
До повномасштабного вторгнення 
Руслан Мельник працював артистом 
пародійного жанру. Їздив різними 
містами з концертами, розважав 
людей на святах і корпоративах, 
заробляв на цьому гроші 

Після початку великої війни 
одним із перших питань до себе 
було: «Чим я можу бути корисним 
своїй країні?»  

Тоді Руслан і згадав за свій 
старенький 3D принтер, на якому 
друкував підставки для телефонів. 
Тепер же вирішив виготовляти на 
ньому «Світлячки», або як їх врешті 
назвали українські військові — 
бліндажні ліхтарі

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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БУЛА ТОЛСТОГО, 
СТАНЕ — БАНДЕРИ?
Нещодавно вінничани подали 
петицію з проханням замінити 
назву вулиці Льва Толстого 
на Степана Бандери. Ми 
запитали у самих жителів цієї 
вулиці, що вони думають про 
перейменування?

УКРИТТЯ, ЯКЕ 
ВИТРИМАЛО ОБСТРІЛ
Дім навпроти Будинку офіцерів 
зазнав суттєвих ушкоджень від 
ракет 14 липня. Але усі, хто були 
в підвалі, залишилися живими 
й здоровими. Що має бути в 
укритті? Ділиться досвідом 
голова ОСББ с. 16с. 4
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Долучайтеся!
Ñêëàäàþ áþäæåò êðèçî-

âîãî öåíòðó «Ìè ïîðó÷» 
íà 2023 ð³ê. Âïåðøå ùîñü 
ïðîðàõîâóþ ³ ïëàíóþ. Áî 
äî öüîãî âñå áóëî… íó, ÿê 
ñêàçàòè. Ñëàâà Áîãó, ùî 
áóëî. Îòîæ, äóæå êîðîòêî 
ïðî íàø³ ïëàíè

1. Îðåíäóâàòè ùå îäíå 
íåâåëè÷êå ïðèì³ùåííÿ. Öå 
äîçâîëèòü çá³ëüøèòè ÷èñëî 
ï³äîï³÷íèõ äî 35–40 ³ ðîç-
ä³ëèòè ¿õ. Âæå â³ä÷óâàºòüñÿ 
ïîòðåáà â öüîìó. Ïðàöþþ÷³ 
æ³íêè, ÿê³ á³ëüø-ìåíø ñòà-
þòü íà íîãè, âæå ìîæóòü 
æèòè îêðåìî â³ä îñíîâíîãî 
öåíòðó. Òàì ìè ïëàíóºìî 
ðîçì³ñòèòè 4 ðîäèíè. Öå áóäå 
òàêèé ñîá³ áóôåð äî âèõîäó 
â ñàìîñò³éíå æèòòÿ. Çâè÷àé-
íî, ç íàøîþ ï³äòðèìêîþ. 
2. Ï³äâèùèòè íàðåøò³ çàðï-
ëàòó ñï³âðîá³òíèêàì. Àäì³í³-
ñòðàòîð, ÿêèé ïðàöþº 10 ä³á 
(íå äí³â, à ñàìå ä³á) íà ì³-
ñÿöü, îòðèìóº 6 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Çàðïëàòà ãîëîâè öåíòðó 
òàêà æ, ïîïðè çàéíÿò³ñòü óñ³ 
äí³ ó ì³ñÿö³. Ïñèõîëîã ïîïðè 
êîëîñàëüíó ðîáîòó ìàº ñòàâ-
êó 175 ãðèâåíü çà ãîäèíó, ç 
ÿêî¿ ùå ³ âèðàõîâóþòüñÿ ïî-
äàòêè. ß âçàãàë³ äèâóþñü, ÿê 
íàø³ ïðàö³âíèêè ùå ç íàìè. 
Âîíè — ìî¿ ãåðî¿.

3. ²íø³ ñòàòò³ âèòðàò çàëè-
øàþòüñÿ ñòàëèìè, àëå ³ âîíè 
ïîòðåáóþòü ô³íàíñóâàííÿ — 
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, êî-
ìóíàëüí³ âèòðàòè, ìåäè÷í³ 
îáñòåæåííÿ ³ ë³êè, ïðî¿çä, 
ðåìîíòí³ ðîáîòè òîùî

Ïîïåðåäí³é ðîçðàõóíîê — 
öå 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íà ð³ê, 
òîáòî 167 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü ³ 4762 ãðèâí³ íà îä-
íîãî ï³äîï³÷íîãî â ì³ñÿöü!

ßêùî âè ç íàìè, äîëó-
÷àéòåñü, áóäü-ÿêà ñóìà äî-
çâîëèòü öåíòðó ïðàöþâàòè 
òàê ñàìî åôåêòèâíî, ÿê ìè 
öå ðîáèëè ðàí³øå. ßêùî âè 
çíàºòå ãðàíòè ³ ôîíäè, äå 
ìîæíà îòðèìàòè ï³äòðèìêó, 
äàâàéòå ïîñèëàííÿ, ÿ áóäó 
ùèðî âäÿ÷íà!

Ðåêâ³çèòè äëÿ äîïîìîãè 
íà íàøå ³ñíóâàííÿ: 

ÏðèâàòÁàíê: 
5168755474088982, Äÿêóí 
Þë³ÿ

Ðàõóíîê ÃÎ «Êðèçîâèé 
öåíòð «Ìè ïîðó÷»:  

êîä ªÄÐÏÎÓ 44044712UA4
23026890000026007055358800

Ïåé Ïàë: kcmuporuch@
ukr.net

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Чи варто цьогоріч встановлювати у нашому місті новорічну ялинку?

ÍÎÂÈÍÈ

КЕРІВНИЦЯ КРИЗОВОГО ЦЕНТРУ 
ДЛЯ ЖІНОК І ДІТЕЙ

ВАЛЕНТІНА ШМАЛІЙ
Ні, ні, ні і ще мільйони ні. 
У нас гинуть наші рідні, наші 
захисники, щоб ми мирно 
жили, а нам хочеться що, 
свята… Совість треба мати.

ОЛЕНА МИРОНЕЦЬ
Ні! Це зовсім недоречно в цей 
час. Так важко… гине стільки 
людей. Постійна тривога, 
біль, страх… Буде перемога, 
буде святкування.

ІННА ГОЛОВАНЧУК
Ні, про яку ялинку може йти 
мова, коли в країні війна? 
Ріки крові та сліз щоден-
но скроплюють нашу святу 
землю.

СВІТЛАНА МУЗИЧУК
Один рік можна обійтись 
без неї, майже у кожній хаті 
є штучна ялинка. Краще ЗСУ 
термобілизну закупіть на ці 
кошти.

ТЕТЯНА ГРИБИК-НЕДИБАЛЮК
Одного хочеться: щоб за-
кінчилася війна, щоб по-
вернулися полонені, щоб 
воз’єдналися сім’ї, от тоді 
будемо святкувати.

ЛЮБОВ КУХАРЧУК
Наші захисники в окопах, 
на полі бою за нас, наших ді-
тей. Везуть поранених, чиясь 
мати в чорній хустині зустрічає 
свого сина, а ми під ялинкою?

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ïî÷óòè «Õåð-
ñîí — öå Óêðà¿-
íà», àáî ïîáà÷èòè 
óñì³õíåíèõ ëþäåé, 

ÿê³ îáãîðíóëè ñïèíè æîâòî-áëà-
êèòíèìè ïðàïîðàìè — ñïðàâà 
ñüîãîäí³ çâè÷íà. ² íå ëèøå äëÿ 
íåùîäàâíî çâ³ëüíåíèõ â³ä îêó-
ïàíò³â òåðåí³â. Ñàì³ñ³íüêèé öåíòð 
íàøîãî ì³ñòà ñóáîòíüîãî äíÿ òà-
êîæ á³ëüøå íàãàäóâàâ Õåðñîí, í³æ 
Â³ííèöþ, õ³áà ùî âîäîíàï³ðíà 
âåæà ç ïîä³ëüñüêèì ãåðáîì íà òë³, 
í³ÿê íå âïèñóâàëèñÿ â îáðàç ï³â-
äíÿ Óêðà¿íè.

«НАЙЩАСЛИВІШИЙ ДЕНЬ»
Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 

âòîðãíåííÿ, öå ÷è íå ïåðøèé âè-
ïàäîê, êîëè ëþäè ìàñîâî âèéøëè 
íà âóëèöþ, ìàþ÷è ïðèâ³ä äëÿ 
ðàäîù³â. Â³òàëèñÿ îäíå ç îäíèì 
âîíè ñëîâàìè: «Ç³ ñâÿòîì» àáî 
«Ñëàâà Óêðà¿í³». Áàãàòî îá³éìà-
ëèñü, ïëàêàëè, ñï³âàëè ã³ìí. Íåî-
äíîðàçîâî. Ïîò³ì çíîâó ïëàêàëè 
òà ñì³ÿëèñÿ. Äÿêóâàëè ÇÑÓ. Áîãî-
â³. Âîëîíòåðàì. Ðîçïîâ³äàëè, ÿê 
ïîòðîõó ïî÷èíàþòü ïàêóâàòè âàë³-
çè. Îá³öÿëè íå çàáóâàòè Â³ííèöþ.

— Öå áóâ áåç ïåðåá³ëüøåííÿ 
íàéùàñëèâ³øèé äåíü ó ìîºìó 
æèòò³. Óñå ³íøå îäðàçó â³ä³éøëî 
íà äðóãèé ïëàí, — ðîçïîâ³äàº 
îðãàí³çàòîðêà çóñòð³÷³ õåðñîíö³â 
Íàòàë³ÿ. — Ìè ùàñëèâ³, áî ìè 
çíàºìî, ùî òåïåð — ìè â³ëüí³. 
Ìè ìîæåìî õîäèòè âóëèöÿìè 
ð³äíîãî ì³ñòà, äèõàòè éîãî ïîâ³-
òðÿì, áà÷èòè óêðà¿íñüêèé ïðà-
ïîð, à íå ñìåðäþ÷³ ÁÒÐè ðîñ³-
ÿí. Äî îêóïàö³¿ ìè í³êîëè íàâ³òü 
íå çàìèñëþâàëèñÿ, íàñê³ëüêè º 
âàæëèâîþ ñâîáîäà. Êîëè ¿¿ âòðà-
÷àºø, òî óñâ³äîìëþºø, ùî íåìàº 
í³÷îãî ö³íí³øîãî.

Íàòàëÿ âèéøëà ó öåíòð ïëîù³, 
¿¿ îäðàçó îòî÷èëè ëþäè. Æ³íêà 
ç³çíàëàñÿ, ùî êîëè íàïåðåäîäí³ 

ââå÷åð³ çàïðîøóâàëà óñ³õ íà çó-
ñòð³÷, î÷³êóâàëà, ùî íà íå¿ ïðèéäå 
ìàêñèìóì ê³ëüêà äåñÿòê³â ëþäåé, 
àëå ïðèéøëè ñîòí³. Çà ÷àñ ïî-
âíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ ö³ 
ëþäè äîêîð³ííî çì³íèëèñÿ. ßê 
³ ¿õíº ì³ñòî.

ГОРЕ І РАДІСТЬ ВОДНОЧАС
Ñòîÿ÷è ïîñåðåä ªâðîïåéñüêî¿ 

ïëîù³ ó Â³ííèö³, âîíè íàé÷àñ-
ò³øå âèìîâëÿëè ñëîâî «Ä³ì», 
à íàéãó÷í³øå — «Óêðà¿íà». Óñ³ 
ðàäî çóñòð³ëè ïðîïîçèö³þ ïåðå-
éìåíóâàòè öåíòðàëüíèé ïðîñïåêò 
Õåðñîíà. ²ìïåðåöü Óøàêîâ ¿ì òàì 
á³ëüøå íå ïîòð³áåí. Òåïåð ëóíà-
ëè ïðîïîçèö³¿ íàçâàòè ïðîñïåêò 
íà ÷åñòü Çàëóæíîãî, Ñâîáîäè, 

³ìåíåì êîãîñü ³ç ïîëåãëèõ Ãåðî¿â 
ì³ñòà, ÿêèõ, íà æàëü, âæå íåìàëî.

Ó íàòîâï³ ñòîÿëè é ð³äí³ öèõ 
ñàìèõ Ãåðî¿â. Âîíè ÿê ³ âñ³ ðàä³ëè 
çâ³ëüíåííþ, àëå ðàä³ñí³ óñì³øêè 
íà ¿õí³õ îáëè÷÷ÿõ ÷àñòî çãàñàëè, 
çì³íþþ÷èñü ã³ðêèìè íåñòðèìíè-
ìè ñë³çüìè ïî âòðàò³ áëèçüêèõ. 
Òàòî Òåòÿíè çàãèíóâ 22 æîâòíÿ. 
Íà â³éíó â³í ï³øîâ äîáðîâîëüöåì. 
Êàçàâ, ùî Óêðà¿íà ìàº áóòè â³ëü-
íîþ, ³ ùî ¿õíÿ ðîäèíà íåîäì³ííî 
ïîâåðíåòüñÿ äîäîìó. ² îñü, âîíè 
ïîâåðòàþòüñÿ, àëå áåç íüîãî…

— Äëÿ íàñ ñüîãîäí³øí³é 
äåíü — öå ãîðå òà ðàä³ñòü âîäíî-
÷àñ. Í³êîëè ðàí³øå ÿ íå â³ä÷óâàëà 
í³÷îãî ïîä³áíîãî, — ðîçïîâ³äàº 
çàïëàêàíà Òåòÿíà. — Òàòî äóæå 
õîò³â ïîâåðíåííÿ Õåðñîíùèíè. 
Ìåí³ íåéìîâ³ðíî ïðèêðî ÷åðåç 
òå, ùî â³í öüîãî íå äî÷åêàâñÿ. Ìè 
ç ìàìîþ äóæå ñóìóºìî çà íèì.

ЯК ХЕРСОНЦІ СВЯТКУВАЛИ 
ЗВІЛЬНЕННЯ РІДНОГО МІСТА
Свобода  Кілька сотень херсонців 
зібралися на Європейській площі, щоб 
відсвяткувати звільнення рідного міста. 
Вони сміялися, плакали, співали Гімн 
України, фотографувалися біля вежі 
на згадку, дякували ЗСУ та Вінниці 
за гостинність. У цьому репортажі 
ми ділимося з вами їхніми історіями, 
радощами та переживаннями

«ЗЛИХ ДЯДЬ ВЖЕ НЕМАЄ»
Ñåðåä ïðèñóòí³õ áóëî ÷èìàëî 

ä³òåé. Ñêëàäàëîñÿ òàêå âðàæåííÿ, 
ùî á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ óêðà¿íñüêèõ 
ï³ñåíü, í³æ çíàþòü âîíè, íå çíàº 
í³õòî ³íøèé: «×åðâîíà êàëèíà», 
«Îé íà ãîð³ äâà äóáêè», «×åðâîíà 
ðóòà», «Ñîëîâåéêî» òà, çâ³ñíî æ, 
Íàö³îíàëüíèé Ã³ìí. Éîãî âîíè 
âèêîíóâàëè ç îñîáëèâèì çàâçÿò-
òÿì, ïðåêðàñíî ðîçóì³þ÷è, ïðî 
ÿêèõ âîð³æåíüîê ó íüîìó éäåòüñÿ.

Çàãîðíóòà â óêðà¿íñüêèé ñòÿã 
ìàëåíüêà Âåðîí³êà òðèìàëàñÿ 
á³ëÿ ìàìè. Ñïî÷àòêó ãîâîðèòè ç 
íåçíàéîìöåì ³ç êàìåðîþ òð³øêè 
ñîðîìèëàñÿ, àëå çãîäîì ïî÷àëà 
óñì³õàòèñÿ òà ïîãîäèëàñÿ.

— Âåðîí³êî, ðîçêàæè, ÷îìó òè 
ñüîãîäí³ òóò? — çàïèòóþ.

— Ñüîãîäí³ ñâÿòî Óêðà¿íè. Çëèõ 
äÿäü âæå íåìàº. Âîíè âñ³ çà ð³÷-
êîþ. Ï³øëè ç ìîãî äîìó, — ïî-
ÿñíþº ìàëåíüêà ä³â÷èíêà.

Ìàìà Âåðîí³êè ¿¿ â³äïîâ³ääþ 
çàäîâîëåíà. Îá³éìàº äîíüêó òà 
äîäàº:

— Ìè çàêîõàí³ ó âàøó Â³ííè-
öþ. Çà êîìïàêòí³ñòþ âîíà ñõîæà 
íà Õåðñîí, àëå çîâñ³ì ³íøà, — 

êàæå Îëåíà. — Óñ³ ìè â³òàëè îäíå 
îäíîãî, àëå íàì íå ëèøå ðàä³ñíî, 
àëå é ñòðàøíî. Ìè íå çíàºìî, ùî 
ç íàøèì ì³ñòîì áóäå íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì. Çíàºìî ëèøå, ùî Õåðñîí 
òî÷íî çì³íèòüñÿ. Éîãî ðîçáóäó-
þòü, â³í ñòàíå á³ëüø ð³çíîìàí³ò-
íèì, á³ëüø ïðèâàáëèâèì. Óñ³ ìè, 
õåðñîíö³, ðîçêèäàí³ çàðàç ïî ñâ³-
òó, àëå çàâäÿêè ÇÑÓ ìè ñêîðî 
ïîâåðíåìîñÿ äîäîìó.

ВАЖЛИВЕ ЩОРІЧНЕ СВЯТО
Ïàí³ Âàëåíòèíà òàêîæ íå ìîæå 

äî÷åêàòèñÿ ïîâåðíåííÿ ó ð³äíó 
äîì³âêó. Ãîâîðèòü, ùî íàâ³òü 
íå î÷³êóâàëà, ùî âñå òàê øâèä-
êî â³äáóäåòüñÿ. Îñü, êàæå, ÷èòàº 
ëèøå ïðî çâ³ëüíåííÿ ×îðíîáà¿â-
êè, à â îá³ä âæå ïèøóòü, ùî ä³ì 
çâ³ëüíèëè.

— Çíàºòå, à äîäîìó ìåí³ îé ÿê 
õî÷åòüñÿ, — óñì³õàºòüñÿ Âàëåíòè-
íà. — Íàâ³òü íå äóìàëà, ùî íàñ 
òóò ñò³ëüêè æèâå. Äóæå ïðèºìíî 
áà÷èòè çíàéîì³ îáëè÷÷ÿ. ×è áó-
äåìî ìè ñâÿòêóâàòè çâ³ëüíåííÿ? 
Íó àÿêæå! Òåïåð ùîðîêó 11 ëèñ-
òîïàäà ìè ñâÿòêóâàòèìåìî Äåíü 
çâ³ëüíåííÿ íàøîãî Õåðñîíó.

«Ìè ùàñëèâ³, áî — 
â³ëüí³. Ìîæåìî õîäèòè 
âóëèöÿìè ð³äíîãî 
ì³ñòà, áà÷èòè íàø 
ïðàïîð, à íå ñìåðäþ÷³ 
ÁÒÐè ðîñ³ÿí»

Скоро усі ці люди повернуться додому. На згадку про 
гостинну Вінницю, вони роблять радісні фото на тлі вежі

Маленька Вероніка живе у Вінниці пів року: «Злих дядь вже 
немає, вони всі за річкою, пішли з мого дому»

ЮЛІЯЮЛІЯ
ДЯКУНДЯКУН
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Ãàçåòà º ÷ëåíîì 

Âñåñâ³òíüî¿ 

Àñîö³àö³¿ 

Íîâèííèõ 

Ìåä³à WAN-IFRA

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

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

ÁÎ “ÓÑË” òà Kinstellar.

Hàêëàä 17 900 Çàìîâë. ¹ 2201339

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Âïðîäîâæ îñòàí-
í³õ ðîê³â ñêàíäàë³â, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç óêðà-
¿íñüêîþ ïðàâî-

ñëàâíîþ öåðêâîþ ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó (ÓÏÖ ÌÏ), àáî æ 
ðîñ³éñüêîþ ïðàâîñëàâíîþ öåðê-
âîþ â Óêðà¿í³ (ÐÏÖ â Óêðà¿í³) 
áóëî ÷èìàëî.

Íàïðèêëàä, ó 2018 ðîö³ çàïî-
ð³çüêèé ñâÿùåííèê ÓÏÖ ÌÏ 
â³äìîâèâñÿ ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó 
â³äñï³âóâàòè 2-ð³÷íîãî õëîï÷è-
êà, ÿêèé çàãèíóâ â³ä òîãî, ùî 
íà íüîãî óïàâ ç â³êíà ñàìîãó-
áåöü. Ïðè÷èíîþ â³äìîâè áóâ 
ôàêò õðåùåííÿ äèòèíè ó Êè¿â-
ñüêîìó ïàòð³àðõàò³, ÿêèé â ÌÏ 
íå âèçíàþòü. Íå çì³íèëà äóì-
êè ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ é ìàòè 
õëîï÷èêà, ÿêà ïàäàëà ïåðåä íèì 
íà êîë³íà òà áëàãàëà ïðîâåñòè 
îáðÿä â³äñï³âóâàííÿ.

Áóâ êðè÷óùèé âèïàäîê é 
íà Áóêîâèí³, êîëè ñâÿùåííèêà 
ÓÏÖ ÌÏ çàòðèìàëè çà ï’ÿíå 
êåðìóâàííÿ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá 
âèçíàòè ïðîâèíó, â³í ïî÷àâ 
ïîãðîæóâàòè ëþäÿì íàâêîëî, 
çîêðåìà äåïóòàòó ×åðí³âåöüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè. Îñòàííüîìó â³í 
îá³öÿâ «ïóñòèòè êóëþ â ëîáà», 
îáçèâàâ «õîõëîì» ³ «áàíäåð³â-
öåì».

Äâà ³íø³ ñâÿùåííèêè ÓÏÖ 
ÌÏ, ìèòðîïîëèò Ëóãàíñüêèé 
òà Àë÷åâñüêèé Ïàíòåëåéìîí 
òà íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Ñàââèí-
ñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ìåë³òîïîëÿ 
àðõèìàíäðèò ²îàíí ó âåðåñí³ ¿ç-
äèëè äî ìîñêâè. Òàì âîíè âçÿëè 
ó÷àñòü â îãîëîøåíí³ íåçàêîííî¿ 
àíåêñ³¿ ðîñ³ºþ ÷îòèðüîõ îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè.

Îáóðèâ óêðà¿íö³â ³ ñêàíäàë, 
ùî ðîçãîð³âñÿ äíÿìè ÷åðåç â³äåî, 
ÿêå çíÿëè ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é 
ëàâð³. Íà íüîìó ïàðàô³ÿíè ÌÏ 
íà äåâ’ÿòîìó ì³ñÿö³ ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ â³éíè ñï³âàþòü òàê³ 
ñëîâà: «Çâîí ïëûâ¸ò, ïëûâ¸ò 
íàä ðîññèåþ, ïðîáóæäàåòñÿ 
ìàòóøêà-Ðóñü». Ó Ñëóæá³ áåç-
ïåêè Óêðà¿íè âæå ïîâ³äîìèëè, 
ùî âèâ÷àþòü öþ ñèòóàö³þ.

Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ â. î. ãîëî-
âè ÑÁÓ Âàñèëü Ìàëþê ïîâ³äî-
ìèâ, ùî â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ â³äêðèòî 
23 êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿ. 
Ó íèõ ô³ãóðóþòü 33 ï³äîçðþ-
âàíèõ. «Â³ä êëàñè÷íèõ àãåíò³â 
çáîðó ãëèáèííî¿ ³íôîðìàö³¿ 
äî áàíàëüíèõ êîðèãóâàëüíèê³â 
âîãíþ â ðÿñàõ», — ñêàçàâ Ìàëþê, 
â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ æóð-
íàë³ñòêè ïðî âîðîæó ä³ÿëüí³ñòü 
ÓÏÖ ÌÏ.

Íàñïðàâä³ ñêàíäàëè ç ìîñ-
êîâñüêèì ïàòð³àðõàòîì íå º 
÷èìîñü íîâèì. Âîíè áóëè ÿê 
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî, òàê áóëè é 
äî ö³º¿ äàòè. ¯õ âèñòà÷àº íàâ³òü 
íà òåðåíàõ íàøî¿ îáëàñò³: â³ä á³-
éîê íà ïîõîâàíí³ â³éñüêîâèõ òà 
ïîáèòòÿ æóðíàë³ñò³â, äî çóñòð³÷³ 
ñâÿùåííèêàìè ÓÏÖ ÌÏ îäíî-
ãî ñâîãî ìèòðîïîëèòà â êóðòêàõ 
«Ãàçïðîì» òà îòðèìàííÿ ³íøèì 
¿õí³ì ìèòðîïîëèòîì ï³äîçðè â³ä 
ÑÁÓ.

ОБШУКИ У МИТРОПОЛИТА
Îñòàíí³ì íàðàç³ ñêàíäàëîì 

íà Â³ííè÷÷èí³ ñòàëè îáøóêè 
â ìèòðîïîëèòà Òóëü÷èíñüêîãî 
òà Áðàöëàâñüêîãî ²îíàôàíà. 
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÑÁÓ éäåòüñÿ: 
«Ìèòðîïîëèò çä³éñíþâàâ óìèñí³ 
ä³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçïàëþâàííÿ 
ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³ òà îáðàçó 
ïî÷óòò³â ãðîìàäÿí ó çâ’ÿçêó ç 
¿õí³ìè ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàí-
íÿìè». Î÷³ëüíèê ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
²âàí ²ùåíêî ðîçïîâ³â, ùî çíà-
éøëè ó ñâÿùåííèêà: «Äðóêîâàí³ 
ìàòåð³àëè ç³ çâåðíåííÿì ïóò³íà 
òà ðîñ³éñüêîãî ïàòð³àðõà äî ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè, âèçíàííÿ êâàç³-
ðåñïóáë³ê «ëíð» òà «äíð».

Ñàì ìèòðîïîëèò íàðîäèâ-
ñÿ â ðîñ³¿, ó ñ³ì’¿ â³éñüêîâîãî. 
Ï³çí³øå ïåðå¿õàâ ç ðîäèíîþ 
äî Óêðà¿íè. Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
íà ðîñ³éñüêîìó ñàéò³, ÿêó âæå 
âèäàëåíî, íå öóðàâñÿ íàçèâàòè 
ñåáå «èåðàðõîì ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè». Äî ñëîâà, ñâÿ-
ùåííèêè ÓÏÖ ÌÏ çàðàç â³äõðå-
ùóþòüñÿ â³ä ïðèñòàâêè «ÌÏ». 
Òà ðàí³øå ñàì ²îíàôàí ÷îìóñü 
ñïîê³éíî âèêîðèñòîâóâàâ ¿¿, êîëè 
ìîâà çàõîäèëà ïðî éîãî ºïàðõ³þ.

БІЙКА НА ПОХОРОНІ
Ïîä³ÿ ñòàëàñÿ ó ëèïí³ ó ñåë³ 

ßëàíåöü Òîìàøï³ëüñüêî¿ ãðî-
ìàäè. Ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó óêðà-
¿íñüêîãî çàõèñíèêà, ñâÿùåííèê 
ÓÏÖ ÌÏ íàêèíóâñÿ íà ñâÿ-
ùåííèêà Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Óêðà¿íè (ÏÖÓ). Â³í ïî÷àâ áèòè 
éîãî õðåñòîì.

Ïðè÷èíîþ íåâð³âíîâàæåíî¿ 
ïîâåä³íêè ñòàëà ïðîìîâà îòöÿ 
ÏÖÓ, ó ÿê³é â³í ñêàçàâ, ùî

ïóò³í ðîçâ’ÿçàâ â³éíó â Óêðà-
¿í³ ï³ä çàêëèêîì çàõèñòó â³ðÿí 
ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó. Òà-
êîæ ñâÿùåííèê àâòîêåôàëüíî¿ 
öåðêâè çàêëèêàâ ïðèñóòí³õ â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä êîíôåñ³¿, ÿêà ìàº 
ñï³ëüí³ñòü ³ç ðô.

Ó ï³äñóìêó ñâÿùåííîñëóæè-
òåëü ÏÖÓ îòðèìàâ ëåãê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ.

