
RIA в квартиру
за 40 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
1000

Про ТЦ Перед ринком
Перед Центральним ринком 
почнуть будувати торговельний 
центр заввишки в чотири 
поверхи та з підземним 
паркінгом. Проти новобуду 
одразу висловилися підприємці 
з ринку. Тепер даємо позицію 
замовника будівництва ТЦ

Бізнес-ПереселенеЦь
Бренд одягу Anabel Arto через 
військову агресію двічі міняв 
місто. Запускалися в Луганську. 
Після 2014 року переїхали 
до Харкова. Нещодавно відкрили 
швейний цех у Вінниці. Скільки 
тут працюють вінничанок, що 
відшивають та чи є вакансії? с. 20с. 4
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Як Не ЗаХВоріТи В укриТТі с. 17

ВідремонтуВали для фронту 
більше 350 аВтомобіліВ

Чому Так яйЦя 
ПодорожЧали? с.3

512211

де дешевше? 
рейТинг новоБудов с. 9

468084

грн

рекЛама

«Бабло будемо 
заробляти 
після війни», — 
кажуть на станції 
техобслуговування 
автомобілів ігоря 
Чистоколяного, 
де ремонтують і 
фарбують машини для 
військових
крім ремонту, 
встановлюють станини 
для кулеметів. Як 
це відбувається, 
бачив журналіст 
RIA. Повідомляємо, 
чим небайдужі можуть 
допомогти майстрам

с.15
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тільки разом — 
вистоїмо!

Суцільна російська могі-
лізація не дає можливості 
ворогу укомлектувати ар-
мію. Звільнення українських 
земель твиває. Тому єдиний 
спосіб з боку русні — це 
масові ракетні обстріли, які 
несуть у собі цілі:

Посіяти паніку серед укра-
їнців, щоб люди почали 
знову тікати за кордон, щоб 
бізнес перестав працювати, 
не сплачувались податки, і 
врешті-решт перестали до-
помагати ЗСУ;

Знищити енергетичну 
інфраструктуру напередодні 
холодів та зруйнувати тим 
самим економіку України.

В таких умовах кожен по-
винен для себе зробити певну 
систему і її дотримуватися:

1.Бути на постійному 
зв’язку з вашими рідними.

2. Підтримати тих, хто 
в паніці. Пам’ятати, пані-
ка віднімає не лише сили, 
не дає можливість сконцен-
труватися, створює «ланцю-
гову реакцію» серед близьких 
вам людей. Тому бережіть 
себе і своїх рідних!

3. Стосовно енергетики — 
елементарні ліхтарики, свіч-
ки мають бути у кожного.

4. Забезпечити себе водою 
на декілька днів.

5. Подумати, які є мож-
ливості для приготування 
їжі у випадку, якщо не буде 
світла чи газу. По можливості 
поповніть запаси продуктів.

6. Згадати, хто з ваших 
сусідів потребує, щоб йому 
принести води чи продуктів, 
і допомогти їм.

Ну, і найбільш актуальне 
питання, чи довго це буде 
тривати?

На жаль, думаю, що де-
кілька днів будуть гарячі. 
путін втратив Керченський 
міст, втрачає території, які 
він наприєднував «референ-
думом», він хоче переломити 
ситуацію на війні.

Бо вже за місяць при тако-
му рухові нашої армії, «гой-
да» можуть прокричати пуйлу 
і послати за руським кора-
блем його ж бізнесові кола і 
представники великої 20-ки, 
які зберуться 15 листопада, 
а тоді вже русні пі@…! Ось 
чмоня і скаче (((

Віримо в ЗСУ! Підтриму-
ємо один одного!

думкА

ми заПиТали вінниЧан Що потрібно робити з безпритульними собаками у вінниці?

НовиНи

громадська діячка

денис Придан
Необхідно збудувати вели-
кий притулок для тварин, усіх 
відловити та помістити туди. 
і собак, і котів. Це має бути 
за рахунок міста.

валенТина люБарська
Беріть приклад з Європи. 
Де безкоштовно підкормлю-
ють тварин, де стоять мисоч-
ки з водою. Де їх не штур-
хають.

Katrin GrabovsKa
Тварин потрібно стерилізу-
вати і годувати, вони самі 
за себе подбати не можуть, 
на жаль… ми відповідальні 
за тих, кого приручили!

оля гаврись
Відкрити притулок було б 
чудово. Щоб місцева влада 
виділяла кошти на продукти, 
на стерилізацію, на покра-
щення умов притулків.

лена Ходаковская
Потрібні закони, які будуть 
змушувати власників тварин 
до примусової стерилізації, це 
позбавить місто від постійних 
поповнень тварин.

лада мазай
Вихід з цієї проблеми — циві-
лізований метод — стериліза-
ція. разом з тим, варто запро-
ваджувати адопцію (взяття 
тварин у сім’ю або під опіку)

ВаЛерій 
Чудновський, ria, 
(063)7758334

Страху, яким 
він був 24 лютого, 
вже немає. Є нена-

висть та злість. Найпростіше, куди 
ці відчуття можна спрямувати — 
зробити благодійні внески на до-
помогу нашим військовим.

Склали добірку організацій, які 
закуповують необхідне для ЗСУ, 
і яким можна довіряти. Реквізи-
ти для перерахунку допомоги — 
в QR-коді, що розміщений внизу 
цієї сторінки.

Благодійний фонд сергія 
ПриТули

Фонд був створений у 2020-му, 
на старті пандемії коронавірусу. 
Тоді Сергій Притула разом із ко-
мандою займалися закупівлею 
ШВЛ, ліків для українських шпи-
талів та засобів захисту.

З лютого 2022 року ресурси 
Фонду спрямували на допомогу 
військовим.

«Ми допомагаємо бойовим під-
розділам (ЗСУ, НГУ, ДПСУ, ТрО) 
відповідно до пріоритетності та 
наших можливостей. Пріоритет 
ми віддаємо тим формуванням, 
хто вже виконує бойові завдан-
ня у гарячих точках», — читаємо 
на офіційному сайті фонду.

Через масований обстріл росі-
єю українських міст 10 жовтня 
Сергій Притула разом з Сергієм 
Стерненком оголосили новий збір 
коштів — на помсту.

«Збираємо на українські дрони-
камікадзе RAM ІІ UAV. Буде 
бавовна. Буде боляче», — заува-
жив Притула на своїй facebook-
сторінці.

Станом на 15.00 11 жовтня тіль-
ки на рахунок в Monobank Фонду 
Притули українці перекинули по-
над 209 мільйонів гривень. До речі, 
українська ІТ-компанія RIA.com, 
яка розвиває продукти AUTO.RIA 

та DOM.RIA, перерахувала міль-
йон гривень

волонТерський ЦенТр 
«шаХіна»

Один із найбільших волонтер-
ських штабів Вінниці відкрила 
на базі свого центру розвитку 
містянка Діана Подолянчук. За-
вдяки роботі штабу щодня кілька 
укомплектованих авто вирушає 
на передову, понад сто переселен-
ців не залишаються голодними, 
а міста, які постраждали від росії, 
отримують гуманітарну допомогу.

Нині основні напрямки центру: 
ЗСУ, військово-медична сфера та 
інші.

Повернись живим
Один із найбільших фондів 

допомоги українському війську. 
Волонтерська організація почала 
роботу ще у 2014 році, називає 
себе «фондом компетентної до-
помоги», адже чітко знають, що, 
кому і де потрібно на фронті.

З початку повномасштабного 
наступу «Повернись живим» ви-
окремив 7 пріоритетів для заку-
півель: 1) Тепловізійна та нічна 
оптика; 2) Технічні засоби роз-
відки і обробки інформації (зо-
крема, квадрокоптери й біноклі); 
3) Засоби зв‘язку; 4) Транспорт; 
5) Командні пункти управління 
(оснащення у вигляді, напри-
клад, моніторів та ноутбуків); 6) 
Снайперське спорядження (як-то 
оптичні приціли); 7) Засоби інди-
відуального захисту — бронежиле-
ти, бронеплити й шоломи.

загарТовані серЦя
Це команда людей, яка із 

2014 року допомагає військовим, 
які борються із російською нава-
лою. Вони надають адресну допо-
могу безпосередньо підрозділам 
ЗСУ, що знаходяться на лінії зі-
ткнення: технічним споряджен-
ням, екіпіруванням, ліками, хар-
чами тощо.

Хочу допомогти армії. 
Куди передати Кошти? 
підтримай ЗСу  10 і 11 жовтня 
росія атакувала мирні українські міста. 
Терору зазнали люди, житло, об’єкти 
інфраструктури. Дісталося і нашій 
області — російська армія атакувала 
дронами-камікадзе Ладижинську 
ТеС. куди спрямувати всю цю лють? 
Перерахуйте гроші на нашу армію!

«Наша команда, це перш за все 
люди, які весь свій вільний час 
приділяють пошукам необхідно-
го, влаштуванням логістики та 
вирішують багато-багато квестів 
по дрібницях, щоб задовольнити 
заявки, що до нас надходять», — 
йдеться на сторінці фонду.

ПідТримка армії (єдиний 
раХунок)

У березні Національний банк 
України ухвалив рішення відкри-
ти спеціальний рахунок для збору 
коштів на підтримку ЗСУ. Цей ра-
хунок мультивалютний, перерахо-
вувати можна майже у будь-якій 
іноземній валюті.

Національний банк раз на тиж-
день повідомляє про кількість 
надходження та витрат з єдиного 
рахунку.

Як читаємо в офіційній ін-
формації, станом на 10 жов-
тня 2022 року НБУ перерахував 
20,8 мільярда гривень (це загалом, 
з березня 2022 року — авт.), зали-
шок коштів на спецрахунку стано-
вить понад 544 мільйони гривень.

Подільська громада
Це фонд громади міста Вінниці. 

Вони, як читаємо на сторінці, що-
тижня мають маршрути в гарячі 
точки, бо потреби наших захис-
ників і захисниць — це окрема 
категорія допомоги від Фонду. 
Передають гуманітарну допомогу, 
автівки, амуніцію.

«За період повномасштабного 
вторгнення ми отримали, опра-
цювали й закрили майже 1500 за-
питів від громадських, благодій-

них, партнерських організацій, 
військових частин та органів міс-
цевого самоврядування. Але досі 
не припиняємо дивуватися тому, 
як люди продовжують самоорга-
нізовуватися, попри обставини і 
виклики», — читаємо на сторінці 
«Подільської громади».

армія sos
Це волонтерська організація, яка 

займається допомогою нашим бій-
цям ще з 2014 року.

Як читаємо на їхній сторінці, 
підрозділи АРМІЯ SOS займають-
ся виготовленням БПЛА, авіароз-
відкою на фронті, розробкою та 
впровадженням спеціалізованого 
програмного забезпечення для ав-
томатизації та коригування артиле-
рійського вогню, спеціалізованого 
картографічного та навігаційного 
програмного забезпечення, мон-
тажем спеціалізованих систем 
та комплексів для радіорозвідки 
тощо.

«Ми фокусуємося на наданні 
прямої адресної допомоги саме 
тим бійцям, які перебувають 
на передній лінії фронту», — йдеть-
ся на сайті організації.

Цей список не є вичерпним, 
періодично ми будемо давати 
реквізити й інших благодійників. 
Тримаємо стрій, все буде Україна!

Олена  
Верлан-КульшенКО

«друзі, ми збираємо на помсту!» — сказав Сергій Притула. 
Після подій 10 жовтня, він разом із Сергієм Стерненком 
оголосив збір коштів на дрони-камікадзе

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки  
(має бути встановлена 

програма QR Reader з андроїд-
маркета або аналогічна)

рекВізити для 
перерАхунку 

допомоГи
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Водночас вартість десятка найви-
щої категорії курячих яєць (від-
бірні) може впритул наблизитися 
до позначки в 100 гривень, — 
каже Слуцький.

НаТаЛіЯ корПан, ria, 
(097)1448132

З початку осені 
яйця у вінниць-
ких магазинах та 
на ринках почали 

помітно дорожчати. Така ситу-
ація спостерігається й в інших 
містах України.

— Середня вартість десятка ку-
рячих яєць за лічені тижні зросла 
порівняно з серпневим показни-
ком одразу на 72% — до 49 гри-
вень. І з початку жовтня вартість 
продовжує зростати як у роздріб-
них продавців, так і у великих 
торгових мережах, — пояснює 
фінансово-економічний огля-
дач Богдан Слуцький. — Серед 
основних причин такого різкого 
подорожчання можна виділити 
декілька важливих факторів.

Найперший фактор, який ви-
діляє експерт — це сезонність. 
Каже, впродовж осінньо-зимово-
го періоду вартість яєць традицій-
но зростає, оскільки збільшується 
попит на них і зменшується про-
позиція на ринку.

За його словами, в умовах 
воєнного стану і тимчасового 
захоплення агресором частини 

території нашої держави, ця про-
блема лише загострюється. Адже 
обсяг виробництва яєць почав 
падати не лише у зв’язку з клі-
матичними обставинами, але і з 
припиненням чи значним ско-
роченням діяльності тих малень-
ких і середніх підприємств, які 
створювали пропозицію на ринку 
курячих яєць в Україні.

— Однак з початку серпня 
у зв’язку з набранням чинності 
«зернової угоди» почав зростати 
попит на українську агропро-
дукцію на зовнішньому рин-
ку. Саме тому зростає вартість 
зерна на внутрішньому ринку, 
що збільшує, у тому числі со-
бівартість виробництва яєць і, 
відповідно, кінцеву роздріб-
ну ціну, яку змушені платити 
українці, — продовжує Богдан 
Слуцький.

Як каже оглядач, ці всі об-
ставини створюють передумови 
для того, щоб прогнозувати по-
дальше зростання цін на курячі 
яйця до кінця цього року ще 
на близько 10–15% залежно від 
категорії продукції.

— Середня вартість десятка ку-
рячих яєць на кінець року буде 
коштувати близько 60 гривень. 

Ціни на яйЦя ЗроСтають. 
Що буде З ВартіСтю далі?
дорожнеча  Ціна на десяток яєць 
помітно зросла, але експерти говорять, 
що це ще не максимум. Дізналися 
у фінансового експерта, чому яйця 
подорожчали та наскільки ще може 
зрости ціна. Промоніторили також, 
скільки цей товар коштує на ринку та 
у вінницьких магазинах

Натомість з квітня 2023 року 
вартість курячих яєць почне по-
ступово зменшуватися.

— Однак на кінцеву вартість 
продукції продовжать тисну-

ти інфляційні та девальваційні 
ризики, зокрема через вартість 
пального та зерна на внутріш-
ньому ринку, — пояснює Богдан 
Слуцький.

На Центральному ринку де-
сяток яєць можна знайти від 
60 до 68 гривень. Продавці пе-
реконують, що вони домашні, 
тому така ціна. Також ми завітали 
у кілька вінницьких магазинів, 
щоб дізнатися ціни на десяток 
яєць.
В супермаркеті «основа» є яйця 
різних виробників, відповід-
но різної ціни. Найдешевший 
десяток курячих яєць від Тм 

«квочка» коштує 53,50 гривні. 
Є також за 54,50 грн («Яремчук») 
та 55 грн («квочка домашні»).
у магазині «артишок» на Янге-
ля десяток яєць коштує 62 грив-
ні. а у «Домашньому маркеті» 
десять яєць ви зможете купити 
за 56 гривень у паперовій ко-
робці.
Яйця пофасовані по 10 штук в по-
ліетиленові пакети у супермарке-
ті «українські товари» коштують 

55,90 грн. а десяток яєць в папе-
ровій упаковці від Тм «квочка» 
там коштує 65,90 грн.
у «аТБ» десяток яєць у паперо-
вій коробці коштує від 62,90 грн 
до 69,60 («квочка домашні»).
а у «еко-маркеті» за десять 
яєць ви заплатите щонайменше 
51,70 («Злата кладка»). Також є 
за 52,90 грн; 53,50 грн. а най-
дорожчі коштують 62,90 («квоч-
ка XL»).

скільки коштують у вінниці?

ВікТор скриПник, ria, (067)1079091

Вчора, 11 жовтня, СБУ про-
вела обшуки в єпархії і за міс-
цем проживання митрополита 
Тульчинського і Брацлавського 
УПЦ Московського патріархату 
Іонафана (в миру — Анатолій 
Єлецьких).

Цей факт підтвердив журна-
лісту керівник пресслужби об-
ласного управління СБУ Денис 
Закаблук.

За його словами, співробітни-
ки СБУ проводять слідчо-опе-
ративні заходи у рамках кримі-
нального провадження за стат-
тею 161 Кримінального кодексу 
України (порушення рівноправ-
ності громадян залежно від їх ра-

сової, національної належності, 
релігійних переконань…)

Подробиці стосовно підозр 
священнику співрозмовник обі-
цяв повідомити пізніше.

Уточнимо, що таке порушення 
карається накладенням штрафу 
від 200 до 500 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, або позбавленням 
волі до трьох років.

Священник Іонафан родом 
із воронезької області росії, 
його ще називають церковним 
композитором і перекладачем. 
Освіту здобув у ленінградській 
духовній академії. До його ста-
новлення причетний нинішній 
головний піп росії кирило гун-

дяєв. У 1978 році він, очільник 
ленінградської духовної акаде-
мії, рукоположив Іонафана у сан 
ієромонаха. У 1988–1989 роках 
Іонафан служив намісником 
Києво-Печерської Лаври. У сан 
архімандрита його благословив 
патріарх московський пимен.

Сім років був керуючим спра-
вами УПЦ Московського патрі-
архату, входив до складу Свя-
щенного синоду.

Служив у храмах на Київщині, 
Сумщині, Херсонщині.

У нашій області з 2006 року — 
архієпископ Тульчинський і 
Брацлавський, а з 2014-го ми-
трополит Тульчинсько-Брацлав-
ської єпархії УПЦ московського 
патріархату.

сБу провела обшуки у священника, 
якого благословив одіозний гундяєв

у вінницьких магазинах є яйця різних виробників на всякий гаманець. Найдорожчі, які 
ми помітили, коштують 69,60 за десяток

кримінальне провадження відкрито стосовно представника 
церкви московського патріархату. Вихідець з росії у свій час 
мав підтримку від нинішнього головного попа країни-агресора

Hаклад 17 900 Замовл. № 220134

Газета є членом 

Всесвітньої 

Асоціації 

Новинних 
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проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. 
Погляди авторів не обов’язково збігаються 
з офіційною позицією партнерів.
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Прокоментуйте відкриття кримі-
нального провадження окружною 
прокуратурою проти забудови пе-
ред ринком. Чи були повідомлені 
про нього? Зокрема, там йдеться 
про те, що у замовника будівни-
цтва не було дозволу на підготовчі 
роботи.

— Відкриття кримінального 
провадження і ведення кримі-
нального провадження — це дві 
зовсім різні речі, тому жодних 
дій та проваджень по будів-
ництву немає. Завтра будь-хто 
може принести заяву і відповід-
ні органи реєструють відкриття 
кримінального провадження. Але 
це не означає, що в діях іншої 
сторони є склад кримінального 
злочину. Наразі будівництво по-
вністю законне.

Коли плануєте почати будівельні 
роботи? Хто фактично є замов-
ником будівництва та хто забу-
довник?

— Замовником є ТОВ «АВМ 
Агроінвест» не треба шукати жод-
них підводних каменів у будівни-
цтві. Будівництво розпочнеться, 
як тільки проведуться всі необ-
хідні організаційні та підготовчі 
роботи. Можливо через місяць, 
але точної дати наразі назвати 
не можемо.

ВаЛерій 
Чудновський, ria, 
(063)7758334

Увечері 26 ве-
ресня на терито-
рію перед Цен-

тральним ринком завезли бу-
дівельну техніку. Там, де нині 
стоянка авто, готувались рити 
котлован під майбутній ТЦ.

Але почати роботи не дали під-
приємці з базару, які перекри-
ли проїзд техніці та викликали 
на місце поліцію. Того дня люди 
змусили техніку та будівельників 
виїхати з місця забудови.

— Цього дня ми відстояли. 
Власник землі пообіцяв з нами 
зустрітись і відповісти на всі 
питання, — говорила журналіс-
ту підприємниця з ринку Лілія 
Грицак.

Ми й самостійно шукали кон-
такти до власника майбутнього 
ТЦ. У своїх матеріалах пропо-
нували їм висвітлити власну по-
зицію в історії з будівництвом і 
протестом підприємців з ринку.

Зрештою, з журналістом 
зв’язалися представники «АВМ-
Агроінвест», фірми, яка є замов-
ником будівництва торговельного 
центру. Свою позицію надали 
письмово. У форматі питання-
відповідь даємо слово замовнику 
будівництва ТЦ.

Про ПроХід до ринку, 
сТоянку і «ракушки»

Чи буде перекритий під час 
будівництва головний прохід 
до ринку? І також чи буде пере-
критий (або забудований) прохід 
після здачі в експлуатацію нового 
об’єкта?

— Проєктом не передбачено 
перекриття головного проходу. 
Також під час будівництва будуть 
збережені всі безпечні відстані, 
щоб кожен відвідувач та під-
приємець мав безпечний прохід 
вглиб Центрального ринку.

На якій відстані від фасаду Цен-
трального ринку буде знаходитися 
будівля нового ТЦ?

— На достатній відстані, від-
повідно до державно-будівельних 
норм. Наразі проводяться роз-
рахунки.

Будівництво відбуватиметься ви-
ключно в площі двох автостоянок? 
Чи велися розмови з власниками 
«ракушок» перед ринком, про їх 
перенесення чи викуп?

— Будівництво вестиметься 
виключно на ділянках відповід-
но до проєкту. Ніякі торговельні 
точки зноситись не будуть, тому 
відсутня необхідність перегово-
рів щодо викупу або перенесення 
будь-яких сторонніх комерційних 
об’єктів.

Де буде організована стоянка 
на час будівництва ТЦ? Відо-
мо, що після здачі об’єкта в екс-
плуатацію буде підземний пар-
кінг. На скільки місць?

— Підземний паркінг буде ана-

логічний чинному надземному, 
також в проєкті передбачено, 
що він виконуватиме функцію 
укриття в разі ракетних атак або 
інших загроз.

коли ПоЧнеТься 
БудівниЦТво

Підприємці з ринку готові «ля-
гати під будівельну техніку», щоб 
не допустити будівництва нового 
ТЦ. Чи були перемовини з ініці-
ативною групою і до чого вони 
призвели?

— Перемовини з ініціативною 
групою були, і, на нашу думку, з 
більшою частиною ініціативної 
групи є порозуміння. На жаль, 
маємо часткове порозуміння із 
власниками Центрального ринку, 
адже весь він сконцентрований 
в руках декількох відомих ві-
нничан.

«торгоВельний Центр 
 Стане  допоВненням ринКу»
Скандал  Перед Центральним 
ринком почнуть будувати торговельний 
центр, висотою у чотири поверхи та 
з підземним паркінгом. місце під 
будівництво — автостоянка. але проти 
новобуду висловилися підприємці 
з ринку, які у середині вересня 
проводили протест. Тепер даємо 
позицію замовника будівництва ТЦ

Про власників ТЦ і варТісТь 
оренди ПлоЩ

Якою буде назва торговельного 
центру? Коли плануєте запустити 
в роботу ТЦ?

— Це частина Центрального 
ринку, тому про окрему назву 
поки що не йдеться. Робоча на-
зва — «Центральний ринок».

Підприємці з ринку неодноразово 
говорили, що «ТЦ буде належа-
ти Моргунову та Гройсману». Чи 
могли б ви спростувати або під-
твердити зв’язок свого об’єкта з 
цими політиками?

— Єдиного власника у май-
бутньому комерційному центрі 
не буде, всі торговельні площі 
будуть розпродані, тому власни-
ками нової комерційної площі 
можуть стати всі, хто в цьому за-
цікавлений, в тому числі й читачі 
вашого видання. Номер телефону 
центру продажу — 067-444-77-
22. Тому говорити про якогось 
єдиного власника є некоректним.

Якою буде вартість оренди в тор-
говельному центрі перед ринком?

— Вартість оренди визначить 
кожний власник, який буде зда-
вати його в оренду.

Чим його плануєте «наповнити»? 
Йдеться про супермаркети, мага-
зини речей, розважальні заклади. І 

чи є вже фізичні та юридичні осо-
би, які замовили собі місце в май-
бутньому торговельному центрі?

— На розсуд власників нерухо-
мості комерційного центру. Зро-
зумійте, якщо ви власник кварти-
ри, то її забудовник не має права 
вказувати вам, якого виробника 
ванна у ньому має стояти.

На вашу думку, чи існуватиме 
конкуренція між ТЦ та Централь-
ним ринком?

— Комерційний центр — це 
гармонійне доповнення Централь-
ного ринку. Якщо говорити про 
конкуренцію, то між продавцями 
м’ясних виробів у м’ясному павіль-
йоні теж є конкуренція. Тому кон-
куренція не може бути між однією 
частиною центрального ринку та 
іншою. Вона між підприємцями, 
які здійснюють підприємницьку 
діяльність на самому ринку.

Враховуючи, що торговельний 
центр буде знаходитися перед 
ринком, то чи матимуть вільний 
прохід до нього (як і зараз, про-
сто з проспекту Коцюбинського) 
покупці, які прямуватимуть винят-
ково на ринок?

— Усі доступи й проходи бу-
дуть збережені. Це важливо для 
нас, і для розвитку Центрального 
ринку.

раніше, нагадаємо, ми розпо-
відали, що перед Центральним 
ринком планують побудувати 
торговельний центр: його ви-
сота чотири поверхи, має бути 
підземний паркінг. місце під бу-
дівництво — автостоянка перед 
базаром.
Проти нового будівництва висту-
пають підприємці з ринку. Люди 
заявляють, що це перекриє голо-
вний вхід до базару. і поступово, 

на їхню думку, ринок припинить 
своє існування. а Вінниця втра-
тить понад 2 тисячі 500 підпри-
ємців.
ми з’ясували, що ділянки, на яких 
розміщена стоянка — приватизо-
вані. Земля, на якій розташова-
ний прохід до ринку — в оренді, 
передана замовнику будівництва 
«аВм агроінвест». керівником 
фірми є микола Цендра. йому ж 
належить 50% від фірми. решту 

має у власності Людмила Варга-
нова.
Фірма була заснована у квітні 
2021 року, придбали ділянки 
перед базаром в липні 2021-го. 
Дозвіл на будівництво отримали 
12 серпня 2022 року.
міська влада не проводила гро-
мадських слухань щодо можли-
вості побудови ТЦ перед ринком, 
оскільки діяли ковідні обмеження, 
які забороняють скупчення людей.

