 
«Фабрика зірок» та співзасновниця громадського 
руху «Вимагаю змін». Репертуар співачки складають 
як авторські, так і народні композиції українською 
та російською мовами. Початок концерту о 17.00, 
вартість квитків — від 300 до 600 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР

ВИСТАВКА

Виставка «України щит»
До 20 листопада в Обласному краєзнавчому музеї екс-
понується виставка, приурочена до Дня захисників і за-
хисниць України, присвячена подіям Революції Гідності 
та російсько-української війни.
Виставка присвячена тим, хто сьогодні утворює над 

нашою країною щит захисту і подібно покрову Пре-
святої Богородиці закривають нас від ворожих куль 
і ракет. У першу чергу небесним янголам, які відда-
ли за Україну найцінніше — власне життя: Героям 
Небесної Сотні та полеглим воїнам у  російсько-
українській війні. А також захисникам і захисницям 
України, хто першими вийшов на  Майдан проти 
свавілля влади; хто з 2014 року і по сьогодні тримає 
фронт і боронить українські землі від окупантів; 
хто ділиться своїми знаннями, силою, мужністю і 
професіоналізмом для захисту нашої держави  — 
військовим, медикам, капеланам, волонтерам, усім, 
хто сьогодні тримає тил і наближає нашу Перемогу. 
На виставці також представлені особисті речі, світ-
лини, документи, військова форма та спорядження 
Героїв Небесної Сотні.
Побачити виставку можна щодня з 10.00, за адре-
сою: вул. Соборна, 19.
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***
Збиває мотоцикліст горобця. 
Совість замучила, повертається. 
Горобець без тями, але наче 
живий. Забрав його мотоцикліст 
додому. Посадив до клітки, налив 
води, поклав хліба. Тут у нього 
дзвонить телефон, пішов він 
до іншої кімнати розмовляти. 
Цим часом горобець приходить 
до тями. Роззирається навколо. 
Б’є себе крилом по лобі і кричить: 
Клітка, хліб, вода… О, Господи! 
Я вбив мотоцикліста!

***
Сидить чоловік у парку, ловить 
рибу. Підходить до нього 
поліцейський і говорить:
— З вас штраф 20 гривень 
за риболовлю в неналежному 
місці.
— А хто сказав, що я рибу ловлю? 
Я хробака купаю!
— Тоді штраф 50 гривень за те, що 
хробак без плавок.

***
Кажуть, на спині сплять святі, 
на животі — грішниці, на правому 
боці цариці, на лівому — мудрі 
жінки.
Тиждень кручусь — не можу 
вирішити.

***
Повернувся селянин у глухе 
село з Києва. Зібралося все село. 
Сидять, випивають помаленьку. 
Мандрівник розповідає:
— Був у такому магазині цікавому. 
Секс-шоп називається! Ну і 
магазин, скажу я вам! Дівки 
надувні продаються!
Тут найжвавіша на селі тітка і питає:
— А мужики надувні є?
— Скажу чесно, мужиків не бачив, 
але запчастин до них — повно.

***
Думка про те, що в українців 
бомба брудна — жахлива та 
огидна. Бомба у нас чиста, охайна, 
доглянута, як садок вишневий біля 
хати. А ще вгодована й у шапці.

***
— Як називається ситуація, коли 
росіянин загинув в Україні, а його 
родичам нічого не кажуть, щоб 
не платити компенсацію?
— Гробовая тишина.

***
Єдиним предметом обговорення 
на переговорах з росією може бути 
лише меню на похороні путіна.

***
Німці та французи практично 
одночасно заявили про готовність 
навчати у себе українських 
військових. Самі розумієте, часи 

зараз ненадійні. А з українськими 
військовими в країні якось 
спокійніше.

***
2019 рік. Будь свідомим, вкрути 
лампочку у під’їзді.
2022 рік. Будь свідомим, викрути 
лампочку у під’їзді.

***
Колись: ого, в тебе є айфон.
Зараз: ого, в тебе світло 
не виключають.

***
Дистанційне навчання 2022:
1 урок — повітряна тривога.
2 урок — немає інтернету.
3 урок — у вчителя світло 
відключили.