СЕКС-СКАНДАЛ
Íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ó ÇÌ² 

ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî ãðîìà-
äÿíèí Ôðàíö³¿ çâåðíóâñÿ äî ïî-
ë³ö³¿ ³ç çàÿâîþ ïðî çãâàëòóâàííÿ. 
Çà éîãî ñëîâàìè, çëî÷èí ñêî¿â 
éîãî çíàéîìèé ñâÿùåííèê ÓÏÖ 
ÌÏ ³ãóìåí Àõèëà. Ðàí³øå öåé 
÷îëîâ³ê áóâ íàì³ñíèêîì Øàðãî-
ðîäñüêîãî ìîíàñòèðÿ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³.

Ôðàíöóç ïèøå, ùî çâåðíóâñÿ 
äî ñâÿùåííèêà ïî äîïîìîãó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ³íô³êóâàâñÿ êîðîíàâ³ðó-
ñîì. Çà éîãî ñëîâàìè, Àõèëà éîãî 
íàãîäóâàâ, íàïî¿â ³ óêëàâ ñïàòè, 

ЗІБРАЛИ СКАНДАЛИ ЗА УЧАСТЮ 
УПЦ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
Церковні гріхи  Вінницькі 
священнослужителі УПЦ московського 
патріархату засвітилися у чималій 
кількості скандалів, зокрема, які 
стосувалися їхнього ставлення 
до російської агресії проти України. 
Часом вони закликали до діалогу 
із сепаратистами, Крим називали 
російським, а свого митрополита 
зустрічали у куртках компанії – спонсорці 
війни «Газпром»

Â³ä ïî÷àòêó âåëèêî¿ 
â³éíè â³äêðèòî 
23 êðèì³íàëüíèõ 
ïðîâàäæåííÿ. Ó 
íèõ ô³ãóðóþòü 33 
ï³äîçðþâàíèõ â ðÿñàõ 

à ïîò³ì ñêîðèñòàâñÿ áåçïîðàäí³ñ-
òþ. ßê äîêàç, ïîòåðï³ëèé îïðè-
ëþäíèâ ñâîº ³ç íèì ëèñòóâàííÿ.

ВИГНАВ ЧЕРЕЗ МОВУ
Ó 2019 ðîö³ â îäíîìó ³ç õðàì³â 

ÓÏÖ ÌÏ â Áåðøàä³, ñâÿùåííèê 
âèãíàâ ä³â÷èíó ç öåðêâè, áî âîíà 
ïîõðåùåíà â Óêðà¿íñüê³é Ãðåêî-
êàòîëèöüê³é öåðêâ³ é ìîëèëàñÿ 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ó òîé äåíü 
ä³â÷èíà ìàëà ñòàòè õðåùåíîþ 
ìàò³ð’þ äëÿ íîâîíàðîäæåíî¿ 
äèòèíè.

Çà ä³â÷èíó çàñòóïèâñÿ ¿¿ áàòüêî, 
íà òîé ÷àñ àòîâåöü. Â³í ñêàçàâ, 
ùî ñâÿùåííèê ñëóæèòü íå Áîãî-
â³, à ðîñ³¿. Ï³ñëÿ öüîãî îòåöü ÌÏ 
âèãíàâ îáèäâîõ ³ç õðàìó.

КУРТКА «ГАЗПРОМ»
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìèòðîïîëèò Â³-

ííèöüêèé òà Áàðñüêèé Ñèìåîí 
çàÿâèâ ïðî áàæàííÿ ïðèºäíàòèñÿ 
äî ÏÖÓ, ìîñêîâñüêèé ïàòð³àð-
õàò ïðèñëàâ íà éîãî ì³ñöå íîâó 
ëþäèíó. Íîâèì ìèòðîïîëèòîì, 
ÿêèé î÷îëèâ Â³ííèöüêó ºïàð-
õ³þ ÓÏÖ ÌÏ, ñòàâ àðõ³ºïèñêîï 
Âàðñîíîô³é.

Íîâîãî êåð³âíèêà ïàñòâà òà 
ñâÿùåííîñëóæèòåë³ çóñòð³÷àëè 
íå ëèøå êîðîâàºì òà ö³ëóâàííÿì 
éîãî ðóê. Îäèí ç îòö³â íå âáà-
÷àâ í³÷îãî ïîãàíîãî â òîìó, 
ùîá ïðèéòè íà çíàéîìñòâî ç 
øåôîì ó êóðòö³ ðîñ³éñüêî¿ êîì-
ïàí³¿-ñïîíñîð³ â³éíè â Óêðà¿í³ 
«Ãàçïðîì».

«КРИМ — РОСІЙСЬКИЙ»
Áóëî òàêîæ ê³ëüêà ñêàíäàëü-

íèõ çàÿâ î÷³ëüíèêà Â³ííèöüêî¿ 
ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ÌÏ Âàðñîíîô³ÿ, 
ÿê³ â³í äàâ æóðíàë³ñòàì RIA 
ï³ä ÷àñ ³íòåðâ’þ ó 2019 ðîö³. 
Òàê, æóðíàë³ñò çàïèòàâ éîãî, 
÷è ââàæàº â³í ðîñ³þ êðà¿íîþ-
àãðåñîðêîþ? Íà ùî Âàðñîíîô³é 

â³äïîâ³â, ùî éîãî çàâäàííÿì º 
íå ïîë³òèêà, à ïîðÿòóíîê äóø. 
Ó ò³é ñàì³é â³äïîâ³ä³ â³í ñêàçàâ, 
ùî ïîòð³áíî âåñòè ä³àëîã ³ç ñå-
ïàðàòèñòàìè.

Ìè òàêîæ çàïèòàëè éîãî, 
÷èé æå Êðèì? Íà öå Âàðñîíî-
ô³é â³äïîâ³â, ùî çà äîêóìåíòàìè 
â³í, çâ³ñíî, óêðà¿íñüêèé, àëå íà-
ëåæèòü â³í ðîñ³¿.

НАПАД НА ЖУРНАЛІСТІВ
Ó òîìó æ ðîö³ â îäíîìó ç 

õðàì³â Â³ííèö³ ïðîõîäèëè çà-
ãàëüí³ çáîðè äóõîâåíñòâà ÓÏÖ 
ÌÏ. Òàì ç³áðàëèñÿ î÷³ëüíèêè 
óñ³õ òðüîõ ºïàðõ³é ÌÏ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. Òóäè æ õîò³ëè ïî-
òðàïèòè é æóðíàë³ñòè îäíîãî ç 
ì³ñöåâèõ âèäàíü.

Âñåðåäèíó ¿õ íå ïóñòèëè. Ïîçà 
òèì, çà ñëîâàìè æóðíàë³ñò³â, 
íà ôîòîêîðåñïîíäåíòà íàïàâ 
îäèí ç îõîðîíö³â õðàìó, ÿêèé 
ëåäü éîãî íå ïîáèâ, øòîâõàâ, 
ñìèêàâ çà îäÿã ³ íàìàãàâñÿ çà-
áðàòè ôîòîàïàðàò. Ê³ëüêà ³íøèõ 
ïàðàô³ÿí ïðèºäíàëèñÿ äî êîí-
ôë³êòó, é ïî÷àëè îáðàæàòè 
ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè. Çà óñ³ì 
öèì ñïîñòåð³ãàëè ñâÿùåííèêè 
ÓÏÖ ÌÏ, àëå ó ñèòóàö³þ òàê ³ 
íå âòðóòèëèñÿ.

Äîäàìî, ùî ç 2019 ðîêó íà Â³-
ííè÷÷èí³ ç ÓÏÖ ÌÏ äî ÏÖÓ 
ïåðåéøëî ïîíàä 500 ðåë³ã³éíèõ 
ãðîìàä. Âò³ì, âòðè÷³ á³ëüøà 
¿õ ê³ëüê³ñòü äîñ³ çàëèøàºòüñÿ 
â þðèäè÷íîìó óïðàâë³íí³ ìîñ-
êîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó.

Òàêîæ íåùîäàâíî äåïóòàòè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè çâåðíó-
ëèñÿ äî Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè òà Êàáì³íó. Âîíè ïðî-
ïîíóþòü ïðèéíÿòè çàêîí ïðî 
çàáîðîíó ä³ÿëüíîñò³ ÓÏÖ ÌÏ 
â êðà¿í³ äëÿ óíèêíåííÿ ðåàëüíèõ 
òà ïîòåíö³éíèõ ðèçèê³â çàãðîçè 
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè.

У такому вбранні один зі священників у 2019 році зустрічав нового очільника Вінницької 
єпархії УПЦ МП Варсонофія. У тому ж році вже сам архієпископ казав про необхідність 
ведення діалогу із сепаратистами та називав Крим російським
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ó íàøîìó 
ì³ñò³ ïðàöþº Ñëóæáà äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ ëþäåé, ÿêèì âàæêî ïåðå-
ñóâàòèñÿ ñàìîñò³éíî. Á³ëüø³ñòü 
â³ííè÷àí ç ³íâàë³äí³ñòþ çíàþòü 
ïðî íå¿, îäíàê â³ä ïî÷àòêó ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ó Â³ííèö³ 
ïðîæèâàº é ÷èìàëî ïåðåñåëåíö³â, 
ÿê³ ìàþòü çàõâîðþâàííÿ îïîðíî-
ðóõîâîãî àïàðàòó, àëå ïðî «ñî-
ö³àëüíå òàêñ³» íå ÷óëè. Ùî ¿ì 
ïîòð³áíî çíàòè ïðî öþ Ñëóæáó?

Ñëóæáà ïåðåâåçåííÿ ïðàöþº 
ïðè Ì³ñüêîìó öåíòð³ ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìå-
æåííÿìè «Ãàðìîí³ÿ». Ó 2006 ðîö³ 
Ñëóæáà îòðèìàëà ñâîþ ïåðøó 
àâò³âêó, îáëàäíàíó ï³ä³éìà÷åì.

Â³äòîä³ ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ I 
³ II ãðóï ³ç çàõâîðþâàííÿìè îïî-
ðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó íà â³çêó òà 
ëþäè, ÿêèì âàæêî ïåðåñóâàòèñü 
³ ÿê³ æèâóòü â ìåæàõ Â³ííèöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ìîæóòü 
áåçîïëàòíî íåþ êîðèñòóâàòèñÿ. 

Ç ÷àñîì ê³ëüê³ñòü çàÿâîê ïî÷àëà 

çðîñòàòè é ïîñòàëî ïèòàííÿ ðîç-
øèðåííÿ Ñëóæáè. Íèí³ ó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ ïåðåâ³çíèêà º òðè ñïå-
ö³àë³çîâàí³ àâò³âêè, ùî ðåãóëÿðíî 
âè¿æäæàþòü íà ìàðøðóòè.

Íàéá³ëüøå âèêëèê³â íàäõîäèòü 
â³ä ìàëîìîá³ëüíèõ ëþäåé, ÿêèì 
ïîòð³áíî ä³ñòàòèñÿ äî ë³êàðåíü, 
öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ïîñëóã, ðåàá³ë³òàö³éíèõ çà-
êëàä³â òà âîêçàë³â.

Çà ñëîâàìè äèñïåò÷åðà Ñëóæáè 
ïåðåâåçåííÿ Ñåðã³ÿ Ìàêñèìîâà, 
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íèçüêîï³ä-
ëîãîâèõ òðîëåéáóñ³â òà àâòîáó-

ñ³â, ùî º çðó÷íèìè äëÿ ïåðå-
ñóâàííÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ëþäåé, 
íå ðîçâ’ÿçóº ïðîáëåìó. Ùîäíÿ 
äî äèñïåò÷åðñüêî¿ Ñëóæáè ïðîäî-
âæóº íàäõîäèòè ïîíàä 50 äçâ³íê³â.

Äèðåêòîðêà öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ 
«Ãàðìîí³ÿ» Îëåíà ×îðíîáðèâåí-
êî ïîÿñíèëà, ùî ÷àñòèíà ïåðå-
ñåëåíö³â ó Â³ííèö³ ìàþòü ³íâà-
ë³äí³ñòü. Íèìè ó öåíòð³ òàêîæ 
îï³êóþòüñÿ é íàäàþòü ï³ëüãè. 
Äî ïðèêëàäó, º ëþäè, ÿê³ åâà-
êóéîâóâàëèñÿ ïîñï³õîì ³ ìîãëè 
çàáóòè çàñîáè äëÿ ïåðåñóâàííÿ, 
àáî, ñêàæ³ìî, ñâ³é ³íâàë³äíèé â³-

çîê ìîãëè çàëèøèòè ÷åðåç áðàê 
ì³ñöÿ â àâò³âö³.

Ó «Ãàðìîí³¿» âèð³øèëè, ùî 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ ç ÷èñëà 
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, 
ÿê³ ïåðå¿õàëè äî Â³ííèö³, òàêîæ 
ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè 
Ñëóæáè ïåðåâåçåííÿ äëÿ ëþäåé 
íà â³çêàõ íà áåçïëàòí³é îñíîâ³.

Çàìîâëåííÿ ïðèéìàþòüñÿ 
ç 9.00 äî 18.00 çà òåëåôîíîì: 
(067)430–00–62. Çàìîâëÿòè 
ïîñëóãó ïåðåâåçåííÿ ïîòð³áíî 
çàâ÷àñíî, çà äâà ðîáî÷èõ äí³ 
äî òîãî, ÿê ¿¿ íåîáõ³äíî íàäàòè.

Служба перевезення для людей з інвалідністю. Як 
безоплатно нею скористатися?

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097)1448132

Ó Â³ííèö³ âæå 
íå ïåðøèé ì³ñÿöü 
òðèâàº ïðîöåñ äåêî-
ëîí³çàö³¿. Âæå ïåðå-

éìåíóâàëè ïîíàä ñîòíþ âóëèöü, 
ïðîâóëê³â, ïëîù òà áóëüâàð³â. Àëå 
ïîïèò íà ïåðåéìåíóâàííÿ º é â³ä 
ñàìèõ â³ííè÷àí.

Ïðåäñòàâíèêè Ðàäè ç òîïî-
í³ì³êè 9 ëèñòîïàäà ï³äòðèìàëè 
ïåòèö³þ òà êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑÓ ùîäî 
çì³íè íàçâè âóëèö³ ó ñåðåäì³ñ-
ò³ — à ñàìå âóëèö³ Ëüâà Òîëñòîãî 
íà ÷åñòü Ñòåïàíà Áàíäåðè. À ÿê 
ì³ñöåâ³ æèòåë³ ñòàâëÿòüñÿ äî òà-
êîãî ïåðåéìåíóâàííÿ?

«ХТО ЛЕВ ТОЛСТОЙ ДЛЯ 
УКРАЇНИ?»

Âóëèöÿ, ùî íèí³ ùå íàçèâà-
ºòüñÿ Ëüâà Òîëñòîãî, çíàõîäèòüñÿ 
ó ñåðö³ ïåðåäì³ñòÿ, ³ñòîðè÷íîìó 
ì³êðîðàéîí³ Ñàäêè. Âîíà ìåæ-
óº ç âóëèöåþ Ãîãîëÿ. Òóò äîâîë³ 
³íòåíñèâíèé ïîò³ê òðàíñïîðòó, 
òîìó ÷àñòî ëþäè ïðîõîäÿòü öþ 
âóëèöþ òðàíçèòîì. Ïåðøèì ìè 
çóñòð³ëè â³ííè÷àíèíà Âàñèëÿ, 
ÿêèé ïðîæèâàº íà ö³é âóëèö³. 
Â³í ï³äòðèìóº ïåðåéìåíóâàííÿ òà 
éîìó ïîäîáàºòüñÿ ïðîïîçèö³ÿ íà-
çâàòè âóëèöþ íà ÷åñòü Áàíäåðè.

— Çàðàç òàêèé ÷àñ, ùî òðåáà 
ç óñ³ì ðîñ³éñüêèì ðîçðèâàòè 
çâ‘ÿçêè. ßêùî íàñ ÿê íàö³þ âåñü 
ñâ³ò ïîâàæàº, òî âæå ÷àñ ñàìèì 
ñåáå ïîâàæàòè, — êàæå ÷îëîâ³ê. — 
Ñòåïàí Áàíäåðà, ÿê ìè çíàºìî, 
öå óêðà¿íñüêèé ãåðîé. Ìè íàâ³òü 
ìàëî ïðî íüîãî çíàºìî, ìîæå, 
áóäåìî á³ëüøå çíàòè çàâäÿêè öèì 
ïåðåéìåíóâàííÿì.

Â³ííè÷àíèí Îëåã ïîíàä 50 ðî-
ê³â æèâå íà Ëüâà Òîëñòîãî. Êàæå, 

â³í âñ³ìà ðóêàìè çà ïåðåéìåíó-
âàííÿ âóëèö³ íà ÷åñòü Ñòåïàíà 
Áàíäåðè.

— Õòî òàêèé Ëåâ Òîëñòîé? Õòî 
â³í äëÿ Óêðà¿íè? Ùî â³í çðîáèâ 
äëÿ íàøî¿ êðà¿íè? — ñòàâèòü ðè-
òîðè÷í³ ïèòàííÿ ÷îëîâ³ê. — Ö³é 
íàçâ³ íå ì³ñöå ó Â³ííèö³. Íåõàé 
â ðîñ³¿ íà éîãî ÷åñòü íàçèâàþòü. 
À ó íàñ ÿ ïðîòè, ùîá áóëà Ëüâà 
Òîëñòîãî âóëèöÿ. Ñòåïàíà Áàí-
äåðè — áóäü ëàñêà. ² º áàãàòî 
³íøèõ Ãåðî¿â Óêðà¿íè, íà ÷åñòü 
ÿêèõ ìîæíà íàçâàòè.

Ïåðåñåëåíåöü ³ç Õàðêîâà Ìè-
õàéëî, ùî òèì÷àñîâî ïðîæèâàº 
ó Â³ííèö³ íà Ëüâà Òîëñòîãî, ÿêî-
ãî ìè çóñòð³ëè íàñòóïíèì, òåæ 
ï³äòðèìóº öþ ³äåþ.

— ß ââàæàþ, ùî ïåðåéìåíó-
âàííÿ äîðå÷íå. Ëåâ Òîëñòîé âæå 
íå àêòóàëüíèé, — êàæå õëîïåöü.

«БАНДЕРА — НЕОДНОЗНАЧНА 
ОСОБИСТІСТЬ»

Áóëè é ò³, õòî êàòåãîðè÷íî âè-
ñëîâëþâàâñÿ ïðîòè.

— ß íå ðîçóì³þ, ÷èì âóëèöÿ 
Ïóøê³íà ÷è Òîëñòîãî çàâàæàº 
ëþäÿì, — êàæå ì³ñöåâèé æèòåëü 
Ñåðã³é. — Öå âñå äóðíèö³, ³ ïåðå-
éìåíóâàííÿ íå ïîòð³áíå.

Òàêîæ ìè çóñòð³÷àëè é òèõ, 
õòî ââàæàº, ùî ïåðåéìåíóâàí-
íÿ íå íà ÷àñ³ àáî âîíè âèñëîâ-
ëþâàëèñÿ ïðî íåîäíîçíà÷í³ñòü 
ïîñòàò³ Ñòåïàíà Áàíäåðè. Òàêó 
ïîçèö³þ âèñëîâëþâàëè ïîäðóæ-
æÿ ³ç Çàïîð³ææÿ Àðòåì òà Òàì³ëà.

— Îñîáèñòî äëÿ ìåíå, Ñòåïàí 
Áàíäåðà — íåîäíîçíà÷íà îñî-
áèñò³ñòü. Õî÷à â³í ³ º ñèìâîëîì 
áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, 
àëå ÿ íå ñïðèéìàþ Áàíäåðó ÿê 
ãåðîÿ. Ó éîãî ³ñòîð³¿ º òåìí³ ñòî-
ð³íêè, — êàæå Àðòåì. — Ãàäàþ, 
ùî â íàñ º ÷èìàëî ³íøèõ ³ñòî-
ðè÷íèõ ïîñòàòåé, ùî äîñòîéí³ 

òîãî, ùîá íà ¿õ ÷åñòü íàçèâàëè 
âóëèö³. Ó ö³ëîìó, ÿ íå ïðîòè ïå-
ðåéìåíóâàííÿ, ùîá îñòàòî÷íî 
ïîçáóòèñÿ ðàäÿíñüêîãî ñïàäêó.

— ß ï³äòðèìóþ ÷îëîâ³êà ñòî-
â³äñîòêîâî. ß íå ïðîòè ñàìîãî 
ïåðåéìåíóâàííÿ. Ìîæëèâî, òðå-
áà âèêîðèñòîâóâàòè ÿêóñü ³íøó 
ïðèâ’ÿçêó äî óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. 
Íàïðèêëàä, ó íàñ â Çàïîð³ææ³ 
ïðîñïåêò Ëåí³íà ïåðåéìåíóâàëè 
íà ïðîñïåêò Ñîáîðíèé. Öå ãàð-
íî ³ íàãàäóº ïðî ïåð³îä â ³ñòîð³¿, 
êîëè ÇÓÍÐ òà ÓÍÐ îá’ºäíàëèñÿ 
â ºäèíó, ñîáîðíó Óêðà¿íó, — äî-
äàëà éîãî äðóæèíà Òàì³ëà.

²ðèíà, ùî æèâå ïî ñóñ³äñòâó 
ç âóëèöåþ Ëüâà Òîëñòîãî, çà-
óâàæèëà, ùî êîøòè, çàêëàäåí³ 
íà çì³íó íàçâ âóëèöü, ïîòð³áíî 
áóëî á âèòðàòèòè íà ³íø³, êî-
ðèñí³ø³ ö³ë³.

— Ìîæëèâî, êðàùå êóïèòè 
çèìîâèé îäÿã â³éñüêîâèì, — 
ñêàçàëà âîíà. — Òàêîæ ÿ ÷óëà, 
ùî æ³íêàì-â³éñüêîâîñëóæáîâè-

öÿì ïîòð³áåí îäÿã: âîíè íîñÿòü 
íåçðó÷íó äëÿ íèõ ÷îëîâ³÷ó â³é-
ñüêîâó ôîðìó òà ÷îëîâ³÷å âçóòòÿ. 
Ìîæëèâî, êðàùå íà öå âèòðàòèòè 
êîøòè, à íå íà ïåðåéìåíóâàííÿ.

Ùå îäíà æèòåëüêà âóëèö³ Ëüâà 
Òîëñòîãî ²ðèíà âèñëîâèëàñÿ âçà-
ãàë³ ïðîòè ïåðåéìåíóâàííÿ âó-
ëèö³, íà ÿê³é âîíà ïðîæèâàº âñå 
ñâîº æèòòÿ.

— ß ñòàâëþñü íåãàòèâíî 
äî òîãî, ùî âóëèöþ Ëüâà Òîëñòî-
ãî âçàãàë³ ïåðåéìåíîâóþòü. Ìè 
çâèêëè äî òîãî, ùî öÿ âóëèöÿ 
ìàº òàêó íàçâó. ² ÿ ïîëþáëÿþ 
öüîãî êëàñèêà ë³òåðàòóðè. Àëå 
ó ìåíå íåìàº êàòåãîðè÷íîãî «í³», 
àäæå ÿ ðîçóì³þ, ùî ïåðåäóñ³ì 
ïåðåéìåíóâàííÿ éäå ÷åðåç òå, 
ùî â³í ðîñ³éñüêèé ïèñüìåí-
íèê. ² çàðàç òàêèé ïîðÿäîê, ùî 
ìè â ö³ëîìó â³äìîâëÿºìîñÿ â³ä 
óñüîãî ðîñ³éñüêîãî.

Ó ñîöìåðåæàõ äóìêè â³ííè÷àí 
òåæ ðîçä³ëèëèñÿ. Ðàäíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè îïóáë³êóâàâ äîïèñ 
ïðî òå, ùî âóëèöþ çáèðàþòüñÿ 

ЗАМІСТЬ ЛЬВА — СТЕПАН. «ХОЧУ 
ПРОПИСКУ З ВУЛИЦЕЮ БАНДЕРИ»
Позиції  Нещодавно вінничани подали 
петицію з проханням замінити назву 
вулиці Льва Толстого на Степана Бандери. 
Звернення підтримали на міській раді 
топоніміки і цю ідею розглянуть на сесії 
міськради. Ми запитали у самих жителів 
цієї вулиці, що вони думають про 
перейменування? Їхні думки розділилися

ïåðåéìåíóâàòè, ³ ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
âèñëîâëþâàëè ó êîìåíòàðÿõ ñâî¿ 
äóìêè.

Äî ïðèêëàäó, Òåòÿíà ×åêàëþê 
ñêàçàëà:

— ß æèâó íà ö³é âóëèö³. Çì³-
íèòè íàçâó äàâíî ïîðà áóëî. Ãàð-
íîþ º ³ñòîðè÷íà íàçâà — Ñàäêè. 
Àëå ÿêùî ó íàñ ùå íåìàº âóëèö³ 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, òî öå áóäå äóæå 
äîðå÷íî.

Òàêîæ ï³äòðèìóº ïåðåéìåíó-
âàííÿ â³ííè÷àíêà Ìàð³ÿ Áºëîâà:

— Õî÷ó ïðîïèñêó íà âóëèö³ 
Áàíäåðè, êîëè òàì ãîëîñóâàí-
íÿ? Íà ö³é âóëèö³ æèâó ÿ, ìîÿ 
ìàìà, æèâ ì³é áðàò, ÿêèé çàãèíóâ 
çà Óêðà¿íó, æèâå â³äîìà ïèñü-
ìåííèöÿ.

Çâè÷àéíî, áóëè é ò³, õòî ïðî-
òåñòóº ïðîòè òàêî¿ ³äå¿. À ùî ç 
öüîãî ïðèâîäó äóìàºòå âè?

«Òðåáà ç óñ³ì 
ðîñ³éñüêèì ðîçðèâàòè 
çâ‘ÿçêè. ßêùî íàñ 
ÿê íàö³þ âåñü ñâ³ò 
ïîâàæàº, òî âæå ÷àñ 
ñàìèì ñåáå ïîâàæàòè»

Жителька вулиці Толстого Ірина висловилася взагалі 
проти перейменування вулиці, на якій вона проживає. 
Каже, вони звикли до того, що ця вулиця має таку назву

Вінничанин Олег понад 50 років живе на вул. Льва 
Толстого. Говорить, він обома руками за перейменування 
вулиці на честь Степана Бандери
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Після зустрічі з Притулою, і зібра-
них 21 тисячі грн, Кіра планує по-
бити власний рекорд, зібрати ще 
більше і знову передати на ЗСУ.
— Хоча тато не вірив, що я змо-
жу навіть 10 тисяч зібрати, мамі 
про це сказав, але я змогла, і можу 
ще, — каже Кіра.
— Насправді і я не вірила, — гово-
рить мама дівчинки. — Прикинула, 
це 100 лялечок, думаю, і куди ми 

їх продамо, і це 100 грн за одну — 
хто їх купить. І дешевше теж не хо-
тіли продавати, бо це і нитки, і 
час. Але якось все так швидко 
почалося і розігналось. Я прихо-
дила на роботу (мама Кіри працює 
фельдшером на швидкій), мене 
питають: «Ну, скільки вже сьогод-
ні?», а я кажу: «Вже 13 тисяч грн». 
А потім, раз і вже 20 тисяч, і ми 
вже їдемо до Притули.

Коли до Сергія Притули приїж-
джають діти і віддають зібрані гро-
ші на ЗСУ, в них завжди питають, 
що саме купити на них?
— Так, там можна було витра-
тити ці гроші на медичні товари 
або на дрони, — говорить Кіра. — 
Я захотіла, щоб ці гроші пішли 
на дрони. Бачила в інтернеті, що 
дрон коштує від 14 тисяч грн, тож 
на одного я точно назбирала.

Хочу ще більше зібрати

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Ìàéæå ñ³ì ì³ñÿö³â ïðîâåëà 
â ðîñ³éñüêîìó ïîëîí³ â³éñüêîâèé 
ìåäèê ç Áàðó Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà. Íà-
òàëÿ ñëóæèëà â áàòàëüéîí³ ìîð-
ñüêî¿ ï³õîòè. Ó ïîëîí ïîòðàïèëà 
â Ìàð³óïîë³ íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ.