в чому конфлікт з цим будівництвом?
лілія гриЦак, 
ПіДПриЄмНиЦЯ 
З риНку, гоЛоВа 
іНіЦіаТиВНої груПи

— Перемовин з нами 
ніхто так і не провів. Передавали 
слова, що власник землі під ТЦ 
приїде, але цього так і не відбулося.
ми наразі підготували ще одне 
звернення до голови Вінницької 
оВа Сергія Борзова. Направили 

звернення до Президента україни 
Володимира Зеленського. Ведемо 
діалог з нардепами від нашої об-
ласті, аби відстояти Центральний 
ринок.
Натомість я бачу, що вже почали 
прибирати зупинки громадського 
транспорту перед ринком. але як 
тільки нам почнуть перекривати 
прохід, ми цього терпіти не бу-
демо. Буде новий протест, щоб 
не допустити цього будівництва.

«Перемовин не було, надіслали листа зеленському»

«Будівництво буде 
виключно на ділянках 
відповідно до проєкту. 
Торговельні точки 
підприємців зноситись 
не будуть»

«Будівництво, можливо, почнеться через місяць». Представники замовника 
будівництва ТЦ письмово відповіли на питання журналіста
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тчизняне протезування вже давно 
вийшло на високий рівень. Зо-
крема, завдяки використанню 
високоякісних комплектуючих  
з Німеччини, Канади та Японії. 

— Наші фахівці неодноразово 
проходили навчання від пред-
ставників провідних іноземних 
компаній, які виробляють такі 
комплектуючі, — каже керівник 
компанії. — Підвищували свої 
навички, отримали відповідні 
сертифікати. Тому можу з впев-
неністю сказати, що в Україні 

протезування вже давно вийшло 
на європейський рівень.

Директор підприємства по-
яснив, якого рівня мобільності 
протезно-ортопедичні вироби 
потрібні нині військовим.

— Свого часу ми консультува-
лися з фахівцями з вінницького 
військового госпіталю і вони ра-
дили нам обов’язково викорис-
товувати для військових протези 
четвертого рівня мобільності. Па-
цієнт з цим ступенем мобільності 
практично повністю відповідає 

ЛариСа олійник, 
ria, (068)0060772

З початку по-
вномасштабної 
війни вінницькі 
підприємства та 

компанії активно допомагають 
ЗСУ — як значними фінансо-
вими внесками, так й іншими 
ресурсами. Деякі бізнеси пе-
рерахували мільйони гривень 
на потреби армії. Хтось своїми 
справами допомагає бійцям.

«Ортопедсервісцентр» — це 
європейського рівня центр про-
тезування та реабілітації з виго-
товлення надсучасних мобільних 
протезів, який працює у Вінниці.

В умовах повномасштабної 
війни колектив підприємства 
не припиняв свою діяльність, 
а ще завзятіше працює щодня. 

Адже на сьогоднішній день осно-
вними пацієнтами підприємства 
є військові з пораненнями, які 
втратили кінцівки на фронті.

Аби віддячити воїнам за по-
двиг, підприємство повністю 
взяло на себе матеріальні витра-
ти по реабілітації, проживанню, 
харчуванню та виготовленню на-
вчально-тренувальних протезів. 
Ініціатором цього став директор 
підприємства Сергій Юзвак.

— Війна суттєво змінила режим 
роботи всіх українських підпри-
ємств, і наше — не виняток, — 
говорить директор підприємства 
«Ортопедсервісцентр». — Маємо 
велику завантаженість, бо дуже 
багато приходить хлопців після 
поранень, втрати кінцівок. Му-
симо забезпечити їх протезно-
ортопедичними виробами.

За словами Сергія Юзвака, ві-

Ці люди СтаВлять бійЦіВ на ноги
Відповідальний бізнес  З початку 
жовтня стартував конкурс «Народний 
бренд 2022». Цьогоріч він змінює свій 
формат на благодійний, але продовжує 
працювати разом з усією країною 
задля перемоги. В рамках проєкту 
розповідаємо про підприємства Вінниці, 
які безкоштовно допомагають ЗСу

здоровій людині. 
— Нині підприємство, не че-

каючи поки повною мірою за-
працює механізм державної ком-
пенсації, самостійно «поклало 
на свої плечі» всі матеріальні 
витрати з утримання, проживан-
ня, харчування та виготовлення 
навчально-тренувальних проте-
зів для наших захисників, — каже 
Юзвак. — Передусім йдеться про 
безкоштовну реабілітацію за до-
помогою професійного, медично-
го обладнання, комфортне про-
живання та якісне харчування. 
Робимо усе, щоб не втрачаючи 
часу, дати нашим воїнам мож-
ливість якомога швидше пройти 
фізичну реабілітацію, а також 
підтримати їх психологічно, по-
вернути жагу до життя.

«Ортопедсервісцентр» пра-
цює з 2010 року. Пріоритетним 

напрямком діяльності є безко-
штовне забезпечення інвалідів, 
дітей-інвалідів, дітей до 18 ро-
ків, а також ветеранів військової 
служби, органів внутрішніх справ 
і державної пожежної охорони, 
постраждалих внаслідок АТО та 
інших категорій населення про-
тезно-ортопедичними виробами 
за їх індивідуальною заявкою.

На базі підприємства працює 
магазин «Ортопедія», де мож-
на придбати: бандажі, корсети, 
компресійні вироби, абдукційні 
пристрої, ортопедичне взуття, 
устілки, засоби реабілітації.

Всі небайдужі, хто хоче допо-
могти підприємству коштами, 
аби поставити на ноги поране-
них бійців ЗСУ, може звернутися 
до заступника директора підпри-
ємства Ольги Слоквич за теле-
фоном +38096 7271781.

рекЛама

512643

В арсеналі 
«Ортопедсервісцентру» 
зосереджені всі 
технології світу, якісні 
матеріали з Німеччини, 
Канади та Японії

512643

НаРодНий бРеНд

фахівці «ортопедсервісцентру» допомагають воїнам 
якомога швидше пройти реабілітацію. Для цього на 
підприємстві є усі умови та обладнання

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

три позашляховики, виготовили кілька сотень бро-
нежилетів. Наші хлопці на сході і півдні країни, від 
Херсону до Донбасу безкоштовно отримали цей за-
хист. Також власними зусиллями фонд забезпечив 
підрозділи раціями, тепловізорами, одягом та іншою 
військовою амуніцією.
Всі учасники конкурсу «Народ-
ний бренд» цьогоріч зможуть 
доєднатись і задонатити будь-
яку суму. а ми своєю чергою 
за ці кошти закупимо необхід-
ні речі для бійців ЗСу. Наша 
ціль: 100 000 гривень. ми 
обов’язково розповімо, як і 
кому ці внески допоможуть.

«народний бренд» для зсу



6 RIA, Середа, 12 жовтня 2022
РезоНаНс

її надали першу допомогу.
— В собаки був перелом, купа 

забоїв, пошкоджені м’які тка-
нини, — розповідає вінничан-
ка. — Але жити буде.

До речі, коли собаку возили 
у ветлікарню і робили знімки, ви-
падково побачили, що в грудній 
клітині тварини застрягла куля, 
але стріляли, видно, давно. Пані 
Олена вирішила забрати собаку 
до себе, сподівається, що все 
буде гаразд і та пристосується 
до вівчарки, яка мешкає у ві-
нничанки.

— Я ще забрала з вулиці се-
стричку цієї збитої собачки, — 
говорить Олена. — Там взагалі 
на вулиці було чотири собачки, 
залишилось дві.

За словами Олени, три роки 
тому собачок котеджного містеч-
ка стерилізували. Їх там раніше 
було 17, і місцеві жителі роздава-
ли щенят, аж поки їх не залиши-
лось четверо. Всі місцеві знають 
цих собак. Всі місцеві цих собак 
підкормлюють.

— Тож дивно, коли сусід в чаті 
писав, що собаки на людей кида-
ються, кусаються. Я, наприклад, 
не бачила і не чула жодного ви-
падку про покусаних людей, — 
говорить Олена. — Вони правда 
за автівками бігають, таке є.

ПриХодили, ПиТали
— Коли я забрала цих двох 

сестричок до себе, мені потріб-
но було дві будки, — розповідає 
Олена. — Я попросила подругу, 
щоб та дізналася, може є де де-
шевше. Подруга написала про 
це в фейсбуці. Згодом до мене 
прийшов сусід, який збив собаку 
на Audi, і запитав: «Я бачив ви 
будки шукаєте, чи можу я вам їх 
завезти?» І він в той самий день 
привіз дві будки.

Після цих подій, пан Сергій 
пропонував Олені допомогу з 
кормом, пропонував взяти со-
бачок на реабілітацію. Але Олена 
відмовилась від допомоги, хоча 
поспівчувала сусіду, адже стіль-
ки «гарних та щирих» побажань 
пішло в його адресу.

Собачок, які спочатку були 
на вулиці, а тепер живуть у пані 
Олени, звуть Даша і Маша. Вони 
близнючки. Ту, що збили, звати 
Маша.

аЛьоНа ряБоконь, 
ria, (067)4333535

Подія сталася 
в котеджному міс-
течку Green Villa, 
що у Зарванцях. 
Там живуть чоти-

ри місцеві собаки, які, за слова-
ми мешканців, нікого не чіпають. 
Адже живуть там не перший рік, 
їх всі знають, за ними майже всі 
доглядають.

Але 4 вересня один пан на Audi 
вирішив, як він сам потім на-
писав у чаті мешканців «трохи 
підняти пилючку», розігнався 
на авто, наїхав на собаку, яка 
відпочивала посеред дороги. І 
поїхав далі.

Це потрапило на камери віде-
оспостереження. Потім у соцме-
режі. Потім до реєстру досудових 
розслідувань. І тепер є кримі-
нальне провадження за частиною 
першою статті 299 Криміналь-
ного кодексу України. Санкція 
статті: «Жорстоке поводження з 
тваринами, у тому числі з без-
притульними тваринами, якщо 
такі дії призвели до тілесних 
ушкоджень, каліцтва чи загибелі 
тварини, а також пропаганда, пу-
блічні заклики до вчинення дій, 
що мають ознаки жорстокого по-
водження з тваринами… — кара-
ються обмеженням волі на строк 
від одного до трьох років або по-
збавленням волі на строк від двох 
до трьох років».

сПраву закрили?
За словами речниці управління 

Нацполіції у Вінницькій області 
Заріни Маєвської, подія сталася 
ввечері 4 вересня, а кримінальне 

провадження відкрили наступно-
го дня, 5 вересня.

— В поліції вилучили відео з 
камер відеоспостереження, до-
питали всіх очевидців події, має 
бути висновок ветеринара по об-
стеженню собаки, — розповідала 
тоді речниця. — А там вже суд 
буде приймати рішення щодо 
винуватості чи не винуватості.

Але нещодавно в соцмережах 
під тим самим відео з’явилися 
коментарі про те, що справу ні-
бито закрили. До відділу поліції 

№ 3, що на Мечнікова, адже саме 
там ця справа знаходиться, до-
дзвонитися не вийшло. За двома 
номерами, які пропонував Гугл, 
ніхто слухавку не брав. Втім, 
за словами Заріни Маєвської, 
справу ніхто не закривав.

— Справа все ще знаходить-
ся на досудовому розслідуванні, 
слідчі працюють, — повідомила 
речниця поліції.

Тож, якщо правоохоронці до-
ведуть причетність водія до зло-
чину, справа піде на розгляд суду.

а в соБаЧки вже все доБре
Одразу після наїзду собака 

була у важкому стані. Нею за-
ймалася пані Олена, мешканка 
котеджного містечка Green Villa. 
Саме вона привезла покалічену 
водієм тварину у ветлікарню, де 

доля Збитої СобаКи — Відома. 
доля СпраВи Водія — туманна
як справи?  Недільного вечора водій 
Audi розігнався і навмисно наїхав на собаку, 
що спала посеред вулиці. Подія потрапила 
на камери відеоспостереження, потім 
у соцмережі, потім до реєстру досудових 
розслідувань. Відкрили кримінальне 
провадження за статтею «Жорстоке 
поводження з тваринами». Що сьогодні з 
собачкою і що з кримінальною справою?

— Зараз у дівчаток все добре, 
ми їх обробили від глистів, за-
лишилось зробити щеплення, — 
розповідає Олена. — Маша ще 

слабка, але ходить, їсть, обні-
мається, в очі заглядає, до ін-
ших собак ревнує, тож трішки 
ричить.

Збита собачка Маша ще 
слабка. Але вона ходить, 
їсть, обнімається, в очі 
заглядає, до інших 
собак ревнує, тож 
трішки ричить

миХайЛо курдюков, ria, 
(095)1039671

Підготовчі роботи до рекон-
струкції парку «Хімік», що на За-
мості, почалися ще на початку 
минулого року. Тоді комуналь-
ники зрубали понад три десятки 
аварійних дерев. Тоді ж у міській 
раді повідомили, що реконструкція 
оцінюється в 20 мільйонів гривень.

Реконструкцію від початку 
планували робити чергами, як 
це було з проспектом Космо-
навтів на Вишеньці. До початку 
повномасштабного вторгнення 
частина робіт там була вже ви-

конана: на кількох алеях виклали 
плитку, встановили ліхтарні стов-
пи, демонтували старий паркан.

Також на території парку ще 
до зими завершили будівництво 
фонтану, який буде по суті декора-
тивним. Чашу фонтану засиплять 
галькою, і він працювати не буде.

Тоді ж наші журналісти помі-
тили прогрес у реставрації вхідної 
арки. Її укріпили, але візуально 
вона майже не змінилася. Відре-
монтували й альтанку, що впро-
довж останніх років іржавіла та 
руйнувалася.

Через початок активних бойо-
вих дій по всіх країни, рекон-

струкцію зупинили. Відновили 
роботи лише нещодавно. Наразі 
там працює близько десяти ро-
бітників та кілька одиниць спец-
техніки.

Більшість робіт наразі стосу-
ється прокладання інженерних 
комунікацій, облаштування на-
явних пішохідних алей та під-
готовка місць під майбутні.

— Першочергово там мають 
закінчити роботи з комуніка-
ціями, зовнішнім освітленням 
та привести до ладу пішохідні 
доріжки, — розповідає дирек-
тор департаменту комунального 
господарства і благоустрою ВМР 

відновили реконструкцію парку «Хімік». 
Що там зараз відбувається?

Юрій Семенюк. — До кінця цього 
року ми хочемо зробити макси-
мум робіт. Парк до цього пови-
нен мати все, щоб людям там 
було комфортно проводити час, 
щоб у них не виникало відчуття, 
що вони прогулюються будмай-
данчиком.

Юрій Семенюк також розповів, 
що посеред парку зараз монтують 
сцену під вуличний театр, на якій 
у майбутньому проходитимуть 
виступи та різноманітні заходи. 
За його словами, роботи, техно-
логічні процеси яких не залежать 
від погодних умов, виконувати-
муться безперервно. За решту — 

візьмуться з настанням тепла.
Нагадаємо, раніше у тендері 

йшлося про те, що у «Хіміку» об-
лаштують: освітлення, 20 камер 
відеоспостереження, 88 лавок і 
велопарковку. Ще планували по-
ставити нові дитячі та спортивні 
майданчики; облаштувати зону 
для вигулу собак, громадську 
вбиральню.

У парку мають з’явитися вело-
доріжки та велопарковки. Тери-
торію у понад один гектар мають 
засіяти газонами та висадити де-
рева, кущі, квіти. Ще в рамках 
оновлення «Хіміка» мають по-
вністю полагодити огорожу.

Це маша і даша. Собачки спочатку були на вулиці, а тепер 
живуть у пані олени
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планують перенести на Київську, 
до Меморіалу Визволення. Тим 
більше, це місце також має ве-
лике значення для збереження 
історичної пам’яті.

— Меморіал на вулиці Київ-
ській первинно є кладовищем 
солдатів і офіцерів-червоноармій-
ців, створеним навесні 1944 року: 
саме тут була похована більшість 

вояків, які загинули у боях з ні-
мецькою армією. На сьогодні тут 
спочиває 4 тисячі 106 осіб, — го-
ворить Олександр Федоришен. — 
У 1956 році на братських моги-
лах встановили 4 надгробки із 
зазначенням кількості спочилих. 
У 1972 році — сформували ме-
моріальний комплекс. У 80-х 
до Меморіалу додали плиту із 
назвами підрозділів, які брали 

ВаЛерій 
Чудновський, ria, 
(063)7758334

У минулому 
номері RIA ми 
розповідали, що 

мерія витратить 10 мільйонів 
гривень на капремонт Меморіалу 
Визволення, що на Київській.

У своєму попередньому тексті 
ми припустили, що цей ремонт 
треба для того, аби перемістити 
Меморіал Слави, що на Європей-
ській площі. Ця гіпотеза отримала 
непрямі підтвердження. І 5 жовтня 
у мерії розставили крапки над «і».

ЦенТр не має БуТи 
кладовиЩем

На пресконференції підтвер-
дили, що на Меморіал Визво-
лення «переселять» цвинтар з 
середмістя.

Мета проєкту — переосмислен-
ня історії Меморіалу Слави, адже 
тривалий час вона трактувалася 
з позиції «руського» наративу 
про «головного переможця». 
Водночас є потреба у гідному 
вшануванні воїнів-земляків, які 
полягли в боях із нацизмом.

— Меморіал Слави склада-
ється з більше ніж 16 об’єктів, 
які з’явилися у різний час із 
1920 до 2015 року. Ми ж сьогодні 
говоримо про стіну пам’яті, про 
більш ніж 380 плит, які розмі-
щенні півколом, з нанесеними 
іменами вінничан, які потре-
бують поважного ставлення і 
розміщення в структурі об’єктів 
міської пам’яті, — передали 

в пресслужбі міськради слова 
головного архітектора Вінниці 
Євгена Совінського.

Також він додав, що з момен-
ту перших поховань у 1920 році 
в центрі міста як площа і гро-
мадський простір цей об’єкт 
не розвивається, оскільки несе 
на собі поховальну, меморіальну 
функцію, яка ігнорує історичне 
паркове призначення території 
та пригнічує подальший місто-
будівний розвиток.

оБрали досТойне місЦе 
для ПолеглиХ земляків

Крім того, ми розказували, що 
у радянські часи на Меморіал 
Слави «підселяли» могили лю-
дей, які взагалі не мають стосун-
ку до подій Другої світової війни.

Зокрема, тут перепоховали Пе-
тра Запорожця, який помер ще 
в 1905 році. Головного чекіста, 
організатора червоного терору 
у Вінниці Михайла Максимо-
вича, росіянина Трохіма Тім-
ченка, учасника громадянської 
війни в росії.

— Тут поховані з почестями й 
ті, хто забирав хліб у подільських 
селян, це ми можемо стверджу-
вати, опираючись на архівні 
документи, — говорив історик, 
директор «Музею Вінниці» Олек-
сандр Федоришен.

Але водночас в меморіальній 
зоні на Європейській площі 
поховані гідні люди: серед них 
вінницькі підпільники в часи 
окупації німцями Вінниці, Ляля 
Ратушна та Юрій Курій.

Тому меморіальний комплекс 

на КиїВСьКу ВСе-таКи переСелять 
ЦВинтар З ЄВропейСьКої плоЩі
ремонт під час війни  На меморіал 
Визволення, що знаходиться на київській, 
очікують масштабні перетворення. Тут 
встановлять майже півсотні постаментів, 
наведуть порядок на території та 
перенесуть меморіал Слави із середмістя 
Вінниці. Навіщо? Посадовці у міськраді 
пояснили причину

участь у вигнанні нацистів.
— Помітний епізод, пов’язаний 

із цим місцем пам’яті, став-
ся у 2008 році, коли за участю 
Президента Віктора Ющенка тут 
було з почестями перепоховано 
останки 100 в’язнів концентра-
ційного солдатського табору 
«Шталаг-329», розташованого 
на вул. Гетьмана Мазепи (колиш-
ньої Чехова), — зауважив історик.

Що ПередБаЧає каПремонТ
На заході представили макети 

оновленого Меморіалу Визволен-
ня. Він буде складатися з понад 
380 металевих плит із викарбу-
ваними на них іменами загиблих 
у Другій світовій. Їх встановлять 
на нові гранітні постаменти, які 
розмістять у вигляді алеї. Благо-
устрій території передбачає, зо-
крема, капітальне оновлення вже 
існуючих елементів, влаштування 
пішохідних доріжок із екологіч-
ної плитки, бордюрів, декоратив-
ного та спеціального освітлення, 
створення зелених зон зі склад-
ними квітковими композиціями.

— Що стосується суттєвого 
оновлення Меморіалу Визво-

лення на вулиці Київській — це 
влаштування, так званих, стов-
пів пам’яті, тобто 48 постаментів, 
виконаних із граніту. Елементи 
являють собою прямокутники, 
висота яких становить майже 
2,5 м, ширина до 1 м, вага гото-
вого виробу близько 6 тонн, — 
сказав директор департаменту 
комунального господарства та 
благоустрою міської ради Юрій 
Семенюк.

ХТо Підрядник
З тендерної документації 

на Prozorro дізналися, що за ка-
премонт Меморіалу Визволення 
вінницька мерія планує заплати-
ти «Агропродсоюзу» 10 мільйонів 
52 тисячі гривень.

Саме цю вінницьку фірму, яку 
очолює Юрій Студент, обрали 
переможцем на тендері.

З недавніх робіт компанії у Ві-
нниці: влаштування флагштока 
на Замковій горі та створення ка-
пітального кола на Коріатовичів.

За календарним планом, який є 
в договорі з підрядником, капре-
монт триватиме з вересня 2022-го 
до жовтня 2023 року (включно).

На капремонт 
витратять 10 млн 
грн. Підрядником є 
компанія, що раніше 
робила флагшток 
на Замковій горі

ВаЛерій Чудновський, ria, (063)7758334

«Вінницька транспортна компанія» 
планує придбати два десятки тро-
лейбусів з низьким рівнем підлоги, з 
очікуваною вартістю до 34 мільйонів 
гривень. Про це йдеться в тендерній 
документації на закупівлю у ProZorro.

У технічних вимогах замовник 
вказав, що тролейбус повинен бути 
12-метровим. Розрахованим на пере-
везення 110 пасажирів, з яких 34 будуть 
на сидячих місцях. Для входу пасажирів 
у салон мають бути троє дверей.

Також у тролейбусі повинен бути 
кондиціонер для водія, пандус, низь-
ка підлога, оснащення бортовим 
комп’ютером. Одна з головних умов — 
тролейбус повинен бути виготовлений 
не раніше 2011 року.

І з цього припускаємо, що вінницька 
влада купує саме вживані тролейбуси. 
Але в документації не зазначили, що 
допускають закупівлю тролейбусів з 
пробігом. Від чого, до речі, раніше від-
мовлялися, мотивуючи тим, що краще 
вживаного транспорту — складання 
тролейбусів VinLine, які є дешевшими 
за заводські аналоги.

Ба більше, потенційні учасники 
закупівлі вже подали скарги до Дер-
жаудитслужби, адже після аналізу до-
кументації не знайшли примітку, що 
не менше 10% складових у цих тро-
лейбусах має бути українського вироб-
ництва, як цього вимагає українське 
законодавство.

Втім, у разі успішного проведення 
тендеру тролейбуси мають поставити 
до Вінниці до 31 грудня 2022 року.

за 34 мільйони гривень вінниця планує закупити 
20 «вживаних» тролейбусів

Таким буде меморіал визволення після капремонту. Яка ж доля чекатиме на Європейську 
площу, коли з неї приберуть меморіальний комплекс, поки невідомо

раніше від закупівлі вживаних тролейбусів відмовлялися. Складання 
тролейбусів VinLine, на думку транспортників, є кращим рішенням і такі тролейбуси 
дешевші за заводські аналоги
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Нагадаємо, що наприкінці вересня 
вінницький міський голова Сергій 
моргунов повідомив, що у разі 
одночасного зникнення опален-
ня, електроенергії та газу, у біблі-
отеках та підліткових клубах роз-
гортатимуть пункти обігріву. Перш 
за все вони прийматимуть дітей та 
людей похилого віку. Пункти об-

ігріву обладнають генераторами, 
обігрівачами або конвекторами та 
мікрохвильовими печами.
Поза тим, відомо, що на базі 
шкільних харчоблоків планують 
створювати пункти для приготу-
вання їжі. Це дозволить забезпе-
чити харчуванням людей на ви-
падок критичної ситуації.

Пункти обігріву

вожну валізу». Як її збирати, 
а також, що саме у неї має та 
не має входити, ми пояснювали 
ще у перший день повномасш-
табного вторгнення (http://surl.
li/dhrfq).

Вміст валізи може стати вам 
у нагоді не лише у випадку, 
якщо доведеться кудись бігти, 
але й вдома. Наприклад, якщо 
ваша квартира не газифікована, 
вам може знадобитися газовий 
пальник та балони до нього. За-
вдяки цим нехитрим винаходам 
можна з легкістю готувати їжу та 
підігрівати воду. Найпростіший 
пальник в інтернеті або на рин-
ку можна придбати приблизно 
за 500 гривень. Балони до них — 
від 60 гривень.

Важливо також завчасно по-
турбуватися про достатній запас 
готівки. Якщо світла не стане 
в усьому місті, то й банкомати з 
терміналами не працюватимуть.

На питання про те, як підготу-
ватися до аварійних відключень 
електрики, в управлінні ДСНС 
нам нагадали про альтернативні 
джерела енергії. Відтак, потрібно 

миХайЛо курдюков, 
ria, (095)1039671

Наймасштабнішу 
атаку на енергетич-
ну систему України 
за весь період війни 

здійснила росія. Очільник Мі-
ненергетики Герман Галущенко 
в ефірі національного телема-
рафону 10 жовтня повідомив, 
що рф завдала ударів по всьому 
ланцюгу постачання: як по сис-
темах розподілу електроенергії, 
так і по її генерації.

