
Депутати 
обласної ради 
пропонують 
заборонити 
Українську 
Православну 
Церкву.

Що про це кажуть 
представники 
московського 
патріархату та 
вінничани?
Розповідаємо 
також, як 
відбувається 
перехід 
в Православну 
Церкву України 
та скільки 
релігійних громад 
на Вінниччині вже 
це зробили

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

ПЕРЕТВОРЮЮТЬ СМІТТЯ 
НА ДЕРЕВА
У Вінниці вже кілька років 
функціонує проєкт «Екомобіль». 
За його допомогою сміття 
можна перетворити на нові 
дерева. Розповідаємо про 
роботу проєкту під час війни та 
те, як викликати екомобіль 

ДЕ КУПИТИ ДРОВА 
НА ЗИМУ?
Через постійні обстріли об’єктів 
енергетичної інфраструктури, 
багатьом вінничанам взимку 
можуть стати у нагоді дрова. Ми 
дізналися, де, як та за скільки їх 
можна придбати у Вінницькій 
області с. 4с. 19
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ВИНЕСЛИ ВИРОК ЗА ВБИВСТВО ТАРАСОВИХ с. 9

ЧИ НЕ ПОРА ЗАБОРОНИТИ УПЦ?

ВСТАНОВИЛИ 
ВЛАСНУ МІНІГЕС с.16

513269

ГРУЗИН ЛЕВАН ЧЕДІА 
ВОЮВАВ ЗА НАС с.7

468084

грн

Українська православна церква за кількістю 
храмів у Вінницькій області найчисельніша. 
Тільки у межах Вінниці нараховується 
майже три десятки храмів УПЦ (МП)

РЕКЛАМА

с.3
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Бог і ЗСУ єдині!
Í³ùî òàê øâèäêî íå çàñòà-

âèòü àòå¿ñòà â³ðèòè â Áîãà, 
ÿê ïåðøèé «ïðèëüîò». Îò÷å 
Íàø ÷èòàþòü íàâ³òü ò³, õòî 
íå çíàº ñë³â, çãàäóþ÷è, ÿê 
â äèòèíñòâ³ íàä íèìè ÷èòàëà 
ìîëèòâè ìàòè ÷è áàáóñÿ.

Êîëè òè çðîçóì³â, ùî Áîã, 
öå íå îñòàííÿ, à ºäèíà íà-
ä³ÿ, òî íàìàãàºøñÿ â³ä÷óòè, 
çðîçóì³òè, íà ÿêèé øëÿõ, 
ñòåæèíó Â³í òåáå âåäå. ßê³ 
çíàêè Â³í äàº òîá³.

Ñüîãîäí³ áóëà òèõà í³÷, çî-
ðÿíå íåáî ïñóâàëè áåçï³ëîò-
íèêè ³ çâóê ê³ëüêîõ øàõ³ä³â, 
ÿê³, ñïîä³âàþñÿ, íå ïðèíå-
ñëè, à çíàéøëè ñâîþ ñìåðòü 
â çîðÿí³ì íåá³, çàâäÿêè íà-
øèì õëîïöÿì ç ÏÏÎ.

Ðàíîê ³ äåíü áóëè íà äèâî 
òèõ³. ß ñèä³â, äèâèâñÿ 
íà ñõ³ä, äå êîðäîí Óêðà¿íè 
÷åêàº íà íàøó ïåðåìîãó. 

Ëîâèâ ñåáå íà äóìö³, ùî 
äóìàþ ³ çãàäóþ âñå ³ ïðî âñå, 
ðàçîì ç òèì, ó äóìêàõ ïî-
ñò³éíî â³ä÷óâàþ îá³éìè âíó÷-
êè ßðèíè ³ ¿¿ ñëîâà: «Âîâî, 
ÿ òåáå ëþáëþ». Â³ä÷óâ ëåãêèé 
äîòèê íà ïðàâ³é ðóö³. Áàáêà 
(Odonata), à òî÷í³øå Øàô-
ðàíêà (Crocothemis erythraea).

Øàôðàíêà àñîö³þºòüñÿ ç 
âåëèêîþ æèòòºâîþ ñèëîþ, 
çäîðîâ’ÿì ³ âèòðèâàë³ñòþ, 
âíóòð³øíüîþ ãàðìîí³ºþ.

Â ßïîí³¿ ââàæàþòü, ùî 
áàáêà — áîðåöü ïî ïðèðîä³ 
³ â í³é ïðèõîâàíèé äóõ ñàìó-
ðàÿ. Òàêîæ ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ 
áàáêà º ïðèêëàäîì áåñìåðòòÿ 
òà â³äðîäæåííÿ, ùî òàê ñïî-
ð³äíåíî íà ÷àñ³ â³äîáðàæàº 
íàøó Íàö³þ. ßê ïðèêëàä, 
÷åðâîíèõ áàáîê ïðèíîñèëè 
â æåðòâó ñàìóðà¿, ïðîñÿ÷è 
õîðîáðîñò³ ³ ïåðåìîãè.

ß íå ïîäóìàâ, ÿ çíàâ, ùî 
öå çíàê Áîæèé!

Âîíà ñèä³ëà â ñîíÿ÷íî-
ìó ñâ³òë³ ï³ä ïðîõîëîäíèì 
îñ³íí³ì â³òåðöåì, îòðèìóþ÷è 
òåïëî â³ä ìîº¿ ðóêè.

Ñèä³ëà äîâãî, íå áîÿëàñÿ 
íàâ³òü, êîëè ÿ ä³ñòàâ òåëåôîí 
³ çðîáèâ äåê³ëüêà ôîòî. Âîíà 
çíàëà, ÿêùî Áîã äàâ ¿é òåïëî 
ç ðóê ñîëäàòà ÇÑÓ, òî âîíà 
âèæèâå, áî ìè çàðàäè ïåðå-
ìîãè â æåðòâó ïðèíîñèìî 
îðê³â, à íå áàáîê.

ß ïåðåêîíàíèé, ùî Áîã 
ïîñèëàº íàì çíàêè ³ äîïî-
ìîãó ïîñò³éíî.

Äëÿ ìåíå öå ùå îäèí çíàê, 
ùî Áîã ³ ÇÑÓ ºäèí³. Çà íàìè 
ïåðåìîãà, áî ç íàìè Áîã!

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Депутати облради пропонують заборонити УПЦ МП в Україні. Що про це думаєте?

ÍÎÂÈÍÈ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ

INNA CHERI
Відсутність цієї церкви мос-
ковського патріархату — це 
питання безпеки українців. 
Заборонити її потрібно було 
ще у 2014 році.

СВІТЛАНКА ГАЙЧЕНКОВА
Чому це робиться аж на 9-му 
місяці війни? Давно пора. 
А попам їхнім заборонити 
діяльність у церквах інших 
патріархатів.

ВІКТОР БАЛАКТІОНОВ
На жаль, у нас три відсотки 
підтримують цю церкву— УПЦ 
МП. Сподіваюсь, що тільки 
церкву… Хоча навряд чи це 
так…

ОКСАНА ПОШЕЛЮЗНАЯ
Вже до церкви дійшли, сха-
меніться, люди! Ви б краще 
у місті торгові центри не від-
кривали, а піднімали людям 
зарплати.

ЛЮДМИЛА МОГИЛЬ
Обов’язково закрити і зро-
бити так: чемодан, вокзал, 
раша. Бо тільки на паперах 
перейдуть в ПЦУ. У нас є свої 
хороші і вірні священники.

СТАС ПАВЛОВСКИЙ
Попи РПЦ перші зустріча-
ють окупантів з хлібом і сіл-
лю, проповідують ненависть 
до нашої Незалежності. В мо-
настирях переховують сепарів.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Â³äâ³äàëè öþ çå-
ëåíó çîíó çðàíêó 
7 ëèñòîïàäà. Òîá-

òî, ìèíóëî áëèçüêî îäíîãî ì³ñÿöÿ, 
ÿê â³äíîâèëè àêòèâí³ ðîáîòè.

Ðîá³òíèê³â íå áàãàòî, àëå âæå 
º ïåðø³ ïîçèòèâí³ çì³íè: á³ëÿ 
àëüòàíêè ôîðìóþòü ëàâó «äî-
áðîñóñ³äñòâà», âèêëàëè ùåáåíåì 
äîð³æêè â ³íøèõ ÷àñòèíàõ ïàðêó 
òà äîðîáëÿþòü âõ³äíó ãðóïó, ÿêà 
º «îáëè÷÷ÿì» ïàðêó.

РОБОТА КИПИТЬ
Êîëè ìè áóëè íà ì³ñö³, òî äâ³ 

ðîá³òíèö³ ÿêðàç ôàðáóâàëè âõ³äíó 
àðêó. Â ê³ìíàòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
ó êîëîíàõ âõ³äíî¿ ãðóïè, âæå âñòà-
íîâëåí³ â³êíà òà äâåð³. Òðîõè äàë³ 
â³ä íèõ ïðàöþº áóä³âåëüíèê, ÿêèé 
ìîíòóº ãðàí³òí³ ïëèòè íà ïàðêàí.

²íø³ ðîá³òíèêè ï³äâîçÿòü òà 
çàíîñÿòü ìàòåð³àëè äëÿ ëàâè «äî-
áðîñóñ³äñòâà»: âîíà òÿãíåòüñÿ äî-
âæåëåçíîþ íåïåðåðâíîþ ë³í³ºþ 
â³ä ìåòàëåâî¿ àëüòàíêè. Ïðèºìíî 
áóëî áà÷èòè, ùî ìåòàëåâèé êàðêàñ 
ëàâè ïðîõîäèòü õâèëÿñòîþ ë³í³-
ºþ ïîâç ñòàð³ äåðåâà: ¿õ âèð³øèëè 
íå çð³çàòè.

Ç ³íøîãî áîêó â ö³é ëîêàö³¿ âæå 
çìîíòîâàíà ìåòàëåâà ñöåíà, äå 
íåâäîâç³ çìîæóòü áàâèòèñÿ ä³òè 
òà âëàøòîâóâàòè âóëè÷í³ òåàòðà-
ë³çîâàí³ ïîñòàíîâêè. À íàâïðîòè 
íå¿ ñôîðìîâàíà äåðåâ’ÿíà «ë³í³ÿ 
ïåðåøêîä» ³ ïàãîðá, ÿêèé âèêëàäå-
íèé ì’ÿêèì ãóìîâèì ìàòåð³àëîì.

Ñåðåä ðîá³òíèê³â áóâ ³ äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà-ãåíï³äðÿäíèêà ðîá³ò 
«Àãðîïðîäñîþç» Þð³é Ñòóäåíò.

— ßê âè âæå ïîáà÷èëè, ìè çàðàç 
ñêëàäàºìî ëàâêè, ðîáèìî ïàðêàí, 
ôàðáóºìî âõ³äíó ãðóïó. Òàêîæ âæå 
ï³äñèïàëè ùåá³íü äëÿ ôîðìóâàííÿ 
ï³øîõ³äíèõ òà âåëîäîð³æîê. Ñôîð-
ìóâàëè ´ðóíò ï³ä ãàçîíè, — êàæå 
Ñòóäåíò ïðî ðîáîòè, ÿê³ âäàëîñÿ 
âèêîíàòè ìåíøå, í³æ çà ì³ñÿöü. — 
Òàêîæ çðîáèëè âóëè÷íå îñâ³ò-
ëåííÿ. Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ éîãî 

çàïóñêàëè, âñ³ ëàìïè ãîðÿòü. Àëå 
ùîâå÷îðà éîãî ùå íå âìèêàþòü, 
àäæå òðèâàº ðîáîòà ç äîçâ³ëüíîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ô³ðìè-
ï³äðÿäíèêà, áóä³âåëüíèêè ïðà-
öþþòü ïî âñ³é òåðèòîð³¿ ïàðêó, 
íå îáìåæóþòüñÿ ò³ëüêè âõ³äíîþ 
ãðóïîþ ÷è ìàéäàí÷èêîì ç ìåòà-
ëåâîþ àëüòàíêîþ.

— Ñôîðìóâàëè ìàéäàí÷èê ï³ä 
âîëåéáîëüíå ïîëå, çðîáèëè ïàãîð-
áè äëÿ âåëîòðåêó (öå â ò³é ÷àñòèí³, 
ùî ïîáëèçó ÑÊ «Íèâà»). Ïîêè 
º ñïðèÿòëèâà ïîãîäà — ïðàöþ-
ºìî ïî ìàêñèìóìó. Öåé ïðîºêò 
ïåðåõ³äíèé, ðîçðàõîâàíèé íà äâà 
ðîêè. Àëå äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó ìè 
õî÷åìî ÿêíàéøâèäøå â³ä³éòè â³ä 
çåìëÿíèõ ðîá³ò òà ïåðåéòè äî êà-
ï³òàëüíèõ ðåìîíò³â, — êàæå Þð³é 
Ñòóäåíò.

СКІЛЬКИ ВИТРАТЯТЬ НА ПАРК
Çà òåíäåðîì, êàï³òàëüíèé 

ðåìîíò ïàðêó «Õ³ì³ê» êîøòóº 
32 ì³ëüéîíè 730 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï³äðÿäíèê — «Ï³äïðèºìñòâî 
«Àãðîïðîäñîþç». Ðàí³øå ö³é 
êîìïàí³¿ äîâ³ðÿëè âñòàíîâèòè 
ôëàãøòîê íà Çàìêîâ³é ãîð³, êîëî 
íà Êîð³àòîâè÷³â ³ òàêîæ âîíè çà-
ðàç ïðàöþþòü íàä îíîâëåííÿì 
Ìåìîð³àëó Ñëàâè, ùî íà Êè¿â-
ñüê³é.

Çàãàëîì, ïëàí ðîá³ò ïî «Õ³ì³-
êó» ìàº òàêèé âèãëÿä: âèñàäèòè 
ãàçîííó òðàâó, äåðåâà ³ êóù³, ïðî-
êëàñòè îáëàäíàííÿ äëÿ ïîëèâó, 
çðîáèòè îñâ³òëåííÿ ³ â³äåîíàãëÿä, 
äîðîáèòè ï³øîõ³äí³, á³ãîâ³ òà âå-
ëîäîð³æêè.

Íàñòóïí³ çàâäàííÿ — äîðîáèòè 
ïàðêàí ó âõ³äí³é ãðóï³, ïîñòàâèòè 
ëàâêè (ó òîìó ÷èñë³ ëàâó äîáðîñó-
ñ³äñòâà), çðîáèòè äèòÿ÷³ òà ñïîð-

ТРИВАЄ РЕМОНТ ПАРКУ 
«ХІМІК». ЩО ВЖЕ ЗРОБИЛИ
Зелена зона  Напівдикий «Хімік» 
перетворюють на повноцінний парк для 
Замостя. Роботи з капремонту відновили 
в жовтні й зараз вже помітні перші зміни. 
Що у планах підрядника, скільки на це 
витратять коштів та коли врешті-решт 
завершать благоустрій цієї місцини?

òèâí³ ìàéäàí÷èêè. Òà ùå äîðîáè-
òè àëüòàíêó òà ôîíòàí, íà áîðòàõ 
ÿêîãî òàêîæ çðîáëÿòü ì³ñöÿ äëÿ 
ñèä³ííÿ. Ó ê³íö³ òåõí³÷íîãî çà-
âäàííÿ ïåðåäáà÷åí³ äåÿê³ çåìëÿí³ 
ðîáîòè — çàì³íà òðóá âîäîãîíó òà 
êàíàë³çàö³éíèõ êîëîäÿç³â.

Ðåìîíò, çà êàëåíäàðíèì ïëà-
íîì, òðèâàòèìå äî æîâòíÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó (âêëþ÷íî).

ЦЕ ВЖЕ ДРУГИЙ КАПРЕМОНТ
Çà ñêâåð ì³æ âóëèöÿìè Ïåòðà 

Çàïîðîæöÿ òà Íåêðàñîâà âçÿëèñÿ 
ùå ó 2016 ðîö³. Òîä³ ï³ñëÿ ê³ëüêîõ 
çàïåêëèõ äèñêóñ³é òà ïóáë³÷íèõ 
îáãîâîðåíü ì³ñòÿíè âèð³øèëè, 
ùî â ïàðêó ìàº áóòè ñàìå ïàðê, 
à íå öåðêâà.

Çãîäîì ì³ñüêà âëàäà ïðîâåëà àð-
õ³òåêòóðíèé êîíêóðñ, ðåçóëüòàòîì 
ÿêîãî ñòàëà êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó 
ïàðêó: çáåðåæåííÿ äåðåâ, ñòâîðåí-

íÿ äèòÿ÷î¿ ³ãðîâî¿ çîíè, ñïîðòèâ-
íà ÷àñòèíà ïàðêó ç òðåíàæåðàìè, 
âåëîòðåêîì ³ á³ãîâîþ äîð³æêîþ 
òà áàãàòî ³íøîãî.

Äî ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèñòóïèëè 
íà ïî÷àòêó 2021 ðîêó. Ï³äðÿä 
îòðèìàëî â³ííèöüêå ï³äïðèºìñòâî 
«Ðîñëàíà», íà ñóìó 20 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

Îäíàê ðîáîòè íå çàâåðøèëè.
— Áóâ ðîç³ðâàíèé äîãîâ³ð ç ïî-

ïåðåäí³ì ï³äðÿäíèêîì. Ïðîâåëè 
êîðèãóâàííÿ ïðîºêòíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿. Òà ðîçðàõóâàëèñÿ çà ôàêòîì 
âèêîíàíèõ ðîá³ò ç öèì âèêîíàâ-
öåì, — ãîâîðèâ ðàí³øå æóðíàë³ñòó 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ 
Þð³é Ñåìåíþê.

Òîæ çàì³ñòü 20 ìëí ãðí ïðè-
âàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ðîñëàíà» 
îòðèìàëî ò³ëüêè 4,7 ìëí ãðí. Ïðî 
ùî âêàçàíî â óãîä³ äî òåíäåðà.

Вінничани нам пишуть, що ре-
монт парку «Хімік», поки в Україні 
триває війна, не на часі. А якщо 
мерії конче треба витратити ко-
шти на ремонти, то пропонували 
завершити роботи на Батозькій. 
То чому на Батозькій зупинилося 
будівництво? На це питання відпо-
вів мер Вінниці Сергій Моргунов.
— Наразі цей проєкт реалізований 
на 50%. На жаль, з початком ві-
йни, Кабмін прийняв постанову 
№ 590, яка змінила порядок 
фінансування місцевих проєктів: 
Держказначейство не пропускає 
платежі, що пов’язані з фінансу-
ванням реконструкцій та нових 
будівництв, — пояснив причину 
міський голова.

За словами Моргунова, мерія 
шукає шляхи, як добудувати Ба-
тозьку за позабюджетні кошти.
— Зокрема, ми провели пе-
ремовини зі швейцарськими 
партнерами й вони нам допо-
можуть прокласти трамвайні 
колії. Вони вже оголосили тен-
дер на закупівлю колій. Орієнтов-
ний час поставки колій — лютий 
2023 року, — сказав мер Вінни-
ці. — Тому, якщо уряд не ухвалить 
зміни до 590 постанови, то ми 
принаймні запустимо трамвай-
ний рух на Батозькій. А як тільки 
ця постанова буде скасована чи 
змінена — ми завершимо рекон-
струкцію Батозької в авральному 
темпі.

Чому роблять «Хімік», а не Батозьку?

Áóä³âåëüíèêè 
ïðàöþâàòèìóòü, ïîêè 
º ñïðèÿòëèâà ïîãîäà. 
Ðåìîíòè ïëàíóþòü 
çàê³í÷èòè ó æîâòí³ 
2023 ðîêó

Робітники працюють на всій території парку. Вже зробили 
освітлення, але ліхтарі поки не вмикають, адже ще триває 
підготовка дозвільної документації

ВОЛОДИМИРВОЛОДИМИР
СІРАНТСІРАНТ
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Ïåðåõ³ä ç ÓÏÖ 
ìîñêîâñüêîãî ïàòð³-
àðõàòó â Ïðàâîñëàâ-
íó Öåðêâó Óêðà¿íè 

º çàêîííèì, ³ êîæíà ðåë³ã³éíà 
ãðîìàäà ìàº ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè 
ñâîº ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Ç ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
ðîñ³¿ â Óêðà¿íó âñå á³ëüøå â³ðÿí 
ïåðåõîäÿòü ç ÓÏÖ ÌÏ.

×îìó öå â³äáóâàºòüñÿ — ëåãêî 
ïîÿñíèòè. Ùå â áåðåçí³ ðîñ³é-
ñüêèé ïàòð³àðõ êèðèëî, ÿêîìó 
ÓÏÖ ÌÏ é ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ, 
áëàãîñëîâèâ â³éñüêîâèõ íà â³éíó 
ïðîòè Óêðà¿íè. Òàêîæ â Óêðà¿í³ 
ô³êñóþòü âèïàäêè, êîëè ñâÿùåí-
íîñëóæèòåë³ ÓÏÖ âèïðàâäîâóâàëè 
àãðåñ³þ ðîñ³¿ â Óêðà¿í³.

Äíÿìè, 7 ëèñòîïàäà, ÑÁÓ ïî-
â³äîìèëà ïðî ï³äîçðó ìèòðîïî-
ëèòó îäí³º¿ ç ºïàðõ³é ÓÏÖ ÌÏ 
íà Â³ííè÷÷èí³. ßê êàæóòü â ÑÁÓ, 
ìèòðîïîëèò çä³éñíþâàâ óìèñí³ 
ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçïàëþâàí-
íÿ ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³ òà îá-
ðàçó ïî÷óòò³â ãðîìàäÿí ó çâ’ÿçêó 
ç ¿õí³ìè ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàí-
íÿìè. Ç íàøèõ äæåðåë, ïîâ³äî-
ìèëè ïðî ï³äîçðó ìèòðîïîëèòó 
Òóëü÷èíñüêîãî ³ Áðàöëàâñüêîãî 
ÓÏÖ ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó 
²îíàôàíó.

ГРОМАДИ НЕ БАЖАЮТЬ БУТИ 
В ЄДНОСТІ З ЦЕРКВОЮ МП

Ïðî òå, ÿê ïîçíà÷èâñÿ íà ðå-
ë³ã³éíèõ ãðîìàäàõ ïî÷àòîê ïî-
âíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ, 
ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê Óïðàâë³í-
íÿ ó ñïðàâàõ íàö³îíàëüíîñòåé 
òà ðåë³ã³é Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ãîð Ñà-
ëåöüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, â³ðÿíè 
ÓÏÖ àêòèâí³øå ïî÷àëè ï³äí³ìàòè 
ïèòàííÿ ïðî ïåðåõ³ä ï³ä þðèäè÷íå 
óïðàâë³ííÿ Â³ííèöüêî¿, Òóëü÷èí-
ñüêî¿ àáî Áðàöëàâñüêî¿ ºïàðõ³é 
ÏÖÓ.

— Áóäü-ÿêèõ ïðàâîâèõ çàáîðîí 
ùîäî ïåðåõîäó ï³ä ÷àñ âîºííîãî 
ñòàíó íåìàº. Çàãàëîì ðîçïî÷àâ-
ñÿ öåé ïðîöåñ ùå ç 2019. Ñòàíîì 
íà ñüîãîäí³ ç 2019 ðîêó ó íàø³é 
îáëàñò³ ïåðåéøëî áëèçüêî 502 ðå-
ë³ã³éíèõ ãðîìàä. Ç 24 ëþòîãî ïðî-
öåñ ñòàâ ùå àêòèâí³øèì, — ãîâî-
ðèòü ²ãîð Ñàëåöüêèé.

Òàêîæ êåð³âíèê Óïðàâë³ííÿ 
ðîçïîâ³â ïðî ïîðÿäîê ïåðåõî-
äó ç ÓÏÖ ÌÏ äî Ïðàâîñëàâíî¿ 
Öåðêâè Óêðà¿íè. Ñïåðøó, çà éîãî 
ñëîâàìè, ðåë³ã³éí³ ãðîìàäè ïðî-
âîäÿòü çàãàëüí³ çáîðè ÷ëåí³â 
¿õíüî¿ ãðîìàäè, íà ÿêèõ ìàþòü 
ðîçâ’ÿçóâàòè ïèòàííÿ ùîäî çì³-
íè ï³äëåãëîñò³, íàïðèêëàä, ç ÓÏÖ 
ÌÏ äî ÏÖÓ. Äàë³ ãðîìàäà ïðè-
éìàº ñòàòóò Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 
Óêðà¿íè, òà ïåðåâèáèðàþòü êå-

ð³âí³ îðãàíè ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè.
Äåòàëüí³øó ³íñòðóêö³þ ìîæíà 

ïðî÷èòàòè íà ñòîð³íö³ Ïðàâîñëàâ-
íî¿ Öåðêâè Óêðà¿íè çà ïîñèëàí-
íÿì: https://cutt.ly/5N8SejH.

ДЕПУТАТИ ОБЛРАДИ 
ПРОПОНУЮТЬ ЗАБОРОНИТИ 
УПЦ МП

Äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè 2 ëèñòîïàäà çâåðíóëèñÿ 
äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè. Âîíè ïðîïîíóþòü 
ïðèéíÿòè çàêîí ïðî çàáîðîíó ä³-
ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó 
â Óêðà¿í³ äëÿ óíèêíåííÿ ðåàëüíèõ 
òà ïîòåíö³éíèõ ðèçèê³â çàãðîçè 
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè.

Ñâîþ ïîçèö³þ äåïóòàòè ïîÿñ-

Ми запитали у вінничан, які відомі 
у різних сферах, про їхню позицію 
з цього приводу.

Таїса Гайда, акти-
вістка:
— Я завжди вважала 
і вважатиму церкву, 
яка поєднана з ро-
сією, окупантською 
сектою. У прихожан 

якої ще й імперські амбіції. Вони 
вважають себе єдиними правиль-
ними, які мають зв’язок з Богом. 
Здається, вони реально вірять, що 
Бог приходить тільки до їх церкви, 
представники якої масово благо-
словляють на вбивства українців, 
і моляться за перемогу окупантів. 
Тому, ця церква має бути забо-
ронена, як й будь-яка російська 
терористична організація вбивць 
і окупантів. Без варіантів. Думаю, 
таких попів, які радіють, що вони з 

росіянами «один народ» у Вінниці 
немало. Навіть після стількох років 
війни.

Віктор Бронюк, лі-
дер гурту «ТІК»:
— Моя позиція одно-
значна: має бути така 
церква, яка сповід-
ує інтереси держа-
ви і народу. Якщо ж 

вона підіграє агресору, треба від-
кидати всі інші виправдовування 
й позиції, і робити так, щоб цієї 
п’ятої колони не було на території 
України. Тому абсолютно підтри-
мую зараз і підтримував завжди 
це рішення. Постійно казав, що це 
питання потрібно було вирішити 
ще в 1991 році. Якби тоді дехто 
набрався сміливості, можливо, ми 
не мали б нині війну. Церква має 
величезну силу і вплив, тому що 
об’єднує велику кількість людей.

Віктор Долецький, 
керівник Центру ви-
вчення генеалогії 
«Пращур»:
— Моя думка: УПЦ 
МП чисто проєкт 
НКВД, який пізніше 

керувався КДБ і зараз ФСБ, це від-
верто ворожа структура, якій не місце 
в Україні. При цьому я допускаю пев-
ну кількість священників і тим паче па-
рафіян, які патріоти, та перебувають 
в полоні ворожої пропаганди, що ця 
церква єдино вірна. Їх заборона у Ві-
нниці однозначно позитивна новина.

Олександр Царев-
ський, волонтер:
— «Рузька православ-
на церква» = москов-
ський патріархат має 
бути заборонений, і 
визнаний екстреміст-

ською організацією.

РПЦ, це один зі стовпів, на якому 
тримається «рузький мір». Вони 
його прославляють, підводять під 
його тези богословське підґрунтя, 
та всіляко його виправдовують. 
На теренах України РПЦ швидень-
ко поміняла вивіску на Українську 
Православну Церкву. Вивіска 
змінена — суть ні. УПЦ має бути 
заборонена. За умов існування 
Православної Церкви України іс-
нування паралельної структури, 
заточеної під державу агресора, 
м’яко кажучи, викликає подив.

Тетяна Власюк, во-
лонтерка:
— Як на мене, то за-
б о р о н и т и  У П Ц 
МП — це абсолютно 
правильне та логічне 
рішення, яке мало б 

бути прийняте дуже давно. Біль-
ше того, ми ще маємо лаври по-

забирати до ПЦУ. Чесно кажучи, 
я не розумію, як ми можемо ходити 
до московських церков в той час, 
як московські гниди нас вбивають. 
Є московські попи, які підтримують 
вторгнення росії, вони є пропаган-
дистами російського. Для мене це 
вже давно не про церкву, і не про 
Бога. Це про філію ворожої країни, 
яка веде з нами війну на території 
України. Цієї церкви не має тут бути.

Владислав Семе-
нюк, військовий:
— Діяльність мос-
ковського патріар-
хату пора було б ще 
давно припинити. 
Це ще один рушій 

впливу кремлівської машини 
на український народ. Йому, як 
і російській музиці, фільмам чи 
проросійським політикам в нашій 
країні — не місце.

Що про це думають вінничани?

íþþòü òèì, ùî ÓÏÖ ÌÏ ³äåî-
ëîã³÷íî îá´ðóíòîâóº òà ï³äòðèìóº 
â³éíó, à òàêîæ âèïðàâäîâóº âîºíí³ 
çëî÷èíè, ÿê³ ñêîþº ðîñ³ÿ íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ó çâåðíåíí³ éäåòüñÿ, 
ùî «çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñëóæèòåë³â 
çàçíà÷åíî¿ öåðêâè âèÿâëÿþòü 
àíòèóêðà¿íñüêó òà àíòèäåðæàâíó 
ïîçèö³þ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïðîâå-
äåí³ ñàíêö³îíîâàí³ îáøóêè ÑÁÓ 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ìèòðîïî-
ëèòà îäí³º¿ ç ºïàðõ³é ÓÏÖ ÌÏ 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííè÷÷èíè».

ЩО ПРО ЦЕ КАЖУТЬ
В УПЦ МП?

Íà ñòîð³íö³ Â³ííèöüêî¿ ªïàðõ³¿ 
ÓÏÖ íàçâàëè çâåðíåííÿ äåïóòàò³â 
«íîâîþ ïðîâîêàö³ºþ â³ííèöüêèõ 
÷èíîâíèê³â».

«Íàãàäóºìî ÷ëåíàì êîì³ñ³¿, ùî 
íàéá³ëüøà ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà Óêðà¿íè 
ìàº íàçâó «Óêðà¿íñüêà Ïðàâî-
ñëàâíà Öåðêâà». Íàäàë³ ïðîñèìî 
ïèñàòè íàéìåíóâàííÿ ïðàâèëüíî 
³ íå âèãàäóâàòè ÷îãîñü çàéâîãî â³ä 
ñåáå», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

Íà ñòîð³íö³ ºïàðõ³¿ ïèøóòü, ùî 
Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ çà ê³ëüê³ñ-
òþ ìàéæå ó äâà ðàçè ïåðåâèùóº 
ê³ëüê³ñòü ³íøèõ ðàçîì óçÿòèõ ðå-
ë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é.

«Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ òà â³ðÿíè 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ º ãðîìàäÿíà-
ìè Óêðà¿íè, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü 
ç íèõ íàðîäèëàñü íà ö³é çåìë³ ³ âñ³ 
âîíè ëþáëÿòü ñâîþ Áàòüê³âùè-
íó. Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ³ â³ðÿíè 
ÓÏÖ ìàñîâî äîïîìàãàþòü íàøèì 
â³éñüêîâèì ÇÑÓ, à òàêîæ íàäà-
þòü ïðèõèñòîê ³ äîïîìîãó óñ³ì 
ïîñòðàæäàëèì â³ä àãðåñ³¿ ðîñ³¿. 
Ïàðàô³ÿíè ÓÏÖ íà Â³ííè÷÷èí³ 
ñëóæàòü ó ëàâàõ Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè, çàõèùàþ÷è íàøó êðà-
¿íó â³ä âîðîãà. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
â³ðÿí ÓÏÖ ïðàöþþòü ó ð³çíèõ 
ñôåðàõ ³ çàêëàäàõ îáëàñò³, äîïî-
ìàãàþ÷è ñâî¿é êðà¿í³ âèñòîÿòè 
ï³ä ÷àñ â³éíè», — êàæóòü â ºïàð-
õ³¿. ßê ââàæàþòü ¿¿ ïðåäñòàâíèêè, 
á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ (âñüîãî 
11), éìîâ³ðíî, ñâ³äîìî íàâîäÿòü 
íàêëåï íà â³ðíèõ ÓÏÖ.

Ó ºïàðõ³¿ äîäàþòü, ùî, ÿêùî 
õòîñü ³ç â³ðÿí ÷è ñëóæèòåë³â Óêðà-
¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ìàº 
àíòèóêðà¿íñüêó ïîçèö³þ ÷è ïî-
ðóøóº çàêîíè Óêðà¿íè — íåñå 
îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ 
â÷èíêè ³ ïîðóøåííÿ.

УПЦ ХОЧУТЬ ЗАБОРОНИТИ
Релігія  Депутати пропонують 
заборонити УПЦ МП. Дізнаємося, що про 
це кажуть представники московського 
патріархату та вінничани. Розповідаємо 
також, як відбувається перехід в ПЦУ 
та скільки вже релігійних громад 
на Вінниччині перейшло

Ç 2019 ðîêó ó íàø³é 
îáëàñò³ ïåðåéøëî 
áëèçüêî 502 ðåë³ã³éíèõ 
ãðîìàä. Ç 24 ëþòîãî 
öåé ïðîöåñ ñòàâ ùå 
àêòèâí³øèì

Українська православна церква
Келецька, 59 Хрестовоздвиженський храм УПЦ

Хмельницьке шосе, 90 А Храм свт. Луки Кримського УПЦ

Івана Богуна, 123/1 Собор Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ

Пирогова, 150 А Храм Стрітення Господнього УПЦ

Хмельницьке шосе, 5 Храм Воскресіння Христового УПЦ

Коцюбинського, 60 А Храм вмч. Георгія Побідоносця/Воскресіння Словущого УПЦ

Чумацька, 189 Храм апостола і євангеліста Іоана Богослова УПЦ

Замостянська, 49 А Храм священномученика Володимира, митрополита 
Київського УПЦ

Чорновола, 2 А Храм блаженної Ксенії Петербурзької УПЦ

Синьоводська, 12 Храм святителя Миколая Чудотворця УПЦ

Гетьмана Мазепи, 14 Храм сщмч. Макарія, митрополита Київського УПЦ

Пирогова, 157 А Храм Покрова Пресвятої Богородиці, мікрорайон Пиро-
гово УПЦ

Євгена Коновальця, 85 А Храм прп. Марії Єгипетської УПЦ

Хлібна, 3 Храм вмч. Димитрія Солунського УПЦ

бульвар Марка Вовчка Храм Святителя Тихона УПЦ

Генерала Арабея, 2 Г Храм Вознесіння Господнього УПЦ

Хмельницьке шосе, 129 Храм ікони Богородиці “Скоропослушниця” УПЦ

площа Шкільна Храм мученика Трифона УПЦ

Левка Лук’яненка, 16 Храм великомученика Пантелеімона УПЦ

Стрілецька, 103 Храм свв. Косьми і Даміана УПЦ

Черняховського, 68 Храм чуда Архістратига Михаїла в Хонях УПЦ

Маріупольська, 60 Храм Успіння Пресвятої Богородиці УПЦ

Київська, 144 Храм вмч. Георгія Побідоносця. Меморіал Визволення УПЦ

Первозванного, парк 
Вишенський

Храм апостола Андрія Первозванного УПЦ

Пирогова, 109 А Храм прп. Лаврентія Чернігівського УПЦ

Лесі Українки, 47 Храм св. благовірного князя Олександра Невського УПЦ

Степова, 2 А Храм Собору Іоанна Предтечі УПЦ

Київська, 68 Храм св. прав. Іоанна Кронштадського УПЦ

Зулінського, біля будинку 
№ 47

Місіонерський храм Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ

Пирогова, 109 в Капличка Собору всіх святих цілителів і безсрібників ПЦУ

Православна церква України
Соборна, 23 Спасо-Преображенський кафедральний собор ПЦУ

Соборна, 23 Церква святих Косьми і Даміана (нижній храм Спасо-Пре-
ображенського собору)

Пирогова, 109 Собор ікони Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних 
радість» ПЦУ

Магістратська, 162 Храм священномученика Макарія Овруцького ПЦУ

Матроса Кішки, 61 Храм-каплиця святого Миколая ПЦУ

Коріатовичів, 185 Церква Святої Трійці (скельний храм) ПЦУ

Хмельницьке шосе, 145 Храм Преподобного Серафима Саровського ПЦУ

Можайського, 64 Капличка Святої Великомучениці Варвари

Гетмана Мазепи, 10 А Храм Святого Архістратига Михаїла ПЦУ

Київська, 130 Храм Святих Жон-Мироносиць ПЦУ

Немирівське шосе, 82 Храм Різдва Христового ПЦУ

Стельмаха, 43 А Капличка Св. вмч. Георгія Побідоносця

вул.Сонячна,9 Храм святих Василя Великого, Григорія Богослова і Іоанна 
Златоуста ПЦУ

пров. Станіславського, 7 а Кафедральний храм «Спас на Убрусі» ПЦУ

Левка Лук’яненка, 2 А Храм Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ

Пирогова, 109 в Капличка Собору всіх святих цілителів і безсрібників ПЦУ
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Ó Â³ííèö³ ïðåçåíòóâàëè ïåð-
øó ì³ñüêó ãàñòðîíîì³÷íó ìàïó 
«Ñìà÷íà Â³ííèöÿ». Öå íîâà òó-
ðèñòè÷íà êàðòà ì³ñòà, íà ÿê³é 
ïîçíà÷åíî 38 çàêëàä³â ãîñ-
òèííîñò³ (ðåñòîðàí³â, áàð³â òà 
êàâ’ÿðåíü).