Â³ííè÷àíêó çâ³ëüíèëè ç ïîëîíó 
ùå 17 æîâòíÿ. Àëå äîäîìó ä³ñ-
òàëàñÿ ìàéæå çà ì³ñÿöü ïî òîìó. 
Íàòàëþ çóñòð³÷àëè 13 ëèñòîïàäà, 
î 6 ðàíêó ó Â³ííèö³ äîíüêà Â³-
êòîð³ÿ, îíóê Ìàòâ³é, êóìà Òåòÿíà, 
íàðîäíà äåïóòàòêà ²ðèíà Áîðçîâà, 
ÿêà é ïîâ³äîìèëà ðàä³ñíó íîâèíó.

«Ñüîãîäí³ ïàí³ Íàòàë³ÿ âäîìà 
³ íàðåøò³ çìîãëà îá³éíÿòè ñâî¿õ 

ð³äíèõ», — íàïèñàëà Áîðçîâà.
Íàòàë³ÿ Ô³ÿëîâà íà â³éí³ ç 

2018 ðîêó. Ç ãðóäíÿ 2021 ðÿòóâàëà 
ïîáðàòèì³â ³ç 501-ãî áàòàëüéîíó 
ìîðñüêî¿ ï³õîòè ó Øèðîêèíîìó 
íà Äîíå÷÷èí³. Ñàìå òàì ³ çóñòð³ëà 
ïîâíîìàñøòàáíó â³éíó 24 ëþòîãî.

Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà ïîòðàïèëà 
äî ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó â Ìàð³ó-
ïîë³ 5 êâ³òíÿ, êîëè ïåðåáóâàëà 
íà çàâîä³ ²ëë³÷à. Íàòàëþ âèâåç-
ëè äî Ðîñ³¿. Ñïî÷àòêó â Òàãàíðîã, 
ïîò³ì ó Áºëãîðîäñüêó, à çãîäîì 
ó Êóðñüêó îáëàñòü.

17 æîâòíÿ Óêðà¿íà çâ³ëüíèëà 
ç ðîñ³éñüêîãî ïîëîíó 108 æ³íîê: 
37 åâàêóéîâàíèõ ç «Àçîâñòàë³», 
11 îô³öåð³â, 85 — ðÿäîâèõ òà ñåð-

æàíò³â. Ç íèõ — 35 çàõèñíèöü ³ç 
ÇÑÓ, 32 — ÂÌÑ, 12 — ÒÐî, 8 — 
ÍÃÓ, âêëþ÷íî ç äâîìà ³ç «Àçîâó», 
5 — ÄÑÑÒ, 4 ÄÏÑÓ òà 12 öèâ³ëü-
íèõ. Ñåðåä íèõ äâ³ â³ííè÷àíêè: 
²ðèíà Ñòîãí³é òà Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà.

«Äðóç³, õî÷ó âñ³ì ïîäÿêóâàòè, 
õòî äîïîìàãàâ íàì. Òèì, õòî ïðè-
÷åòíèé äî íàøî¿ ³ñòîð³¿. Â íàø ä³ì 
ïîñòóêàëî ùàñòÿ, òà ìîþ ìàìó 
ïîâåðíóëè íàðåøò³ â Óêðà¿íó. Öå 
ïåêëî çàê³í÷èëîñü, — öèòóºìî ïî-
â³äîìëåííÿ â³ä äîíüêè. — Çîâñ³ì 
ñêîðî âîíà áóäå âäîìà. Âñå ³íøå 
çãîäîì! Òà ïàì’ÿòàºìî, ùî òàì 
ùå º áàãàòî íàøèõ çàõèñíèê³â, 
ÿê³ õî÷óòü ïîñêîð³øå âèéòè ç òîãî 
ïåêëà òà áóòè ç ð³äíèìè».

Звільнену з полону Наталю зустріли донька та онук

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ãðîø³ äëÿ ÇÑÓ 
ìàëåíüêà â³ííè-
÷àíêà  çáèðàº 
âïåðøå. À ïî÷àëî-
ñÿ âñå ç áàæàííÿ 

çðîáèòè õî÷ ùîñü ïðèºìíå äëÿ 
íàøèõ çàõèñíèê³â. Ê³ðà çðîáèëà 
ëÿëüêè-ìîòàíêè ³ õîò³ëà ïåðåäàòè 
¿õ ïîðàíåì á³éöÿì, ÿê³ ë³êóþòüñÿ 
ó Â³ííèö³. Ó â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü 
ä³â÷èíêó íå ïóñòèëè, àëå ¿é âäàëî-
ñÿ ïîòðàïèòè äî Ïèðîãîâêè.

— Ê³ðà íà âëàñí³ êîøòè êóïèëà 
øîêîëàäîê, âçÿëà ëÿëüêè-ìîòàí-
êè ³ ï³øëà ïðîâ³äàòè ïîðàíåíèõ 
á³éö³â, ùîá ïðîñòî ï³äíÿòè ¿ì 
íàñòð³é, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà, 
ìàìà ä³â÷èíêè. — Êîëè äîíüêà 
âèéøëà ç ë³êàðí³, äóæå ïëàêàëà, 
òîìó ùî öÿ çóñòð³÷ ïðîéøëà äóæå 
åìîö³éíîþ.

— Ùî ÿ ìîæó çðîáèòè äëÿ íà-
øèõ çàõèñíèê³â? — çàïèòàëà òîä³ 
Ê³ðà â ìàìè.

— Çáèðàé Ïðèòóë³, éîìó âñ³ 
ä³òè çáèðàþòü íà ÇÑÓ, — â³äïî-
â³ëà ìàìà äîíüö³.

Òàê ³ âèð³øèëè.
Ëþäìèëà êàæå, ùî êîëè 

äî êðóãëî¿ ñóìè íå âèñòà÷àëî äåñü 
äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü, âîíà çâåðíó-
ëàñü çà äîïîìîãîþ, äî êëàñíîãî 

êåð³âíèêà äîíüêè Òåòÿíè Ðèæóê.
— Â÷èòåëüêà äóæå øâèäêî 

ï³äêëþ÷èëà âñ³õ íàøèõ â÷èòåë³â 
Â³ííèöüêîãî ë³öåþ ¹ 4, à ùå 
äî çáîðó äîëó÷èëèñÿ áàòüêè ç 
Ê³ðèíîãî êëàñó, ³ âñå ç³áðàëè, — 
ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà. — Òîìó ùî 
äîíüêà íå âñòèãàëà, â íå¿ êóïà 
ãóðòê³â, ³ õîëîäíî âæå õîäèòè ³ 
ñòîÿòè, à ùîá ïðîäàòè âñå, ïî-
òð³áíî äåñü ï³âòîðè ãîäèíêè. 
×îëîâ³ê ñì³ºòüñÿ, êàæå, çàçâè÷àé 
ìè çäàâàëè â÷èòåëÿì ãðîø³, à òóò 
âèéøëî íàâïàêè.

Ê³ðà ç ìàìîþ ïî¿õàëè äî Êèº-
âà. Çóñòð³ëèñÿ ç Ïðèòóëîþ, ùîá 
ïåðåäàòè ãðîø³ íà ÇÑÓ. Âñ³ ¿õí³ 
çíàéîì³ äóæå õâèëþâàëèñÿ, ³ òðè-
ìàëè êóëà÷êè, ùîá ïî¿çäêà áóëà 
òèõîþ ³ ñïîê³éíîþ.

— Êîëè çóñòð³ëàñÿ ³ç Ñåðã³ºì 
Ïðèòóëîþ, ÿ òðîõè çëÿêàëàñÿ, 
àäæå äî òîãî ò³ëüêè ïî òåëåáà-
÷åííþ éîãî áà÷èëà, — ðîçïîâ³äàº 
Ê³ðà. — Àëå âñå ïðîéøëî ñïîê³é-
íî. Ìåíå ïðîâåëè íà åêñêóðñ³þ 
ïî ñêëàäàõ, äå çáèðàþòü âñå äëÿ 
ôðîíòó. Ïîêàçàëè êóïó ðå÷åé, áà-
ãàòî ìåäè÷íèõ çàñîá³â, ë³êè, ñïå-
ö³àëüí³ àïòå÷êè, à ùå òåïëîâ³çîðè 
³ äðîíè. Êîëè òî âñå ïîáà÷èø, 
ñòàº çðîçóì³ëî, íàñê³ëüêè áàãàòî 
ãðîøåé ³ ÷àñó ïîòð³áíî ëþäÿì 
âêëàäàòè, ùîá íàø³ âî¿íè ìîãëè 
çàõèùàòè íàñ.

НА НЕГАТИВ НЕ ЗВЕРТАЄ УВАГИ
Êîëè íà ñàéò³ âèéøëà ñòàòòÿ 

ïðî Ê³ðó ³ Ïðèòóëó, áóëî áàãàòî 
êîìåíòàð³â, ñõâàëüíèõ, çàõîïëè-
âèõ ³ íåãàòèâíèõ. Ñóòü íåãàòèâó 
â îñíîâíîìó ïðî òå, ùî «á³äíà 
äèòèíà âêëàäàº òðóä, íåñå ãðîø³, 
à âîíè íå çíàòè êóäè éäóòü». Ä³-
â÷èíêà êàæå, ùî ¿¿ ö³ êîìåíòàð³ 
íå òóðáóþòü ³ íå ðîçõîëîäæóþòü 
ïðàöþâàòè äàë³. Àëå, áóëè âèïàä-
êè, êîëè â íå¿ îïóñêàëèñÿ ðóêè.

— ß ñòîÿëà íà âóëèö³ ç ëÿëü-
êàìè, äî ìåíå ï³ä³éøëà æ³íêà, 
âæå ä³ñòàëà ãðîø³, õîò³ëà êóïè-
òè, â ðóêàõ òðèìàëà îäíó ãðèâíþ 
³ ï’ÿòü, à ÿ ãîâîðþ: «Ëÿëüêà êî-
øòóº 100 ãðí», à âîíà êàæå: «Í³, 
ÿ òîá³ ñò³ëüêè íå äàì», — ðîçïî-
â³äàº Ê³ðà.

— ß êàæó Ê³ð³, ùî º ëþäè, ÿê³ 
íå ìàþòü çìîãè ïðèäáàòè ëÿëüêó 
çà 100 ãðí, — ðîçïîâ³äàº ìàìà ä³-
â÷èíêè Ëþäìèëà. — À âîíà ìåí³: 
«Í³, ìàìî, öÿ òüîòÿ áóëà äóæå ãàð-
íî îäÿãíåíà».

Ï³ñëÿ òîãî ³íöèäåíòó Ê³ðà áóëà 
äóæå çàñìó÷åíà, ïîäóìàëà, ùî ¿¿ 
ëÿëüêè ïðîñòî íå ãàðí³. ² ïîïðî-
ñèëà ìàìó ïîñò³éíî õîäèòè ç íåþ, 
äëÿ ï³äòðèìêè. Àëå òèì íå ìåíø, 
ëÿëüêè â ä³â÷èíêè êóïóþòü ³ íàâ³òü 
äîáðå êóïóþòü. ²íîä³ ïðîñòî äàþòü 
ãðîø³ íà ÇÑÓ, à ëÿëüêó íå áåðóòü. 
Àáî äàþòü, íàïðèêëàä, 200 ãðí, 
à áåðóòü îäíó ëÿëüêó. ² Ê³ðà âñ³ 
ö³ ãðîø³ ñêëàäàº íà àðì³þ.

— Âîíà íàâ³òü ìåí³ çà íèòêè 

КІРА ПРОДАЛА ОБЕРЕГИ І ПОВЕЗЛА 
ГРОШІ ПРИТУЛІ ДЛЯ ЗСУ
Знову буде збирати  Кіра зустрілася 
із Сергієм Притулою і передала йому 
зібрані для ЗСУ гроші. Вона працювала 
для цього три тижні. Окрім навчання 
в школі і відвідування купи гуртків, 
10-річна дівчинка робила ляльки-мотанки 
і продавали їх біля Поділля Сіті

«Ïðèõîäèëè áàãàòî 
õòî çà öèìè æîâòî-
ãîðÿ÷èìè íèòêàìè, àëå 
ÿ ñïåö³àëüíî ïðèõîâàâ 
äëÿ âàñ, áî çíàâ, ùî 
Ê³ðà ïðèéäå»

íå â³ääàëà, — ñì³ºòüñÿ ìàìà. — 
Êàæå, ïîò³ì ³ç âëàñíèõ â³ääàñòü.

— Â ìåíå ðóêà íå ï³äí³ìàºòüñÿ 
áðàòè ùîñü ç öèõ ãðîøåé, âîíè 
äëÿ íàøèõ âî¿í³â, — ãîâîðèòü 
Ê³ðà. — ß õî÷ó â³äêðèòè â ³íñòà-
ãðàì³ ìàãàçèí, òàì áóäó ïðîäàâàòè 
âëàñí³ âèðîáè ç åïîêñèäíî¿ ñìîëè, 
³ ç íüîãî âæå â³ääàì ìàì³ ãðîø³.

Ê³ðà äóæå ãàðíî ë³ïèòü ç ãëèíè, 
ïëàñòèë³íó ³ ñìîëè ð³çí³ ìàëåíü-
ê³ ô³ãóðêè. Òîìó ïëàíóº â ïî-
äàëüøîìó âèðîáëÿòè ïðèêðàñè, 
ñóâåí³ðè. Êð³ì öüîãî, ä³â÷èíêà 
õîäèòü íà àíãë³éñüêó, íà ïëàâàí-
íÿ, òàíöþº â òàíöþâàëüí³é ñòóä³¿ 
³ õîäèòü äî øêîëè îôôëàéí. Àëå 
â ìàéáóòíüîìó áà÷èòü ñåáå àé-
ò³øíèêîì. Êàæå, öå ìîæëèâ³ñòü 
çàðîáëÿòè âåëèê³ ãðîø³ ³ âò³ëè-
òè â æèòòÿ ìð³þ — ïîáóäóâàòè 
ï’ÿòèïîâåðõîâèé áóäèíîê ³ ç³áðàòè 
ï³ä éîãî äàõîì âñ³õ ð³äíèõ, ³ ùîá 
áóëî âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ³ âåëèêèé 
áàñåéí, ³ ùîá ñîáàêè áóëè — äî-
áåðìàí, øï³ö, ëàáðàäîð, àê³òà ³ 
ùå ê³ëüêà ï³ä³áðàíèõ ç âóëèö³, ³ 
ê³íü ùîá áóâ.

— ß êîëè ñòàíó çàìîæíîþ, áóäó 
ïîñò³éíî äàâàòè êîøòè äëÿ êîòèê³â 

³ ñîáà÷îê, â ÿêèõ íåìàº äîì³âêè, 
à ïåðøó çàðïëàòó ÿ â³ääàì íà ïðè-
òóëîê äëÿ òâàðèí, — ãîâîðèòü Ê³ðà.

ЗНАВ, ЩО КІРА ПРИЙДЕ…
Äî ðå÷³, íèòêè Ê³ðà ç ìàìîþ 

êóïóþòü íà «Óðîæà¿». ² ¿¿ òàì âæå 
âñ³ çíàþòü. Íàâ³òü ï³äïèñóþòü ïî-
áàæàííÿ íà ïàêóíêàõ ³ç íèòêàìè.

— Òàì ç³ ñòîðîíè âóë. Ìàòðî-
ñà Êîøêè ñòî¿òü äÿäüêî ³ ïðîäàº 
íèòêè, â³í íàì ïîñò³éíî ðîáèòü 
çíèæêè, à ùå äåâ’ÿòèé ÷è äåñÿòèé 
ìîòîê äàº ó ïîäàðóíîê, — ãîâîðèòü 
ìàìà Ê³ðè.

— ßêîñü ïðèéøëà çà æîâòèìè 
íèòêàìè, êóïóþ òàêèé á³ëüø ïî-
ìàðàí÷åâèé êîë³ð, à â íüîãî áóâ 
ëèøå á³ëüø ñâ³òëèé, — ðîçïîâ³äàº 
Ê³ðà. — Êàæó: «Äàâàéòå ìåí³ òîä³ 
öåé», à â³í ìåí³: «Òè æ Ê³ðà, òè 
ïëåòåø, ÿ äëÿ òåáå ñïåö³àëüíî çà-
ëèøèâ òâ³é êîë³ð».

— ß ñüîãîäí³ ïðèéøëà äî íüîãî 
êóïóâàòè íèòêè, — ãîâîðèòü ìàìà 
ä³â÷èíêè. — À â³í: «Ïðèõîäèëè áà-
ãàòî õòî çà öèìè æîâòî-ãîðÿ÷èìè 
íèòêàìè, àëå ÿ ñïåö³àëüíî ïðè-
õîâàâ äëÿ âàñ, áî çíàâ, ùî Ê³ðà 
ïðèéäå».

Кіра розповідає, що трохи злякалася, коли зустрілася із 
Сергієм. Адже до того тільки по телебаченню його бачила

Сльози від радості зустрічі рідні не стримували. Що вони 
пережили за час розлуки, навіть важко уявити
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (068)0060772

Â³ííèöüêèé äèçàéíåð Äìèòðî 
×åðíåãà íà ïî÷àòêó ïîâíîìàñø-
òàáíî¿ â³éíè ïåðåôîðìàòóâàâ 
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Â ëþòîìó â³í 
â³äêëàâ ïîøèâ áðåíäîâèõ ÷îëîâ³-
÷èõ êîñòþì³â ³ ïî÷àâ øèòè àìóí³-
ö³þ äëÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ. 
²í³ö³àòèâó ï³äòðèìàëè â³ííèöü-
êèé ôîòîãðàô ªâãåí ×åðíåöüêèé 
òà ñï³âà÷êà Lida Lee.

— ß ïîäóìàâ òîä³, à ÷èì 
ÿ ìîæó äîïîìîãòè íàøèì â³é-
ñüêîâèì, îêð³ì ïåðåäà÷³ ïðîäóê-
ò³â? — ðîçïîâ³äàº Äìèòðî ×åð-
íåãà. — Âèð³øèâ, ùî ìî¿ çíàííÿ 
â ïëàí³ òåêñòèëþ çíàäîáëÿòüñÿ. ² 
ìè ïî÷àëè ï³äøóêóâàòè òêàíèíó 
äëÿ ïëèòîíîñîê, àäæå òîä³ íà íèõ 
áóâ âåëèêèé äåô³öèò. Ñïî÷àòêó 
öå áóëà ïîë³öåéñüêà ïëèòîíîñêà, 
ïîò³ì ìè öåé âàð³àíò äîïîâíèëè 
³ çóïèíèëèñÿ íà ïëèòîíîñêàõ íà-

ò³âñüêîãî çðàçêà. 
Â àòåëüº äèçàéíåðà øèþòü 

ê³ëüêà âàð³àö³é ïëèòîíîñîê: ÷îð-
í³ — çà ñòàíäàðòàìè ÍÀÒÎ, òåì-
íî-çåëåí³ òà ï³êñåëüí³. Ïëèòîíîñ-
êè â³ä Äìèòðà ×åðíåãè òåñòóþòü 
â³éñüêîâ³. Óñ³ ïîáàæàííÿ óêðà-
¿íñüêèõ çàõèñíèê³â ïðàö³âíèêè 
àòåëüº íàìàãàþòüñÿ âðàõîâóâàòè.

— Ç ÷àñîì äî ïîøèòòÿ ïëèòî-
íîñîê äîäàëèñÿ ï³äñóìêè, ï³ä-
ãðàíàòíèö³, àïòå÷êè, ìîæëèâî 
íåçàáàðîì áóäåì â³äøèâàòè 
ôîðìó, — ãîâîðèòü äèçàéíåð. — 
Ç òêàíèíîþ ³ ôóðí³òóðîþ äîïî-
ìàãàëè âîëîíòåðè — ïåðåäàâàëè 
êîøòè, áóëè ôàáðèêè, ÿê³ íàäà-
âàëè ñïåö³àëüíó òêàíèíó. Òàêîæ 
ï³äòðèìàëè ëþäè ç-çà êîðäîíó, 
³íâåñòóâàëè â íàøå âèðîáíèöòâî. 

Ç ïî÷àòêó â³éíè Äìèòðî ç êî-
ìàíäîþ ïîøèëè òà ïåðåäàëè 
íàøèì â³éñüêîâèì á³ëüøå òðüîõ 
òèñÿ÷ ïëèòîíîñîê ³ äåâ’ÿòü òèñÿ÷ 

ï³äñóìê³â. Íàëàãîäèëè ñï³âïðà-
öþ ç êîìàíäèðàìè â³éñüêîâèõ 
÷àñòèí. ßêùî çàõèñò òðåáà áåç-
ïîñåðåäíüî ó çîíó áîéîâèõ ä³é — 
àìóí³ö³þ íàäñèëàþòü ïîøòîþ.

— Ñïî÷àòêó àìóí³ö³þ, îêð³ì 
â³éñüêîâèõ, áåçêîøòîâíî íàäà-
âàëè òàêîæ ìåäèêàì, ðÿòóâàëü-
íèêàì, æóðíàë³ñòàì, — ðîçïîâ³-
äàº ×åðíåãà. — Çàðàç ìè áåðåìî 
çà êîæåí âèð³á òðîõè á³ëüøå ñî-
á³âàðòîñò³, àäæå äîíàòè çìåíøè-
ëèñÿ, à çàðïëàòó øâà÷êàì ïëàòèòè 
ïîòð³áíî. Ç ö³ºþ ìåòîþ òàêîæ 
â³äíîâèëè ïîøèòòÿ ìîäíîãî ÷î-
ëîâ³÷îãî îäÿãó.

 Â³éñüêîâ³ âèðîáè íå îá³éøëè-
ñÿ áåç äèçàéíåðñüêîãî ïî÷åðêó: 
äî ï³êñåëþ Äìèòðî ×åðíåãà 
äîäàâàâ ÷îðíó òêàíèíó, òàêîæ 
âèøèâàâ ãåðá Óêðà¿íè. Á³ëüøå 
ñïèðàëèñÿ íà ÿê³ñòü ³ íàä³éí³ñòü. 
Àäæå öå íàéâàæëèâ³øå õëîïöÿì 
íà ôðîíò³.

Від модних костюмів до плитоносок: дизайнер 
Дмитро Чернега шиє амуніцію для захисників

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Äî ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ 
â³ííè÷àíèí Ðóñëàí 
Ìåëüíèê ïðàöþâàâ 

àðòèñòîì ïàðîä³éíîãî æàíðó. ̄ ç-
äèâ ð³çíèìè ì³ñòàìè ç êîíöåðòà-
ìè, ðîçâàæàâ ëþäåé íà ñâÿòàõ ³ 
êîðïîðàòèâàõ, çàðîáëÿâ íà öüî-
ìó ãðîø³. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó âåëèêî¿ 
â³éíè ðîáîòè íå ñòàëî. Îäíèì 
³ç ïåðøèõ ïèòàíü äî ñåáå áóëî: 
«×èì ÿ ìîæó áóòè êîðèñíèì ñâî-
¿é êðà¿í³?»

Òîä³ Ðóñëàí ³ çãàäàâ çà ñâ³é 
ñòàðåíüêèé 3D ïðèíòåð, ÿêèé 
êóïèâ ùå íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ é 
äðóêóâàâ íà íüîìó ï³äñòàâêè äëÿ 
òåëåôîí³â. Òåïåð æå âèð³øèâ âè-
ãîòîâëÿòè íà íüîìó «Ñâ³òëÿ÷êè», 
àáî ÿê ¿õ âðåøò³ íàçâàëè óêðà¿í-
ñüê³ â³éñüêîâ³ — áë³íäàæí³ ë³õòàð³.

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ 
ЛІХТАРИК?

Ìàéñòåðíþ îáëàøòóâàâ ïðÿìî 
íà áàëêîí³ êâàðòèðè. Ïðèäáàâ 3D 
ïëàñòèê, ë³ò³é-³îííèõ àêóìóëÿòî-
ð³â, íåîäèìîâ³ ìàãí³òè, ìîäóë³ 
çàðÿäêè äëÿ type c òà micro usb, 
³ ïî÷àâ ìàéñòðóâàòè.

Êîðïóñè äëÿ ë³õòàðèê³â âèíà-
õ³äíèê äðóêóº íà 3D ïðèíòåð³. 
Ó ðîáîò³ òàêîæ âèêîðèñòîâóº 
äåÿê³ äåòàë³ ç ïåðåãîð³ëèõ LED-
ëàìïî÷îê. Ó êîæíîìó «Ñâ³ò-
ëÿ÷êó» ïî ÷îòèðè ñâ³òëîä³îäè, 
ùî æèâëÿòüñÿ â³ä àêóìóëÿòîðà. 
Çàðÿäæàºòüñÿ ïðèñòð³é çà äîïî-
ìîãîþ USB: â³ä ðîçåòêè, ïîâåð-
áàíêà òîùî.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà, ïðèñòð³é 
ìîæå áåçïåðåá³éíî ïðàöþâàòè 
áëèçüêî ñåìè ãîäèí, à çàðÿäæà-
ºòüñÿ â³í áëèçüêî äâîõ. Êîæåí 
ë³õòàð â³ííè÷àíèíà ìàº ìàãí³ò, 
ùîá éîãî ìîæíà áóëî ÷³ïëÿòè 
äî áóäü-ÿêî¿ ìåòàëåâî¿ ïîâåðõí³. 
Íåð³äêî, ïðîäîâæóº â³í, â³éñüêîâ³ 
çàáèâàþòü öâÿõ íà ñòåë³ áë³íäà-
æà é âæå äî íüîãî ïðèêð³ïëþþòü 
«Ñâ³òëÿ÷êà».

— Âïåðøå ÿ çðîáèâ òàê³ ë³õ-
òàð³ äëÿ ñåáå, ùîá êîðèñòóâà-
òèñÿ íèìè íà í³÷í³é ðèáîëîâë³, 
à âæå ï³ñëÿ ïîâíîìàñøòàáíîãî 
íàñòóïó ïî÷àâ âèãîòîâëÿòè ¿õ ³ 

äëÿ ÇÑÓ, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí 
Ìåëüíèê. — Öå íåñêëàäíà ó âè-
ãîòîâëåí³ ð³÷, îäíàê âîíà äóæå 
ïîòð³áíà ó áë³íäàæàõ. Äâîõ òàêèõ 
ç ãîëîâîþ âèñòà÷èòü, ùîá îñâ³-
òèòè âåñü.

ПОПИТ ПЕРЕВИЩУЄ 
ПРОПОЗИЦІЮ

Íåîáõ³äí³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
ìàòåð³àëè â³ííè÷àíèí ñïî÷àòêó 
çàêóïîâóâàâ ëèøå çà âëàñí³ êî-
øòè. Ï³çí³øå ïî÷àëè ï³äòðèìó-
âàòè çíàéîì³ âîëîíòåðè àáî ï³ä-
ïðèºìö³, ÿê³ ìîãëè, íàïðèêëàä, 
çíàõîäèòè é ïåðåäàâàòè éîìó 
ïåðåãîð³ë³ LED-ëàìïî÷êè.

— Çà âåñü ÷àñ ÿ çðîáèâ áëèçü-
êî 300 òàêèõ ë³õòàð³â. ß á õîò³â 
á³ëüøå, àëå ó ìåíå äóæå ñòàðèé 
³ ïîâ³ëüíèé 3D ïðèíòåð. ª ïðî-
áëåìà ³ ç ì³ñòê³ñòþ ìîº¿ ìàé-
ñòåðí³ — íà áàëêîí³ îñîáëèâî 
íå ðîçãóëÿºøñÿ, — ñì³ºòüñÿ 
Ðóñëàí. — Çàðàç ÿ ìàþ ïîíàä ñòî 
çàìîâëåíü íà òàê³ ë³õòàð³. Ìåí³ 
ïîñò³éíî òåëåôîíóþòü õëîïö³ ç 
ôðîíòó, Íàöãâàðä³¿, òåðîáîðîíè, 
ç äåîêóïîâàíèõ ì³ñò ³ ïðîñò³ öè-
â³ëüí³. ß õî÷ó ¿ì âñ³ì äîïîìîãòè, 
àëå íå ìàþ òàêî¿ ìîæëèâîñò³.

Â³ííè÷àíèí ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 
ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó 
éîìó âäàñòüñÿ ïðèäáàòè á³ëüø 
ñó÷àñíèé ïðèíòåð, çäàòíèé îäíî-
÷àñíî äðóêóâàòè ïî äâ³ äåòàë³ òà 
ç³ çíà÷íî á³ëüøîþ øâèäê³ñòþ.