У вівторок, 11 жовтня, ро-
сія продовжила енергетичний 
терор, завдаючи нових ударів 
по об’єктах енергетичної інф-
раструктури у багатьох регі-
онах України. Не оминуло й 
Вінниччину. Вранці начальник 
обласної військової адміністра-
ції Сергій Борзов повідомив, що 
два дрони-камікадзе атакували 
Ладижинську ТЕС. Спочатку 
обійшлося без жертв.

Однак пізніше, коли на місці 
працювали рятувальні служби, 
росіяни знову обстріляли ТЕС. 
За попередньою інформацією — 
постраждало шість людей.

Іншим неприємним наслідком 
подібних дій росіян можуть ста-
ти аварійні відключення елек-
троенергії, зокрема на тривалий 
період. Як можна підготуватися 
до такого розвитку подій?

оБмежене 
елекТросПоживання

Якщо навколишні електро-
станції чи підстанції пошкодже-
ні частково, влада може вдатися 
до так званих віялових відклю-
чень: почергові від’єднання спо-
живачів від електропостачання 
для розвантаження енергосис-
теми. Начальник ВОВА Сергій 
Борзов вже повідомив, що об-
ласть переходить у режим то-
тальної економії електроенергії, 
адже через обстріл ТЕС залиши-
лися без світла 242 населених 
пункти.

Борзов просить вінничан об-
межити електроспоживання, 
інакше у «Вінницяобленерго» 
запровадять графіки аварій-
них відключень. Додамо, що 
найбільш енерговитратними є 
наступні прилади: мікрохви-
льовка, електрообігрівач, бой-
лер, пральна машина, праска, 
пилотяг, кондиціонер, телеві-
зор, комп’ютер, електрочайник, 
тепла підлога.

В АТ «Вінницяобленерго» нам 
розповіли про кілька простих 
правил енергоощадності, про 
які має знати кожен:
 Не варто одночасно вмикати 

кілька електроприладів;
 Для зменшення витрати 

електроенергії, використовуйте 
стабілізатор напруги;

 Економте на освітленні, за-
вжди вимикаючи за собою світ-
ло;
 Замініть лампи у помешкан-

ні на енергоощадні;
 Використовуйте пральні та 

посудомийні машини в режимі 
повного завантаження;
 Вимикайте з розетки елек-

троприлади, адже вони продо-
вжують споживати електроенер-
гію.

відсуТнє 
елекТроПосТаЧання

Спрогнозувати наслідки від 
влучання в електростанцію чи 
підстанцію практично неможли-
во. Отже, без світла може дове-
деться сидіти від кількох годин, 
а то й днів. У такому разі потріб-
но завчасно подумати про те, 
щоб запастися усім необхідним.

Важливо мати зібрану «три-

яК підготуВатиСя до аВарійниХ 
ВідКлючень СВітла?
блекаут  Після масованих ракетних 
обстрілів окупантів, у деяких українських 
містах перебої зі світлом. Якщо щось 
подібне станеться й у Вінниці, ви маєте 
бути до цього готовими. Що потрібно 
зробити вже зараз?

мати портативні зарядні при-
строї, ліхтарики та радіоприй-
мач із запасними акумуляторами 
або ж батарейками.

Не забудьте придбати кілька 
свічок, сірники та запальнички, 
підготувати мінімальний запас 
їжі швидкого приготування та 
консервів (придбати корм для 
тварин, якщо такі є), набрати 
питної й технічної води, зібрати 
аптечку.

Корисними порадами на ви-
падок блекауту ділиться й ана-
літик ресурсно-аналітичного 
центру «Суспільство і довкілля» 
Андрій Андрусевич. Він радить 

придбати десять пачок сухого 
спирту, який у майбутньому 
зможе слугувати засобом для 
підігріву та приготування їжі. 
Таке паливо легко займається 
від сірників, а під час горіння 
не має диму та запаху. Одна 
пачка сухого спирту коштує 
приблизно 40 гривень.

Андрусевич також радить опа-
лювати квартиру за допомогою 
біокаміну на етанолі. Щоправда, 
коштує такий прилад близько 
10 тисяч гривень. Після при-
дбання варто обов’язково озна-
йомитися з технікою безпеки 
при експлуатації.

Завчасно подбайте 
про запас їжі, води, 
готівки, медикаментів 
і теплого одягу. 
Придбайте ліхтарики, 
свічки, радіоприймач

Після обстрілу ладижинської Тес вінничан просять максимально економити 
електроенергію. інакше розпочнуться віялові відключення світла
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падкового пошкодження на по-
вну оцінну вартість.

— Іпотека на 20 років під 
3% — це найкращі умови для 
придбання нерухомості за всю 
історію незалежності. Це має 
стати суттєвим поштовхом для 
відновлення ринку, — сказав 
маркетинг-директор ЛУН Денис 
Суділковський. — Але непро-
ста ситуація з ризиками про-
грами: насправді людина бере 
іпотеку за ставкою 7%, але 4% 
з неї компенсує держава через 

спецрахунок. Тому саме по-
зичальник має слідкувати, чи 
надходять ці кошти від держави, 
інакше він буде зобов’язаний із 
власної кишені доплатити банку 
відсотки.

Подати заявку на отримання 
іпотеки можна через веб-версію 
державного порталу «Дія». Там 
шукайте послугу «єОселя» або 
переходьте за цим посиланням: 
diia.gov.ua/services/yeoselya.

Що ж пропонують на ринку 
нерухомості у Вінниці та най-

оЛекСій шараПов, ria, (067)9846245

З 1 жовтня в Україні діє до-
ступна іпотека. Її основні умо-
ви — іпотечний кредит вида-
ється під 3% річних на термін 
до 20 років. Але спочатку вона 
є доступною лише для кількох 
категорій українців, визначених 
урядом.

іПоТека з найкраЩими 
умовами

Як повідомили у Мінеконо-
міки, у 2022 році пільгова іпо-
тека є доступною для чотирьох 
державних категорій:
 військових і правоохорон-

ців;
 медиків;
 працівників освіти;
 науковців.

Початковий внесок по іпо-
течному кредиту має становити 
не менше 20% від вартості жит-
ла. Роботодавці цих чотирьох 
категорій зможуть компенсу-
вати працівникам початковий 
внесок та частину кредиту ко-
штом бюджетних програм. При 
цьому, розмір компенсації за-
лежить від вислуги.

Із січня 2023 року пільгову 
іпотеку зможуть отримати всі 
охочі. Але для інших категорій, 
які не є з-поміж чотирьох вище 
визначених, іпотеку видавати-
муть вже під 7% річних.

Програма розповсюджуєть-
ся як на готове житло, так і 
на квартири ще на стадії будів-
ництва, які коштують дешевше. 
Житло застрахують від ризиків 
випадкового знищення або ви-

де дешеВше, де дорожче? 
СКлали рейтинг ноВобудоВ
огляд цін  Попри війну Вінниця та 
передмістя продовжує зростати. З вірою 
у перемогу, зводять нові комплекси та 
добудовують проєкти минулих років. 
Держава зробила житло доступнішим, 
запустивши іпотеку під 3% річних. Відтак 
ми вирішили підготувати рейтинг, в якому 
оглянули вартість житла у вінницьких 
новобудовах

ближчому передмісті? Дослі-
дили ціни та характеристики 
новобудов.

як ми складали рейТинг
Дані про новобудови бра-

ли з відкритих та перевірених 
джерел — це портали dom.ria.
com та lun.ua. Оглядали саме 
новозбудовані житлові багато-
поверхівки, без таунхаусів та 
котеджів, оскільки це окремий 
сегмент ринку нерухомості зі 
своїми особливостями.

Оскільки у кожної людини 
свої вподобання — комусь тре-
ба житло не менше комфорт 
класу, а іншим достатньо буде 

«економу»; інші люди мають 
побажання щодо цегляної клад-
ки стін, а хтось — не проти 
газоблоку — то наш рейтинг 
сортували саме за ціною. Якщо 
в графі вказані дві ціни, через 
тире, то це значить «мінімаль-
на — максимальна ціна за ква-
дратний метр».

Зауважимо, що ціни, вказані 
у нашій таблиці, можуть бути 
переглянуті продавцями неру-
хомості: зокрема, через стри-
бок курсу долара. Тому радимо 
уточнювати актуальну вартість 
нерухомості безпосередньо 
у відділі продажів зазначених 
житлових комплексів.

Ціни, вказані 
в таблиці, можуть 
бути змінені 
забудовником. 
Радимо уточнювати 
у відділах продажу

якщо вас цікавить певна нерухомість — придивіться 
до забудовника. Пошукайте новини про компанію, їх вже 
збудовані об’єкти та чи все з документами в порядку

рейТинг жиТловиХ комПлексів
назва Ціна (грн за 

кв.м) розташування об’єкта клас Початок 
будівництва

введення в 
експлуатацію забудовник висота будинків Технологія 

будів ництва матеріал стін утеплення опалення

Жк Лука Сіті 21000 с.Лука-мелешківська економ 2021 рік 1 квартал 2024 року ЖБк Лука Сіті 3–4 поверхи цегляна цегла, газоблок пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Agro center 1 21000 с.агрономічне комфорт 2021 рік 2 квартал 2023 року «Бмр» 4 поверхи + мансарда панельна газоблок мінеральна вата індивідуальне

Жк «кемпінг Сіті» 21000–23000 смт. Стрижавка економ 2019 рік 4 квартал 2023 року гролбуд 6 поверхів цегляна газоблок і цегла мінеральна вата індивідуальне

Жк «Затишна Фазенда» 21000–23000 смт. Стрижавка економ 2016 рік Введено в експлуатацію гролбуд 4 поверхи цегляна цегла мінеральна вата індивідуальне

Жк «Добробуд» 22000–24000 Вінниця, вул. Зулінського економ 2022 рік 2 квартал 2023 року гролбуд 9 поверхів цегляна керамічна черво-
на цегла пінопласт індивідуальне

Жк «Софія» 22500–26000 с.агрономічне комфорт 2018 рік 2 квартал 2023 року альфа Development 5 поверхів цегляна цегла мінеральна вата індивідуальне

Жк Староміський 23000 Вінниця, вул.костя Широцького комфорт 2021 рік 2 квартал 2024 року «ФаВор і ко» 11 поверхів цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Сімейний Comfort 23000–23500 Вінниця, Немирівське шосе комфорт 2018 рік 3 квартал 2023 року Бму-6 10 поверхів цегляна цегла пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Староміський 23000 Вінниця, вул.костя Широцького комфорт 2021 рік 2 квартал 2024 року «ФаВор і ко» 11 поверхів цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Manhattan 25000 Вінниця, пров.комарова комфорт 2021 рік 4 квартал 2024 року «ФаВор і ко» 2–3 поверхи цегляна цегла пінопласт будинкова котельня

мікрорайон академічний 25800–33400 Вінниця, мкр.академічний комфорт 2011 рік 4 квартал 2022 року концерн «Поділля» 5–8 поверхів цегляна цегла пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Зоря 28800–30600 Вінниця, вул. Стрілецька комфорт 2019 рік 2 квартал 2023 року особняк центр 7 поверхів цегляна цегла пінопласт індивідуальне (газ)

Жк «Західний» 30000–31000 Вінниця, Барське шосе комфорт 2018 рік 4 квартал 2022 року моноліт груп 6 поверхів цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Перлина Поділля 30000–33000 Вінниця, вул.Зодчих/генерала гандзюка комфорт 2014 рік 2 квартал 2024 року «ФаВор і ко» 7, 10 поверхів цегляна цегла, керамо-
блок пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Forest Home 34350–38550 Вінниця, вул. максимовича бізнес 2021 рік 3 квартал 2023 року Бму-6 8, 10 поверхів цегляна цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк на провулку  
Наскрізний, 8 34900–37700 Вінниця, пров.Наскрізний, 8 бізнес 2020 рік введено в експлуатацію куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк родинний маєток 35000 Вінниця, вул. івана Богуна комфорт 2019 рік 1 квартал 2023 року Вінниця Будінвест 6 поверхів монолітно-
каркасна цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк Turkish City 35000–40000 Вінниця, вул. Замостянська економ 2017 рік введено в експлуатацію «Демір іНШааТ» 10 поверхів монолітно-
каркасна цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк на Бойка 35600 Вінниця, вул.івана Бойка комфорт 2021 рік 4 квартал 2022 року ЖБк на Бойка 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата індивідуальне

Жк Central Park Vinnytsia 36450–46100 Вінниця, пров. Цегельний бізнес 2022 рік 2 квартал 2024 року Бму-6 15, 16, 18–20 поверхів монолітно-
каркасна керамоблок мінеральна вата будинкова котельня

Жк на провулку  
Наскрізний, 31 37700 Вінниця, пров.Наскрізний, 31 бізнес 2020 рік 2 квартал 2023 року куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк на ратушній 37700 Вінниця, вул.Лялі ратушної комфорт 2019 рік 4 квартал 2022 року куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк на Хмельницькому шосе 37700 Вінниця, Хмельницьке шосе, 40 преміум 2020 рік 4 квартал 2022 року куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк на костянтиновича 37700 Вінниця, пров. 1-й константиновича, 13 преміум 2020 рік 2 квартал 2024 року куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк на Шевченка/пров. 
інститутському 37700 Вінниця, вул. Шевченка, 50/пров. 

інститутський преміум 2020 рік введено в експлуатацію куБ 3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк Дім на Янгеля 37700–44000 Вінниця, вул.Янгеля бізнес 2018 рік 1 квартал 2023 року Бму-6 16 поверхів монолітно-
каркасна газоблок мінеральна вата будинкова котельня

Жк «Лісопарковий» 41900 Вінниця, вул.600-річчя бізнес 2020 рік 4 квартал 2022 року Бму-6 13, 16 поверхів монолітно-
каркасна газоблок мінеральна вата будинкова котельня

Жк княжий 41900 Вінниця, вул.князів коріатовичів комфорт 2017 рік 2 квартал 2023 року куБ 3–4 поверхи цегляна цегла пінопласт індивідуальне

Жк Правильний вибір 41900–50300 Вінниця, вул.монастирська преміум 2015 рік введено в експлуатацію «мегапрогрес» 5 поверхів + мансар-
дний

цегляна, 
монолітно-
каркасна

цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк «Premier Tower» 46100–56550 Вінниця, просп.космонавтів преміум 2018 рік введено в експлуатацію Бму-6 15 поверхів монолітно-
каркасна керамоблок мінеральна вата будинкова котельня

Жк Hills 50300 Вінниця, вул.мури комфорт 2022 рік 1 квартал 2023 року ЖБк Новобуд 5 поверхів монолітно-
каркасна цегла мінеральна вата індивідуальне (газ)

Жк на маліновського 50300 Вінниця, вул.маліновськог преміум 2019 рік 2 квартал 2023 року куБ 2–3 поверхи цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне

Жк Парковий 52400 Вінниця, вул.Пирогова преміум 2019 рік 3 квартал 2022 року Вінницябуд 8 поверхів цегляна цегла мінеральна вата, пінопласт індивідуальне (газ)

Жк Artynov Hall 62850–69150 Вінниця, вул. артинова преміум 2020 рік 2 квартал 2023 року Svarog Development 9 поверхів монолітно-
каркасна керамоблок мінеральна вата індивідуальне (газ)
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6. Будiвельнi матерiали та 
послуги  

6.1 Продам будівельні  
матеріали  

 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  

 6-14т. Піс. кар’єрний, митий ................. недорого ........ (098) 588-08-27  

 6-14т.Чорноз.якісний, піс.,щебінь ........... недорого ........ (098) 588-08-27  

 Батареї чавунні, сталеві, труби ..................... дог. ........ (067) 135-70-48  

 бетон. бетононАсос ..............................................................доГ. ................ (067) 430-19-73  

дроВА. достАВкА!  
чорнозем, перегній  
пісок, відсів, щебінь, кам.  
Вивіз грунту, буд.сміття

(067) 431-88-99  

бетонні оГороЖі  
кольорові та сірі  
zabor-vn.com  
доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

Графік роботи: 

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

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

Вартість публікації оголошень 

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

486215

486215

513182

1. нерухомість: продам аБо 
оБміняю  

1.1 однокімнатні квартири  

 1 кімната в гуртожитку, Київська, 26 кв.м, пов. 4/5ц, не кутова, 
велика кімната, кладовка. Ціна дог. (068)023-72-59, (063)523-
48-73  

 1-кімнатна квартира, новобуд, Старе місто, 4/6/ц, 43 кв.м., 
власник. Ціна договірна. (068)683-44-48, (096)754-46-87  

1.5 будинки  

 академічний, мас.Поляна, 110кв.м, власник, 4с, но-
вобуд, комунікації, чистова, натяжн.стелі.66000у.о. 
(098) 123-17-70  

 с.Зарванці, вул.мирна, 110кв.м, власник, новобуд, 
3,5 с, комунікації, чистова, натяж.стелі. 68000у.о 
(098) 123-17-70  

 3-кім.буд. с Райки Калин.р-н, 1/ц, 83/57/8,3, власник, 35с, госп.
будівлі, газ. Ціна 3500у.о. (098) 455-76-52  

 5 кімнат, 2-Пов.буд. в с.бл.Зарванці, 110кв.м, 4с, 
чистова, цегла, З/б Перекр., власник, 70000у.о. (093) 
917-09-07  

 5 кімнат, 2-Пов.цегл.буд. в р-ні Aкадемічне, 110кв.м, 
власник, 4с, чистова,З/б Перекриття, 68000у.о. (093) 
917-09-07  

 7-кімн. будинок, Замостя, 2/цегл., 230/142/23, 2 входи, можл.
на 2 сім’ї, 15с, комунікації. 81000у.о (098) 290-29-18  

 будинок в бершадському р-ні, старий та новий буд., 
літ.кухня, Погріб, криниця, гаЗ, в/Зр, 45с, садок 
(096)607-53-91, (073)209-81-65  

 Будинок, Тиврівський р-н, с.Сліди. Сарай, погріб, сад, потребує 
ремонту. Ціна 25000 грн. (097) 945-73-25  

1.7 ділянки  

 2 ділянки Під будівництво, 28с (2х14с), с.ксаверівка 
5км від вінниці. ліс, став. (067) 432-46-46  

 c.Людавка, 25 с, біля траси, газ, світло, власник (067) 263-28-82  

 Дялінка пров.Кленовий №4, №6, 8 соток. Світло, поруч вода. 
Сарай, фундамент. (067)837-40-97, (098)003-58-43  

 Ділянка с.Шура Немирівського р-ну, 1 га. Будівлі, світло, криниця. 
(067) 460-01-48  

 с.селище, Площа 20 с, світло, гаЗ, вода, вихід до 
бугу. ціна 35000у.о. (067) 703-44-56  

1.8 гаражі  

 гараж, гбк-5, р-н сабарів, цегляний, оглядова яма, 
гарний стан, торг. 4500у.о (097) 912-76-85  

 Гараж, ГБК-9, підвал, 3 відділення, вагонка, кімната для 
відпочинку. (098)003-58-43, (050)313-24-95  

 Продам гараж КООП №10, Сабарів, 2пов., вагонка, сухий. Ціна 
1700у.о., торг. (067) 937-14-67  

 Продам гараж По вул. дачна, 3,4х6,5м, власник, 
гарний стан, Перед гаражем Парковка на 2 а/м (097) 
447-73-10  

2. нерухомiсть: здам в орен-
ду  

2.1 квартири  

 1-10/kiмнат. 3дам в оренду кімнати, квартири, гуртожитки, 
будинки. Недорого. (096) 458-97-54  

 2-кімнатна квартира, Коцюбинського, подобово, погодинно, 
власник. Ціна 500 грн. (097) 234-07-04  

 Здам 1-кімнатну кв., Київська, 3/5/ц, меблі, техніка, житл.стан. 
Ціна дог. (097) 594-55-15  

 Здам в оренду житло в с.лука-мелешківська, для 1 
робочої людини. 3000 грн. (097) 181-57-98  

 Здам кімнату в квартирі для сім‘ї без господині, Старе місто. 
Ціна дог. (068) 500-97-62  

3. нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

 1-2 кімнатну квартиру куПлю, будь-який р-н. ціна 
договірна. (067) 255-13-06  

 1-2-кімнатну квартиру куПлю. будь-який р-н. ціна 
договірна. (097) 019-11-99  

 2-4-кімнатну квартиру куПлю. будь-який р-н. ціна 
договірна. (097) 019-11-99  

 3-4 кімнатну квартиру куПлю, будь-який р-н. ціна 
договірна. (067) 255-13-06  

3.4 ділянки  

 куПлю ділянку чи будинок у власника. ціна 
договірна. (097) 019-11-99  

4. нерухомiсть: винайму  
4.1 квартири  

 1-10/-, Biнниця, кімнату, квартиру, ч/б, будинок, гуртожиток. 
Винайму!Терміново! (096) 458-97-54  

 1-2 кімнатну квартиру Зніму, будь-який р-н. ціна 
договірна. (067) 255-13-06  

 1-2-кімнатну квартиру винайму. будь-який р-н. ціна 
договірна. (097) 019-11-99  

 3-4 кімнатну квартиру Зніму, будь-який р-н. ціна 
договірна. (067) 255-13-06  

 3-4-кімнатну квартиру винайму. будь-який р-н. ціна 
договірна (097) 019-11-99  

 Зніму житло в Порядних людей, будь-який р-н. 69-
25-99, (097) 280-64-21  

4.2 будинки  

 1-10/-, Biнниця, ч/б, будинок, квартиру, кімнату, гуртожиток. 
Винайму! Терміново (096) 4589754  

 будинок або частину будинку Зніму, будь-який р-н. 
ціна договірна. (067) 255-13-06  

 Зніму будинок/частину будинка. ціна договірна. 
(097) 019-11-99  

5. комерційна нерухомість  
5.1 ПРОдАМ  

 Приміщ.430кв.м, вода, електрика, Побут.Приміщ.Під 
сто, склади, Зварюв/столяр цех дог. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.3 ріЗне  

 винайму Приміщення Під житло чи біЗнес. ціна 
договірна. дог. (097) 019-11-99  

 Здам в оренду магазин-офіс, р-н Муніц.ринку, біля дороги, 50 
кв.м, всі комунік. 9500грн. (067) 847-27-68  

 Здам в оренду складські Приміщення 240 кв.м та 
офісні Приміщення. ватутіна, 143. дог. (067) 506-56-58  

 Здам Прим.Під кафе, бар, ресторан, стомат., мед.
клініку, сПортЗал,350кв.м, комун дог. (097) 462-45-44  

достАВкА:пісок, відсів, щеб  
камінь, глина, чорнозем,ін.  
завантаж.-розвантаж.роботи.  
Вивіз буд.сміття.дрова руб.

(068) 185-98-39  

доставка Чорнозему  
від 1 тонни до 30 тон.  
планування ділянок,  
вивезення грунту.

(097) 971-05-01  

 Блок газобетонний ................................. дешево ........ (067) 430-64-09  

 ВідсіВ, пісок, щебінь, кАмінь..........................................доГ. ................ (067) 431-88-99  

 ВідсіВ, пісок. дроВА. переГній........................................доГ. ................ (097) 842-94-21  

 Дрова, дошки, бруси,тирсу. Достав ............... дог. ........ (068) 246-33-17  

 Ємності для води від 20 до 20000л ............... дог. ........ (067) 403-46-09  

6.2 куПлю будівельні  
матеріали  

 АВ бетонозмішувачі,причепи,різні .................. дог. ........ (097) 127-54-23  

 АВ, бетонозмішувачі різні,ел.інст .................. дог. ........ (067) 847-27-68  

 Арматуру,металопрокат,радіат.опал ................ дог. ........ (097) 301-65-05  

 Бетонозмішувачі куплю, різні ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Бетонозмішувачі, т/в, холодильник ................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Будівельні ліса (риштування) ........................ дог. ........ (067) 847-27-68  

 Плити перекриття, огорожні 2,4х15 ............... дог. ........... (067491-4368  

 Профільні труби, металоконструкц. .......... 12грн/кг ......... (067)491-43-68  

6.3 будiвельнi Послуги  

 коПаємо криниці і докоПуємо. буріння механічним 
сПособом. великий ЗаПас води. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADerevChik» 0бріЗка дерев. роЗПил на дрова. 
корчування. Подрібнення. він.обл. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 «Під ключ» армат.-бетон.,фасади, внутр.,Покрівля, 
кам’яна,цегл. кладка, Погріби (098) 827-80-85  

 «Під ключ» барбекю, груби, печі, димоходи, кам’янки для бань. 
Ремонт. (068) 546-73-46  

 «Під ключ» бригада виконує абсолютно всі види 
ремонтно-оЗдоблювальних робіт. (097) 236-64-63  

 «Під ключ» будуємо з  граніту, огорожі, погріби,сходи, фонтани, 
фундаменти. (068) 546-73-46  

 1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні, 
бетонні роботи. (098) 718-21-80  

 1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фунда-
менти, огорожі (097) 330-07-62  

 1 Покіс трави/гаЗону. дрова. дрібні буд-Звар. роботи. 
демонтаж. Прибир. ділянок. (099) 549-09-19  

	Piзкa	 дерев/дров,	 покіс	 трави.	 Культивація.	 Обприскув.	 Інші	
садово-городні роб. (067) 697-71-21, Сергій  

АртезіАнські сВердл-ни  
на воду: проектування,  
буріння, ремонт.  
ліц. АВ475314.