Ó â³äáîð³ çàêëàä³â çâåðòàëàñÿ 
óâàãà íà íàÿâí³ñòü ó ìåíþ àâ-
òåíòè÷íèõ ñòðàâ, íà àòìîñôåðó 
òà ð³âåíü ñåðâ³ñó. Òàêîæ äî ìàïè 
óâ³éøëè ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, 
ìóçå¿.

Âèäàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ó êîìïàê-
òíèé êèøåíüêîâèé ôîðìàò ³ ìàº 
çðó÷íó ñèñòåìó íàâ³ãàö³¿: ïîçíà-

÷êè äîçâîëÿþòü çîð³ºíòóâàòèñÿ, 
äå ðîçì³ùåí³ òóðèñòè÷í³ îá’ºêòè 
ïî ì³ñòó, à òàêîæ îòðèìàòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ô³ðìîâ³ ñòðàâè òà 
êîíòàêòè çàêëàä³â.

— Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
áóëî ñêëàäíî ïîðåêîìåíäóâà-
òè íàøèì ãîñòÿì ì³ñöÿ, ÿê³ 
îáîâ’ÿçêîâî âàðòî â³äâ³äàòè äëÿ 
â³ä÷óòòÿ ñìàêó Â³ííèö³, — ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
ìàðêåòèíãó ì³ñòà òà òóðèçìó 
Îëåêñàíäð Âåøåëåí³. — Ç òîãî 
÷àñó ñôîðìóâàâñÿ ïåâíèé ïåðå-
ë³ê must eat ³ must drink, ÿêèé 
âàðòî ñïðîáóâàòè ó Â³ííèö³: 
ñòðàâè ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³, ñòðàâè 
ç âèøíåþ, ñîëîäîù³, íàñòîÿíêè, 

â³ííèöüêå âèíî ÷è ïèâî. Â³äíè-
í³ ìè ìàºìî ðåòåëüíî ñêîìïî-
íîâàíå é àâòîðèòåòíå âèäàííÿ 
(îíëàéí òà îôëàéí), ÿêå ìîæå 
øâèäêî çîð³ºíòóâàòè ëþáèòåë³â 
ãàñòðîíîì³÷íèõ âðàæåíü òà àò-
ìîñôåðíèõ çàêëàä³â. 

Íàéïåðøå, äî ìàïè «Ñìà÷íà 
Â³ííèöÿ» âíåñëè ãàñòðî çàêëàäè, 
äå ìîæíà ñêóøòóâàòè ëåãåíäàðí³ 
ñòðàâè ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³: êàðòî-
ïëÿ ïî-óëàí³âñüêè, ç³íüê³âñüêà 
êîâáàñà òà â³ííèöüêå ñàëî, áîðù 
ç âèøíåþ, ùî º â³ííèöüêèì ãà-
ñòðîñèìâîëîì.

Ñåðåä ñóòî ëîêàëüíèõ ñìàêî-
ëèê³â — ñòàðîâ³ííèöüêèé ñóï 
ç òåëÿòèíîþ â ò³ñò³, ôîðøìàê 

«ªðóñàëèìêà», ïèâíà þøêà ç 
á³ëèìè ãðèáàìè, ù³÷êè ÿëîâè-
÷³ ç âèøíåþ, ïîä³ëüñüêèé óëè÷, 
ìàíçàð³ ç äîìàøí³ì ñèðîì òà 
çåëåííþ ³ íàâ³òü õà÷àïóð³ ïî-
ïîä³ëüñüêè.

Çàêëàäè, äå º ïîä³áí³ ñòðàâè, 
ïîçíà÷èëè ó ãàñòðî ìàï³ äâîìà 
çíàêàìè: âèøíÿìè ³ øìàòî÷êîì 
ñàëà. Òàêîæ á³ëÿ êîæíîãî ³ç çà-
êëàä³â ãîñòèííîñò³ âêàçàëè ô³ð-
ìîâó ñòðàâó, êîíöåïö³þ, ôîðìàò 
òà ñåðåäí³é ÷åê çàêëàäó. Ó çèìî-
âî-âåñíÿíèé ïåð³îä áóäóòü ðîç-
âèâàòè ïîïóëÿðíèé íàïðÿìîê 
ãàñòðî åêñêóðñ³é.

Ñ³ì òèñÿ÷ íàäðóêîâàíèõ ïðè-
ì³ðíèê³â «Ñìà÷íî¿ Â³ííèö³» 

áóäóòü ðîçïîâñþäæóâàòè áåç-
êîøòîâíî. Äëÿ öüîãî âèäàííÿ 
ðîçì³ñòÿòü ó çàêëàäàõ — ó÷àñíè-
êàõ ãàñòðî ìàïè, ìóçåÿõ, öåíòðàõ 
äîçâ³ëëÿ òà íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ãîòåëÿõ (çà ðåéòèíãàìè îíëàéí-
ïëàòôîðì).

Òàêîæ îòðèìàòè êàðòó ìîæíà 
áóäå ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³é â³ä Îô³ñó 
òóðèçìó Â³ííèö³ òà ïðè çàìîâ-
ëåíí³ ïîäàðóíê³â ç ïëàòôîðìè 
BYVI.

Îíëàéí-âåðñ³þ òóðèñòè÷íî¿ 
ãàñòðîíîì³÷íî¿ ìàïè «Ñìà÷íà 
Â³ííèöÿ» ç ïåðåë³êîì ì³ñöü 
ïîøèðåííÿ äðóêîâàíî¿ âåðñ³¿ 
ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà öèì ïî-
ñèëàííÿì http://surl.li/dpvwr.

Усі локальні смаколики нанесли на мапу

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

× è ì  á ë è æ ÷ å 
äî íàñòàííÿ õîëî-
ä³â, òèì ãîñòð³øå 
ïîñòàº ïèòàííÿ îá-

³ãð³âó áóäèíê³â ó çèìîâèé ïåð³-
îä. Íà òë³ ðåãóëÿðíèõ îáñòð³ë³â 
ðîñ³ÿíàìè îá’ºêò³â åíåðãåòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, ïèòàííÿ 
îá³ãð³âó ÿê í³êîëè àêòóàëüíå.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ º ùî-
íàéìåíøå 15 òî÷îê, äå ìîæíà 
îô³ö³éíî ïðèäáàòè äðîâà. Öå 
ë³ñíèöòâà òà ë³ñîïóíêòè. Ó ñà-
ì³é æå Â³ííèö³ òà íàâêîëî íå¿ 
òàêèõ ì³ñöü íåìàº. Âàæëèâó ðîëü 
ó öüîìó ïèòàíí³ â³ä³ãðàº é òîé 
ôàêòîð, ùî çàçâè÷àé äðîâà äî-
ñòàâëÿþòüñÿ â ìåæàõ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ë³ñãîñïó, ñåáòî íà îáìåæåíó 
òåðèòîð³þ. Îñê³ëüêè ïîðÿä ³ç 
íàøèì ì³ñòîì ë³ñãîñï³â íåìàº, 
âàì äîâåäåòüñÿ ïîòóðáóâàòèñÿ 
ïðî ñàìîâèâ³ç.

Çà ñëîâàìè ìåíåäæåðêè ç³ 
çáóòó «Â³ííèöüêîãî ë³ñîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà» Ëþäìèëè Êóçü-
ìåíêî, ïîñëóãà ³ç äîñòàâëåííÿ 
íå ïåðåäáà÷åíà ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
íà ï³äïðèºìñòâ³ íåîáõ³äíèõ âèä³â 
òðàíñïîðòó.

— Ó íàñ ëèøå âåëèêèé ñïåö³-
àë³çîâàíèé òðàíñïîðò, ë³ñîâîçè. 
Ó íèõ çàâàíòàæóþòü ïðèáëèç-
íî ï³â âàãîíà ë³ñó. Çâ³ñíî, ùî 
ë³ñîâîç íå ïîâåçå ëèøå ê³ëüêà 
ñêëàäîìåòð³â ë³ñîïðîäóêö³¿, — 

ïîÿñíþº Ëþäìèëà Êóçüìåíêî. — 
Ìè äîñòàâëÿºìî äðîâà ó øêîëè, 
ñàäî÷êè òà áþäæåòí³ óñòàíîâè, 
à äî ïðèâàòíèõ äîìîãîñïîäàðñòâ 
ëþäè ìîæóòü çàáèðàòè äðîâà 
âëàñíèì òðàíñïîðòîì. ²ç çàâàí-
òàæåííÿì íàø³ ïðàö³âíèêè ¿ì 
äîïîìîæóòü.

ßêùî âè çíàºòå, ÿê ðîçâ’ÿçàòè 
ïèòàííÿ ç òðàíñïîðòîì äëÿ ñàìî-
âèâîçó, ïåðåéä³ìî äî íàñòóïíî-
ãî êðîêó — ïðîöåäóðè êóï³âë³ 
äåðåâèíè. Äëÿ ïðèäáàííÿ äðîâ, 
ïîòð³áíî ñë³äóâàòè íàñòóïíîìó 
àëãîðèòìó ä³é:
 Çâåðíóòèñÿ äî êîíòîðè ë³ñ-

ãîñïó àáî ë³ñíèöòâà ³ç çàÿâîþ, 
ó ÿê³é âêàçàòè îáñÿã.
 Îòðèìàòè ðàõóíîê íà îïëàòó 

ë³ñîïðîäóêö³¿, äå âêàçàí³ âñ³ ðåê-
â³çèòè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà (þðèäè÷-
íî¿ îñîáè), ç íàéìåíóâàííÿì 
ïðîäóêö³¿, îá’ºì³â, ö³íè òà ñóìè.
 Îïëàòèòè ó çðó÷íèé äëÿ âàñ 

ñïîñ³á.
 Ï³ñëÿ îïëàòè äîìîâèòèñÿ 

ïðî â³äâàíòàæåííÿ äåðåâèíè 
ïàëèâíî¿.

Ìè ïîäçâîíèëè ó ïîíàä äå-
ñÿòü ë³ñíèöòâ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³, â ÿêèõ ïðîäàþòü äðîâà, 
é ä³çíàëèñÿ, íà ÿêó ê³ëüê³ñòü ³ 
âàðò³ñòü ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè 
â³ííè÷àíàì.

Îòæå, âïðîäîâæ îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó îäíà ëþäèíà ìîæå ïðè-
äáàòè íå á³ëüøå ÿê 15 êóáîìåòð³â 
äðîâ, àáî æ 25 ñêëàäîìåòð³â. Äå-

ÿê³ ë³ñíèêè ðîçïîâ³ëè íàì, ùî 
÷åðåç âåëèêèé ïîïèò â³äïóñêàþòü 
ëèøå ïî ø³ñòü ñêëàäîìåòð³â äåðå-
âèíè, ùî ïðèáëèçíî äîð³âíþº çà-
âàíòàæåíîìó àâòîìîá³ëþ «Ãàçîí».

Çà îð³ºíòèð ìè âçÿëè äðîâà 
òâåðäîëèñòÿíèõ ïîð³ä äåðåâ, ùî 
ïðè ãîð³íí³ âèä³ëÿþòü íàéá³ëü-
øó ê³ëüê³ñòü òåïëà. Ìè çàïèòó-
âàëè ë³ñíèê³â ïðî êðóãë³ äðîâà, 
îñê³ëüêè êîëîòèõ ìàéæå â óñ³õ 
ë³ñíèöòâàõ íåìàº.

Ö³íà íà äðîâà â óñ³õ ë³ñíèöòâàõ 
âñòàíîâëåíà îäíàêîâà, ð³çíèöÿ 
ëèøå â ïîïèò³ íà ïðîäóêö³þ. Çà-
çíà÷èìî, ùî âàðò³ñòü äåðåâèíè 
ìè âêàçóâàëè áåç óðàõóâàííÿ 
ÏÄÂ. À îá’ºìè, äëÿ çðó÷íîñò³ 
óñ³õ, ïîçíà÷àëè ÿê ó êóáîìåòðàõ, 
òàê ³ ñêëàäîìåòðàõ. Îòæå, âàðò³ñòü 
êóáîìåòðà äðîâ òâåðäî¿ ïîðîäè — 
804 ãðèâí³. Îäèí ñêëàäîìåòð êî-

øòóº — 498 ãðèâåíü.
ßðîøèíñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (068) 013-08-07 — 

Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ïîãîíåöü
Âåíäè÷àíñüêå ë³ñíèöòâî
— Çà ðàç îòîâàðþºìî íå á³ëüøå 

øåñòè ñêëàäîìåòð³â íà ëþäèíó. 
Ö³ºþ ê³ëüê³ñòþ ìîæíà çàâàíòà-
æèòè «Ãàçîí», — ðîçïîâ³ëè ó ë³ñ-
íèöòâ³.

Òåëåôîí: (067) 432-17-17 — 
Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷ Æóêî-
òàíñüêèé

Ìî¿âñüêå ë³ñíèöòâî
— Çàðàç äî íàñ çâåðòàºòüñÿ áà-

ãàòî ëþäåé. Óòâîðþºòüñÿ ÷åðãà. 
Àáè âñ³ì ä³ñòàëîñÿ, ìè âèïèñóº-
ìî íå á³ëüøå øåñòè ñêëàäîìåòð³â 
íà ëþäèíó, — êàæóòü ó ë³ñíèöòâ³.

ЯК ТА ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА 
ПРИДБАТИ ДРОВА НА ЗИМУ
Тепло на зиму  Через постійні 
обстріли об’єктів енергетичної 
інфраструктури, багатьом вінничанам 
взимку можуть стати у нагоді дрова. Ми 
дізналися, де, як та за скільки їх можна 
придбати у Вінницькій області

Òåëåôîí: (067) 432-17-15 — 
Ñåðã³é Â³êòîðîâè÷ Ñòð³ëåöüêèé

Äæóðèíñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067) 432-17-14 — 

²âàí ²âàíîâè÷ Íåñòåðîâ
Êàòþæàíñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067) 432-17-12 — 

Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà Ïîëóÿíîâà
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêå ë³ñíè-

öòâî
Òåëåôîí: (067) 432-17-11 — 

Ìèêîëà Ôðàíöåâè÷ Ñëîáîäåöü-
êèé

Áàðñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067) 430-23-79 — 

Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Øóë³ì
Êîïàéãîðîäñüêå ë³ñíèöòâî
— Äðîâà ó íàñ õîðîø³, ÿê³ñí³. 

Àæ³îòàæó íå ñïîñòåð³ãàºìî, òîìó 
äðîâ âèñòà÷èòü âñ³ì, — ðîçïîâ³ëè 
ó ë³ñíèöòâ³.

Òåëåôîí: (067) 430-23-49 — Âà-
ñèëü Âàñèëüéîâè÷ Ãåö

Æìåðèíñüêå ë³ñíèöòâî
— Ïîïèò íà äðîâà çàðàç âåëè-

êèé, áî ëþäè ïåðåæèâàþòü, ùî 
âçèìêó ìîæå çíèêíóòè ãàç, õî÷óòü 
çàïàñòèñÿ çàçäàëåã³äü. Ðàí³øå òà-
êîãî ïîïèòó íå áóëî, — êàæóòü 

ó ë³ñíèöòâ³.
Òåëåôîí: (067) 430-21-84 — 

Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ Ãîðáàòþê
Ëþäîâñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067) 430-20-91 — Â³-

êòîð Ìèõàéëîâè÷ Çàðèöüêèé
²âàøêîâåöüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067) 432-17-13 — 

Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ Êó÷åð
ßëòóøê³âñüêå ë³ñíèöòâî
— Ó çàìîâëåíí³ äðîâ í³êîìó 

íå â³äìîâëÿºìî. Âîíè º â íà-
ÿâíîñò³, ¿õ äîñòàòíüî, òîìó ïðî 
äåô³öèò íå ãîâîðèìî, — ïîâ³äî-
ìèëè ó ë³ñíèöòâ³.

Òåëåôîí: (067) 430-21-57 — 
Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Ñîðî÷åíêî

ßìï³ëüñüêå ë³ñíèöòâî
Òåëåôîí: (067 )496-05-57
Ç ïèòàííÿìè ïðî ïðèäáàííÿ äðîâ 

òàêîæ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äî ë³ñî-
ïóíêò³â:

Æìåðèíñüêèé ë³ñîïóíêò
Òåëåôîí: (067) 430-23-81 — Â³-

òàë³é Â³êòîðîâè÷ Ìàºâñüêèé
Êîïàéãîðîäñüêèé ë³ñîïóíêò
Òåëåôîí: (067) 430-22-26 — Âî-

ëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Ïðî-
öåâñüêèé

В Україні запрацював державний 
інтернет-магазин дров для на-
селення «ДровЄ». Тепер усі охо-
чі можуть придбати цей товар й 
в онлайні. Для того, щоб лісгосп 
прийняв ваше замовлення, вам 
потрібно виконати наступне:
Зайти на ресурс «ДроваЄ» (https://

drovae.gov.ua/) та авторизуватися 
через електронний цифровий під-
пис або банк, яким користуєтеся.
Вказати адресу доставлення 
дров. Система автоматично під-
тягне найближчі до вас лісгоспи та 
продукцію, яку можна замовити. 
Кожен постачальник буде про-

понувати той асортимент, який є 
в наявності.
Визначитися із видом та обсягом 
деревини, обрати функцію з до-
ставленням чи без.
Оплатити замовлення або че-
кати на дзвінок оператора для 
розв’язання питань з логістикою.

Ресурс «ДровЄ»

«Äî íàñ çâåðòàºòüñÿ 
áàãàòî ëþäåé. Àáè 
äðîâà ä³ñòàëèñÿ 
âñ³ì, ìè âèïèñóºìî 
íå á³ëüøå øåñòè 
ñêëàäîìåòð³â» Кубометр дров у Вінницьких лісництвах коштує 

804 гривні. Про доставлення потрібно потурбуватися 
самостійно



512643
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Ó Â³ííèö³ çâ³ëüíÿþòü â³ä ïî-
äàòêó íà íåðóõîì³ñòü òèõ ï³ä-
ïðèºìö³â, ÷èº ìàéíî áóëî ïî-
øêîäæåíå âíàñë³äîê ðîñ³éñüêî¿ 
àãðåñ³¿. Ð³øåííÿ óõâàëèëè íà ÷åð-
ãîâ³é ñåñ³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 28 æîâòíÿ.

ÔÎÏè òà þðèäè÷í³ îñîáè 
ìîæóòü îòðèìàòè çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ñïëàòè ïîäàòêó íà íåðóõî-
ìå ìàéíî. Öå ñòîñóºòüñÿ òèõ 
á³çíåñ³â, ÷è¿ ïðèì³ùåííÿ áóëè 
ïîøêîäæåí³ âíàñë³äîê ðàêåòíèõ 
óäàð³â ðîñ³¿ ïî Â³ííèö³ òà ñòàëè 
íåïðèäàòíèìè äëÿ çä³éñíåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

«Äëÿ òàêèõ îá’ºêò³â íåæèòëî-
âî¿ íåðóõîìîñò³ (ó òîìó ÷èñë³ 
¿õ ÷àñòèíè), ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó âëàñíîñò³ þðèäè÷íèõ òà ô³-
çè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ ô³çè÷íèõ 

îñ³á-ï³äïðèºìö³â çàïðîâàäæåíî 
ï³ëüãîâó ñòàâêó ó ðîçì³ð³ 0% 
äî ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð 
ïëîù³, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì 
íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ðîêó», — ïî-
ÿñíþþòü ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ï³ëüãà ä³ÿòèìå ïðîòÿãîì âñüîãî 
2023 ðîêó. Ùîá ¿¿ îòðèìàòè, ïî-
òð³áíî ìàòè äîâ³äêó ïðî òå, ùî 
ìàéíî ï³äïðèºìñòâà º «ïîñòðàæ-
äàëèì âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíî¿ 
ñèòóàö³¿ âîºííîãî õàðàêòåðó». 
Òàêó äîâ³äêó âèäàº ì³ñüêà êîì³ñ³ÿ 
ç îáñòåæåííÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä, 
ÿêà áóëà ñòâîðåíà ð³øåííÿì âè-
êîíêîìó ¹ 1389 â³ä 15 ëèïíÿ 
2022 ðîêó.

À òåïåð á³ëüø ðîçëîãî ïðî 
øëÿõ ï³äïðèºìöÿ — â³ä çàÿâè 
äî îòðèìàííÿ íóëüîâî¿ ñòàâêè 
ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî. Â³ä-
ïîâ³ä³ íà âàæëèâ³ ïèòàííÿ ùîäî 

ö³º¿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè äàâ æóð-
íàë³ñòîâ³ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.

Êóäè çâåðòàòèñü, ùîá îòðèìàòè 
äîâ³äêó ïðî òå, ùî íåðóõîìå ìàé-
íî áóëî ïîøêîäæåíå àáî çðóéíî-
âàíå âíàñë³äîê ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿?

— Ùîá îòðèìàòè ï³ëüãó, íà ïî-
÷àòêó ïðèõîäèìî â «Ïðîçîðèé 
îô³ñ» òà ïèøåìî çàÿâó íà ³ì’ÿ 
ì³ñüêîãî ãîëîâè — «ïðîøó çâ³ëü-
íèòè ìåíå â³ä ñïëàòè ïîäàòêó 
íà íåðóõîì³ñòü ó çâ’ÿçêó ç òèì, 
ùî ÿ ïîñòðàæäàâ â³ä â³éñüêîâî¿ 
àãðåñ³¿ ðîñ³éñüêî¿ ôåäåðàö³¿». 
Äàë³ â³äáóâàºòüñÿ îáñòåæåííÿ 
ïðèì³ùåííÿ öüîãî ï³äïðèºìöÿ 
³ êîì³ñ³ÿ óõâàëþº ð³øåííÿ. Ïîò³ì 
ïåðåäàº öå ð³øåííÿ íà ïîäàòêî-
âó, àáè çàÿâíèêîâ³ íå íàðàõîâó-
âàëè ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî.

Á³ëüø òîãî, êîì³ñ³ÿ áóëà óòâî-
ðåíà 15 ëèïíÿ ³ á³ëüø³ñòü ï³ä-
ïðèºìö³â, ìàéíî ÿêèõ çàçíàëî 

óøêîäæåíü àáî áóëî çðóéíîâàíå, 
âæå ïðîéøëè ïåðåâ³ðêó. Ó òàêèõ 
âèïàäêàõ êîì³ñ³¿ çàëèøèëîñÿ 
ò³ëüêè óõâàëèòè ð³øåííÿ ùîäî 
çâ³ëüíåííÿ ¿õ â³ä ñïëàòè ïîäàòêó 
íà íåðóõîìå ìàéíî.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Àíäð³ÿ Î÷åðåòíîãî, 
íóëüîâó ñòàâêó ïîäàòêó íà íåðó-
õîìå ìàéíî îòðèìàþòü, çîêðåìà, 
ï³äïðèºìö³, ùî ìàëè ïðèì³ùåí-
íÿ â «Þâ³ëåéíîìó»; âëàñíèêè 
ìåäöåíòðó «Íåéðîìåä», îäíà ç 
ô³ë³é ÿêîãî áóëà ïðèáóäîâîþ 
äî áóäèíêó ïîáóòó; ï³äïðèºì-
ö³, ÿê³ ìàþòü êîìåðö³éí³ ïðè-
ì³ùåííÿ íà ïëîù³ Ïåðåìîãè, 
Çàìîñòÿíñüê³é, Êîöþáèíñüêîãî 
òà áóëè ïîøêîäæåí³/çðóéíîâà-
í³ âíàñë³äîê ðàêåòíîãî óäàðó 
14 ëèïíÿ.

Ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè çàçíà÷åíî, ùî ï³ëüãà ä³ÿòè-
ìå ïðîòÿãîì âñüîãî 2023 ðîêó. 

À çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â 2022 ðîêó ïî-
äàòîê íà íåðóõîì³ñòü òðåáà âñå 
îäíî ïëàòèòè?

— Çà çàêîíîäàâñòâîì ïîäàòîê 
çà öåé ð³ê ï³äïðèºìöÿì íàðà-
õîâóþòü â íàñòóïíîìó. Òîáòî, 
íóëüîâà ñòàâêà ïîäàòêó ïîøè-
ðþºòüñÿ íà óâåñü áàçîâèé ïîäàò-
êîâèé 2022 ð³ê, ÿêèé ñïëà÷óþòü 
ëþäè ó 2023-ìó, — â³äïîâ³â çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é 
Î÷åðåòíèé.

Íóëüîâà ñòàâêà ïîäàòêó 
íà íåðóõîìå ìàéíî. Öå çíà÷íà 
ïîäàòêîâà çíèæêà äëÿ ï³äïðè-
ºìö³â?

— Äëÿ ÔÎÏ³â 1–3 ãðóïè, ùî 
ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê, öå 
çíà÷í³ êîøòè. Äëÿ þðèäè÷íèõ 
îñ³á — íåçíà÷íà ñóìà. Àëå ãàäàþ, 
ùî òàêà ï³äòðèìêà áóäå íà ÷àñ³ 
ÿê äëÿ ìàëîãî, òàê ³ äëÿ ñåðåä-
íüîãî á³çíåñó, ùî ïîñòðàæäàâ â³ä 
ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿.

Бізнес звільнять від податку на нерухомість. 
Як отримати пільгу?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó ëèñòîïàä ³ 
Â³ííèöÿ ïðè-

äáàº â³éñüêîâ³ îáë³ãàö³¿ íà ñóìó 
300 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äîçâ³ë 
íà öå ìåð³ÿ îòðèìàëà â³ä äåïóòà-
ò³â íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 28 æîâòíÿ.

Äåðæàâí³ ö³íí³ ïàïåðè êóïóþòü 
çà ðàõóíîê òèì÷àñîâî â³ëüíèõ êî-
øò³â çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè, ïîâ³äîìèëè íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè. Ìè ä³çíàëèñÿ ïîäðî-
áèö³.

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ 
ОБЛІГАЦІЙ

— Öå äðóãå ðîçì³ùåííÿ â³é-
ñüêîâèõ îáë³ãàö³é. Ïåðøå áóëî 
â ÷åðâí³, îáñÿãîì 100 ìëí ãðí, 
ç ðîçì³ùåííÿì íà òðè ì³ñÿö³. ² 
ó âåðåñí³ íàì ïåðâèíí³ äèëåðè 
ïîâåðíóëè ö³ êîøòè ç â³éñüêîâèõ 
îáë³ãàö³é ç 9,5 â³äñîòêà ïðèáóòêó, 
ÿê³ âñòàíîâëåí³ äåðæàâîþ, — ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Àíäð³é Î÷åðåòíèé. — Íàðàç³ ìè 
çáèðàºìîñÿ ïðèäáàòè â³éñüêîâ³ 
îáë³ãàö³¿ íà 300 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü, ÿê³ º â³ëüíèìè êîøòàìè 
ó áþäæåò³ ãðîìàäè. Öå êîøòè 
â³ííèöüêèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. 
Òîáòî, ùîá â³ííè÷àíè ðîçóì³ëè, 
öÿ êóï³âëÿ â³éñüêîâèõ îáë³ãà-
ö³é — öå ¿õí³é âêëàä ó ïåðåìîãó 

Óêðà¿íè.
Íîâå ðîçì³ùåííÿ 300 ì³ëüéî-

í³â ãðèâåíü ó â³éñüêîâ³ îáë³ãàö³¿ 
â³äáóäåòüñÿ çà òàêèõ óìîâ: ï³ä 
14% ïðèáóòêîâîñò³ ç òåðì³íîì 
ïîâåðíåííÿ — 1 ð³ê, äî ëèñòî-
ïàäà 2023 ðîêó.

— Ùîá îáðàòè áàíê, â ÿêîãî 
ìè ïðèäáàºìî â³éñüêîâ³ îáë³ãàö³¿, 
ïîäàëè çàÿâêè äî 11 ô³íàíñîâèõ 
óñòàíîâ. ×îòèðè ç íèõ íàä³ñëàëè 
ñâî¿ ïðîïîçèö³¿, ç ÿêèõ ìè îá-
ðàëè äâ³ — «Ðàéôôàéçåí Áàíê» 
³ «Óêðåêñ³ìáàíê». Âîíè çàïðî-
ïîíóâàëè íàéâèã³äí³ø³ óìîâè: 
0% çà ðîçì³ùåííÿ, ïðèäáàííÿ, 
ñóïðîâ³ä, êîì³ñ³ÿ. Çàðàç óñå éäå 
äî òîãî, ùî ìè ï³äïèøåìî óãîäè 
ç öèìè áàíêàìè òà ðîçì³ñòèìî 
îáë³ãàö³¿, — ñêàçàâ Î÷åðåòíèé.

ЧОМУ ЦІ ГРОШІ 
НЕ СПРЯМУВАЛИ 
НА РОЗБУДОВУ ВІННИЦІ

Ïèòàºìî, ÿêùî ö³ 300 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü ó áþäæåò³ ãðîìàäè 
º íàðàç³ â³ëüíèìè, òî ÷îìó á ¿õ 
íå âèêîðèñòàòè äëÿ ðîçâèòêó Â³-
ííèö³? Íàïðèêëàä, çàâåðøèòè 
ðåêîíñòðóêö³þ Áàòîçüêî¿, ïðî 
ùî íåîäíîðàçîâî ãîâîðèëè â³-
ííè÷àíè.

— Ç òî÷êè çîðó åôåêòèâíîñò³ 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êî-
øò³â — öå ïðàâèëüíà ïîçèö³ÿ. 
Îäíàê íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ä³º 
ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹ 590, ÿêà çà-
áîðîíÿº îðãàíàì ñàìîâðÿäóâàííÿ 

ô³íàíñóâàòè ïðîºêòè ðåêîíñòðóê-
ö³¿ òà íîâîãî áóä³âíèöòâà. Äî-
çâîëåí³ ò³ëüêè ïîòî÷í³ âèäàòêè, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîòî÷íèõ òà êàï³-
òàëüíèõ ðåìîíò³â. Òàêà ñèòóàö³ÿ, 
íà æàëü, ³ñíóº îñòàíí³ â³ñ³ì ì³-
ñÿö³â, — â³äïîâ³â çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.

Òîìó, çà éîãî ñëîâàìè, çàêóï³â-
ëÿ â³éñüêîâèõ îáë³ãàö³é çà â³ëü-
í³ áþäæåòí³ êîøòè º «çâàæåíèì 
ð³øåííÿì».

— Äåðæàâà ãàðàíòîâàíî çíà-
òèìå, ùî âîíà ìîæå ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ öèìè ãðîøèìà Â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäè: êóïóâàòè, íàïðèêëàä, 
çáðîþ òà ñïîðÿäæåííÿ äëÿ àð-
ì³¿. À ãðîìàäà çíàòèìå, ùî âîíà 
ï³äòðèìóº Çáðîéí³ ñèëè Óêðà¿íè 
÷åðåç òàêèé ìåõàí³çì, — êàæå Àí-
äð³é Î÷åðåòíèé.

— Ï³äòðèìêà ÇÑÓ ì³ñüêîþ 

âëàäîþ â³äáóâàºòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç 
êóï³âëþ â³éñüêîâèõ îáë³ãàö³é? — 
ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Í³. Íà çâåðíåííÿ â³éñüêî-
âèõ íàäàºìî õàð÷³, çàñîáè ã³ã³º-
íè òà áàãàòî ³íøîãî, ùî ìàºìî 
ó ìàòåð³àëüíîìó ðåçåðâ³ ãðîìà-
äè. Âðàõîâóþ÷è âîºííèé ÷àñ, 
ïðî öå ÿ ìîæó ãîâîðèòè ò³ëüêè 
óçàãàëüíåíî, íå óòî÷íþþ÷è, ùî 
³ êóäè ìè â³äïðàâëÿºìî. Àëå é 
òàêà äîïîìîãà â³éñüêîâèì â³ä Â³-
ííèöüêî¿ ãðîìàäè º, — â³äïîâ³â 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.

ЯК Я МОЖУ ПРИДБАТИ 
ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ?

Â³éñüêîâ³ îáë³ãàö³¿ — öå ³íâåñ-
òèö³éíèé ³íñòðóìåíò ï³äòðèìêè 
äåðæàâíîãî áþäæåòó, äîñòóïíèé 
äëÿ ãðîìàäÿí, á³çíåñó òà ³íî-
çåìíèõ ³íâåñòîð³â, ïîÿñíþþòü 

НА ВІЙСЬКОВІ ОБЛІГАЦІЇ Є 300 МЛН 
ГРН. А НА РЕМОНТИ НЕМАЄ?
Вклад у перемогу  З бюджету Вінниці 
виділили 300 млн грн на закупівлю 
військових облігацій. Кошти від цих 
облігацій використають на потреби ЗСУ. 
А через рік мільйони гривень повернуть з 
невеликим прибутком. Але чому ці гроші 
не спрямувати на завершення міських 
ремонтів? Наприклад, на добудову 
дороги на Батозькій

íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â 
Óêðà¿íè.

Êîøòè âèêîðèñòîâóþòü íà ïî-
òðåáè ÇÑÓ òà äåðæàâè â óìîâàõ 
âîºííîãî ñòàíó. Ïðè êóï³âë³ îá-
ë³ãàö³é, äåðæàâà ãàðàíòóº ïîâåð-
íåííÿ âñ³º¿ ñóìè ³íâåñòèö³¿ òà ç 
íåâåëèêèì â³äñîòêîì ïðèáóòêó.

Îáë³ãàö³¿ ìîæíà ïðèäáàòè 
ó òðüîõ âàëþòàõ:
 Ãðèâíÿ. Ç òåðì³íîì ðîçì³-

ùåííÿ â³ä òðüîõ ì³ñÿö³â äî 2 ðî-
ê³â. ² ÷èì á³ëüøèé º öåé òåðì³í, 
òèì âèù³ â³äñîòêè ïðèáóòêîâîñ-
ò³ — â³ä 9,5 äî 18,5% ð³÷íèõ.
 Äîëàð. Òåðì³í ðîçì³ùåííÿ: 

3 ì³ñÿö³, 6 ì³ñÿö³â, 1 ð³ê. Â³äñî-
òêè: 3,5%, 4% òà 4,5% â³äïîâ³äíî.
 ªâðî. Òåðì³í ðîçì³ùåííÿ 

îáë³ãàö³é: 8 ì³ñÿö³â òà 1 ð³ê ï³ä 
ºäèíèé â³äñîòîê ïðèáóòêîâîñò³ — 
2,5%.

Òîáòî, íà â³äì³íó â³ä äåïîçèò-
íèõ âêëàä³â (áàíêè ïðîïîíóþòü 
â³ä 6 äî 19% ð³÷íèõ ó ãðèâí³), 
ïðèáóòîê ç îáë³ãàö³é º ìåíøèì. 

Àëå âàø³ ãðîø³ ñïðÿìóþòü 
íà ï³äòðèìêó íàøèõ çàõèñíèê³â, 
à òóò ïîòð³áíà êîíñîë³äàö³ÿ óñ³õ 
íàÿâíèõ ðåñóðñ³â.

Íàïðèêëàä, îáë³ãàö³¿ ìîæíà 
êóïèòè â «Ä³¿». Ó äîäàòêó îáè-
ðàºìî «Â³éñüêîâ³ îáë³ãàö³¿» ³ 
äàë³ îáèðàºìî îäíó ç íàçâ ì³ñò 
Óêðà¿íè — Ñåâàñòîïîëü, Õåðñîí, 
Äîíåöüê òîùî. Îáðàëè òàê³ íàçâè 
íà ÷åñòü òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ 
ì³ñò òà òåðèòîð³é.