Çàâäàííÿì ¹ 2, ïðîäîâæóº â³í, 
º ïîøóê ïðèì³ùåííÿ ï³ä íîâó 
ìàéñòåðíþ. Ðóñëàí êàæå, ùî ìàº 

НА 3D ПРИНТЕРІ ВИГОТОВЛЯЄ 
БЛІНДАЖНІ ЛІХТАРІ
Допомога армії  Перший прототип 
свого ліхтарика Руслан Мельник 
надрукував для нічної риболовлі. Та після 
повномасштабного вторгнення вони 
перетворилися на незамінну на фронті річ

Ініціативу Руслана Мельника 
можуть підтримати усі охочі. 
Для цього йому можна переда-
ти 3D пластик, літій-іонні акуму-
лятори з потужністю не нижчою 
за 2300 мА/год, неодимові маг-
ніти, модулі зарядки для type c 
та micro usb.
Також ви можете підтримати 
проєкт вінничанина фінансо-

во. Це допоможе йому швидше 
придбати необхідний для більш 
якісної роботи принтер та збіль-
шити обсяги виробництва «Світ-
лячків».
4149 6293 5333 8155 — Мель-
ник Руслан Миколайович
З приводу співпраці або замов-
лень пишіть вінничанину на Фей-
сбук: Ruslan Melnik

Підтримати ініціативу

«Ìîæëèâî, ìî¿ 
ë³õòàð³ íå òàê³ ãàðí³ 
ÿê íà çàâîäàõ, àëå 
çà íèõ íå ñîðîìíî. 
Ñâîº ïðèçíà÷åííÿ âîíè 
âèêîíóþòü äîáðå»

За кілька місяців Руслан Мельник зібрав близько 300 ліхтариків. Більшість із них зараз 
освітлюють бліндажі наших військових

íàâ³òü ê³ëüêîõ çíàéîìèõ, ÿê³ çãî-
ëîñèëèñÿ ïðèºäíàòèñÿ äî êîðèñ-
íî¿ ñïðàâè, ÿêùî ç’ÿâëÿòüñÿ ì³ñöÿ 
äëÿ ðîáîòè.

— Ìîæëèâî ìî¿ ë³õòàð³ íå òàê³ 
ãàðí³ ÿê íà çàâîäàõ, àëå ìåí³ òî÷-
íî çà íèõ íå ñîðîìíî. Õëîïöÿì 
³ç ä³â÷àòàìè ñâ³òëî, êîìôîðòíî, 
à çíà÷èòü ñâîº ïðèçíà÷åííÿ âîíè 

âèêîíóþòü äîáðå, — ïðîäîâæóº 
Ðóñëàí. — Ïðèºìíî òàêîæ, ùî 
çíàõîäèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äàâàòè 
äðóãå æèòòÿ âòîðèíí³é ñèðîâè-
í³, òàêèì ÷èíîì ï³êëóâàòèñÿ ïðî 
åêîëîã³þ. Ò³ æ ëàìïî÷êè ïðîñòî 
âèêèäàþòü íà ñì³òíèê, à ó ìîºìó 
âèíàõîä³ âîíè â³ä³ãðàþòü äîâîë³ 
âàæëèâó ðîëü.

В ательє дизайнера шиють кілька варіацій плитоносок. 
Дмитро з командою пошили та передали їх нашим військовим 
більше трьох тисяч і дев’ять тисяч підсумків
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Не перебігайте дорогу без 
світловідбиваючих елементів! Вас не 
видно на темній вулиці! Взагалі!!! 
Іще й зустрічки засліплюють!

ПРЕССЛУЖБА
  АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Âîðîã âåäå ïðèö³ëüíèé 
âîãîíü  ïî îá’ºêòàõ êðèòè÷-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — âîäî-
ãîíàõ, åëåêòðè÷íèõ òà ãàçîâèõ 
ìåðåæàõ. Çíèùåíî áëèçüêî 
40% åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè. 
Ï³äï ðèºìñòâà — íàäàâà÷³ ïî-
ñëóã îïåðàòèâíî â³äíîâëþþòü 
çðóéíîâàí³ îá’ºêòè. Îäíàê 
íàÿâí³ ðåñóðñè äëÿ öüîãî îá-
ìåæåí³. Åíåðãåòèêè óæå á’þòü 
íà ñïîëîõ, íàãîëîøóþ÷è, ùî 
âèêîðèñòàëè äëÿ â³äíîâ ëåííÿ 
çðóéíîâàíèõ ìåðåæ óñ³ çàïàñè.

Ç³ ñâîãî áîêó êîìïàí³ÿ 
«Â³ííèöÿãàç»  ó ì³æîïàëþâàëü-
íèé ïåð³îä âèêîíàëà óñ³ íåîá-
õ³äí³ çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
íàëåæíîãî ñòàíó òà íàä³éíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ãàçîðîçïîä³ëü-
íî¿ ñèñòåìè ðåã³îíó. Çîêðåìà, 
âñòàíîâèëè íà çàì³íó çàñòàð³ëèì 
68 ñó÷àñíèõ ØÃÐÏ, 35 ñòàí-
ö³é êàòîäíîãî çàõèñòó, 4,5 òèñ. 
áóäèí êîâèõ ðåãóëÿòîð³â òèñêó. 
Çàì³íèëè ïîíàä 4 êì ï³äçåì-
íèõ ãàçîïðîâîä³â, ÿê³ âèéøëè 
ç ëàäó òà ïðîêëàëè 2 êì íîâèõ 
äëÿ îïòèì³çàö³¿ ðîáîòè ñèñòåìè. 
Âñòàíîâèëè 14 íîâèõ çàñóâîê, 
ïîíàä 13 òèñ. ë³÷èëüíèê³â òîùî. 
Çàãàëüíà ñóìà ³íâåñòèö³é ñêëàëà 
áëèçüêî 88 ìëí ãðí. Ñèñòåìà 
ãîòîâà äî ñòàëîãî ïðîõîäæåííÿ 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó.

Âèêîíàòè óñ³ çàïëàíîâàí³ 
ðîáîòè ìè çìîãëè çàâäÿêè íà-
øèì äîñâ³ä÷åíèì ïðàö³âíèêàì, 
âëàñíîìó âèðîáíèöòâó ãàçîðîç-

ïîä³ëüíîãî îáëàäíàííÿ òà ñï³âï-
ðàö³ ç íàøèìè ºâðîïåéñüêèìè 
ïàðòíåðàìè. Ïðèäáàòè óñå íåîá-
õ³äíå äëÿ ðîáîòè äîïîì³ã íàø 
ëîã³ñòè÷íèé öåíòð ÐÃÊ.

Â óìîâàõ â³éíè äîâîäèòüñÿ 
âèêîíóâàòè é íå çàïëàíîâàí³, 
äîäàòêîâ³ çàõîäè. À öå äîäàòêîâ³ 
âèòðàòè. Òàê, çàðàç ìè ïî âñ³é 
îáëàñò³ îáëàøòîâóºìî çàõèñí³ 
óêð³ïëåííÿ äëÿ çàõèñòó â³ä ïî-
øêîäæåííÿ êëþ÷îâèõ âóçë³â 
ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè. Íà-
äàºìî äîïîìîãó íàøèì êîëå-
ãàì ³ç äåîêóïîâàíèõ òåðèòîð³é 
ó â³äíîâ ëåíí³ ïîøêîäæåíèõ 
îáñòð³ëàìè ³ áîìáàðäóâàí íÿìè 
ìåðåæ.

Ó ñüîãîäí³øí³õ óìîâàõ â³éíè 
òà çàãðîçè ïîøêîäæåííÿ ìåðåæ, 
ó ï³äïðèºìñòâ êðèòè÷íî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ìàº áóòè ñòðàòåã³÷-
íèé çàïàñ íå ëèøå äëÿ ïîòî÷íèõ 
ðåìîíò³â, óñóíåííÿ àâàð³éíèõ 
ñèòóàö³é, à é äîäàòêîâèé çàïàñ 
êîìïëåêòóþ÷èõ, îáëàäíàííÿ, 
çàï÷àñòèí, ðîçõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, 
ïàëüíîãî òîùî íà âèïàäîê ðóé-
íóâàíü òà íåîáõ³äíîñò³ îïåðà-
òèâíîãî â³äíîâëåííÿ ñèñòåì.

Òóò ï³äïðèºìñòâà êðèòè÷íî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, ³ «Â³ííèöÿãàç» 
çîêðåìà, ñòèêíóëèñÿ ç ïðîáëå-
ìîþ íåïëàòåæ³â, ÿê³ ïîðîä-
æóþòü áàãàòîì³ëüéîíí³ áîðãè òà 
â³äïîâ³äíî äåô³öèò êîøò³â äëÿ 
óòðèìàííÿ ìåðåæ, ¿õ ðåìîíòó 
òà çàõèñòó.

Òàê, íà ê³íåöü æîâòíÿ çàáîð-
ãîâàí³ñòü ñïîæèâà÷³â óñ³õ êàòå-
ãîð³é çà îòðèìàí³ ïîñëóãè ðîç-
ïîä³ëó ãàçó ïåðåâèùèëà 115 ìëí 

ãðí. Ç íèõ ïîíàä 55 ì³ëüéîí³â 
íàì áîðãóþòü ïîáóòîâ³ ñïîæè-
âà÷³, òîáòî íàñåëåííÿ. Ìàéæå 
46 ì³ëüéîí³â — òåïëîïîñòà-
÷àëüí³ ï³äïðèºìñòâà. Ïîíàä 
14 ì³ëüéîí³â — ïðîìèñëîâ³ñòü. 
Ðåøòó — áþäæåòí³ òà ðåë³ã³éí³ 
îðãàí³çàö³¿.

Ìè ðîçóì³ºìî óñþ ñêëàäí³ñòü 
ñèòóàö³¿. Îäíàê òå, ÿê ìè âèñòî-
¿ìî ïåðåä ñüîãîäí³øí³ìè âèê-
ëèêàìè, çàëåæèòü â³ä êîæíîãî 
ç íàñ. Êîæíà ñïëà÷åíà ïëàò³æêà 
çà ðîçïîä³ë ãàçó — öå ó÷àñòü ³ 
âêëàä êîæíîãî ñïîæèâà÷à ó ï³ä-
òðèìàííÿ åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè 
ðåã³îíó. Ó òå, ùîá óñ³ ìè ðàçîì 
ïðîéøëè öþ çèìó ³ öåé îïàëþ-
âàëüíèé ïåð³îä ç òåïëîì.

À ãàçîâèêè çðîáëÿòü óñå, ùîá 
íà êîíôîðêàõ áóâ ãàç.

Ïðàöþºìî â ïîñèëåíîìó 
ðåæèì³,  çàáåçïå÷óºìî ðîçïîä³ë 
ãàçó äî 500 òèñ. ñïîæèâà÷³â. 
Ï³äãîòóâàëè ìåðåæ³ äî çèìè òà 
24/7 ïèëüíóºìî çà ¿õ ñòàá³ëüíîþ 
ðîáîòîþ, áåçïåðåá³éíèì òà áåç-
àâàð³éíèì ïðîöåñîì äîñòàâêè 
ãàçó. Ùîá ó êîæí³é îñåë³ áóâ ãàç, 
à ç íèì òåïëî, ìîæëè â³ñòü ç³ãð³-
òèñÿ, ïðèãîòóâàòè ¿æó, ï³ä³ã ð³òè 
âîäó. Ìè çìîæåìî âèêîíàòè ñâî¿ 
ôóíêö³¿ ïðè íàÿâíîñò³ íåîáõ³ä-
íèõ ìàòåð³àëüíèõ òà ãðîøîâèõ 
ðåñóðñ³â. Ïîòð³áåí ñòðàòåã³÷íèé 
çàïàñ íà âèïàäîê åêñòðåíèõ ñè-
òóàö³é. Öå íàñ îñîá ëèâî òóðáóº 
ç íàáëèæåííÿì õîëîä³â.

Òàðèô íà ïîñëóãè ðîçïîä³ëó 
ãàçó äëÿ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» âñòà-
íîâëåíèé äåðæàâíèì ðåãóëÿòî-
ðîì ÍÊÐÅÊÏ ç ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî  

ðîêó òà ñòàíîâèòü 2,112 ãðí 
çà 1 êóá â ì³ñÿöü. Íà ïåð³îä âî-
ºííîãî ñòàíó òàðèô çàëè øàºòüñÿ 
íåçì³ííèì.

Ïîñëóãè ðîçïîä³ëó ãàçó ñïëà-
÷óþòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ð³âíèìè 
ïëàòåæàìè. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿  
ïëàòè âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî , 
âèõîäÿ÷è ç îá’ºìó âèêî -
ðèñòàíîãî ãàçó êîíêðåòíèì 
ñïîæèâà÷åì ó ïîïåðåäí³é ãàçî-
âèé ð³ê. Íà 2023 ð³ê ñïîæèâà÷³ 
óæå ìîæóòü ïîðàõóâàòè ðîçì³ð 
ñâîº¿  ïëàòè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
âçÿòè ê³ëüê³ñòü ñïîæèòîãî íèìè 
ãàçó çà ïåð³îä ç æîâòíÿ 2021 ð. 
ïî âåðåñåíü 2022 ð. Ïîìíîæèòè 
öåé îá’ºì íà òàðèô òà ïîä³ëèòè 
íà 12 ì³ñÿö³â.

Äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ðîç-
ì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè çà ðîçïî-
ä³ë ãàçó íå çì³íèòüñÿ.

Ñòðîê îïëàòè — äî 20 ÷èñëà  
ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó îòðèìóºòå 
ïîñëóãè . Òîáòî, äî 20 ëèñòîïàäà 
çà ëèñòîïàä.

Ìè äÿêóºìî óñ³ì ñïîæèâà÷àì, 
ÿê³ â÷àñíî ñïëà÷óþòü ïîñëóãè. 
Áàãàòî íàøèõ êë³ºíò³â âæå 
ñïëàòèëè äî ê³íöÿ ðîêó. Àäæå 
ùîì³ñÿöÿ ïëàò³æ çà ðîçïîä³ë 
ãàçó ñòàëèé. À îïëàòà çà ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â äàº çìîãó çàîùàäèòè 
íà áàíê³âñüê³é êîì³ñ³¿.

Çâåðòàºìîñÿ äî óñ³õ íàøèõ  êë³-
ºíò³â ç ïðîõàííÿì ç ðîçóì³ííÿì  
ïîñòàâèòèñÿ äî ñèòóàö³¿ òà â÷àñ-
íî ñïëà÷óâàòè çà äîñòàâêó ãàçó.

Ç³ ñâîãî áîêó ìè áåðåìî 
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàáåç-
ïå÷èòè íàëåæíó ðîáîòó ãàçîðîç-
ïîä³ëüíî¿ ñèñòåìè, îïåðàòèâíó 
ë³êâ³äàö³þ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà 
ñòàá³ëüíó äîñòàâêó ãàçó.

Ворог нищить енергетичні системи.
Як зберегти критичну інфраструктуру?
БЛОГ
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ТАЇСА ГАЙДА, 
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Äèâèñü, ìàìî, öå ìîÿ íàóêîâà ëàáî-
ðàòîðíà ðîáîòà. ß íàâ÷àþñü 24\7, ùîá 
îòðèìàòè ãàðí³ çíàííÿ ³ áóòè êîðèñíèì 
ñâî¿é êðà¿í³.

Àëå ÷îìó íàø ì³í³ñòð îñâ³òè êàæå, 
ùî ñòóäåíòè âò³êàþòü çà êîðäîí, ùîá 
íå ñèä³òè â îêîïàõ? Â³í æå ìàº ñïðèÿòè 
íàâ÷àííþ?

Ì³é ñèí ïî÷àâ íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñè-

òåò³ íà ³íæåíåðà-åëåêòðîííèêà çàäîâãî 
äî ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ. Â³í 
âèãðàâ ì³æíàðîäíèé ãðàíò, ÿêèé äàâàâ 
éîìó ïðàâî îáðàòè áóäü-ÿêó ç ïîë³òåõí³ê 
Ïîëüù³. Áóëî â³ä³áðàíî âñüîãî 4 ä³òåé 
ñåðåä 200, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³. Ï³äïèñàâ êîíòðàêò íà óâåñü ïåð³îä 
íàâ÷àííÿ ç Ïîëüñüêèì íàö³îíàëüíèì 
àãåíòñòâîì ç ïèòàíü àêàäåì³÷íîãî îá-
ì³íó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìð³º ïîâåðíóòèñÿ 
â êðà¿íó ³ ïðàöþâàòè ó ñôåð³ îáîðîíè 
ÿê ³íæåíåð.

Àëå ñâî¿ìè ñëîâàìè íàø ì³í³ñòð îñâ³òè 
øêàðëåò çí³âåëþâàâ óñ³ äîñÿãíåííÿ ìîãî 
ñèíà ³ ñîòåíü ñòóäåíò³â ïî óñüîìó ñâ³òó, 
ÿê³ çäîáóâàþòü ÿê³ñíó îñâ³òó.

Îôëàéí, ç êóïîþ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 
³ ïðîâåäåííÿì äîñë³ä³â. Áî ó íèõ º ìîæ-
ëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü ç³ ñâ³òëîì, áåç òðèâîã ³ 
ïî ãðàô³êó. Âîíè ìîæóòü íàâ÷àòèñü 24\7. 
À íàø³ ñòóäåíòè áàíàëüíî íå ìîæóòü íà-
â³òü ÷åðåç òó æ â³äñóòí³ñòü ²íòåðíåòó.

ß äóìàþ, ì³í³ñòðó øêàðëåòó âàðòî 
âëàñíèì ïðèêëàäîì ïîêàçàòè, ùî ï³òè 

íà â³éíó ïîòð³áíî âñ³ì, à íå òóïî ñåëôè-
òèñü, êîëè âîðîã â³ä³éøîâ â³ä Êè¿âùèíè, 
ó â³éñüêîâ³é ôîðì³ ³ ðîçêàçóâàòè, ÿê â³í 
õîò³â çàïèñàòèñü ó òåðîáîðîíó «àëå îòðè-
ìàâ ³íøèé íàêàç».

Íàãàäàþ, ùî ñòóäåíòè íå ðàç ïðîòåñ-
òóâàëè ïðîòè ïðèçíà÷åííÿ øêàðëåòà ì³-
í³ñòðîì îñâ³òè, ÷åðåç çíàéäåíèé ïëàã³àò 
ó éîãî íàóêîâèõ ðîáîòàõ, àëå ïðåçèäåíò 
Çåëåíñüêèé íà çóñòð³÷³ ç³ ñòóäåíòàìè Ìî-
ãèëÿíêè ñêàçàâ, ùî ìàºìî áóòè âäÿ÷í³ 
ì³í³ñòðó «áî íå âò³ê».

Чому наш міністр освіти каже, що студенти втікають за 
кордон, щоб не сидіти в окопах?
БЛОГ
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НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ïàðî-
ñòîê» âæå ïîíàä 20 ðîê³â äîïî-
ìàãàº ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, à ç 
ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîð-
ãíåííÿ êîìàíäà îðãàí³çàö³¿ çà-
ïóñòèëà íîâèé ïðîºêò — «Öåíòð 
çàõèñòó òà ï³äòðèìêè äëÿ ÂÏÎ ç 
³íâàë³äí³ñòþ».

Ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ êà-
æóòü, ùî ÷èìàëî ëþäåé ç-ïîì³æ 
ÂÏÎ ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ÷ëåí³â 
¿õ ðîäèí â³ä÷óâàþòü òðóäíîù³ 
â àäàïòàö³¿ íà íîâîìó ì³ñö³. Òîìó 
â ¿õíüîìó õàá³ ïðàöþþòü êâàë³-
ô³êîâàí³ ïñèõîëîãè òà ñîö³àëüí³ 
ïðàö³âíèêè ç áàãàòîð³÷íèì äî-
ñâ³äîì.

Ó íîâîñòâîðåíîìó õàá³ íàäàþòü 
âñ³ëÿê³ âèäè ïîñëóã, ïî÷èíàþ÷è 
â³ä êîíñóëüòóâàííÿ ³ç çàãàëüíèõ 
ïèòàíü, ³ çàê³í÷óþ÷è íàäàííÿì 
ïðîäóêòîâèõ íàáîð³â.

Ìè çàâ³òàëè ó Öåíòð 10 ëèñ-
òîïàäà â ðîçïàë ðîáî÷îãî äíÿ. 
Ó õàá³ ñàìå ðîçäàâàëè ïðîäóêòîâ³ 
íàáîðè, ÿê³ ïðèâåçëà áëàãîä³é-
íà îðãàí³çàö³ÿ «Êàð³òàñ». Ïîíàä 
220 îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ÷ëå-
í³â ¿õí³õ ðîäèí îòðèìàëè ¿õ. ßê 
êàæå äèðåêòîð ðåë³ã³éíî¿ ì³ñ³¿ 
«Êàð³òàñ-Ñïåñ-Â³ííèöÿ» ðèìî-
êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ªâãåí Ìàð-
êåâè÷, âîíè âæå íå âïåðøå ïðè-
âîçÿòü ïðîäóêòîâ³ íàáîðè ó öåé 

Öåíòð. Ãîâîðèòü, ó ïàêóíêàõ º 
íàéíåîáõ³äí³øå — ðå÷³ ïåðøî¿ 
ïîòðåáè òà õàð÷³.

— Ó íàøîìó õàá³ ïåðåñåëåí-
ö³, ÿê³ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, ìî-
æóòü îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ òà 
ï³äòðèìêó. Ìàéæå ùîäíÿ ìè 
îòðèìóºìî ïîíàä 30 çâåðíåíü, — 
ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ 
«Ïàðîñòîê» ²ðèíà Ñàðàí÷à. — Âñ³ 
ïîñëóãè, ÿê³ ìè íàäàºìî, äîïî-
ìàãàþòü ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ 
â³ä÷óòè ñåáå á³ëüø çàõèùåíèìè. 
Íàñàìïåðåä ëþäè õî÷óòü áóòè 
ïî÷óòèìè, õî÷óòü ñï³ëêóâàííÿ. 
ª ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè ç 
ìîâëåííÿì, ñëóõîì, çîðîì, ³ ¿ì 
ìîæå áóòè âàæ÷å îòðèìóâàòè ïî-
ñëóãè â ãóìàí³òàðíèõ õàáàõ. Ìè 
äëÿ öüîãî ñòâîðèëè ïðîñò³ð, äå 
¿ì íàäàäóòü ñò³ëüêè ÷àñó, ñê³ëüêè 
¿ì ïîòð³áíî.

Íà ñüîãîäí³ ó õàá³ çàðåºñòðóâà-
ëîñÿ áëèçüêî 170 ïåðåñåëåíö³â ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Ó Öåíòð³ äáàþòü ³ 
ïðî â³ííè÷àí.

— Ó íàñ òàêîæ º ïñèõîëîã, 
ÿêèé íàäàº äîïîìîãó. ²íäèâ³äó-
àëüí³ êîíñóëüòàö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ é 
îíëàéí. Ìè äîïîìàãàºìî é ç ïå-
ðåêëàäîì äîêóìåíò³â íà àíãë³é-
ñüêó ìîâó òà êñåðîêîï³þâàííÿì 
äîêóìåíò³â, — ïðîäîâæóº ²ðèíà.

Êð³ì òîãî, ó õàá³ ìîæíà ñêî-
ðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè ïðàëüí³ òà 
øâåéíî¿ ìàéñòåðí³. Ö³ âèäè ïî-

ñëóã ïîïóëÿðí³, áî áàãàòî ïåðå-
ñåëåíö³â îòðèìóþòü îäÿã ó ãóìà-
í³òàðíèõ öåíòðàõ. Öåé îäÿã ÷àñòî 
ìîæå ïîòðåáóâàòè ðåìîíòó, íà-
ïðèêëàä, ùîñü ï³äêîðîòèòè. À ïå-
ðåñåëåíö³ ìîæóòü íå ìàòè çìîãè 
ñàìîñò³éíî â³äðåìîíòóâàòè îäÿã 
àáî çâåðíóòèñü äî ïëàòíèõ àòåëüº.

Ó õàá³ ìè çóñòð³ëè õàðê³â’ÿíêó 
Â³êòîð³þ, ÿêà ñàìå ïðèíåñëà ðå÷³ 
ñèíà ó øâåéíó ìàéñòåðíþ.

— Ó ìåíå ñèí ìàº ³íâàë³äí³ñòü, 
³ ìè ç íèì äâ³÷³ íà òèæäåíü ïðè-
õîäèìî ñþäè çàéíÿòèñÿ. Â³í òóò 
ìàëþº, íàìàãàºòüñÿ ïèñàòè, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

Øâåéíà ìàéñòåðíÿ ó ãðîìàä-
ñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ïàðîñòîê» 
ïðàöþâàëà é äî 24 ëþòîãî. Òóò 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ âèøèâàþòü, 
øèþòü. Íàïðèêëàä, ðàí³øå âîíè 
÷àñòî øèëè ìàñêè, ïðèõâàò-
êè, êóõîíí³ ðóêàâè÷êè. Îäíà ç 
ìàéñòðèíü ìàéñòåðí³ — Íàä³ÿ 
Øàôðàíñüêà. Ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïåðåñåëåíö³ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ 
çà ¿õí³ìè ïîñëóãàìè, êàæå, òðè-
÷îòèðè ëþäèíè â äåíü çàçâè÷àé 
ïðèíîñÿòü ðå÷³.

— Ìè õî÷åìî äîïîìîãòè ó ö³ 
âàæê³ õâèëèíè, ÿê ìîæåìî, — ãî-
âîðèòü Íàä³ÿ.

Ïðîâîäÿòü ó õàá³ é àðòòåðàïåâ-
òè÷í³ çàíÿòòÿ äëÿ ðîäèí ÂÏÎ ç 
³íâàë³äí³ñòþ òà ðîçâèâàþ÷³ çà-
íÿòòÿ äëÿ ä³òåé. Îñòàíí³ ïðîâî-

«Тут вони будуть почуті». У Вінниці запрацював хаб 
для переселенців з інвалідністю

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

Ïðàöþþòü «Â³ííèöüê³ ïàâó÷-
êè» íå ç 24 ëþòîãî 2022-ãî, à ç 
2014 ðîêó. Àëå ç ïî÷àòêîì ïîâíî-
ìàñøòàáíî¿ â³éíè ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü 
âèéøëà íà ïðîìèñëîâ³ ìàñøòàáè. 
Áî ÿêùî îäíó ñ³òêó ïëåëè òèæ-
äåíü, òî òåïåð çà äåíü ìîæóòü 
ñïëåñòè 5–6 îäèíèöü.

— Çàðàç, êð³ì ñ³òîê, ìè ðîáè-
ìî êèëèìêè äëÿ ñèä³ííÿ, ïîäóø-
êè… Îäíèì ñëîâîì, âñå ðîáèìî 
äëÿ ôðîíòó, — êàæå âîëîíòåðêà 
Âàëåíòèíà Ïðîöþê. — Ñê³ëüêè 
ÿ âæå ñ³òîê ñïëåëà — íå ðàõóþ. 
Àëå ïîêè òðèâàòèìå â³éíà, äëÿ 
ìåíå öå áóäå ºäèíà ðîáîòà.

Ç³ çì³íîþ ïîðè ðîêó çì³íþþòü 
³ âèãëÿä ìàñêóâàëüíèõ ñ³òîê. Çà-
ðàç, çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè, âîíè 
ïëåòóòü «ï³çíþ îñ³íü». Ïî÷èíà-
þòü ïëåñòè é ñ³òêè, ùî ³ì³òóþòü 
áðóäíèé ñí³ã.

Ò³ ñòð³÷êè, ÿê³ íàð³çàëà ç òêàíèíè 
Âàëåíòèíà Ïðîöþê, áåðóòü â ðóêè 
³íø³ âîëîíòåðè. Âîíè ¿õ âïë³òàþòü 
ó êàðêàñè íà ðàìàõ, ï³ä ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè. ² ïðàöþþòü íàä íèìè ÿê â³-
ííè÷àíè, òàê ³ ïåðåñåëåíö³.

Ïåðåñåëåíêà ç Õåðñîíà Òàìàðà, 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïåðå¿õàëà äî Â³-
ííèö³, òåæ ïðèéøëà ïëåñòè ñ³òêè.