(067) 794-19-09  

 Акуратний демонтаж будівель та перестінок. Недорого. (098) 
588-08-27  

 балкони «Під ключ». балконні рами По вигідні ціні. 
Зварюв.роботи. утеПлення. (098)427-57-71, (098)263-
50-57  

 бригада Працює По ЗріЗу дерев. виріЗка та рубка 
будь-якої складності. (098) 674-62-60  

 буріння арт.свердловин, Прокладання водогону. 
монтаж башти рожнов. Проектування. (067) 794-19-09  

 буріння свердловин на воду «Під ключ»! надаємо 
тех. ПасПорт. AquAlife.net.uA (096) 274-74-74  

 буріння свердловин на воду «Під ключ»! швидко, 
якісно, надійно. достуПні ціни. burwAter.Com.uA, 
(096)955-94-94  

 буріння, Проектування артеЗіанських свердловин 
«Під ключ». якісно, недорого. (067) 794-19-09  

 вивіЗ сміття, демонтажні роботи, Підйом буд.
матеріалу. (068) 585-36-51  

	Виконаю	всі	види	внутр.	та	буд.робіт:	плитка,	шпатл.,	штукат.,	
лам., фарб.,гіпс. (067) 949-35-77  

нерухомість

 Зніму Приміщення Під житло чи Під біЗнес. дог. 69-
25-99, (097) 280-64-21  

 оренда офісних Приміщень 15кв.м і 40кв.м. По вул.
акад.янгеля. дог. (050)353-23-36, (068)316-67-36  

 оренда Приміщ. офісу 17 м2, магістратська,160. 
2900грн/місяць в т.ч. комун.Посл. дог. (098) 856-53-33  

 складське Приміщення, є оПалення, р-н Петроцентр, 
70 кв.м. власник. дог. (097) 259-79-00  
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 виконую цегляну кладку. досвід роботи. (068) 998-
43-57  

 виконую штукатурку, шПаклівку та стяжку По мая-
ках. (098) 919-88-04  

 Виконуємо демонтажні роботи, земляні роботи. Вивіз буд.сміття 
та	інше.	(068)	799-51-79		

 демонтажні роботи, Земляні роботи, Підйом буд.
матеріалу та інше. (068) 799-51-79  

	Земляні	 роботи,	 копання	 траншей,	 вигрібні	 ями,	 демонтажні	
роботи «під ключ». (068) 799-51-79  

 Кладка цегли, каменю, тротуарна плитка. Бетонні роботи. (098) 
118-84-07  

	Копання	землі,	траншеї	під	газ,	воду,	каналізацію.	Перекопування	
землі. (098) 019-80-53  

 коПання криниць механічним сПособом. докоПка. 
чистка. (063) 314-80-37  

 коПання, докоПування криниць механічним сПосо-
бом. доставка кілець. (067) 290-47-13  

 коПаємо та чистимо криниці, можлива доставка 
кілець. (097) 449-94-70  

 Копаємо, докопуємо, демонтаж криниць, котловани, чистка, стічні 
ями. (096) 358-33-20, Василь  

 коПаємо, чистимо, докоПуємо криниці. швидка 
та якісна робота. доставка кілець. (096)306-28-39, 
(063)234-68-29  

 Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом 
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42  

 Пропоную послуги електрозварювальника. Швидко та якісно. 
(097) 708-60-22  

	Тротуарну	 плитку	 покладемо.	Дешево.	 Якісно.	Швидко.	 (067)	
877-27-92  

 Укладання тротуарної плитки, перехідних зон, автостоянок, 
складських приміщень. (098) 588-08-27  

6.4 внутрішне оЗдоблення, 
ремонт  

 «Під ключ» виконуємо всі внутрішні роботи. швидко. 
якісно. (068) 772-75-87  

	Bнутрішні	роботи:	комплексно,	частково,	декори	та	інше.	Деталі	
за тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 акуратно, швидко, дешево. шПалери, відкоси, ма-
лярка, шПаклівка. (067)169-03-20, (063)428-25-49  

 виконуємо роботи: шПаклівка, гіПсокартон, Плитка 
та інше. (098)515-99-77, (093)993-49-70  

 гіПсокартон, шПатлівка, Плитка та інші види робіт. 
(096) 587-72-38  

 жінка виконує Професійну Поклейку шПалер, фар-
бування, багети. (068) 849-26-42  

 малярка, Поклейка шПалер. декоративні штукатур-
ки. швидко, якісно, З гарантією. (096) 587-72-38  

 Облицювання плиткою. Заміна водяних та каналізаційних труб. 
Встановлення сантехн (096) 603-21-21  

	Паркетні	 роб:	 настилання	 паркету,	 парк.дошки,	 ламінату.	
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

	Плитка,	шпаклівка,	фарбування,	шпалери.	(097)	484-75-00,	67-
04-26  

 ремонт квартир, офісів, будинків «Під ключ». (096) 
587-72-38  

 ремонт квартир, шПаклівка, малярка, шПалери. (097) 
345-78-49  

 ремонт»Під ключ»: гіПсокартон,штукатурка, 
шПаклівка,сантехніка, водоПровід,кахлі (096) 627-
90-75, андрій  

 Штукатурка піщано-цементна, стяжка підлоги. Доступні ціни. 
(097) 990-72-73  

	Штукатурка,	шпаклівка,	плитка,	фарбування.	(098)	118-84-07		

6.6 натяжні та Підвісні стелі  

 stelivsim.Com.uA натяжні стелі від виробника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 натяжна стеля За 1 день. (068) 210-08-06  

 натяжні стелі будь-якої складності, тканинні, 
«екостелі», фотодрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі від виробника. матові, глянцеві, фото-
дРуК. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 натяжні стелі. виготовл., монтаж. швидко. якісно. 
Знижки Пенсіонерам, учасн.ато. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

6.7 оПаленя, водоПостачання, 
вентиляція, каналіЗація  

 «Під ключ» каналіЗації З Заведенням в житло. швид-
ко, якісно. (097) 309-97-58  

 1 CAнтехнік: якісне встановлення і Заміна систем 
оПалення, каналіЗації, водоПроводу, унітаЗів, ванн, 
раковин. великий досвід роботи. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

	3aміна,	монтаж	змішувачів,	кранів.	Ремонт,	демонтажні	роботи,	
тощо. (068) 168-65-25  

 бойлери, оПалення, котли, труби, насоси. 
консультація. Підбір, монтаж. Зодчих,36 (096) 428-
12-25  

 Виконаємо: опалення, водопостачання, каналізація. Встановлен-
ня	душ,	ван,унітазів	(098)	118-84-07		

 Заміна міжбудин.труб (стояків), всі види сантехн. 
Провед. води, та каналіЗація. (068) 772-75-87  

 котли, колонки, бойлери. труби, насоси. монтаж, 
гарантія. теПлобуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25  

 оПалення, водоПостачання, каналіЗація. монтаж, 
гарантія. теПлобуд. Зодчих,36 (096) 428-12-25  

 оПалення. ремонт. Зварювання труб на гаЗ, вста-
новл.котлів, насосів, радіаторів. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

 Сантехнічні роботи. Заміна водяних та каналізаційних труб, 
встановлення сантех. (096) 603-21-21  

6.8 електроПостачання  

	3aміна,	 монтаж	 розеток,	 вимикачів,	 світильників,	 змішувачів,	
кранів, ручок,тощо. (068) 168-65-25  

 Eлектромонтажні роботи для квартир, будинків.Підключ.резерв-
ниих джерел живлення. (097) 899-01-42  

6.9 Покрівельні матеріали  
та Послуги  

 «Під ключ» дах будь-якої складності. (098) 222-26-65  

 балкони. Перекриття даху. швидко. Професійно. 
якісно. (098) 222-26-65  

 виконаю Покрівельні роботи. євроруберойд. бікрос. 
бікроеласт. ниЗькі ціни. (098) 271-20-96  

 всі види Покрівельних робіт, Піддашки, ринви. ве-
ликий досвід роботи. (098) 222-26-65  

 монтаж металочереПиці, Піддашків, водостоків, 
встановл.мансард.вікон, вентиляц. (098) 222-26-65  

 Покрів. роботи б.-якої складності євроруберойдом. 
в наявності всі матер. гар.2р. (093) 550-63-67  

 Покрівельні роботи, матеріали, Проектування. беЗ-
коштовний Прорахунок. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

 Покрівельні роботи, металочерепиця, утеплення, водосточні 
системи. (098) 389-18-47  

	Покрівельні	роботи.	Абсолютно	все.	Шифер,	піддашки,	метало-
череп., відливи,утепл. (098) 484-33-52  

 Покрівля дахів, Піддашки, ринви, утеПлення. Помірні 
ціни. (098) 222-26-65  

6.11 утеПлення фасадів  

 1 Бригада фасадників виконає професійне утеплення будинків. 
(097) 889-69-22  

 100% Утеплення будинків та квартир. Комплексно та частково! 
Деталі за моб.тел.: (096)336-81-37, (063)883-67-01  

 Утeплeння будинків, вeликий досвід роботи. Дeкоративна 
шпатлівка,	матeріали.	(098)	370-51-05		

 Утепл. будинків і їх оздобл. ззовні, пінопластом та декорат. 
шпатлів.,риштування	(067)	588-42-25		

 утеПлення будинків: ПіноПласт, мін.вата, короїд. 
ниЗькі ціни. якість гарантуємо. (098) 132-12-31  

	Утеплення	 підлоги,	 горища,	 воздушки,перекриття.	 200гр/
кв.м(10см товщ.роб+матер.) (093) 005-72-13  

6.14 Пром.обладнання  
та інструменти  

 Продам або куПлю Промислові електродвигуни, б/в 
та нові, По ціні ремонта. (067)319-01-34, (067)430-77-73  

7. поБутові товари,  
все для дому  

7.1 меблi Продам  

 Пенал, сервант, шафа, вітальня ............... Дешево ........ (067) 127-78-31  

7.2 Побутовi товари Продам  

 0бігрівач керам.800Вт, 16-18кв.м. ................. дог. ........... 097)56006-31  

 1 Шв.машина з тумбою, ножна ..................... дог. .......... 09-7560-0-631  

 2кам.хол.Індезит 150х60 нов.2021р ............... дог. ........ (063) 822-87-05  

 Beлика вітчизняна енциклопедія. ................... дог. ......... (097)560-06-31  

 Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в ............... дог. ............ (097)5600631  

 АВтоклАВи. ....................................................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 Буржуйка ................................................... дог. ........ (096) 998-42-75  

 доїльні АпАрАти тА з/Ч .......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.дВиГуни. ремонт. ..............................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.кукурудзолущілки ........................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 ел.млини, бурякорізки ......................................................доГ. ................ (067) 756-91-86  

 Електросоковижималку-шинковку ................... дог. ........ (097) 548-04-31  

 Котли КЧМ, АГВ, килим,верстат дер .......... півціни ........ (067) 981-70-94  

 Продам дитячий велосипед до 10р......... 1000 грн ............ (09-64589754  

 Піаніно, хороший стан ................................. дог. ........(067) 912-99-11  

 Форми для печива, посуд,бутлі 10л............... дог. ........ (068) 622-61-20  

 Хол.,газ.плита, прал.маш, пилосос ................ дог. ........ (067) 294-91-19  

 Холодильник б/в Nord ................................. дог. ........ (096) 655-71-06  

 Холодильник, газ.колон, двиг.3кВт ............ півціни ........ (098) 621-60-96  

7.4 оПалення будинку  

 дрова (067) 431-88-99  

 дрова рубані Продам. (06818598-39  

 Продам свої дерева на дрова. самовивіЗ. малі ху-
тори, вул.тоПольського. (068) 547-05-32  

 ПроПонуємо дрова, дошки обріЗні, необріЗні, бру-
си, тирсу. доставка гарантована. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

7.5 куПлю  

 А я куплю прал.маш.автомат на з/ч ........... дорого ......... (096)317-76-68  

 АВ велосипеди,бетонозміш.,ел.інст ................ дог. ........ (098) 841-68-15  

 АВ холод., мороз.камери, прал/маш .............. дог. ........ (098) 841-96-37  

 АВ, холодильники, різні речі ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  
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 Газ.плита, прал.машина проста ..................... дог. ........ (093) 299-45-17  

 Газ.плита, холод., ходунки, шахи .................. дог. ........ (096) 956-99-07  

 Газову плиту для себе ................................. дог. ....... (098) 275-10-11  

 Газову плиту .............................................. дог. ........ (067) 166-63-52  

 Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл ............... дог. ........ (068) 712-48-93  

 Ел.м’ясоруб., шахмати, пилосос .................... дог. ........ (098) 702-62-41  

 Ел.шашлич., ел.ваф., ялин.іграшки ................ дог. ........ (096) 744-49-31  

 Ел.шашличницю, барсетки, годинник ............. дог. ........ (068) 488-24-31  

 Електродвигуни, 0,5 -250кВт ........................ дог. ........ (063) 298-37-72  

 Неробочий холодильник, кондиц. БК .............. дог. ........ (067) 263-28-99  

 Прал/маш Малютка, пилосос ........................ дог. ........ (097) 503-32-80  

 Прал/маш Малютку, Ригу, будь-яку................ дог. ........ (096) 461-15-53  

 Холодильник гарний, робочий ....................... дог. ........ (096) 554-36-44  

 Ялинкові іграшки, термос, посуд ................... дог. ........ (096) 139-47-66  

7.6 Послуги  

 «AAAAAbC». 100% pемонт хoлодильників вдома. 
гарантія. Забираємо б/в холодильники (098) 814-
24-77  

 «Avto100%». ПеревеЗ.меблів, буд.мат.до 2,5т. ван-
тажники. фургон 4х2х2,4. недор. (098) 588-08-27  

 «AAABM».Перевеземо, завантажимо/розвантаж.: меблі, кварт, 
диван, холодильник,ін. (097)674-43-61  

 «AABD» 101% Розберемо, зберемо, розвантажимо+перевеземо 
меблі, квартири,піаніно. (096)232-44-85  

 «AALT» розберемо, зберемо+завантажимо меблі, квартири, 
інше.+	Перевеземо.	(098)	718-21-80		

 «ABAM» ми недорого вивантажимо і перевеземо меблі, кватири, 
офіси,	склади,	інше.	(067)947-31-81		

 «Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недо-
рого.	Пишіть	на	viber	(067)	732-30-06		

 «Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн., 
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61  

	«Майстер	по	дому».	Будь-яка	чоловіча	робота	по	дому.	Пишіть	
мені	у	Viber.	(063)	642-55-79		

 «Муж на час» будь-які роботи по будинку. (098) 849-93-76  

 0брізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування, 
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94  

 1 косіння трави, бур’яну. обПрискування саду, го-
роду. встановлення огорож. (099) 549-09-19  

 100% 0городні роботи, збирання картоплі,можу робити закрутки, 
іншу	жіночу	роботу	(096)4-58-97-54		

 100% A ми виконуємо: демонтажні, земляні роб, підйом буд.
матеріалу. Вивіз сміття (068) 799-51-79  

 100% Bивіз сміття, демонтажні роботи, підйом буд.матеріалу та 
інше.	(068)	585-36-51		

 100% ремонт сантехніки, заміна кранів, пайка труб, на дому до 
30	км	від	Вінниці.	(096)	317-76-68,	Саша		

	3aміна	та	монтаж	змішувачів,	 кранів,	дверних	ручок,	поличок,	
плінтусів, тощо. (068)168-65-25  

	3aміна,	 монтаж	 розеток,	 вимикачів,	 світильників,	 змішувачів,	
кранів, ручок,тощо. (068) 168-65-25  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон.	Якісно!	(096458-97-54		
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будівництво

авто, мото

8. автомоБілі  
8.1 Продам або обмiняю  

 ВАЗ-2111, 2009р.в, о.д.1600, проб.131, сірий, відм.стан, двигун 
16-клап. 3100у.о (067) 793-68-25  

	Москвич-412	ІЖ	(098)	530-17-17		

8.3 куПлю  

	Tepміново	Куплю	Ваш	автомобіль!	Будь-який!	Дорогі,	дешеві,	
після	ДТП,інші.Дорого	(067)	231-33-45		

 Авто, причепи та скутери, мопеди куплю (067) 136-23-76  

8.5 сг техніка та інвентар  

 Kyплю з/ч МТЗ, вузли, агрегати до трактора МТЗ, стартера, 
генератори. (067) 491-43-68  

	Куплю	шини	тракторів	МТЗ-80,	82,	ЮМЗ,	б/в.	067491-43-68		

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (096) 495-75-48  

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (097) 713-54-93  

 Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після 
кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13  

508516

513182

 A я обріжу Вам дерева,гілля. Розпил на дрова, корчування пнів, 
подрібнення гілок (063) 747-32-80  

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 185-9839  

 Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067)252-38-62  

 Peмонт, заміна, монтажні, демонтажні, тощо. Оплата погодинна, 
або договірна. (068168-65-25  

 А ми розчистимо запущ.сад, ділянку. Зріжемо дерево б-я. 
складності. Професійно. (099) 549-09-19  

	А	я	ремонтую	пральні	машини	автомат.	Якісно.Гарантія.	Виїзд	
на дом,р-ни до 50км. (096)  317-76-68  

	Антена	супутникового	ТБ,	ремонт,	монтаж,Т2,	прошивка	каналів.	
Продаж обладнання. (067) 240-70-16  

 Встановл. газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91  

 груба: ремонт і чистка димоходів від сажі. (099) 549-
09-19  

	Завантаження,	розвантаження	меблів.	Демонтаж,	монтаж	та	інші	
послуги. (098) 389-18-47  

	Зріжемо	аварійні	дерева,	подрібнення	гілок,	порубаємо,	інше.	
(067)697-71-21, Сергій  

	Зріжу	дерева,	порубаю,	почистю,	інше.	(099)	177-79-33		

	Паркетні	 роб:	 настилання	 паркету,	 парк.дошки,	 ламінату.	
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 Перетягування меблів. Зміна диЗайну, вибір ткани-
ни. д/р 23 р. виїЗд на район. (096) 326-20-16  

 Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62  

 Перетяжка. Ремонт диванів, крісел, стільців, пружин на дому. 
(096) 753-22-89  

 Порізка дерев/дров, всі будівельні роботи, садово-огородні 
роботи. Приємні ціни. (067) 697-71-21, Сергій  

 Ремонт холодильників. Реставрація. Забираємо б/в. Заправка 
фреоном. (096) 203-92-72, 46-34-71  

	Ремонт	шв.машин,	 оверлоків,	 електропривод.	 Гарантія.	 (093)	
883-30-50. (093)883-30-50, (096)434-10-96  

 ремонт і Перетягування м’яких меблів. на дому у 
Замовника. (098) 385-93-90  

 Ремонт, встановл., запуск газколонок будь-якого виробн. та 
моделей. (098) 132-14-22  

	Ремонтую	пральні	машини	автомат,	сантехніку	з	виїздом	на	дім	
до 30км від Вінниці (096)317-76-68, Олександр.  

 Продам зернодробарку (млин). Ціна договірна. (097) 467-64-50  

 Продам трактор Т-25А з кабіною, 2 причепи самоскиди, 2 плуга 
лівий, правий,фреза (096) 806-97-19  

 Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори, 
розсадо-посад.	маш.	(063)	651-91-92		

 Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54  

 Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400, 
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87  

 Трактор МТЗ-80. Продам трактора під відновлення. Недорого. 
(067)491-4-3-68  

8.7 авто-ремонтнi Послуги  

	Фарбування	Авто.	Якісно.	Полірування.	Повний	комплекс	маляр-
них робіт. (066) 066-36-18  

8.8 трансПортнi Послуги  

 «Avto»100%. ПеревеЗ.меблів, буд.мат.до 2,5т. ван-
тажники. фургон 4х2х2,4. недор. (098) 588-08-27  

 «AAABM».Перевеземо, завантажимо/розвантаж.: меблі, кварт, 
диван, холодильник,ін (097674-43-61  

 «AABD» 101% Розберемо, зберемо, розвантажимо+перевеземо 
меблі, квартири,піаніно. (096) 232-44-85  

 Супутник. Viasat та ефірне ТБ без абонплати, тюнери, 
конвертори,антени.Смарт ТВ. (093) 406-34-54  

 т е р м і н .  р е м о н т  х о л о д и л ь н .  н а  д о м у  З 
гарантією,Заміна двигунів виПарн.виїЗд в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 терміновий ремонт холодильників на дому, якісно 
З гарантією, виїЗд в район. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 Терміновий ремонт хoлодильників вдома. Гарантія. Забираємо 
б/в	холодильники.	(098)814-24-77,	Юрій		

 терміновий ремонт:холодильників, мороЗильників. 
швидко, якісно, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

 «AALT» розберемо, зберемо+завантажимо меблі, квартири, 
інше.+	Перевеземо.	(098)718-21-80		

 «ABAM» ми недорого вивантажимо і перевеземо меблі, кватири, 
офіси,	склади,	інше.	(067)	947-31-81		

 1 бригада виконає вивезення будівел. сміття. Перевезення 
меблів,	квартири,	інше.	(098718-21-80		

 100% Bивіз сміття, демонтажні роботи, підйом буд.матеріалу та 
інше.	(068)585-36-51		

 100% Bивіз сміття, підйом буд.матер., земляні роб, копка тран-
шей,	вигрібні	ями.	(068)799-51-79		

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 18598-39  

	Docтавка:	 пісок,	 відсів,	щебінь,	 камінь,	 глина,	 чорнозем,інше.	
Вивіз буд.сміття. (068)185-98-39  

 Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл. 
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  

 Вантажне перевезення Мерс-Спринтер, 20куб, до 3т, по місту, 
області, Україні. (067) 740-94-50  

 вантажні ПеревеЗення 1-10т По місту, області, 
україні. (067) 290-47-13  

 вантажні ПеревеЗення будматеріалів, меблів. ван-
тажники. (096) 307-26-06  

 Вантажні перевезення до 2 т по місту та області. Мерседес-
Спринтер середня база. (093) 409-28-28  

 Вивезення буд.сміття + завантаження. Продам рублені дрова. 
(098) 524-98-16  

 Диспетчерська. А/м «Рено-Трафік» 2005 р., 5 чоловік + вантаж 
до 1 т. (067) 773-04-48  

 Доставка чорнозему, перегною, глини, пісок. (097) 533-55-82  

 Доставка: пісок, відсів, керамзит, цемент, щебінь. Доставка у 
мішках.	(067)	680-96-04		

 Послуги екскаватора, гідромолот, самоскидів та доставка до 25 
т. (063) 276-11-57  

468084
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9. роБота  
9.1 водії, ексПедитори,  
вантажники, комірники  

 водій З д/р на маніПуляторі, фусксі. т. Постійна 
робота на ПідПриємстві. (067) 242-36-47  

 водій на мерседес-сПринтер (самоскид). (063) 113-
49-13  

 водій на самоскид ман (маніПулятор). (063) 113-49-13  

 водій Потрібен на роботу. (063) 430-72-03  

 водій фронтального навантажувача (сталева воля). 
(063) 113-49-13  

boдій на гаЗель. доставка хліба По місту. (067) 295-
19-37, олександр

 Комірник на склад ручних інструментів, чоловік до 40 років. З/п 
10000-15000. (067) 430-48-66  

9.2 кухарі, офіціанти, бармени, 
технологи  

 Бариста-кухар фрі процесу на Київську (Водоканал), 8-20, 3/3, 
з/п 6500-7200грн. (098) 254-25-76, Марина  

 Кухар на дому, часткова зайнятість, 1 раз на тиждень. Тяжилів 
(р-н Мрії). (098) 770-34-32  

	Кухар-бариста	на	Вишеньку	(Космонавтів),	з	7:30	до	22:30,	4/4,	
з/п 9000 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Пекар-кондитер з д/р у кулінарний цех на Київську, 7-19, 3/3, 
з/п від 11000гр. (097) 612-95-51, Алла  

 Приймальник сировини у кулінарний цех на Київську, з 7 до 18, 
5/2, з/п 12000грн. (097) 612-95-51, Алла  

 Піцейола у прод.маг. на Св.масив (Коріатовичів), з 8 до 22, 4/4, 
з/п 10000грн. (096) 770-56-35, Катя  

	Піцейола	у	прод.маг.	на	Хмельницьке	шосе,	з	8	до	22:30,	3/3,	
з/п 10000 грн. (068) 759-64-36, Мирослава  

 Піцейола у супермаркет на Київську, з 8 до 22, 3/3, з/п від 10000 
грн. (097) 612-95-51, Алла  

 Робітниця з д/р потрібна в пекарню для виготовлення пиріжків, 
р-н Центр.ринку. (067) 709-08-90  

9.3 охоронці  

 0xopoнці, чол/жін. Вахта. З/п своєчасна, висока. Харчування. 
Житло.Терміново!	(096)	507-35-37		

 водій-охоронник гшр. форма, Повний соцПакет. З/П 
своєчасно. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 нічний сторож, 35-45 років, кремеЗної статури. ніч 
череЗ ніч. (068) 160-20-78  

 охоронник денний Пост, сб,нд-вихідний. З/П 6500гр 
+ харчування 1000грн.м.вінниця (097) 967-84-02  

	Охоронник.	Зарплата	договірна.	Р-н	Вишенька.	(097)	329-45-63		

 охоронники 350-450гр/доба. вахта, форма, дост, 
Прожив.За рах.фірми. Повн.соц.Пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

 охоронники 800гр/доба. м.вінниця. в офіс.центр. 
Повн.соц.Пакет.беЗ шкідл.Звичок. (067)430-53-76, 
(093)115-78-85  

 охоронники чол/жін. вахтовий метод. З/П вис. до-
ставка. Прожив. За рах.ПідПриєм. (098) 460-41-99  

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

 охоронці (жінки/дівчата) на вахтовий метод роботи. 
З/П 12000грн. (063) 839-99-39  

 охоронці на Постійну роботу, вахтовий метод. З/П 
беЗ Затримок. (098) 315-50-59  

 охоронці на Постійну роботу. вахта, ПроїЗд та 
Прожив. За рахунок ПідПриємства. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

 охоронці. робота в охороні вахтовим методом 300-
500 грн/доба (9000-15000 в місяць). беЗ Затримок, 1 
доба череЗ 2. вінниця (500 грн/доба). (067)462-70-11, 
(067)462-70-12  

9.4 Прибиральники, Покоївки, 
Посудомийки  

 Прибиральниця в тц «жовтень». (068) 160-20-78  

 Прибиральниця. дЗвонити Після 15-00. (093) 433-64-65  

9.6 Продавці, касири  

 Касир у прод.маг. на Брацлавську/Довженка, з 7:30 до 21:30, 
4/4, з/п 9000 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Касир у прод.маг. на Київську (Набережний), з 8 до 22, 3/3, з/п 
10000 грн. (096) 931-80-21, Анастасія  

 Касир-бариста у прод.маг. на Св.масив (Коріатовичів), 12-22, 
4/4, з/п 7000грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець у молочно-овоч. відділ у прод.маг. на Київську, 8-22, 
3/3, 10000грн. (098) 459-45-14, Світлана  