Ï³ä êîæíèì ç öèõ ì³ñò º ïðî-
ïîçèö³ÿ êóï³âë³ îáë³ãàö³¿ â îäíî-
ìó ç óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Ïîð³ã 
âõîäó â öåé ðèíîê ö³ííèõ ïà-
ïåð³â — îäíà îáë³ãàö³ÿ, âàðò³ñ-
òþ â³ä 900 ãðí. Äàòà âèïëàòè — 
äî 1,5 ðîêó; â³äñîòîê ïðèáóòêî-
âîñò³ — 10,5–16% ð³÷íèõ.

Âàæëèâà óìîâà — âè ïîâèíí³ 
ìàòè ID-êàðòêó, ùîá ïðèäáàòè 
îáë³ãàö³þ ÷åðåç «Ä³þ». Â ³íøîìó 
âèïàäêó, ìîæåòå ïðèäáàòè îá-
ë³ãàö³¿ ó â³ää³ëåííÿõ áàíê³â òà 
íà ñàéòàõ áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ.

Êîøòè âèêîðèñòîâóþòü 
íà ïîòðåáè ÇÑÓ òà 
äåðæàâè ï³ä ÷àñ â³éíè. 
Ïðè êóï³âë³ îáë³ãàö³é, 
äåðæàâà ãàðàíòóº 
ïîâåðíåííÿ âñ³º¿ ñóìè

Купити облігації можна в додатку «Дія». Мінімальна 
кількість — одна військова облігація, вартістю від 900 грн
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Ìè çóñòð³÷àº-
ìîñü ç Ëåâàíîì 
ó Â³ííèö³ ìàéæå 
â öåíòð³ ì³ñòà. 

Íà çóñòð³÷ â³í ïðè¿õàâ ³ç ë³êàðí³, 
äå â³äíîâëþºòüñÿ ï³ñëÿ îñòàííüî-
ãî ïîðàíåííÿ. Ë³êóâàííÿ íå ïðî-
ñòå — ïîñò³éí³ êðàïåëüíèö³, óêî-
ëè, îáñòåæåííÿ. Àëå íå äèâëÿ÷èñü 
íà íàñë³äêè ïîðàíåííÿ, â³ä íüîãî 
â³º äîáðîì ³ ãðóçèíñüêîþ äóøåþ.

— Çàõèùàòè ñâîþ êðà¿íó — 
öå îáîâ’ÿçîê êîæíîãî ïàòð³îòà, 
ÿêèé ïðàãíå ñâîáîäè. Óêðà¿íö³ 
äóæå áëèçüêèé íàðîä äëÿ ãðóçè-
í³â. ß çíàþ, ùî â íàñ êîëèñü áóâ 
îäèí êîðäîí. Óêðà¿íà áóëà àæ 
äî Êàâêàçó. Á³ëüø³ñòü óçáåðåæ-
æÿ ×îðíîãî ìîðÿ êîíòðîëþâàëè 
ìè. Òîìó íàø³ íàðîäè ìàþòü ³ñ-
òîðè÷í³ äðóæí³ ñòîñóíêè. Âîíè 
ðîçïî÷àëèñÿ ùå ó âîñüìîìó 
ñòîë³òò³, êîëè ãðóçèíñüê³ ÷åíö³ 
äîïîìàãàëè áóäóâàòè Ïå÷åðñüêó 
ëàâðó, — êàæå Ëåâàí.

Ëåâàí äîáðå çíàº, ùî òàêå 
îêóïàö³ÿ. Òîìó ùî êîëèñü âòðà-
òèâ ³ ñâ³é ä³ì â Àáõàç³¿. À ñàì 
áóâ îô³öåðîì ñïåöñëóæá.

— ß ç 13 ðîê³â æèâó ó â³éí³ 
ïðîòè öèõ äåìîí³÷íèõ ñèë, ÿê³ 
íå äàþòü ñïîêîþ í³ Óêðà¿í³, í³ 
Ãðóç³¿, í³ ³íøèì êðà¿íàì. ß ñàì 
îô³öåð ãðóçèíñüêèõ ñïåöñëóæá. 
Ç 1996 ðîêó ñëóæèâ ó ñòðóêòóðàõ, 
âèêîíóþ÷è ð³çí³ ñïåöîïåðàö³¿ 
ïðîòè ñåïàðàòèçìó. Â òîìó æ 
96-ìó áóâ ì³é ïåðøèé á³é… 
Ó ìî¿é ãðóï³ áóëè óêðà¿íñüê³ 
á³éö³. ² ïåðøå áîéîâå õðåùåí-
íÿ ÿ îòðèìàâ ñàìå ç íèìè. Ç 
2006 ðîêó ïðàöþâàâ ó ïðèâàò-
íèõ ñôåðàõ, îõîðîíÿâ ëþäåé òà 
îá’ºêòè. Àëå ÿ âèõîâàíèé çà òà-
êèìè ïðèíöèïàìè, ùîá ñëóæèòè 
íàðîäó, à íå ÿêèìîñü îêðåìèì 
îñîáàì. Òîìó ï³øîâ ç³ ñëóæáè, — 
êàæå Ëåâàí.

ПОТРАПИВ НА ВІЙНУ 
В УКРАЇНІ У 2016 РОЦІ

— Êîëè â Óêðà¿í³ ïî÷àëàñÿ 
â³éíà ó 2014 ðîö³, ÿ íå äóìàâ, 

ùî âîíî òàê ãëèáîêî çàéäå. Áî 
íå çíàâ, ùî òàê êàðäèíàëüíî 
óêðà¿íö³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ðî-
ñ³ÿí… ß ïîòðàïèâ äî Óêðà¿íè 
â 2016 ðîö³ íà çàïðîøåííÿ ãðó-
çèí³â, ÿê³ âîþâàëè çà Óêðà¿íó. 
Çâàëè ìåíå äëÿ ï³äòðèìêè, òîìó 
ùî íà òîé ìîìåíò óêðà¿íñüê³ 
â³éñüêîâ³ ìàëè ìàëî äîñâ³äó, — 
ðîçïîâ³äàº Ëåâàí. — Ï³ñëÿ ïðè-
áóòòÿ äî Óêðà¿íè ÿ ïîòðàïèâ 
ó Ëüâ³â. Òàì ïîçíàéîìèâñÿ ç 
á³éöÿìè Ïðàâîãî ñåêòîðó, çîêðå-
ìà ç Õàììåðîì. Â³í íåùîäàâíî 
çàãèíóâ… Äóæå ñåðéîçí³ õëîïö³. 
×åðåç íèõ ÿ ïîòðàïèâ íà â³éíó. 
Ó òîìó æ 2016 ðîö³ íà øàõò³ Áó-
ò³âêà îòðèìàâ ñåðéîçíå ïîðàíåí-
íÿ. ² äåñü ð³ê áóâ íå áîºçäàòíèé. 
Õî÷à íàâ³òü íà ìèëèöÿõ â³äâ³ä-
óâàâ õëîïö³â íà ïîçèö³ÿõ. Òàê 
íàìàãàâñÿ áóòè ïîðó÷ ³ç íèìè, 
ùîá ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì. Áàãàòî 
êîãî ç íèõ âæå íåìàº â æèâèõ… 
Öàðñòâî ¿ì íåáåñíå…

Ëåâàí êàæå, ùî ïåðøèé 
êîíòðàêò ó íüîãî áóâ ó ñêëàä³ 
128 áðèãàäè. Öå çàêàðïàòñüêà 
ã³ðíè÷î-øòóðìîâà.

— Ç ²ðï³íñüêîãî â³éñüêêîìàòó 
ÿ òà ùå ñ³ì ãðóçèí³â ïîòðàïèëè 
ñàìå â öþ áðèãàäó.

Òðè ðîêè êîíòðàêòó çàê³í÷èâ 
ó 128-³é. Äàë³ çíàéøîâ ëþäåé, 
ÿê³ çâ’ÿçàëè ìåíå ç îäíèì ³ç 
êîìàíäèð³â, ç ÿêèì ñëóæàòü 
â³ííè÷àíè. ×àñòèíó íå áóäó 
íàçèâàòè. Àëå ïðî öèõ ëþäåé 
÷óëè íàâ³òü â Àáõàç³¿. Ï³ñëÿ 
ñï³âáåñ³äè ÿ ïðîäîâæèâ êîíòð-
àêò ³ òàê ïîòðàïèâ äî Â³ííèö³. 
Òóò ìåøêàþ ç 2021 ðîêó, — 
êàæå Ëåâàí. — Äî ñëîâà, ÿ ìàþ 
óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî. Äðóç³ 
âìîâèëè îôîðìèòè, ùîá ÿ çì³ã 
ïåðåäàâàòè ñâî¿ íàâè÷êè á³ëüø 
îô³ö³éíî.

У 2022 ЗНОВУ СТАВ 
НА ЗАХИСТ УКРАЇНИ

Ëåâàí ðîçïîâ³äàº, ùî ùå 
äî ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â³í ïðîõîäèâ 
ÂËÊ (â³éñüêîâà-ë³êàðíÿíà êî-
ì³ñ³ÿ, — àâò.).

— ß ìàâ òàêèé ñòàí çäîðîâ’ÿ, 

ùî íå ì³ã á³ëüøå íåñòè ñëóæáó. 
Â ÷àñòèí³ ãîòóâàëè ïàïåðè ùîäî 
ìîãî çâ³ëüíåííÿ. Àëå ðîçïî÷à-
ëàñÿ ïîâíîìàñøòàáíà â³éíà ç 
ðîñ³ºþ. ² öå áóâ íå ÷àñ ñêàðã, ùî 
â òåáå ùîñü áîëèòü ÷è òóðáóº. 
Òóò íàâ³òü åëåìåíòàðíî ïðèñóò-
í³ñòü äîñâ³ä÷åíî¿ ëþäèíè, ÿêà 
ìîæå ùîñü ï³äêàçàòè á³éöÿì, 
ìîãëà áàãàòî ÷îãî çì³íèòè.

ß â³äíîâèâ ïàïåðè òà âèð³-
øèâ çàëèøèòèñÿ. Òèì á³ëüøå âñ³ 
ñòàð³ á³éö³, ÿê³ ñëóæèëè êîëèñü 
ó áàòàëüéîí³ — ïîâåðòàëèñÿ. 
ß âèð³øèâ óæå ðàçîì ³ç íèìè 
éòè âîþâàòè ïðîòè ïîãàí³, ÿêà 
òóðáóº óêðà¿íñüêèé íàðîä, — 
êàæå Ëåâàí.

Ùîäî ïîðàíåííÿ, òî Ëåâàí 
îòðèìàâ éîãî íà ïî÷àòêó â³éíè.

— Ìè áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ 
ä³ÿõ íà Õåðñîíùèí³. Çà òèæ-
äåíü ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè öå 
áóëî. Ìè ³ç á³éöÿìè âèéøëè 
íà êîíêðåòíó ïîçèö³þ. Íàä³é-
øëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî éäå ïðî-
ðèâ. Íàì òðåáà áóëî çàéòè òà 
çóïèíèòè ðîñ³éñüêó òåõí³êó. Ìè 
ñïîíòàííî ïðàöþâàëè, çà îáñòà-
âèíàìè, ðîáèëè äîðîçâ³äêó. Àëå 

íàñ îäðàçó ïî÷àëè íàêðèâàòè 
ì³íîìåòàìè, òàíêàìè… Îòðè-
ìàëè ïîðàíåííÿ. Îäèí áîºöü, 
õî÷ ³ áóâ êîíòóæåíèé, âèâ³ç íàñ 
çâ³äòè ìàøèíîþ. ß íå ñêàçàâ áè, 
ùî ÿ áóâ òÿæêèé. Àëå óëàìêè ç 
ìåíå ä³ñòàëè. ² áóëà êîíòóç³ÿ. Ç 
òîãî ÷àñó çäîðîâ’ÿ ï³äêîñèëîñü. 
Ë³êóþñü.

ПРО МАМУ І БРАТІВ
Ñëîâî çà ñëîâî ³ Ëåâàí çà-

äóìàâñÿ. Â ÷îìó ïðè÷èíà? Âñå 
ïðîñòî — òóãà çà ð³äíèìè.

— Ìàìà á³äíà çàìó÷èëàñü. 
Ó ìåíå â ñ³ì’¿ òðè áðàòè, äâà 
ç íèõ â³éñüêîâ³. Íàéìîëîä-
øèé â Àôãàí³ âîþâàâ, îòðèìàâ 
òàì êóëüîâå ïîðàíåííÿ. Éîãî 
íå ñïèñàëè, â³í ñëóæèòü ó â³é-
ñüêîâèõ ñèëàõ Ãðóç³¿. Ñòàðøèé 
áðàò òàêîæ ñëóæèòü. À ùå îäèí 
áðàò ó íàñ ìèòåöü, æèâå â Í³-
ìå÷÷èí³. Òîìó ìàìà, ÿêà âè-
õîâóâàëà âñ³õ íàñ — òðîøêè çà-
ìó÷èëàñü ³ çàõâîð³ëà íà ñòàð³ñòü. 
Êàæå ìåí³: «Çíàéäè ÿêèéñü õ³ä 
ïîâåðíóòèñü äîäîìó». ß ¿é â³ä-
ïîâ³äàþ, ùî ìåíå íå â³äïóñòÿòü. 

ГРУЗИН ЛЕВАН ЧЕДІА: «ВСЮ 
ІСТОРІЮ РОСІЇ ТРЕБА СТЕРТИ!»
На світлій стороні  Леван Чедіа 
народився в Абхазії і добре знає, що 
таке агресія росії. В Україну приїхав 
у 2016 році. Воював за нас, як і українці 
колись воювали за Грузію. Був тричі 
поранений. Тепер живе у Вінниці. І це — 
його історія

À ÿêùî íàâ³òü â³äïóñòÿòü, ÿ í³-
êóäè íå ïî¿äó, áî ìóøó òóò áóòè, 
ïîêè íå çàê³í÷èòüñÿ â³éíà.

ХОТІВ БИ ОТРИМАТИ 
ВИПЛАТИ. АЛЕ…

Ïèòàºìî â Ëåâàíà, ùî ùå òóð-
áóº ãðóçèíà? Â³í ìàõàº ðóêîþ 
³ êàæå, ùî öå çàðàç íå íà ÷àñ³. 
Àëå çãîäîì ä³ëèòüñÿ, ùî òàê ³ 
íå îòðèìàâ ô³íàíñîâó äîïîìîãó 
â³ä äåðæàâè çà ïîðàíåííÿ.

— ß õîò³â áè ìàòè íåâåëèêèé 
êóòî÷îê… Ö³ ðàíè, ÿê³ ÿ îòðè-
ìàâ, ìîãëè á äîïîìîãòè ìåí³ 
â öüîìó. ß ì³ã áè îòðèìàòè âè-
ïëàòè. Çàðàç ó ìåíå âæå òðåòº 
ïîðàíåííÿ… Êîíòóç³þ îäåðæàâ 
â³ä âèáóõîâî¿ õâèë³. Íàìàãàþñü 
ïîäàòè íà ÌÑÅÊ ³ îòðèìàòè ãðó-
ïó ³íâàë³äíîñò³. Ùîá ïîò³ì, õî÷ 
íà îêîëèö³ ì³ñòà, êóïèòè ñîá³ 
æèòëî. Ùîá ÿ íå æèâ ó êàçàðì³…

Ãðóçèí êàæå, ùî º äåÿê³ ïðî-
áëåìè ÿê ó íüîãî, òàê ³ â ³íøèõ 
ïîðàíåíèõ á³éö³â.

— Äåÿê³ ó ÂËÊ, ìàáóòü, äóìà-
þòü, ùî ÿ õî÷ó ïðîñòî ç àðì³¿ 
çâ³ëüíèòèñÿ àáî õèòðóþ. Íà-
â³òü ïàïåðè íå äèâëÿòüñÿ ïðî 
ìî¿ ïîðàíåííÿ. Ïåðåêèäàþòü 
â³ä îäíîãî íà ³íøîãî, ç ³íøîãî 
íà òðåòüîãî. ² òàê ïî êîëó. Ïðè-
õîäæó íà ÂËÊ, âîíè êàæóòü, ùî 
äîêóìåíòè íà ÌÑÅÊ ïîâèíí³ 
íå âîíè íàäñèëàòè, à â³éñüêîâà 
÷àñòèíà. Ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 
êàæóòü, ùî ÂËÊ ìàþòü â³äïðàâ-
ëÿòè. Íå ðîçóì³þ, äå ïî÷àòîê, 
äå ê³íåöü. ² íå îäèí ÿ ç á³éö³â 
ïîòðàïëÿþ ó òàêèé á³ã ïî êîëó.

ПРО ВІННИЦЮ І МРІЇ
Àëå ïîêè ãðóçèí íàìàãàºòüñÿ 

äîáèòèñü äîïîìîãè â³ä äåðæàâè, 
â ãðóçèíñüê³é äóø³ æåâð³º ìð³ÿ.

— Ìîÿ ìð³ÿ — ùîá áóâ ìèð. 
Ó Ãðóç³¿. Â Óêðà¿í³. Ùîá ó íàñ 
áóâ îäèí êîðäîí, ÿê ðàí³øå. 
Ùîá ìàëåíüêèé áóäèíî÷îê 
áóâ ó ìåíå. Ùîá ïðèéìàòè ãîñ-
òåé òà õîäèòè â ãîñò³. ² ïðîñòî 
æèòè ñïîê³éíî. Öå, íàïåâíî, 
ìð³ÿ êîæíî¿ ëþäèíè. Õîò³â áè 
äî Ãðóç³¿ ïî¿õàòè. ² ïî¿äó. ß îñü 
ñâî¿ì õëîïöÿì ãîâîðþ, ùî ïî-
¿äóòü äî Ãðóç³¿ ç³ ìíîþ. Íå âî-

þâàòè, ïðîñòî â ãîñò³.
Ùîäî Â³ííèö³, òî öå êðóòå 

ì³ñòî. Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòü-
ñÿ. Ó ïëàí³ êðóòå — íå ëèøå 
êðàñîþ, à é ñï³ëêóâàííÿì 
ç ëþäüìè. Ìåí³ òóò çðó÷íî. 
Íó íå ãîðè, çâ³ñíî (ñì³ºòüñÿ). 
Àëå äóæå ãàðí³ òóò êðà¿. Ë³ñè, 
îçåðà, — êàæå Ëåâàí. — Äî ðå÷³, 
êîëè ó 2016 ðîö³ ÿ îòðèìàâ ïî-
ðàíåííÿ, òî ë³êóâàâñÿ ó Êèºâ³. 
Ìåí³ â³ííèöüê³ âîëîíòåðè ïðî-
ïîíóâàëè ³ íàâ³òü íàïîëÿãàëè 
ïåðå¿õàòè äî Â³ííèö³, ùîá ïðî-
õîäèòè òóò ðåàá³ë³òàö³þ ³ âçà-
ãàë³ æèòè. Àëå ÿ â³äìîâèâñÿ â³ä 
ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïî¿õàâ íà íàøó 
áàçó íà Äîíå÷÷èí³.

«ГОЛОВНЕ ЖИТИ ТАК, ЩОБ 
ОЗИРНУТИСЯ НЕ БУЛО 
СОРОМНО»

— Ñëàâà Óêðà¿í³ — öå íå ëèøå 
ïîáàæàííÿ. Âîíà âæå óñëàâëå-
íà. ² Óêðà¿íà îáîâ’ÿçêîâî ïåðå-
ìîæå, ÿê ³ Ãðóç³ÿ. ß ïàì’ÿòàþ 
ñëîâà êîìàíäèðà óêðà¿íñüêîãî 
áàòàëüéîíó, ÿêèé âîþâàâ ³ç 
íàìè ó Ãðóç³¿ â 90-õ ðîêàõ. Â³í 
ãîâîðèâ:

«Ñüîãîäí³ â³éíà ó Ãðóç³¿, à çà-
âòðà áóäå ó íàñ. ßêùî ìè ï³ä-
òðèìóâàòèìåìî îäèí îäíîãî, 
òî îáîâ’ÿçêîâî ïåðåëàìàºìî öåé 
âåäìåæèé õðåáåò (ðîñ³éñüêèé, — 
àâò.)».

Íàø îáîâ’ÿçîê çàëèøèòèñÿ 
÷åñíèì, ïîðÿäíèìè, ã³äíèìè 
ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ íàðîä³â òà 
äåðæàâ. À äàë³ ÿê áóäå, æèòòÿ 
ïîêàæå. À ïîêè ùî ìè ãîòîâ³ 
ïîìåðòè çà Óêðà¿íó.

Óêðà¿íà — ìîÿ äðóãà Áàòü-
ê³âùèíà. Óïåâíåíèé, ùî áóäå 
÷àñ, ó íàñ áóäå ïîäâ³éíå ãðîìà-
äÿíñòâî ç Ãðóç³ºþ òà Óêðà¿íîþ. 
Ìè ìàòèìåìî ñâîáîäó. Àëå ãî-
ëîâíå æèòè òàê, ùîá îçèðíóòèñÿ 
íå áóëî ñîðîìíî.

Після мобілізації в росії багато ро-
сіян почали тікати в Грузію. Пита-
ємо, як реагують на це грузини?
— Міграційна служба та уряд Грузії 
дозволяє в’їжджати біженцям, ні, 
не біженцям, утікачам, які тікають 
із Росії. Але грузинський народ їм 
спокійно жити там не дасть. Роз-
виватися і нахабно поводитися 
вони там не будуть. Грузини цьо-
го не допустять. Найімовірніше, 
вони бігтимуть далі, в Туреччину. 
Або до того ж Ірану, який їх під-
тримує.
На питання, коли ж закінчиться 

війна, Леван говорить:
— Це залежить не лише від ба-
жання українців. Навіть якщо ми 
завтра заберемо всі свої землі 
та відновимо кордони, росія-
ни на цьому не зупиняться. Їм 
не можна давати час на віднов-
лення. Ми маємо йти до кінця. 
Справа не в тому, піде путін з по-
ста президента чи не піде. Саму 
кремлівську систему треба пе-
ремогти. Всю їхню історію треба 
стерти! Я сподіваюся, що війна 
скоро закінчиться в Україні. Але 
весь світ має розуміти, що сусід-

ні країни, які межують із росією, 
перебувають під загрозою. Вони 
мають подумати, що сьогодні ви-
рішується не лише доля України, — 
каже Леван. — Україна не має бути 
одна. Слава Богу, її підтримують 
багато європейських країн. І по-
винні підтримувати народи, які 
ближчі. Кавказ. Грузини. Справжні 
чеченці, не кадировці. Я не можу 
сказати, що вони усі не борються 
з росією. Але щоб здобути неза-
лежність Кавказу, потрібні трохи 
інші сили. У простого народу 
не вистачить на це сил та ресурсів.

Про росіян у Грузії: «Грузинський народ їм спокійно жити там не дасть»

«Ìè ìàºìî éòè äî 
ê³íöÿ. Ñïðàâà íå â 
òîìó, ÷è ï³äå ïóò³í 
ç ïîñòà ïðåçèäåíòà. 
Êðåìë³âñüêó ñèñòåìó 
òðåáà ïåðåìîãòè»

— Україна – моя друга Батьківщина, — каже Леван Чедіа. — 
Упевнений, що ми матимемо свободу. Але головне жити так, 
щоб озирнутися не було соромно.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Ï³ñëÿ ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ÷èìàëî 
ïðîôåñ³é â Óêðà¿í³ 

ñòàëè íåïîïóëÿðíèìè, çîêðåìà, 
ðîáîòà êóð’ºðà. Àáè íå ñèä³òè áåç 
ä³ëà, äåÿê³ â³ííèöüê³ äîñòàâíè-
êè òîâàð³â âèð³øèëè âèòðà÷àòè 
â³ëüíèé ÷àñ íà âîëîíòåðñòâî, ïî-
ºäíàâøè éîãî ³ç òèì÷àñîâî âòðà-
÷åíîþ ïðîôåñ³ºþ.

Â³äòàê ê³ëüêà äåñÿòê³â êóð’ºð³â 
ñàìîîðãàí³çóâàëèñÿ é ïåðåòâî-
ðèëèñÿ íà êóð’ºð³â-âîëîíòåð³â. 
Âîíè ñï³âïðàöþâàëè ç âîëîí-
òåðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ôîí-
äàìè, øòàáàìè, é äîïîìàãàëè ¿ì 
îïåðàòèâíî äîñòàâëÿòè íåîáõ³äíå 
ó òî÷êè ïðèçíà÷åííÿ: ãàðÿ÷³ îá³äè 
â³éñüêîâèì íà áëîêïîñòè, ë³êè 
ïåíñ³îíåðàì, çàñîáè ã³ã³ºíè òà 
õàð÷³ ïåðåñåëåíöÿì òîùî. Ïåðå-
ñóâàëèñÿ âîíè ì³ñòîì çâè÷íèìè 
äëÿ ñåáå âåëîñèïåäàìè, ìîïåäàìè 
òà àâòî.

×èì äàë³, òèì îáñÿãè ðîáîòè 
ó íîâîñïå÷åíèõ âîëîíòåð³â ñòà-
âàëè á³ëüøèìè. Òîä³ âîíè é çà-
ìèñëèëèñÿ ïðî ñòâîðåííÿ âëàñ-
íî¿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Òàê 
ç’ÿâèâñÿ ÁÔ «Êóð’ºð Âîëîíòåð», 
ÿêèé î÷îëþº â³ííè÷àíèí Àíàòî-
ë³é Ãîðîáåöü.

ПРІОРИТЕТ — АРМІЯ ТА ДІТИ
Àíàòîë³é ãîâîðèòü, ùî ¿õíÿ 

îðãàí³çàö³ÿ ïðàöþº ó ê³ëüêîõ íà-
ïðÿìêàõ: äîïîìîãà ÇÑÓ, äîïîìîãà 
ìàëîçàáåçïå÷åíèì ðîäèíàì òà äî-
ïîìîãà ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ.

— Ïåðø çà âñå ìè ñôîêóñóâà-
ëèñÿ íà àðì³¿. Ïðîâîäèëè áëà-
ãîä³éí³ çàõîäè, îðãàí³çîâóâàëè 
çáîðè. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî çáèðàëè 
íà äåñÿòîê ÿê³ñíèõ êîìïëåêò³â 
ôîðìè äëÿ â³éñüêîâèõ, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä ðóêàâè÷îê ³ çàê³í÷óþ÷è 
âçóòòÿì, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 

ôîíäó. — Ìîâà éøëà ïðèáëèçíî 
ïðî 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óñþ ñóìó 
ìè îäðàçó ç³áðàòè íå çìîãëè, òîìó 
îðãàí³çóâàëè âåëîêâåñò «Øàëåí³ 
ïåäàëüêè». Çàâäÿêè éîìó çàêðèëè 
ïîòðåáó, ïðèäáàëè ôîðìó òà äî-
ñòàâèëè ¿¿ á³éöÿì.

Ï³ä ÷àñ íàñòóïíèõ àêö³é çáèðà-
ëè íà îïòè÷íèé ïðèö³ë çà 120 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ â³ííèöüêîãî 
ñíàéïåðà. Êóïóâàëè ìàñòèëî òà 
ô³ëüòðè íà â³éñüêîâ³ àâò³âêè. Ïðè-
äáàëè, â³äðåìîíòóâàëè òà ïîôàð-
áóâàëè ì³í³âåí, ùî äîñ³ ñëóæèòü 
Óêðà¿í³ íà ôðîíò³.

Àíàòîë³é êàæå, ùî äîïîìàãàþ-
÷è àðì³¿ òà ïåðåñåëåíöÿì, ëþäè 
÷àñòî çàáóâàþòü, ùî äîïîìîãè 
òàêîæ ïîòðåáóþòü ³ ñàì³ â³ííè-
÷àíè. Òîìó ³íøèìè íàïðÿìêàìè 
«Êóð’ºðà Âîëîíòåðà» ñòàëè ìàëî-
çàáåçïå÷åí³ ñ³ì’¿ òà ä³òè ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ.

— Õî÷åòüñÿ äîïîìîãòè óñ³ì, 
õòî äî íàñ çâåðòàºòüñÿ, îäíàê 
ìîæëèâîñò³ òàêî¿ ìè íå ìàº-
ìî, — ïðîäîâæóº Àíàòîë³é Ãîðî-
áåöü. — Äîíåäàâíà ìè îòðèìóâàëè 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ç Àíãë³¿ òà 
Ïîëüù³. À ïîò³ì âîíè ñêàçàëè, 
ùî á³ëüøå äîïîìàãàòè íå áóäóòü: 
«Áî ó íàø³ ì³ñòà ïðè¿æäæàþòü 
óêðà¿íö³ íà äîðîãèõ ìàøèíàõ, 
âèêóïîâóþòü âæå ãîòîâ³ á³çíåñè, 
â³äêðèâàþòü ñàëîíè êðàñè, ðîçâà-
æàþòüñÿ íà âå÷³ðêàõ òà ó äîðîãèõ 
ðåñòîðàíàõ. ×îìó ìè ìàºìî äîïî-
ìàãàòè Óêðà¿í³, êîëè ñàì³ óêðà¿íö³ 
öüîãî íå ðîáëÿòü?»

Çàðàç â³ííè÷àíè íàìàãàþòüñÿ 
íàëàãîäèòè êîíòàêòè ç ³íøèìè 
âîëîíòåðàìè ó ªâðîï³. À ïîêè 
ðîçäàþòü çàëèøêè ðàí³øå ç³áðàíî¿ 
ãóìàí³òàðêè: äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, 
ï³äãóçêè, îäÿã.

ПОТОЧНА МЕТА — ПРИДБАТИ 
БУС

Íåùîäàâíî äî îðãàí³çàö³¿ ç îô³-
ö³éíèì ëèñòîì çâåðíóâñÿ äèðåê-
òîð â³ííèöüêîãî íàâ÷àëüíî-ðåà-

á³ë³òàö³éíîãî öåíòðó «Ãí³çäå÷êî». 
Ó ëèñò³ Ìèõàéëî Áàñþê ïðîñèòü 
ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ 
íà áëàãîä³éíèõ óìîâàõ ì³êðîàâòî-
áóñà äëÿ ïåðåâåçåííÿ âèõîâàíö³â 
çàêëàäó äî øê³ë, àäæå òåõí³÷íèé 
ñòàí íàÿâíîãî ó íèõ áóñà çàëèøàº 
áàæàòè êðàùîãî.

Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ, ì³ñöåâà 
âëàäà íàðàç³ íå ìàº ìîæëèâîñò³ 
ïðèäáàòè ïîä³áíèé òðàíñïîðò, 
à ä³òåé âîçèòè âñå îäíî ïîòð³áíî. 
Òîìó âîëîíòåðè ïî¿õàëè äî «Ãí³ç-
äå÷êà» äèâèòèñÿ ¿õíº ñòàðå àâòî.

— Ìè ïîäóìàëè, ùî ìîæëèâî 
áóñ ìîæíà â³äðåìîíòóâàòè. Òà 

ïîáà÷èëè, ùî â³í óâåñü âêðèâñÿ 
³ðæåþ, îïàëåííÿ ó íüîìó íåìàº, 
çâ³äóñ³ëü ïðîòÿãè, çàãàëîì ðåìîí-
òó àâòî íå ï³äëÿãàº. Äî òîãî æ, 
âîíî ùå é çàìàëå, — ïðîäîâæóº 
Àíàòîë³é.

НЕ ВИСТАЧАЄ 77 ТИСЯЧ
²íøèé ó÷àñíèê áëàãîä³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ ²ãîð Ñîâãèðà äî ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè çàéìàâñÿ ïåðå-
âåçåííÿìè âàíòàæ³âîê òà àâòîáóñ³â 
ç ªâðîïè äî Óêðà¿íè. Éîãî çíàííÿ 
ó ö³é ãàëóç³ ñòàëè ó íàãîä³, êîëè 
ðîçïî÷àâñÿ çá³ð íà íîâó àâò³âêó 
äëÿ â³ííèöüêèõ ä³òåé.

ЯК І НАВІЩО КУР’ЄРИ СТВОРИЛИ 
БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
Допомога  Втративши через велику 
війну роботу, декілька кур’єрів з Вінниці 
почали допомагати волонтерам, 
розвозили необхідне у різні точки міста. 
Зрештою роботи стало так багато, що 
вони створили благодійну організацію. 
Тепер закуповують автівки для ЗСУ та для 
дітей з інвалідністю

— Ñïî÷àòêó ìè çíàéøëè áóñ 
ó Í³ìå÷÷èí³. Â³í êîøòóâàâ 6,5 òè-
ñÿ÷³ ºâðî. Çà òó àâò³âêó, ñóäÿ÷è 
ç ôîòî, öå áóëè äîáð³ ãðîø³. Ìè 
ïëàíóâàëè áðàòè ¿¿ é îãîëîñèëè 
çá³ð êîøò³â, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð 
Ñîâãèðà. — Ó ïðîöåñ³ ïîäàëü-
øèõ ïîøóê³â ÿ çíàéøîâ é ³íøó 
íåïîãàíó àâò³âêó, àëå ó Øâåéöàð³¿. 
Âîíà êîøòóâàëà 4,7 òèñÿ÷³ ôðàí-
ê³â (171 òèñÿ÷à ãðèâåíü, — àâò.). 
Ïîò³ì ìåí³ ïîãîäèëè äîçâ³ë íà âè-
¿çä, ³ ÿ ïî¿õàâ ¿õ äèâèòèñÿ.

Âèÿâèëîñÿ, ùî í³ìåöüêà àâò³âêà 
ìàëà æàõëèâèé òåõí³÷íèé ñòàí, 
òîìó â³ä ¿¿ ïðèäáàííÿ âîëîíòåðè 
â³äìîâèëèñÿ îäðàçó. Íàòîì³ñòü 
àâòî ç³ Øâåéöàð³¿ âèÿâèëîñÿ ÿêðàç 
òèì, ùî áóëî ïîòð³áíèì ä³òÿì: 
ðîçðàõîâàíå íà 13+1 ì³ñöå, ìàëî 
ïàñêè áåçïåêè, äâ³ ï³÷êè, ñïåö³-
àëüíó ï³äí³æêó äëÿ í³ã, ïðîá³ã 
ëèøå 135 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â, ãàðíèé 
ñàëîí òîùî.

— Âîíî áàãàòî ÷àñó ñòîÿëî 
íà âóëèö³, çîêðåìà ï³ä ÷àñ îïàä³â, 
ùî ïîøêîäèëî ëàêîôàðáîâå ïî-
êðèòòÿ äàõó. Òàêèé íåäîë³ê ëåãêî 
óñóâàºòüñÿ, — ïðîäîâæóº ²ãîð. — 
ß ñêàçàâ ïðîäàâöåâ³, ùî õî÷ó ïðè-
äáàòè öþ àâò³âêó äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
ä³òåé, òà âðåøò³ âìîâèâ ïðîäà-
òè ¿¿ ìåí³ çà 3,5 òèñÿ÷³ ôðàíê³â 

(127 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — àâò.). Òîé 
ïðîäàâåöü çàïðàâèâ ìåí³ ïîâíèé 
áàê, íà áëèçüêî 200 ôðàíê³â, é äàâ 
ñïåö³àëüíó íàêëåéêó äëÿ àâòîáà-
íó çà 40 ôðàíê³â, ùîá ÿ íå ïëà-
òèâ çà êîðèñòóâàííÿ äîðîãàìè 
ó Øâåéöàð³¿.

Äèðåêòîð ÁÔ «Êóð’ºð Âîëîí-
òåð» Àíàòîë³é Ãîðîáåöü ãîâîðèòü, 
ùî ²ãîð ïîãîäèâñÿ ïðèäáàòè àâò³â-
êó çà âëàñí³ êîøòè, ùîá ¿¿ íå êó-
ïèâ õòîñü ³íøèé. Â³í æå ïðèâ³ç 
áóñ â Óêðà¿íó. Äàõ àâò³âêè, êàæå 
äèðåêòîð, òàêîæ âñòèãëè ïîôàð-
áóâàòè ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî Óêðà¿íè.

— Ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç îäí³ºþ 
óêðà¿íêîþ, ÿêà âæå äàâíî æèâå 
ó Ïîëüù³. Âîíà çàéìàºòüñÿ áëàãî-
ä³éí³ñòþ, é ïîãîäèëàñÿ ïåðåêðèòè 
ìàéæå ïîëîâèíó âàðòîñò³ àâòà. Ùå 
÷àñòèíó ìè çìîãëè ç³áðàòè çà äî-
ïîìîãîþ íåáàéäóæèõ ëþäåé. Àáè 
ðîçðàõóâàòèñÿ çà àâòî òà íàðåøò³ 
ïåðåäàòè éîãî â ðåàá³ë³òàö³éíèé 
öåíòð, íàì çàëèøèëîñÿ ç³áðàòè 
77 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — êàæå Àíàòî-
ë³é. — Òîìó ìè õî÷åìî çàïðîñèòè 
â³ííè÷àí ïðèºäíàòèñÿ äî íàøîãî 
áëàãîä³éíîãî çáîðó. Ìè ðîçóì³º-
ìî, ùî çàðàç óñ³ì ñêëàäíî, àëå 
ÿêùî âè ìàºòå òàêó ìîæëèâ³ñòü, 
òî ï³äòðèìàéòå öèõ ä³òåé ñâî¿ì 
äîíàòîì.

Переказати кошти можна на ці 
рахунки:
Код отримувача: 
44880095
БО «БФ КУР’ЄР ВОЛОНТЕР»

UA 143077700000026005 
111144995
4323 4070 0471 2146 — А-Банк
4731 1856 3051 2082 — При-
ватБанк

Як підтримати організацію?

«Ìè îòðèìóâàëè 
äîïîìîãó ç ªâðîïè. 
À ïîò³ì íàì ñêàçàëè: 
«Äî íàñ ïðè¿æäæàþòü 
áàãàò³ óêðà¿íö³ ³ 
ðîçâàæàþòüñÿ»

Директор благодійної організації Анатолій Горобець: «Купували форму, приціл та 
мінівен для армії. Тепер потрібно купити автівку для дітей з інвалідністю»

ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ
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Àíäð³é Ñàâ÷óê òà 
Ñåìåí Ãëóøêî íà-
ðåøò³ îòðèìàëè ïî-
êàðàííÿ çà ñêîºíå. 

Íàéñóâîð³øå. Äîâãî òÿãíóâñÿ 
ñóäîâèé ðîçãëÿä. Òîãî, õòî ¿õ 
çäàâ, íàìàãàëèñÿ çðîáèòè âèííèì 
ó âáèâñòâ³. Ó âåðåñí³ 2017-ãî â³ä 
ðóê íàçâàíèõ áàíäèò³â çàãèíó-
ëî ïîäðóææÿ Òàðàñîâèõ, ùî 
ìåøêàëî â ïðèâàòíîìó áóäèíêó 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Íà ïåíñ³îíåð³â 
ñêî¿ëè ðîçá³éíèé íàïàä, ïîáèëè, 
çâ’ÿçàëè ³ ï³äïàëèëè â õàò³…

Ïðî öåé çëî÷èí òà éîãî îá-
ñòàâèíè ðåäàêö³ÿ RIA ïîñòóïî-
âî ðîçïîâ³äàëà ÷èòà÷àì, ï³ñëÿ 
ñóäîâèõ çàñ³äàíü, ÿê³ â³äêðèâà-
ëè çàâ³ñó òàºìíèö³ äîñóäîâîãî 
ñë³äñòâà. ßêùî ïîë³ö³ÿ äàâàëà 
çàãàëüíó êàðòèíó, òî ñóäîâèé ðîç-
ãëÿä äîçâîëÿâ ä³çíàòèñÿ óñ³ äåòàë³ 
ðåòåëüíî ñïëàíîâàíîãî çëî÷èíó. 
Ñàìå òàêèì áóâ öåé íàïàä.

Ùîïðàâäà, íå âñå ï³øëî çà ïëà-
íîì. ² âðåøò³ äîñèòü øâèäêî ïðà-
âîîõîðîíö³ çíàéøëè âèíóâàòö³â ³ 
àðåøòóâàëè ¿õ. Äàë³ íàãàäàºìî äå-
òàë³. Ñïåðøó ïðî ³íôîðìàö³éíèé 
ïðèâ³ä: âèíåñëè âèðîê çàñóäæåíèì.

— Çà â÷èíåííÿ æîðñòîêîãî 
âáèâñòâà ïîäðóææÿ ó Â³ííèö³ 
äâîõ îáâèíóâà÷åíèõ çàñóäæåíî 
äî äîâ³÷íîãî óâ’ÿçíåííÿ, — ïî-
â³äîìèëà 7 ëèñòîïàäà ïðåññëóæáà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.

Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä, ÿê 
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ïîãîäèâñÿ ç 
îá´ðóíòîâàíèìè äîâîäàìè ïðî-
êóðîðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðî-
êóðàòóðè òà âèçíàâ âèíóâàòèìè 
ðàí³øå ñóäèìèõ ìåøêàíö³â îá-
ëàñíîãî öåíòðó ó â÷èíåíí³ êðè-
ì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü (ðÿä 
ñòàòåé, ïðî ÿê³ ïîÿñíèìî íèæ÷å).

— Ïðîêóðîðîì äîâåäåíî, ùî 
îäèí ³ç çëî÷èíö³â, ä³çíàâøèñü 
â³ä çíàéîìî¿, ùî íà çáåð³ãàíí³ 
ó ë³òíüîãî ïîäðóææÿ çíàõîäèòüñÿ 
500 000 äîëàð³â ÑØÀ, ç ìåòîþ 
âëàñíîãî çëî÷èííîãî çáàãà÷åííÿ 
âèð³øèâ çàâîëîä³òè öèìè êîøòà-
ìè, — ðîçïîâ³äàþòü â ïðîêóðà-

òóð³. — Ðåàë³çóþ÷è çëî÷èííèé 
óìèñåë ðàçîì ³ç ðàí³øå ñóäèìèì 
çà â÷èíåííÿ óìèñíîãî âáèâñòâà 
çíàéîìèì, ÿêèé ìàâ íå çíÿòó ³ 
íå ïîãàøåíó ñóäèì³ñòü, ó âåðåñí³ 
2017 ðîêó, ä³þ÷è óìèñíî, â³äïî-
â³äíî äî ïîïåðåäí³õ äîìîâëåíîñ-
òåé, ç ìåòîþ çàâîëîä³ííÿ ÷óæèì 
ìàéíîì, óñâ³äîìëþþ÷è ñóñï³ëüíî 
íåáåçïå÷íèé õàðàêòåð ñâî¿õ ä³é òà 
ÿâíó ô³çè÷íó ïåðåâàãó íàä ëþäü-
ìè ïîõèëîãî â³êó, âáèëè ÷îëîâ³êà 
òà æ³íêó. Ïðè öüîìó íàïåðåäîä-
í³ çëî÷èíö³ îòðó¿ëè ñîáàêó, ÿêà 
îõîðîíÿëà ¿õ äîìîãîñïîäàðñòâî… 
Ç ìåòîþ çíèùåííÿ ñë³ä³â â÷èíå-
íîãî çëî÷èíó íåëþäè ï³äïàëèëè 
æèòëîâèé áóäèíîê ïîòåðï³ëèõ, 
ï³ñëÿ ÷îãî ç ì³ñöÿ ïîä³¿ çíèêëè…

ТРИВАЛИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС
Ïðîêóðàòóðà ðîçïîâ³ëà áåç ³ìåí 

³ ïð³çâèù, àëå ìè çíàºìî ãîëî-

âíèõ îáâèíóâà÷åíèõ — Àíäð³é 
Ñàâ÷óê ³ Ñåìåí Ãëóøêî. Ó êîæ-
íîãî ñâîÿ ó÷àñòü òà ñâî¿ ñòàòò³ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ùîá äî õàòè 
Òàðàñîâèõ äîáðàòèñÿ, âîíè îòðó¿-
ëè ñîáàêó êîâáàñîþ ç òàáëåòêàìè 
â³ä òóáåðêóëüîçó. Ï³ãóëêè êóïèâ 
òðåò³é ï³äîçðþâàíèé Þð³é Óêðà-
¿íåöü. ² â³í áóâ âîä³ºì äâ³éêè íà-
çâàíèõ âèùå ÷îëîâ³ê³â.

×îãî æ ó ³íôîðìàö³¿, ùî çà-
ðàç ïîøèðèëà ïðîêóðàòóðà, ïðî 
òðåòüîãî ó÷àñíèêà çëî÷èíó — í³ 
ñëîâà? Éîãî, ÿê ïåðåäáà÷àëè 
ó÷àñíèêè ïðîöåñó, î÷³êóâàëî 
«óìîâíå» ïîêàðàííÿ. Âèäíî é 
òàêîãî ÷îëîâ³ê íå îòðèìàâ. Âñå 
òîìó, ùî âîä³é óñå ðîçêàçàâ ïîë³-
ö³¿: íå çíàâ, íàâ³ùî ïðèâ³ç Ñàâ÷ó-
êà ³ Ãëóøêà â òîé âå÷³ð íà Ñòàðå 
Ì³ñòî, à îñòàíí³ — øóêàëè ï³â 
ì³ëüéîíà äîëàð³â ó õàò³ ïåðåä 
òèì, ÿê³ ï³äïàëèëè ¿¿ ç áåçïî-

ðàäíèìè ïåíñ³îíåðàìè â ñåðåä-
èí³. Çäîãàäàâñÿ ïðî âñå òðåò³é 
ó÷àñíèê, êîëè ïî÷óâ âðàí³øí³ 
íîâèíè ïðî çàãèáåëü ïîäðóææÿ 
â ïîæåæ³ íà Äàíèëà Íå÷àÿ.

Íåâäîâç³ âîä³é âæå ñï³âïðàöþ-
âàâ ç³ ñë³äñòâîì, òîìó â Ñ²ÇÎ, 
íà â³äì³íó â³ä ãîëîâíèõ îáâèíó-
âà÷åíèõ, íå ïîòðàïèâ. Ï³ä ÷àñ 
ñóäîâîãî ðîçãëÿäó â³í çíàõîäèâñÿ 
â çàë³. Íàòîì³ñòü Ñàâ÷óê ³ Ãëóøêî 
¿çäèëè â êîíâîéí³é ìàøèí³ òà 
ó íàðó÷íèêàõ çàõîäèëè çà ñêëî 
êàá³íè äëÿ ï³äñóäíèõ.

Ïåðøèé, ÿê êàæå çâèíóâà÷åí-
íÿ, ñïëàíóâàâ çëî÷èí, à äðóãèé 
âèêîíóâàâ ïîñòàâëåí³ îðãàí³-
çàòîðîì çàâäàííÿ. Êîëè îäèí 
ïðîâàëèâ çàäà÷ó (íå çíàéøîâ 
î÷³êóâàíî¿ ñóìè), îðãàí³çàòîð 
âçÿâ óñå â ñâî¿ ðóêè, ïðèéøîâ 
îáøóêàòè õàòó ñàì ³ çàâåðøèâ 
ñïðàâó ï³äïàëîì ò³ë ëþäåé, ùî 
íå äàëè éîìó áàæàíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî âåëèê³ ãðîø³.

Çâ³äêè öå íàì â³äîìî? Äî òîãî, 
ÿê ó Â³ííèö³ ïî÷àâñÿ êàðàíòèí 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, à çãîäîì â³-
éíà (ñóäîâ³ ðîçãëÿäè íà òðèâà-
ëèé ÷àñ ñòàëè íåäîñòóïí³ äëÿ 
ñëóõà÷³â), àâòîðêà ö³º¿ ñòàòò³ 
â³äâ³äóâàëà óñ³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 
â ñïðàâ³ ïðî âáèâñòâî Òàðàñîâèõ. 
Òîæ òåïåð íàãàäàºìî ïðî îáñòà-
âèíè çëî÷èíó, ùî ñïëèâàëè òàì, 
³ ÿê³ áóëè äîêàçè âèíóâàòîñò³ 
çàñóäæåíèõ òåïåð äî äîâ³÷íîãî 
óâ’ÿçíåííÿ.

НЕ ЗНАЙШЛИ ВЕЛИКІ ГРОШІ
Ãðàá³æíèêè â áóäèíêó Òàðàñî-

âèõ íå çíàéøëè ò³ ï³â ì³ëüéîíà 
äîëàð³â, ïðî ÿê³ ñêàçàíî âèùå. 
Íàòîì³ñòü âèíåñëè ïðèãîðùó çî-
ëîòèõ âèðîá³â ³ ïî ê³ëüêà òèñÿ÷ 
â ð³çíèõ âàëþòàõ.

— Îáâèíóâà÷åí³ çàâîëîä³-
ëè êîøòàìè ïîòåðï³ëèõ â ñóì³ 
5 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ, 9 òèñÿ÷ 
ºâðî, 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü òà çîëîòè-
ìè âèðîáàìè, — ³íôîðìóº òåïåð 
ïðîêóðàòóðà.

Çîëîòî ïîò³ì, ÿê çâó÷àëî â ñóä³ 
ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêàç³â, ïðè-
õîâàëè ï³ä õàòîþ Óêðà¿íöÿ, ÿêèé 
îäðàçó æ çàÿâèâ ïðî öå â ïîë³ö³þ. 
À çà íàãðàáîâàíó ñóìó ãðîøåé 
äâà àðåøòàíòè ïëàíóâàëè âòåêòè 
äî Ðîñ³¿. Ðîçìîâó ïðî öå çàô³ê-
ñóâàëà «ïðîñëóøêà» â êîíâîéí³é 
ìàøèí³.

Ö³ äåòàë³ çëî÷èíó, â ðåçóëüòàò³ 
ÿêîãî âòðàòèëè æèòòÿ 68-ð³÷íà Ç³-
íà¿äà ³ 76-ð³÷íèé Ìèõàéëî Òàðàñî-
âè, çíàºìî ç ïî÷óòîãî â ñóäîâîìó 
ïðîöåñ³. Äåùî ðîçïîâ³â òàêîæ ñèí 
Òàðàñîâèõ Âàñèëü. Â³í ïîòåðï³ëèé 
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ³ 
åìîö³éíî ðåàãóâàâ íà îáâèíóâà-
÷åíèõ, ÿê³ æîðñòîêî âáèëè éîãî 
áàòüê³â. Êîëè ñóä äèâèâñÿ ñë³ä÷èé 
åêñïåðèìåíò ç Ãëóøêîì, äå òîé 
ðîçêàçóâàâ, ÿê ä³ÿâ, ñèí âèéøîâ 
³ç çàëè, ùîá íå ç³ðâàòèñÿ íà íåíà-

ВИНЕСЛИ ВИРОК ЗА ВБИВСТВО 
ТАРАСОВИХ НА СТАРОМУ МІСТІ
Перша інстанція  Двоє арештованих 
за розбій з убивством і підпалом 
на Старому Місті намагалися перекласти 
вину на третього підозрюваного. Того, що 
був їхнім водієм, а потім співпрацював 
зі слідством. Не вдалося. Раніше 
судимі Андрій Савчук та Семен Глушко 
отримали вирок за злочин, жертвами 
якого у вересні 2017-го стало подружжя 
пенсіонерів Тарасових

âèñíèõ éîìó çëî÷èíö³â.
Óñ³ ï’ÿòü òîì³â ñïðàâè äîñë³-

äèâ ñóä ùå ó 2020-ìó. Äàë³ ìàëè 
ñëóõàòè ï³äñóäíèõ (íà ñòàä³¿ äî-
ñóäîâîãî ñë³äñòâà ãîâîðèëè ò³ëüêè 
Óêðà¿íåöü ³ Ãëóøêî, Ñàâ÷óê â³ä-
ìîâèâñÿ â³ä äà÷³ ñâ³ä÷åíü). Íà çà-
ñ³äàíí³ íàïðèê³íö³ òîãî ðîêó, äå 
ùå áóëà æóðíàë³ñòêà, ó÷àñíèêè 
ïðîöåñó ñïîä³âàëèñÿ: ïî÷íåòüñÿ 
íàðåøò³ äîïèò îáâèíóâà÷åíèõ. 
Àëå îñòàíí³ âèð³øèëè â³äòÿãíó-
òè î÷³êóâàíå.

Äàë³ çàñ³äàííÿ â³äêëàäàëèñÿ, 
à çãîäîì êàðàíòèí… Âðåøò³ ìè-
íóëî ùå äâà ðîêè, äîêè ä³éøëî 
äî âèðîêó. Âñüîãî æ â³ä çëî÷è-
íó — âæå á³ëüøå ï’ÿòè ðîê³â. ×è 
ê³íåöü öå, ÷è áóäå îñêàðæåííÿ 
çàñóäæåíèìè? Ïîêè òàêî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ íåìàº.

КЛОПОТАННЯ 
ЗА КЛОПОТАННЯМ

À ï³ä ÷àñ ñëóõàíü Ñåìåí Ãëóø-
êî ÷àñòî çàÿâëÿâ êëîïîòàííÿ. 
Ïðîñèâ ñóä âèêëèêàòè åêñ-
ïåðò³â, áî, ìîâëÿâ, ìàº ïèòàí-
íÿ ïî ¿õíüîìó âèñíîâêó ³ õî÷å 
ðîç’ÿñíåííÿ. Òàêîæ âèìàãàâ äî-
ïèòàòè ùå îäíîãî ñâ³äêà: ìàò³ð 
Þð³ÿ Óêðà¿íöÿ, ÿêà ñâîãî ÷àñó 
ï³äòâåðäèëà àë³á³ ñèíà.

— ß ðîçóì³þ, ùî ëþäèíà, ÿêà 
ñèäèòü íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ, ìàº 
ïðàâî çàõèùàòèñÿ òàêèìè ìåòî-
äàìè, ÿê³ ââàæàº ïîòð³áíèìè, — 
ñêàçàëà ïðåäñòàâíèöÿ ïîòåðï³ëî-
ãî, àäâîêàò Íàòàëÿ Êîñòèê. — Àëå 
÷îìó òîä³, êîëè ìè îãîëîøóâà-
ëè âèñíîâîê åêñïåðòèçè, í³ÿêèõ 
êëîïîòàíü ç áîêó îáâèíóâà÷åíèõ 
íå áóëî?

— Öå çàòÿãóâàííÿ ÷àñó, ÿêå 
ïðèäóìàâ Ñàâ÷óê, à Ãëóøêî îçâó-
÷èâ, — ñêàçàâ Þð³é Óêðà¿íåöü.

Ãëóøêî íàïîëÿãàâ íà ñâîºìó, 
ãîâîðèâ ïðî îá’ºêòèâíèé ðîçãëÿä 

ñïðàâè. À Ñàâ÷óê çàâæäè ìîâ÷àâ 
(â³í îðãàí³çàòîð çëî÷èíó, ³ íà ñóä³ 
òåæ ä³ÿâ ðóêàìè ³íøèõ). Éîãî àä-
âîêàò ñêàçàâ ñâîº «çà» êëîïîòàí-
íþ. Ïðîêóðîð áóâ ïðîòè âèêëèêó 
³ ñâ³äêà, ³ åêñïåðò³â.

— Ââàæàþ, ùî öå ä³éñíî çà-
òÿãóâàííÿ ïðîöåñó, — êàçàâ ïðî-
êóðîð Øèìàíñüêèé.

Òà ñóä íå ì³ã ïîðóøèòè ïðàâî 
íà çàõèñò. Òîæ âèêëèêàâ òðüîõ 
åêñïåðò³â. Âîíè íå ç’ÿâèëèñÿ, ÿê 
ñêàçàâ ãîëîâóþ÷èé, «ç íåâ³äîìèõ 
ïðè÷èí». Íå áóëî íà ñóä³ ³ ìà-
òåð³ Óêðà¿íöÿ. Ï³äòâåðäæóþ÷è ¿¿ 
ïåðåáóâàííÿ â ²òàë³¿ äîêóìåíòè 
ïðèíåñëà àäâîêàòêà Îëåíà Êëåï³-
êîâà. Ìàòè, ÿê âèÿâèëîñÿ, — ºäè-
íà, õòî ï³äòâåðäèâ ïåðåáóâàííÿ 
Óêðà¿íöÿ âäîìà â í³÷ âáèâñòâà 
(ï³ñëÿ 23.00, êîëè íàñòàëà ñìåðòü 
Òàðàñîâèõ).

— Çðîçóì³ëà ìåòà ï³äñóäíèõ, — 
ñêàçàëà Êëåï³êîâà. — Âîíè ìàþòü 
íàì³ð ïåðåêëàñòè âèíó íà ìîãî 
êë³ºíòà. Öå ÿñíî ç ìàòåð³àë³â 
ñïðàâè ³ ïîáà÷èìî äàë³ â ïðî-
öåñ³ äîïèòó.

Êîëåã³ÿ óõâàëèëà: íå ìîæëèâî 
äîïèòàòè ñâ³äêà, ùî æèâå çà êîð-
äîíîì, ùîá íå çàòÿãóâàòè ðîçãëÿä 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 
Åêñïåðò³â æå âèð³øèëè âèêëè-
êàòè ïîâòîðíî. Òîä³ Ãëóøêî çíî-
âó âñòàâ ç êëîïîòàííÿì. Ñêàçàâ, 
õî÷å îçíàéîìèòèñÿ ç äåÿêèìè 
ìàòåð³àëàìè ñïðàâè, áî ìèíóëî 
äâà ðîêè ³ â³í âæå âñå çàáóâ.

Ùî äàë³ âèãàäóâàëè çâèíóâà-
÷åí³, ÿêùî â³äòîä³ ùå äâà ðîêè 
òÿãíóâñÿ ïðîöåñ? Çàëèøàºòüñÿ 
çäîãàäóâàòèñÿ. Òîä³ íà÷å ñïðà-
âà éøëà äî ê³íöÿ, íà íàéáëèæ÷³ 
äí³ ïðèçíà÷èëè òðè ñëóõàííÿ 
ïîñï³ëü… Àëå âèðîê ìàºìî ëè-
øåíü çàðàç. ² â³í, ÿê ³ î÷³êóâàëè 
ïîòåðï³ë³ é çâèíóâà÷åííÿ, ïðî 
íàéâèùó ì³ðó ïîêàðàííÿ.

Один вже відсидів за вбивство 
90-х. Другий зґвалтував і повісив 
монашку у храмі в районі Цен-
трального автовокзалу, а звіль-
нився за «законом Савченко» 
за пів року до нападу на Тарасо-
вих. То справи минулого. А за цей 
злочин, проти Тарасових, Савчуку 
і Глушку присудили довічне по-
карання.

Нагадаємо, статті звинувачення 
кожного. Злочини Семена Глушка 
кваліфікували статтями «жорстоке 
поводження з тваринами», «роз-
бій», «умисне вбивство». У Сав-
чука, крім названого, у звинува-
чення додали четверту статтю — 
про підпал. У обох є обтяжуючі 
обставини: «вчинення злочину 
щодо особи похилого віку».

Третього підозрюваного, Україн-
ця, притягували до відповідаль-
ності за найлегшою статтею — 
приховування особливо тяжкого 
злочину. Йому могли присудити 
обмеження волі, тобто умовний 
термін. У пом’якшувальні об-
ставини вписали «щире каяття 
та активне сприяння розкриттю 
злочину».

Які ж були злочини?

Îäèí â³äñèä³â çà 
âáèâñòâî 90-õ. Äðóãèé 
çãâàëòóâàâ ³ ïîâ³ñèâ 
ìîíàøêó, çâ³ëüíèâñÿ 
çà ï³â ðîêó äî íàïàäó 
íà Òàðàñîâèõ

 Михайло Мінович і Зінаїда Федорівна з сином Василем. 
Фото з сімейного архіву Тарасових

На засіданні суду в 2020-му. В кабіні обвинувачені Глушко 
і Савчук (справа), один пише підказки, другий читає і 
за потреби озвучує
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БУДІВНИЦТВО

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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

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

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

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

(067) 431-88-99  

НЕРУХОМІСТЬ

Графік роботи відділу прийому оголошень:

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

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

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

Вартість 130 грн.

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

Вартість 100 грн.

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

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

Вартість 300 грн.

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

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

Вартість 180 грн.

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

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

Увага! З 1 листопада 2022 року змінено вартість публікації оголошень!
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486215

514202

1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 2-ê³ìí.êâ., ð-í Ïåäóí³âåð.,1/9/ï. Âëàñíèê, ïîêðàù.ïëàíóâ., 
ï³äâàë,áàëêîí.Àáî îáì³í íà áóä. 39000ó.î. (097) 299-11-69  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

1.5 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

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

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

 3-ÊІÌÍ.ÁÓÄ. ÖÅÃË. 68,5ÊÂ.Ì. Ñ.ÌÀÐÒÈÍІÂÊÀ ÆÌÅÐÈÍ.Ð-Í. 
ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÃÎÑÏ/ÁÓÄ, 31,1Ñ, ÑÀÄ. ÌÅÁËІ, ÒÅÕÍІÊÀ (096) 
783-64-08  

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

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

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

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

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

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

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

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

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

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

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

2. НЕРУХОМIСТЬ: 
ЗДАМ В ОРЕНДУ  

2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

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

4.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

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

5. КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ  
5.1 ÏÐÎÄÀÆ  

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

5.2 ÎÐÅÍÄÀ  

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

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

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

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

5.3 ÐІÇÍÅ  

 ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÂÈÐÎÁÍÈ×І, ÎÔІÑÍІ, ÑÊËÀÄÑÜÊІ 
ÏÐÈÌІÙÅÍÍß. ÇÂÅÐÒÀÒÈÑÜ ÇÀ ÒÅËÅÔÎÍÀÌÈ: ÄÎÃ. 
(050)313-80-36, (050)313-80-54  

 ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ ÒÅÐÈÒÎÐІÞ ÏËÎÙÅÞ 1 ÃÀ, ÎÃÎÐÎÄÆÅÍÀ, 
ÀÑÔÀËÜÒÎÂÀÍÀ, ÑÌÒ ÑÒÐÈÆÀÂÊÀ. ÄÎÃ. (067) 772-14-43  

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

(067) 909-54-43  

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

(068) 185-98-39  

 6-14ò. Ï³ñ. êàð’ºðíèé, ìèòèé ................. íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27  
 6-14ò.×îðíîç.ÿê³ñíèé, ï³ñ.,ùåá³íü ........... íåäîðîãî ........ (098) 588-08-27   
Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ñòàëåâ³. Òðóáè ..................... äîã. ........ (067) 135-70-48  
 БЕТОН. БЕТОНОНАСОС ..............................................................ДОГ. ................ (067) 430-19-73  
 Áëîê ãàçîáåòîííèé ................................. äåøåâî ........ (067) 430-64-09  

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

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

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

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

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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

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

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

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ 
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85  

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

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

 «Ï³ä êëþ÷» ôóíäàìåíòè, öåãëÿíà êëàäêà ç áëîêà, äàõè, 
ôàñàäè,ïîãðåáè.Íèçüê³ ö³íè. (098) 809-78-13  

 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ðåìîíò äàõ³â. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ïîì³ðí³ 
ö³íè. (097) 755-68-57  
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 1 áðèãàäà âèêîíàº âèâåçåííÿ áóä³âåë. ñì³òòÿ, äåìîíòàæ, çåìëÿí³, 
áåòîíí³ ðîáîòè. (098) 718-21-80  

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

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

 100% 1 ÷îë. àáî áðèãàäà âèêîíàº: êëàäêó, áóäèíêè, ãàðàæ³, ïðè-
áóäîâè, ôóíäàìåíòè. (068) 053-44-12  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÔÀÐÁÓÂÀÍÍß, 
ØÏÀËÅÐÈ, ÊÀÕËІ, ÅËÅÊÒÐ., ÑÀÍÒÅÕÍ. (096) 976-70-61  

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

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

 ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ. ÌÎÆËÈÂÎ ÍÅÂÅËÈÊІ ÎÁ’ªÌÈ. (063) 224-
71-04  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

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

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

 100% àêóðàòíî òà ÿê³ñíî øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí,ïîêëåéêà øïà-
ëåð, ëàì³íàò, â³äêîñè (096) 481-32-27  

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

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

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

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

 ÂÍÓÒÐІØÍІ ÐÎÁÎÒÈ: ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ, ÏËÈÒÊÀ, 
ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (098)898-55-95, (097)581-50-58  

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

 ÄÅØÅÂÎ, ÍÀÄІÉÍÎ, ßÊІÑÍÎ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀ-
ËÅÐÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌІÍÀÒ. (098)898-55-95, (097)581-
50-58  

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

 Ïëèòêà, øïàêë³âêà, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè. (097) 484-75-00, 67-
04-26  

 Ðåìîíò êâàðòèð: øïàòë³âêà, ïëèòêà, ëàì³íàò, øïàëåðè, 
ã³ïñîêàðòîí òà ³íøå. (093) 723-07-11  

 ÐÅÌÎÍÒÈ: ÏËÈÒÊÀ, ØÏÀÊËІÂÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ, ÃІÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, 
ËÀÌІÍÀÒ. (098) 898-55-95  

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

 Øïàëåðè, äåìîíòàæ ³ ïîêëåéêà, äîñâ³ä ðîáîòè 9ð. Â³äïîâ³äàëüíî, 
ÿê³ñíî, íåäîðîãî. (068) 670-78-93  

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

6.6 ÍÀÒßÆÍІ ÒÀ ÏІÄÂІÑÍІ ÑÒÅËІ  

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

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

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

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

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

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

 1 CAÍÒÅÕÍІÊ: ßÊІÑÍÅ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß І ÇÀÌІÍÀ ÑÈÑÒÅÌ 
ÎÏÀËÅÍÍß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІ¯, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÓ, ÓÍІÒÀÇІÂ, ÂÀÍÍ, 

ÐÀÊÎÂÈÍ. ÂÅËÈÊÈÉ ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁÎÒÈ. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

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

 Âñ³ ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: ðåìîíò ñàíòåõí³êè, çàì³íà, ïàéêà òðóá. 
(096) 206-34-58  

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

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

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

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

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

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

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 «ÄàõÁóä» Ïîêðèâàþ äàõè: ìåò.÷åðåïèöÿ, ïðîôíàñòèë, øèôåð 
òà ³í.ìàòåð³àëè. Äåìîíòàæ äàõó. Ö³íà â çàëåæíîñò³ â³ä îá’ºìó òà 
ìàòåð.ïîêðèòòÿ. Ïðàöþþ áåç ïîñåðåäíèê³â (097) 755-68-57  

 «Ï³ä êëþ÷» 1 áðèãàäà áóäóº äàõè. Ï³ääàøêè, ðèíâè. Ðåìîíò äàõó. 
(067) 428-97-33  

 «ÏІÄ ÊËÞ×» ÁÓÄÓªÌÎ ÄÀÕÈ. ÐÈÍÂÈ, ÏІÄÄÀØÊÈ. ÏÎÌІÐÍІ 
ÖІÍÈ. (097) 338-65-85  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

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

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ 
ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Äèâàí 2-ñïàëüíèé, â³äåîìàãí³òîôîí ............... äîã. ........ (098) 517-43-99  

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

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

 0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31  

 1 Øâ.ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ..................... äîã. .......... 09-7560-0-631  

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

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

 Áàëîíè ãàçîâ³ ïîáóòîâ³ á/â ........................... äîã. ........ (099) 184-83-79  

 Êèëèì 3õ4ì .........................................2750ãðí. ........(067) 912-99-11  

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

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

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

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

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

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

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 ÄÐÎÂÀ (067) 431-88-99  

 ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍІ ÏÐÎÄÀÌ. (06818598-39  

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

7.5 ÊÓÏËÞ  

 À ÿ êóïëþ ïðàë.ìàø.àâòîìàò íà ç/÷ ........... äîðîãî ......... (096)317-76-68  

 ÀÂ âåëîñèïåäè,áåòîíîçì³ø.,åë.³íñò ................ äîã. ........ (098) 841-68-15  

 ÀÂ õîëîä., ìîðîç.êàìåðè, ïðàë/ìàø .............. äîã. ........ (098) 841-96-37  

 ÀÂ, õîëîäèëüíèêè, ð³çí³ ðå÷³ ........................ äîã. ........ (067) 429-26-71  

 Âåëîñèïåä, á³íîêëü, ãèòàðà .......................... äîã. ........(096) 601-35-11  

 Ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàøèíà ïðîñòà ..................... äîã. ........ (093) 299-45-17  

 Ãàç.ïëèòà, õîëîä., õîäóíêè, øàõè .................. äîã. ........ (096) 956-99-07  

 Ãàç.ïëèòó äëÿ êîðèñòóâàííÿ .......................... äîã. ........ (097) 831-73-72  

 Ãàçîâó ïëèòó äëÿ ñåáå ................................. äîã. ....... (098) 275-10-11  

 Åë.âàôåëüíèöÿ, ãîäèííèêè,åë.øàøë ............... äîã. ........ (068) 712-48-93  

 Åë.ì’ÿñîðóá., øàõìàòè, ïèëîñîñ .................... äîã. ........ (098) 702-62-41  

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

 Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97  

 Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³ äîðîãî .............. äîã. ........ (067) 777-76-00  

 Êóõîííèé ì’ÿêèé êóòîê ................................. äîã. ........ (067) 925-15-52  

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

 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80  

 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53  

 Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî÷èé.................. äîã. ........ (096) 461-20-33  

 Õîëîäèëüíèê, îáîâ’ÿçêîâî ðîáî÷èé ................ äîã. ........ (097) 503-32-10  

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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

 «Ìàéñòåð íà ãîäèíó» äð³áíèé ðåìîíò ïî äîìó, áóäü-ÿêèé. Íåäî-
ðîãî. Ïèø³òü íà viber (067) 732-30-06  

 «Ìàéñòåð íà ïðîêàò» äîïîìîãà ïî äîìó:çàìêè, ëþñòðè, ñàíòåõí., 
ðåìîíò, ìåáë³,³í. (097) 674-43-61  

 «Ìàéñòåð ïî äîìó». Áóäü-ÿêà ÷îëîâ³÷à ðîáîòà ïî äîìó. Ïèø³òü 
ìåí³ ó Viber. (063) 642-55-79  

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

БУДІВНИЦТВО
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БУДІВНИЦТВО

8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

 ÂÀÇ-2101, íå áèòà, êîë³ð á³ëèé. Íîðìàëüíèé ñòàí. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 
(096) 148-94-57  

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

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

 Ìîñêâè÷-412 ІÆ (098) 530-17-17  

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

8.3 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

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

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

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

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

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

508516

514202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Peìîíò, çàì³íà, ìîíòàæí³, äåìîíòàæí³, òîùî. Îïëàòà ïîãîäèííà, 
àáî äîãîâ³ðíà. (068168-65-25  

 À ìè ðîç÷èñòèìî çàïóù.ñàä, ä³ëÿíêó. Çð³æåìî äåðåâî á-ÿ. 
ñêëàäíîñò³. Ïðîôåñ³éíî. (099) 549-09-19  

 À ÿ ðåìîíòóþ ïðàëüí³ ìàøèíè àâòîìàò. ßê³ñíî.Ãàðàíò³ÿ. Âè¿çä 
íà äîì,ð-íè äî 50êì. (096)  317-76-68  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 Ãåíåðàòîðè, ñòàðòåðè á/â äî ³íîì. ................ äîã. ........ (067) 898-07-21  
 Ãóìà, äèñêè 13,14,15, á/â,â³äì.ñò ................. äîã. ........ (067) 793-68-25  
 Ëîáîâå ñêëî ÃÀÇ-5253 ç óù³ëüíþâ. ................ äîã. ........ (067) 898-07-21  

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

8.8 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТО, МОТО

РОБОТА, ПОСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

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

 Âàíòàæíèêè íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Îïëàòà ïîòèæíåâà. (067) 770-
17-14  

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

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

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 ÊÓÕÀÐ Â ÏÀÍÑІÎÍÀÒ «ÄÎÁÐÅ ÑÅÐÖÅ». (098) 803-24-62  

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

 Êóõàð ï³öè ó ñóïåðìàðêåò íà Ñò. ì³ñòî, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 10000 
ãðí. (063)506-68-50, (068)117-06-37  

 Êóõàð ó ñóïåðìàðêåò íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï 11000 
ãðí. (063)506-68-50, (068)117-06-37  

 Ïåêàð ó ñóïåðìàðêåò íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï 11000 
ãðí. (063)506-68-50, (068)117-06-37  

 ÏÎÌІ×ÍÈÊ ÊÓÕÀÐß ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ. Ç/Ï ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. 
(098) 376-19-22 

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

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

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

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

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

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

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

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

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

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

513388
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 ÎÕÎÐÎÍÖІ ÍÀ ÏÎÑÒІÉÍÓ ÐÎÁÎÒÓ, ÂÀÕÒÎÂÈÉ ÌÅÒÎÄ. Ç/Ï 
ÁÅÇ ÇÀÒÐÈÌÎÊ. (098) 315-50-59  

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

 ÎÕÎÐÎÍÖІ, ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ, Â ÌІÍІ-ÇÎÎÏÀÐÊ 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÓ. ÍІ×ÍІ ÇÌІÍÈ. (097)239-00-53, 
(063)274-43-74  

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÀÍÒÅÕÍІÊÈ. ÏÐÈÁÈÐÀÍÍß 
ÐÀÇ Â ÒÈÆÄÅÍÜ. Ç/Ï 1000 ÃÐÍ/ÐÎÁ.ÄÅÍÜ (096) 428-12-25  

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

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

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖІ, ÐÎÁÎÒÀ ÇÐÀÍÊÓ ÍÀ ÄÅÊІËÜÊÀ ÃÎÄÈÍ, 
ÂІÊ ÄÎ 55 ÐÎÊІÂ. (068) 854-85-42  

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, 
ÌÈÉÊÈ  

 Àâòîåëåêòðèê, ïðîôåñ³éíèé. Âèñîêà ç/ï. (097) 171-57-53  

 Àâòîïîë³ðóâàëüíèê àâòî, ïðîôåñ³éíèé ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï 
âèñîêà. (097) 171-57-53  

 Ä³â÷àòà òà õëîïö³ ïîòð³áí³ íà õ³ì÷èñòêó àâòî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 
(097) 171-57-53  

 Ïðàö³âíèêè íà àâòîìèéêó, ìîæëèâî ñòóäåíòè. (067)429-11-64, 
(098)573-83-93  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

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

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó (Âîäîêàíàë), ç 7:30 äî 22:00, 4/4, 
ç/ï 9000 ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), ç 7:00 äî 22:00, 4/4, 
ç/ï â³ä 9000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

 Êàñèð ó ñóïåðìàðêåò íà Ñò. ì³ñòî, ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï 9000 ãðí. 
(063)506-68-50, (068)117-06-37  

 Ïpoäàâåöü â ìàãàçèí îäÿãó íà Öåíòðàëüíèé ðèíîê, ãðàô³ê ðîáîòè: 
8.00-17.00. Ç/ï 10000 ãðí.Áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè! (097) 623-89-65  

 Ïðîäàâåöü ïèâà ó ìàãàçèí íà Âàòóò³íà (Òÿæèë³â), ç 11 äî 22, 3/3. 
Ç/ï 7500-8500 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü ïèâà ó ìàãàçèí íà Âèøåíüêó (Êîñìîíàâò³â), ç 11 äî 
22, 3/3. Ç/ï 7500-8500 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

 Ïðîäàâåöü ïèâà ó ìàãàçèí ó Ëóêó, ç 11 äî 22, 3/3. Ç/ï 7500-8500 
ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

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

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

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

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà (ð-í Çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó), 7:30-22:00, 4/4, ç/ï â³ä 9000ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ 
Ìèêîë.  