— ß çíàþ, ÿê³ íà Õåðñîíùèí³ 
ñòåïè, ï³ñêè. Òîìó ðîáëþ ñ³òêè, 
ÿê³ ÷óäîâî âïèñóþòüñÿ â ëàíä-
øàôò íàøîãî ðåã³îíó, — êàæå 
Òàìàðà. — ß íà ïåíñ³¿, ìåí³ º ùî 
ðîáèòè. Àëå ÿ õî÷ó äîïîìîãòè íà-
ø³é àðì³¿, íàøèì çàõèñíèêàì, 

â ì³ðó ìî¿õ ñèë òà ìîæëèâîñòåé. 
Áî ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî â îêóïàö³¿ 
ÿ íå ìîæó ïðîñòî ñèä³òè âäîìà.

Òåòÿíà Êîñåíêî îäíà ç òèõ, õòî 
äîºäíàâñÿ äî «ïàâó÷ê³â» ï³ñëÿ ïî-
âíîìàñøòàáíîãî íàñòóïó ðîñ³¿. Òóò 
âîíà âäåíü âîëîíòåðèòü, à âíî÷³, 
ç³ ñâîãî òåëåôîíà, çàéìàºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

— ²ç 24 ëþòîãî ìè âñ³ ïî÷àëè 
ïëåñòè ñ³òêè. Ïðèéøëà ñþäè, òóò 

º âîëîíòåðè, ÿê³ ïðîñòî ïîä³ëè-
ëèñÿ ç³ ìíîþ ñâî¿ì äîñâ³äîì. Çà-
ãàëîì, ÿ íàïåâíî âæå ñîòí³ ìåòð³â 
ñïëåëà öèõ ñ³òîê. ß ïðàöþþ òóò 
ùîäíÿ ³ ïðàöþâàòèìó äî ñàìî¿ 
ïåðåìîãè, — ñêàçàëà Òåòÿíà.

Þð³é Ëèòâèíîâ — îäèí ³ç íàé-

ñòàðøèõ âîëîíòåð³â-«ïàâó÷ê³â». 
Â óí³âåðñèòåò³ ó Êðàìàòîðñüêó 
82-ð³÷íèé êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ 
íàóê áóâ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè. ²ç 
2014 ðîêó æèâå ó Â³ííèö³ òà ùîäíÿ 
ïðèõîäèòü ïëåñòè ñ³òêè. Çàðàç ïðà-
öþº íàä «çèìîâèì» ìàñêóâàííÿì.

— Öÿ ñ³òêà ³ì³òóº ñí³ã. ² áåçï³-
ëîòíèêè, çàâäÿêè òàêîìó ìàñêóâàí-
íþ, íå çìîæóòü ïîáà÷èòè ïîçèö³¿ 
íàøèõ â³éñüêîâèõ. Òàêèì ÷èíîì 
ìè ¿õ çàõèùàºìî â³ä ÁÏËÀ. Â³é-
ñüêîâ³ çàõèùàþòü íàñ, à ìè çàõè-
ùàºìî ¿õ, — ñêàçàâ ïàí Þð³é.

«ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ НАС, А МИ ЇХ»
Допомога армії  У одному з 
волонтерських центрів працюють 
«Вінницькі павучки». Щодня, зранку 
до вечора, вони плетуть сітки для 
військових. Кількість зробленого вже 
перевалила за сотні, а якби маскування 
можна було викласти вздовж, то це були б 
кілометри. Як змінюють свою продукцію з 
настанням зими? Та в чому є потреба?

Питаємо, в чому у «Вінницьких па-
вучків» є наразі потреба? Можливо, 
треба допомогти з тканиною чи ін-
шими дефіцитними матеріалами?
— Є потреба в робочих руках. По-
трібно прийти сюди та допомогти 
плести сітки, бо це спільна війна 
для всіх українців, — говорить Ва-
лентина Процюк. — Якщо на почат-
ку повномасштабного вторгнення — 
сюди приходили 100–150 людей 

плести сітки, то зараз, в обідню 
перерву, не більше 45.
Окремо Валентина Процюк хоті-
ла б подякувати Віталію за тканину 
для сіток. А також волонтерському 
екіпажу з Могилів-Подільського 
за постійну допомогу «Вінницьким 
павучкам».
— Не маєте можливості прийти 
до нас і поплести сітки? То зв’яжіть 
теплі шкарпетки хлопцям. Або зро-

біть окопні свічки. Допомога по-
трібна всіляка, — наостанок сказала 
Валентина.
Адресу волонтерського центру «па-
вучки» попросили не розголошу-
вати, з міркувань безпеки. Якщо 
ви можете допомогти матеріалом 
для сіток чи має трохи вільного часу 
для плетіння — телефонуйте за цим 
номером: (096)768–86–43, Ва-
лентина.

Як я можу допомогти волонтерам і ЗСУ?

Ïëåòóòü ñ³òêè 
é ïåðåñåëåíö³. 
Õåðñîíêà Òàìàðà ï³ñëÿ 
ïåðåæèòîãî â îêóïàö³¿ 
ïðîñòî íå ìîãëà ñèä³òè 
âäîìà

Юрій Литвинов – один із найстарших «павучків». Чоловік переїхав до Вінниці з 
Краматорська, і ще з 2014 року плете сітки

äèòü ÷ëåíêèíÿ ÃÎ «Ïàðîñòîê» 
Àíàñòàñ³ÿ.

— ß ãîòóþ ä³òåé äî øêîëè, áî 
ïåäàãîãèíÿ çà îñâ³òîþ. Çàéìàþñÿ 
ç ä³òêàìè, ÿê³ ïåðå¿õàëè ç³ ñõ³ä-
íèõ òà ï³âäåííèõ îáëàñòåé Óêðà-
¿íè, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ. — Ïåðåä 
â³äêðèòòÿì õàáó ìè íå çíàëè, ÷è 
áóäå äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ïåðåñå-

ëåíö³â ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³ ïî-
òðåáóâàòèìóòü íàøî¿ äîïîìîãè. 
Àëå òåïåð ùîäíÿ ïðèéìàþ áåçë³÷ 
äçâ³íê³â.

Ùîá îòðèìàòè ïîñëóãè, ìîæ-
íà çâåðòàòèñÿ çà íîìåðîì: (093) 
4428142 ç 10.00 äî 16.00 (êð³ì 
ñóáîòè òà íåä³ë³). Àäðåñà õàáó: 
Çàìîñòÿíñüêà, 51.

У Вінниці працює «Центр захисту та підтримки для ВПО 
з інвалідністю». Там переселенці можуть отримати широкий 
спектр послуг

ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ



¹ 46 â³ä 16 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó 10

БУДІВНИЦТВО

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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

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

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

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

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

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

(067) 431-88-99  

НЕРУХОМІСТЬ

Графік роботи відділу прийому оголошень:

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

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

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

Вартість 130 грн.

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

Вартість 100 грн.

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

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

Вартість 300 грн.

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

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

Вартість 180 грн.

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

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

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

     

486215

486215

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 
ðîáîòè, ñóïåð âàð³àíò. Ö³íà äîãîâ³ðíà. (068)023-72-59, (063)523-
48-73  

 2-ê³ìí.êâ., ð-í Ïåäóí³âåð.,1/9/ï. Âëàñíèê, ïîêðàù.ïëàíóâ., 
ï³äâàë,áàëêîí.Àáî îáì³í íà áóä. 37500ó.î. (097) 299-11-69  

 2-ê³ìíàò.êâàðòèðà ç ðåìîòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè (ñó÷àñí³). Ö³íà 
äîã. Òåðì³íîâî! Ïîäðîáèö³ çà òåë.: (097) 242-83-91  

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-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.ÁÎÁËІÂ ÍÅÌÈÐІÂ.Ð-Í, 70Ñ, ÑÀÐÀÉ, ÏÎÃÐІÁ, 
ËІÒ.ÊÓÕÍß, ÃÀÕ, ÏІ×ÍÅ ÎÏÀË. ÖÅÍÒÐ. ÖІÍÀ 5000Ó.Î. (067) 
452-63-72  

 ×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  

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  

 1 ê³ìí.â êâ., âëàñíèê, ð-í Ïåäóí³â.,ç õàçÿ¿íîì. Âëàñíèê.Ïðàöþþ÷à 
æ³í./ñòóäåíòêà. (097) 299-11-69  

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

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

 Ê³ìíàòà â 3-ê³ìí.êâ., Òÿæèë³â, áàæàíî 2 õëîïö³/ä³â÷., ìåáë³, 
òåõí³êà. 3000ãðí. (098)556-94-74,Îëåíà Ãðèãîð³âíà  

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  

 ÂÈÍÀÉÌÓ 1-2-ÊІÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ ÀÁÎ ×ÀÑÒÈÍÓ ÁÓÄÈÍÊÓ Â 
ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍІ ÌІÑÒÀ. (093) 460-11-11  

 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  

 Opeíäà ìàãàçèíó íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó ç îáëàäíàííÿì, 45 êâ.ì 
äîã. (067) 714-56-21  

 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  

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

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

6.3 ÁÓÄIÂÅËÜÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 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  

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

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

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

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

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

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

 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  

 Âèâîçèìî áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, çâ³ëüíÿºìî êâàðòèðè, ñàðà¿, äåìîí-
òàæ áóä³âåëü. (067) 889-91-69  

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

 ÂÈÊÎÍÓªÌÎ ÇÅÌÅËÜÍІ ÐÎÁÎÒÈ, ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍІ, ÊÎ-
ÏÀÍÍß ÒÐÀÍØÅÉ ÒÀ ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. (063) 893-11-97, ÂІÊÒÎÐ  
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 ÄÅÌÎÍÒÀÆÍІ ÐÎÁÎÒÈ ÁÓÄÜ-ßÊÎ¯ ÑÊËÀÄÍÎÑÒІ. ÏÎÌІÐÍІ 
ÖІÍÈ. (063) 893-11-97, ÂІÊÒÎÐ  

 ÊËÀÄÊÀ ÖÅÃËÈ, ÁÅÒÎÍÍІ ÐÎÁÎÒÈ. (067) 253-44-69  

 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  

 Ðåìîíò êàì³í³â, ï³÷îê, äèìîõîä³â, îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. 
(098)225-26-81, (093)560-79-67  

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

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

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

 «Ï³ä êëþ÷» åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. (097) 
817-02-87  

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

 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  

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

 Äîìàøí³é ìàéñòåð: åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, ïëèòêà òà ³íø³ «÷îëîâ³÷³ 
äð³áíèö³». (096) 400-60-54  

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

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

 Îáëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá. 
Âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí (096) 603-21-21  

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

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

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

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

 Øïàòë³âêà, ôàðáóâàííÿ, øïàëåðè. Íåäîðîãî. (067) 589-61-05, 
Ãàëÿ  

 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  

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

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

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

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

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

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

 «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  

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

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

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

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

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

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

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

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

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, ВСЕ ДЛЯ 
ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Ïåíàë, ñåðâàíò,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  

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

 Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2õ1ì, óòåïëåí³ ...................... äîã. ........ (093) 061-83-70  

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

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

 Ïðîäàì, êóïëþ, â³äðåì.ïðàë.ìàøèíè ............. äîã. ........ (063) 777-76-00  

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

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

 Õîëîäèëüíèê á/â, õîð.ñòàí ........................... äîã. ........ (097) 212-77-20  

 Õîëîäèëüíèê, ãàç. êîëîíêó, êèëèìè............ ï³âö³íè ........ (098) 621-60-96  

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  

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

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

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

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

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

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

 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  

 Ãàçîâó ïëèòó .............................................. äîã. ........ (067) 166-63-52  

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

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

 Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31  

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

 Êð³ñëî ðîçêëàäíå, øê³ðÿíèé äèâàí ................ äîã. ........ (098) 324-21-13  

 Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29  

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

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

 Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11  

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

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

 Ïàÿëüíèê, îëîâî, êàí³ôîëü, ïðèïîé ............... äîã. ........ (067) 166-65-77  

 Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63  

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

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

 Ïðàë/ìàø ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74  

 Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49  

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

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

 Õîëîäèëüíèê, õîðîøèé, ðîáî÷èé ................... äîã. ........ (068) 316-32-18  

 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  

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

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

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

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

 100% 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  

БУДІВНИЦТВО

508516
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513675

513816

513816

513911
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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  

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

8.3 ÊÓÏËÞ  

 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  

TPAКТОРИ  ДТЗ 
Навісне обладнання 
Безкоштовна доставка по обл 
Немирівське шосе, 107

(096)388-44-00, (067)431-08-34  

MOTOБЛОКИ. 
Навісне обладнання 
Безкоштовна доставка по обл 
Немирівське шосе, 107

(096)388-44-00, (067)431-08-34  

508516

514202

 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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

 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  

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

8.6 ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ  

 Ãóìà, äèñêè 13,14,15, á/â,â³äì.ñò ................. äîã. ........ (067) 793-68-25  

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  

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

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

АВТО, МОТО

РОБОТА, ПОСЛУГИ

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

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

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

 Âîä³é íàâàíòàæóâà÷à. Âàíòàæíèê. (067) 380-38-41  

 ÂÎÄІ¯ ÊÀÒÅÃÎÐІ¯ «Å» ÍÀ ÀÂÒÎÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. (097) 563-
61-91  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 Êîíäèòåð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï â³ä 11000 
ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Êóõàð íà êîï÷åííÿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 10 äî 22, 3/3, 
ç/ï â³ä 12750 ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

 Êóõàð ï³öè ó ïðîä.ìàã. íà Ñâ.ìàñèâ (Êîð³àòîâè÷³â), ç 8 äî 22, 4/4, 
ç/ï â³ä 10000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 ÊÓÕÀÐ-ÓÍІÂÅÐÑÀË ÇІ ÑÒÀÆÅÌ ÐÎÁÎÒÈ ÍÅ ÌÅÍØÅ 1 ÐÎÊÓ. 
500 ÃÐÍ. Â ÄÅÍÜ, ÂÈÏËÀÒÀ ÙÎÄÅÍÍÎ. (093)647-55-05, 
(097)090-93-94  

 ÏÅÊÀÐ Ó ÌÀÔ. ÐÀÉÎÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÐÈÍÊÓ. ÁÀÆÀÍÎ Ç 
ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. (096) 557-67-62  

 Ïåêàð ó ñóïåðìàðêåò íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï 11000 
ãðí. (096) 871-44-46, Àííà  

 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ â êàôå â ð-í³ Öåíòðàëüíîãî ðèíêó, ãðàô³ê ðîáîòè: 
5/2. Òåðì³íîâî! (097) 251-19-21  

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

 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó, ç 7 äî 19, 3/3, ç/ï 
â³ä 10000 ãðí. (097) 208-29-55, Í³íà Ìèêîë.  

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  

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

 ÎÕÎÐÎÍÈÊÈ. ÂÀÕÒÀ ÂІÍÍÈÖÜÊÀ, ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÒІ. ÆÈÒ-
ËÎ, ÏÐÎ¯ÇÄ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. (096) 785-59-74  

 Îõîðîííèê â ïðèâàòíèé áóäèíîê, êðåìåçíî¿ ñòàòóðè. 500 ãðí/
çì³íà. Äîáà ÷åðåç äâ³. (068) 160-20-78  

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ ÍÀ ÇÀÂÎÄ. ÏÎÄÎÁÎÂÎ ÏÎ Ì. ÂІÍÍÈÖß. (096) 
301-55-75  

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÖІ 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  

513388
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9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

 Äâ³ðíèê òà ïðèáèðàëüíèöÿ â áàãàòîêâàðòèðíèé áóäèíîê. Âèøåíü-
êà, ìîæëèâî ïåíñ³îíåð. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (098) 275-71-28  

 ÆІÍÊÀ ÏÅÍÑІÉÍÎÃÎ ÂІÊÓ ÄËß ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÏÎ ÄÎÌÓ. 2 
ÐÀÇÈ ÍÀ ÒÈÆÄÅÍÜ ÏÎ 4 ÃÎÄÈÍÈ Â ÄÅÍÜ. 300 ÃÐÍ/ÄÅÍÜ. 
Ð-Í ËІÊÀÐÍІ ÞÙÅÍÊÀ. (097) 570-43-77  

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß ÐÎÇÂÀÆÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ Ó ÒÐÖ 
ÌÅÃÀÌÎËË, 15 ÐÎÁÎ×ÈÕ ÇÌІÍ (066) 115-05-60  

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. â Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é, ç 8:00 äî 22:00, 4/4, 
ç/ï -10800 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèííè÷åíêà, ç 8:00 äî 21:00, 7/7, ç/ï - 10000 
ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Âèøåíüêó (Þíîñò³), ç 6:30 äî 22:30, 4/4, 
ç/ï 11400 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷í³é, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç/ï - 10800 
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 12270 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 93à, ç 7:00 äî 22:00, 
7/7, ç/ï - 11950 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), ç 7:00 äî 22:00, 4/4, 
ç/ï - 10000 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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 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), ç 7:30 äî 
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 Â³í.Õóòîðè, ç 7:30 äî 22:00, 
ïîçì³ííî, ç/ï - 10800 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ãåðî¿â Êðóò (Öåíòð.ðèíîê), ç 8 
äî 22, 7/7, ç/ï - 11000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çàìîñòÿíñüêó (ð-í Ëîêîìîòèâó), 
ç 7 äî 22:30, 7/7, ç/ï - 10000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Çåðîâà (ð-í Çàë.âîêçàëó), ç 7:30 
äî 22:00, 4/4, ç/ï â³ä 11100 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ìàñèâ «Ïîëÿíà», ç 8:00 äî 22:00, 
ïîçì³ííî, ç/ï - 10000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Íåêðàñîâà (Öåíòð.ðèíîê), ç 7:30 
äî 22:30, 4/4, ç/ï â³ä 12600 ãðí. (063)506-68-52, Íàòàë³ÿ Ìèêîë.  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Ñòàðå ì³ñòî (Ìàÿêîâñüêîãî), ç 
7:00 äî 22:30, 4/4, ç/ï - 11000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ìàã³ñòðàòñüêà), ç 8:00 äî 
22:00, 4/4, ç/ï â³ä 10200 ãðí. (097) 931-19-22, Â³êòîð³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ãîãîëÿ), ç 8 äî 22, 
7/7, ç/ï - 10000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ë.Òîëñòîãî), ç 7 äî 
22, 4/4, ç/ï - â³ä 10000 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  

 3ÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ (ÏÐÀÖÞÂÀÒÈ ÄÓÃÎÂÎÞ ÑÂÀÐÊÎÞ, 
ÍÀÏІÂÀÂÒÎÌÀÒÎÌ, ÀÐÃÎÍÎÌ). Ç/Ï 15000-20000 ÃÐÍ. (067) 
500-03-93, ÎËÅÊÑÀÍÄÐ  

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

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

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

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

9.10 ÑÏÅÖІÀËІÑÒÈ, ÌÀÉÑÒÐÈ, 
ІÍÆÅÍÅÐÈ  

 ÌÀÉÑÒÅÐ Ç ÏÅÐÅÒßÃÓÂÀÍÍß ÌÅÁËІÂ. Ç/Ï ÂІÄ ÂÈÐÎÁІÒÊÓ 
Ç ÊÎÆÍÎÃÎ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß. (096) 326-20-16  

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

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

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, 
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

 ØÂÀ×ÊÈ, ËÀÁÎÐÀÍÒ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ ÏÎÒÐІÁÍІ ÍÀ ØÂÅÉÍÅ 
ÏІÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ. ÊÂÀËІÔІÊÎÂÀÍІ, Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ. 
ÎÔІÖІÉÍÀ ÂІÄÐßÄÍÎ-ÏÐÅÌІÀËÜÍÀ Ç/Ï, ÇÀËÅÆÍÎ ÂІÄ  
ÂÈÐÎÁІÒÊÓ (ËІÊÀÐÍßÍІ, ÂІÄÏÓÑÊÍІ). ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ 
ÇÃІÄÍÎ ÂÈÐÎÁÍÈ×ÎÃÎ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍÍß. (098) 749-10-10  

 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 ïî ðåìîíòó îäÿãó. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. (097) 792-79-21  

 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  

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ  

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

9.22 ÐІÇÍÅ  

 Áåçêîøòîâíèé á³çíåñ ç âèñîêèì çàðîá³òêîì äëÿ ï³äïðèºìö³â. 
(096) 536-38-74  

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

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

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

 Äîãëÿíó ñàìîòíþ, õâîðó ïîõèëîãî â³êó ëþäèíó. Ìàþ ä/ð. 
Ëþäÿí³ñòü ãàðàíòóþ. (050) 587-39-45  

 ÆІÍÊÀ 64 ÐÎÊÈ, ØÓÊÀª ÐÎÁÎÒÓ, ÌÎÆËÈÂÎ ÄÎÃËßÄ ÇÀ 
ËÞÄÜÌÈ ÏÎÕÈËÎÃÎ ÂІÊÓ. ÄÎÑÂІÄ ÐÎÁ. (097)539-46-61, 
(093)947-43-54  

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  

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА ТА АУДИО
/ВІДЕО ТЕХНІКА  

12.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Ñåíñîðíèé òåëåôîí Ìåéçó, õîð.ñòàí ....... 1500ãðí. ........ (067) 152-98-79  

12.2 ÊÓÏËÞ  

 Íîóòáóê, ïëàíøåòè, ò/â ................................ äîã. ........ (097) 313-69-31  

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. (096) 653-85-24  

13.3 ÏÎØÈÒÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒ ÎÄßÃÓ  

 Ïðîäàì íîâ³ æ³íî÷³ ñàïîãè, íàòóðàëüíà øê³ðà òà íàòóðàëüíå õóòðî, 
ð.40. 900 ãðí. (066) 670-74-81  

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

 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  

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

 Êàðòèíè, 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  

 Êóïëþ ãàíòåë³, ãèð³, ãðèô äëÿ øòàíãè, äèñêè äëÿ øòàíãè, ÷îâåí 
ãóìîâèé. Ñåéô á/â (063) 292-56-89  

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

17. ТВАРИНИ  
17.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 A ÿ ïðîäàì äåêîðàòèâíîãî 1 êðîëèêà ç êë³òêîþ, ï³äðîùåíèé. Ö³íà 
300 ãðí. (096)45897-54  

 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 êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³¿ Ê15 ¹039735 
âèäàíèé 30.06.2015 ðîêó ÂÕÏÒÓ ¹5 ì.Â³ííèöÿ íà ³ì’ÿ Äàõíîâñü-
êîãî Âàäèìà Âàëåð³éîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó ç äîäàòêîì äî àòåñòàòó íà 
³ì’ÿ Ðåçíè÷åíêà Ðîìàíà Â³êòîðîâè÷à ïðî çàê³í÷åííÿ ó 1993 ðîö³ 
ë³öåþ ¹142 ì.Êèºâà, ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè íà ³ì‘ÿ Ãàðë³íñüêî¿ Çëàòè 
Þð³¿âíè, ¹ 678637. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ ¹792 â³ä 25.06.1998 
ð. íà ³ì’ÿ Ñèäîðåíêî Î.ª., Ñèäîðåíêî Î.Â., Ñèäîðåíêî Í.Î., 
Ñèäîðåíêî Ñ. Î. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

512992

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  

 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  

 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  

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

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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У 2021 році у музеї-садибі Ко-
цюбинського провели масштабні 
ремонтно-реставраційні роботи. 
Оновили головні меморіальні 
будівлі — хату, де народився 
письменник, а також комору та 
сторожку, які родина Коцюбин-
ських використовувала у госпо-
дарстві. За словами директора 
музею Лариси Кравченко, саме 
проведені відновлювальні робо-

ти допомогли будинку вистоя-
ти під час ворожого ракетного 
обстрілу Вінниці 14 липня. Від-
ремонтовано й адмінбудівлю 
музею.
Зараз літературно-меморіальний 
музей Михайла Коцюбинського 
працює в дистанційному режи-
мі, проводить онлайн-марафон 
«Знайомі незнайомці», онлайн-
виставки тощо. Під час заходів усі 

бажаючі можуть дізнатись мало-
відомі факти про письменника, 
його родину та друзів.
На жаль, колективу музею 
не вдалося урочисто відзначити 
поважну 95 річницю свого за-
кладу — у час війни не до свят-
кувань. За словами керівництва, 
заклад відкриють для відвідува-
чів після завершення реставрації 
та бойових дій в Україні.

Завдяки реставрації музей вистояв 14 липня

²ÑÒÎÐ²ß

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

Ìèõàéëî Êîöþ-
áèíñüêèé — îäíà 
ç íàéÿñêðàâ³øèõ ³ 
íàéñâîºð³äí³øèõ 

ïîñòàòåé â óêðà¿íñüê³é òà óñ³é 
ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ ê³íöÿ Õ²Õ òà 
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ.

Æèòòºâèé ³ òâîð÷èé øëÿõ Ñîí-
öåïîêëîííèêà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé 
ç Â³ííè÷÷èíîþ. Ïîíàä äåñÿòü 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ øàíîáëèâî çáåð³ãàþòü 
ïàì’ÿòü ïðî ïåðåáóâàííÿì ïèñü-
ìåííèêà àáî éîãî ñ³ì’¿. Ñåðåä 
íèõ: Çàðâàíö³, Ðàä³âö³, Áàð, 
Êëåìá³âêà, Øàðãîðîä, Ëîïà-
òèíö³, Ìèõàéë³âêà, Êóêàâêà, 
Ñòàí³ñëàâ÷èê, Ïèê³â. Áàãàòî 
íåçàáóòí³õ ïîä³é æèòòÿ ïèñü-
ìåííèêà ïîâ’ÿçàí³ ç Êàì’ÿíöåì-
Ïîä³ëüñüêèì.

Àëå ñåðåä óñ³õ öèõ ì³ñöü º îäíå 
îñîáëèâå, ÿêå âæå äàâíî ñòàëî 
íàö³îíàëüíîþ ñâÿòèíåþ íàøî-
ãî íàðîäó — íåâåëèêèé áóäè-
íîê ó Â³ííèö³, äå 158 ðîê³â òîìó 
íàðîäèâñÿ ïèñüìåííèê ³ ïðî-
æèâ ç ïåðåðâàìè äî 1897 ðîêó, 
à ÷åðåç 30 ðîê³â ï³ñëÿ â³ä’¿çäó, 
8 ëèñòîïàäà 1927 ðîêó, òóò áóâ 
óðî÷èñòî â³äêðèòèé ë³òåðàòóðíî-
ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ì. Ì. Êî-
öþáèíñüêîãî, ÿêèé ñòàâ ïåðøèì 
â Óêðà¿í³.

ХУТІР ДІДА АБАЗА
Öþ ÷àñòèíó çåìë³, íà ÿê³é çà-

ðàç çíàõîäèòüñÿ ìóçåé, ïðèäáàâ 
ùå ó 20-õ ðîêàõ 19 ñòîë³òòÿ ä³ä 
ïèñüìåííèêà Ìàêñèì Àáàçà òà 
ïîáóäóâàâ õóò³ð, íàçâàâøè éîãî 
Àáàç³âêîþ.

— Õóò³ð çàéìàâ ïëîùó â³ä çà-
ë³çíè÷íîãî âîêçàëó äî Ï³âäåííî-
ãî Áóãó, â³í íàðàõîâóâàâ äåâ’ÿòü 
õàò, — ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà Êðàâ-
÷åíêî, äèðåêòîð ìóçåþ Ì. Êî-
öþáèíñüêîãî. — Õàòà, ó ÿê³é 
íàðîäèâñÿ Ìèõàéëî Êîöþáèí-
ñüêèé, ðàí³øå áóëà êëóíåþ, ÿêó 
çãîäîì ïåðåáóäóâàâ Ìàêñèì Àáà-
çà òà â³ääàâ íà ïîñàã ìàéáóòí³é 

ìàòåð³ ïèñüìåííèêà. Õàòà ä³äóñÿ 
ïèñüìåííèêà íå çáåðåãëàñÿ.

Áàòüêî ïèñüìåííèêà, Ìèõàéëî 
Ìàòâ³éîâè÷, áóâ äð³áíèì äåð-
æàâíèì ñëóæáîâöåì (ãóáåðí-
ñüêèì ñåêðåòàðåì). Â³ä ïðèðîäè 
ëþäèíà íåñïîê³éíà, â³í íå òåð-
ï³â óòèñê³â íà÷àëüñòâà é òîìó 
çìóøåíèé áóâ ÷àñòî çì³íþâàòè 
ðîáîòó. Òîæ ñ³ì’¿ äîâîäèëîñÿ 
ìàíäðóâàòè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå.