	Продавець	 у	 прод.маг.	 на	Вишеньку	 (Стельмаха),	 7:30-22:30,	
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець у прод.маг. на Електромережу (Пирогова), з 7 до 21, 
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець у прод.маг. на Заболотного, з 8 до 22, 4/4, з/п 9000 
грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець у прод.маг. на Поділля (Зодчих), 7:30-22:30, 4/4, від 
9000грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець у прод.маг. на Св.масив (Коріатовичів), з 8 до 22, 
4/4, з/п 9000грн. (096) 770-56-35, Катя  

	Продавець-касир	 у	 прод.маг.	 на	 Вишеньку	 (Космонавтів),	
7-22:30,	7/7,	10000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

	Продавець-касир	у	прод.маг.	на	Вишеньку	 (Л.Ратушна),	7:30-
21:30, 4/4, 9000грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

	Продавець-касир	у	прод.маг.	на	Вишеньку	(Порика),	7:00-22:30,	
4/4,	з/п	10000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

	Продавець-касир	у	прод.маг.	на	Вишеньку	(Юності),	6:30-22:30,	
4/4, з/п 11000грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Продавець-касир у прод.маг. на Г.Крут (Центр.ринок), з 8 до 22, 
7/7,з/п	9000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Зерова (р-н Зал.вокз.), 7:30-22, 
4/4,від 9000грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Некрасова (р-н ЦР), 7:30-22:30, 
4/4, від 9000грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Старе місто (Маяковс.),7-22:30, 
4/4,	від	9000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		
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 Продавець-касир у прод.маг. на Старе місто (Шепеля) з 8 до 
21,	4/4,	з/п	8000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Стрілецьку, р-н «Зоря», 7:30-
21:30, 5/5, 9000грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

	Продавець-касир	у	прод.маг.	на	Янгеля	 (р-н	Київської),	7-21,	
4/4, з/п 9000грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг.на Київську (2 лікарня), 7:30-22:30, 
4/4,від 9000грн. (097)931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг.на Острозького (р-н Пл.Перемоги), 
8-22,	7/7,	9000грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг.на пров.Цегельний,р-н Центр.парку, 
7-22,4/4, 9000грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

9.9 робочі, слюсарі,  
будівельники  

 Cтоляр, помічник столяра, збиральник меблів. (067)338-95-03, 
(096)211-30-46  

 внутрянщики, Підсобники, каменярі, штукатури, 
фасадники,Покрівельники (098) 827-80-85  

 Завідувач виробництва, майстер будівельних та 
монтажних робіт. (098) 455-90-31  

 Зварювальник аргонно-дугового Зварювання,в т.ч 
алюмінієві сПлави. слюсарі З д/р. (067) 433-15-81  

 Зварювальник в цех По металовиробах. (097) 494-
48-32  

 Працівник в сауну. умови При сПівбесіді (067) 430-
31-41, Петро семенович  

 робітник в цех Паливних брикетів. тяжилів, гонти, 
90. г/р Пн-Пт. З/П 10000 грн. (097) 258-36-26  

 Різноробочий (чоловік, до 35 р.). З/п 500 грн/день. Ст.місто. 
(067) 430-48-66  

 Різноробочий на дачу. Оплата 400 грн. в день. (068) 305-00-40  

 ріЗноробочі для роЗбирання та чищення цегли. 
оПлата 1,5грн/шт. м.вінниця. (067)559-99-44,тел.З 
9.00-18.00  

	Столяр-верстатник,	 мебляр,	 слюсар	 КІП.	 Вахта.	 м.Київ.	 Про-
живання. З/п 25000 грн. (098) 488-05-06  

9.12 керівники,  
адміністратори, уПравлінці  

 менеджер По оренді в тц «жовтень». (068) 160-20-78  

9.13 швачки, кравці, Прасу-
вальники  

 3aкpiйник з вмінням працювати роскрійним ножем. Досвід роботи 
обов‘язковий. (068) 033-66-99  

 майстри З рем., реставрація вЗуття. навчаємо фар-
бувати. дружній колектив, Зручне роб.місце. З/П від 
12000грн., Залежить від к-сті Зробленого вЗуття. 
(098) 717-05-17  

 швачка З досвідом роботи. офіційне Працевлашту-
вання. З/П від 15000 грн. (096) 690-50-29  

 швачка! Пн-Пт З 8.00 до 17.00. З/П 2 раЗи на міс. 
комфортні умови, ріст до керівника, Знижки на 
одяг, Завантаженість на рік, бригадний метод, нове 
обладнання. (093) 943-20-99  

	Швачки	в	швейний	цех	на	пост.роботу.	Жін.одяг.	Поопераційне	
вир-во. З/п висока. (073) 033-66-99  

9.14 бухгалтери, фінансисти, 
аудитори  

 головний бухгалтер на ПідПриємство. (067) 431-41-11  

9.17 Працівники сільського 
госПодарства, ветеринари  

 Робітники потрібні на свинокомплекс у с.Комарів, Вінницького 
р-ну. Вчасна оплата, харчування, без проживання. (067) 234-
12-16  

9.18 оПікуни, доглядачі, няні  

 Няня для хлопчика 8 років. Читати книги. З/п 300 грн/день. (097) 
935-65-71  

 оПікунки-доглядиці в німеччину. жінки/чол. до 65 
р. З/П 1100-1600 є. консульт. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.19 рекламісти, маркетологи  

 маркетолог в торгівельний центр. З/П 15000. (068) 
160-20-78  

9.22 ріЗне  

 гардеробник (чол.) у ресторан біля трц мегамолл. 
гр.11-22 (16 Змін). З/П 9000 (066) 115-05-60  

 Допомагати хлопцю або дівчині розклеювати об’яви по місту, на 
постійній основі. (097) 935-65-71  

	Люди	потрібні	для	розклеювання	оголошень	по	місту.	Бонуси	
піца,смаколики щовечор (097) 935-65-71  

 Працівниця для роздачі реклами до 30р., студенти. (098) 373-
04-94  

9.23 шукаю роботу  

	A	ми	шукаємо	роботу	з	прибирання	квартир,	будинків,	офісів.	
Миття	вікон.	Якісно.	(096)45897-54		

	A	я	шукаю	роб.по	обрізці	дерев	(аварійні,	плодові).	Розпил,	інше.
(098)409-89-94, (099)177-79-33, Петро  

	А	ми	шукаємо	роботу!	Тротуарну	плитку	покладемо.	Дешево.	
Якісно.	Деталі	по	тел.:	(067)877-27-92,	Борис		

 Догляну людину похилого віку, з великим досвідом роботи. (098) 
995-01-64  

 Догляну самотню, хвору похилого віку людину. Маю д/р. 
Людяність гарантую. (050) 587-39-45  

	Чоловік	шукає	роботу.	(098)	621-57-60		

 Шукаю будь-яку роботу, можливо двірником, сторожем і охорон-
ником. (095) 805-34-70, 46-95-90  

	Шукаю	роботу	сантехніком,	стаж	більше	15	років,	пайка	труб,	
зварювання. 098) 773-76-93  

10. навчання  
10.1 навчу  

	Peпетитор	з	Хімії	та	Біології.	ЗНО.	Робота	по	шкільній	програмі.	
Онлайн. Офлайн. (097) 118-48-00  
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 Англійська мова. якісно Підготую до Зно. (063) 130-
80-89  

	Англійська	та	французька.	Переклади.	Репетиторство.	Домашні	
завдання. (093) 342-36-68  

 англійська, нім., Польська, франц., чеська. готуємо 
до укр.та міжнарод. ісПитів (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

	Математика	7-11	кл.	Підготовка	до	ДПА,	ЗНО.	Індивідуально	та	
онлайн. (068)300-09-85, (093)696-72-32  

 Математика для учнів 7-11 класів та студентів коледжів. 
Підготовка до ЗНО. (067) 937-98-14, 67-51-90  

 Математика, 5-11 класи, репетиторство, інд.підхід, підготовка 
до ЗНО. (063) 276-15-79, 66-28-45  

 Репетитор з математики та укр.мови 1-9 класи онлайн і офлайн, 
р-н	Вишенька.	(097)	217-67-04		

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.3 добрива, грунти  

 дефікат. Перегній. (067) 431-88-99  

 Перегній, чорноЗем (якісний) (067) 431-88-99  

11.6 Послуги  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон.	Якісно!	096)4-58-97-54		

12. електроніка  
та аудио/відео техніка  

12.2 куПлю  

 Муз.центр з пультом,планшет, ноут ............... дог. ........ (068) 316-39-24  

12.3 Послуги  

	Антена	супутникового	ТБ,	ремонт,	монтаж,Т2,	прошивка	каналів.	
Продаж обладнання. (067) 240-70-16  

 встановлення систем відеосПостереження, досту-
Пу, сигналіЗ.З вивед. на власний Пульт охорони. 
Проектування, монтаж, сПостерігання систем Про-
тиПожежного Захисту. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей. 
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47  

 Супутник. Viasat та ефірне ТБ без абонплати, тюнери, 
конвертори,антени.Смарт ТВ. (093)406-34-54  
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13. інші послуги  
13.5 юридичні та фінансові 

Послуги  

 Адвокат. Складні сімейні та спадкові справи: поділ майна под-
ружжя, аліменти тощо (097) 265-22-17  

 Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація 
підприємств. (093) 797-97-44  

13.7 клінінгові Послуги  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон.	Якісно!	(096)4-5-89754		

14. медичні послуги  
14.1 ПроПоную  

мобільна лазня з виїздом  
до Вас. парна, кімн.відпоч.  
тв, душ, рушники, посуд.  
комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99  

 Допоможу легко кинути палити та вживати алкоголь. (067)912-
99-11  

 Зуби як свої. ПротеЗування, лікування, видалення, 
Панорамний Знімок. (098) 814-09-47  

 Лікування спини та гриж. Лікувал. масаж, усунення вивихів, 
напіввивихів, дисків. (098) 394-96-99  

 Послуги Психологів та ПсихотераПевтів. ріЗні види та 
наПрямки консультацій. (067)433-29-54, (063)130-80-89  

 Продам інвалідний візок, ходунки, туалет, милиці. (098) 528-66-15  

 Психологічні тренінги. арт-тераПія. (067) 433-29-54  

14.2 Потребую  

 Куплю інвалідний візок, ходунки, туалет для інвалідів. (096) 744-
49-31  

 Куплю інвалідні візки, будь-які. (097) 935-65-71  

 Куплю інвалідні коляски будь-які, ходунки, санітарні туалети, 
інвалідні товари. (097) 017-00-17  

15. знайомства  
15.2 він Пише  

 Для створення сім’ї, познайомлюсь з жінкою до 40 років. Про 
себе:44/172/75. Проживаю м. Вінниця, житлом забезпечений, 
займаюсь власною справою, підтримую здоровий спосіб життя. 
(096) 065-76-90  

15.3 клуби Знайомств  

 Шлюбні знайомства. Вам допоможуть знайти свою половинку. 
(097) 099-04-74  

16. хоБі, творчість, дозвілля, 
антикваріат  
16.1 ПРОдАМ  

	Beлика	вітчизняна	енциклопедія,31	том.	Історія	Великої	Вітчизн.	
Війни, 12 томів. (097560-06-31  

16.2 куПлю  

 Антикваріат. Монети будь-якого періоду для себе. Дорого. 
(067)93317-24  

 Дорого монети, нагороди, знаки, буси (янтарні, коралові), ста-
туетки,	ікони,інше.	(067)	901-51-14		

 картини, ікони, коралові та бурштинові буси, роги, 
годинники, ордени. дорого! (098) 753-77-50  

 Куплю бінокль, статуетки, намисто, годинники, підсвічники, 
ялинкові	іграшки	(068)	864-55-14		

 Куплю дорого знаки, медалі, ордени. Приїду в зручне для Вас 
місце. (067) 901-51-14  

 Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 933-
17-24  

 ордени, медалі, Значки, ікони. картини, фотоаПара-
ти, фарфор.статуетки, Парфуми. (098) 753-77-50  

 радіодеталі, радіоламПи, електродвигуни, метало-
брухт. куПлю дорого! (098) 753-77-50  

16.3 муЗичні інструменти  

	Продам	піаніно,	хороший	стан.	(067912-99-11		

 Піаніно «Беларусь». Ціна 1500 грн. Телефонувати 9-18.00 в робочі 
дні. (063) 825-07-21  

16.4 сПорт, туриЗм  

 А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68  

 Продам дитячий велосипед до 10 років. Ціна 1000 грн. (0-964-
589-754  

17. тварини  
17.1 ПРОдАМ  

 Віддам гарних котенят. (068) 500-97-62  

 Продам цуценята алабая, 1 місяць, недорого. (097)702-03-24, 
(098)646-70-39  

18. загуБив-знайшов  
18.1 Загубив  

 Втрачений	 диплом	 молодшого	 спеціаліста	 НК	 37416642	 за	
спеціальністю	 ‘’Сестринська	справа’’	 на	 ім’я	Алакозова	 Інна	
Юріївна,	виданий	комунальним	закладом	«Маріупольське	ме-
дичне училище» 10 липня 2009 року, вважати недійсним. Тел. 
не вказаний  

	Втрачено	диплом	сер.ЖА	ВК№9001112,	виданий	26.06.1998р.
Вінницьким вищим професійним училищем №5 на ім‘я Чорний 
О.П. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення УБД №056516 на ім‘я Чечель Денис 
Іванович.	Вважати	недійсним.	тел.	не	вказано		

 Втрачено свідоцтво про неповну середню освіту, серія НЛ 
СВ /011521, видане 10.06.1995р. на ім’я Чорний Олександр 
Петрович. Вважати недійсним. Тел. не вказаний  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло №170 від 
24.01.2008р.,	видано	на	підставі	рішення	міської	ради	на	ім‘я	
Будяка	Олександра	Васильовича,	за	адресою:	Юності,	43,	кв.13.	
Вважати недійсним в зв‘язку з втратою. тел. не вказано  

19. загальні оголошення  
19.1 ПРОдАМ  

 беЗкоштовно віддам кухонні меблі. Продам шафу, 
диван, стіл, стільці, карніЗи,ін. (096) 734-51-84  

19.2 куПлю  

 А я куплю велосипеди, різні. Ціна договірна. (067) 429-26-71  

 «акб» Пір’я, горіхи,старі самовари, годинники,ф/а, 
шкури кроля, Звар.старі аПар. (098)766-70-06, 
(096)131-05-09  

 демонтаж, самовивіЗ, чорні, кольор. мет., макул., 
склобій. київська, 136б. (098) 028-88-91  

 духи, флакони та коробки З Під духів: франція та 
срср. дорого! (098) 753-77-50  

 куПлю доЗиметр, радіоламПи, ПротивогаЗ, катали-
Затор, лічил.гейгера, радіодеталі. (098) 753-77-50  

 радіодеталі,  радіолам.,  реле, радіоПлати, 
магнітофони, осцилографи, т/в, фотоаП. (098) 753-
77-50  

 фотоаПарат олімПус, кодак, соні, магнітофон шарП, 
санйо та інше. (098) 753-77-50  

 частотомір, осцилограф, генератор сигналів, 
радіодеталі, радіоПрибори. дорого. (098) 753-77-50  

512992

512953

513224

Графік роботи: 

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

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

Вартість публікації оголошень 

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!

508516508516

513525
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треба узгоджувати, затверджува-
ти, патентувати. Поки будемо це 
робити, війна закінчиться. У нас 
все простіше. Приїхали хлопці з 
фронту з кулеметом, сказали, що 
і як їм потрібно, ми трохи поду-
мали — і тепер маємо результат.

Загалом вони встановили 
на автомобілях понад десять ста-
нин для різних типів кулеметів.

— Коли військові спілкували-
ся з нами перший раз, сказали, 
що станина має бути рухомою, — 
говорить один з Олександрів. — 
Щоб кулемет можна було при 
необхідності подати уперед, чи 
відкотити назад. Хлопці говорили, 
що раніше приварювали станину 
наглухо. Для цього обирали місце 
посередині кузова. Через це не за-

лишалося найменшого простору 
для маневру. Наше завдання було 
зробити так, щоб максимально 
використати наявну площу.

Під час нашої розмови з Олек-
сандрами, вони продемонструва-
ли власну конструкцію пристрою 
у кузові Mitsubishi L200.

Уздовж кузова посередині при-
варили рейку. У ній встановили 
чотири підшипники, завдяки 
чому станина стала рухлива. Є 
два фіксатори, аби закріпити її 
у потрібному місці позаду, спе-
реду чи посередині кузова. Ви-
користовують також гідравліч-
ний циліндр, це дає можливість 
опускати, чи піднімати кулемет, 
повертати його в різні сторони, 
відповідно вести стрільбу.

ВікТор скриПник, ria, 
(067)1079091

При вході у май-
стерню, ліворуч 
на капоті одного з 
автомобілів, учнів-

ський зошит. У нього записують 
відремонтовані автомобілі.

— У нас є людина, яка цим 
займається, але в неї не завжди 
доходять руки до писанини, — 
каже керівник колективу Ігор 
Чистоколяний. — Знаю, що цього 
тижня не було ще жодного за-
пису. Останній запис під № 355.

Тим часом майстри завер-
шували роботи над ще двома 
транспортними засобами, які 
наступного дня мали вирушати 
в дорогу.

«всі ХоЧуТь L200, але ж Це 
неПравильно»

Ця станція техобслуговування 
закуповує автомобілі, ремонтує 
їх власним коштом і передає од-
ній із благодійних організацій. 
Далі авто йде військовим згідно 
з актом прийому-передачі.

Купувати намагаються недо-
рогий транспорт. Після ремонту 
віддають майже за таку ціну, як 
придбали.

— На ремонт використовує-
мо кошти, які станція заробляє 
на фарбуванні машин клієнтам, — 
розповідає Ігор Чистоколяний.

Відремонтовані авто у них бе-
руть здебільшого волонтери. Був 
випадок, коли жінка купувала 
для чоловіка, який нині захи-
щає країну.

Під час нашої розмови підій-
шов один з чоловіків. Приїхав з 
району. Запитав про машину для 
родича, який нині на війні. Влас-
ник станції показав Volkswagen 
Sharan. Щоправда, машина ще 
чекає ремонту. Сказав, що від-

дасть за 1,5 тисячі доларів. Чо-
ловіка такий варіант зацікавив. 
Має повідомити про це тих, кому 
потрібне авто на фронт.

Поруч стоїть Сitroen. Влас-
ник станції каже, що машину 
віддадуть за три тисячі доларів. 
Volkswagen T4 — за $2,5 тис.

Заробітки у майстрів стали 
менші. Бо стараються допомогти 
військовим. Не всім це до вподо-
би. Тому дехто пішов працювати 
туди, де платять більше.

— Бабло будемо заробляти 
після війни, — каже пан Ігор. — 
А зараз треба допомогти хлопцям 
вигнати орків з нашої землі.

За словами співрозмовника, 
найбільше цікавляться япон-
ським пікапом Mitsubishi L200.

— Всі чули про L200 і хочуть 
саме таку машину, — говорить 
Ігор. — Це неправильно. Я запи-
тую, для яких потреб техніка? 
Саме з цього треба починати, 
з потреб. Наприклад, для чого 
мінерам «елька»? Вони ж можуть 
користуватися іншою маркою. 
На L200 зручно встановлювати 
кулемет. Це машина для атаки, 
оборони, прикриття. А якщо під-
везти міни, то що, не можна ін-
шою машиною? Навіщо забирати 
у хлопців пікап?..

сТанина власної 
консТрукЦії, ПоТріБні 
Циліндри

Під час розмови з власником 
СТОА два майстри встановлюва-
ли на кузові пікапа станину для 
кулемета. У хлопців однакове 
ім’я — Олександр.

На запитання, де взяли крес-
лення для такого пристрою, 
обидва здивовано подивилися 
на мене. Кажуть, самі придумали.

— Над кресленнями мудрують 
ті, хто у кабінетах сидять, — роз-
повідають хлопці. — Креслення 

ВідремонтуВали для фронту 
більше 350 аВтомобіліВ
допомога армії  На станції 
техобслуговування автомобілів ігоря 
Чистоколяного ремонтують і фарбують 
машини для військових. крім ремонту, 
встановлюють станини для кулеметів. 
Як це відбувається, бачив журналіст 
RIA. Повідомляємо, чим небайдужі 
можуть допомогти майстрам

Ще один елемент — металева 
пластина, що кріпиться біля ку-
лемета, у випадку необхідності за-
хистить військового від осколків.

Розповідь двох Олександрів 
доповнив Ігор Чистоколяний. 
Каже, врахували ще одну пораду 
військових. Ті просили перенести 
центр ваги кулемета на станині 
трохи уперед, аби після пострі-
лу його не «завалювало» вгору. 

Змістили на п’ять сантиметрів.
— Нам потрібні гідравлічні 

циліндри, — говорить Ігор Чи-
стоколяний. — Підходять ті, що 
використовуються у сільськогос-
подарській техніці. Волонтери 
привозять, але їх не вистачає.

Він уточнює, що мова йде про 
списані циліндри. Бо ж не ста-
нуть знімати з тракторів чи ком-
байнів…

уже у перший день війни ігор Чи-
стоколяний разом зі своїми друзя-
ми побував у нашому військовому 
шпиталі. Запитав, яка потрібна до-
помога? Чоловік дістає мобільний, 
показує фото підвалів у шпиталі. 
На кадрах страшна розруха.
— Треба було підготувати примі-
щення для можливого розміщення 
поранених на випадок повітряних 
тривог, — розповідає співрозмов-
ник. — Ніколи не міг подумати, що 
у медичному закладі, який нале-

жить міноборони, такі страшні 
умови. ми побачили підвали жа-
хів. Навели там лад. Вхідні двері 
поставили броньовані. Я привіз із 
дому.
Пан ігор каже, коли закінчиться 
війна, оприлюднить ці жахливі 
знімки, щоб з’ясувати, чому таке 
відбувалося у медичному закладі, 
якому з 2014 року багато волон-
терів надавали немалу допомогу. 
і чому військове відомство таке 
допустило.

Підвали жахів у шпиталі

у СТоа Чистоколяного зберігають-
ся дві пластини для бронежилетів. 
у них видно наскрізні пробоїни від 
куль.
— Такі пластини нам підсунули 
на початку війни ті, хто хотів за-
робити легкі гроші, — говорить 
співрозмовник.
у ті тривожні дні Чистоколяний зі 
своїми хлопцями взялися виготов-
ляти бронежилети. Така амуніція, 

пам’ятаємо, була у дефіциті. Деякі 
спритники вирішили нагріти руки.
Зрештою, перехитрили самі себе.
Як стверджує Чистоколяний, нині 
вони за гратами.
До речі, СТоа Чистоколяного має 
сертифікат на виготовлення броне-
жилетів зі сталевих пластин Armox 
600T.
у перші дні війни не просто було 
придбати також турнікети. За їх 

виготовлення взявся колектив 
СТоа. майстрам це вдалося. 
Хоча й не без проблем. Пан ігор 
каже, колись після нашої Перемо-
ги розповість, як їх «підставили» з 
деталями до турнікетів на нашому 
відомому підприємстві — заводі 
«Форт».
Зате турнікети дотепер мають у за-
пасі. Журналіст був очевидцем, як 
один із волонтерів придбав їх.

за «ліві» пластини до «броніків» відправили за грати

Майстри намагаються 
купувати недорогий 
транспорт. Після 
ремонту віддають його 
на фронт майже за таку 
ціну, як придбали

ЛариСа олійник, ria, (068)0060772

Софія Дідоренко, учениця 6-го 
класу 27-го ліцею. Дівчинці 11 ро-
ків, а вона уже робить справжні 
дорослі вчинки. Юна бандуристка 
грає і співає просто неба, збираю-
чи гроші на підтримку бійців ЗСУ.

Вінничанка розповідає, що 
у неї є два брати, вони грають 
на фортепіано і акордеоні. П’ять 
років тому батьки вирішили, що і 
донька має здобути музичну осві-

ту, і обрали для неї український 
народний інструмент — бандуру.

Софія говорить: батьки і всі її 
рідні волонтерять, і просто сиді-
ти склавши руки вона не може. 
Тож взяла в руки свою зброю — 
бандуру.

— У мене батьки волонтерять, 
рідні у селі збирають аптечки. Я теж 
вирішила допомогти і взялася гра-
ти і співати, щоб збирати кошти і 
допомагати нашим захисникам, — 
каже маленька вінничанка.

Мелодії просто неба виконує 
школярка в Тяжилові. Меш-
канці мікрорайону милуються 
маленькою дівчинкою, яка грає 
на не дитячому інструменті, і ки-
дають гроші у банку з написом 
«Для ЗСУ».

— В моєму репертуарі перева-
жають патріотичні композиції, 
мої улюблені це — «Гімн Укра-
їни», «Козацька степова», «Ой, 
у лузі червона калина», — гово-
рить Софія. — У День козацтва, 

14 жовтня, планую грати по всьо-
му мікрорайоні.

Теплий одяг для захисників — 
це те, чого, впевнена бандуристка, 
нині найбільше потребують наші 
військові. Всі отримані Софією 
кошти йдуть за призначенням.

— За півтори тижня концертів 
я зібрала більше 3-х тисяч гри-
вень, — розповідає бандурист-
ка. — За ці гроші батьки купили 
чотири комплекти термобілизни 
і відправили нашим захисникам, 

від яких прийшло замовлення. 
Виступи продовжую, ще багато 
чим потрібно допомогти бійцям. 

Софія грає на бандурі щодня 
ввечері, після уроків, музичної 
школи і додаткових занять. Від 
постійної гри на руках мозолі, 
але навіть це не стає на заваді.

— В мене часто болять пальці, 
але це не зупиняє — у мене є 
стимул, — каже дівчинка. — Буду 
збирати гроші, доки зможу так 
грати. Доки не закінчиться війна.