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

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

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

 ÏÐÎÄÀÂÖß ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ Â ÃІÏÅÐÌÀÐÊÅÒ «ÇÀÒÀÊ», ÃÐÀÔІÊ 
ÐÎÁÎÒÈ: 5/2. ÑÐ, ×Ò - ÂÈÕІÄÍÈÉ. Ç/Ï 7500 ÃÐÍ. (063) 288-
89-01  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

 Cëþñàð-ìîíòàæíèê, ïîì³÷íèê çâàðþâàëüíèêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó. 
Ç/ï âèñîêà. (067)730-62-66, (0432)62-11-89  

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

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

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

 ÑËÞÑÀÐ (ÑÊËÀÄÀÍÍß ÑІËÜÃÎÑÏ ÒÅÕÍІÊÈ). (096) 309-86-35  

 ÑËÞÑÀÐІ ÒÀ ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊÈ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (067) 
433-15-81  

9.10 ÑÏÅÖІÀËІÑÒÈ, ÌÀÉÑÒÐÈ, 
ІÍÆÅÍÅÐÈ  

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

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎ-
ÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

 Ìåíåäæåð ïî îðåíä³ â ÒÖ «Æîâòåíü». Ç/ï 15000 ãðí. (068) 160-
20-78  

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ-
ÂÀËÜÍÈÊÈ  

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

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

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

 Øâà÷êè â øâåéíèé öåõ íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ïîîïåðàö³éíå âèðîá-
íèöòâî. Ç/ï âèñîêà. (098) 656-81-31  

514013

9.17 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈ  

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

513599

513621

512953

555111

513638

513921

514099
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9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ  

 ÎÏІÊÓÍÊÈ-ÄÎÃËßÄÈÖІ Â ÍІÌÅ××ÈÍÓ. ÆІÍÊÈ/×ÎË. ÄÎ 65 
Ð. Ç/Ï 1100-1700 ª. ÊÎÍÑÓËÜÒ. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ  

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

9.22 ÐІÇÍÅ  

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

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

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó, ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè. (098) 
995-01-64  

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

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

10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

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

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

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

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

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ  

 ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99  

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

11.5 ÊÓÏËÞ  

 КУКУРУДЗУ КАЧАНИ,СІНО,СОЛОМА ТЮКИ ..................ДОГ. ................(097) 239-00-53  

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА 
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА  

12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.2 ÑÂßÒÀ ÒÀ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÒІ  

 Àâòî íà âåñ³ëëÿ òà ³íø³ óðî÷èñòîñò³ Ìåðñåäåñ Ñ-500. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. (067) 429-26-71  

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

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

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

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

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

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

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

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

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

 Ãîäèííèêè ð³çí³, ñòàð³ äîêóìåíòè, ãðàìîòè, íîæ³, á³æóòåð³ÿ ÑÐÑÐ, 
³ãðàøêè. (097) 111-68-62  

 Äîðîãî êàðòèíè, ³êîíè, ìîíåòè, çíà÷êè, îðäåíè, ìåäàë³, ïðèêðàñè 
ð³çí³ òà ³í. (096) 437-03-19  

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

 Êàðòèíè, ³êîíè, êîðàëîâ³ òà áóðøòèíîâ³ áóñè, ðîãè, ãîäèííèêè, 
îðäåíè. Äîðîãî! (098) 753-77-50  

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

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

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

 Îðäåíè, ìåäàë³, çíà÷êè, ³êîíè. êàðòèíè, ôîòîàïàðàòè, ôàðôîð.
ñòàòóåòêè, ïàðôóìè. (098) 753-77-50  

 Ðàä³îäåòàë³, ðàä³îëàìïè, åëåêòðîäâèãóíè, ìåòàëîáðóõò. Êóïëþ 
äîðîãî! (098) 753-77-50  

16.3 ÌÓÇÈ×ÍІ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

 Êóïëþ ã³òàðó, áàÿí, ñêðèïêó, àêîðäåîí, ãàðìîíü, ñèíòåçàòîð, 
áàðàáàí, òðóáó. (068) 174-59-71  

16.4 ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÌ  

 À ìè êóïèìî âåëîñèïåäè, ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³. (067) 847-27-68  

 Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10 ðîê³â. Ö³íà 1000 ãðí. (0-964-
589-754  

 Ïðîäàì ìåòàëîøóêà÷, íîâèé â óïàêîâö³. Ö³íà 2500 ãðí. (067) 
152-98-79  

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Â’ªÒÍÀÌÑÜÊІ ÊÀÐËÈÊÎÂІ ÏÎÐÎÑßÒÀ ÒÀ ÑÂÈÍÎÌÀÒÊÀ. 
(097)239-00-53, (063)274-43-74  

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

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

 ×îðíî-ðÿáó òåëèöþ, ò³ëüíó 5 ì³ñÿö³â. (067) 850-61-97  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíèé äèïëîì ìàã³ñòðà ñåð³¿ ÍÊ ¹37322345 âèäàíèé 
30.06.2009 íà ³ì’ÿ Ñòåøåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà, Äîíåöüêèì 
íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî äèïëîì ñåð.ÊÂ 795589 Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó 
íà ³ì‘ÿ Ìàòÿø Îëüãà Þõèì³âíà. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå 
âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî êàðòó âîä³ÿ íà ³ì‘ÿ Ìàºâñüêèé Îëåêñàíäð Â³òàë³éîâè÷, 
¹ ÊÂÅ 432157 ä³éñíà äî 03.08.2027ð. Ïðîõàííÿ êàðòó ââàæàòè 
íåä³éñíîþ. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ÄÁ ¹ 270256 
íà ³ì’ÿ Ñåìåíåíêà Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à. Ââàææàòè íåä³éñíèì. òåë. 
íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ íà ³ì‘ÿ Áîðùóí Äìèòðî Âàñèëüîâè÷. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó Â³ííèöüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî 
³íñòèòóòó íà ³ì’ÿ Çàëåâñüêà Òåòÿíà Âàñèë³âíà, 1993 ðîêó âèïóñêó. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì.

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

512992

 Äóõè, ôëàêîíè òà êîðîáêè ç ï³ä äóõ³â: Ôðàíö³ÿ òà ÑÐÑÐ. Äîðîãî! 
(098) 753-77-50  

 Êóïëþ äîçèìåòð, ðàä³îëàìïè, ïðîòèâîãàç, êàòàëèçàòîð, ë³÷èë.
Ãåéãåðà, ðàä³îäåòàë³. (098) 753-77-50  

 Îñöèëîãðàôè, äîçèìåòð, ÷àñòîòîì³ðè, ðåëå, ðàä³îëàìïè, 
ðàä³îïëàòè, ðàä³îäåòàë³. (097) 111-68-62  

 Ïàðôóìè Ôðàíö³ÿ òà ÑÐÑÐ, ôëàêîíè, áóðøòèíîâå òà êîðàëîâå 
íàìèñòî òà áàãàòî ³íø. (096) 437-03-19  

 Ðàä³îäåòàë³, ðàä³îëàì., ðåëå, ðàä³îïëàòè, ìàãí³òîôîíè, îñöèëî-
ãðàôè, ò/â, ôîòîàï. (098) 753-77-50  

 Ôîòîàïàðàò Îë³ìïóñ, Êîäàê, Ñîí³, ìàãí³òîôîí Øàðï, Ñàíéî òà 
³íøå. (098) 753-77-50  

 Ôîòîàïàðàòè ð³çí³, ôîòîîá’ºêòèâè, ìàãí³òîôîíè, ðàä³îïðèéìà÷³, 
³ãðè Åëåêòðîí³êà. (096) 437-03-19  

 ×àñòîòîì³ð, îñöèëîãðàô, ãåíåðàòîð ñèãíàë³â, ðàä³îäåòàë³, 
ðàä³îïðèáîðè. Äîðîãî. (098) 753-77-50  

19.3 ÐІÇÍÅ  

 Ö³ëèòåëüñòâî, ðîáîòà ç ïñèõîñîìàòèêîþ, åìîö³ÿìè, åíåðãåòè÷íèì 
ïîëåì ëþäèíè, çíÿòòÿ çîâí³øí³õ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â. Çâ’ÿçîê ïî 
âàéáåðó àáî òåëåãðàì: (098) 809-33-73  

Графік роботи відділу прийому оголошень:

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

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

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

Вартість 130 грн.

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

Вартість 100 грн.

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

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

Вартість 300 грн.

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

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

Вартість 180 грн.

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

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

Увага! З 1 листопада 2022 року змінено вартість публікації оголошень!
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ÏÀÐÒÍÅÐÑÜÊÈÉ ÌÀÒÅÐ²ÀË

Розгадайте кросворд та отримайте ПОДАРУНОК!
Надсилайте ваші відповіді за адресою: а/с 97 «Фейк під носом», 
Київ, вул. Підвисоцького, 20, кв.35. 01014.
Щомісяця ми обиратимемо одного переможця після отримання 
відповідей на кросворд та телефонної розмови. Тому очікуємо 
ваші відповіді і зворотній зв’язок!
Кожен переможець отримає подарунок — книжку «Це не пропа-
ганда. Подорож на війну проти реальності» відомого дослідника 
Пітера Померанцева та набір смачних крафтових продуктів від 
українських виробників.
Проект створено ГО «Криголам» для боротьби з неправдивою 
інформацією, що поширюється у медіа, і задля підвищення 
інформаційної безпеки українців.
Нам вкрай важливі ваші відповіді!
Телефонуйте (099) 256-43-15 і поділіться враженням від 
кросворду. 514153
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РЕКЛАМА

513183505712

ÍÎÂÈÍÈÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (063)7758334

— Ó íàñ âñå äóæå ñêðîìíî, — 
ïîïåðåäæàëà íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ 
ãîëîâè ÎÑÁÁ «Òðàâíåâà-31» Íà-
ä³ÿ Ïåäîðåíêî. — Öå æ âñå-òàêè 
ï³äâàëè.

Ï³ä óêðèòòÿ â ¿õí³é äåâ’ÿòè-
ïîâåðõ³âö³ íà Áðàöëàâñüê³é ïåðå-
îáëàøòóâàëè äâà ï³äâàëè. Ïðèì³-
ùåííÿ ç âóçüêèìè êîðèäîðàìè òà 
ñàðàÿìè ìåøêàíö³â. Àëå îõàéí³ 
òà ÷èñò³. ª ì³ñöÿ äëÿ ñèä³ííÿ, 
òà, â ö³ëîìó, òóò òåïëî: çàâäÿêè 
òðóáàì ãàðÿ÷î¿ âîäè òà îïàëåííÿ, 
ùî ïðîõîäÿòü êð³çü ï³äâàë.

ДЕ БРАЛИ ГРОШІ
— Ùå äî â³éíè ìè, íà ùàñòÿ, 

ïîì³íÿëè òðóáè â ï³äâàëàõ. Áî 
ðàí³øå òóò ñòîÿëà âîäà. Òåïåð 
íàì âæå ïðîñò³øå. Ïðèáðàëè 
ïðèì³ùåííÿ, ëþäè ñàì³ çíåñëè 
ëàâêè, ñò³ëüö³. Äî íàñ ïðèõîäèëè 
íå ò³ëüêè ç íàøîãî áóäèíêó, àëå 
é ç ñóñ³äí³õ, — ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ 
Ïåäîðåíêî.

Ãîëîâà ÎÑÁÁ îäðàçó âåäå 
â ïóíêò îá³ãð³âó, ÿêèé íåùîäàâíî 
äîðîáèëè. Â íåâåëèê³é ê³ìíàò³, 
ÿêà çàêðèâàºòüñÿ äâåðèìà, ñòî¿òü 
áóðæóéêà. ¯¿ ìîäåðí³çóâàâ ì³ñ-
öåâèé æèòåëü ²âàí Âåðåùàê — 
ïðèâàðèâ ùå ìåòàëåâó áî÷êó, àáè 
çàòðèìóâàòè á³ëüøå òåïëà.

— Öþ êîíñòðóêö³þ ìîæíà âè-
êëàñòè âîãíåòðèâêîþ öåãëîþ, 
ùîá áóðæóéêà äîâøå çáåð³ãàëà 
òåïëî. Íàðàç³ öüîãî íàì âèñòà-
÷èòü, ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïóíêòó 
îá³ãð³âó â íàñ íåâåëèêå, — êàæå 
²âàí.

Çà ñëîâàìè Íàä³¿ Ïåäîðåíêî, 
íà óñå ïðèëàääÿ — áóðæóéêà, 
òðóáè äî íå¿, ðîáîòè ïî òèíü-

êóâàííþ ñò³í, ñòÿæêà ï³äëîãè, 
çàêóï³âëÿ âîãíåãàñíèê³â òà ³íø³ 
äð³áíèö³ — âèòðàòèëè çàãàëîì 
äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ïóíêò îá³ãð³âó íàì âäàëî-
ñÿ çðîáèòè çàâäÿêè ãðàíòó â³ä 
«Ïîä³ëüñüêî¿ ãðîìàäè». Ôîíä 
ïðîâîäèâ êîíêóðñ «Óêðèòòÿ äëÿ 
æèòòÿ», â ÿêîìó ìè áóëè îäíèìè 
ç ïåðåìîæö³â ³ îòðèìàëè 10 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ïðèçó. Ðåøòó äîäàëè ç 
ðàõóíêó ÎÑÁÁ. Îêðåìî êîøòè 
ç ìåøêàíö³â áóäèíêó íå çáèðà-
ëè, — ñêàçàëà ãîëîâà ÎÑÁÁ.

ПРО САМОРОБНУ ГЕС
Íà âóëèöþ ç óêðèòòÿ ìè âè-

õîäèìî ÷åðåç ³íøèé ïðîõ³ä. Ðà-

í³øå íà ì³ñö³ öüîãî âèõîäó áóëî 
ñëóõîâå â³êíî, àëå ìåøêàíö³ áó-
äèíêó âèð³øèëè ïåðåîáëàäíàòè 
éîãî â àâàð³éíèé âèõ³ä, ùîá ç 
óêðèòòÿ áóëî äâà âõîäè-âèõîäè.

Áà÷èìî, ùî òðóáà â³ä áóðæóéêè 
îð³ºíòîâíî çà 4–5 ìåòð³â â³ä çî-
âí³øíüî¿ ñò³íè áóäèíêó. ª éìî-
â³ðí³ñòü, ùî äèì ïîòðàïëÿòèìå 
äî êâàðòèð ëþäåé ÷åðåç â³äêðèò³ 
â³êíà.

— Òàê, ç öüîãî ïðèâîäó áóëè 
ñóïåðå÷êè. Ëþäè ïðîïîíóâàëè 
íàì òÿãíóòè òðóáó àæ äî ð³÷êè 
(ïîáëèçó ¿õ äîìó òå÷å ð³÷êà Â³-
ííè÷êà — àâò.). Àëå ÿ ìåøêàíöÿì 
áóäèíêó ïîÿñíþâàëà, ùî öÿ áóð-
æóéêà ïðàöþâàòèìå ò³ëüêè â åêñ-

ЗРОБИЛИ ПУНКТ ОБІГРІВУ 
З БУРЖУЙКОЮ ТА МІКРОГЕС
На випадок аварій  Війна змусила 
мешканців будинку на Брацлавській 
переробити свої підвали на укриття. 
А перед початком зими одне з них 
дообладнали буржуйкою і зробили 
пункт обігріву. І якщо не буде світла, 
то електроенергію вони отримуватимуть 
з власної гідроелектростанції. Скільки усе 
це коштувало?

— Ó ìåíå º ïåðåòâîðþâà÷ ç 
12 âîëüò³â íà 220, ìè çàïðîñòî 
ìîæåìî ùîñü ï³ä’ºäíàòè. ² öÿ 

ð³÷êà âçèìêó íå çàìåðçàº, òîìó 
ìè ìàòèìåìî «â³÷íèé äâèãóí» 
ö³ëèé ð³ê, — ñêàçàâ ²âàí Âåðåùàê.

Мешканці Вінниці долучаються 
до закликів міськради й на додачу 
до муніципальної мережі пунктів 
обігріву створюють такі приміщен-
ня у власних багатоповерхівках.
Відтак, 29 пунктів обігріву облашту-
вали в багатоповерхівках, які зна-
ходяться на обслуговуванні ЖЕКів. 
Люди зробили там ремонт примі-
щень і закупили генератори. Ще 
27 генераторів закупили у будинках, 
в яких створені ОСББ. Про це по-
відомляють у Вінницькій міськраді.

Частину коштів, які були витрачені 
на обладнання пунктів обігріву, 
міська влада компенсує через 
ремонт місць загального корис-
тування.
Для цього люди мають обла-
штувати підвал свого будинку 
під пункт обігріву, наприклад, 
прибрати його, зробити освіт-
лення та придбати генератор. 
А далі мешканці із зібраними 
документами мають звернутися 
до департаменту житлового гос-

подарства Вінницької міськради.
Якщо, наприклад, придбаний 
генератор коштував 50 тисяч 
гривень, на половину цієї суми, 
тобто 25 тисяч, мешканці мо-
жуть замовити виконання ко-
штом бюджету громади тих чи 
інших робіт в місцях загального 
користування. Це може бути за-
міна вікон на енергоощадні, ре-
монт електрощитових, системи 
електропостачання в будинку чи 
підвалі тощо.

У півсотні будинків поставили генератори для пунктів обігріву

Поряд з будинком є саморобна 
гідроелектростанція. Її склав мешканець будинку 
Іван Верещак

У пункті обігріву вже є буржуйка. За словами Надії Педоренко, на все витратили до 15 тисяч 

òðåíèõ âèïàäêàõ: êîëè òðèâàëèé 
÷àñ íå áóäå îïàëåííÿ ³ ãàçó, — 
êàæå Íàä³ÿ Ïåäîðåíêî. — À çàðàç 
ìè âàì ïîêàæåìî, çâ³äêè äîáó-
âàòèìåìî åëåêòðîåíåðã³þ, ÿêùî 
ó ìåðåæ³ íå áóäå ñâ³òëà.

Êð³çü ïðîõ³ä â ãàðàæàõ, ùî 
çà áóäèíêîì, ïðÿìóºìî ïðîñòî 
äî ð³÷êè. Ó ð³÷èù³ îáåðòàºòüñÿ 
êîëåñî ñàìîðîáíî¿ ã³äðîåëåêòðîñ-
òàíö³¿. Ñêîíñòðóþâàâ ¿¿ ì³ñöåâèé 
æèòåëü ²âàí Âåðåùàê.

— Ïîáóäóâàòè ì³êðîÃÅÑ — öå 
áóëà ìîÿ äàâíÿ ìð³ÿ. Çðîáèâ óñå 
ç ï³äðó÷íèõ ìàòåð³àë³â. Êîëåñî 
âæå ïàðó ì³ñÿö³â ÿê êðóòèòüñÿ. 
Ïîòð³áåí ùå ãåíåðàòîð, áî ñòà-
âèâ òðàêòîðíèé, íà 1000 Âàòò, 
àëå ÃÅÑ éîãî íå òÿãíå, — êàæå 
Âåðåùàê.

Íà ïåðñïåêòèâó, çà éîãî ñëîâà-
ìè, îòðèìàíó åëåêòðîåíåðã³þ â³ä 
ö³º¿ ÃÅÑ ìîæíà áóäå âèêîðèñòàòè 
íà îñâ³òëåííÿ ïðèì³ùåííÿ, àáî 
íàêîïè÷óâàòè â àâòîìîá³ëüíèõ 
àêóìóëÿòîðàõ.

Ï³äâàëè íå çàêðèâàþòü 
íà çàìîê. Ãîëîâà ÎÑÁÁ 
êàæå, ùî òàê ðîáëÿòü, 
àáè áóäü-õòî ì³ã 
ñõîâàòèñÿ â óêðèòò³ ï³ä 
÷àñ òðèâîã
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Ìàéæå ÷îòèðè ì³ñÿö³ òîìó, 
14 ëèïíÿ, ðîñ³éñüêà àðì³ÿ ðà-
êåòàìè «Êàë³áð» îáñòð³ëÿëà íàøå 
ì³ñòî. Âíàñë³äîê öüîãî çàãèíóëî 
28 ëþäåé. Çáèòêè â³ä îáñòð³ëó 
îö³íèëè íà ñîòí³ ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Ïîñòðàæäàëî òàêîæ ÷èìà-
ëî áóä³âåëü, ÷è íå íàéá³ëüøå ç 
íèõ — Áóäèíîê îô³öåð³â, ùî áóâ 
íàéá³ëüøèì êîíöåðòíî-ìèñòåöü-
êèì ìàéäàí÷èêîì Â³ííèö³ òà îá-
ëàñò³. Íàâ³òü òîãî ñóìíîçâ³ñíîãî 
äíÿ ó íüîìó áóâ çàïëàíîâàíèé 
êîíöåðò. Éîãî àô³øó äîñ³ ìîæ-
íà çóñòð³òè íà äåÿêèõ ëîêàö³ÿõ 
ì³ñòà.

Îñòàíí³ ì³ñÿö³ ÁÎ ñòî¿òü îãî-
ðîäæåíèé ìåòàëåâèì ïàðêàíîì. 
Îäíàê íàâ³òü ç íèì ìîæíà áà÷è-
òè ìàñøòàáè ðóéíóâàíü: çðóéíî-
âàíèé äàõ, êîíöåðòíà çàëà, òðå-
íóâàëüí³ çàëè, àäì³í³ñòðàòèâí³ é 
òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ. Íàéìåíø 
ïîñòðàæäàëà ëèöüîâà ñòîðîíà áó-
ä³âë³. Ïðîõîäÿ÷è ïîâç íå¿, ì³ñ-
òÿíè é äîñ³ ìîæóòü áà÷èòè âö³ë³ë³ 

ïëàêàòè ç óêðà¿íñüêèìè ì³ñòàìè-
ãåðîÿìè: Âîëíîâàõà, Õåðñîí, Ìà-
ð³óïîëü, Áó÷à, Ãîñòîìåëü òîùî. 
Ïàì’ÿòíèé çíàê Â³éñüêîâî-Ïî-
â³òðÿíèì ñèëàì Óêðà¿íè — ë³-
òàê Ì³Ã-21 — òàêîæ ïðîäîâæóº 
íåñòè ñâîþ ñèìâîë³÷íó ñëóæáó 
íà ïîñòàìåíò³.

Äîíåäàâíà óñ³ â³êîíí³ ðàìè Áó-
äèíêó îô³öåð³â ñòîÿëè àáî ïî-
ðîæí³ìè, àáî òàê-ñÿê òðèìàëè 
ïîøìàòîâàíèé é ðîçïëàâëåíèé 
ïëàñòèê, ùî êîëèñü áóâ â³êíàìè. 
Îäíàê äíÿìè äî ÁÎ ïðèãíàëè 
ê³ëüêà ï³äí³ìàëüíèõ êðàí³â. Ðî-
á³òíèêè ïî÷àëè çàáèâàòè â³êîíí³ 
îòâîðè ÄÑÏ.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é â³é-
ñüêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ ö³ ä³¿ íàì 
ïîÿñíèëè ïî÷àòêîì êîíñåðâàö³¿ 
Áóäèíêó îô³öåð³â íà ïåð³îä çèìè. 
Öå ìàº çàõèñòèòè áóä³âëþ â³ä ùå 
á³ëüøèõ óøêîäæåíü ÷åðåç íàä-
ì³ðíó âîëîã³ñòü, ïåðåïàäè òåì-
ïåðàòóðè òà ³íøèé âïëèâ ïîãîäè.

Ïðî ïîäàëüøó äîëþ ÁÎ ó â³é-
ñüêîâ³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçïîâ³ñòè 
íå çìîãëè, îñê³ëüêè òàì ïîêè 
ùî íå âèð³øèëè, ùî òî÷íî 

çáèðàþòüñÿ ðîáèòè ç áóä³âëåþ. 
Ïîïåðåäíüî â³äîìî, ùî ôàñàä 
çáåðåæóòü, ³íø³, íàéá³ëüø ïî-
ñòðàæäàë³ ¿¿ ÷àñòèíè, íàé³ìîâ³ð-
í³øå — çíåñóòü.

Ùå ó ëèïí³ î÷³ëüíèê ÂÎÂÀ 
Ñåðã³é Áîðçîâ ñïðîñòîâóâàâ ñëî-
âà çàñòóïíèêà êåð³âíèêà Îô³ñó 
Ïðåçèäåíòà Êèðèëà Òèìîøåíêà 
ïðî òå, ùî Áóäèíîê îô³öåð³â çíå-
ñóòü. Òîä³ â³í ñêàçàâ, ùî áóäå 
êîíêóðñ ïðîºêò³â.

«Ïðî ìîæëèâ³ âàð³àíòè ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ãîâîðèëè ç àðõ³òåêòîðà-
ìè Â³ííè÷÷èíè. Ìàºìî çáåðåãòè 
³ñòîð³þ ³ ïàì’ÿòü ïðî ëþäåé, ÿê³ 
çàãèíóëè 14 ëèïíÿ íà ïëîù³ Ïå-
ðåìîãè», — êàçàâ Áîðçîâ.

Ñâîþ äóìêó ç öüîãî ïðèâîäó 
âèñëîâëþâàâ é â³ííèöüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ:

«Áóäèíîê îô³öåð³â ïåðåæèâ 
Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó. Êîëè íàñòó-
ïàëè ðàäÿíñüê³ â³éñüêà, â³í áóâ 
ó òàêîìó æ ñòàí³. ² ï³ñëÿ çâ³ëü-
íåííÿ Â³ííèö³ â³í áóâ â³äáóäî-
âàíèé. ² ñèìâîë³÷íî áóëî á éîãî 
â³äáóäóâàòè», — êàçàâ Ìîðãóíîâ.

Äîäàìî, ùî ðàí³øå ð³äí³ çà-
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Ï³ñëÿ ñåð³¿ ôî-
òîðîá³ò ç äåîêóïî-
âàíèõ ì³ñò Ëèìàíó 
³ ²çþìó çíàíèé â³-

ííèöüêèé õóäîæíèê Êîñòÿíòèí 
Ðåâóöüêèé âèð³øèâ ñôîòîãðàôó-
âàòè ð³äíó Â³ííèöþ, â³äçíÿòè 
çíèùåíèé â³ä ðàêåòíîãî óäàðó 
Áóäèíîê îô³öåð³â.

— Òðàãåä³ÿ 14 ëèïíÿ òîðêíó-
ëàñü íå ëèøå óñ³õ â³ííè÷àí, à é 
óêðà¿íö³â. Ñâ³òëèíè çðóéíîâà-
íîãî Áóäèíêó îô³öåð³â, ÿê ñèì-
âîë ñò³éêîñò³ ³ íåïåðåìîæíîñò³, 
ìàº ïîáà÷èòè ñâ³ò, — ãîâîðèòü 
ôîòîãðàô. — Â³ííèöüêèé ÿ ââà-
æàþ îêðåìèì ôîòîïðîºêòîì, 
ÿêèé ÿ òàêîæ ïîâåçó ó ªâðîïó: 
×åõ³þ, Ïîëüùó, ²ñïàí³þ, ²òàë³þ. 
Ðàäà ªâðîïè òåæ ïðèºäíàëàñÿ 
äî íàøîãî ïðîºêòó.

Çà ñëîâàìè Ðåâóöüêîãî, â³í, 
ðàçîì ç ³íøèìè ãåðîÿìè ôîòî-
ñåñ³¿ çàõîò³â ïåðåæèòè ïðîºêò ÷å-
ðåç ñâî¿ ñâ³òëèíè çðóéíîâàíîãî 
Áóäèíêó îô³öåð³â ïåðåä éîãî 
ðåñòàâðàö³ºþ.

— Äî÷êà ìî¿õ çíàéîìèõ Âëà-
äà áîÿëàñÿ òðèâîãè, áóäü-ÿêèõ 
øóì³â, ¿¿ â³éíà íàëÿêàëà, — ðîç-
ïîâ³äàº Êîñòÿíòèí. — Íå äèâëÿ-
÷èñü íà öå, íà ëîêàö³þ âñå æ 
ïîêëèêàâ öþ ìàëåíüêó ä³â÷èíêó. 
Íå äóìàâ, ùî âîíà ïîãîäèòüñÿ 

ôîòîãðàôóâàòèñÿ â çðóéíîâàíîìó 
ðàêåòîþ ïðèì³ùåíí³, òóò äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè íåïðîñòå ì³ñöå, 
àäæå çàãèíóëî áàãàòî ëþäåé. Àëå 
Âëàäà ïîãîäèëàñü, ç ìàìîþ ïðè-
¿õàëà. Ìè ïî÷àëè ôîòîãðàôóâà-
òè ³ çàëóíàëà òðèâîãà. Äèòèíà 
áóëà øîêîâàíà ³ ìè ïåðåäàëè ö³ 
åìîö³¿, ôîòî âèéøëè ñïðàâæí³. 
Íå äèâëÿ÷èñü íà öå, Âëàäà ï³ñ-
ëÿ çéîìîê ñêàçàëà ìàì³ — ÿêùî 
Ðåâóöüêèé ùå ïîêëè÷å, ÿ ï³äó 
ôîòîãðàôóâàòèñü. Ðîçóì³ºòå, ÿê³ 

ìè ñèëüí³ äóõîì ³ íåïåðåìîæí³? 
ßêå ïîêîë³ííÿ â íàñ ï³äðîñòàº — 
ïåðåáîðþº ñâ³é ñòðàõ ³ éäå äàë³.

Çàïèòàëè ôîòîãðàôà, ÿê³ åìîö³¿ 
ïåðåæèâ â³í, êîëè õîäèâ ïî ðó¿-
íàõ Áóäèíêó îô³öåð³â?

— Òàì áóëî áàãàòî ñâ³òëà, áî 
áóëî áàãàòî ðóéíàö³é, — ïîä³ëèâ-
ñÿ âðàæåííÿìè â³ííè÷àíèí. — 
Ìè íàö³ÿ ñâ³òëà, ìè â³äñòîþºìî 
ñâîþ çåìëþ, çà íàìè ïðàâäà ³ 
Áîã. Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè ñâ³òó, 
ùî á âîðîãè íå ðîáèëè, ìè íåïå-
ðåìîæí³.

«Â³ííèöÿ strong» — òàêó íàçâó 
íîñèòèìå ìàéáóòíÿ ôîòîâèñòàâêà 
Êîñòÿíòèíà Ðåâóöüêîãî.

— Äíÿìè ç äðóãîì Ìàêñèìîì 
Íèêèòåíêîì ãîâîðèëè ïðî òðà-
ãåä³þ íà Áîñòîíñüêîìó ìàðàôîí³ 
ó 2013 ðîö³, êîëè ï³ä ÷àñ òåðàêòó 
äåñÿòêè ëþäåé çàãèíóëè, ñîòí³ 
áóëè ïîðàíåí³, — êàæå ôîòî-
ãðàô. — Òîä³ ë³äåð ìîãî óëþ-
áëåíîãî ãóðòó «Aerosmith» Ñò³-
âåí Òàéëåð (à éîãî áàáóñÿ áóëà 
óêðà¿íêîþ) ðàçîì ³ç õîðîì, 
ó ïàì’ÿòü ïðî òðàãåä³þ çàñï³âàâ 
ï³ñíþ Dream on, ³ òàì áóëè ñëî-

ФОТОГРАФ ПОКАЖЕ СВІТУ 
ЗРУЙНОВАНИЙ БУДИНОК ОФІЦЕРІВ
Зруйнований війною  Відомий 
вінницький фотограф Костянтин 
Ревуцький після серії фоторобіт, 
зроблених на деокупованих територіях 
України, вирішив наступну приурочити 
рідному місту. Фото зруйнованого Будинку 
офіцерів, як символу непереможності, 
незабаром побачать в Європі

âà «Boston strong». Êîëè çãàäà-
ëè öåé ìîìåíò, âèð³øèëè äàòè 
íàçâó ìî¿ì âèñòàâêàì «Óêðà¿íà 
strong» ³ «Â³ííèöÿ strong». Ìè 
ñèëüí³ — òàêèé ïîñèë ö³º¿ âè-
ñòàâêè. Â ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëó 
ìàëåíüêó Ë³çó ³ íàøîãî äðóãà 
Âîâó Áîðîäó. Âîíè íå õîò³ëè á, 
ùîá ìè îïóñêàëè ðóêè, à âïåâ-
íåíî éøëè äî ïåðåìîãè.

Ôîòîâèñòàâêà òàêîæ áóäå â³ä-
ïîâ³ääþ òèì âîðîãàì, ÿêèì çäà-
ëîñÿ, ùî â³ííè÷àíè ï³ñëÿ òðàãåä³¿ 
14 ëèïíÿ ñòàëè íà êîë³íà.

— ßêàñü íàâîëî÷ ó Ôåéñáóö³ 

ìåí³ íàïèñàëà: «Íó ùî, ï³ñ-
ëÿ äâóõ ðàêåò Â³ííèöÿ ñòàëà 
íà êîë³íà?» — êàæå Ðåâóöü-
êèé. — ß â³äïîâ³â: ìè ñòàëè ùå 
ñèëüí³ø³, ìè çðîçóì³ëè, õòî º 
õòî. Ðîñ³ÿ ìîæå âîþâàòè ëèøå 
ç ìèðíèì íàñåëåííÿì, ç â³éñüêî-
âèìè â íèõ íå âèõîäèòü. À ìè 
ìàºìî æèòè äàë³, ïàì’ÿòàòè ïðî 
çàãèáëèõ, íå ÷óáèòèñÿ ì³æ ñî-
áîþ, à áóäóâàòè ³ â³äáóäîâóâàòè, 
äáàòè ïðî íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ. 
Ìè íå ìàºìî ïðàâà áóòè ñëàá-
êèìè, â ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ 
âî¿í³â, ìèðíå íàñåëåííÿ.

«Âèð³øèëè äàòè íàçâó 
ìî¿ì âèñòàâêàì 
«Óêðà¿íà strong» ³ 
«Â³ííèöÿ strong». Ìè 
ñèëüí³ — òàêèé ïîñèë 
ö³º¿ âèñòàâêè»

ãèáëèõ 14 ëèïíÿ â³ííè÷àí çàïðî-
ïîíóâàëè îáëàøòóâàòè íà ïëîù³ 
Ïåðåìîãè ñêâåð ç ìåìîð³àëîì 
ïàì’ÿò³. Äëÿ öüîãî âîíè ñòâîðè-

ëè â³äïîâ³äíó ïåòèö³þ. Ï³çí³øå 
ó ñâî¿é â³äïîâ³ä³ ì³ñüêà ðàäà ïî-
â³äîìèëà, ùî ðîçãëÿíå òàêó ïðî-
ïîçèö³þ.