Ñâî¿ì âèõîâàííÿì Ìèõàéëî 
çîáîâ’ÿçàíèé ìàòåð³, Ãëèêåð³¿ 
Ìàêñèì³âí³, ÿêà ïîõîäèëà ç 
àðèñòîêðàòè÷íèõ ðîä³â — ïîëü-
ñüêîãî (ïî ìàòåðèí³é ë³í³¿) ³ 
ìîëäàâñüêîãî (ïî áàòüêîâ³é). 
Â³ä íå¿ â³í óñïàäêóâàâ «òîíêó 
äóøåâíó îðãàí³çàö³þ», «ëþáîâ 
³ ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè».

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Êîöþáèí-
ñüê³ ïðîäàëè õàòó ³ ñàäèáó 
ó 1897 ðîö³, âè¿æäæàþ÷è äî ×åð-
í³ãîâà, áóäèíîê ìàâ ê³ëüêîõ 
âëàñíèê³â. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ 
ðîê³â áóäèíîê íå ðåìîíòóâàëè 
³ ë³âà ïîëîâèíà éîãî çîâñ³ì çà-
âàëèëàñÿ. Â ïðàâ³é, íàï³âçðóé-
íîâàí³é ïîëîâèí³ é äîáóäîâ³ 
ìåøêàëî òðè ðîäèíè.

Íà òåðèòîð³¿ ñàäèáè, êð³ì áó-
äèíêó, çáåðåãëèñÿ êîìîðà, ñòî-
ðîæêà. Ó ñàäó ðîñòóòü ëèïè, â³ê 
ÿêèõ ñÿãàº 300 ðîê³â, ãðóø³-ãëå-
êè, ïîñàäæåí³ ä³äîì ïèñüìåííè-
êà Ìàêñèìîì Àáàçîþ, à ùå ïðè-
âåçåí³ Ìèõàéëîì Ìèõàéëîâè÷åì 
³ç Êðèìó òàìàðèñê ³ ìàãîí³ÿ ïà-
äóáîëèñòà. Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ 
ñàäèáè º ñóáòðîï³÷í³ àãàâè, ÿê³ 
ëþáèâ ïèñüìåííèê.

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ 
ЛІТЕРАТУРНО-
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ

Ó 1920-ò³ ëåêòîð óêðïåäòåõí³-
êóìó Î. Â. Òðîöþê ðàçîì ç³ ñòó-
äåíòàìè ðîçøóêàâ áóäèíî÷îê, 
â ÿêîìó æèëà ñ³ì’ÿ Êîöþáèí-
ñüêèõ. Âçèìêó 1925 ðîêó ìîëîä-
øèé áðàò ïèñüìåííèêà — Õîìà 
Ìèõàéëîâè÷ ïðè¿õàâ ó ñâî¿õ 
ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ äî Â³ííèö³. 
Â³í çâåðíóâñÿ äî øêîëè ³ìåí³ 
Ì. Êîöþáèíñüêîãî, ùîá ïðè-

âåðíóòè óâàãó äî áóäèíî÷êà. 
Õîìà Êîöþáèíñüêèé ïëàíó-

âàâ ñòâîðèòè ç êîëèøíüî¿ ñàäè-
áè Êîöþáèíñüêîãî çàïîâ³äíèê 
ç íèçêîþ äèòÿ÷èõ êóëüòóðíèõ 
óñòàíîâ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é çàäëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ òâîð-
÷îñò³ Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî.

Ðåìîíòí³ é ðåñòàâðàö³éí³ ðî-
áîòè ðîçïî÷àëèñÿ ñàìå ï³ä êåð³â-
íèöòâîì áðàòà ïèñüìåííèêà. ßê 
äáàéëèâèé òà åíåðã³éíèé ãîñïî-
äàð â³í ä³ñòàº íåîáõ³äí³ ìàòåð³à-
ëè, â³äíîâëþº áóäèíîê òà ñàäîê. 
Éîãî ãîðä³ñòþ áóëè êâ³òè.

Âîñüìîãî ëèñòîïàäà 1927 ðîêó 
Õîìà Êîöþáèíñüêèé óðî÷èñòî 
â³äêðèâàº Â³ííèöüêèé ë³òå-
ðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé 
Ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî, ïåðøèé 

â Óêðà¿í³. Â³í ç ðîäèíîþ ñïî-
÷àòêó ìåøêàâ ó äâîõ ³ç ï’ÿòè 
ê³ìíàò ìóçåþ, ïîò³ì îñåëèâñÿ 
â àäì³íáóä³âë³ çàêëàäó. Ó õàò³, äå 
íàðîäèâñÿ ïèñüìåííèê, âïåðøå 
ïîáà÷èëà ñâ³ò äîíüêà Õîìè — 
Ìèõàéëèíà Õîì³âíà Êîöþáèí-
ñüêà, óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðîçíà-
âèöÿ, ïåðåêëàäà÷êà. 

Ó 1934 ðîö³ äèðåêòîðîì ìó-
çåþ ïðèçíà÷àþòü íàéìîëîäøîãî 
ñèíà ïèñüìåííèêà Ðîìàíà Êî-
öþáèíñüêîãî, àëå çãîäîì â³í 
ïîòðàïèâ ï³ä ïðåñ ïîë³òè÷íèõ 
ðåïðåñ³é òîãî ÷àñó. Äàë³ ìóçå-
ºì êåðóâàâ Îëåêñàíäð Ëåâà-

ХАТА НА ХУТОРІ ДІДА АБАЗА. 
МУЗЕЮ КОЦЮБИНСЬКОГО — 95! 
Ювілей  У невеликому будинку 
посеред Вінниці народився і жив 
класик української літератури Михайло 
Коцюбинський. Восьмого листопада 
1927 року у садибі відкрили музей, який 
став першим літературно-меморіальним 
музеєм в Україні. Журналісти RIA 
відвідали музей у його 95-річний ювілей 
та дізналися чимало цікавого про садибу 
та її знаних мешканців

äà — óêðà¿íñüêèé äðàìàòóðã, 
ïèñüìåííèê òà ê³íîñöåíàðèñò, 
ÿêîãî çãîäîì çààðåøòóâàëè ÿê 
âîðîãà íàðîäó.

— Ç³ ñïîãàä³â Îëåêñàíäðà Ëå-
âàäè ìè ä³çíàºìîñÿ, ùî ìóçåé 
ó 1930–1940 ðð. áóâ öåíòðîì 
ìèñòåöüêîãî æèòòÿ Â³ííèö³, — 
êàæå Ëàðèñà Êðàâ÷åíêî. — 
Òóò áàçóâàëîñÿ ë³òåðàòóðíå 
îá’ºäíàííÿ, äî ÿêîãî âõîäèëè 
ïîåòè, ïðîçà¿êè, ë³òåðàòóðîç-
íàâö³. Äî ìóçåþ ïðèõîäèëè ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ, òóò îðãàí³çîâóâà-
ëèñÿ ë³òåðàòóðí³ çáîðè, âå÷îðè, 
äèñêóñ³¿, âèñòàâè ì³ñöåâîãî òà 
ãàñòðîëþþ÷èõ òåàòð³â.

Ó ñêëàäí³ ðîêè îêóïàö³¿ çà ÷à-
ñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÷àñòèíà 
ïðåäìåò³â ìóçåéíî¿ êîëåêö³¿ áóëà 
âòðà÷åíà, à â ñàìîìó ïðèì³ùåíí³ 
çàãàðáíèêè âëàøòóâàëè àâòîðå-
ìîíòíó ìàéñòåðíþ. 

Ìóçåé â³äâ³äóâàëè â³äîì³ óêðà-
¿íñüê³ ïèñüìåííèêè, ñåðåä ÿêèõ 
Ïàâëî Òè÷èíà, Âîëîäèìèð Ñî-
ñþðà, Àíäð³é Ìàëèøêî, Ìàêñèì 
Ðèëüñüêèé, Ìèõàéëî Ñòåëüìàõ 
òà ³íø³. Â³ííèöüêèé ë³òåðàòóðíî-
ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ì. Ì. Êî-
öþáèíñüêîãî ñòàâ ìåòîäè÷íèì 
öåíòðîì äëÿ ë³òåðàòóðíèõ ìóçå¿â 
îáëàñò³.

ОЧІЛЬНИКИ МУЗЕЮ
Ó ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè 

çàêëàä î÷îëþâàëè çíàí³ ä³ÿ÷³ 
êóëüòóðè. Ç 1994 ïî 1997 ð³ê 

äèðåêòîðîì Â³ííèöüêîãî ìó-
çåþ Êîöþáèíñüêîãî áóâ ïðè-
çíà÷åíèé çàñëóæåíèé ïðàö³â-
íèê êóëüòóðè Óêðà¿íè Âàñèëü 
Öèãàíþê. Çà éîãî êåð³âíèöòâà 
ïîæâàâèëàñü íàóêîâà ðîáîòà çà-
êëàäó, ïðîâåäåíå îíîâëåííÿ ñàäó 
òà íàñàäæåííÿ ìîëîäèõ äåðåâ. 
Äî 70-ð³÷÷ÿ ìóçåþ Âàñèëü Öè-
ãàíþê ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Þð³ºì 
Ãóìåíþêîì âèäàþòü êíèãó «Íà-
ðîäîçíàâ÷³ ìîòèâè â òâîð÷îñò³ 
Ì. Êîöþáèíñüêîãî».

Ç 1998 ïî 2017 ðð. ìóçåé î÷î-
ëèâ çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ 
Óêðà¿íè Ôåä³ð Ïàí÷óê. Çà 19 ðî-
ê³â äèðåêòîðñòâà Ôåäîðà Ïàí-
÷óêà çàêëàä ñòàâ îñåðåäêîì äëÿ 
òâîð÷î¿ ³íòåë³ãåíö³¿ Ïîä³ëëÿ, ïî-
êðàùóºòüñÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-
íà áàçà, íàóêîâà òà âèñòàâêîâà 
ðîáîòà.

Ç 2018 ðîêó ìóçåé î÷îëþº Ëà-
ðèñà Êðàâ÷åíêî. Ï³ä ¿¿ êåð³âíè-
öòâîì ïðîâîäèòüñÿ íàóêîâà òà 
ïîøóêîâà ðîáîòà íàä ñòâîðåí-
íÿì íîâî¿ ñó÷àñíî¿ ³íòåðàêòèâíî¿ 
åêñïîçèö³¿.

×èìàëèõ çóñèëü äîêëàëà Ëà-
ðèñà Êðàâ÷åíêî äî ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíòó òà ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòêè 
³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ 
«Ñàäèáà ïèñüìåííèêà ³ ãðîìàä-
ñüêîãî ä³ÿ÷à Ì. Ì. Êîöþáèí-
ñüêîãî», à òàêîæ êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³â-
ë³. Íà ö³ ðîáîòè çàêëàä î÷³êóâàâ 
ïîíàä 50 ðîê³â.

Çàðàç ìóçåé ïðàöþº 
â äèñòàíö³éíîìó 
ðåæèì³, ïðîâîäèòü 
îíëàéí-ìàðàôîí 
«Çíàéîì³ íåçíàéîìö³», 
îíëàéí-âèñòàâêè òîùî

Реставрації заклад очікував 50 років. Під час ремонту 
у музеї Коцюбинського натрапили на першу дошку з назвою 
закладу за 1927 рік

На території садиби, крім будинку, збереглися комора, сторожка. У саду ростуть липи, вік 
яких сягає 300 років, груші-глеки, посаджені дідом письменника Максимом Абазою
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— Ó íàñ îáëàøòîâàíå óêðèò-
òÿ. Âîíî íåâåëè÷êå, àëå äàº íàì 
íàä³þ íà òå, ùî âîíî íàñ çáåðå-
æå, — êàæå íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ 
ãîëîâà ÎÑÁÁ íà Êîöþáèíñüêîãî 
Îêñàíà Ìåçåíåâà.

¯õí³é áóäèíîê çíàõîäèòüñÿ 
âïðèòóë äî ïëîù³ Ïåðåìîãè. ² 
ìåøêàíö³ íàòåðï³ëèñÿ æàõó, êîëè 
ðîñ³ÿíè 14 ëèïíÿ îáñòð³ëÿëè Áó-
äèíîê îô³öåð³â.

— Ç ïåðøèõ òðüîõ ï³ä’¿çä³â ïî-
âèë³òàëè â³êíà, ðàçîì ³ç ðàìàìè. 
Ïîêð³âëþ ïîáèëî îñêîëêàìè. Óñå 
öå ïàäàëî ïåðåõîæèì íà ãîëîâè. 
Àëå íàøå óêðèòòÿ âèòðèìàëî. Âñ³, 
õòî òóò áóâ, çàëèøèëèñÿ æèâèìè 
é çäîðîâèìè, — êàæå Ìåçåíåâà.

Ïåðåä íàñòàííÿì çèìè ìåø-
êàíö³ öüîãî áóäèíêó âèð³øèëè, 
ùî ðàçîì ç óêðèòòÿì â áóäèíêó 
áóäå ä³ÿòè ùå é ïóíêò îá³ãð³âó, 

äëÿ ÿêîãî âæå çàãîòîâèëè áóð-
æóéêó òà ãåíåðàòîð.

УКРИТТЯ НАЧЕ «КВАРТИРА» ЗІ 
ЗРУЧНОСТЯМИ

Îêñàíà Ìåçåíåâà îï³êóºòüñÿ 
áóäèíêîì, ÿêîìó áëèçüêî 80 ðî-
ê³â. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ÷àñ-
òèí íà ÷îòèðè é ï’ÿòü ïîâåðõ³â, 
çàãàëîì ðîçðàõîâàíèé íà â³ñ³ì 
ï³ä’¿çä³â.

Òóò äîñ³ ë³êâ³äîâóþòü íàñë³äêè 
ðàêåòíîãî îáñòð³ëó ïëîù³ Ïå-
ðåìîãè: çà ñïðèÿííÿ ì³ñüêðà-
äè ì³íÿþòü ïîêð³âëþ òà â³êíà 
ó ï³ä’¿çäàõ, áëàãîä³éí³ îðãàí³çàö³¿ 
äîïîìîãëè ìåøêàíöÿì áóäèíêó 
çàì³íèòè âèáèò³ â³êíà ó êâàðòè-
ðàõ.

Ïðÿìóºìî äî óêðèòòÿ, ÿêå òóò 
â îäíîìó ç ï³äâàë³â. Ï³ñëÿ ñõîä³â 
«õîâàºòüñÿ» äåùî ò³ñíå ïðèì³-
ùåííÿ ç íèçüêîþ ñòåëåþ. Àëå òóò 
÷èñòî, à ó ïîâ³òð³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ 
òðàäèö³éíèõ çàïàõ³â ï³äâàë³â — 

êàíàë³çàö³¿, âîãêîñò³ òà ïë³ñíÿâè.
— Ìè ïî÷àëè çàéìàòèñÿ 

öèì ïðèì³ùåííÿì ùå çàäîâãî 
äî â³éíè. Ó 2016 ðîö³ ïîì³íÿëè 
òðóáè õîëîäíîãî ³ ãàðÿ÷îãî âî-
äîïîñòà÷àííÿ. Çðîáèëè ê³ìíàòó, 
ùîá ïðèáèðàëüíèöÿ ìàëà òåïëå 
ì³ñöå, äå ïåðåâäÿãíóòèñÿ âçèì-
êó, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ÎÑÁÁ 
Îêñàíà Ìåçåíåâà. — Ç íàñòàííÿì 
âåëèêî¿ â³éíè ÿ ïîâí³ñòþ ïåðå-
êëþ÷èëàñÿ íà òå, ùîá öå ïðè-
ì³ùåííÿ ïåðåðîáèòè ï³ä óêðèòòÿ.

Ïî÷àëè ç ïðèáèðàííÿ. Ïîò³ì 
ëþäè ïîçíîñèëè ó ï³äâàë òåïë³ 

ðå÷³ òà ñò³ëüö³. Çãîäîì ðîáèëè 
ñòÿæêó ï³äëîãè. Âëàñíîðó÷ ïî-
òèíüêóâàëè òà ïîôàðáóâàëè ñò³íè.

Òåïåð ¿õíº óêðèòòÿ ïîä³ëåíî 
íà ê³ìíàòè. Â ³ìïðîâ³çîâàí³é 
«äèòÿ÷³é» º çàáàâêè äëÿ ä³òåé. ª 
ñâîºð³äíà «â³äïî÷èâàëüíÿ» ç âå-
ëèêèì äèâàíîì, íà ÿêîìó ìîæíà 
íå ò³ëüêè ïðèñ³ñòè, à é ëÿãòè. Òóò 
òàêîæ º òåëåâ³çîð, åëåêòðî÷àé-
íèê, çàïàñ õàð÷³â ³ âîäè, àïòå÷êà 
òà áàãàòî ³íøîãî.

— Çàâäÿêè ïåðåìîç³ íà êîíêóð-
ñ³ â³ä «Ïîä³ëüñüêî¿ ãðîìàäè» ìè 
îòðèìàëè äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 
³ çà ö³ êîøòè çðîáèëè â óêðèò-

УКРИТТЯ, ЯКЕ ВИТРИМАЛО ОБСТРІЛ 
14 ЛИПНЯ. ЯК ЙОГО ОБЛАШТУВАЛИ?
Убезпечились  Вимушено пройшов 
«контроль якості» прихисток у будинку 
на Коцюбинського. Цей дім, навпроти 
Будинку офіцерів, зазнав суттєвих 
ушкоджень від ракет росіян 14 липня. 
Усі, хто були в найпростішому укритті, 
залишилися живими й здоровими. Що 
має бути в укритті? Ділиться досвідом 
голова ОСББ Оксана Мезенева

ò³ òóàëåò ç ïîìïîþ. ß ââàæàþ, 
ùî öå ïåðøî÷åðãîâà ð³÷, àäæå 
êîëè ëþäè â ñòðåñ³, òî é ä³òè, 
é äîðîñë³ — âñ³ì äóæå õî÷åòüñÿ 
â òóàëåò, — ãîâîðèòü Ìåçåíåâà.

² äî òîãî æ, â óêðèòò³ º áåç-
ïëàòíèé ²íòåðíåò: éîãî ïðîâ³â 
ì³ñöåâèé ïðîâàéäåð «Åâåðåñò». 
Ãîëîâà ÎÑÁÁ êàæå, ùî öåé Wi-
Fi äëÿ íèõ áåçîïëàòíèé, ïîêè 
òðèâàòèìå â³éíà.

«ЦЕЙ ПРИХИСТОК ЩЕ Є КУДИ 
РОЗШИРЯТИ»

Ç ¿õíüîãî óêðèòòÿ º òðè âõîäè-
âèõîäè, ùî ãîëîâà ÎÑÁÁ ââàæàº 
«äóæå ö³ííîþ îñîáëèâ³ñòþ öüîãî 
ïðèì³ùåííÿ».

— Áî ìè â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çìî-
æåìî âèáðàòèñÿ ç öüîãî óêðèòòÿ. 
Áà á³ëüøå, ï³ä óêðèòòÿ ìè ïåðå-
îáëàäíàëè ò³ëüêè îäèí ï³äâàë. 
À òàêèõ ï³ä íàøèõ áóäèíêîì º 
ùå ñ³ì! Òîáòî, ìè ìîæåìî ñóò-
òºâî ðîçøèðèòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
ñõîâêó, — êàæå Îêñàíà Ìåçåíåâà.

² äî ñëîâà, öå ïî÷àëè ðîáèòè 
é ñàì³ ìåøêàíö³.

— Îäíà æ³íêà, â ÿêî¿ áóëà îä-
íîð³÷íà äèòèíà, ïåðåîáëàäíàëà 
îäíó ç êîìîð ó ï³äâàë³ ï³ä ê³ì-
íàòó: ïîñòàâèëà äèâàí, òåëåâ³çîð, 
ïîñòåëèëà ë³íîëåóì íà ï³äëîãó, 
ìè äîïîìîãëè ïîá³ëèòè ñò³íè òà 
ïðîâåñòè îñâ³òëåííÿ. Òàì ó ïåð-

ø³ äí³ â³éíè âîíà ç äèòèíîþ ³ 
íî÷óâàëà. Áî òîä³ í³÷îãî íå áóëî 
çðîçóì³ëî, é òðèâîãè áóëè çíà÷íî 
÷àñò³øå. Íå òàê, ÿê çàðàç, — êàæå 
Ìåçåíåâà.

Êð³ì ïåðñïåêòèâè ðîçøèðåí-
íÿ, â ÎÑÁÁ âæå ïðàöþþòü â íà-
ïðÿìêó òîãî, ùîá çðîáèòè ïóíêò 
îá³ãð³âó â óêðèòò³.

— Ìè îòðèìàëè ðåêîìåíäàö³¿ 
â³ä ì³ñüêðàäè, ùî ïîòð³áíî çðî-
áèòè ïóíêò òèì÷àñîâîãî îá³ãð³âó, 
íà âèïàäîê àâàð³éíèõ â³äêëþ÷åíü 
ñâ³òëà, ãàçó òà îïàëåííÿ. Îáãî-
âîðèëà öå ç ìåøêàíöÿìè, ³ ìè 
âèð³øèëè, ùî òðåáà ïðèäáàòè 
ãåíåðàòîð (ïîòóæí³ñòü äî 3 êÂò, 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü — àâò.) òà áóð-
æóéêó, — êàæå ãîëîâà ÎÑÁÁ.

Ìåøêàíö³ íà öå ïîãîäèëèñÿ é 
òîìó, êàæå Îêñàíà Ìåçåíåâà, ùî 
ì³ñüêðàäà ïîîá³öÿëà êîìïåíñóâà-
òè 50% âèòðàò íà ïóíêò îá³ãð³âó 
ðåìîíòîì ó áóäèíêó.

— Áóðæóéêà ó íàñ ïîêè íå ï³ä-
êëþ÷åíà. Ì³ðêóºìî íàä òèì, ÿê 
³ êóäè âèâåñòè äèìîõ³ä. Ãåíåðà-
òîð âæå º. Ìè éîãî óâ³ìêíåìî, 
êîëè áóäå íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ ç³ 
ñâ³òëîì, — ãîâîðèòü ãîëîâà ÎÑÁÁ 
Îêñàíà Ìåçåíåâà. — Óêðà¿íöÿì 
âñå ï³ä ñèëó. Ìè áàãàòî ÷îãî 
íå çíàºìî, áàãàòî ÷îãî íå âì³ºìî. 
Àëå æèòòÿ íàñ â÷èòü. Íàâ³òü ó òà-
êèé ñêëàäíèé òà íåáåçïå÷íèé ÷àñ.

— Що важливо? У пункті обігріву 
обов’язково мають бути ковдри, 
пледи. 14 липня був обстріл. 
На вулиці 25 градусів тепла. Але 
всіх у підвалі трусило: частково від 
прохолоди, частково від стресу. Ці 
ковдри нам стали у нагоді: люди 
у них куталися, пили гарячий чай 
і заспокоювалися, — каже голова 
ОСББ Оксана Мезенева.
На випадок, якщо в їхньому укритті 
доведеться ночувати — є матраци, 
подушки, каремати, спальники та 
навіть стара армійська розкладач-
ка.
— Наступне — треба мати якийсь 
запас теплих речей. Знову ж таки, 

був обстріл і моя донька вибігла з 
квартири в одній нічній сорочці. 
А тут в укритті й сусіди, і незна-
йомі люди. Добре, що завчасно 
повісили зимові куртки. От в одну 
з них я й одягнула доньку. Тому, 
деякі речі потрібні. Ніхто не знає, 
де і як нас може застати біда, — ра-
дить Оксана.
Крім того, в їхньому укритті є за-
пас як питної, так і технічної води. 
Разом з цим — мінімальний запас 
харчів, які мають довгий термін 
зберігання: печиво, сухарі, галети, 
чай. І ще треба мати одноразовий 
пластиковий посуд.
— В одній із шаф ми зберігаємо 

аптечку, ліхтар, свічки, одноразо-
ві рукавиці. І свисток є. Дивилася 
«Титанік», то там головну герої-
ню фільму, Розу, врятував якраз 
свисток. Поклала його про всяк 
випадок, бо хто його знає, як воно 
буде, — каже голова ОСББ.
— Я вважаю, це для нас серйоз-
ний урок. Що не треба було так 
безтурботно поводитися, коли ві-
йна була далеко. Потрібно було 
вже давно готувати укриття, про 
всяк випадок. Зараз, коли ми вже 
трошки підготувалися, я буду спо-
кійніша, що мій онук, якому чотири 
роки, тут буде в безпеці, — додала 
Оксана Мезенева.

Поради, чим потрібно обладнати укриття

Íèí³ ç óêðèòòÿ 
ðîáëÿòü ïóíêò 
îá³ãð³âó. 
ª áóðæóéêà òà 
ïðèäáàëè ãåíåðàòîð 
çà 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü «Зараз, коли ми вже трошки підготувалися, я спокійніша 

за свого онука», — каже Оксана Мезенева. Укриття в будинку 
в їхньому ОСББ робили з початку повномасштабної війни
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«Îò âèïîâíèëî-
ñÿ âàì 40 ðîê³â — 
â³òàºìî! Íà äîäà÷ó 
äî þâ³ëåþ, ðàäè-
ìî ïðèéìàòè ðàç 

íà äåíü òàáëåòêó àñï³ðèíó. Òîä³ 
³ êðîâ áóäå â íîðì³, ³ òðîìá³â 
íå áóäå, à çíà÷èòü ñåðöåâî-ñó-
äèííà ñèñòåìà áóäå ùå äîâãî ïðà-
öþâàòè áåç çáî¿â». Òàê³ ïîðàäè 
äàâàëè ë³êàð³ ùå ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó, äåÿê³ ë³êàð³ é äîñ³ äàþòü 
òàê³ ïðèçíà÷åííÿ. Íå êàæó÷è 
âæå ïðî ðîäè÷³â, ñóñ³ä³â. Òîìó 
ùî, êîëè òîá³ çà,.. íà ãîðèçîíò³ 
÷åðâîíèìè ë³òåðàìè ìàéîðèòü 
ä³àãíîç «ãóñòà êðîâ», à íàñë³äêè 
çíàþòü óñ³.

Íàñïðàâä³ íåìàº òàêîãî ä³àãíî-
çó, àëå ë³êóâàííÿ º. Ë³êóþòüñÿ 
â³ä òîãî — àñï³ðèíîì (³ ð³çíèìè 
ïðåïàðàòàìè, ä³þ÷à ðå÷îâèíà 
ÿêèõ òà æ ñàìà àöåòèëñàë³öèëîâà 
êèñëîòà). Òîæ äàâàéòå ïîãîâîðè-
ìî ïðî âæèâàííÿ àñï³ðèíó, ÿêèé 
÷àñòî ïðèçíà÷àþòü ïðè «çãóùåí-
í³ êðîâ³» ÷è äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
çà ïðèíöèïîì: «Íàé áóäå, íå çà-
øêîäèòü».

Çîêðåìà ïàòîëîãîàíàòîì Â³êòî-
ð³ÿ Ï’ºö ðîçïîâ³äàº ïðî îäèí âè-
ïàäîê (õî÷à â³í, çâ³ñíî, íå îäèí).

Îòæå äàíî:
×îëîâ³ê 35 ðîê³â, ïðèéìàâ àöå-

òèëñàë³öèëîâó êèñëîòó ó á³ëüø³é 
çà òåðàïåâòè÷íó äîçó (ùå âæèâàâ 
ñïèðòíå, íå ÷àñòî). Ïîòðàïèâ 
ó ñòàö³îíàð ç îçíàêàìè øëóíêî-
âî-êèøêîâî¿ êðîâîòå÷³ (ØÊÊ), 
êë³í³êà: ìåëåíà (÷îðíèé êàë), ãå-
ìàòåìåçèñ (áëþâîòà ç êðîâ’þ). 
Ë³êóâàííÿ êîíñåðâàòèâíå, îïå-
ðàòèâíå. Ðåçóëüòàò — exitus letalis.

Ðîçòèí:
Ìàñèâíà êðîâîòå÷à ç âèðàç-

êè ï³ëîðè÷íî¿ ÷àñòèíè øëóíêà, 

ïðè÷èíà ñìåðò³ ïîñòãåìîðàã³÷-
íà àíåì³ÿ (âíàñë³äîê ãîñòðî¿ àáî 
õðîí³÷íî¿ êðîâîâòðàòè).