«гратиму, доки не закінчиться війна». юна 
вінницька бандуристка збирає гроші для зсу

два олександри не мають часу на довгі розмови. 
Встановлюють на кузові пікапа станину для кулемета. 
До речі, власної розробки
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На початок жовтня у Вінниці офі-
ційно зареєструвалися 44 тисячі 
249 людей, які були вимушені за-
лишити свої домівки через війну. 
З них 11 тисяч 593 людини — це 
діти-переселенці. Про це повідо-
мили у Вінницькій міськраді.
— Більшість переселенців, які 
перебувають у нас на обліку — з 
Донецької та Харківської облас-
тей, — зазначила директорка 

департаменту соцполітики Ва-
лентина Войткова. — Зокрема, з 
Донецької області в місті нарахо-
вується загалом 10 968 пересе-
ленців, а з Харківської — 10 386.
За словами очільниці депар-
таменту, 5,9 тисячі внутрішньо 
переміщених осіб знялося з об-
ліку в нашій громаді, а прибуває 
небагато. На даний час більшість 
новоприбулих до Вінниці — це 

люди з миколаївської та Запо-
різької областей. Також до Ві-
нниці продовжують прибувати 
харків’яни.
Загалом, у Вінницькій області 
органи соцзахисту взяли на об-
лік понад 181 тисячу внутріш-
ньо переміщених осіб. На рівні 
держави їх кількість, за офіцій-
ними даними, складає близько 
4,6 мільйона.

Понад 44 тисячі переселенців живуть у вінниці

такти для зв’язку щодо «Май-
стерні добра»: (063) 488-95-57, 
Катерина.
 Міський гуманітарний центр 

від Вінницької міської ради.
Переселенці можуть отримати 

продуктові набори. Але наразі 
(станом на 6 жовтня) тут допо-
могу не видають.

Проте переселенці можуть 
залишити заявку. Коли надій-
де партія від благодійників, 
то продуктові набори роздадуть 
тим, хто заявляв про потребу.

Контакти: (097) 083-59-98; 
(093) 705-61-91. Адреса: Собор-
на, 68.

 «Спільна справа»
Переселенці можуть тут отри-

мати різний одяг та взуття. 
В організації кажуть, що мають 
речі й для дорослих, і для дітей. 
Є зимовий одяг.

Телефон: (066) 293-32-32. 
Адреса: Черняховського, 82.
 «Шахіна»
Переселенці тут можуть отри-

мати дитяче харчування, під-
гузки та одяг. Центр працює з 
10.30 до 15.00.

Контакти для зв’язку: (068) 012-
52-39, (067) 77-83-732. Адреса: 
Коцюбинського, 43 б (підвальне 
приміщення).
 «Товариство Червоного 

Хреста» у Вінницькій області
Організація допомагає окремо 

ВаЛерій 
Чудновський, ria, 
(063)7758334

До журналіста 
нещодавно звер-
нулася пересе-

ленка Наталія. Жінка розпові-
ла, що переїхала з Харківщини 
до Вінниці й не знає, куди звер-
татися по допомогу.

— Я читала ваші матеріа-
ли про оформлення грошової 
допомоги через інтернет, але 
в мене кнопковий телефон. 
Тут я вже оформила виплати 
у «Прозорому офісі», а от де 
отримати гуманітарну допо-
могу? Я приїхала майже без 
речей і без коштів, — розпові-
ла харків’янка.

У нашому тексті — контакти 
тих організацій, до яких вдалося 
додзвонитись журналісту.

соЦіальні виПлаТи
Щоб оформити виплати для 

переселенців у розмірі 3000 гри-
вень на дітей та людей з інва-
лідністю та 2000 грн для інших 
категорій, можна звернутись 
до одного з управлінь соцза-
хисту у Вінниці.
 Правобережне, проспект 

Космонавтів, 30. Телефони: 
50-83-88, 50-91-33, (097) 101-
58-40, (063) 856-62-72.
 Лівобережне, вулиця За-

мостянська, 7. Телефони: 50-
86-70, 50-86-77, (097) 101-45-18, 
(063) 856-62-75.

Також в управліннях соцза-
хисту допоможуть переоформи-
ти пільги, субсидії, підкажуть, 
як переоформити пенсію та 
низку інших соціальних ви-
плат для тих переселенців, які 
планують залишитися у Вінниці 
надовго.

гуманіТарна доПомога
 Гуманітарний центр речей 

від ГО «Полум’я надії».
Тут переселенці можуть отри-

мати засоби гігієни, взуття, 
одяг, продуктові набори. При 
собі потрібно мати довідку пе-
реселенця.

Центр знаходиться в ТЦ «Ме-
гамолл», на 600-річчя, 17 (1 по-
верх). Працює з 10.00 до 16.00, 
з понеділка по п’ятницю.

Також у «Мегамоллі» діє креа-
тивний простір «Майстерня до-
бра». Це гурток для дітей-пере-
селенців, віком від 6 до 11 ро-
ків, де роблять різні поробки. 
Відвідування безкоштовне. Кон-

адреСи та КонтаКти міСЦь, 
де допомагають переСеленЦям
підставляють плече  Зібрали 
актуальні контакти та адреси місць 
у Вінниці, де вимушені переселенці можуть 
отримати різноманітну допомогу — одяг, 
взуття, продуктові набори, оформити 
грошові виплати та знайти прихисток для 
тимчасового проживання

переселенцям, які зареєстровані 
у Вінниці, та окремо з тими, 
хто отримав статус ВПО в одній 
із громад Вінницької області. 
Тому наразі (на 6 жовтня — 
авт.) для переселенців, що у Ві-
нниці, є тільки засоби гігієни. 
А для вимушених переселенців, 
що оселилися на Вінниччині, є 
і продуктові набори, і засоби 
гігієни.

Контакти: (0432) 61-10-93. 
Адреса: Грушевського, 12.
 Центр «ЯМаріуполь»
Хаб надає гуманітарну допо-

могу вихідцям із Маріуполя. 
Переселенці з інших міст та 
регіонів зможуть отримати тут 
консультації з різноманітних 
питань, а також допомагають 
у пошуку роботи.

Адреса: Соборна, 50. Пра-
цює з понеділка по суботу, з 
8.00 до 18.00.
 Координаційний центр під-

тримки херсонців у Вінниці
Переселенці з Херсонщини 

тут можуть отримати одяг та 
продуктові набори. Пересе-

ленці з інших регіонів (і хер-
сонці також) можуть отримати 
консультації з різноманітних 
питань: від того, як отримати 
субсидію до того, як і в який 
дитсадок влаштувати дитину 
у Вінниці.

Адреса: Космонавтів, 30; 
4 поверх, 403 кабінет. Працю-
ють з 9.00 до 16.00, понеділок — 
п’ятниця. Контакти для зв’язку: 
(093) 633-17-10.

де ПоселиТися
На початку повномасштабної 

війни функцію прихистків для 
переселенців виконували міські 
школи, ліцеї та училища.

Через початок навчально-
го року, кількість тимчасових 
прихистків, де люди можуть 
безплатно поселитись, змен-
шилася. З довідника для ВПО 
читаємо, що за цим номером 
телефону 0800-60-1560 (місь-
ка служба «Цілодобова варта») 
можна уточнити, де у Вінниці 
є вільні місця для вимушених 
переселенців.

у місті 44 тисячі 
переселенців. Тому 
радимо спочатку 
дзвонити й питати, 
чи надає певна 
організація допомогу?

у нашому матеріалі перевірені організації. ми 
обдзвонили їх та дізнались, яку вони надають допомогу 
переселенцям
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рекЛама

511617

505712

аЛьоНа ряБоконь, 
ria, (067)4333535

За словами лі-
каря Андрія Ши-
манського, якщо 
підвальне при-
міщення чисте і 

там є все необхідне, то тривале 
перебування в такому сховищі 
не буде мати негативних на-
слідків для здоров’я. Якщо під 
бомбосховище використовують 
вогкий підвал, в якому досить 
прохолодно, є пилюка, цві-
лість, то звісно тут ризики для 
здоров’я є.

Відштовхуючись від гіршого 
варіанту, лікар пропонує обго-
ворити основні моменти щодо 
того, що нас може чекати в та-
кому бомбосховищі. Ці момен-
ти можна визначити чотирма 
пунктами:

1. Тривала дія низьких тем-
ператур.

2. Контакт з іншими людьми.
3. Пилюка, цвіль і все інше, 

що буде пересушувати слизові 
оболонки.

4. Певні особливості людей, 
типу алергія на цвілість, пилок…

Що роБиТи з людьми?
Як каже Андрій Шиманський, 

перший пункт найпростіше 
спрогнозувати і вжити заходів.

— Тобто можна подумати за-
здалегідь, і в підвалах провести 
електрику, поставити обігрівачі, 
а людям одягати термобілизну, — 
розповідає лікар. — Але перше, про 
що потрібно думати — це контакт 
з людьми, тому що зараз якраз 
сезон вірусів грипу і коронавірусу.

І, за словами лікаря, з людьми 
все дуже складно, тому що ми 
не знаємо хвора людина поруч з 
нами чи ні. Піклується ця люди-
на про власне здоров’я так само, 
як про здоров’я оточуючих? Тому 
в сховищі дуже важливі правила 
індивідуальної безпеки.

— Зокрема це носіння масок, — 
говорить лікар. — Особливо якщо 
ви захворіли, обов’язково но-
сіть маски, не наражайте інших 
на небезпеку. І по можливості 
тримайте дистанцію, не потріб-
но надто близько контактувати з 
іншими (знову ж таки особливо 
якщо ви хворієте).

Якщо ви тривалий час знахо-
дитесь у сховищі, бажано мати з 
собою антисептик, також індиві-

яК не ЗаХВоріти В уКритті і чи 
допоможуть В тому руХанКи
актуально  у вересні ми 28 разів 
спускалися в бомбосховище і просиділи 
там майже 17 годин. З початку жовтня 
повітряних тривог було вже 9, і майже 
на 13 годин. Лише 10 жовтня вінничани 
перечікували в укриттях 5 годин та 
23 хвилини. Тривалий час перебування 
в укритті може пройти безпечно для 
здоров’я, якщо воно обладнане згідно зі 
стандартами і нормами. а якщо сховище — 
напівсирий підвал?

у першу чергу, щоб не замерз-
нути в бомбосховищі, необхід-
но подбати про багатошаровість 
в одязі.
Перший шар повинен склада-
ти нижню білизну з натуральних 
тканин і дві пари шкарпеток.

другий шар — це термобілизна, 
яку можна замінити футболкою з 
колготками або підштанниками 
для чоловіків.
Третій шар — светр або водолаз-
ка з горлом, джинси або штани.
Четвертий шар — толстовка, худі 

або жилетка.
П’ятий шар — куртка, пальто, 
пуховик.
шостий шар — шапка або шарф 
на голову.
сьомий шар — зручне тепле 
взуття

одягаємося в укриття

дуальні засоби для харчування та 
пиття. Наприклад, варто мати при 
собі купу одноразових стаканчиків, 
щоб не пити всім колективом з 
однієї пляшки. Це базові правила.

— І звісно, якщо ви вакцинува-
лися від таких небезпечних зараз 
грипу та коронавірусу, то ризик 
підхопити їх у сховищі значно 
знижується, — говорить Андрій 
Шиманський.

не заБудьТе сольові 
розЧини

— Коли ми говоримо про цві-
лість, пересушене повітря і багато 
пилу — все це буде пересушувати 
наші слизові оболонки, викли-

кати дискомфорт, спричиняти 
чхання, кашель і так далі, — 
розповідає лікар. — Пересушені 
слизові оболонки значно гірше 
захищають нас від різних вірусів 
та бактерій, тому що немає при-
родного фільтру. Також сухість 
слизових збільшує ризик захво-
ріти. Тому якщо ви тривало зна-
ходитесь у таких приміщеннях, 
варто брати з собою мініаптеч-
ку — зокрема сольові розчини, 
якими можна зволожити ніс і 
відчувати себе комфортніше.

Ну і звичайно, якщо у вас є 
алергія на пил чи цвілість Ан-
дрій Шиманський радить мати 
при собі антигістамінні засоби, 
чи інші засоби, які ваш лікар 
рекомендує приймати для по-
легшення цього стану.

Чи ПоТріБні руХанки
В мережі для підтримання 

бадьорого духу, і для того щоб 
не сумувати, і щоб не замерзнути 
та не захворіти, дуже популярні 
різні руханки. Чи дійсно вони 
допомагають?

— Ну дивіться, ми зараз го-
воримо про те, що більшість 
інфекцій від вірусу, а не від 
переохолодження, — говорить 
лікар. — Тобто від того, що ми 
промерзнемо, ми не можемо 
захворіти. На сьогодні є певні 
дослідження, які говорять, що 
тривале переохолодження дещо 
збільшує ризик інфікування (ор-
ганізм легше інфікується), але 
не є причиною хвороби.

Як каже лікар, звісно, нікому 
не комфортно, коли холодно, 
тому руханки це гарна порада, 
так швидше і час пройде, і буде 
веселіше, і буде тепліше. Але по-
вернемося до того, що ми маємо 
на увазі під укриттям.

— Якщо зробити масову рухан-
ку в підвалі з пилюкою, ніхто 
вам за це не подякує, — говорить 
Андрій Шиманський. — Але якщо 
це, наприклад, облаштоване 
за всіма стандартами укриття ди-
тячого садочка чи школи, то буде 
суперово, що під час повітряної 
тривоги діти там будуть не просто 
сидіти, а рухатись.

здоРов’я

По можливості тримайте дистанцію в укритті. Не потрібно надто близько контактувати 
з іншими людьми
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містечком. Вони говорили, що 
на Хресній дорозі думалося, як 
про страждання Ісуса Христа, так 
і про муки «азовців».

Апаратуру доправили з Вінни-
ці. Приїхав Іван Леньо з Києва. 
Почалася робота.

ЩоБ все Було Правдиво, як 
на «азовсТалі»

Вікторія Квітка радила прово-
дити зйомки або з шостої ранку, 
або після сьомої вечора.

Як каже пані Вельган, фото-
майстриня пояснювала це відпо-
відним освітленням місця зйомки.

Знімали після 19-ї години. Му-
зиканти обрали останню, най-
вищу локацію Хресної дороги.

— Якщо уважно прислухаєтеся, 
в одному місці чути спів півня, — 
говорить Валентина. — Я запита-
ла хлопців, як їм вдасться при-
брати цей звук. Мені відповіли, 
що нічого прибирати не будуть. 
Все має бути так, як у житті. Так 
правдиво, як на «Азовсталі».

Після цих слів волонтерка ми-
моволі подумала, що насправді 
вона присутня на процесі тво-
рення історії нашого часу.

— Нас переповнювало відчуття 
сили і бажання боротися до Пе-

ВікТор скриПник, ria, 
(067)1079091

Ш а р г о р о д -
ська волонтерка 
з 2014-го року, 
засновниця ГО 

«Шаргород оперативний» Ва-
лентина Вельган під час розмо-
ви з журналістом RIA згадала, 
як у перші дні війни у їхньому 
містечку зупинилися музикан-
ти популярного гурту KOZAK 
SYSTEM. Щоправда, без фронт-
мена колективу. Іван Леньо з по-
чатком російської агресії пішов 
служити у патрульну поліцію 
Києва.

Музиканти приїхали до гар-
них друзів. Познайомилися з 
шаргородськими волонтерами 
у 2019-му під час поїздки в Ав-
діївку. Потім разом були у Вол-
новасі, Новотошківському…

— У нашому місті хлопці 
не цуралися ніякої роботи, — 
розповідає пані Валентина. — 
Розвантажували автомобілі з 
гуманітарною допомогою, плели 
маскувальні захисні сітки, поши-

рювали необхідну інформацію 
в Інтернеті.

Разом з ними була фотомай-
стриня Вікторія Квітка, яка пра-
цює з багатьма відомими музи-
кантами

ПроЧиТала — і не сТримала 
сльозу

— Одного ранку трубач Сер-
гій Соловій прийшов і каже, що 
написав такі слова, що беруть 
за душу, — продовжує розповідь 
Валентина Вельган.

Прочитавши їх, пані Валентина 
витерла сльозу. У той час вся кра-
їна переймалася долею «азовців». 
Вірш Соловія був присвячений 
нашим героїчним захисникам 
«Азовсталі».

Музиканти попросили пані Ва-
лентину допомогти з апаратурою. 
Вирішили записати пісню, зняти 
відео. Зателефонували у Київ ке-
рівнику гурту.

З місцем для кліпу визначи-
лися одразу. Сумніву ні в кого 
не було — зніматимуть на Хрес-
ній дорозі. Перед тим Вельган 
провела для них екскурсію 

піСню «аЗоВ Сталь» KOZAK 
SYSTEM напиСали у шаргороді
патріоти  майже 1,5 мільйона 
переглядів має пісня «азов Сталь». 
KOZAK SYSTEM присвятив її захисникам 
полку «азов». Не всі знають, що 
народилася вона у нашому Шаргороді 
і відео зняли тут. Як усе відбувалося, 
дізнався журналіст RIA

ремоги. На це надихали слова 
і музика. Інших думок не мо-
гло виникати у святому місці, 
на кам’яній вершині-тверді. У ті 
хвилини ми почувалися справ-
жніми титанами.

Внутрішній голос підказував, 
що ти зобов’язаний стати ста-
левою людиною, як ті хлопці і 
дівчата в «Азовсталі». Зробити 
це треба для того, щоб вистояти, 
щоб перемогти.

звуки відБивали нашим 
молоТком

Одностайною була думка, що 
у кліпі має бути чути стук серця.

Під час запису можна було 
бачити, як музиканти кулаком 

правої руки стукають по грудях 
у тому місці, де б’ється серце.

Для підсилення такого звуку 
вирішили застосувати механічний 
прийом.

— Знайдете молоток і метале-
вий прут? — запитав хтось пані 
Валентину.

— Коли під час перегляду відео 
будете чути стук молотка, то зна-
йте, що це наш молоток, — го-
ворить пані Валентина. — Гупали 
ним на подвір’ї нашого будинку.

Відео змонтували протягом 
двох днів. Співрозмовниця з 
радістю говорить, що волонте-
ри їхньої організації «Шаргород 
оперативний» стали його перши-
ми глядачами.

іван Леньо виставив відео піс-
ні у себе у фейсбуці 22 травня 
2022 року. Супроводив такими 
словами: «Це не пісня — це крик 
душі, який буде лунати доти, доки 
хлопці не повернуться живими 
додому».
а ще іван написав: «Знаково, що 
ми зняли відео на нову пісню, 
яку присвячуємо полку «азов». і 

додав: «ми переможемо, одно-
значно!»
На щастя, 215 «азовців» вдалося 
визволити з полону.
KOZAK SYSTEM дякує Вікторії квіт-
ці і глібу Широчкіну. «Ці двоє пре-
красних хіпстерів стали візуаліза-
торами наших «5 хвилин», «Три 
слова», «азов Сталь» «мольфар». 
Ви — наш скарб».

Валентина Велльган теж залишила 
відгук на нову пісню на сторінці 
у івана Леньо: «усіма фібрами 
душі бажаю, щоб ця пісня доли-
нула до героїв, яким вона присвя-
чена. упевнена, вони полюблять 
її, повернуться до нас сильні й 
дужі і міцно з подякою потиснуть 
руки, дорогі наші козаки KOZAK 
SYSTEM. Слава героям україни!»

вони повернуться і потиснуть вам руку, наші козаки!

«Це не пісня —  
це крик душі, який 
буде лунати доти,  
доки хлопці 
не повернуться 
живими додому»
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Вінницький ансамбль танцю 
«Радість» щойно повернувся з 
Німеччини. Там колектив дав сім 
концертів тривалістю 45–60 хви-
лин. Всі вони пройшли під бурх-
ливі овації глядачів. На концертах 
було багато глядачів з України, 
які тимчасово виїхали до Німеч-
чини після початку війни. Чимало 
дітей з нашої країни наразі на-
вчаються у місцевих школах.

— Одна українка, яка працює 
зараз у німецькій школі поміч-
ником вчителя, після концерту 
схвильовано говорила, що хотіла 
стримуватися, але сльози самі 
текли по щоках. Вона казала: 
«Це настільки хвилююче і гарно, 
що ви принесли частину Укра-
їни сюди, в Німеччину», — зга-
дав художній керівник ансамблю 
танцю «Радість» Віктор Бойко.

Багато концертів пройшли 
у школах для дітей різного віку. 
Вони відбувалися у величезних 
спортивних залах, в міському 
Будинку культури. Всі концерти 
закінчувалися майстер-класами 
із українського танцю.

Після закінчення програми 
відбувалися півгодинні спілку-
вання. Німецькі діти ставили 
питання нашим дітям.

— Їх цікавило, які улюбле-
ні страви українських дітей, 
скільки часу вони займаються 
танцями, чи важко навчитися 
виконувати складні трюки, обер-
тання. І, звичайно, запитували 
про війну в Україні. Як впли-
нула війна на наших дітей, що 
змінилося у їхньому житті? Чи 
ваші родини і родини ваших 
знайомих захищають Україну 
на фронті? Як змінилося ваше 
ставлення до росії? Як ви на-

вчаєтесь у школі під час війни? 
Було й багато інших запитань, 
на які наші діти давали ґрунтовні 
відповіді, — продовжує Віктор 
Бойко.

Також вінничани отримали 
велике задоволення, коли їх по-
знайомили із німецькими фоль-
клорними танцями у виконан-
ні чудового ансамблю «Річард 
Воссідло».

За словами вінничан, пере-
бування в Німеччині було над-
звичайно гарно продуманим та 
організованим. Окрім концертів, 
діти мали змогу гарно відпочи-
ти, познайомитися з цікавими 
місцями землі Мекленбург — 
Передня Померанія. Школярі 
побували в музеї-океанаріумі 
м. Штральзунд, в парку птахів 
в м. Марлоу.

— Парк птахів — це унікаль-
ний зоопарк, в якому живуть 

«ви принесли частину україни сюди, в німеччину»
багато видів дивовижних пер-
натих із різних куточків світу. Це 
контактний зоопарк, де птахів 
можна годувати з рук, чіпати, 
коли це можливо. Вони можуть 
сісти вам на долоню, на плече чи 
лікоть. У зоопарку також багато 
інших тварин: верблюди, лами, 
кози, кролики, лемури та ін. 
Особливо сподобались кенгу-
ру. Вони були ручні: дозволяли 
себе гладити, позували для селфі. 
А у концертному секторі зоопар-
ку діти подивилися дивовижну 
виставу, в якій взяли участь де-
сятки видів різних птахів, — каже 
Віктор Бойко.

Також вінницькі танцюристи 
побували на екскурсіях в м. Ріб-
ніц-Дамгартен, завітали до му-
зею бурштину, побували на екс-
курсіях в м. Штральзунд, Росток, 
каталися на літніх санках. Від-
відали музей історії німецького 

села, де зберігаються 300-літні 
будинки, старовинний млин, 
кузня, велосипеди різних епох, 
предмети побуту та багато інших 
цікавих та незвичних речей.

— Дякуємо нашим ЗСУ, за-
вдяки яким ми маємо змогу тан-
цювати, співати та прославляти 
нашу Україну по всьому світу. 
Після концерту одна із німець-
ких шкіл вирішила передати ко-
шти нашому колективу. Вони, 
за рішенням дітей та батьків, 
будуть передані для ЗСУ, — по-
відомив Віктор Бойко. 

Водій автобуса, який вперше 
бачив вінницький колектив, 
сказав: «Ви робите надзвичай-
но велику справу як для своїх 
дітей, так і виступаючи перед 
глядачами за межами країни. Бо 
не можна розказати краще про 
Україну, ніж показуючи україн-
ське мистецтво».

Під час зйомки кліпу у шаргороді. З місцем для кліпу 
визначилися одразу. Сумніву ні в кого не було — зніматимуть 
на Хресній дорозі

культуРа
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У нинішній військовий час 
багато батьків не поспішають 
віддавати своїх чад на спортив-
ні гуртки. Мовляв, на це грошей 
немає. Водночас у Вінниці діє 
17 спортивних шкіл із безкоштов-
ним навчанням!

Батькам лише іноді доводить-
ся витрачатися на закупівлю 
спортивної форми, інвентарю 
і поїздки на змагання. На тре-
нування запрошують юних ко-
рінних вінничан і вимушених 
переселенців.

високі резульТаТи
У багатьох вінницьких спор-

тшколах вихованці демонструють 
високі результати. Численні пе-
ремоги на чемпіонатах України, 
Європи та світу — це все про ви-
хованців міської комплексної ди-
тячо-юнацької спортивної школи 
«Вінниця». Сьогодні тут займа-
ються 600 спортсменів. У школі 
культивуються три види спорту: 
бокс, греко-римська боротьба і 
кульова стрільба.

— Міська комплексна дитя-
чо-юнацька спортивна школа 
«Вінниця» славиться своїми 
спортивними досягненнями, — 
каже голова комітету по фізичній 
культурі та спорту міської ради 
Сергій Краєвський. — Заняття 
проводяться у спортивних при-
міщеннях за місцем проживання, 
що дає змогу залучити дітей з усіх 
куточків міста до занять спортом.

— Над спортивним вихованням 
нашої молоді працюють 26 тре-
нерів-викладачів, — розповідає 
директор спортшколи «Вінни-
ця» Юрій Будяк. — Запрошуємо 
усіх бажаючих до себе на безко-
штовні заняття. Ми докладемо 
усіх зусиль, аби виховати нових 
чемпіонів.

який сПорТ оБраТи
Записати дитину до секції 

не складе труднощів. Але як 
не помилитися? Адже, окрім 
фізичної підготовки, малюк має 
отримувати від спорту ще й за-
доволення. Тому батьки пови-
нні поцікавитися у майбутнього 
чемпіона, яким видом він хотів 
би займатися. Якщо дитина, про-
ходивши кілька місяців, відмов-
ляється продовжувати заняття, 
не дорікайте. Краще з’ясуйте 
причини. Можливо, у малюка 
не склалися стосунки всередині 
групи.

Не варто реалізовувати амбі-
ції через дитину. Якщо дівчинка 
мріє стати балериною, навряд чи 
її захоплять заняття боксом або 
ушу. Потрібно, щоб вид, яким 
дитина буде займатися, відпо-
відав її характеру.

Важливу роль відіграє особис-
тість тренера, а також розуміння 
мети занять у секції. Не забувай-
те: особистий приклад завжди був 
найкращим способом навчання. 
Якщо батьки приділяють час за-

няттям спортом, то і дитина за-
любки тренуватиметься.