Такий вигляд зараз має фасад Будинку офіцерів. У ньому 
заколотили всі вікна, щоб будівля не зіпсувалася ще більше 
за час зими

«Вінниця strong» — так називатиметься майбутня виставка Костянтина Ревуцького. 
Зруйнований ворожими ракетами Будинок офіцерів вінницький фотограф покаже Європі
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Ì³ñÿöü òîìó Ïðåçèäåíò Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ïðè-
ñâî¿â çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè ç 
âðó÷åííÿì îðäåíà «Çîëîòà Ç³ð-
êà» ñòàðøîìó ñåðæàíòó Äìèòðó 
Ô³íàøèíó. Íèí³ áîºöü ³ç Â³ííè÷-
÷èíè, ÿêèé äâ³ äîáè ä³ñòàâàâñÿ 
óêðà¿íñüêèõ ïîçèö³é òà âòðàòèâ 
ðóêó ³ âêàç³âíèé ïàëåöü, ãîòóºòüñÿ 
äî ïðîòåçóâàííÿ ó Ïîëüù³.

Ïðîòåçóâàííÿ 28-ð³÷íîãî 
íàöãâàðä³éöÿ â³äáóäåòüñÿ â êë³-
í³ö³ «InovaMed» ó Êðàêîâ³, ÿêà 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ 
ïðîòåç³â. ßê ðîçïîâ³â Äìèòðî, 
ìåäè÷íèé öåíòð éîìó ïîðàäèâ 
õëîïåöü, ó ÿêîãî òàêà ñàìà àìïó-
òàö³ÿ. Îðãàí³çàö³ºþ ïðîòåçóâàí-
íÿ çàéìàºòüñÿ «Öåíòð Ñïàñ³ííÿ 
Æèòòÿ», ô³íàíñóâàòèìå óñå áëà-
ãîä³éíèé ôîíä Â³êòîðà Ï³í÷óêà, 
çàçíà÷èâ áîºöü.

— Öå ïåðøèé åòàï, ó íàñ áå-
ðóòü çàì³ðè åëåêòðè÷íèõ ³ìïóëü-
ñ³â ïî ì’ÿçàõ (âñå ÷óäîâî, ãàðíèé 
ð³âåíü). Ïîäèâèëèñü, ÿê³ ìè ìî-
æåìî ïîñòàâèòè ðóêè, âèáðàëè, 
ùî ìè õî÷åìî. Çàì³ðÿëè ðîç-
ì³ðè ê³íö³âîê, ùîá áóâ ïðîòåç 
ñèìåòðè÷íèé, — ðîçïîâ³â Äìèòðî 
Ô³íàøèí.

Íàñòóïíèé åòàï — öå çë³ïîê 
òà çàì³ðè ïî ðîçòàøóâàííþ åëå-
ìåíò³â. Ïîò³ì ïðèì³ðêà ãîòîâî-
ãî âèðîáó é óñóíåííÿ íåäîë³ê³â. 
Îñòàíí³ì, ÷åòâåðòèì åòàïîì, áóäå 
íàâ÷àííÿ óïðàâë³ííÿ ïðîòåçîì.

НА ПСЕВДО «ФІН»
Äìèòðî Ô³íàøèí íà ïñåâäî 

«Ô³í» çàâæäè õîò³â áóòè â³é-
ñüêîâèì. Àëå çà ñ³ìåéíîþ òðà-
äèö³ºþ âñòóïèâ äî çàë³çíè÷íîãî 
ó÷èëèùà ³ ï³ñëÿ éîãî çàê³í÷åííÿ 
äâà ðîêè ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³. 
À ó 2015-ìó ï³äïèñàâ ñâ³é ïåð-
øèé êîíòðàêò ³ç Íàö³îíàëüíîþ 
ãâàðä³ºþ Óêðà¿íè. Ñïî÷àòêó òðè 
ðîêè ñëóæèâ ó Êèºâ³ â ÷àñòèí³ ç 
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

Ó Íàö³îíàëüí³é ãâàðä³¿ ñëóæèòü 
³ç 2015 ðîêó, â çîí³ ÀÒÎ òà ÎÎÑ 
ç 2017. Ñíàéïåð ðîòè ñïåö³àëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ áàòàëüéîíó 
³ì. Êóëü÷èöüêîãî Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Ïîâíîìàñøòàáíó 
â³éíó çóñòð³â ó Ïîïàñí³é íà Ëó-
ãàíùèí³, êóäè éîãî ï³äðîçä³ë 
ïðè¿õàâ íà ðîòàö³þ 23 ëþòîãî 
2022 ðîêó.

Ó ïåðø³é ðîòàö³¿ Äìèòðî áóâ 
íà äðóã³é ë³í³¿ — îõîðîíÿâ îáî-
ðîíí³ ñïîðóäè. Êîìàíäóâàííÿ 
îö³íèëî ñòàðàííÿ Äìèòðà ³ çãî-
äîì ïåðåâåëè â áîéîâó ãðóïó. 
Ç òîãî ÷àñó éîãî ñëóæáà áóëà 
ó ïîñò³éíîìó ðèòì³: òðè ì³ñÿö³ 
íà ôðîíò³, òðè ì³ñÿö³ â Êèºâ³.

Ó ñâîºìó ï³äðîçä³ë³ Ô³íàøèí 
ñïåðøó áóâ îïåðàòîðîì äðîíà 
ó êîíòðñíàéïåðñüê³é ãðóï³, çãî-
äîì ñòàâ çàñòóïíèêîì êîìàíäèðà 
âçâîäó àåðîðîçâ³äêè. Âèð³øèâ ïå-
ðåêâàë³ô³êóâàòèñÿ íà ñíàéïåðà.

Ï³äðîçä³ë Äìèòðà, ðîòà ñïåö³-
àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ áàòàëüéîíó 
³ì. Êóëü÷èöüêîãî Íàö³îíàëüíî¿ 

ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, ïåðø³ òèæí³ ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè âèêîíóâàëè 
çàâäàííÿ ó Ëóãàíñüê³é ³ Äîíå-
öüê³é îáëàñòÿõ.

Ï³çí³øå áóëè ó Õàðê³âñüê³é — 
íà ²çþìñüêîìó íàïðÿìêó. Òðè-
ìàëè é îáîðîíó íà äàìá³ Îñê³ëü-
ñüêîãî âîäîñõîâèùà. Íàéá³ëüøå 
íàöãâàðä³éö³â äèâóâàëà òîä³øíÿ 
òàêòèêà ðîñ³ÿí, ÿê³ êèäàëè áåç 
áóäü-ÿêî¿ ðîçâ³äêè âïåðåä òåõí³êó 
òà îñîáîâèé ñêëàä.

«ЗАРАЗ ВІДІЙДУ, СТЕЧУ 
КРОВ’Ю»

Éîãî ãðóïà 23 òðàâíÿ âèêîíó-
âàëà áîéîâå çàâäàííÿ ó ðàéîí³ 
íàñåëåíîãî ïóíêòó ßêîâë³âêà Ëó-
ãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ óñï³øíîãî 
ïðîõîäæåííÿ ³ çà÷èñòêè ê³ëüêîõ 
ë³ñîñìóã íàòðàïèëè íà çàñ³äêó 
ðîñ³ÿí. Ï³ä øêâàëüíèì âîãíåì 
ïåðåâàæàþ÷îãî çà ê³ëüê³ñòþ âî-
ðîãà ïî÷àëè â³äñòóïàòè äî ñâîãî 

îñíîâíîãî ï³äðîçä³ëó. Ïåðåä öèì 
âèêëèêàëè âîãîíü íàøî¿ àðòèëå-
ð³¿ ôàêòè÷íî íà ñåáå.

Îäèí ïîáðàòèì çàãèíóâ â³ä ðî-
ñ³éñüêèõ êóëü îäðàçó, ùå îäíîãî 
ïîðàíèëè. Äìèòðó îäíà ç êóëü 
â³ä³ðâàëà âêàç³âíèé ïàëåöü ïðàâî¿ 
ðóêè, ³íø³ âëó÷èëè ó øîëîì.

— Ìåí³ ïðèë³òàº êóëÿ â øîëîì 
ñïðàâà, — ðîçïîâ³â Äìèòðî Ô³íà-
øèí. — ß ïî÷óâ ñèëüíèé óäàð. 
Âîíà ïåðåäàëà áàãàòî åíåðã³¿ 
áåçïîñåðåäíüî øîëîìó, êèíóëà 
ãîëîâó ìîþ â ñòîðîíó. ² òàêèé 
ãó÷íèé çâóê. ß äóìàâ, ùî ùîñü 
âèáóõíóëî íàñïðàâä³. Îãëóøèëî 
äóæå ñèëüíî, à öå áóëà êóëÿ. Âîíà 
ïðîéøëà â øîëîì, ïîäðÿïàëà ëîá 
ëåãåíüêî. Ìåí³ äóæå ïîùàñòèëî 
â òîé ìîìåíò. Â³äïîâçàþ ç òîãî 
ì³ñöÿ, äå ìåí³ âëó÷èëè, ³ ìåí³ 
ïðèë³òàº â ë³âó ðóêó, ïåðåáèâàº 
ê³ñòêó, àðòåð³þ. Êóëÿ çàéøëà 
â êîðïóñ, ïðîéøëà ï³ä êëþ÷è-
öåþ ³ âèéøëà íà ãðóäÿõ. Êàæó 

ДМИТРО ФІНАШИН ІЗ КОЗЯТИНА 
ГОТУЄТЬСЯ ДО ПРОТЕЗУВАННЯ 
Історія воїна  Він — боєць роти 
спецпризначення батальйону 
Кульчицького, із позивним «Фін». З 
2017 року виконував бойові завдання 
у районі проведення АТО, брав участь 
у запеклих боях у Луганській області. 
У травні на Харківщині після 6-годинного 
бою козятинчанин Дмитро Фінашин 
отримав поранення і провів дві доби 
насамоті в прифронтовій місцевості. 
В результаті боєць втратив руку

õëîïöÿì — ìîòàéòå ìåíå. ß â³ä-
÷óâàþ, ùî ïðîñòî ñèëè âèõîäÿòü 
ùîñåêóíäè. Ñèëüíà êðîâîòå÷à, ³ 
ÿ ïðîñòî ñò³êàþ. Êàæó — ìîòàé, 
íàêëàäàé òóðí³êåò, áî ÿ çàðàç â³ä³-
éäó, ñòå÷ó êðîâ’þ.

Äâîº ïîáðàòèì³â, îäèí ç ÿêèõ 
òåæ áóâ ïîðàíåíèé, äîïîìàãà-
ëè éîìó ïîâçòè ÷åðåç ïøåíè÷íå 
ïîëå ó íàïðÿìêó ë³ñîñìóãè, äå 
áóâ îñíîâíèé ï³äðîçä³ë. Âîíè 
âåëè âîãîíü ïî îêóïàíòàõ, ùîá 
ò³ íå íàáëèçèëèñÿ äî ïîðàíåíèõ. 
Ðîñ³ÿíè æ íå ïðèïèíÿëè ïðîñòð³-
ëþâàòè ïîëå ç êóëåìåò³â. Âåñü öåé 
á³é òðèâàâ ìàéæå ø³ñòü ãîäèí.

ПОВЗ ДВІ ДОБИ
Â ÿêèéñü ìîìåíò Äìèòðî 

âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü, à êîëè îòÿ-
ìèâñÿ, òî âæå áóâ ñàì. Ï³çí³øå 
ç’ÿñóâàëîñÿ: îäèí ³ç òîâàðèø³â, 
íà ïñåâäî Ñîêðàò çàãèíóâ, à ðî-
ñ³ÿíè â éîãî ðàö³þ îãîëîñèëè, ùî 
äîáèëè óñ³õ ïîðàíåíèõ. Îñíîâíèé 
ï³äðîçä³ë íàøèõ â³éñüê çìóøåíèé 
áóâ â³ä³éòè ï³ä íàòèñêîì âîðîãà.

Áîºöü ïðîâ³â ó ë³ñîñìóç³ äâ³ 
äîáè. Â³ä âòðàòè êðîâ³ òà çíå-
âîäíåííÿ ìàðèâ, áàãàòî ïîâçàâ 
âíî÷³, ùîá ç³ãð³òèñÿ. Íàéá³ëüøå 
áîÿâñÿ ïîìåðòè òàì, äå éîãî í³õòî 
íå çíàéäå òà íå ïîõîâàº.

— Öå áóëî äîñèòü ñêëàäíî, — 
êàæå Äìèòðî. — Òðèìàâñÿ ÷èñòî 
íà ìîðàëüíî-âîëüîâèõ ÿêîñòÿõ. ² 
â ïðÿìîìó ñåíñ³ òðèìàâñÿ çà æèò-
òÿ. Òîìó ùî ùå â ïåðøèé äåíü, 
23 ÷èñëà, â äåíü ïîðàíåííÿ, äóìàâ, 
ùî âñå. Íåìàº ñåíñó, ÿ íå çìîæó 
âèáðàòèñÿ çâ³äñè. ² òðåáà ïîìèðà-
òè, áî íåìà ñåíñó äàë³ áîðîòèñÿ. 
Àëå ïîò³ì ë³ã, ïîëåæàâ, ïîäóìàâ 
ïðî ð³äíèõ, ïðî ñâî¿õ áëèçüêèõ. ßê 
¿ì? Ìåí³, çâ³ñíî, ëåãøå. Âçÿòè ïî-
ìåðòè ³ âñå. À âäîìà äîìàøí³ì ùî 
ðîáèòè? Íå çìîæóòü í³ ïîõîâàòè, 
íå çíàòèìóòü, ùî ç³ ìíîþ. Ïîâ³äî-
ìëÿòü, éìîâ³ðíî, ùî ÿ çíèêëèé 
áåçâ³ñòè. Âîíè æ ñïîä³âàòèìóòü-
ñÿ, ùî ÿ äåñü ó ïîëîí³. Ìîæëèâî, 
êîëèñü ïîâåðíóñÿ. Âèð³øèâ, ùî 

òðåáà áîðîòèñÿ ³ òðèìàòèñÿ. Áóëè 
ñïîä³âàííÿ, ùî õëîïö³ ìî¿ ïðè-
éäóòü, ìåíå çíàéäóòü. ² íà öüîìó 
ÿ âëàñíå òðèìàâñÿ.

Áîºöü çíàéøîâ êàëþæó ç âî-
äîþ ³ áîëîòîì. Âîíà áóëà æàõëèâà 
íà âèãëÿä ³ ìàëà íåñòåðïíèé çà-
ïàõ, àëå äîâåëîñÿ ¿¿ ïèòè, àäæå 
â³ä çíåâîäíåííÿ ÷îëîâ³ê ïîìåð 
áè øâèäøå, í³æ â³ä õàð÷îâîãî 
îòðóºííÿ. À ùå â³í ÷àñòî âòðà÷àâ 
ñâ³äîì³ñòü ³ ìàðèâ. Ó öèõ âèä³-
ííÿõ Ô³í áà÷èâ ñâî¿õ òîâàðèø³â, 
ÿê³ ïðè¿õàëè éîãî çàáðàòè. Îäíàê 
öå áóëè ëèøå ãàëþöèíàö³¿.

«МИ СВОЇ, МИ ТЕБЕ 
НЕ КИНЕМО»

Íà òðåòþ äîáó éîãî çíàéøëè 
äåñàíòíèêè ç 80 áðèãàäè. Ïîáà-
÷èâøè ôîðìó ç ï³êñåëåì Çáðîé-
íèõ ñèë Óêðà¿íè, áóâ áåçìåæíî 
ùàñëèâèé. Àëå ñïåðøó ïåðåæèâ 
òðèâîæíó ìèòü, àäæå íå çíàâ, õòî 
ö³ ëþäè.

Äåñàíòíèê ç 80-¿ áðèãàäè, ÿêèé 
éîãî çíàéøîâ — Ìàêñèì Áóã³ëü. 
Â³í ï³çí³øå îïóáë³êóâàâ ôîòî, 
ÿê âîíè åâàêóéîâóâàëè Ô³íà. ² 
âëàñíå òàê âñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ é íàáóëà 
ðîçãîëîñó, êàæå Äìèòðî Ô³íà-
øèí. ×îëîâ³ê ïàì’ÿòàº òîé äåíü 
³ ðîçìîâó äóæå äîáðå, àäæå öå 
éîãî äðóãèé äåíü íàðîäæåííÿ.

— Êàæå, ìè ñâî¿, ìè ç 80-êè, 
ìè òåáå íå êèíåìî, — ä³ëèòüñÿ 
ñïîãàäàìè áîºöü. — Åâàêóþºìî, 
âðÿòóºìî òåáå, à ïîò³ì çàéìà-
òèìåìîñÿ ñâî¿ìè ñïðàâàìè. Òè 
íå õâèëþéñÿ, âñå áóäå äîáðå. 
ß éîìó ïîÿñíèâ, äå áóëî áîéî-
âå ç³òêíåííÿ, äå áóâ ïðîòèâíèê, 
ùî òðåáà îñòåð³ãàòèñÿ âñ³õ òèõ 
ìîìåíò³â. Âîíè ï³øëè â ðîçâ³äêó, 
çàëèøèëè ç³ ìíîþ îäíîãî á³éöÿ, 
ùî òàêîæ áóëî äëÿ ìåíå äóæå 
çíàêîâî. Áî ÿêáè âîíè ðîçâåð-
íóëèñÿ ³ êóäèñü ï³øëè, ÿ áè ùå 
ñèä³â ³ äóìàâ: à ÿêùî íå ïîâåð-
íóòüñÿ. À òàê º á³ëÿ ìåíå ëþäè-
íà, òîáòî ÿ áóâ äóæå ùàñëèâèé. 
² ëåæàâ, ïîñì³õàâñÿ ¿ì ïîñò³éíî.

У госпіталі Дніпра чоловік був два 
тижні, де дивував своїм оптиміз-
мом і швидким одужанням усіх. 
Його перевезли до Києва. Дмитро 
28 днів пробув на лікарняному. 
Переніс чотири операції, а потім 
ще 24 дні ходив у реабілітаційний 
центр вже у Києві. Важко було по-
долати фантомні болі.
Та завдяки фахівцям Дмитро по-
долав цю проблему. Зараз у Поль-
щі готується до протезування.
— Такого роду протези — це до-
сить дорого, — говорить він. — На-

справді це значно дорожче, ніж, 
наприклад, протез ноги. І вартість 
однієї такої руки — можна поста-
вити 10 ніг хлопцям. Тому досить 
складно знайти й спонсорів. Дер-
жава так само фінансує це, але 
самі розумієте, яка кількість по-
ранених. І до цього ще була черга 
на протезування, а з війною вона 
стала просто величезною. І довго 
чекати. А в цьому випадку зво-
лікати не варто. Треба поставити 
протез, тому що банально для 
здоров’я — це гірше, коли його 

немає. Близько місяця займе весь 
цей час. Тобто примірка, потім ви-
готовлення, потім навчитися ним 
керувати.
Дмитро Фінашин планує і далі 
служити та наближати нашу 
перемогу. Він хоче працювати 
інструктором та передавати свої 
знання, навички й безцінний до-
свід іншим військовослужбовцям. 
А у тому, що Україна обов’язково 
переможе, ні на мить не сумні-
вається.

Лікування і протезування

Ô³í ÷àñòî âòðà÷àâ 
ñâ³äîì³ñòü ³ ìàðèâ. Â³í 
áà÷èâ ñâî¿õ òîâàðèø³â, 
ÿê³ ïðè¿õàëè éîãî 
çàáðàòè. Îäíàê öå 
áóëè ëèøå ãàëþöèíàö³¿

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 220138

Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

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

ï³äòðèìêè êîìïàí³é: ÀÍÐÂÓ, WAN-IFRA, Agora, 
Norske Skog, ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 
Àñîö³àö³¿ “Íåçàëåæí³ 
ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³ 
Óêðà¿íè” â ðàìêàõ 
ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî 

ïðîºêòó Õàá ï³äòðèìêè ðåã³îíàëüíèõ ìåä³à. 
Ïîãëÿäè àâòîð³â íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ 
ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.

Фін дві доби без руки діставався до своїх позицій. Нині 
боєць із Козятина готується до протезування в Польщі
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Â³äíåäàâíà âóëèöþ Ïóøê³-
íà ïåðåéìåíóâàëè íà Ãðèãîð³ÿ 
Ñêîâîðîäè. Òåïåð øåñòèïîâåð-
õ³âêó íà Ñêîâîðîäè, 21 ïðèêðà-
øàº íîâèé ìóðàë. Íà íüîìó çî-
áðàæåíèé óêðà¿íñüêèé ô³ëîñîô, 
ïîåò, ïåäàãîã Ãðèãîð³é Ñêîâî-
ðîäà.

Ñòâîðèëè ñò³íîïèñ äî 300-ð³÷-
÷ÿ ô³ëîñîôà êîøòîì áëàãîä³é-
íèõ âíåñê³â ìåøêàíö³â ³ äðóç³â 
ì³ñòà. ²í³ö³àòîðîì ñòâîðåííÿ 
ñò³íîïèñó ñòàëà êóëüòóðíà àñî-
ö³àö³ÿ «Íîâèé Àêðîïîëü». Ìè 
ïîñï³ëêóâàëèñÿ íà ì³ñö³ ðîáîòè 
ç â³ííèöüêèì õóäîæíèêîì, ÿêèé 
éîãî ñòâîðþº, Îëåêñàíäðîì Í³-
ê³òþêîì.

— Åñê³ç ðîçðîáèëà ³ëþñòðà-
òîðêà Êàòåðèíà Áîíåöüêà. Âîíà 
ðîäîì ³ç Â³ííèö³, àëå âæå äàâíî 
ïðîæèâàº â Àâñòðàë³¿, — ãîâî-

ðèòü õóäîæíèê. — Ïåðåä ñòâî-
ðåííÿì ìóðàëó âñå ïîãîäèëè ç 
ìåøêàíöÿìè áóäèíêó.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ìóðàë 
âèñîòîþ îð³ºíòîâíî 15 ìåòð³â.

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ êóëüòóð-
íîãî öåíòðó «Íîâèé Àêðîïîëü», 
Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà çîáðàæåíèé 
íà ôîí³ êîíöåíòðè÷íèõ ñîíÿ÷-
íèõ ê³ë ó ìåäèòàòèâí³é ïîç³ ç 
ã³äíîþ ïîñòàâîþ, ñïîê³éíèì ³ 
íàòõíåííèì îáëè÷÷ÿì, ³ç çîñå-
ðåäæåíèì ïîãëÿäîì. Íàä íèì 
ëåòÿòü ó íåáî ëåëåêè. Íà âèñî-
ò³ íàïèñ: «Ðîçïîøèð óäàëü ç³ð 
ñâ³é» — öå ïåðøèé ðÿäîê 22-î¿ 
ï³ñí³ «Ñàäó áîæåñòâåííèõ ï³-
ñåíü».

ßê êàæóòü ³í³ö³àòîðè ñòâîðåí-
íÿ, êîæíèé åëåìåíò ìàº ïåâíèé 
ñåíñ. Ïîçà Ñêîâîðîäè, ùî çà-
çâè÷àé àñîö³þºòüñÿ ³ç éîã³÷íè-
ìè ïðàêòèêàìè, ñèìâîë³çóº éîãî 
ñïîñ³á æèòòÿ.

«Ìåòà ìóðàëó — çàô³êñóâàòè 
ó ñèìâîë³÷íèõ îáðàçàõ ïîêëèê 
óêðà¿íñüêîãî ô³ëîñîôà äî íàñ: 
çä³éñí³òü ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, 
àäæå ïðèíåñòè êîðèñòü ñóñï³ëü-
ñòâó ëþäèíà çäàòíà, ëèøå êîëè 
âîíà â³äíàéäå ñâ³é öåíòð ³ Áîãà 
â ñîá³, êîëè äóõ ç³éäå íà ñâîþ 
òâåðäèíþ ³ çàêð³ïèòüñÿ íà í³é, 
êîëè ëþäèíà â³äêðèº ó ñîá³ 
ñâîþ ñðîäí³ñòü ³ç Íåáîì», — 
éäåòüñÿ â îïèñ³ ïðîºêòó.

— Âò³ëþºòüñÿ çàäóì, äëÿ ÿêî-
ãî íàñòàâ ÷àñ. ª ëþäè, ÿê³ äî-
êëàëèñÿ äî òîãî, ùîá ó Â³ííèö³ 
ç’ÿâèëàñÿ âóëèöÿ Ñêîâîðîäè. 
Íàøà êîìàíäà ïàðàëåëüíî, 
íå çíàþ÷è ïðî çàïëàíîâàíå ïå-
ðåéìåíóâàííÿ, ç ñåðåäèíè ë³òà 
ïðàöþâàëà íàä ³äåºþ ìóðàëó 
äî 300-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðî-
äæåííÿ Ãðèãîð³ÿ Ñàâè÷à. Áóëî 
áàãàòî ùå íþàíñ³â, ÿê³ ñêëàëèñÿ 
³ âðåøò³-ðåøò â ì³ñüêîìó ïðî-

Новий мурал з Григорієм Сковородою створили 
на багатоповерхівці в Центрі

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Âè çáèðàºòå âòîð-
ñèðîâèíó, ÿêó ìîæ-
íà ïåðåðîáèòè, òà 
âèêëèêàºòå «Åêî-

ìîá³ëü». Êîìàíäà ï³äïðèºìñòâà 
ïðè¿æäæàº äî âàñ, çàáèðàº ñè-
ðîâèíó òà ïåðåäàº â³äñîðòîâàíó 
ñèðîâèíó íà ïåðåðîáêó. À âàì 
çàðàõîâóþòü åêîáàëè. Íàâåñí³ ö³ 
åêîáàëè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà äåðå-
âà, ùî âèñàäÿòü ó Â³ííèö³.

«Ìè õî÷åìî çìåíøèòè ê³ëü-
ê³ñòü â³äõîä³â íà ïîë³ãîíàõ ³ 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü ó Â³ííèö³», — êàæóòü 
òâîðö³ ³í³ö³àòèâè.

Çàáèðàþòü «Åêîìîá³ëåì» ëèøå 
òå, ùî ïåðåðîáëÿºòüñÿ â Óêðà¿-
í³. Ïåðåðîáèòè äî ïî÷àòêó ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ìîæíà 
áóëî: ìàêóëàòóðó, ÏÅÒ-ïëÿøêó, 
àëþì³í³ºâ³ áàíî÷êè, ïë³âêó, 
ñêëîá³é , ïëàñòìàñó, ìåòàëîáðóõò 
(àëþì³í³é , ì³äü, ëàòóíü, ñâèíåöü, 
÷îðíèé  ìåòàë, áëÿøàíêè, àêó-
ìóëÿòîðè (êîìï’þòåðí³ é àâòî-
ìîá³ëüí³).

Îäíàê ÷åðåç ðîñ³éñüêó àãðåñ³þ 
ïîñòðàæäàâ ³ öåé ïðîºêò.

— Ïðîºêò ïðîäîâæóº ïðàöþâà-
òè, ëþäè çäàþòü âòîðñèðîâèíó. 
² ìè ðàä³ êîæíîìó êë³ºíòó, ùîá 
öåé ïðîºêò æèâ, — ãîâîðèòü îäíà 
ç ³í³ö³àòîðîê åêîïðîºêòó Îëüãà 
Ìàë³íîâñüêà. — Îäíàê íà ñüîãîä-
í³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðèéìàþòü 
ìåòàëîëîì â Óêðà¿í³, íå ïðàöþ-
þòü. Äåÿê³ ç íèõ ðîçáîìáëåí³, 
íàïðèêëàä, «Àçîâñòàëü». À äåÿê³ 
ïðîñòî íå ìîæóòü çàïóñòèòèñÿ, 
áî áîÿòüñÿ ïðèëüîò³â. Ñõîæà ñè-
òóàö³ÿ é ç ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ 
ïðèéìàþòü ìàêóëàòóðó òà àêó-
ìóëÿòîðè.

Ïîïðè âñ³ ïåðåïîíè, ïðîºêò 
ïðîäîâæóº ôóíêö³îíóâàòè ³ âè 
ìîæåòå çàìîâëÿòè åêîìîá³ëü 
äî ñåáå äîäîìó. ª ê³ëüêà âàð³-
àíò³â, ÿê çàìîâèòè «Åêîìîá³ëü»:
 çà òåëåôîíîì: (098) 5656904;
 ÷åðåç çàñòîñóíîê, ÿêèé ìîæ-

íà çàâàíòàæèòè çà ïîñèëàííÿì: 
https://cutt.ly/dNYR7Ju.

— Öåé ïðîºêò ìàº ùå é îñâ³òíþ 
÷àñòèíó. Êîæíó ëþäèíó ìè êîí-
ñóëüòóºìî, ÿê ïðàâèëüíî ñîðòóâà-
òè âñå, ùî âîíà áóäå çäàâàòè, — 

ïðîäîâæóº Îëüãà. — À òàêîæ 
ïîÿñíþºìî ïðî íàø³ «åêîáàëè».

Çà ñëîâàìè ³í³ö³àòîðêè ïðîºê-
òó, ö³ áàëè — öå ³ º êîøòè, ÿê³ 
ëþäè ìîæóòü âèòðàòèòè íà êóï³â-
ëþ äåðåâ. Ëþäèíà ñàìà âèð³øóº, 
ÿêå äåðåâî áóäå êóïëÿòè.

— Îäíàê äåðåâî òðåáà íå ïðî-
ñòî âèáðàòè, à ïîòð³áíî é äî-
ãëÿäàòè çà íèì. Íàøà êîìïàí³ÿ 
ãîâîðèòü: «Âè ìîæåòå ïîñàäèòè 
äåðåâî, äå á âè õîò³ëè. Öå ìîæå 
áóòè âàøå ïîäâ³ð’ÿ, äâ³ð ñàäî÷êà 
÷è øêîëè, äå íàâ÷àºòüñÿ âàøà 
äèòèíà òîùî», — ïîÿñíþº Îëüãà 
Ìàë³íîâñüêà. — ßêùî æ ëþäÿì 

íåìàº äå ñàäèòè, òî äâ³÷³ íà ð³ê 
êîìàíäà ïðîºêòó äîìîâëÿºòü-
ñÿ ïðî ñï³ëüíó âèñàäêó äåðåâ 
ó ïàðêàõ ÷è ³íøèõ ä³ëÿíêàõ ì³ñ-
òà. Öüîãîð³÷ ÷åðåç â³éíó âîñåíè 
âèñàäêè äåðåâ íå áóëî, òîæ ëþäè 
íàêîïè÷óþòü áàëè äî âåñíè.

ВІННИЧАНИ ДОЛУЧАЮТЬСЯ 
ДО ПРОЄКТУ

Êîìàíäà ïðîºêòó âåäå ñâî¿ 
ñòîð³íêè ó ñîöìåðåæàõ, äå ðîç-
ïîâ³äàº ïðàâèëà ñîðòóâàííÿ, ïðî 
åêîëîã³÷í³ çâè÷êè òà ä³ëèòüñÿ ³ñ-
òîð³ÿìè â³ííè÷àí, ÿê³ âæå äîëó-
÷èëèñÿ äî ³í³ö³àòèâè.

Äî ïðèêëàäó, íåùîäàâíî ðîç-

ПЕРЕТВОРЮЮТЬ СМІТТЯ НА ДЕРЕВА
Свідоме споживання  У Вінниці 
вже кілька років функціонує проєкт 
«Екомобіль». За його допомогою сміття 
можна перетворити на нові дерева. 
Розповідаємо детальніше про роботу 
проєкту під час війни та те, як викликати 
екомобіль до себе додому

ïîâ³äàëè ïðî 9-ð³÷íîãî Ïàâëà ç 
éîãî ìàìîþ Íàòàë³ºþ, ÿê³ æè-
âóòü ó Çàðâàíöÿõ. Ðàçîì ³ç ñ³ì’ºþ 
õëîï÷èê ç³áðàâ 74 êã âòîðñèðî-
âèíè. Çà çäàíó ñèðîâèíó ñ³ì‘ÿ 
îòðèìàëà åêîáàëè, ÿê³ çãîäîì 
îáì³íÿº íà ñàäæàíö³.

«Ìè êîðèñòóºìîñü ïîñëóãàìè 
ÅêîÑåðâ³ñó âæå äâà ðîêè, òîìó 
ç³áðàòè òàêèé îá’ºì áóëî çîâñ³ì 
íå ñêëàäíî. Ïðîòÿãîì ï³â ðîêó 
ìè ñîðòóâàëè àëþì³í³ºâ³ áàíî÷-
êè, ñêëî, ÏÅÒ-ïëÿøêè òà ìàêó-
ëàòóðó», — ðîçïîâ³äàº Íàòàëÿ.

Ùå 33,5 êã âòîðñèðîâèíè, ÿêó 
ç³áðàëà æèòåëüêà Â³ííèöüêèõ 
Õóòîð³â Â³êòîð³ÿ, ïåðåòâîðÿòüñÿ 
íà äåðåâà. Â³ííè÷àíêà ðîçïîâ³ëà, 
ùî ñîðòóº âæå áëèçüêî ÷îòèðüîõ 
ðîê³â òà îòðèìóº çàäîâîëåííÿ â³ä 
òîãî, ùî äàº âòîðñèðîâèí³ äðóãå 
æèòòÿ.

«ß çíàþ, ñê³ëüêè ðîê³â ðîçêëà-
äàþòüñÿ ð³çí³ âèäè âòîðñèðîâèíè 
³, ÿêó øêîäó âîíè çàâäàþòü äî-
âê³ëëþ. Ìàéáóòíº íàøèõ ä³òåé 
â íàøèõ ðóêàõ. Çáåðåãòè ïðèðîäó 
íå âàæêî, öå ïîâèíåí óñâ³äîìëþ-
âàòè êîæåí», — ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ.

ЯКУ ВТОРСИРОВИНУ 
ЗДАВАТИ?

Ó ï³äïðèºìñòâ³ çàêëèêà-
þòü â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèòèñÿ 
äî ñîðòóâàííÿ â³äõîä³â òà çäà-
âàòè íà ïóíêòè ïðèéîìó ñóõó òà 
÷èñòó ñèðîâèíó. ×îìó öå âàæëè-
âî? Êîìàíäà åêîïðîºêòó ïîÿñ-
íþº, áðóäíà ñèðîâèíà, çîêðåìà 
ïðîñî÷åíà æèðîì ìàêóëàòóðà ÷è 
áðóäí³ ïëÿøêè ç-ï³ä îë³¿ íå ï³ä-
ëÿãàþòü ïåðåðîáö³ ³ ìîæóòü çà-
áðóäíèòè ³íøó âòîðñèðîâèíó.

Òàêîæ, êàæóòü, âàðòî ðîçó-
ì³òè, ùî íà ïóíêòàõ ïðèéîìó 
ïðàöþþòü ëþäè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
çáîðîì òà ïîäàëüøèì äîñîðòó-
âàííÿì âòîðñèðîâèíè. Çðîçóì³-
ëî, ùî ïðàöþâàòè ñåðåä áðóäó 
òà íåïðèºìíèõ çàïàõ³â çîâñ³ì 
íå êîìôîðòíî.

«Çàáðóäíåí³ñòü âïëèâàº íà ðåí-
òàáåëüí³ñòü ïåðåðîáêè âòîðñèðî-
âèíè àáî ðîáèòü ¿¿ íåìîæëèâîþ, 
îñê³ëüêè î÷èùåííÿ ïîòðåáóº 
äîäàòêîâèõ âèòðàò, ÿê³ ðîáëÿòü 
ïåðåðîáêó ñèðîâèíè íåâèã³ä-
íîþ äëÿ ïåðåðîáíèõ ñòàíö³é», — 
éäåòüñÿ ó ïîÿñíåíí³.

«Вся зібрана вторсировина пройде 
кінцевий етап сортування, потім її 
спресують і відвезуть на переробні 
підприємства України. Там вона 
отримає друге життя у вигляді по-
трібних для нас речей», — кажуть 
у компанії.
Ось список адрес, де приймають 
вторсировину працівники екоі-
ніціативи:
 вул. Киї вська, 169 — зупинка 
Меморіал Визволення;

 вул. Киї вська, 78 — позаду АЗС 
«WOG»;
 вул. Шимка, 2 а — через дорогу 
від школи № 13;
 вул. Некрасова, 101 а — (біля 
«Шиномонтажа») Банкомат При-
ватБанку;
 вул. Вої нів Інтернаціоналістів, 
4 б — навпроти аквапарку «Маяк» 
і заправки «WOG»;
 вул. Пирогова, 49 — ринок 
«Урожай » заї зд з вул. Скалецького;

 Хмельницьке шосе, 79 — у дворі 
будинку за ринком «Лісопарк»;
 просп. Космонавтів, 20 — в дворі 
будинку за магазином «Украї ночка»;
 вул. Соборна, 83 — вхід через 
арку у двір;
 Магістратська, 76 — за готелем 
«Кардинал»;
 вул. 600-річчя, 60 — за стомато-
логічною клінікою «Пріор»;
 вул. Левка Лук’яненка, 19 — база 
ТМ ЕКО-СЕРВІС.