— Êðîâ íàçèâàþòü ãóñòîþ, 
êîëè â í³é ï³äâèùåíèé âì³ñò ãå-
ìîãëîá³íó, — ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ 
Ï’ºö. — Àëå ãåìîãëîá³í íå áåðå 
ó÷àñò³ â óòâîðåíí³ òðîìáà. À àñ-
ï³ðèí í³ÿêèì áîêîì íå âïëèâàº 
íà ð³âåíü ãåìîãëîá³íó. À ïðè-
çâåñòè äî âèðàçêè ìîæå.

Ô³ç³îëîã³÷íî ãåìîãëîá³í ìîæå 
áóòè âèùå íîðìè: ïðè âàã³òíîñ-
ò³, ó æèòåë³â âèñîêîã³ð’ÿ, ó ä³-
òåé. À ùå çà äàíèìè ñó÷àñíèõ 
äîñë³äæåíü: òðåíóâàííÿ (ô³çè÷íà 
àêòèâí³ñòü) òåæ ï³äâèùóþòü çà-
ãàëüíó ìàñó ãåìîãëîá³íó, çà ðà-
õóíîê ñòèìóëÿö³¿ åðèòðîïîåçó 
(öå óòâîðåííÿ åðèòðîöèò³â), ùî 
çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü êèñíþ, ÿêèé 
ìîæå ïåðåíîñèòèñÿ êðîâ’þ.

— Íàñïðàâä³, â’ÿçê³ñòü êðîâ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ ïîêàçíèêîì ãåìà-
òîêðèòîì (â³í âèì³ðþºòüñÿ ó â³ä-
ñîòêàõ, öå çíà÷åííÿ ôîðìåíèõ 
åëåìåíò³â (ëåéêîöèòè, òðîìáî-
öèòè, åðèòðîöèòè) ó ïëàçì³ êðî-
â³, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Íîðìà 
äëÿ ÷îëîâ³ê³â 0,40-0,48, äëÿ æ³íîê 
0,36-0,46. Òîáòî, ÷èì â³í á³ëü-
øèé, òèì á³ëüø çì³íåíà â’ÿçê³ñòü.

ßêùî ó âàñ ï³äâèùåíèé ð³âåíü 
ãåìàòîêðèòó, òî â³í êîðèãóºòüñÿ:
 Ïèòíèì ðåæèìîì (1,5-2 ë 

÷èñòî¿ ³ íå ãàçîâàíî¿ âîäè)
 Ô³çè÷íîþ àêòèâí³ñòþ
 Çáàëàíñîâàíèì õàð÷îâèì 

ðàö³îíîì
Äî ðå÷³, ïåðåä òèì ÿê çäàâà-

òè äëÿ àíàë³çó êðîâ — âèïèéòå 
ñêëÿíêó ÷èñòî¿ âîäè.

— ßêùî âàì ïðèçíà÷àþòü àñï³-
ðèí ïðè ï³äâèùåíí³ ãåìîãëîá³íó, 
àáî äëÿ ïðîô³ëàêòèêè òðîìáî-
óòâîðåííÿ, òî ðàäæó ò³êàòè â³ä 
òàêîãî ë³êàðÿ (ëîñïèðèí — öå 
òà æ ñàìà àöåòèëñàë³öèëîâà êèñ-
ëîòà), — ãîâîðèòü ìåäèê.

ЧИ МОЖНА ПОМЕРТИ ВІД 
АСПІРИНУ?

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, 20% ïàö³ºí-
ò³â, ÿê³ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó, 
ó âèñîêèõ äîçàõ (äâ³ òàáëåòêè 
çà ðàç) ïðèéìàþòü àñï³ðèí, ìà-
þòü òàêèé ö³êàâèé ä³àãíîç ÿê — 
«àñï³ðèíîâà âèðàçêà». À 40% òà-
êèõ ïàö³ºíò³â íà äîäà÷ó îòðèìó-
þòü åðîçèâíèé ãàñòðèò. Òîìó ùî 
ñàë³öèëàòè âïëèâàþòü íà ñëèçîâó 
îáîëîíêó øëóíêà, âèêëèêàþòü ¿¿ 
íàáðÿê, ïî÷åðâîí³ííÿ, ó äåÿêèõ 
âèïàäêàõ íåêðîç (â³äìèðàííÿ). 
Òàêîæ ïîøêîäæóºòüñÿ ñò³íêà ñó-
äèí, ³ ÿê íàñë³äîê — êðîâîòå÷à.

— Öåé ïðîöåñ ìîæå áóòè äî-
âîë³ òðèâàëèì, ÿêùî êðîâîòå÷à 
íåçíà÷íà, ³ âèðàçêà íåâåëèêîãî 
ðîçì³ðó, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Ïðè 
öüîìó ïàö³ºíòà ìîæóòü òóðáóâàòè:

á³ëü â åï³ãàñòð³¿ (ïîñåðåäèí³ 
æèâîòà, âèùå ïóïêà ïðèáëèç-
íî íà 10 ñì), íóäîòà (áëþâîòà), 
øâèäêà âòîìëþâàí³ñòü (âíàñë³äîê 
âòðàòè ãåìîãëîá³íó).

Àñï³ðèíîâà âèðàçêà ÷àñòî 
óòâîðþþòüñÿ ïðè ïîºäíàíí³ 
àñï³ðèíó òà ³íøèõ ïðåïàðàò³â, 
çîêðåìà, ïðåäí³çîëîíó. Îòæå, 
ÿêùî ó âàñ º ñêàðãè, ïîòð³áíî 
îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ, 
ùîá íå îïèíèòèñÿ íà ñåêö³éíîìó 
ñòîë³ ðàí³øå ÷àñó.

— Íàéêðàùå, ùî ïàö³ºíò ìîæå 
çðîáèòè äëÿ ñåáå — íå çàéìàòè-
ñÿ ñàìîë³êóâàííÿì, íå ñëóõàòè 
ñóñ³äêó, äâîþð³äíó ò³òêó ³ çíà-
éîìîãî ç ðîáîòè, ÿê³ ïîñò³éíî 
ï’þòü àñï³ðèí, ³ áîäðÿ÷êîì, ³ 
êðîâ ó íîðì³, ³ âçàãàë³ öå æ ïðî-
ñòî àñï³ðèí, — ãîâîðèòü ë³êàðêà 
Àííà Êðóòüêî. — À âè ïðîñòî ïî-
÷èòàéòå â ³íñòðóêö³¿ ïîá³÷í³ ä³¿ 
öèõ ï³ãóëîê ³ çðîçóì³éòå — ëèøå 
âè â³äïîâ³äàëüí³ çà ñâîº çäîðîâ’ÿ. 
Âñ³ì áàéäóæå: ³ ïðîâ³çîðó, ³ ñó-
ñ³äö³ ç êîëåãîþ, ³ íàâ³òü ãóãëó.

Îêðåìî ë³êàð íàãîëîøóº ïðî 
íåáåçïåêó àñï³ðèíó äëÿ ä³òåé. 
Àöåòèëñàë³öèëîâà êèñëîòà äëÿ ä³-
òåé ñìåðòåëüíà — òîìó ùî ìîæå 

ЧОМУ НЕ МОЖНА ПИТИ АСПІРИН, 
ЯКЩО НЕ БУЛО ІНФАРКТУ 
Не треба  Густа кров — це термін, часто 
вживаний серед пацієнтів (особливо 
тих, кому за 40). А ще серед лікарів 
совдепівської закалки (і гугл теж таким 
грішить) популярною є думка — кров 
треба терміново розріджувати, інакше — 
тромби, смерть і все

âèêëèêàòè ñèíäðîì Ðåÿ (ïå÷³í-
êîâó åíöåôàëîïàò³þ ³ ñìåðòü).

ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МОЖНА
— Ðàí³øå àñï³ðèí ïðèçíà÷àëè 

âñ³ì ëþäÿì, ÿê³ õâîð³þòü íà ñåð-
öåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ (ã³-
ïåðòîí³ÿ, ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåð-
öÿ), ëþäÿì ñòàðøå 45–50 ðîê³â 
(áî âîíè íà ï³âäîðîç³ äî ñåðöå-
âî-ñóäèííèõ õâîðîá), ³ ââàæàëî-
ñÿ, ùî öå º ïðîô³ëàêòèêîþ â³ä 
òðîìáîóòâîðåííÿ, òîáòî ³øåì³÷-
íîãî ³íñóëüòó àáî ³íôàðêòó ì³î-
êàðäà, — ãîâîðèòü Àííà Êðóòü-
êî. — Àëå íåùîäàâíî àñîö³àö³ÿ 
êàðä³îëîã³â ïåðåãëÿíóëà ö³ äàí³ 
³ ä³éøëà âèñíîâêó, ùî ðèçèê âè-
íèêíåííÿ øëóíêîâî-êèøêîâèõ 
êðîâîòå÷ á³ëüøèé, í³æ êîðèñòü 
â³ä öüîãî ïðåïàðàòó.

Òîáòî ïðåïàðàò íå òàê ãàðíî 
çàõèùàº â³ä òðîìáîóòâîðåííÿ, 
ÿê âïëèâàº íà ñëèçîâ³ îáîëîíêè 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó, 
âèêëèêàþ÷è ÿçâè, êðîâîòå÷³, ãà-
ñòðèòè ³ âñå òàêå ³íøå. Çâ³ñíî, 
íå âñå òàê ñòðàøíî, êîëè ëþäèíà 
ïðèéìàº éîãî åï³çîäè÷íî, íàïðè-
êëàä, ãîëîâà çàáîë³ëà — êîâòíóëà 
ïàðó ï³ãóëîê. Àëå ÿêùî ëþäèíà 

ïðèéìàº öåé ïðåïàðàò ùîäåííî 
(òàì º ïåâíà äîçà 75 ìã), òî âæå 
ïðîáëåìà. Òîìó çàðàç àñîö³àö³ÿ 
êàðä³îëîã³â, ºâðîïåéñüêà àñîö³-
àö³ÿ, òàêîæ ÂÎÎÇ íå ðàäÿòü çà-
ñòîñîâóâàòè öåé ïðåïàðàò âñ³ì 
ï³äðÿä.

— Éîãî çàñòîñîâóþòü ëèøå ëþ-
äÿì, â ÿêèõ º ïîêàçè â àíàìíåç³, 
òîáòî ò³, õòî ïåðåíåñëè âæå ³í-
ôàðêòè, ³íñóëüòè, àáî â êîãî º ðè-
çèêè òðîìáîóòâîðåííÿ ³ òî ë³êàð 
ìàº ðåòåëüíî ï³ä³áðàòè ïåâí³ ïðå-
ïàðàòè. Áåç ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ 
âñ³ì ïðèéìàòè éîãî íå ïîòð³áíî.

À îò ïðèéîì àñï³ðèíó ïðè âà-
ã³òíîñò³ äîçâîëåíèé, õî÷à â³í ïî-
òð³áåí ëèøå ó ïåâíèõ âèïàäêàõ, 
íàïðèêëàä, ïðè âèñîêîìó ðèçèêó 
ïðååêëàìïñ³¿ (àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåð-
òåíç³¿ ó âàã³òíèõ). Àëå öå ð³øåííÿ 
ïðèéìàº ã³íåêîëîã ï³ñëÿ ïðîâå-
äåííÿ âñ³õ àíàë³ç³â.

— Ïðè êîâ³ä³ àñï³ðèí òåæ 
íå ìîæíà çàñòîñîâóâàòè, êîëè 
º çàãðîçà òðîìáîçó, ÿêèé ñïðè-
÷èíåíèé êîðîíàâ³ðóñîì, ìàþòü 
çàñòîñîâóâàòèñÿ çîâñ³ì ³íø³ ïðå-
ïàðàòè, òîìó ùî òóò çîâñ³ì ³íø³ 
ñõåìè óòâîðåííÿ òðîìáó, — ãî-
âîðèòü ë³êàðêà.

20% ïàö³ºíò³â, ÿê³ 
âïðîäîâæ òðèâàëîãî 
÷àñó ó âèñîêèõ äîçàõ 
ïðèéìàþòü àñï³ðèí, 
ìàþòü ä³àãíîç 
«àñï³ðèíîâà âèðàçêà» 

— Раніше аспірин призначали всім людям старше 45–50 
років. Зараз дійшли висновку, що загроза кровотеч більша, 
ніж ймовірна користь, — говорить лікар Анна Крутько



РЕКЛАМА

505712

Суперінтенсив вивчення англійської — саме для тебе!
ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Âîëîä³ííÿ ÿêîþ ìîâîþ 
íåîáõ³äíî âñ³ì? Êîæåí ïîäó-

ìàâ ïðî àíãë³éñüêó (â Óêðà¿í³ àíãë³é-
ñüêó ìîæóòü çàïðîâàäèòè, ÿê îô³ö³éíó 
ìîâó ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ). Âîëîä³í-
íÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — öå íå ïðî-
ñòî ïëþñèê â ðåçþìå, à îáîâ’ÿçêîâå 
óì³ííÿ äëÿ êîæíîãî, õòî ïðàãíå ö³êàâî¿ 
ðîáîòè, êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ òà ã³äíî¿ 
çàðïëàòè.

Àëå Óêðà¿íà òàê ³ íå ãîâîðèòü àíãë³é-
ñüêîþ. Ìè ïî÷èíàºìî âèâ÷àòè àíãë³é-
ñüêó ç äèòÿ÷îãî ñàäêà, ïîò³ì â øêîë³ 
òà ÂÍÇ, ðåïåòèòîðè, êóðñè, ïðîõîäè-
ìî îíëàéí-íàâ÷àííÿ — àëå îïóñêàºìî 
î÷³, êîëè äî íàñ çâåðòàºòüñÿ ³íîçåìåöü 
íà âóëèö³. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè äîñë³-
äæåííÿ TNS — 89% îïèòàíèõ óêðà¿íö³â 
âèâ÷àëè àíãë³éñüêó ìîâó, ³ ëèøå 18% 
âîëîä³þòü íåþ. Ëèøå êîæåí ï’ÿòèé ìàº 
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³äêðèâàº 
íàì ²íòåðíåò, ñâ³òîâ³ ÇÌ², îñâ³òí³ ïðî-
ãðàìè òà êóðñè, ì³æíàðîäí³ á³áë³îòåêè.

×àñòî ëþäèíà óñå ðîçóì³º àíãë³é-
ñüêîþ, òà ñêàçàòè íå ìîæå — ïñèõî-
ëîã³÷íèé áàð’ºð çàâàæàº. Ìè â÷èìîñÿ 
÷èòàòè, ñëóõàòè, ïèñàòè àíãë³éñüêîþ, 
à ãîâîðèòè — í³. Â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ, 
à íå óñï³øíî çäàíèé òåñò ÇÍÎ, ìàº 
ñòàòè ìåòîþ âèâ÷åííÿ ìîâè!

Øâèäêî àêòèâ³çóâàòè ìîâí³ íàâè÷êè 
ìîæëèâî, ëèøå ïîðèíóâøè â àíãëî-
ìîâíå ñåðåäîâèùå. Ãîâîðèòè ÷àñòî, 
íàñê³ëüêè ìîæëèâî. Ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
íîñ³ÿìè ìîâè. Ùîäíÿ íàâ÷àòèñü ì³-
í³ìóì äâ³ ãîäèíè òà ðîçøèðþâàòè ñâ³é 
ñëîâíèêîâèé çàïàñ àêòóàëüíèìè, ñó-
÷àñíèìè ôðàçàìè.

Öå âñå íà êóðñ³ ³íòåíñèâíîãî âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè «Deep Dive into 
English» â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. Öå 
òâ³é øàíñ îïàíóâàòè ìîâó çà 11 òèæí³â 
³ç äîñâ³ä÷åíèìè âèêëàäà÷àìè ³ ïåðå-
êîíàòèñÿ, ùî àíãë³éñüêà — öå íå äîâ-
ãî ³ íóäíî, à øâèäêî òà çàõîïëþþ÷å. 
Ïåðåæèâè óñ³ ñèòóàö³¿, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ 
ïðè ïåðå¿çä³ â ³íøó êðà¿íó ÷è çì³í³ 
ðîáîòè. Âèâ÷è 555 íîâèõ ñë³â. Îñÿãíè 
ãðàìàòèêó, ÿê ñèñòåìó, åëåìåíòè ÿêî¿ 
ëîã³÷íî âçàºìîïîâ’ÿçàí³, à íå çóáðè 
ïðàâèëà. «Deep Dive into English» — òè 
ãàðàíòîâàíî ï³äâèùèø ñâîþ àíãë³éñüêó 
ì³í³ìóì íà 1 ð³âåíü! ² â³äêðèâàº áåçë³÷ 

ìîæëèâîñòåé ïåðåä éîãî ó÷àñíèêàìè, 
ÿêùî âè:
 êàð’ºðèñòè, ÿê³ áàæàþòü ï³äâèùåí-

íÿ àáî õî÷óòü ïðàöþâàòè â ì³æíàðîäíèõ 
êîìïàí³ÿõ;
 çàâçÿò³ ìàíäð³âíèêè, ÿê³ ìð³þòü 

ïîáà÷èòè ñâ³ò;
 âèêëàäà÷³, ÿê³ ñàìîâäîñêîíàëþþòü-

ñÿ òà âïðîâàäæóþòü ì³æíàðîäí³ òðàäèö³¿ 
íàóêè;
 âèïóñêíèêè-áàêàëàâðè, ìàã³ñòðè 

òà íàóêîâö³, ÿê³ áàæàþòü ïðîäîâæèòè 
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà îòðèìàòè 
âèùèé íàóêîâèé ñòóï³íü;
 äåñÿòèêëàñíèêè, ÿê³ ìð³þòü âñòóïè-

òè äî ïðåñòèæíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
ñâ³òó;
 ïðîãðàì³ñòè, âåá-äèçàéíåðè, òåñòó-

âàëüíèêè òà ïðîäæåêò-ìåíåäæåðè, ÿê³ 
õî÷óòü êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ òà ãîòîâ³ 
ïðàöþâàòè íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó;
 SMM òà SEO ñïåö³àë³ñòè, æóðíàë³ñ-

òè, êîï³ðàéòåðè òà áëîãåðè, ÿê³ õî÷óòü 
ñï³âïðàö³ ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè;
 HR ³ TA ñïåö³àë³ñòè òà ðåêðóòåðè, 

ÿê³ áàæàþòü äîñòîéíî ïðåçåíòóâàòè 
ñâîþ êîìïàí³þ íà óêðà¿íñüêîìó òà ì³æ-
íàðîäíîìó ðèíêó, áóäó÷è ¿¿ îáëè÷÷ÿì;
 óñ³, õòî áàæàº ï³äíÿòè ð³âåíü àí-

ãë³éñüêî¿ ì³í³ìóì íà îäèí ð³âåíü!
Ñòóäåíòè, ÿê³ çàâåðøèëè êóðñ, â³ä-

êðèëè äëÿ ñåáå íîâ³ ìîæëèâîñò³: 
Îëåêñàíäð, ïðàöþþ÷è ïðîãðàì³ñòîì, 
îòðèìàâ êðàùó êàð’ºðíó ïðîïîçèö³þ 

òà ïåðå¿õàâ çà êîðäîí, Ðóñëàí — ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè QA-ñïåö³àë³ñòîì â îäí³é ³ç 
íàéêðàùèõ ì³æíàðîäíèõ ²Ò-êîìïàí³é, 
Îêñàíà — â³äâ³äàëà äâ³ íîâèõ êðà¿íè:

Âîëîäèìèð
I have been studying in this courses 

for three months and definitely love the 
environment and the professionalism that 
Deep Dive offer to their students. All 
the teachers are nice, very friendly, and 
helpful. I met good friends here and enjoy 
activities that provided. The course is a 
good place to learn English and improve 
speaking skills in a short period of time. 
Highly recommended!

Íàòàëÿ
Äÿêóþ çà êóðñ âñ³ì îðãàí³çàòîðàì 

òà âèêëàäà÷àì! Öå áóâ ö³êàâèé äîñâ³ä. 
Íåñòàíäàðòí³ ï³äõîäè, òâîð÷³ çàâäàí-
íÿ, íàäèõàþ÷à àòìîñôåðà — âñå, àáè 
íå ô³êñóâàòèñü íà ïîìèëêàõ, à äîñÿãà-
òè ð³âíÿ fluently. Thanks a lot for your 
work. It was a professional, informative 
and perfect period!

Òàðàñ
Êóðñ ìåí³ ïîðåêîìåíäóâàëè, ùî æ, 

òåïåð ³ ÿ éîãî êîìóñü ïîðåêîìåíäóþ:) 
Öå áóâ áàãàòîãðàííèé ³ ö³êàâèé äîñâ³ä 
äëÿ ñòàðòó ãîâîð³ííÿ, ùî äàëî ìåí³ 
ïîøòîâõ ³ âïåâíåí³ñòü — ùî îê, âèÿâ-
ëÿºòüñÿ ÿ ìîæó íîðì ãîâîðèòè ³ ìåíå 

çðîçóì³þòü. Ñàìå òå, ùî áàãàòî ãîâî-
ðèëè, ðîçïîâ³äàëè, ³ îáãîâîðþâàëè ñâî¿ 
äóìêè, ñâî¿ òî÷êè çîðó íà ïåâí³ òåìè 
÷è ïðîáëåìè, ìåí³ äóæå çàéøëî, òîá-
òî íå çàöèêëþâàòèñÿ íà âèâ÷åíí³ ñë³â. 
Õî÷à é ñëîâà áóëè, àëå «ïîòð³áí³» ñëîâà, 
â³ðí³øå, êîðèñí³ ôðàçè, çîêðåìà äëÿ ²Ò.

ßêùî õî÷åø ïîäîëàòè ìîâíèé áàð’ºð, 
çì³íèòè/îòðèìàòè ðîáîòó, äå çíàííÿ 
àíãë³éñüêî¿ º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ, 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç àíãëîìîâíèì êë³ºíòîì, 
íàâ÷àòèñü çà êîðäîíîì ÷è ïðîñòî ïîäî-
ðîæóâàòè ñâ³òîì? Íå ÷åêàé ï³äõîäÿùî¿ 
íàãîäè — âäîñêîíàëþé ñâ³é «ëåâåë» âæå 
çàðàç! Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ. Ñòàðò — 
19.12.2022 ð. Ïîñï³øàé, ê³ëüê³ñòü ó÷àñ-
íèê³â îáìåæåíà.

Îáèðàé çðó÷íèé ïàêåò  https://dde.
intita.com

Òåëåôîíóé: 067-431-19-21 òà ïîðèíü 
â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ!

Á³ëüøå ìîæëèâîñòåé âèâ÷àòè Àíãë³é-
ñüêó ìîâó: https://english.intita.com/

Ìè ó ñîöìåðåæàõ: 
YouTube:  ht tps ://www.youtube.

com/channel/UC2EMqcr4p
EBuTGEJBaFgOzw
Facebook: https://www.facebook.

com/vinnytsia.itacademy 
Instagram: https://www.instagram.

com/ita.in.ua/?utm_medium=copy_link 
Telegram-êàíàë: https://t.me/IT_

Academy_Vinnytsia
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛКА СЛОМІНСЬКА, 
ЕКОАКТИВІСТКА 

Клімат і довкілля — це не лише про 
природу. Це і про нашу якість життя, 
здоров’я та безпеку.
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ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA, 
(067)7857674

Çà  2 020  ð ³ ê 
900 êîìïàí³é ç 
³ðàíñüêèì êàï³òà-
ëîì, ùî ïðàöþþòü 

â Óêðà¿í³, çãåíåðóâàëè ïîíàä 
350 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ÷èñòîãî 
äîõîäó. Â ¿õ ÷èñë³ º â³ííèöüêå 
ï³äïðèºìñòâî. ×èì âîíà çàéìà-
ºòüñÿ? ßê íàçèâàºòüñÿ? Õòî òàì 
êåðóº? ² ÿêèìè ãð³øìè îïåðóº? 
Äàâàéòå ðîçáåðåìî çàãàëüíó ñèòó-
àö³þ ³ äàí³, âñå ïî ïîðÿäêó.

Àíàë³òèêè R&D öåíòðó 
YouControl äîñë³äèëè óêðà¿íñüê³ 
êîìïàí³¿ ç ³ðàíñüêèìè âëàñíè-
êàìè: âèçíà÷èëè ¿õ ðåã³îíàëüíó 
êîíöåíòðàö³þ, íàéïîøèðåí³ø³ 
âèäè ä³ÿëüíîñò³, âèîêðåìèëè 
òîï çà îáñÿãîì ÷èñòîãî äîõîäó. 
Òàêîæ äîäàëè äî ñèñòåìè íîâèé 
ðèçèêîâèé ôàêòîð, ùî ñèãíà-
ë³çóº ïðî çâ’ÿçîê êîíòðàãåíòà ç 
êðà¿íîþ-ñîþçíèêîì ðîñ³¿. Ïó-
áë³êóºìî íàéâàæëèâ³øå ç ¿õ äî-
ñë³äæåííÿ.

У ДІЛОВОМУ ЛАНДШАФТІ 
УКРАЇНИ

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðèñóòíîñò³ 
³ðàíñüêîãî êàï³òàëó â óêðà¿íñüêèõ 
êîìïàí³ÿõ, àíàë³òèêè YouControl 
äîñë³äèëè îô³ö³éí³ äàí³ ªäèíî-
ãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó ñòîñîâíî 
çàñíîâíèê³â òà ê³íöåâèõ áåíåô³-
ö³àð³â óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. 
Ó ðåçóëüòàò³ âèÿâèëè 863 êîì-
ïàí³¿ ç ³ðàíñüêèì êàï³òàëîì: 
ñåðåä çàñíîâíèê³â àáî ê³íöåâèõ 
áåíåô³ö³àð³â äàíèõ ï³äïðèºìñòâ 
íàÿâí³ ãðîìàäÿíè ²ðàíó àáî æ çà-
êîðäîíí³ êîìïàí³¿ ç ³ðàíñüêîþ 
«ïðîïèñêîþ».

Çã³äíî ç îñòàíí³ìè â³äîìèìè 
äàíèìè çà 2020 ð³ê, ÿê³ ìèíóëî-
ð³÷ ðîçêðèëà Äåðæàâíà ô³ñêàëüíà 
ñëóæáà, ö³ êîìïàí³¿ çãåíåðóâàëè 
351,8 ìëí ãðí ÷èñòîãî äîõîäó â³ä 
ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿. Ïðè öüîìó, 
êîíòðîëþþ÷è 431,4 ìëí ãðí àê-
òèâ³â áàëàíñó òà çàðåºñòðóâàâ-
øè ñóìàðíèé ñòàòóòíèé êàï³òàë 
ó ðîçì³ð³ 398,7 ìëí ãðí.

Ì³ñöÿ êîíöåíòðàö³¿ êîìïà-
í³é ç ³ðàíñüêèìè âëàñíèêàìè: 
661 ³ðàíñüêà êîìïàí³ÿ ñêîíöåí-
òðîâàíà â ñòîëèö³ Óêðà¿íè — 
ì³ñò³ Êèºâ³ (77% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³). Íà äðóãîìó ì³ñö³ — 
Õàðê³âñüêà îáëàñòü, íà òðåòüî-
ìó — Îäåñüêà. Çàìèêàþòü ïåðøó 
ï’ÿò³ðêó ðåã³îí³â çà ïðèñóòí³ñòþ 
³ðàíñüêîãî á³çíåñó Êè¿âñüêà òà 
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñò³.

Òîáòî, ³ðàíñüêèé êàï³òàë ôîêó-
ñóºòüñÿ íàâêîëî íàéá³ëüøèõ ïðî-
ìèñëîâèõ öåíòð³â êðà¿íè. Òîä³ 
ÿê ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè 
òàêèõ êîìïàí³é çàðåºñòðîâàíî 
íàéìåíøå.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
ІРАНСЬКИЙ БІЗНЕС?

Ãàëóçåâà ñòðóêòóðà ³ðàíñüêîãî 
á³çíåñó â Óêðà¿í³ çà êîäàìè âèä³â 
åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïåðåâàæàííÿ ÊÂÅÄó «46.90. 
Íåñïåö³àë³çîâàíà îïòîâà òîðã³âëÿ». 
Â³í çàçíà÷åíèé ÿê îñíîâíèé äëÿ 
91 êîìïàí³¿ (10,5% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³).