командна гра
Тренування у команді відмінно 

підійде для малюків з «моторчи-
ком». Допоможе знайти спільну 
мову з однолітками, стати більш 
відкритими. Командні види спор-
ту — волейбол, футбол, теніс, 
хокей, баскетбол. У них завжди 
багато руху, спілкування і весе-
лощів.

Приміром, хокей на траві у Ві-
нниці культивується на базі місь-
кої спортшколи № 1 і обласної 
спортшколи «Олімпія». На тре-
нування приймають дітей, по-
чинаючи із шести років.

Основна база хокеїстів — стаді-
он Центрального парку культури 
і відпочинку. Поруч, у адмінбу-
дівлі, знаходиться адміністрація 
двох спортшкіл. Хокей на тра-
ві — досить перспективний 
у спортивному плані вид. Адже 
вінницькі хокеїсти є призерами 
не лише всеукраїнських, але й 
міжнародних змагань, основою 
для всіх національних збірних.

краса і граЦія
Гімнастика є відправною точ-

кою на шляху до занять іншими 
видами спорту. Гарна постава, 
координація, зміцнені м’язи, гра-
ція і стрункість — ось результати 
старанних тренувань.

Спортивні танці та аеробіка — 
заняття для душі і найбезпечні-
ший спосіб прищепити дитині 
любов до здорового способу 
життя.

Фігурне катання — один із 
найбільш захоплюючих і краси-
вих видів. Але не варто забувати 
й про те, що це дуже травматич-
ний спорт, який вимагає концен-
трації та наполегливості. Фігурне 
катання розвиває координацію 
рухів, грацію.

для загального розвиТку
У секції карате, дзюдо та ушу 

можна сміливо записувати як 
хлопчиків, так і дівчаток. На-
вчитися постояти за себе ніколи 
не буде зайвим. У таких видах 
спорту відмінно розвиваються 
м’язова маса, координація і ре-
акція.

Такі види спорту, як плавання, 
шахи та шашки, підходять всім. 
Навіть найменші, ледь навчив-
шись ходити, можуть вчитися 
плавати з надувним колом у ба-
сейні. Обираючи водну стихію, 
батьки можуть бути впевнені, 
що у дитини не буде проблем із 
диханням і поставою.

враХовуємо 
ПроТиПоказання

Щоб визначитися з видом 
спорту, слід звернути увагу 
на протипоказання. Малюка 
з хронічними захворювання-
ми не варто віддавати до сек-
цій боксу, хокею, карате. Теніс 
протипоказаний дітям із плос-

беЗКоштоВні СпортиВні 
СеКЦії у ВінниЦі
Що обрати?  До міських і обласних 
дитячо-юнацьких спортшкіл запрошують 
юних вінничан і переселенців. Восени 
набір триває

костопістю, короткозорістю, 
виразковою хворобою. Заняття 
футболом і баскетболом можуть 
відвідувати діти з вадами серця, 
цукровим діабетом, але при цьо-
му навантаження варто скоротити 
до 50–60% від норми.

Від фігурного катання варто 
відмовитися тим, хто страждає 
високим ступенем короткозорос-
ті, а також хворобами легень і 
плеври. Якщо у дитини сколіоз 
або проблеми із серцево-судин-
ною системою, заняття аеробікою 
і гімнастикою краще обмежити.

споРт

Звитяги 
сумоїстів
 Кубок Європи з сумо розі-

грувався у м. Седльце (Поль-
ща). Там змагалися спортсмени 
з Таджикистану, Угорщини, 
Грузії, України і господарі 
килима. Вінницю представля-
ли вихованці міської дитячо-
юнацької спортшколи № 5.

Важа Даіаурі здобув золо-
ту медаль у ваговій категорії 
до 115 кг і завоював золо-
то в командних змаганнях. 
А в абсолютній ваговій ка-
тегорії він виборов срібло. 
На рахунку Ірини Гребен-
чук — бронзова медаль у ка-
тегорії до 73 кілограмів.

Коміки і 
ветерани проти 
рятувальників
 У Калинівці пройшов 

незвичний благодійний по-
єдинок з мініфутболу. Збір-
на коміків та ветеранів ФК 
«Нива»змагалися проти ко-
манди Головного управління 
ДСНС у Вінницькій області.

Із рахунком 6:6 закінчився 
основний час матчу. У серії 
пенальті перемогли коміки 
разом із ветеранами «Ниви». 
Під час матчу збирали кошти 
на придбання автомобіля для 
військових.

Серед учасників поєдин-
ку був відомий у минулому 
професіональний гравець, 
а нині — голова Асоціації 
футзалу Вінницької області 
Юрій Максименко.

— Всі змагання ми нині 
проводимо на підтримку 
Збройних сил України. Саме 
військові дають можливість 
спортсменам займатися улю-
бленою грою. Тому кожен 
матч і турнір — це можливість 
допомогти нашим воїнам, — 
сказав Юрій Максименко.

«Вполювали» 
медалі 
 У місті Замосць (Польща) 

розіграли Кубок Європи серед 
дорослих, юніорів та юнаків 
зі спортивної радіопеленга-
ції. Представники Вінницької 
міської дитячо-юнацької спор-
тивної школи № 2 здобули там 
шість нагород.  

Артем Степаніщев серед 
юніорів (категорія М19) заво-
ював одну золоту і дві срібні 
медалі в особистому заліку. 
А Станіслав Березовський в 
категорії юнаків (М14) посів 
високе п’яте місце.

Відзначився і їхній на-
ставник — заслужений тре-
нер України, майстер спорту 
міжнародного класу зі спор-
тивної радіопеленгації Сергій 
Зеленський. Серед ветеранів 
він став володарем трьох зо-
лотих медалей.

Вихованці Сергія Зеленсько-
го останнім часом досягають 
високих результатів. На їхньо-
му рахунку нещодавні перемо-
ги на чемпіонаті Балканських 
країн та Кубку Чорного моря, 
чемпіонаті світу і Кубку світу 
зі спортивної радіопеленгації.

короТко

5–6 років — художня гімнастика 
(дівчата), фігурне катання;
7 років — гімнастика (хлопці), 
синхронне плавання, теніс, ае-
робіка;
8 років — гольф, футбол, баскет-
бол, лижі;
9 років — легка атлетика, сно-
уборд, волейбол, біатлон, хо-
кей, регбі;
10 років — велоспорт, кінний 
спорт, фехтування.

коли починати

організація директор Телефон види спорту адреса
міська ДЮСШ 
№1

Сергій олек-
сандрович 
Таранчук 

67-55-76, 
67-12-47 

Легка атлетика, ху-
дожня гімнастика, 
хокей на траві, 
настільний теніс

Хлібна, 1

міська ДЮСШ 
№2

максим 
михайлович 
Фільварків 

67-36-86 Веслування на 
б/к, спортивне 
орієнтування, 
радіоспорт, веслу-
вальний слалом, 
тхеквондо (ВТФ)

узвіз Бузький, 33

міська ДЮСШ 
№3

Людмила 
григорівна 
маршук

67-32-85 Велоспорт, волей-
бол, гандбол

Театральна, 24

міська 
СДЮСШор з 
баскетболу

олександр 
миколайович 
аносов 

69-79-68 Баскетбол Пирогова, 4

міська ДЮСШ 
№5

Світлана 
анатоліївна 
колесник 

67-26-44 Важка атле-
тика, дзюдо, 
самбо, сумо, 
вільна боротьба, 
пауерліфтинг

Хлібна, 1

міська ДЮСШ 
№6

микола 
миколайович 
Боднар 

 67-01-46 Шахи, шашки Театральна, 24

міська 
комплек-
сна ДЮСШ 
«Вінниця»

Юрій 
Леонтійович 
Будяк 

55-68-67 Бокс, греко-
римська боротьба, 
стрільба кульова. 

Замостянська, 16 

СДЮСШор з 
веслування ім. 
Ю.рябчинської

роман Павло-
вич копи-
стинський 

67-29-41 Веслування на 
б/к, веслувальний 
слалом

князів 
коріатовичів, 123

ВоДЮСШ з 
волейболу

Віталій 
іванович 
Дімітрієв 

52-09-40 Волейбол г. арабея, 3а, 
каб. 214

ВоДЮСШ 
зі складно-
координа-
ційних видів 
спорту

Наталя 
олександрівна 
голяк 

 67-72-03 Спортивна 
акробатика,стрибки 
на батуті

Червоно-
хрестівська, 11

ВоСДЮСШор 
з хокею на траві  
«олімпія»

Валерій 
Васильович 
Сергеєв 

61-14-21 Хокей на траві Хлібна, 1

оДЮСШ 
«інваспорт»

Валерій 
Петрович 
Вольський 

53-16-67, 
54-14-69

Легка атлетика, Бо-
ротьба греко-римсь-
ка, дзюдо,бадмінтон, 
легка атлетика, 
пауерліфтинг, 
плавання, біатлон, 
тхеквондо

 миколи оводо-
ва, 105  

 ВоДЮСШ 
«колос»

Вадим 
андрійович 
мохник 

52-08-61, 
52-09-65

Велоспорт, дзюдо, 
самбо, греко-римсь-
ка боротьба, важка 
атлетика, тхеквондо 
ВТФ, бадмінтон, 
пауерліфтинг

г. арабея, 3, каб. 
226каб. 228-229 

СДЮСШор з 
легкої атле-
тики

Валерій 
Станіславович 
Швець 

67-44-16 Легка атлетика г. арабея, 3, каб. 
202

ВоДЮСШ 
з футболу 
«Нива»

ігор Федоро-
вич коваль 

52-09-55 Футбол г. арабея, 3, каб. 
220-221 

ВокДЮСШ Володимир 
Володимиро-
вич алексан-
дренко

067-955-
50-90

Бадмінтон, бокс, 
боротьба греко-
римська, боротьба 
самбо, дзюдо, ве-
лоспорт, естетична 
групова гімнастика, 
карате кіокушинкай. 
кікбоксинг (ISKA). 

Я. Шепеля, 23

ВоДЮСШ зі 
стрільби

Віктор 
Леонідович 
Щерба 

097-951-
37-94

Стрільба кульова, 
стрільба стендова, 
стрільба з лука

Соборна, 72, к. 
216

ДиТЯЧо-ЮНаЦькі СПорТиВНі ШкоЛи ВіННиЦі
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хлопцям терміново потрібен був 
теплий одяг, — каже Анастасія 
Дуліна.

як заПускали вінниЦький 
ЦеХ

У Вінниці швейний цех запус-
тили 5 жовтня. Цьому переду-
вав місяць підготовки та пошуку 
приміщень. Анастасія згадує, що 
посадовці Вінницької міськра-
ди їх не тільки консультували, 
а й фактично «за руку водили» 
і показували вільні для оренди 
приміщення.

Поки на підприємстві є 20 ро-
бітниць. Тут працюють, переваж-
но, вінничанки.

— Нам вдалося залучити до ро-
боти персонал з Харкова, який 
ділиться своїм досвідом і допома-
гає налагодити робочі процеси, — 
говорить Андрій Дулін. — Щоб 

кожна швачка знала, як і що вона 
має у нас робити.

— Зараз маємо 15 людей з 
Вінниці. А загалом виробни-
цтво розраховане на 50 робочих 
місць, — додає Анастасія.

Питаю, а чому власне обрали 
Вінницю, а не переїхали повніс-

ВаЛерій Чудновський, 
миХайЛо курдюков, ria, 
(063)7758334

— Сподіваюсь, що через війну 
ми не будемо більше переїжджа-
ти, — каже Андрій Дулін.

Він разом із дружиною Анас-
тасією, ще у 2008 році започат-
кували бренд Anabel Arto. Пер-
шим містом виробництва став 
Луганськ, звідки вони родом і 
звідки вони виїхали у 2014 році 
до Харкова.

Але, знову через російську 
агресію, їм довелося покинути й 
Харків. Частково перемістились 
до Червонограда, що на Львів-
щині, та до Вінниці.

Харків ПраЦює в укриТТі
— Поки інші сподівалися, 

що усе швидко закінчиться, ми 
почали планувати переїзд. Уже 
на наступний день, після 24 лю-

того, відбулися перші наради, 
розмови з працівниками, підго-
товка техніки для перевезення, 
пошук місць, — згадує Андрій.

Перевозили свої агрегати мі-
кроавтобусами. Андрій Дулін 
говорить, що, на щастя, швейні 
машинки — це не багатотонні 
преси, тому їхнє транспортуван-
ня було відносно нескладним: 
розібрали, склали в машину і 
поїхали.

Відтак у перші місяці після 
початку повномасштабної війни 
виробництво бренду запустили 
в Червонограді, що на Львів-
щині. Кілька днів тому почали 
працювати у Вінниці.

— У Харкові ми також продо-
вжуємо працювати, наскільки 
це дозволяють умови. З перших 
днів допомагали нашим захис-
никам — відшивали для них 
білизну, комплекти військо-
вої форми, бо тоді була зима і 

підприЄмСтВо родом З 
луганСьКа даЄ роботу шВачКам
переселенці  Через військову агресію 
росії бренд одягу Anabel Arto двічі міняв 
місто роботи. Запускалися в Луганську. 
Після 2014 року переїхали до Харкова, 
звідки навесні цього року перевезли 
виробництво на Львівщину. Нещодавно 
відкрили швейний цех у Вінниці. Скільки 
тут працює вінничанок, що відшивають 
та чи є вакансії?

тю на Львівщину?
— Бо Вінниця — це «золота 

середина». У міста чудове гео-
графічне розташування та тут 
багато професійних закладів, які 
готують кваліфікованих швачок. 
До того ж, до західної частини 
України переїхало багато під-
приємств і там вже тіснувато 
та занадто висока кон’юктура 
на ринку праці, — пояснює Ан-
дрій Дулін.

Чи БеруТь Ще людей 
на роБоТу?

На перспективу вінницький 
цех відшиватиме 15 тисяч комп-
лектів жіночої білизни на місяць. 
Її продаватимуть майже в сотні 
бутиків в Україні, з яких шість 
знаходяться у Вінниці. Також є 
замовлення з-за кордону, серед 
яких з Болгарії та Польщі.

— Ми маємо сподівання, що 
нам вдасться швидко налаго-
дити виробництво і набрати 
персонал, — говорить Анастасія 

Дуліна. — Бо, наприклад, у Чер-
вонограді на 100-відсотокову по-
тужність виробництва нам вда-
лося вийти за три місяці. І це 
швидше, ніж ми очікували.

— А в росію продаєте свою 
продукцію? — питає журналіст.

— Ні. Припинили зв’язки з 
цією країною після 2014 року, — 
відповів Андрій Дулін.

Чи є ще вакансії у вінницькому 
цеху? Засновники бренду Anabel 
Arto Андрій та Анастасія Дуліни 
кажуть, що робота знайдеться для 
досвічених швачок.

— Ми поки що не готові брати 
людей без досвіду, щоб навчати 
у себе. Але безперечно, трохи зго-
дом відкриємо навчальний центр 
при виробництві й будемо роз-
ширяти цех у Вінниці, — сказали 
підприємці.

Звертатися з питань щодо 
роботи на Anabel Arto, можна 
за цим номером телефону:

066–014–91–87, Олена Воло-
димирівна.

Станом на 7 жовтня у Вінниці 
вже є 155 підприємств, які пе-
реїхали з постраждалих від ві-
йни регіонів. Про це на своїй 
facebook-сторінці повідомив за-
ступник міського голови андрій 
очеретний.
«маємо 1 тисячу 5 новостворе-

них робочих місць», — написав 
посадовець.
мер Вінниці Сергій моргунов за-
уважив, що бізнес-переселенцям 
готові допомагати на всіх етапах.
«Спільно з бізнесом нам потріб-
но тримати економічний фронт, 
який такий важливий для Пере-

моги», — додав міський голова 
на своїй facebook-сторінці.
Щоб взяти участь у програмі ре-
локації підприємства, заповніть 
заявку. інструкція розміщена 
на сайті міністерства економіки 
україни за цим посиланням: cutt.
ly/5BjS2BU.

у вінниці вже понад 150 релокованих бізнесів

Цех продовжує 
працювати й 
у харкові, з укриття. 
Там, зокрема, 
відшивають військову 
форму

на підприємстві працює 15 вінничанок. Поки в Anabel 
Arto готові брати лише досвідчених швачок, але невдовзі 
відкриють навчальний центр
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ВаЛерій Чудновський, ria, 
(063)7758334

Навесні цього року вулиця 
Маяковського у Вінниці отрима-
ла нову назву — Синьоводська. 
Цей топонім є присвятою Битві 
при Синіх Водах, що відбулася 
660 років тому — восени 1362-го.

Наслідком Синьоводської бит-
ви стало звільнення Поділля з-під 
влади Золотої Орди та перетво-
рення Вінниці зі звичайного по-
селення на середньовічне місто, 
розповідають в «Музеї Вінниці».

«Після монгольської навали 
в 1240-х територія сучасної Ві-
нниччини опинилася під владою 
ординців і перебувала під управ-
лінням баскаків — намісників хана 
Золотої Орди та місцевих отама-
нів. Вважається, що ця влада була 
номінальною і зводилася лише 
до збору данини, — оповідають 
історики. — В середині 14 століття 
Велике князівство Литовське роз-
ширювалось на південь і дійшло 

до Поділля. Восени 1362 року біля 
річки Сині Води (територія сучас-
ної Кіровоградщини, річка тепер 
називається Синюхою) відбулося 
зіткнення литовсько-руського і та-
тарського військ».

Литовсько-руське військо очо-
лював князь Ольгерд Гедимінович, 
а в татар було троє воєначальни-
ків: ханські намісники на Поділлі 
Хаджибей, Кутлугбей і Дмитро. 
Деякі дослідники вважають, що 
битва тривала з кінця вересня 
по кінець грудня. Зрештою тата-
ри зазнали поразки та відступили 
на південь.

«Після 120 років ординського 
панування Поділля було звільне-
но. Князь Ольгерд передав його 
в управління своїм племінникам, 
учасникам Синьоводської битви 
братам Юрію, Федору, Олексан-
дру і Костянтину Коріатовичам. 
Згідно з літописом, вони «увійшли 
в приязнь з отаманами, почали 
боронити Подільську землю від 
татар, а баскакам данини вже 

не давано», — йдеться в розпо-
віді «Музею Вінниці».

Вважається, що Коріатовичі 
взялися за розбудову та укрі-
плення Вінниці, через що у місті 
з’явився перший дерев’яний за-
мок. Як зазначає історик Віталій 
Михайловський, Поділля у другій 
половині 14 століття поступово 
перетворилося у новий історичний 
регіон — Подільське князівство 
під владою князів Коріатовичів.

«Варто зазначити, що це від-
булося там, де раніше не було 
нічого подібного. В часи Русі тут 
не існувало жодних удільних кня-
зівств, є лише згадки про окремі 
міста біля Дністра та Південно-
го Бугу. А подальша ординська 
навала не сприяла розвитку та 
заселенню Поділля. Тому, після 
Синьоводської битви, загальне 
уявлення про цей край не зміни-
лося», — підкреслюють в «Музеї 
Вінниці».

У 1370–80 роках край розвивав-
ся, але доволі повільними темпа-

історики розповіли, яке для вінниці мала значення 
Битва при синіх водах

ми: на захист торговельних шляхів 
будували мережі дерев’яних фор-
тець, Коріатовичі надавали приві-
леї краківським купцям на веден-
ня торгівлі на території Поділля.

«А татарська загроза ще впро-
довж довгих років залишалася 
одним з визначальних факторів 
у історії Поділля», — йдеться в до-
писі «Музею Вінниці».

логому схилу, на правому бере-
зі річки Вишні. У цьому селі є 
дерев’яна корчма, яка перебу-
ває в оренді у євреїв за 1 тисячу 
300 польських злотих.

Панська дерев’яна ґуральня, 
у якій сидка вина здійснюється 
на три невеликі котли…

Селянські хати розташовані 
за їхнім звичаєм не регулярно, 
а селяни, які там живуть, досить 
заможні. Кряж землі сіро-піща-
ний та частково глинистий. Це 
поселення оточене з усіх сторін 
орними полями».

За письменними свідченнями, 
на кінець 18 сторіччя у Вишні 
мешкали 175 людей: дев’ять єв-
реїв, 15 підданих та 151 вільний 
орендар, яких в описі називають 
«шляхетством, що на чужій землі 
живе і платить чинш».

ВаЛерій 
Чудновський, ria, 
(063)7758334

Сучасний мі-
крорайон Пиро-
гове раніше був 

однойменним селом. А ще ра-
ніше це село називали Вишнею 
з присілками Людвиківка та 
Шереметка. Найбільш ймовір-
ний час заснування Пирогово-
го — кінець 16 століття, про що 
розповіли на facebook-сторінці 
«Музею Вінниці».

Засновником села вважається 
вінницький староста Єжи Струс, 
який заснував поселення напри-
кінці 16 століття на родючих зем-
лях поряд із річкою Вишня.

«Перша офіційна згадка про 
село Вишня датована 1604 роком: 
в інвентарі Вінницького старо-
ства воно зафіксоване як «нове 
замкове сільце» за 2–3 кілометри 
від Вінниці. Паралельно у до-
кументах вживались такі назви 
цього села — Вишня, Вишень-
ка, Вишеньки, — йдеться в до-
писі музейників. — У 1616 році 
в «новій осаді» Вишні проживали 
10 осілих селян. Уже в 1629 році, 
за описом Вінницького старо-

ства, у селі проживало 11 під-
даних, а на прилеглій річці діяло 
два млини».

село належало 
Польському ПоміЩику

Топографічний опис По-
дільської губернії 1799 року, 
створений після окупації краю 
російською імперією, також за-
фіксував село Вишня. Але вже 

у статусі приватного поселення.
Воно належало успішному під-

приємцеві того часу, польському 
поміщикові Проту Потоцькому 
і перебувало в оренді у любачів-
ського підстолія Йосифа Серед-
ницького за 48 тисяч 166 поль-
ських злотих. Далі у «Музеї Ві-
нниці» з архівних матеріалів да-
ють опис тодішнього стану села:

«… має розташування частково 
на узвишші, але більше по по-

пирогоВе ЗдаВали В оренду 
За 48 тиСяч польСьКиХ ЗлотиХ
історія мікрорайону  ймовірний 
час заснування Пирогового — кінець 
16 сторіччя. Тоді його називали Вишнею, 
на честь однойменної річки. Щоб 
сформувати це «нове замкове сільце», 
вінницький староста наказав відбирати 
землі, які вважалися родючими, у міщан. 
Що було в селі? Скільки було мешканців? 
і кому це поселення, разом із селянами, 
передали в оренду?

Польському поміщикові Про-
ту Потоцькому також належали 
присілки до Вишні — Людвиківка 
та Шереметка.

Про сусідів Пирогового
Людвиківка розташовувалась 

на обидвох берегах річки Вишні. 
Там теж була дерев’яна корчма 
і млин. Водночас у цьому селі, 
на правому березі річки існував 
панський маєток «при якому 
була клуня з сараєм, комора 
для зберігання зерна, стайня і 
сарай для худоби».

Підданих селян у Людвиків-
ці нараховувалося 151, євре-
їв — шість, а вільних орендарів 
(шляхетства) — 20.

«Селяни, які живуть у цьому 
поселенні, посередньо заможні, 
а хати їхні розташовані з неве-

ликими городами поруч», — 
йдеться в топографічному описі.

Шереметка була населена ще 
більше: станом на 1799 рік тут 
проживали 343 людини.

З трьох сторін присілок був 
оточений орними полями, 
а з четвертого невеликим лі-
сом. Також у селі була церква 
«дерев’яна, досить стара, пере-
ведена з унії в греко-російське 
сповідання в 1795 році в ім’я 
Покрови Пресвятої Богородиці».

У церкви не було дзвіниці, 
натомість три дзвони просто 
підвісили на стовпах. Будинок 
для проживання церковнослу-
жителів називали школою, бо 
там навчали дітей. Окремо від 
нього розташовувався дім свя-
щенника з трьома невеликими 
городами.

Перша згадка 
датована 1604 роком: 
село зафіксоване як 
«нове замкове сільце» 
за 2–3 кілометри від 
Вінниці

на місці колишнього села вишня тепер розташований приватний  
сектор. Пирогове приєднали до Вінниці в 1972 році як один із мікрорайонів

картина артура орльонова «Битва на синіх водах». 
Проти орди виступило литовське військо
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— Не можу говорити, що існу-
ють якісь чіткі правила поведінки 
зі звільненими людьми. Однак є 
певні рекомендації: однозначно 
не варто розпитувати про події, 
що відбувалися в полоні, якщо 
людина сама не хоче це обговорю-
вати. Інакше це сприйматиметься 
нею, як порушення внутрішніх 
кордонів, а ми ж навпаки хоче-
мо відновити цілісність їхнього 
внутрішнього «Я», — продовжує 
психологиня. — Ми маємо про-
являти толерантність, розуміння та 
підтримувати цих людей. З досвіду 
нашої гарячої лінії можу сказати, 
що найкраще колишнім поло-
неним взаємодіяти з близькими 
людьми. Адже саме вони зазвичай 
мають досвід підтримки, знають, 
що для цієї конкретної людини 
важливо, та які переживання ця 
людина мала, принаймні до того, 
як потрапити в полон.

Близькі чи рідні можуть спи-
ратися на свій попередній досвід 
спілкування, а також на поточний 
стан людини. Якщо близька лю-
дина хоче, щоб їй допомагали, ви 
це зрозумієте. Якщо ні — також. 
Деякі люди хочуть допомогти, 
не помічаючи, як вдаються до гі-
перопіки, а для людини, яка по-
вернулася з полону, це може бути 
неприємним. Тому, на думку пси-
хологині, потрібно завжди слідку-
вати за зворотним зв’язком, який 
ви отримуєте. Дивіться, як людина 
реагує на ваші вчинки, слова та 
поведінку, й коригуйте їх відпо-
відно до реакції.

не заБирайТе в людей… 
руТину

Людям, які постійно перебува-
ють поряд із колишніми полоне-
ними, також може знадобитися 
підтримка. Якщо ви відчуваєте, 
що не справляєтеся, Олена радить 
приєднатися до груп підтримки, 

миХайЛо курдюков, 
ria, (095)1039671

У вересні Україна 
повернула з росій-
ського полону по-
над двісті людей, 

більшість із них — військові полку 
«Азов». Серед них були й вінни-
чани. Однак у неволі досі зали-
шається кілька тисяч захисників 
та захисниць, а також цивільних, 
волонтерів, медиків. На усіх них 
вдома також чекають рідні та 
близькі. І усіх їх також неодмін-
но звільнять.