Куди можна її здати самостійно?

Ç³áðàíà âòîðñèðîâèíà 
ïðîéäå ê³íöåâèé 
åòàï ñîðòóâàííÿ, 
ïîò³ì ¿¿ ñïðåñóþòü ³ 
â³äâåçóòü íà ïåðåðîáí³ 
ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè

Жителька Вінницьких Хуторів Вікторія сортує вторсировину 
вже близько чотирьох років. Говорить, що вона отримує 
задоволення від того, що дає вторсировині друге життя

ñòîð³ íà íàøèõ î÷àõ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ùå îäíå çîáðàæåííÿ, ÿêå ïî-
îñîáëèâîìó ³ çì³ñòîâíî ïðè-

êðàñèòü íàøå ì³ñòî», — ãîâîðèòü 
îäíà ç êîîðäèíàòîðîê ïðîºêòó 
Þë³ÿ Êàìåíùèêîâà.

Мурал з філософом створили до його 300-річчя. Творці 
кажуть, що це ще одне зображення, яке по-особливому і 
змістовно прикрасить наше місто
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Ìîæå ïàì’ÿòàºòå, 
ïî Â³ííèö³ õîäèâ 
õëîïåöü ç ãîëóáàìè. 
Éîãî ÷àñòî áà÷èëè 
â ñêâåð³ á³ëÿ Áà-

øòè. Â³ííè÷àíè ïåð³îäè÷íî ñêàð-
æèëèñü íà òå, ùî õëîïåöü çíóùàâñÿ 
ç ãîëóá³â, íå äàâàâ ¿ì âîäè, à êîëè 
ïòàõè âòðà÷àëè ñâîþ êðàñó (òîâàð-
íèé âèãëÿä), â³í ïðîñòî êðóòèâ ¿ì 
øè¿ ³ âèêèäàâ íà ñì³òíèê.

— Çâàòè öüîãî õëîïöÿ Ïàøà, 
³ ð³ê òîìó ÿ ïîáà÷èëà éîãî, â³í 
éøîâ ³ç ñîâîþ, — ðîçïîâ³äàº Àë³-
íà. — À ñîâ ÿ ïðîñòî îáîæíþþ, 
ïîñò³éíî ÷èòàëà ³ äèâèëàñÿ ïåðå-
äà÷³ ïðî íèõ. Äîâãî çàõîïëþâà-
ëàñü áëîãîì îäí³º¿ ìîñêâè÷êè (öå 
áóëî äî â³éíè), âîíà îðí³òîëîã, â ¿¿ 
êâàðòèð³ æèâå ñ³ì ñîâ. ² öÿ æ³íêà 
äóæå ö³êàâî ðîçïîâ³äàëà ïðî òå, ÿê 
óòðèìóâàòè öèõ ïòàõ³â, ÿê çà íèìè 
äîãëÿäàòè, ÿê ¿õ ãîäóâàòè, ÿê ñòà-
âèòèñü. ² êîëè ÿ ïîáà÷èëà ñîâó 
â ðóêàõ öüîãî Ïàø³…

Ñïî÷àòêó Àë³íà ïîïðîñèëà ñôî-
òîãðàôóâàòè ñîâó ³ ï³øëà ãåòü. 
À ïîò³ì íå âèòðèìàëà, äîãíàëà 
éîãî, ³ âèêóïèëà ¿¿ çà 3200 ãðí. Àëå 
öåé Ïàøà ïî¿õàâ ó Êè¿â ³ êóïèâ 
ñîá³ ³íøó. Ä³â÷èíà êàæå, ùî öå 
ëåãêî çðîáèòè, íàâ³òü íà ÎËÕ º 
îãîëîøåííÿ. Ìîæëèâî õòîñü öèõ 

ñîâ ðîçâîäèòü, ³ íàïåâíå íå äóæå 
ïåðåéìàºòüñÿ òèì, â ÿê³ ðóêè ïî-
òðàïëÿþòü ñîâåíÿòà. Àáî íå ðîç-
âîäÿòü, à ïðîñòî çíàþòü ì³ñöÿ, äå 
ñîâè âîäÿòüñÿ ³ áðàêîíüºðñüêèì 
øëÿõîì, àáî ÿéöÿ âèéìàþòü, àáî 
âèëîâëþþòü ïòàøåíÿò.

ЗНОВУ СОВА
— Òàê îò, ÿ çíîâó çóñòð³ëà öüî-

ãî Ïàøó, â³í çì³íèâ äèñëîêàö³þ, 
ìèíóëîãî ðàçó áóâ á³ëÿ Áóäèíêó 
îô³öåð³â, — ãîâîðèòü Àë³íà. — 
ß íà íüîãî ïî÷àëà êðè÷àòè: «Íàùî 
òîá³ ö³ ñîâè, íàâ³ùî òè ¿õ ìó÷èø», 
áëàãàëà â³ääàòè ìåí³ ³ öþ ñîâó, àëå 
â³í ëèøå ïîñì³ÿâñÿ. Íó ³ çâ³ñíî 
ÿ íå íàñò³ëüêè çàìîæíà, ùîá âè-
êóïîâóâàòè â íüîãî ïòàõ³â êîæåí 
ðàç, òèì ïà÷å Áîðèñà â³í ïðîäàâ 
ìåí³ çà ïîäâ³éíó ö³íó.

Íå äîìîâèëèñü âîíè òîãî ðàçó 
ïðî äðóãó ñîâó. Âò³ì, Àë³í³ ïîò³ì 
ðîçïîâ³äàëè çíàéîì³, ùî íîâà ñîâà 
â³ä òîãî Ïàø³ ïîëåò³ëà. ² ä³â÷èíà 
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî â íå¿ âñå ãàðàçä. 
Òîìó ùî äîáðå ïàì’ÿòàº, ÿêèé æàõ 
ïåðåæèëà ñàìà ³ ¿¿ ïòàøêà.

À Ïàøà, ï³ñëÿ òîãî ÿê â³ä íüîãî 
ïîëåò³ëà ñîâà, ïî÷àâ çíîâó õîäèòè 
ì³ñòîì ç ãîëóáàìè. Áðàâ á³ëèõ ç 
êó÷åðÿâèì ï³ð’ÿì. Äóæå ãàðíèõ, 
ÿê³ çà êîðîòêèé ÷àñ â íüîãî ïðîñòî 
÷àõëè. Çà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ 
ç òâàðèíàìè, éîãî íåîäíîðàçîâî 
ïðèòÿãóâàëè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 

â³äïîâ³äàëüíîñò³. ªäèíå, ùî çìî-
ãëà äîâåñòè ïîë³ö³ÿ, ùî â³í ïòàõ³â 
ó êîðîáö³ òðèìàº, âîäè íå äàº, àëå 
òå, ùî â³í ïòàõ³â âáèâàº — í³.

— Çàðàç öüîãî Ïàøó ÿ â ì³ñò³ 
íå áà÷ó, àëå ìåíå ÷àñòî ïèòàþòü 
ïðî íüîãî íà ðèíêó, — ðîçïîâ³äàº 
Àë³íà. — Ëþäè, ÿê³ ïðîäàþòü òâà-
ðèí, éîãî çíàþòü. Áî â³í ÷àñòî êó-
ïëÿâ õîì’ÿê³â ³ ïðîñòî â òîâàðíèõ 
ðÿäàõ, ïåðåä êóïîþ íàðîäó êðóòèâ 
õîìÿêàì øè¿ ³ çãîäîâóâàâ ñîâ³. 
Õî÷à ñîâè öüîãî íå ïîòðåáóþòü, 
âîíè ñàì³ ïðåêðàñíî ñïðàâëÿþòüñÿ.

Îñîáèñòî áà÷èëà, êîëè êóïóâàëà 
Áîð³ ëåäü æèâèõ êóð÷àò. Â³í ï³ä-
ë³òàâ äî íèõ, õàïàâ ëàïîþ ³ âñå.

СОВИНА СИЛА
— Áîðÿ ¿ñòü ìèøåé, êóð÷àò, êà-

÷åíÿò, ìîæå ç’¿ñòè ùóðà, õîì’ÿê³â. 
Áàæàíî ¿õ äàâàòè æèâèìè. ß îäèí 
ðàç êóïèëà õîì’ÿêà ³ á³ëüøå íå ñòà-
ëà — õî÷à íå áà÷èëà, ÿê â³í éîãî 

ç’¿â, àëå ìåí³ âñå îäíî áóëî äóæå 
øêîäà. Â ë³òí³é ïåð³îä êóïëÿþ äëÿ 
Áîð³ êóð÷àò, àëå òàêèõ «çäîõëèê³â», 
òîáòî ïðîäàâö³ áà÷àòü, ÿê³ êóð÷àòà 
òî÷íî íå æèëüö³.

Ó ñîâè äóæå ñèëüíà õâàòêà, 
ÿ ÿêîñü äàâàëà Áîð³ êóð÷à, ïåðåä 
öèì çàìîðîæóþ ¿õ â ïàêåòèêàõ, 
à â³í íà øóðõ³ò ïàêåòèêà äóæå 
÷³òêî ðåàãóº, — ðîçïîâ³äàº Àë³íà. — 
Àëå îäíîãî ðàçó êóð÷à ç ïàêåòèêà 
âèïàëî, Áîðÿ öüîãî íå ïîáà÷èâ, 
çàì³ñòü êóð÷àòè ñõîïèâ ìåíå çà ïà-
ëåöü ³ ïî÷àâ äóøèòè. Áóëî äóæå 
áîëÿ÷å, à âèðâàòè ïàëüöÿ ç îá³éì³â 
éîãî ëàï ìàéæå íåðåàëüíî. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ÿ äóìàëà, ùî â ìåíå 
ïî÷àâñÿ àðòðèò.

Ä³â÷èíà êàæå, ùî ñîâó, çâ³ñ-
íî, ìîæíà ãîäóâàòè çâè÷àéíèì 
ì’ÿñîì, àëå âîíà ìàº ¿ñòè òàêîæ 
ï³ð’ÿ, õóòðî ³ ê³ñòêè. Â³ä òîãî âñüî-

«КОЛИ ПОБАЧИЛА СОВУ В РУКАХ 
ЦЬОГО ПАШІ, НЕ ВИТРИМАЛА»
Хижачка вдома  Вухата сова на ім’я 
Боря вже рік живе в квартирі вінницького 
адвоката Аліни Шеремет. Насправді ці 
вушка (від яких сова і отримала свою 
назву) і які піднімаються, коли сова 
на щось уважно дивиться — це брови. 
Вуха в сови теж є, окремо і трохи нижче, 
на рівні очей. І слух у сов відмінний, 
наприклад, Боря може сидіти на стільці 
в квартирі на дев’ятому поверсі і чути 
шурхіт мишки під снігом

ãî âîíà îòðèìóº âñå íåîáõ³äíå. 
À ùå ñîâà ìàº ñêèäàòè (â³äðèãó-
âàòè) ïîãàòêó — öå ñïðåñîâàíèé, 
íåïåðåòðàâëåíèé çàëèøîê (êîìîê) 
ç ï³ð’ÿ, õóòðà ³ ê³ñòîê. ßêùî ñîâà 
áóäå ¿ñòè ÷èñòå ìÿñî áåç öèõ äî-
ì³øîê — öå ïðèçâåäå äî ðîçëàäó 
øëóíêà ³ ïîâ³ëüíî¿ çàãèáåë³.

ЯК ЇЇ ВІДПУСТИТИ
— Áîðÿ æèâå â ìåíå âæå ö³ëèé 

ð³ê, ìè çâèêëè äî íüîãî, ïîëþáè-
ëè, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Çâ³ñíî, 
ìåí³ êàçàëè: «â³äïóñòè ñîâó, öå 
õèæèé ïòàõ, ¿¿ ì³ñöå íà ïðèðîä³». 
Àëå âèïóñòèòè ñîâó íå òàê ïðîñòî. 
Îñîáëèâî, ÿêùî âîíà äîâãî ïðî-
æèëà â ëþäåé. Ùîá âèïóñòèòè òàêó 
ïòèöþ, òðåáà áóòè âïåâíåíèì, ùî 
âîíà ìîæå àäàïòóâàòèñü, ïîëþâàòè 
³ âèæèòè.

Õî÷à ñîâó çâóòü Áîðÿ, Àë³íà 
íå çíàº íàïåâíå, ÿêî¿ ñàìå âîíà 
ñòàò³. Ùîá ä³çíàòèñü ä³â÷èíêà öå 
÷è õëîï÷èê, ïîòð³áíî ðîáèòè àíà-
ë³ç êðîâ³. Âèçíà÷àþòü ñòàòü òàêîæ 
çà âàãîþ, à ùå çà õàðàêòåðíîþ ïî-
âåä³íêîþ (íàïðèêëàä, ñàìö³ êðè-
÷àòü ïî îñîáëèâîìó). Àëå âñå öå 
íå òî÷íî.

— Êîðîòøå, ñîâà Áîðÿ, ³ ïîâî-
äèòüñÿ ÿê Áîðÿ, àëå ÿ â³ä÷óâàþ, ùî 
öå âîíà, õî÷à ³íêîëè çâåðòàþñü ÿê 
äî õëîï÷èêà, ³íêîëè ÿê äî ä³â÷èí-
êè — óëþáëåíà ñîâà, òàé ãîä³, — 

ñì³ºòüñÿ Àë³íà.
Ó Áîðèñà º âëàñíå ì³ñöå ïðî-

æèâàííÿ. Â ê³ìíàò³, íà ñò³ëüö³, 
á³ëÿ êîòëà. Íà æàëü â êâàðòèð³ 
íåìàº áàëêîíà. Äëÿ ñîâ, ÿê³ æèâóòü 
ó êâàðòèðàõ, áàëêîí — öå ³äåàëü-
íà äîì³âêà. Îêð³ì Áîð³ â êâàðòèð³ 
æèâóòü òðè êîòè — ³ âñ³ âîíè äîáð³ 
ñóñ³äè. Í³õòî í³ äî êîãî æîäíèõ 
ïðåòåíç³é íå ìàº. ̄ äÿòü ð³çíó ¿æó, 
òîæ íå êîíôë³êòóþòü. Âë³òêó Áîðÿ 
ëþáèòü ãóëÿòè ïî ï³äâ³êîííþ, àëå 
ÿê ò³ëüêè ùîñü íà âóëèö³ ãó÷íå 
â³äáóâàºòüñÿ, îäðàçó õîâàºòüñÿ 
äî õàòè.

— Çâ³ñíî, íàéêðàùå äëÿ Áîð³ 
áóëî á æèòè íà ïðèðîä³, ùîá â³í 
ìàâ çìîãó â³ëüíî ë³òàòè, àëå ÿ ÷àñ-
òî ÷óþ, ÿê â³í ë³òàº ïî êóõí³, ³ ³íîä³ 
áåðó éîãî íà ïðîãóëÿíêè, õî÷à äëÿ 
íüîãî öå òð³øêè ñòðåñ, — ðîçïîâ³-
äàº Àë³íà. — Íàïðèêëàä, áà÷èòü â³í 
íà âóëèö³ ñîáàêó ³ îäðàçó ïðàãíå 
äåñü ñõîâàòèñÿ ³ çàìàñêóâàòèñÿ. 
Òîæ êîëè ÿ ñàäæàþ éîãî íà ã³ëêó 
äåðåâà, â³í ïîâåðòàºòüñÿ ó ï³âîáåð-
òà ³ ïðèìðóæóº î÷³. Äî ðå÷³, áà÷àòü 
ñîâè íîðìàëüíî ³ âäåíü, ³ âíî÷³. 
Í³÷íèìè õèæàêàìè ¿õ çâóòü ÷åðåç 
òå, ùî âîíè íå íàäòî êîìïàí³éñüê³ 
³ ëþáëÿòü ïîëþâàòè íà ñàìîò³. Òîæ 
êîëè âñ³ ³íø³ ïðåäñòàâíèêè ïòà-
øèíîãî ñâ³òó â³äïî÷èâàþòü — ñîâè 
ïîëþþòü. À âäåíü — ìàñêóþòüñÿ 
ï³ä ã³ëî÷êè äåðåâ.

Õî÷à ñîâó çâóòü Áîðÿ, 
Àë³íà íå çíàº, ÿêî¿ 
ñàìå âîíà ñòàò³. Ùîá 
ä³çíàòèñü ä³â÷èíêà öå 
÷è õëîï÷èê, ïîòð³áíî 
ðîáèòè àíàë³ç êðîâ³

РЕКЛАМА

505712

— Звісно, найкраще для Борі жити на природі. Але я часто 
чую, як він літає по кухні, і іноді беру його на прогулянки, хоча 
для нього це трішки стрес, — розповідає Аліна Шеремет
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Шах і мат 
у Німеччині
 Ó Áàä-Ê³ññ³íãåí³ (Í³ìå÷-

÷èíà) ïåðåìîãàìè â³äçíà÷èëè-
ñÿ âèõîâàíêè øàõîâîãî êëóáó 
«Ðîìàíòèê» ³ â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 6 ñåñòðè Áóðêîò. 
Ñîô³ÿ âèáîðîëà ïåðøèé ïðèç 
ñåðåä ä³òåé äî 12 ðîê³â, Íàä³ÿ 
ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå.

Çà ï³äñóìêàìè òóðí³ðó Ñîô³ÿ 
Áóðêîò îòðèìàëà ïðàâî âèñòó-
ïèòè ó ïåðøîñò³ Áàâàð³¿, ùî 
ïðîéäå íàâåñí³.

Звитяги 
самбістів
 Âèõîâàíö³ â³ííèöüêî¿ 

ñïîðòøêîëè ¹ 5 óñï³øíî âè-
ñòóïèëè íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
ç ñàìáî ó Òåðíîïîë³. Ïîçìà-
ãàòèñÿ òóäè ïðè¿õàëè ïîíàä 
220 ñïîðòñìåí³â ³ç 17 ðåã³îí³â.

×åìï³îíîì ñòàâ â³ííè÷àíèí 
Âëàäèñëàâ Òêà÷óê (âàãîâà êà-
òåãîð³ÿ äî 53 êã), ñð³áíèì ïðè-
çåðîì — Àðòåì Ç³ì³í (58 êã), 
à áðîíçó îòðèìàëà Â³ðà Þñ-
òþãîâà (59 êã). Òðåíóþòü þíèõ 
ñàìá³ñò³â Îëåã Áóçîâñüêèé ³ 
Âàäèì Í³ìåöü.

Здобули кубок
 Íàéìîëîäøà êîìàíäà â³-

ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè «Íèâà», 
2016 ð. í., ó Ëüâîâ³ âçÿëà ó÷àñòü 
ó VI Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ 
Dynamo Invest Cup. Òàì çìà-
ãàëèñÿ ñ³ì êîìàíä. Â³ííè÷àíè 
ï³ä êåð³âíèöòâîì òðåíåð³â Âà-
ëåð³ÿ Áàçàëèöüêîãî ³ Â³òàë³ÿ 
Ðèæêîâîãî çäîáóëè ïåðåìîãó.

Змагання юних 
штангістів
 Ó Â³ííèö³ ïðîâåëè â³ä-

êðèòó ïåðø³ñòü ñïîðòøêîëè 
«Êîëîñ» ç âàæêî¿ àòëåòèêè. Öå 
áóëè çìàãàííÿ äëÿ ïî÷àòê³âö³â 
³ ä³òåé. Íà êèëèì âèõîäèëè 
áëèçüêî 40 þíèõ âàæêîàòëåò³â. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìî-
ãëà Ãîðîäê³âêà, äàë³ — ñïîð-
òøêîëà «Êîëîñ» ³ ñïîðòøêîëà 
¹ 5 ì³ñòà íàä Áóãîì.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 33 (1229)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.

Задача № 2905–2908

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:

Газета RIA № 44 від 2 листопада 2022 року
Задачі одесита Володимира Чорноуса

Задача № 2901
I. 1. Фb6! C: b6+ 2. Kpb8 K: abx;
II. 1. Ф: c8+! Kp: c8 2.05 K: b5x.

Задача № 2902
I. 1. Kph5! Kp: f5 2. hg5: T: h7x;
II. 1. Cf6! gf6: 2. Kph5 Tg7x.

Задача № 2903
I. 1. K: d3! Td4: d3 2. Ta1-b1 Tb3-c3x;
II. 1. Kpb1! Td4-b4 2. Kp: a2 T: b2x.

Задача № 2904
I. 1. Kpg1! T: g2x 2. Kph1 T: g3x;
II. 1. Фf2! Td2 2. Kpe1 Td1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç ñóìî 
ñåðåä ìîëîä³ äî 16 ³ äî 23 ðîê³â 
äîì³íóâàëè äîñâ³ä÷åí³ âèõîâàí-
ö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 5. 
Ñåðåä íèõ áóëè íàâ³òü ÷åìï³îíè 
ªâðîïè.

Çìàãàííÿ ñóìî¿ñò³â ïðîéøëè 
â áîðö³âñüêîìó çàë³ Öåíòðàëüíî-
ãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Îêð³ì ïðåä-
ñòàâíèê³â îáëàñíîãî öåíòðó, ó íèõ 
âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè Áàðó, 
Òóðáîâà, Áåðøàä³ ³ Æìåðèíêè. Çà-
ãàëîì çà ìåäàë³ ñïåðå÷àëèñÿ áëèçü-
êî 60 ñóìî¿ñò³â. Ãåîãðàô³ÿ ìîãëà á 
áóòè é çíà÷íî øèðøîþ, àëå ÷åðåç 
ïåâíó éìîâ³ðí³ñòü ðàêåòíèõ îá-
ñòð³ë³â ÷àñòèíà áàòüê³â âèð³øèëà 
çàëèøèòè ñâî¿õ ä³òåé óäîìà.

Ïîºäèíêè ïðîõîäèëè æâàâî ³ 
äèíàì³÷íî. Ïåðåìîæöÿ ñóòè÷êè 
³íêîëè âèÿâëÿëè ëèøå çà ê³ëüêà 
ñåêóíä. Àäæå äëÿ îñòàòî÷íî¿ ïåðå-
ìîãè áóëî äîñòàòíüî âèøòîâõíóòè 

îïîíåíòà çà ìåæ³ êîëà àáî êèíóòè 
éîãî íà ï’ÿòó òî÷êó.

Ëåâîâó ÷àñòèíó íàãîðîä âèáîðî-
ëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5, ÿêèõ ï³äãîòóâàëè íà-
ñòàâíèêè íà ÷îë³ ³ç çàñëóæåíèì 
òðåíåðîì Óêðà¿íè Âàæåþ Äà³àóð³.

Ñåêðåòàð îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ñóìî, ïåðåìîæíèöÿ Âñåñâ³òí³õ 
³ãîð Ñâ³òëàíà Òðîñþê-Êîëåñíèê 
ñåðåä ÷åìï³îí³â âèä³ëèëà ³ìåíèòèõ 
ñïîðòñìåí³â. Öå, ïðèì³ðîì, ÷åì-
ï³îí ªâðîïè ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 100 êã Àíäð³é Ïîë³ø (äî 16 ðî-
ê³â). ²íøèé ÷åìï³îí ªâðîïè Âà-
äèì Áîãà÷óê ñòàâ ïåðøèì â îá-
ëàñò³ ó âàç³ äî 70 êã ñåðåä þíàê³â 
³ äî 16, ³ äî 23 ðîê³â. Ñð³áíèé 
ïðèçåð êîíòèíåíòàëüíî¿ ïåðøîñò³ 
Äìèòðî Ç³ëåöüêèé çäîáóâ îáëàñíå 
çîëîòî ó âàç³ äî 85 êã â îáîõ â³-
êîâèõ êàòåãîð³ÿõ.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàòó 
Â³ííè÷÷èíè ä³â÷àò áóëî íåáà-
ãàòî, àëå íà êèëèì âèõîäèëè é 

Чемпіони Європи підтвердили свій клас

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà» 
ï’ÿòîãî ëèñòîïàäà ïðîâ³â çà-
âåðøàëüíèé îô³ö³éíèé ìàò÷ 
ó 2022 ðîö³. Íàøà êîìàíäà â ãîñ-
òÿõ ðîç³éøëàñÿ ìèðîì ³ç ÔÊ 
«Õóñò» (Çàêàðïàòòÿ) — 1:1. Öåé 
ïîºäèíîê áóâ äóæå ïðèíöèïîâèì. 
Àäæå çàêàðïàòö³â òðåíóº êîëèø-
í³é ãîëîâíèé òðåíåð â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè» Âîëîäèìèð Öèòê³í.

Íà ïî÷àòêó ñåçîíó íèâ³âö³ âäî-
ìà òàêîæ ç³ãðàëè âí³÷èþ ³ç «Õóñ-
òîì» — 1:1. Àëå òîä³ ó Â³ííèö³ 
áóäóâàëàñÿ ôàêòè÷íî íîâà ïðî-
ôåñ³îíàëüíà êîìàíäà, áî ñêëàä 
«Íèâè» ï³ä ÷àñ â³éíè áóâ ñóòòºâî 
îíîâëåíèé. Òîæ íàø³ ôóòáîë³ñòè 
ùå áóëè íåç³ãðàíèìè, ÷åðåç ùî í³-
÷èéíèé ðåçóëüòàò ïðîòè «Õóñòà», 
ÿêèé öüîãî ðîêó äåáþòóâàâ íà ð³â-
í³ ìàéñòð³â, í³êîãî íå çäèâóâàâ.

ВІДКРИЛИ ПЕРШЕ КОЛО
Âè¿çíà ãðà ïðîòè «Õóñòà» â³ä-

êðèâàëà äëÿ íèâ³âö³â äðóãå êîëî 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Ï’ÿòå ì³ñöå 
ïðîòè ÷åòâåðòîãî, à ì³æ íèìè — 
ï’ÿòü î÷îê. Äëÿ çàêàðïàòö³â, ÿê³ 
íàïåðåäîäí³ âèòðèìàëè òÿæêå âè-
ïðîáóâàííÿ ë³äåðîì (³ ïðîãðàëè 
«Íèâ³» ³ç Áóçîâî¿ 0:1), ìàò÷ ïðîòè 
â³ííèöüêî¿ «Íèâè» áóâ íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèì. Ôàêòè÷íî â³í 
äîçâîëÿâ ¿ì ïîâåðíóòèñÿ â áî-
ðîòüáó çà ïåðøó òð³éêó.

Â³ííè÷àíè âèãðàëè òðè îñòàí-
í³õ ìàò÷³ â àóòñàéäåð³â ³ç çà-
ãàëüíèì ðàõóíêîì 7:0. Ç³ãðàâñÿ 
îíîâëåíèé ñêëàä, ðîççàáèâàâñÿ 
ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò Àðòóð Çàãî-
ðóëüêî (÷îòèðè ãîëè òà ãîëüî-
âà ïåðåäà÷à ó ö³é ñåð³¿). Ïðî-
òå îäíà ñïðàâà — êóðàæèòèñÿ 
â ìàò÷àõ ç «Ðóá³êîíîì» (Êè¿â) 
÷è ðåçåðâ³ñòàìè êëóá³â Ïåðøî¿ 
ë³ãè, ³íøà — ïðè¿õàòè íà äî-
ñèòü â³ääàëåíèé âè¿çä äî ïðÿ-
ìîãî êîíêóðåíòà, î÷îëþâàíîãî 
ñâî¿ì æå åêñíàñòàâíèêîì.

Õóñòÿíè ïî÷àëè íàïðî÷óä 
ÿñêðàâî, êîëè âîðîòàð «Íèâè» 
ªãîð Ïîïîâè÷ çìóøåíèé áóâ òÿã-
íóòè õîðîøèé ïðèö³ëüíèé óäàð 
Âàäèìà Ìåðäººâà. Â³äïîâ³äü â³ä 
â³ííè÷àí âèÿâèëàñÿ òåæ äîñèòü 
ãîñòðîþ — ²âàí Ïåòðóê «ìàõíóâ» 
ì’ÿ÷åì ïîðÿä ³ç äàëüíüîþ ñò³é-
êîþ, ãàðíî ñï³éìàâøè íà íîãó 
â³äñêîê íà ïðàâèé êðàé.

Íàïðèê³íö³ ïåðøîãî òàéìó ÔÊ 
«Õóñò» çàáèâ. Ïåðøèé ðîç³ãðàø 
êóòîâîãî íå ïðèçâ³â äî óäàðó, 
ïîâòîðíèé âèéøîâ íàáàãàòî õè-
òð³øèì. Âàäèì Ìåðäººâ ó äîòèê 
ïðîêîòèâ ì’ÿ÷à ïðàâîþ íîãîþ 
â äàëüí³é êóò ï³ñëÿ ïàñó íèçîì â³ä 
ïðàâîãî ïðàïîðöÿ — 1:0. Âîðîòàð 
«Íèâè» ªãîð Ïîïîâè÷ 356 õâè-
ëèí íå ïðîïóñêàâ, àëå â ö³é ñè-

òóàö³¿ â³í ìàâ ìàëî øàíñ³â âïî-
ðàòèñÿ ç âëó÷íèì óäàðîì.

ВРЯТУВАЛИСЯ 
У КОМПЕНСОВАНИЙ ЧАС

Ï³ñëÿ ïåðåðâè äîñâ³ä÷åíèé òðå-
íåð «Õóñòà» Âîëîäèìèð Öèòê³í 
ïóñòèâ ãðó çà òèì ðèòìîì, ÿêèé 
áóâ çíà÷íî âèã³äí³øèé êîìàí-
ä³, ùî âåëà â ðàõóíêó. «Íèâ³» 
íå âèñòà÷àëî ãîñòðîòè òà ãîëüî-
âèõ ìîìåíò³â, à êîëè çàðîáëÿëè 
ïåðñïåêòèâí³ øòðàôí³, òî íàâ³òü 
«â³ííèöüêèé Ðîáåðòî Êàðëîñ» 
Îëåêñàíäð Áîðÿ÷óê í³÷îãî íå ì³ã 
âä³ÿòè é ïðîáèâàâ ïîâç âîðîòà. 
Íàòîì³ñòü ãðàâåöü «Õóñòà» Ïåòðî 
Ëóö³â íà 70-é õâèëèí³ ï³äñòóïíî 
ïðîáèâàâ íèçîì ìåòð³â ³ç 23-õ, ³ 
òóò ãîëê³ïåð ªãîð Ïîïîâè÷ âè-
ðó÷èâ â³ííè÷àí â³ä äðóãîãî ãîëó.

ЗАВЕРШИЛИ РІК НІЧИЄЮ
Друга ліга  Наша команда розійшлася 
миром із «Хустом» свого колишнього 
тренера Володимира Циткіна. Вінницькі 
футболісти врятувалися у компенсований 
арбітром час

Íà ô³í³ø³ ãðó «Íèâè» çíà÷íî 
ïîæâàâèâ Âàäèì Ñòðàøêåâè÷, 
ïðèö³ëüíèé óäàð ÿêîãî ó êðàñè-
âîìó êèäêó ïàðèðóâàâ âîðîòàð 
ãîñïîäàð³â Àðñåí Áåëèìåíêî.

Âæå íà äîäàíèõ àðá³òðîì õâè-
ëèíàõ, êîëè çäàâàëîñÿ, ùî ïîðàç-
êà â³ííè÷àí íåìèíó÷à, ãðó âçÿâ 
íà ñåáå ïðåçèäåíò «Íèâè» Àðòóð 
Çàãîðóëüêî. Â³í ï³øîâ íà ñóïåð-
íèê³â ³ç ô³íòàìè ³ çàðîáèâ êóòî-
âèé. Íà ïîäà÷ó ªâãåí³ÿ Êîñòþêà 

ï³øîâ íàâ³òü âîðîòàð ªãîð Ïî-
ïîâè÷, àëå íàéá³ëüøå ïîùàñòèëî 
çàõèñíèêîâ³ Ìîðîçó. ªâãåí ÷³òêî 
çàìêíóâ íàâ³ñ ³ â³äïðàâèâ ì’ÿ÷à 
ïî äîñèòü íåçðó÷í³é äëÿ Àðñåíà 
Áåë³ìåíêà òðàºêòîð³¿ — 1:1.

Öå ïåðåâåðíóëî ðàõóíîê ç í³ã 
íà ãîëîâó. «Íèâà» ç 18 î÷êàìè 
íàçäîãíàëà «×àéêó» (Êè¿âùèíà) 
é ðîçä³ëÿº ç íåþ òðåòº-÷åòâåðòå 
ì³ñöÿ, à ÔÊ «Õóñò» çàëèøèâñÿ 
øîñòèì.

Íà äîäàíèõ àðá³òðîì 
õâèëèíàõ, êîëè 
çäàâàëîñÿ, ùî ïîðàçêà 
â³ííè÷àí íåìèíó÷à, 
ãðó âçÿâ íà ñåáå 
ïðåçèäåíò «Íèâè» 

М Команда I П Н П РМ О

1 «Нива» 9 9 0 0 24–2 27

2 «Реал Фарма» 10 6 2 2 21–8 20

3 «Чайка» 10 5 3 2 16–13 18

4 «Нива» В 10 5 3 2 15–9 18

5 «Звягель» 10 4 2 4 14–10 14

6 «Хуст» 10 3 4 3 15–10 13

7 «Васт» 9 2 2 5 16–18 8

8 «Металург-2» 9 2 2 5 13–17 8

9 «Кремінь-2» 9 1 1 7 4–21 4

10 «Рубікон» 10 1 1 8 6–36 4

Турнірна таблиця чемпіонату України 
з футболу (Друга ліга)

На фініші першого кола «Нива» здобула три перемоги 
поспіль і увірвалася до групи лідерів Другої ліги. Нічия із 
«Хустом» залишила вінничан на четвертій позиції

äîñèòü òèòóëîâàí³ ñïîðòñìåíêè. 
×åìï³îíêà ªâðîïè Â³êòîð³ÿ Ðó-
æàíñüêà ó âàç³ ïîíàä 65 êã ñòà-
ëà ÷åìï³îíêîþ ñåðåä ñóìî¿ñòîê 
äî 23 ðîê³â ³ ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ 
ñåðåä ä³â÷àò äî 16 ðîê³â. ²íøà 
òð³óìôàòîðêà ºâðîïåéñüêîãî 
ð³âíÿ Âàëåð³ÿ ¯æàê³âñüêà ó âàç³ 
65 êã ñòàëà ÷åìï³îíêîþ Â³ííè÷-

÷èíè â îáîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ.
— Çà ï³äñóìêàìè îáëàñíîãî 

çìàãàííÿ ôîðìóâàòèìåòüñÿ çá³ðíà 
Â³ííè÷÷èíè, ÿêà ïðåäñòàâëÿòèìå 
ðåã³îí íà Âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³. 
Ìîæëèâî, âîíà ñòàðòóº íà Êóá-
êó Óêðà¿íè, àëå öå ùå îñòàòî÷íî 
íå âèçíà÷åíî, — ïîâ³äîìèëà Ñâ³ò-
ëàíà Òðîñþê-Êîëåñíèê.

Поєдинки проходили жваво і динамічно. Переможця 
сутички інколи виявляли лише за кілька секунд
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Óêðà¿íñüêå ìèñòå-
öòâî ïðîäîâæóº ï³ä-

êîðþâàòè ñâ³ò! Ç-ïîì³æ äåñÿòê³â 
òåàòð³â-ó÷àñíèê³â ³ç ïîíàä 17 êðà¿í 
ñàìå óêðà¿íñüêà âèñòàâà «Êàë³ãóëà» 
çà Àëüáåðîì Êàìþ ó íåîðäèíàð-
í³é ïîñòàíîâö³ çíàìåíèòîãî õàð-
ê³âñüêîãî ðåæèñåðà Îëåêñàíäðà 
Êîâøóíà íàñò³ëüêè âðàçèëà âñ³õ 
íà III-ìó Áàãäàäñüêîìó ì³æíà-
ðîäíîìó òåàòðàëüíîìó ôåñòèâàë³, 
ùî âèáîðîëà îäðàçó äâ³ íàãîðîäè: 
Ãðàí-ïð³ ³ ïåðåìîãó â íîì³íàö³¿ 
«êðàùà ÷îëîâ³÷à ðîëü».