***
Зима буде теплою, весна ранньою, 
орки мертвими, українці — 
щасливими!!!

***
Хочу побажати росіянам, які йдуть 
в Україну воювати: Мирної землі 
над головою!

***
Як мало людині треба для щастя! 
Вранці горнятко кави, щоб 
прокинутись, ввечері жменька 
заспокійливого, щоб заснути)

***
Настала чудова пора року. Вранці — 
ніч, ввечері — ніч… А вдень 
я на роботі!

***
— Чому ти спізнився?
— У мене поважна причина.
— Яка?
— Я повільно ходжу.

***
У країни, у якої союзники лише 
армія та флот, по суті, і ворога лише 
два: культура та освіта.

***
— Куме, а як буде англійською 
«російське військо»?
— Рашен трупс
— Боже, як гарно!

***
Бачила свого колишнього 
у «Сільпо», купував курячі яйця. Ех, 
такого мажора профукала…

***
Арестович казав, що це тимчасова 
ціна на яйця, треба почекати 
1–2 тижні, бо світло вимикають і 
кури не бачать курника.

***
Поїхав чоловік на лижну базу. 
Одягнув екіпіровку. Поїхав з гірки…
Летить, ламає лижу, влітає 
в дерево. Встає весь у крові, 
костюм порваний, лижі зламані. 
Оглядається, випльовує пару зубів:
— І все-одно краще, ніж на роботі!

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Коли вас спробують споку-
сити грандіозними проєк-
тами, не соромтеся ставити 
запитання, щоб зрозуміти, 
наскільки все це реально. 
У неділю корисно знайти 
час для творчості, сходити 
на екскурсію чи лекцію.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Зведіть до мінімуму ділові 
контакти, краще просто ро-
бити свою роботу, а не обго-
ворювати її. Протягом тижня 
можливі перепади настрою, 
які можуть спричинити 
творчу кризу. Вам нелегко 
вдасться втілити свої про-
єкти в життя. 

БЛИЗНЮКИ 
Гарний, дуже вдалий 
для вас тиждень. Енергія 
переповнюватиме вас, все 
виходить, все ладиться. 
Ідеї   можуть сипатися з вас, 
немов із рогу достатку, 
багато що буде реалізоване, 
це принесе вам прибуток та 
моральне задоволення.

РАК 
Цього тижня робота може 
вимагати багато часу. Ви 
відповідатимете не лише 
за свої дії та вчинки, а й 
за інших людей. Зате ви 
можете очікувати на підви-
щення по службі. Не підда-
вайтеся спокусам, поводьте-
ся правильно.

ЛЕВ 
Цього тижня, обравши прі-
оритетний напрямок, не по-
вертайте зі шляху, інакше 
всі зусилля підуть прахом. 
У вас з’явиться чудовий 
шанс успішно поєднати ідеї 
з практикою, а мрії втілити 
у реальність.

ДІВА 
Не варто впертись марно, 
виявіть мудрість, і ваша 
слабкість обернеться силою. 
Не поспішайте укладати 
контракти та брати кредити. 
Багато може легко вдава-
тися, але нічим важливим і 
серйозним все ж таки краще 
не займатися.

ТЕРЕЗИ 
Ви можете досягти багато 
чого, якщо заздалегідь 
встановите черговість 
справ за ступенем їхньої 
значущості для вас. Вас 
чекає успіх та підвищення 
зарплати. Наприкінці тижня 
захистіть себе від порожніх, 
непотрібних контактів. 

СКОРПІОН 
З’явиться можливість про-
явити себе в новій справі, 
що може принести додатко-
вий прибуток. Ви відчуєте, 
що потрібні і навіть дуже 
потрібні.

СТРІЛЕЦЬ 
Вас відвідають нові ідеї, 
і можете очікувати на ін-
тенсивний трудовий ритм. 
У стосунках із партнерами 
можуть виникнути певні 
труднощі. У вихідні всією 
родиною сходіть до музею 
чи театру.

КОЗЕРІГ 
Настає сприятливий час для 
переосмислення своєї по-
ведінки та досягнень. Новий 
погляд на речі дозволить 
сформулювати нові ідеї. 
У четвер чекайте на цікаву 
інформацію, яка дозволить 
вам просунутися кар’єрними 
сходами.
 
ВОДОЛІЙ 
Виявіть щирий та активний 
інтерес до справ близьких 
людей. Друга половина тиж-
ня виявиться сприятливим 
часом для особистого життя. 

РИБИ 
У вас з’явиться шанс блис-
нути своїми здібностями, тут 
краще не втрачати сприят-
ливого моменту. Практично 
діяти старими випробува-
ними методами, просува-
тися до бажаної мети крок 
за кроком.
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