Проте з полону люди не повер-
таються без психологічних травм. 
Більшості колишніх полонених до-
водиться починати життя наново. 
Допомагати їм у цьому, завдання 
перш за все їхніх близьких. Ось 
тільки як це робити? Які теми кра-
ще не зачіпати? Як не нашкодити 
та не відвернути від себе близьку 
людину? Як, врешті-решт, не ви-
горіти самим?

Про ці та інші питання ми по-
говорили з головною фахівчи-
нею гарячої лінії «Українського 
ветеранського фонду» Оленою 
Лашко.

— Полон — це завжди про по-
рушення прав та свобод, кордонів 
людини, — говорить психологи-
ня. — Після потрапляння у полон, 
світогляд може повністю розсипа-
тися. З’являється багато невизна-
ченості, втрачається контроль над 
життям. Звичними стають пані-

ка, страх, розгубленість, тривога, 
втрата довіри до людей та загалом 
до світу. Світ перестає бути без-
печним місцем.

Чимало залежить і від обставин: 
людина цивільна або військова, 
в яких умовах утримується, як з 
нею поводяться, чи має вона хво-
роби, поранення та багато іншого.

Коли люди повертаються з по-
лону, вони, звісно, відчувають 
емоційне полегшення. Та зара-
зом і невизначеність стосовно 
свого майбутнього. Олена каже, 
що їм нерідко доводиться пере-
глядати цінності й будувати нову 
ідентичність. Тому дуже важливо, 
щоб повернувшись, людина від-
чувала підтримку, за допомогою 
якої вона зможе швидше відно-
вити своє відчуття волі, відчути 
себе господарем власного життя.

не варТо розПиТуваТи Про 
Полон

Олена Лашко говорить, що важ-
ливо розуміти, що людина, яка 
повертається з полону — це лю-
дина, яка вижила в екстремальних 
умовах. Це, за її словами, певною 
мірою вже є героїчним. Багато хто 
думає, що цих людей потрібно ре-
інтегрувати до суспільства, та на-
справді це суспільство має йти на-
зустріч цим людям. До прикладу, 
зараз багато говорять про вихован-
ня дітей таким чином, щоб вони 
не боялися людей без кінцівок, 
яких зустрічатимуть на вулицях. 
Це все про прийняття інших.

яК СпілКуВатиСя З тими, 
Хто поВернуВСя З полону?
поради фахівця  Просто зараз тисячі 
українців переживають у полоні тортури, 
знущання, голод та відсутність лікування. 
україна робить усе — аби повернути 
бранців додому. Це обов’язково 
станеться. однак після повернення 
людям доведеться заліковувати свої 
психологічні травми, а їхнім рідним — 
шукати шляхи, як порозумітися із ними. 
Попросили психологиню дати кілька 
практичних порад, як це зробити

в онлайн чи очно. Це важливо, 
тому що таким чином можна по-
бути серед людей зі схожим до-
свідом, перестати думати, що ви 
наодинці зі своєю проблемою. 
Та якщо ви відчуваєте, що добре 
справляєтеся самостійно, то ніку-
ди звертатися не потрібно.

— Я раджу бути більш спо-
стережливими, аби розуміти, що 
саме потребують близькі, які по-
вернулися з полону. Деяким із них 
болісно заводити будь-які розмови 
про полон, а комусь нормально 
говорити на ці теми, ділитися пе-
реживаннями, — говорить Олена 
Лашко. — Допомогти також може 
узгодження своїх майбутніх кроків. 
Наприклад, перед тим, як диви-
тися кіно, потрібно дізнатися, чи 
не буде воно травматичним для 
людини: імена героїв фільму, які 
можуть нагадувати чиїсь позивні, 
локації фільму, які асоціювати-
муться з назвами місць з полону, 

де, скажімо, вороги катували по-
лонених.

Полон — це позбавлення волі. 
Тому не варто обмежувати люди-
ну в буденних справах, так званій 
рутині, якщо, звісно, вона хоче їх 
робити: застеляти ліжко, викида-
ти сміття, мити посуд, готувати 
тощо. Навіть якщо ви хочете для 
людини робити якнайкраще, все 
одно не варто брати на себе заве-
лику відповідальність над чужим 
життям, залиште це їй.

Якщо ваша близька людина 
поводить себе адекватно, гово-
рить, що справляється, не варто 
нав’язувати їй походи до психо-
терапевта. Дайте їй можливість 
«полагодити» себе самостійно. 
Можливо, в якийсь момент вона 
сама відчує, що потребує такої до-
помоги. Якщо ж ви бачите, що 
людині не стає краще, тоді варто 
задуматися про звернення до від-
повідних фахівців.

Фахівці «українського ветерансько-
го фонду» займаються підтримкою 
ветеранів, їхніх родин і всіх, хто 
страждає від війни, через гарячу 
лінію. Ви можете звертатися до них 
по допомогу 24/7 за телефоном: 
0 800 33 20 29
мета роботи гарячої лінії «україн-
ського ветеранського фонду»:

надання термінової допомоги 
в кризових ситуаціях під час ро-
сійсько-української війни;
працевлаштування фахівців, які 
будуть отримувати досвід роботи 
з ветеранами, а також підтримува-
тимуть економіку україни;
адаптація ветеранів війни до ци-
вільного життя.

Про гарячу лінію

«Однозначно не варто 
розпитувати про 
події, що відбувалися 
в полоні, якщо людина 
сама не хоче це 
обговорювати»

ЛариСа олійник, ria, (068)0060772

Війна з росією сформувала нові 
виклики у підготовці медичних 
кадрів. З наступного року в ме-
дичному коледжі в Погребищі 
планується розпочати навчання 
медичних працівників військово-
го спрямування. Кількість місць 
буде залежати від державного за-
мовлення.

Навчання проходитиме за схе-
мою: 3 роки — студент, 4-й рік — 
курсант. Медичний бакалавр — 
таку спеціальність матимуть ви-
пускники закладу.

У рамках робочої поїздки 
до Погребищенської територіаль-

ної громади, начальник обласної 
військової адміністрації Сергій 
Борзов разом із керівниками 
профільних департаментів ОВА 
ознайомився з навчально-прак-
тичною базою Погребищенського 
медичного фахового коледжу.

«В медичному коледжі у Погре-
бищі навчаються діти з Вінниці, 
що є для мене показником висо-
кої якості освіти, — сказав Сергій 
Борзов. — Студенти живуть у гур-
тожитку і користуються можли-
востями потужної навчальної 
бази та фахового викладацького 
колективу, — а це для середнього 
рівня медичної освіти сьогодні 
чи не найважливіше».

Начальник Української вій-
ськово-медичної академії, доктор 
медичних наук, професор Валерій 
Савицький вніс пропозицію про 
необхідність повернення військо-
во-медичної підготовки у вузи та 
у медичні коледжі, аби правильно 
лікувати вогнепальні поранення, 
травми, пов’язані з війною.

«Військова медицина більш 
жорстка, ніж цивільна: пора-
нений отримує першу допомо-
гу на полі бою, далі проходить 
по етапах медичної евакуації, де 
виконується певний обсяг допо-
моги, — сказав Валерій Савиць-
кий. — Тож лікар, який приймає 
на лікування пораненого, чітко 

на вінниччині планують відновити підготовку 
військових медиків. Почнуть із Погребища

розуміє, що йому вже зроблено».
Директор Погребищенського 

медичного фахового коледжу 
Олександр Гаврилюк зазначив, 
що заклад готовий до співпраці 
з Українською військово-медич-
ною академією. Він також додав, 
що матеріально-технічна база і 
методичне забезпечення навчаль-
ного закладу сприяє якісній під-
готовці спеціалістів.

«Ми будемо навчати студен-
тів першого, другого і третього 
курсу, — сказав Олександр Гав-
рилюк. — І, можливо, вже на чет-
вертому і п’ятому курсі вони 
зможуть продовжити підготовку 
в Українській військово-медичній 

академії та отримають відповідну 
кваліфікацію».

Співпрацю закладів медичної 
освіти Вінниччини з Українською 
військовою академією Сергій 
Борзов бачить досить перспек-
тивною.

«Війна робить виклики у всі 
сфери життя, — відмітив началь-
ник ОВА. — Медична — одна з 
перших, яка це відчула. І ми, від-
повідно, повинні їх вирішувати. 
Впевнений, що підготовка вій-
ськових медиків середньої лан-
ки, тобто медичних бакалаврів, 
є дуже потрібною сьогодні. Ві-
нниччина має для цього відпо-
відну базу».

Психологиня олена лашко: «Після потрапляння у полон, 
світогляд може повністю розсипатися, адже втрачається 
контроль над життям»
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ТеаТр СадовСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

За двома зайцями
Комедія
13.10, поч. о 17.30

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

дім, у якому переночував Бог
Лірична комедія
15.10, поч. о 17.00

квітка з чарівної рукавички
Казка-притча
15.10, поч. о 12.00

ШvЛ
Сцени з сімейного життя
18.10, поч. о 17.00

Маруся Чурай
Поема для театру
20.10, поч. о 17.30

Bon appetit, або гарнір по-французьки
Комедія
21.10, поч. о 17.30

красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл
22.10, поч. о 12.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
22.10, поч. о 17.00

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма.
25.10, поч. о 17.00

Чай з м’ятою чи лимоном?
Коли щось пішло не так. 27.10, поч. о 17.30

Політ над гніздом зозулі
П’єса. 28.10, поч. о 17.30

Потрібен брехун
Комедія. 29.10. поч. о 17.30

ТеаТр ЛЯЛьок
(театр тимчасово показує свої вистави у при-
міщенні коледжу мистецтв ім. Леонтовича 
за адресою: вул. Симона Петлюри, 40)

Наш веселий колобок
Казка-комедія
15.10, поч. об 11.00 та 13.00

Мишка та рожева стрічка
Казка-гра
16.10, поч. об 11.00 та 13.00
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Прибулець з майбутнього
Фентезі. 12.10, поч. о 10.00, 16.30, 20.30
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)

королева — воїн
Історична драма
12.10, поч. о 10.10, 12.10, 14.50, 17.30, 20.10
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Хроніки веспер
Драма. 12.10, поч. о 14.10, 18.40
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Як вони біжать
Комедія. 12.10, поч. о 10.00, 20.50
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Усміхайся
Трилер
12.10, поч. об 11.00, 13.20, 15.40, 18.00, 20.20
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Чоловіки на межі нервового зриву
Комедія. 12.10, поч. о 12.00, 20.40
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
квиток до раю
Комедія. 12.10, поч. о 9.50, 10.50, 12.00, 13.00, 
14.10, 15.10, 16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 20.40
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Інопланетянка
Анімація. 12.10, поч. о 9.40, 11.30, 13.20, 15.10, 
17.00, 18.50
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)
Швидкісний поїзд
Екшн. 12.10, поч. о 12.50, 15.20, 17.50
З 13.10 довідка за тел. (096)00035050)

родиНа
(Вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)
Хроніки веспер
Драма 12.10, поч. о 16.00
королева — воїн
Драма.12.10, поч. о 10.00, 18.00
Пухнасті бешкетники
Анімація. 12.10, поч. о 12.30
галас джунглів
Анімація. 12.10, поч. о 14.20
Тед мандрівник. Закляття мумії
Анімація. 13.10–19.10, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
Максим оса: Золото песиголовця
Козацькі пригоди. 13.10–19.10, поч. о 14.00, 18.00

кІНоТеаТр «CInemA CITI»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)
королева — воїн
Історична драма
12.10, поч. о 12.00, 14.00, 14.35, 17.10
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Прибулець з майбутнього
Фентезі. 12.10, поч. о 15.15, 19.20
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Як вони біжать
Комедія. 12.10, поч. о 14.50, 17.20, 20.00
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Хроніки веспер
Драма. 12.10, поч. о 19.00
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Усміхайся
Трилер. 12.10, поч. о 12.40, 16.50, 19.15
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
квиток до раю
Комедія. 12.10, поч. о 12.20, 14.30, 16.40, 20.15
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
аватар
Фантастика. 12.10, поч. о 12.10, 16.40
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Я працюю на кладовищі
Драма. 12.10, поч. о 18.00
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Соник 2
Анімація. 12.10, поч. о 13.00
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Швидкісний поїзд
Екшн. 12.10, поч. о 15.15, 17.45
З 13.10 довідка за тел. 0800308111
Посіпаки: гравітація
Анімація. 12.10, поч. о 14.00, 16.00
З 13.10 довідка за тел. 0800308111

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

КІно

виставка «Наші Хвостики. варта добра»
В краєзнавчому музеї відкрилась неймовірна ви-
ставка, яку мають побачити всі.
Українці у часи суворих випробувань, які випали 
на долю нашої країни, показали себе як згуртована 
нація людей, готових завжди прийти на допомогу. 
Одним із маркерів сучасних подій є зворушливі ви-
падки ставлення до тварин, які показали величезний 
ступінь добра та емпатії українців до наших постій-
них супутників.

Виставка творів анімалістичного жанру є ще одним 
підтвердженням цієї риси.
Тема доброго ставлення до тварин об’єднала 
в експозиції різні творчі техніки і мистецькі на-
прями. Традиції подільської кераміки і сучасні 
сюжети поєднані у творах викладачів та студентів 
Тульчинського Фахового Коледжу Культури. Ані-
малістичний жанр у техніках авторської ляльки 
представили учні Центру «Барви України». Декора-
тивну анімалістику презентували юні автори студії 
«Чеширський кіт».

Низку зворушливих образів створили учні Вінницької 
дитячої школи мистецтв, у тому числі цілу портретну 
галерею пса Патрона і котів — воїнів ЗСУ.
На виставці панує тепла атмосфера, позитивні 
емоції, які нам всім зараз дуже потрібні, але крім 
цього відвідувачі можуть допомогти вінницьким зо-
оволонтерам, зокрема муніципальному притулку для 
тварин, коштами, що будуть зібрані з продажу робіт, 
представлених в експозиції.
Побачити найдобрішу виставку можна 
до 23 жовтня.

ВистаВКа

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

Степан гіга з 
концертом «Золото 
карпат»
Його хіти стали справ-
жніми шлягерами цілої 
епохи! Улюбленець жінок, 
народний артист України 

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

Стендап-шоу зі 
збором коштів для 
ЗСУ
Запрошуємо вас на виступ 
двох чудових коміків.
Фелікс Редька, який займа-
ється гумором вже більше 

5 років і живе в Сумах. Всього 30 км від росії. 
Фелікс має власний ютуб-канал, на якому першим 
випустив стендап про воєнні часи в бункері. 
Також має ютуб-проєкт про несправнього мера 
Анатолія Почечуна — де Фелікс виступає голо-
вним актором.
Тарас Яремій, який вже більше 5 років займається 
гумором на заході і живе за 30 км від Польщі. Тарас 
брав участь у регіональній Лізі Сміху, першим зі 
стендап коміків став знаменитим у ТікТок. Чоловік з 
унікальною харизмою. Володар справжнього чоло-
вічого голосу. Тарас також має власний ютуб-канал, 
який активно розвивається.
Хлопці давно дружать, вже виступали разом і тепер 
їдуть у Всеукраїнський тур у 30 міст, який назива-
ється: Схід та Захід давно разом! І 19 жовтня хлопці 
будуть у Вінниці. Тарас розкаже історії з галицьким 
присмаком, традиціями і поділиться трохи культу-
рою, в якій він виріс. Фелікс підготував жарти про 
схід України, людей та життя.
Чим вони відрізняються? А нічим, всі ми українці і 
нема чого нас розділяти. Прийдіть, послухайте та 
зрозумійте це на власному досвіді.
Початок о 19.00 в креативному просторі «Артинов».

комедія «Про що мовчать чоловіки»
Особлива вистава, на яку варто йти з коханою по-
ловинкою! Незабутні години радості 11 листопада
о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» всім подарує 
всесвітньовідома комедія для дорослих «Про що
мовчать чоловіки». Це сучасна, яскрава вистава у 
жанрі стендап про любов і стосунки, чоловіків і
жінок! Буде вибухово і до сліз дотепно! У головній 
ролі – зірка фільму «Довбуш» й Івано-
Франківського театру Олексій Гнатковський. Квитки 
від 270 до 420 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua
та у касах у готелі «Франція», театрі, Royal pub, 
«Артинов», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік»,
«Aladdin».

арсен Мірзоян 4 
грудня у вінниці
Арсен Мірзоян у Вінниці 
одразу з двома концертами! 
Свою нову концертну про-
граму співак
презентує 4 грудня о 16.00 

і 19.00 у театрі ім. Садовського. Нас чекає неймо-
вірна краса і враження!
Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мура-
шок! Почуємо всі улюблені пісні та нові вражаючі
хіти! Готуйтеся до двох годин шаленого драйву, 
яскравого світлового шоу, справжньої чоловічої
лірики і фантастичної енергетики, перед якою не-
можливо встояти. Квитки від 280 до 620 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», Royal pub, «Артинов»,
«CHERDAK», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік», 
«Aladdin», центрі розвитку «Origami».

концерт гурту «Моторолла»
14 жовтня до Вінниці з концертом приїздить 
рок-гурт «Моторолла». Хмельницький колектив 
неодноразово ставав лауреатом та переможцем 
багатьох фестивалів і уже здобув собі популярність 
серед українських шанувальників.
На тебе чекають найкращі музичні композиції гурту 
та потужне музичне звучання рокової музики.
Концерт відбудеться в Royal Pub, початок о 19.00. 
Вхід — 300 грн.

Музичний проєкт «осіннє золото»
18 жовтня заслужена артистка України Наталія 
Лановенко та соліст Вінницької філармонії Йосип 
Машталяр запрошують на вечір вокальної лірики, 
що проходитиме в рамках камерного проєкту 
«Музичне фоє». Під акомпанемент Марії Алексан-
дрової для вас звучатиме музика всіх поколінь та 
народів світу, що поєднана вічною темою кохан-
ня — почуття, яке здатне надихати на звершення 
та торкатися найпотаємніших струн людської душі. 
У програмі представлені золоті твори як україн-
ських, так і зарубіжних композиторів. Завітайте 
на теплий осінній вечір романтичних дуетів «Осіннє 
золото» до Плеяди о 18.30. Вартість квитків — 
100 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, буде 
спрямована на потреби ЗСУ.
Детальна інформація за телефонами: (0432)66–13–
50, (0432)66–06–91.

Концерти театр
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***
Потрапили звірі в яму. Сидять. 
раптом заєць загрозливо:
— Хто пер*нув?!
Лев:
— Я. а що?
Заєць, із захопленням піднімаючи 
великий палець:
— Запах — во!..

***
— Чим схожі типовий росіянин і 
типовий американець?
— обидвоє весь час думають 
про проблеми СШа, і ніколи 
не згадують про проблеми росії.

***
— Лікарю, здається ми його 
втратили…
— ой, що ж тепер буде?
— Нічого, нічого. Зараз електрики 
світло полагодять, і знайдемо… 
Далеко він піти не повинен… куди ж 
він у темряві піде… Під наркозом… 
Та й нирка його ось у мене тут 
залишилася.

***
маршрутка. Водій попався з 
почуттям гумору. і бабка. у бабки 
впало щось із торбинки на підлогу 
й він вирішив пожартувати:
— Що впало, то все моє.
а бабуся відповідає:
— Ти їдь собі тихесенько, 
а то я зараз впаду й буду вся твоя.

***
Чоловіки як миші: окремо 
дивишся — зворушливе звірятко, 
а як заведеться вдома — хочеться 
отруїти.

***
Темрява. Печера. На стелі висять 
два кажани:
— Скажи, коли в тебе був 
найгірший день у житті?
— Ну, мабуть, це було того дня, 
коли я мав пронос.

***
у криму сонячно, каже щойно 
диктор на радіо. комфортних плюс 
21! Забув сказати — і мінус один 
міст.

***
— Як у вас смачно пахне кава!
— Заходьте, нюхайте на здоров’я.

***
Стоїть на заправці джип Hammer. 
Чоловік заправляє його, проходить 
30 х в. Чоловік далі заправляє, 
проходить година… Чоловік 
заправляє далі, проходить 
2 години — досі заправляє. 
Позаду вже величезна черга 
вишикувалася… З машини, що 
позаду, висовується чоловік і 
кричить водію «Хаммера»:
— Ти б хоч двигун заглушив!!!

***
На іспиті студент бере один 
квиток — не знає. Бере інший — 
теж. Третій — та ж біда… Так 
четвертий, п’ятий… Професор бере 
заліковку, ставить йому 3. інші 
студенти обурюються:
— За що?
— Як за що… — відповідає 
вчитель, — якщо щось шукає, 
значить, щось знає.

***
Впала якось вчителька української 
мови з велосипеда і кричить: «ой, 
леле, як боляче… лишенько, хай 
йому грець!»

***
Вчителька довго шукає щось 
у сумці і каже:
— окуляри забула!
Діти хором:
— а голову, маріє Петрівно, ви 
не забули?

***
70 років росіян лякає образ 
Бандери. Наступні 70 років вони 
будуть біситись від прізвища 
Залужний.

***
Згідно з останніми опитуваннями, 
більшість українців не знають, який 
костюм обрати на Хелловін, бо їх 
більше нічого не лякає.

***
В результаті референдуму Лиман 
відійшов до україни. В опитуванні 
брали участь Танки, міномети, 
гаубиці, Хаймерси…)

***
мобілізованим росіянам 
на наступне 23 лютого жінки 
можуть дарувати вже по одній 
шкарпетці.

***
Жінка запросила до себе додому 
чоловіка. Той випив, закусив, 
зібрався йти.
— може залишишся?
— Ні. Я алкоголік, а не бабник!

***
В дитинстві завжди хотів дізнатися, 
що було в російській казці далі, 
після того, як іван-дурень став 
царем. Дізнався…

***
Вода вирішує всі проблеми…
Хочеш схуднити? Пий воду.
Хочеш красиву шкіру? Пий воду.
Хтось дратує? утопи його нахр@н!

***
Чайник свистить, мікрохвильовка 
пікає, діти кричать, жінка психує, 
кішка жерти просить, собака 
гавкає, телефон розривається… 
і все це називається добрим 
ранком!!!

Анекдоти
овен 
Цього тижня ви, як і раніше, 
ганятиметеся за удачею, і 
доля надасть можливість 
вам її зловити. Намагай-
теся розширити своє коло 
спілкування, і перед вами 
відкриються нові можливос-
ті з привабливими перспек-
тивами. 
 
ТелеЦь 
Зосередьтеся на роботі, від-
кладіть на потім сумніви та 
особисті питання, зараз час 
робити кар’єру та проявити 
себе. Постарайтеся бути 
терплячими до незначних 
недоліків оточуючих, інакше 
ваші постійні причіпки у 
дрібницях можуть винищи-
ти будь-кого. 

Близнюки 
Ви випромінюватимете 
оптимізм протягом усього 
тижня і цим притягуватиме-
те оточуючих. На вас чека-
ють романтичні побачення, 
ніжні зізнання. можете роз-
раховувати на прибуток. 

рак 
Цього тижня перед вами 
відкриються нові перспек-
тиви. Хоча з ризикованими 
планами та діями бажано 
почекати. але ваша актив-
ність, без зайвої емоційнос-
ті, буде результативною.

лев 
Тиждень буде повний по-
діями та зустрічами, так що 
нудьгувати вам не дове-
деться. у професійній сфері 
можливі зміни на краще, 
якщо ви не лінуватиметеся. 
Цей тиждень чудово підійде 
для втілення довгоочіку-
ваних проєктів та сміливих 
планів.

діва 
Бажано зараз нічого різко не 
міняти. Постарайтеся не ви-
являти почуття, що перепо-
внюють вас, зайве бурхливо 
– це може не сподобатися 
тим, хто поруч. остерігайтеся 
давати приводи для пліток. 

Терези 
рішучість та стрімкість – ось 
ваші основні козирі. Нама-
гайтеся спокійно сприйняти 
інформацію не зовсім при-
ємного змісту. Постарайтеся 
порівнювати свою силу і не 
тиснути на оточуючих своїм 
авторитетом.

скорПіон 
Цього тижня вам знадобить-
ся максимальна зосеред-
женість на роботі, зате очі-
кується солідний прибуток. 
Сміливо втілюйте у життя 
свої мрії та фантазії. у той же 
час постарайтеся залишатися 
реалістом і не переоцінювати 
свої сили та можливості. 

сТрілеЦь 
Добре реально розрахувати 
свої сили, перевантажен-
ня можуть несприятливо 
позначитися на вашому 
здоров’ї, особливо в серед-
ині тижня. Захистіть себе від 
непотрібних контактів.

козеріг 
Для здійснення вашого заду-
му знадобиться терпіння та 
вміння наполягти на своєму. 
однак важливо не допус-
кати агресії. Постарайтеся 
пом’якшувати розпал при-
страстей і перемикайте увагу 
оточуючих на приємне. 
 
водолій 
На вас чекає кругообіг 
справ, в який після вимуше-
ної перерви ви поринете з 
радістю. Вдасться зав’язати 
цікаві знайомства, отримати 
цінну інформацію та укласти 
вигідний контракт. 

риБи 
Не дозволяйте користу-
ватися вашою добротою з 
корисливою метою, вмійте 
сказати ні, коли це необхід-
но. у ситуації, що склалася, 
вам дуже допоможуть 
гнучкість мислення і вміння 
відчувати співрозмовника. 

Гороскоп

Gismeteo sinoptiK meteo.ua

СереДа
12.10

+15 
+9

+15 
+7

+15 
+8

ЧеТВер
13 .10

+14 
+7

+13 
+5

+14 
+6

П’ЯТНиЦЯ
14 .10

+13 
+8

+12 
+4

+15 
+6
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15.10

+14 
+7

+12
+7

+15 
+6

НеДіЛЯ
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+16
+7

+16 
+6

ПоНеДіЛок
17.10

+16 
+10

+19 
+8

+18 
+10

ВіВТорок
18 .10
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+20 
+9

+20 
+11
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