Äëÿ «Êàë³ãóëè» Îëåêñàíäðà 
Êîâøóíà öå âæå äðóãå ñâ³òîâå 
âèçíàííÿ: òîð³ê âèñòàâà òàêîæ 
çàâîþâàëà Ãðàí-ïð³ ³ äâ³ íàãîðî-
äè íà ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ 
ó Êà¿ð³. À ï³ñëÿ íîâîãî òð³óìôó 
â ²ðàêó ðåæèñåð ìàº íèçêó çàïðî-
øåíü íà íîâ³ ôåñòèâàë³.

— Íàø «Êàë³ãóëà» çàðàç ïðîñòî 
íàðîçõâàò — äî âåñíè ãðàô³ê ðîç-
ïèñàíèé! Çîêðåìà, öüîãî òèæíÿ 
çíîâó ¿äåìî â ²ðàê ç ãàñòðîëÿìè 
ó ì³ñòî Åðá³ëü, à ó òðàâí³ áóäåìî 
íà ôåñòèâàë³ â Í³ìå÷÷èí³, — ðîçïî-
â³äàº Îëåêñàíäð Êîâøóí. — Ìåí³ 
âçàãàë³ çàðàç çàïðîïîíóâàëè çáè-
ðàòèñÿ ³ ¿õàòè â Í³ìå÷÷èíó ïðàöþ-
âàòè ó òåàòð³. Òà ÿ â³äìîâèâñÿ, áî 
âäîìà õî÷ó áóòè — â ð³äí³é Óêðà¿í³. 
ß ëþáëþ ïîäîðîæ³, îá’¿çäèâ áàãàòî 
êðà¿í ³ ÷àñ â³ä ÷àñó ñóìóþ çà ªâðî-
ïîþ, àëå òàì ìåí³ äîáðå ëèøå 10, 
ìàêñèìóì — 15 äí³â. À äàë³ âñå — 
õî÷ó äîäîìó. Ó íàø áàðäàê, ó íàøó 
«õîðîø³ñòü» (óñì³õàºòüñÿ). Öå íàø 
ð³äíèé ñâ³ò ³ êðàé, ÿêèé íå ãîòîâèé 
ì³íÿòè í³ íà ùî!

«НА ФЕСТИВАЛЬ ЗАПРОСИЛИ 
ЩЕ ДО ВІЙНИ»

²ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè ðô â Óêðà¿í³ Îëåêñàíäð 

Êîâøóí áóâ çìóøåíèé ïîêèíóòè 
Õàðê³â, ÿêèé ùîäíÿ ïðîäîâæóº 
çàçíàâàòè íåùàäíèõ áîìáàðäó-
âàíü. Âîëåþ äîë³ ðåæèñåð îïè-
íèâñÿ ó Â³ííèö³: ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
æèâ ó ãóðòîæèòêó, à ç ë³òà ïåðå-
¿õàâ ó ñåëî ²âàí³â Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó.

Õî÷ çàðàç íåìàº çìîãè ïðàöþ-
âàòè ó ð³äíèõ ñò³íàõ ëåãåíäàðíîãî 
«Áåðåçîëþ» — Õàðê³âñüêîãî òåà-
òðó ³ì. Øåâ÷åíêà òà Õàðê³âñüêîãî 
òåàòðó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, äå 
ñëóæèòü ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, 
ïë³äíó ðîáîòó ìèòåöü ïðîäîâæóº 
íà Â³ííè÷÷èí³.

Ñï³ëüíî ç â³ííèöüêèìè òåà-
òðàìè ïîñòàâèâ äðàìó «Õë³áíå 
ïåðåìèð’ÿ», ÿêó ðàçîì ³ç ñàäîâ-
öÿìè ïðåçåíòóâàâ íà ôåñòèâàëÿõ 
ó ïîëüñüêîìó Êðàêîâ³ òà íàøîìó 
Êðîïèâíèöüêîìó. ² ó òð³óìôàëü-
íó ïî¿çäêó â ²ðàê ç âèñòàâîþ «Êà-
ë³ãóëà» òàêîæ çàïðîñèâ â³ííè÷àí.

— Íàñïðàâä³ íà ôåñòèâàëü 
ó Áàãäàä ÿ ìàâ çàïðîøåííÿ 
ùå äî ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè. 
Çâàæàþ÷è íà âñ³ íèí³øí³ îá-
ñòàâèíè, äî îñòàííüîãî íå çíàâ, 
÷è âäàñòüñÿ ïî¿õàòè. Àäæå ô³-
íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ íà òàêó 
äàëüíþ ïî¿çäêó ÷èìàëå. Ùèðî 
âäÿ÷íèé, ùî ç ïåâíîþ ÷àñòèíîþ 
âèòðàò äîïîì³ã íåçì³ííèé äðóã 
íàøîãî òåàòðó — çíàìåíèòèé 
âîëîíòåð ³ äåïóòàò Õàðê³âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåã Àáðàìè÷åâ, — 
çàçíà÷àº Îëåêñàíäð Êîâøóí. — 
Íà ôåñòèâàëü ó Áàãäàä ìè ¿õàëè 
êîìàíäîþ ç 15 ëþäåé. Áóëè âñ³ 
ìî¿ õàðê³âñüê³ àêòîðè, ÿê³ íèí³ 
æèâóòü ó Â³ííèö³, ùå äåê³ëüêà 
ó÷àñíèê³â ñïåö³àëüíî ïðè¿õàëè ³ç 
Õàðêîâà, Ïîëòàâè, Êèºâà, à òà-
êîæ ó âèñòàâó ÿ ââ³â äâîõ àê-
òîð³â Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ìåí³ 
Ñàäîâñüêîãî: Ìèõàéëà Êðèñîâà 
é Àíäð³ÿ Ïîáåðåæíîãî, ÿê³ òàê 
âðàæàþ÷å øâèäêî âëèëèñÿ ó êî-
ëåêòèâ, í³áè çàâæäè òàì áóëè. 

Âñ³ áëèñêó÷å ç³ãðàëè ñâî¿ ðîë³! ² 
ÿê ðåçóëüòàò, ìè âçÿëè íàéâèùó 
íàãîðîäó ôåñòèâàëþ — Ãðàí-ïð³. 
À íàø âèêîíàâåöü ãîëîâíî¿ ðîë³, 
õàðê³âñüêèé àêòîð Ìàêñèì Ñòåð-
ë³ê çàñëóæåíî âèáîðîâ ïåðåìîãó 
çà «êðàùó ÷îëîâ³÷ó ðîëü».

Íà ôåñòèâàë³ â ²ðàêó «Êàë³ãóëó» 
ãðàëè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à äëÿ 
òîãî, àáè ì³ñöåâ³ ãëÿäà÷³ ðîçó-
ì³ëè êîæíå ñëîâî, îðãàí³çàòîðè 
çàçäàëåã³äü ïîòóðáóâàëèñÿ ïðî 
àðàáñüêèé ïåðåêëàä, ÿêèé çâåðõó 
íà â³äåîïðîåêòîð³ òðàíñëþâàëè 
ï³ä ÷àñ âèñòàâè.

— ²ç ñóáòèòðàìè íàì äîïîìàãàâ 

ñï³âðîá³òíèê ì³ñöåâîãî Ì³í³ñòåð-
ñòâà êóëüòóðè, ÿêèé äî 2014 ðîêó 
íàâ÷àâñÿ ó Äîíåöüêó, à — ïîò³ì 
ó Äí³ïð³, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Êîâøóí. — Òà òåìà âèñòàâè — 
ïðî äèêòàòîð³â — òàêà, ùî çðî-
çóì³ëà âñ³ì. Íàâ³òü áåç ïåðåêëàäó.

КОНТРАСТИ ПОВОЄННОГО 
БАГДАДУ

«×è â³ä÷óâàëè âè ñåáå áåçïå÷íî 
â ²ðàêó?» — çàïèòàííÿ, ÿêå ðå-
æèñåðó ³ àêòîðàì íåîäíîðàçîâî 
ñòàâèëè ì³ñöåâ³ æóðíàë³ñòè, ïîñà-
äîâö³ ³ ïðåäñòàâíèêè ïîñîëüñòâà, 
ÿê³ â³äâ³äàëè âèñòàâó.

— Íàñïðàâä³ ìè â³ä÷óâàëè ñåáå 

ОЛЕКСАНДР КОВШУН ПРИВІЗ 
ГРАН-ПРІ З ІРАКУ І ГОТУЄ ПРЕМ’ЄРУ 
Браво!  Креативну постановку 
«Калігула» Олександра Ковшуна визнали 
кращою серед вистав понад 17 країн світу 
на III-му Багдадському міжнародному 
театральному фестивалі. Про паралелі 
між повоєнним Іраком і війною в Україні, 
потужність арабського театрального 
мистецтва, кооперацію акторів 
Харківського «Березолю» і Вінницького 
театру ім. Садовського та майбутні 
постановки знаменитий режисер 
розказав ексклюзивно для RIA

òàì ïðåçèäåíòàìè — ïîñò³éíî ¿ç-
äèëè ç îõîðîíîþ, ïîë³ö³ºþ ³ ìè-
ãàëêàìè, — óñì³õàºòüñÿ Îëåêñàíäð 
Êîâøóí. — Îðãàí³çàòîðè ôåñòèâà-
ëþ äáàëè ïðî íàñ, íàøó áåçïåêó 
é çàáåçïå÷åííÿ âñüîãî íà íàé-
âèùîìó ð³âí³. Áóëà ö³ëà êîìàí-
äà äîäàòêîâî äîëó÷åíèõ äî íàñ 
ì³ñöåâèõ, ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè 
íàñ ñêð³çü. Çîêðåìà, ³ç íàìè çà-
âæäè áóâ ç³ðêà àðàáñüêîãî òåàòðó, 
ê³íî é òåëåáà÷åííÿ Õàéäåð Àáî 
Àëàááàñ. Ùîá âè çðîçóì³ëè, öå 
óìîâíî íàø Ñòóïêà — ìè ÿê âè-
õîäèëè ç íèì ó ì³ñòî, îäðàçó íà-
á³ãàëè íàòîâïè ôîòîãðàôóâàòèñÿ. 
Â ²ðàêó íàñïðàâä³ äóæå ïðèâ³òí³ 
ëþäè ³ êîëè ä³çíàâàëèñÿ, ùî ìè 
ç Óêðà¿íè, ñòàâèëèñÿ ç â³äêðèòîþ 
äóøåþ. Âîíè ðîçóì³þòü, íàñê³ëü-
êè ìè çàðàç ïîòåðïàºìî â³ä â³éíè, 
íå ïðîñòî ç òåëåðåïîðòàæ³â, à ç 
âëàñíîãî äîñâ³äó — òåæ ïåðåæèëè 
â³éíè é ðåâîëþö³þ. Ó ¿õí³õ ñåðöÿõ 
æèâèé öåé á³ëü â³éíè, òîìó ³ðàêö³ 
ùèðî çà íàñ âáîë³âàþòü.

Ãóëÿþ÷è ñòîëèöåþ ²ðàêó, ãî-
âîðèòü ðåæèñåð, ÷àñòî â³ä÷óâàâ 
ïàðàëåë³ ç ñó÷àñíèìè ïîä³ÿìè 
â Óêðà¿í³.

— Çàðàç, ùîá íå áóëî êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³é, ó ì³ñò³ ïðàöþþòü 
íà âèïåðåäæåííÿ. Çîêðåìà, êîëè 
áóâ ïîêàç íàøî¿ âèñòàâè, ÿêðàç 
â³äçíà÷àëè 3-òþ ð³÷íèöþ ðåâî-
ëþö³¿. Ìîñòè, ÿê³ ïîáóäóâàâ Ñàä-
äàì Õóñåéí, ïåðåêðèëè ïëèòàìè, 
âñþäè áóëè áðîíåòðàíñïîðòåðè, 
â³éñüêîâà òåõí³êà, ïîë³ö³ÿ é àð-
ì³ÿ — äî òåàòðó íà òîé á³ê Òèãðà 
îá’¿æäæàòè äîâåëîñü äâ³ ç ïîëî-
âèíîþ ãîäèíè. Òà êîëè ñâÿòà 
ïðîéøëè, áåòîíí³ áëîêè çíÿëè 
³ ì³ñòî ïîâåðíóëîñü äî çâè÷íîãî 
ðèòìó, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Êîâøóí. — Âçàãàë³ Áàãäàä — öå 
ì³ñòî êîíòðàñò³â. Ïðî¿æäæàþ÷è 
ì³ñòîì, áà÷èëè ö³ë³ ïîêèíóò³, 
ðîçáèò³ êâàðòàëè ç áóäèíêàìè, 
äå âèáèò³ âñ³ â³êíà ³ âæå í³õòî 
íå æèâå — öå íàñë³äêè ðåâîëþö³¿, 
êîëè îáñòð³ëþâàëè ÷åðåç Òèãð é 
ïóëÿëè ñíàðÿäàìè ç îäíîãî áå-
ðåãà ð³÷êè íà ³íøèé. Òðè ðîêè 
ïðîéøëî, à ö³ òåìí³, ïóñò³ êâàð-
òàëè âñå ùå º… Âîäíî÷àñ, òð³øêè 
äàë³ â³ä öåíòðó — ³ âæå ãåòü ³íøà 
êàðòèíà: æèòòÿ, ÿê ó Ëàñ-Âåãàñ³ 
ç ïðîñòî íåðåàëüíî äîðîãóùèìè 
àâò³âêàìè.

«АРАБСЬКИЙ СВІТ НАСПРАВДІ 
ДУЖЕ ТЕАТРАЛЬНИЙ»

Ïîïðè â³ä÷óòí³ íàñë³äêè ðåâî-
ëþö³é ³ âîºí, ó Áàãäàä³ ðîáëÿòü 
÷èìàëî äëÿ ï³äòðèìêè ìèñòåöòâà.

— ßê ò³ëüêè ïðîéøëà ðåâîëþ-
ö³ÿ, âîíè îäðàçó çàïóñòèëè òå-
àòðàëüíèé ôåñòèâàëü. Ó òîé æå 
ð³ê, íå ÷åêàþ÷è ñòàá³ë³çàö³¿ ÷è 
«êðàùèõ ÷àñ³â». Íàñò³ëüêè çà-
òî÷åí³ íà ìèð ³ ìèñòåöòâî, ùîá 
ïðîâîäèòè ïîä³¿ ³ çàÿâëÿòè ñåáå 
â öèâ³ë³çîâàíîìó ñâ³ò³, — â³ä-
çíà÷àº Îëåêñàíäð Êîâøóí. — 
Àðàáñüêèé ñâ³ò íàñïðàâä³ äóæå 
òåàòðàëüíèé! Êîëèñü ó ìåíå áóâ 
äåùî óïåðåäæåíèé ïîãëÿä ùîäî 
òåàòðó ó êðà¿íàõ Ñõîäó, òà êîëè 
ÿ âïåðøå ïîáà÷èâ àðàáñüêèé 
òåàòð ó Òóðå÷÷èí³, áóâ íåàáè-
ÿê âðàæåíèé. Çðîçóì³â, ùî òå-
àòðàëüíå ìèñòåöòâî ó ñõ³äíèõ 
êðà¿íàõ íà âèñîêîìó, êðóòåçíî-
ìó ð³âí³. ² òîð³ê íà ôåñòèâàë³ 
â ªãèïò³, ³ çàðàç â ²ðàêó — âñå 
äóæå ìàñøòàáíî, ïîìïåçíî, ÿê³ñ-
íî. Òîìó ïîäâ³éíî ïðèºìíî, ùî 
íàøó âèñòàâó ì³ñöåâ³ òåàòðàëè é 
ïóáë³êà ùèðî ïðèéíÿëè — ãó÷íî 
àïëîäóâàëè ³ ï³ä ÷àñ âèñòàâè, ³ 
ó ô³íàë³.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó, áåðó÷èñü 
çà ïîñòàíîâêó çíàìåíèòî¿ ï’ºñè 
Íîáåë³âñüêîãî ëàóðåàòà Àëüáåðà 
Êàìþ ó ð³äíîìó Õàðê³âñüêîìó 
òåàòð³ ³ì. Øåâ÷åíêà, Îëåêñàíäð 
Êîâøóí îäðàçó âèð³øèâ, ùî âè-
êîðèñòàº íîâ³ òåàòðàëüí³ ôîðìè 
é áàãàòî ïëàñòèêè. Âèñòàâà âè-
éøëà íàñò³ëüêè ÿñêðàâîþ — ÿê 
øîó. É îäðàçó ó Õàðêîâ³ ñòàëà 
äóæå ïîïóëÿðíîþ ³… ñêàíäàëü-
íîþ. Ãîëîâíèé ðåæèñåð òåàòðó 
íàìàãàâñÿ çàáîðîíèòè âèñòàâó, 
òà Îëåêñàíäðó Êîâøóíó âäàëîñÿ 
¿¿ â³äñòîÿòè ³ òåïåð âîíà çíîâó ³ 
çíîâó çáèðàº ñâ³òîâ³ íàãîðîäè.

— ²íòåðåñ äî ö³º¿ ïîñòàíîâ-
êè âåëè÷åçíèé, òîìó ùî âîíà 
íåîðäèíàðíà çà ôîðìîþ, à òåìà 
äèêòàòîðñòâà, ÿê áà÷èìî, â³÷íà, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Êîâøóí. — 
Çàðàç ÷åðåç â³éíó ðô âåñü ñâ³ò 
âêîòðå áà÷èòü, ùî ÿêùî â÷àñíî 
íå ñòàâèòè ëþäèíó íà ì³ñöå, âîíà 
âèéäå çà ìåæ³ íåêîíòðîëüîâàíî¿ 
âëàäè… Àëå ÿê ìîÿ âèñòàâà âè-
ñòîÿëà ó áîðîòüá³ çà ïðàâî áóòè, 
òàê ³ Óêðà¿íà âèñòî¿òü — ó öüîìó 
ÿ âïåâíåíèé!

Вінничан та гостей міста Олек-
сандр Ковшун разом із трупою Ві-
нницького театру ім. Садовського 
незабаром здивує прем’єрою.
Як багаторічний партнер Ге-
те-Інституту, режисер отримав 
стипендію і вже розпочав робо-
ту над виставою «За дверима» 
за знаменитою п’єсою «На вули-
ці, перед дверима» Вольфганга 
Борхерта.
— «За дверима» — вистава про 
актуальну тему післявоєнних 

рефлексій, — говорить Олек-
сандр Ковшун. — За формою це 
однозначно буде серйозна річ. 
Я не буду робити іскрометне шоу, 
адже це важка тема і вимагає де-
лікатності, уважності до кожної 
деталі. Зараз у нас формується 
новий національний герой — лю-
дина після війни, після поранень, 
після військових рефлексій. Сам 
автор Вольфганг Борхерт теж був 
військовим, працював у вермах-
ті, був у сталінграді та в полоні — 

його власна біографія трагічна. 
А сама п’єса є дуже популярною 
у всьому світі, тож я хочу адап-
тувати її під наші реалії.
У новій виставі Олександра Ков-
шуна гратимуть виключно ві-
нницькі актори і після прем’єри 
вона залишиться у репертуарі 
театру ім. Садовського.
— Як знак вдячності Вінницькому 
театру, вінницькому глядачеві і 
Вінниці, яка у цей час стала мені 
другим домом.

Вразить Вінницю прем’єрою про післявоєнний час і нового національного героя

«Êîëè â Іðàêó 
ä³çíàâàëèñÿ, ùî ìè ç 
Óêðà¿íè, ñòàâèëèñÿ ç 
â³äêðèòîþ äóøåþ.
Áî âîíè ñàì³ ïåðåæèëè 
â³éíó»

Вистава «Калігула» на фестивалі в Іраку вразила всіх! Разом із харківськими артистами 
тріумф розділили двоє акторів Вінницького театру імені Садовського: Михайло Крисов і 
Андрій Побережний
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Після. Довго і Щасливо
Драма. 9.11, поч. о 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 
19.10, 21.20
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)

Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 9.11, поч. о 18.00, 19.20, 20.40
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Брат і сестра
Драма. 9.11, поч. о 14.20, 21.00
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Клондайк
Драма. 9.11, поч. о 12.10, 18.50
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 9.11, поч. об 11.40, 15.30
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
У прямому ефірі
Трилер. 9.11, поч. о 15.00, 17.10, 19.20
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
До зустрічі крізь час
Мелодрама. 9.11, поч. о 10.20
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Гірська лихоманка
Трилер. 9.11, поч. о 16.40
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Нація футболу
Спорт. 9.11, поч. о 13.00
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Чорний Адам
Фантастика. 9.11, поч. о 10.00, 10.30, 12.30, 
13.00, 15.00, 15.30, 20.00
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Мій домашній крокодил
Пригоди. 9.11, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Місіс Гарріс їде у Париж
Драма. 9.11, поч. о 10.40
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Тед-мандрівник: Закляття мумії
Анімація. 9.11, поч. о 9.50, 13.40, 17.30
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)
Хеловін. Кінець
Трилер. 9.11, поч. о 21.30
З 10.11 довідка за тел. (096)00035050)

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

До зустрічі крізь час
Драма. 9.11, поч. о 14.00
Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 9.11, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
10.11–16.11, поч. о 10.00
Клондайк
Драма. 9.11, поч. о 18.00
10.11–16.11, поч. о 15.20
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 10.11–16.11, поч. об 11.40, 13.30
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 10.11–16.11, поч. о 17.30

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

Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 9.11, поч. о 18.00, 19.00, 19.30
З 10.11 довідка за тел. 0800308111
У прямому ефірі
Трилер. 9.11, поч. о 20.20
З 10.11 довідка за тел. 0800308111
Клондайк
Драма. 9.11, поч. о 14.10, 18.20
З 10.11 довідка за тел. 0800308111
До зустрічі крізь час
Мелодрама. 9.11, поч. о 12.30
З 10.11 довідка за тел. 0800308111
Місіс Гарріс їде у Париж
Драма. 2.11, поч. о 12.45
З 3.11 довідка за тел. 0800308111
Мій домашній крокодил
Пригоди. 9.11, поч. о 12.45, 14.50, 17.00, 19.15
З 10.11 довідка за тел. 0800308111

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

КІНО

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

ВИСТАВКА

Комедія «Про що мовчать чоловіки»
Особлива вистава, на яку варто йти з коханою 
половинкою! Незабутні години радості у п’ятницю, 
11 листопада о 19.00 у концерт-холі «Mont Blanc» 
всім подарує всесвітньовідома комедія для дорос-
лих «Про що мовчать чоловіки». Це сучасна, яскра-
ва вистава у жанрі стендап про любов і стосунки, 
чоловіків і жінок! Буде вибухово і до сліз дотепно! 
У головній ролі – зірка фільму «Довбуш» й Івано-
Франківського театру Олексій Гнатковський. Квитки 
від 270 до 420 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та 
у касах у готелі «Франція», театрі, Royal pub, «Арти-
нов», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

Арсен Мірзоян 
4 грудня у Вінниці
Арсен Мірзоян у Вінниці 
одразу з двома концерта-
ми! Свою нову концертну 
програму співак презентує 
4 грудня о 16.00 і 19.00 у 

театрі ім. Садовського. 
Почуємо всі улюблені пісні та нові вражаючі
хіти! Готуйтеся до двох годин шаленого драйву, 
яскравого світлового шоу, справжньої чоловічої
лірики і фантастичної енергетики, Квитки від 280 
до 620 грн.
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», Royal pub, «Артинов»,
«CHERDAK», магазинах «Rock-n-Roll», «Мобі Дік», 
«Aladdin», центрі розвитку «Origami».

Авторський вечір Станіслава 
Городинського
Запрошуємо усіх на авторський концерт україн-
ського співака та композитора, народного артиста 
України Станіслава Городинського. 
За свою кар’єру він створив більше 100 естрад-
них хітів та безліч обробок українських народних 
пісень для хору і вокальних ансамблів. Автор 
відомої пісні «Українцям» у тандемі з Симфонічним 
оркестром обласної філармонії ім. М. Д. Леон-
товича презентує нову програму «Живе у серці 
Батьківщина!»
Ви почуєте ті пісні, що були написані якраз у роки 
незалежності України. У них оспівується любов 
до матері, до жінки, до родини, до Батьківщини. 
Написані на вірші Ніни Шаварської, Марії Ясако-
вої, Світлани Травневої, Олега Приймака, Марії 
Бойко, Володимира Вознюка, Ганни Чубач.
Вартість квитків: 80–120 грн.
Частина коштів, виручених з продажу квитків, 
буде спрямована на потреби ЗСУ.
Даний концерт перенесено з 11.10. Придбані рані-
ше квитки залишаються дійсними.
Детальна інформація за телефонами: (0432)66–
13–50, (0432)66–06–91. 

Міша Крупін у неділю у Вінниці
Вайб його пісень скоряє всіх! А те, як запалює Міша 
Крупін на своїх концертах — взагалі не описати! 
Треба бачити і відчувати наживо! Вінничани, не про-
пустіть у неділю, 13 листопада, о 19.00 у концерт-
холі «Mont Blanc» вибуховий концерт Міші Крупіна. 
Його хіти — це яскрава суміш качових ритмів репу 
із блюзово-джазовими родзинками, блискуча іронія 
і шалена енергетика. На концерті будемо запалю-
вати, разом співаючи улюблені пісні, і водночас — 
допомагати ЗСУ. Квитки – 440 грн. Купуйте на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі, готелі «Франція», 
Royal pub, «Артинов», «CHERDAK», магазинах 
«Rockn-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin», центрі «Origami».

Бампер і Сус 
17 грудня у Вінниці
Грієм душу! «Бампер і Сус» 
17 грудня о 19.00 у концерт-
холі «Mont Blanc» чекають 
всіх на найгарячішому 
концерті зими на підтримку 

ЗСУ! Улюбленці публіки, гуру пекучого гумору і міль-
йонери за переглядами у YouTube привезуть нові 
гарячі жарти без цензури, незламний позитив і те 
втілення народної мудрості, яке ви розберете на ци-
тати. Буде все, як ви любите: гостро, тонко і в саме 
яблучко! Концерт стане рекордним по кількості 
сміху й інтерактивів, тож готуйтесь до гарячих розі-
грашів і аукціонів. Квитки – 270-370 грн. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах у готелі «Франція», теа-
трі, Royal pub, «Артинов», «CHERDAK»,«Мобі Дік».

Степан Гіга з «Золотом Карпат»
20 листопада на сцені театру ім. Садовського з 
концертом на підтримку ЗСУ виступить народний  
артист Украї ни, талановитий  музикант і композитор, 
улюбленець украї нських жінок Степан Гіга. «Золото 
Карпат, золото пісень я несу до вас у цей  святковий  
день…», — анонсує артист, і готовий  щедро обда-
рувати свої х палких прихильників усіма коштовнос-
тями власної  творчості. Й ого хіти стали справжніми 
шлягерами цілої  епохи — уже кілька десятків років 
ї х співають тисячі шанувальників по всій  краї ні.
Початок о 19.00, вартість квитків — від 230 грн.

Анастасія Приходько у Вінниці
13 листопада у театрі Садовського виступить 
співачка Анастасія Приходько. На концерті про-
звучать всі хіти співачки, та нова сольна програма 
«Степом». Анастасія Приходько — українська поп-
співачка, громадська діячка, заслужена артистка 
України, переможниця 7-го сезону російського шоу 
«Фабрика зірок» та співзасновниця громадського 
руху «Вимагаю змін». Репертуар співачки складають 
як авторські, так і народні композиції українською 
та російською мовами. Початок концерту о 17.00, 
вартість квитків — від 300 до 600 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР

ВИСТАВКА

Виставка «України щит»
До 20 листопада в Обласному краєзнавчому музеї екс-
понується виставка, приурочена до Дня захисників і за-
хисниць України, присвячена подіям Революції Гідності 
та російсько-української війни.
Виставка присвячена тим, хто сьогодні утворює над 

нашою країною щит захисту і подібно покрову Пре-
святої Богородиці закривають нас від ворожих куль 
і ракет. У першу чергу небесним янголам, які відда-
ли за Україну найцінніше — власне життя: Героям 
Небесної Сотні та полеглим воїнам у  російсько-
українській війні. А також захисникам і захисницям 
України, хто першими вийшов на  Майдан проти 
свавілля влади; хто з 2014 року і по сьогодні тримає 
фронт і боронить українські землі від окупантів; 
хто ділиться своїми знаннями, силою, мужністю і 
професіоналізмом для захисту нашої держави  — 
військовим, медикам, капеланам, волонтерам, усім, 
хто сьогодні тримає тил і наближає нашу Перемогу. 
На виставці також представлені особисті речі, світ-
лини, документи, військова форма та спорядження 
Героїв Небесної Сотні.
Побачити виставку можна щодня з 10.00, за адре-
сою: вул. Соборна, 19.

ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 9.11 та 15.11, поч. о 17.00

У неділю рано зілля копала
Романтична драма. 10.11, поч. о 17.30

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
11.11, поч. о 17.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих. 12.11, поч. о 17.30

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Мала сцена. Коли щось пішло не так
16.11 та 18.11, поч. о 17.00

Маруся Чурай
Поема для театру. 17.11, поч. о 17.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія. 19.11, поч. о 17.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
22.11, поч. о 17.00

Потрібен брехун
Комедія. 23.11, поч. о 17.30

Біла ворона
Рок-опера. 24.11, поч. о 17.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча. 25.11, поч. о 17.30

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож. 26.11, поч. о 12.00

KVITKA
Мала сцена. Пісня наяву й у снах
26.11, поч. о 18.00

Це і є любов?
Трагіфарс у стилі танго
29.11, поч. о 17.00

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

Півтори жмені
Казка з полонини на тлі верховинських мелодій
12.11, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка
13.11, поч. об 11.00 та 13.00
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***
— Тату, давай заведемо собаку.
— Собака — це дороге 
задоволення.
— Тату, якщо ми матимемо собаку, 
то це буде корисно і мені, і тобі.
— Яким чином?
— Я вчитимуся відповідальності, 
а ти — намагатимешся більше 
заробляти.

***
Чоловік до жінки:
— Ти мене обманула! Ти обіцяла, 
що кохатимеш мене вічно!
— Ну, обіцяла.
— Але ж учора я бачив тебе з 
сусідом!
— Ну то й що? Я обіцяла кохати 
тебе вічно, але не безперервно.

***
Професор на іспиті каже студенту:
— Так, щось ви слабенько! Ви 
на лекції мої ходили?
— Звичайно, професоре!
— Щось не пригадую, де ви сиділи.
— Скраю за колоною.
— Треба ж, така вузька колона, 
а ви вже дев’ятий, хто за нею 
помістився.

***
— Синку, дивись: у мене 
850 гривень. У мами 150 гривень. 
Скільки грошей у мами?
— 1000 гривень.
— Правильно, синку.

***
Українців не здолати: чекаємо 
на повітряну тривогу, щоб знайти 
свій мобільний телефон…

***
Думаю, обмін полоненими з 
росіянами піде швидше, якщо 
схема буде: вони нам наших 
солдатів, ми їм — блендери.

***
Том Купер порадив ЗСУ 
прислухатися до мови, якою 
розмовляють місцеві — якщо 
китайською, то потрібно 
зупинитися!

***
Новий цікавий квест — встигни 
скупитися у супермаркеті 
між повітряною тривогою та 
вимкненням електрики.

***
Приходить сантехнік за викликом. 
Щось там поміняв, прикрутив, 
підтягнув і каже господареві:
— Все готово, з вас десять доларів!
— Десять доларів? Це 
за п’ять хвилин роботи?! 
Я от дипломований лікар-
стоматолог, і то десять доларів 
за 5 хвилин не отримую!
— Ну, це нормально. Я коли 

нейрохірургом був, теж стільки 
не заробляв!

***
Тепло. В хаті літає комар. Хотіла 
прибити. Потім подумала і сказала: 
Дякую за службу! — притуливши 
руку до серця. Хто його зна…

***
Теща вбила зятя шматком 
вапняного нальоту, який дістала з 
чайника.
Накипіло — пояснила вона.

***
— Хто найбагатший фермер 
на світі?
— путін.
— Чому?
— В нього 140 мільйонів баранів і 
найбільший в світі свинарник!

***
— Чув, ти цілувався з Галею?!
— А то! Я не тільки з нею цілувався, 
я ще й з нею спав!
— Уважуха! Як вона?
— Ти знаєш, файно спить: взагалі 
не хропе…

***
— Кохана, ти де?
— Їду в заторі.
— А що — затор довгий?
— Не знаю… Я перша їду!

***
— Сьогодні дізнався про найгірший 
обман у моєму житті!
— Який саме?
— Московська ковбаса робиться 
не з москалів!

***
Якщо ви не п’єте і не вживаєте 
нецензурних слів, значить, ви 
не стежите за ситуацією в країні.

***
Приходить чоловік додому, 
відкриває шафу, а там кволенький 
голий чоловік стоїть. Ну чоловік і 
питає:
— Машо, хто це?
— Це Вася.
Чоловік наваляв цьому Васі боки 
і спустив зі сходів. Через якийсь 
час приходить додому, відкриває 
шафу, а там знову Вася. Чоловік 
знову побив його і спустив зі 
сходів. Минув ще якийсь час. 
Чоловік приходить додому, 
відкриває шафу, а там стоїть 
величезний такий мужик. Чоловік 
закриває дверцята, підпирає їх 
спиною і жалібно запитує:
— Машо, а де Вася?!

***
Петро викурював 20 сигарет 
в день, а Коля викурює 15 сигарет 
на день. Питання: чи не насторожує 
Колю, що про Петра згадують 
в минулому часі?

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Не зривайте свій гнів 
на оточуючих, краще почніть 
концептуальний ремонт. 
Нові пропозиції звучатимуть 
дуже привабливо, але вони 
не принесуть ні вигоди, ні 
задоволення — суцільна 
тяганина та втрачений час.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Обережніше ставтеся 
до грошей та документів, 
особливо чужих. Є небезпе-
ка їх втратити. Бережіть свої 
секрети, інакше ризикуєте 
стати об’єктом пліток. Є 
шанс знайти нову перспек-
тивну роботу. Також будуть 
вдалі побачення.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ваші мрії будуть 
здійснюватися, доки доля 
сама зробить все, що для 
цього потрібно. Вам навіть 
не доведеться докладати 
особливих зусиль. На роботі 
та в особистому житті все 
складаєте на вашу користь.

РАК 
Цього тижня варто звернути 
увагу на своє оточення, вза-
ємовідносини з партнерами, 
друзями, родичами. Най-
імовірніше, вам не вдасться 
приділяти достатньо часу 
сім’ї через зайнятість на ро-
боті. Є небезпека переоціни-
ти свої сили. 

ЛЕВ 
Цього тижня вам доведеться 
неабияк попрацювати, спра-
ви будуть просуватися повіль-
но. Зате впевнено, і відчуття 
цього надасть впевненості 
у власних силах. На початку 
тижня вам добре зробити 
роботу над помилками.

ДІВА 
Зірки передбачають вам роз-
ширення кола спілкування 
та нові знайомства. Тільки 
не варто бути надто від-
вертими з тими, кого погано 
знаєте. В кінці тижня — час 
самостійних рішень і праці, 
а не порожньої балаканини.

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня збережіть свої 
сили, надайте іншим мож-
ливість самим вирішити свої 
проблеми. Зміна планів у ва-
ших партнерів спричинить 
додатковий клопіт. Проєкти, 
що припинилися, почнуть 
поступово розвиватися.

СКОРПІОН 
Цього тижня вам під силу 
вирішити найскладніші, 
практично непереборні 
завдання. Це час активних 
дій та блискавичної реакції. 
Не витрачайте його марно, зі-
бравшись та зосередившись, 
ви зможете гори звернути.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень бажано присвятити 
підбиттю певних підсумків і 
до суботи не затівати нічого 
нового. Весь тиждень над-
ходитимуть цікаві пропо-
зиції у діловій сфері. Будьте 
в центрі суспільного життя, 
але не вплутуйтеся в сумнів-
ні підприємства.

КОЗЕРІГ 
Приділіть більше часу роботі, 
але вихідні присвятіть собі. 
Ділові амбіції у другій по-
ловині тижня не принесуть 
бажаних результатів, поспішні 
ініціативи навряд чи потребу-
ють негайної реалізації.
 
ВОДОЛІЙ 
Бажано зберігати в секреті 
свої плани та задуми, щоб 
їх вдало втілити у життя. 
Не варто зациклюватися 
на поточних проблемах, 
подумайте про особисте 
життя, про сім’ю та дітей. 

РИБИ 
Зберігайте здоров’я, але 
не розслабляйтеся зо-
всім. Не дивуйтеся думкам 
філософського характеру, 
цей час сприяє роздумам 
і духовному зростанню. 
У п’ятницю можливі тертя 
у стосунках із родичами.
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