Òàêîæ â³äíîñíî áàãàòî ³ðàí-
ñüêèõ êîìïàí³é ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
íà ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåðàõ áóä³âíè-
öòâà (5,3%), ðåñòîðàííîãî á³çíåñó 
(5,0%), êîìï’þòåðíîãî ïðîãðàìó-
âàííÿ (4,5%).

Âèñîêó ïèòîìó âàãó ìàþòü îïòî-
â³ òîðãîâö³ îâî÷àìè ³ ôðóêòàìè, 
òóðèñòè÷í³ òà äèçàéíåðñüê³ àãåíò-
ñòâà, à òàêîæ îïòîâ³ òîðãîâö³ çåð-
íîì, áóäìàòåð³àëàìè òà ïàëèâîì.

СКЛАЛИ ТОП ЗА ДОХОДАМИ
Ó ÒÎÏ-15 â³ä³áðàëè íàéá³ëüø³ 

³ðàíñüê³ êîìïàí³¿ â Óêðà¿í³ çà îá-
ñÿãîì ÷èñòîãî äîõîäó â³ä ðåàë³çàö³¿ 
ïðîäóêö³¿ çà äàíèìè 2020 ðîêó — 
îñòàíí³ â³äîì³ äàí³, ÿê³ â ìèíóëîìó 
ðîö³ ðîçêðèëà ÄÔÑ.

² ÒÎÏ çà îáñÿãîì ÷èñòîãî äîõî-
äó î÷îëèëî ÒÎÂ Ç³áà — 128,8 ìëí 

ãðí, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îïòî-
â³é òîðã³âë³ ôðóêòàìè é îâî÷àìè. 
Îáñÿã ³ìïîðòíèõ îïåðàö³é êîì-
ïàí³¿ ó 2021 ðîö³ ñòàíîâèâ ó ìåæ-
àõ 1–1,5 ìëí ãðí. Êåð³âíèê òà 
ó÷àñíèê ÒÎÂ «Ç³áà» ãðîìàäÿíèí 
²ðàíó Ãàä³ð³ Àë³ðåçà Ðàäæàá òà-
êîæ çàðåºñòðîâàíèé ÿê ô³çè÷íà 
îñîáà-ï³äïðèºìåöü ³ç îñíîâíèì 
âèäîì ä³ÿëüíîñò³ îïòîâà òîðã³âëÿ 
ôðóêòàìè é îâî÷àìè.

 Êîìïàí³ÿ ÒÎÂ ÑÏ Áåãëåíä ïðà-
öþº íà ðèíêó Óêðà¿íè ç 2002 ðîêó 
³ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ 
ïîë³ïðîï³ëåíîâèõ ì³øê³â äëÿ áî-
ðîøíà, öóêðó ³ çåðíîâèõ êóëüòóð, 
à òàêîæ âèðîá³â ç ïîë³åòèëåíó. 
×àñòêà ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³ êîì-
ïàí³¿ ³ðàíñüêî¿ ô³ðìè ÐÀÇÇÀÃ ÊÀ-
ËÀÅ ÒÅÁÐ²Ç ñêëàäàº áëèçüêî 20%.

10% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó (ÑÊ) 
êîìïàí³¿ ÒÎÂ Ñóïåðëàêîìêà, ùî 
âèðîáëÿº êîíäèòåðñüê³ âèðîáè 
ï³ä ÒÌ Øîêîëàäíî, íàëåæèòü 
ãðîìàäÿíö³ ²ðàíó Õóøèàð³ Ëåéë³ 
Åñìàåëü.

Ó ñòðóêòóð³ âëàñíîñò³ êîìïëåê-
ñíîãî ïîñòà÷àëüíèêà ã³äðàâë³÷íèõ 
³ ïíåâìàòè÷íèõ ð³øåíü ÒÎÂ Ã³ä-
ðîïíåâìîñèñòåìè, ùî ó 2017 ðîö³ 
ñòàâ ïåðåìîæöåì òåíäåðó íà ïî-

У НАС ПРАЦЮЄ КОМПАНІЯ 
З ІРАНСЬКИМ КАПІТАЛОМ
Досліджуємо дані  Поки над 
Україною літають ворожі шахеди, 
в країні продовжують працювати майже 
900 компаній з іранським капіталом. 
У Вінницькій області працює одна така 
компанія та ще є кілька — з капіталом 
із Сирії. Дані про це редакції RIA надав 
аналітичний центр YouControl. Що ще ми 
про ці компанії дізналися?

ñòà÷àííÿ îáëàäíàííÿ ÄÀÕÊ ÀÐ-
ÒÅÌ íà ñóìó áëèçüêî 300 òèñ. ãðí, 
òàêîæ ïðèñóòí³é ãðîìàäÿíèí ²ðà-
íó. Âëàñíèêîì 33% ÑÊ êîìïàí³¿ 
º Ñàôàð Õàíëó Õóññåéí.

ªäèíèì ó÷àñíèêîì êîìïàí³é 
ÒÎÂ ÄÂÊ Ïåòðîë, ÒÎÂ Àñòðàòåë 
òà ÒÎÂ Åëåêòðîìîíòàæí³ ³ííîâà-
ö³éí³ òåõíîëîã³¿ º ãðîìàäÿíèí ²ðà-
íó Ïàçóê³ Àçàì. Êåð³âíèêîì öèõ 
òðüîõ êîìïàí³é çíà÷èòüñÿ Àëàì 
Ìóõàììàä Ð³çâàí.

Ó÷àñíèêîì ùå òðüîõ êîìïàí³é ³ç 
ïåðåë³êó ÒÎÂ Àãðî Þí³âåðñ, ÒÎÂ 
ÁÒ Ñîôò òà ÒÎÂ ²ÁÊ ²ííîâàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ áóä³âíèöòâà º Ìîõàììà-
ä³ Ôàòåìåõîññàäàò, ùî çàðåºñòðî-
âàíèé ó ì. Ñàð³, ²ðàí. Êåð³âíèêîì 
ÒÎÂ ÁÒ ÑÎÔÒ º ô³çè÷íà îñîáà 
Ð³çâàí Àëàì Ìóõàììàä, ïð³çâèùå 
òà ³ì’ÿ ÿêîãî çá³ãàþòüñÿ ³ç ïð³çâè-
ùåì òà ³ì’ÿì î÷³ëüíèêà êîìïàí³é, 
ùî íàëåæàòü ãðîìàäÿíèíó ²ðàíó 
Ïàçóê³ Àçàìó.

Ñï³ââëàñíèêîì ÒÎÂ Ì³æíà-
ðîäíà êîìïàí³ÿ ðîçâèòêó ïðî-
ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè º ãðîìàäÿíèí 
²ðàíó, ùî çàðåºñòðîâàíèé ó ì. ²ð-
ï³íü Êè¿âñüêî¿ îáë. — Äàá³ðñ³àã³ 
Ñåºäõåñàìåää³í. Ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ 
çá³ãàþòüñÿ ³ç ïð³çâèùåì òà ³ì’ÿì 
êåð³âíèêà ùå îäí³º¿ êîìïàí³¿ ³ç 
ðåíê³íãó ÒÎÂ Ìåñ³ÿ Á³îôîðìà.

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ
Õî÷ óêðà¿íñüê³ êîìïàí³¿, ùî 

ïðÿìî íàëåæàòü ãðîìàäÿíàì ²ðà-
íó, íå â³ä³ãðàþòü ïðîâ³äíî¿ ðîë³ 
â óêðà¿íñüêîìó á³çíåñ³, ïðîòå ÿê 
âëàä³, òàê ³ á³çíåñó âàðòî çâåðòà-
òè íàëåæíó óâàãó íà ïîõîäæåííÿ 
ó÷àñíèê³â ï³äïðèºìñòâ (îñîáëèâî 
òèõ, õòî çä³éñíþº âèð³øàëüíèé 
âïëèâ). Àäæå ãðîìàäÿíè êðà¿íè, 
êîòðà äå-ôàêòî äîïîìàãàº ïîñòà-
÷àííÿì çáðî¿ ðîñ³¿ â àãðåñ³¿ ïðîòè 
íàøî¿ äåðæàâè, ïîòðåáóþòü á³ëüø 
äåòàëüíî¿ óâàãè òà ïåðåâ³ðêè. 
Îñîáëèâî â àñïåêòàõ ìîæëèâî¿ 
íàÿâíîñò³ ì³æíàðîäíèõ ñàíêö³é, 
à òàêîæ çâ’ÿçê³â ³ç íàóêîâî-òåõ-
í³÷íèì ÷è âîºííî-ïðîìèñëîâèì 
êîìïëåêñîì ²ðàíó.

Â ñèñòåì³ YouControl, íàãàäàº-
ìî, ìîæíà â³äñòåæèòè ïîâ’ÿçàí³ñòü 
óêðà¿íñüêîãî ï³äïðèºìñòâà ç êðà¿-
íàìè-ñîþçíèöÿìè ðîñ³¿ (êðà¿íàìè, 
ÿê³ íàäàþòü çáðîþ ðîñ³¿ òà/àáî ï³ä-
òðèìóþòü ¿¿ â Ãåíåðàëüí³é Àñàìáëå¿ 
ÎÎÍ). Äî òàêèõ êðà¿í íàëåæèòü: 
²ðàí, Ï³âí³÷íà Êîðåÿ, Ñèð³ÿ, Í³-
êàðàãóà, Êóáà, Âåíåñóåëà, Åð³òðåÿ. 
Ôàêòîð ðèçèêó ñïðàöüîâóâàòèìå 
ó ðàç³, ÿêùî ó÷àñíèê/áåíåô³ö³àð 
êîìïàí³¿ âèÿâèòüñÿ ãðîìàäÿíèíîì 
îäí³º¿ ç öèõ êðà¿í àáî áóäå çàðåº-
ñòðîâàíèé íà ¿¿ òåðèòîð³¿.

Редакція RIA звернулася до ана-
літиків YouControl та запросила 
дані саме по нашому регіону. Нам 
надіслали файл, який містить і 
інші країни, які співпрацюють з 
рф, крім Ірану. В ньому містяться 
дані однієї іранської та ще кількох 
компаній Сирії. Жодна з них не пе-
ребуває в процесі припинення.

ІРАН:
Колективне виробничо-
комерційне підприємство 
«ЖмеринкаКатара» (7 тисяч 
400 статутного капіталу).
Основний вид діяльності: Вироб-
ництво дерев’яної тари. Інший: 
Надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого не-
рухомого майна.
Керівником організації є Любов 
Миколаївна Неслуженко. Люди-

на з таким ПІБ володіє або керує 
ще кількома компаніями.

СИРІЯ:
Спільне українсько-сирій-
ське Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЄФРАТ» 
(332 000),
Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Азізі трей-
динг» (62 500),
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Енерджі 
плюсм» (4 000),
Іноземне підприємство «Марі 
світ» (30 000),
Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Дабл мун» 
(3 000),
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Югаріт» 
(1 000).

Про вінницькі компанії

Іðàíñüêèé êàï³òàë 
ôîêóñóºòüñÿ íàâêîëî 
ïðîìèñëîâèõ 
öåíòð³â êðà¿íè: â 
Êèºâ³, Õàðê³âñüê³é òà 
Îäåñüê³é îáëàñòÿõ

На карті з даними бачимо, що на території Вінницької 
області працює одна компанія з іранським капіталом. Ми 
дізналися, що це за підприємство

Борошно для 
багатодітних
 Ó Â³ííèö³ ðîçäàþòü 
ïî 50 ê³ëîãðàì³â áîðîøíà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì âíó-
òð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ 
ãðîìàäè.
Âñüîãî òàêó äîïîìîãó ïëàíó-
þòü âèäàòè 110 áàãàòîä³òíèì 
ñ³ì’ÿì ïåðåñåëåíö³â. Òèì, õòî 
ìîæå îòðèìàòè òàêó äîïî-
ìîãó — òåëåôîíóþòü ôàõ³â-
ö³ äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè ³ çà-
ïðîøóþòü çà àäðåñîþ: âóë. 
Ñîáîðíà, 68 (êîëèøí³é ê³íî-
òåàòð ³ìåí³ Ì. Êîöþáèíñüêî-
ãî) ç 10 äî 16 ãîäèíè.
— Óæå ïîíàä ì³ñÿöü ìè âè-
äàºìî áîðîøíî áàãàòîä³òíèì 
ñ³ì’ÿì â³ííè÷àí, ÿê³ îòðèìó-
þòü ï³ëüãè ïî äîõîäàõ ÿê áà-
ãàòîä³òí³ ñ³ì’¿. Çàðàç, â³äïî-
â³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó, ìè òàêîæ âêëþ-
÷èëè êàòåãîð³þ áàãàòîä³òíèõ 
ñ³ìåé ç-ïîì³æ ïåðåñåëåíö³â. 
Âñüîãî áóëî 974 ì³øêè, à öå 
ìàéæå 50 òîíí, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ì³ñüêî¿ 
ðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Про зрадників
 Ó Â³ííèö³ ïðàöþâàëà áî-
òîôåðìà, ÿêà äëÿ ñïåöñëóæá 
ðîñ³¿ ï³äðèâàëà äåðæàâíó 
áåçïåêó Óêðà¿íè. Äî ñêëàäó 
áàíäè âõîäèëè ï’ÿòåðî îñ³á, 
÷åòâåðî ç ÿêèõ â³ííè÷àíè, òà 
îðãàí³çàòîð çëî÷èííî¿ ñõå-
ìè — êèÿíèí. 
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ²âàíà ²ùåí-
êà, çà àäðåñàìè ô³ãóðàíò³â 
ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè ðÿä 
îïåðàòèâíèõ òà ñë³ä÷èõ ä³é.
Ó õîä³ îáøóê³â âèëó÷èëè 
êîìï’þòåðíó òà ìîá³ëüíó 
òåõí³êó, 6 òèñÿ÷ sim-êàðò 
ð³çíèõ îïåðàòîð³â ìîá³ëüíî-
ãî çâ’ÿçêó, ñïåö³àëüíå ïðî-
ãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, à òà-
êîæ ³íø³ ðå÷îâ³ äîêàçè, ùî 
âêàçóþòü íà ¿õ ïðè÷åòí³ñòü 
äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñë³ä÷³ ç’ÿñóâàëè, ùî ô³ãóðàí-
òè ó ïîìåøêàííÿõ âñòàíîâè-
ëè ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòâîðþ-
âàëè ôåéêîâ³ àêàóíòè â ìåðå-
æ³ ²íòåðíåò òà ìåñåíäæåðàõ.
— Îñíîâíèìè ¿õ êë³ºíòàìè 
áóëè ïðåäñòàâíèêè ñïåö-
ñëóæá ðô. Âèêîðèñòîâóþ÷è 
«áîò³â», âîíè ïóáë³êóâàëè 
â óêðà¿íñüêîìó ³íôîðìïðîñ-
òîð³ äåñòðóêòèâí³ òà ïðîâî-
êàö³éí³ ìàòåð³àëè, çîêðåìà, 
âèïðàâäîâóâàëè ðîñ³éñüêó 
àãðåñ³þ òà äîö³ëüí³ñòü ïðè-
éíÿòòÿ óìîâ ðîñ³éñüêî¿ âëàäè 
ùîäî ìèðíîãî âðåãóëþâàí-
íÿ â³éíè â Óêðà¿í³, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿.
Âèêîíàâö³ îòðèìóâàëè âè-
íàãîðîäó çà ñâî¿ ïîñëóãè â³ä 
ïðåäñòàâíèê³â ðô ó ðóáëÿõ.
Âèêðèëè çëî÷èííó ñõåìó 
ñë³ä÷³ ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ 
îáëàñíîãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ 
çà îïåðàòèâíîãî ñóïðîâîäó 
ê³áåðôàõ³âö³â Óïðàâë³ííÿ 
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà ïðî-
öåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà îá-
ëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.
Ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº. 

КОРОТКОКОРОТКО
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Війна йде як на полі бою, так і в культурній 
площині, тому мережа кінотеатрів «Сінема 
Сіті» наразі працює на обидва фронти задля 
нашої перемоги. З перших днів повномас-
штабного вторгнення працівники кінотеатру 
активно підтримували бійців ТРО, надавали 
оргтехніку, засоби зв’язку. Колегам, які пішли 
служити до лав ЗСУ, допомагали з амуніцією.

— З перших днів повномасштабного втор-
гнення ми долучилися до акції протесту 
щодо заборони показу фільмів американсь-
ких та європейських кіностудій у росії, — 
розповідає Оксана Мастерук, директор 
вінницького кінотеатру «Сінема Сіті». — Завдя-
ки спільним зусиллям українських кінотеатрів 
та дистриб’юторів, з ринку росії пішли такі 
велетні світової кіноіндустрії як Warner 
Brothers, Sony та інші.

Крім цього, у мережі кінотеатрів «Сінема 
Сіті» періодично відбуваються благодійні 
покази мультфільмів, вартість квитка 
символічна — лише одна гривня для резерву-
вання місця за гостем. Адміністрація робить 
це для того, аби у людей була можливість 
провести час із родиною, вийти з виру важких 
переживань хоча б на кілька годин, та пода-
рувати у часи війни радість дітлахам. «Вели-
кий червоний пес Кліффорд», «Навколо світу 
за 80 днів», «Песики на варті», «Команда 
котиків», «Вартові теракоти», «Таємниці пар-

ку розваг», «100% вовк», «Пухнасті беш-
кетники», «Викрадена принцеса» — чудові 
мультфільми, які дітлахи мають змогу пере-
глянути безкоштовно.

Також у мережі кінотеатрів «Сінема 
Сіті» діють постійні акційні пропозиції для 
внутрішньо переміщених осіб, воїнів ЗСУ та їх 
родин — знижка 20% на всі квитки.

— До того ж, у нас склалася дуже гар-
на традиція разом з гостями — донатити 
на ЗСУ, — каже директор «Сінема Сіті». — 
На День Захисників та Захисниць України з 
усіх придбаних квитків на фільми «Максим 
Оса та Золото Песиголовця», а також «Я пра-
цюю на цвинтарі» увесь наш заробіток ми пе-
редали на ЗСУ. А вже на днях у продаж у касі 
кінотеатрів «Сінема Сіті» надійдуть патріотичні 
стікерпаки, з продажу яких всі кошти будуть 
направлені у фонд «Повернись живим».

Та повертаючись до боротьби на культурно-
му фронті, ми дуже раді тому, який ажіотаж 
викликає у наших гостей вихід у прокат наших 
українських фільмів. Ми здійснили повтор-
ний прокат таких фільмів як «Черкаси», «За-
хар Беркут», «Викрадена принцеса», «Микита 
Кожум’яка» та інші.

«Скажені сусіди», «Стоп Земля», «Снай-
пер. Білий ворон», «Я працюю на цвинтарі», 
«Максим Оса та Золото Песиголовця», «Нація 
футболу», «Клондайк» — неперевершені 
українські стрічки, які варто переглянути.

— Більшість із цих фільмів за численни-
ми проханнями гостей ми продовжува-
ли в прокаті, оскільки помітили, що попит 
на вітчизняне кіно зростає, а це не може 
не радувати, — говорить Оксана Мастерук. — 
Ми чекаємо усіх вже зовсім скоро у «Сінема 
Сіті» переглянути фільми «Клондайк», «Об-
ласть героїв», «Маріуполіс 2» та інші прем’єри 
українського виробництва, які варто дивити-
ся, аналізувати, переживати та робити власні 
висновки. Адже великий народ великої 
України має тяжку та героїчну історію, яку вар-
то пізнавати як через книги, так і через чудові 
вітчизняні стрічки.

«ЗАРАЗ МИ ВСІ ОДИН ЗА ОДНОГО». 
ВОНИ  ПІДТРИМУЮТЬ ЗСУ
Разом до перемоги  Триває конкурс «Народний бренд 
2022», який цьогоріч змінює свій формат на благодійний. 
В рамках проєкту ми розповідаємо про локальний бізнес, 
вінницькі підприємства та компанії, які підтримують ЗСУ

512643

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, 
(068)0060772

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

á³çíåñ³â â³éñüêó, äîïîìàãàþòü ïåðå-

ñåëåíöÿì. Ç ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàá-
íî¿ â³éíè â³ííèöüê³ ï³äïðèºìñòâà 
òà êîìïàí³¿ íå ëèøå ï³äòðèìóþòü 
åêîíîì³êó Óêðà¿íè, à é äîïîìà-
ãàþòü ÇÑÓ. Â ö³é ïóáë³êàö³¿ ðîç-
êàæåìî ïðî äâà òàêèõ á³çíåñè, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòü ñâî¿ ðåñóðñè çàäëÿ 
ïåðåìîãè.

«Народний бренд» — це конкурс 
на визнання найкращих компаній 
шляхом голосування, який про-
водить RIA Media. Це 21-річна 
історія і традиція, що сильніші 
за ворога. Визначення найкра-
щих цьогоріч буде проходити 
у п’яти містах нашої країни: Ві-
нниця, Тернопіль, Хмельниць-

кий, Кропивницький та Чернівці.
Підтримати локальні компанії 
і висловити їм свою довіру та 
вдячність можна, проголосував-
ши https://top20.ua/vn/brand.
Аби наблизити перемогу України, 
ми засновуємо благодійний фонд 
на чолі з редакцією RIA/«20 хви-
лин» та головним редактором 

Вадимом Павловим. Від початку 
війни він працює на підтримку ві-
нницьких військових на передовій.
За цей час волонтери фонду 
придбали та передали три по-
зашляховики, виготовили кілька 
сотень бронежилетів. Наші хлопці 
на Сході і Півдні країни, від Херсо-
ну до Донбасу безкоштовно отри-

мали цей захист. Також власними 
зусиллями фонд забезпечив під-
розділи раціями, тепловізорами, 
одягом та іншою військовою аму-
ніцією.
Всі учасники конкурсу «Народний 
бренд» цьогоріч зможуть доєдна-
тись і задонатити будь-яку суму. 
А ми в свою чергу за ці кошти за-

купимо необхідні речі для бійців 
ЗСУ. Наша ціль: 100 000 гривень. 
Ми обов’язково розповімо, як і 
кому ці внески допоможуть.
Посилання на Банку: https://
send.monobank.ua/jar/
x25L83TC2
Номер картки Банки: 
5375 4112 0109 1795

«Народний бренд» для ЗСУ

З першого дня повномасштабного вторгнен-
ня російських агресорів, заміський комплекс 
«BUTTERFLY SPA-HOTEL» започаткував на своїй 
території діяльність волонтерського центру при-
хистку та допомоги людям, які залишились без 
опіки у нашому регіоні.

Заклад, який знаходиться поруч із трасою, 
приймав усіх, хто, тікаючи від війни, шукав тим-
часовий прихисток. Всі приміщення комплек-
су персонал переобладнав на центр прийому 
переселенців. Ще вчорашні просторі конференц-
зали перетворились на переповнені приміщення 
для ночівлі біженців. Щодоби приймали близько 
500 осіб, надаючи ночівлю, гарячий душ та хар-
чування кожному — все абсолютно безкоштовно.

— Неймовірна кількість людей тікали, знаючи 
від чого, та без жодного розуміння — куди, — го-
ворять менеджери комплексу. — А в нас сумніву 
не було, ми приймали усіх, кожного українця з 
дітьми, з собачкою чи котиком. Деякі люди ли-
шали кошти з вдячністю за прихисток. На ці гроші 
ми придбали ще 60 надувних матраців, аби при-
йняти ще більше переселенців.

Напевне, всі пам’ятають проблеми з па-
ливом, а отже з логістикою у перші тижні 
повномасштабної війни. Тоді в «BUTTERFLY SPA-
HOTEL» було прийняте рішення доставляти їжу та 
ліки людям похилого віку та багатодітним мамам, 
що не мали змоги дістатись до пункту придбання 
необхідного.

— Приймаючи у себе тисячі біженців, ми 
відчували, що все більшим болем українців ста-
вали не матеріальні проблеми, — розповідать 
працівники. — Психологічний біль переважав 
у тисячу разів. Наша директорка Жанна Оро-
чинська заснувала також і спільноту «Посестри 
Вінниччини» для підтримки жінок, у яких пере-
бувають на передовій чоловіки, батьки чи діти.

Маючи приміщення, що може виконувати роль 
бомбосховища, заміський комплекс «BUTTERFLY 
SPA-HOTEL» брав участь у програмі з релокації 
бізнесу. На сайті можна знайти інформацію з на-
дання підтримки волонтерським організаціям.

Клуб «НЕСКОРЕНІ» — це програма по підтримці 
захисників нашої держави. А програмою 
лояльності можна скористатися вже сьогодні.

Коротко у цифрах:
 було придбано, оснащено та переда-

но на передову три автівки на суму майже 
3 000 000 грн;
 витрати на утримання власного центру при-

хистку на сьогодні досягли понад 1 000 000 грн;
 гуманітарна допомога військовим (медика-

менти, засоби гігієни, будівельні матеріали та ін.) 
понад 400 000 грн;
 м’ясні консерви власного виробництва 

близько 500 банок (окрема подяка шеф-кухарю 
Вадиму Кривому);
 ремонт швидкої допомоги та транспортні 

витрати (евакуатор) 67 000 грн.
За період військового стану жоден працівник 

не був звільнений з причини скорочення, 
заробітна плата виплачується без затримок.

— Колектив «BUTTERFLY SPA-HOTEL» досить 
великий, та без сильного очільника, справжньо-
го наставника ми не були б такими рішучими. 
Сміливість нашої директорки Жанни Орочинської 
вражала з перших годин і до сьогодні. Май-
же щотижня вона особисто відправляється 
до небезпечних регіонів з автівками, повними 
гуманітарної допомоги. А ідеї заснування тих 
чи інших спільнот не на порожньому місці — 
чоловік Жанни Леонідівни від 24 лютого теж у ла-
вах захисників України. Зараз ми не кожен сам 
за себе. Зараз ми всі один за одного!

«СІНЕМА СІТІ» ТРИМАЄ КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ «BUTTERFLY SPA-HOTEL» І КЛУБ «НЕСКОРЕНИХ»
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Виграли 
домашній 
турнір
 Ó Õì³ëüíèêó ïðîéøîâ 

â³äêðèòèé îáëàñíèé ôóòçàëü-
íèé òóðí³ð ñåðåä êîìàíä ä³-
â÷àò 2003–2004 ð. í. Çìàãàííÿ 
îðãàí³çóâàëè â³ää³ë ìîëîä³ òà 
ñïîðòó Õì³ëüíèöüêî¿ ì³ñüêðà-
äè òà îáëàñíà Àñîö³àö³ÿ ôóò-
áîëó. Âîíè áóëè âëàøòîâàí³ 
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. Ç³áðàí³ 
íà ìàò÷àõ áëàãîä³éí³ êîøòè 
ïåðåäàí³ â³éñüêîâèì.

Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà 
ÔÊ «Õì³ëüíèê». Ó ô³íàëüíîìó 
ìàò÷³ âîíà ïåðåãðàëà «Åë³òó» 
(Äåìê³âêà) ³ç ðàõóíêîì 6:3. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè ó ÔÊ «Áåð-
äè÷³â». Ãîñò³ ç Æèòîìèðùèíè 
â ìàò÷³ çà òðåòº ì³ñöå ðîçãðî-
ìèëè ôóòáîë³ñòîê ÄÞÑØ 
Ë³òèíà — 10:0.

Íàéêðàùèì âîðîòàðåì òóð-
í³ðó ñòàëà Àíàñòàñ³ÿ ×óáàê, 
íàéêðàùèì ãðàâöåì — Îëå-
íà Ìàðöåíþê (îáèäâ³ — ÔÊ 
«Õì³ëüíèê»), íàéêðàùèì íà-
ïàäíèêîì — Àäð³àíà Êóøí³ð 
(«Åë³òà», Äåìê³âêà), íàéêðà-
ùèì áîìáàðäèðîì — Àíàñ-
òàñ³ÿ Àðçàìàñîâà (ÔÊ «Áåð-
äè÷³â).

Медалі 
чемпіонату 
України
 Ó ×åðí³âöÿõ ïðîéøîâ 

÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âåëî-
ñïîðòó — ìàóíòåíáàéêó. 
Ñòàðòóâàëè 140 ó÷àñíèê³â ³ç 
16 îáëàñòåé. Âèõîâàíö³ Â³-
ííèöüêî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 3 ïîêà-
çàëè âèñîê³ ðåçóëüòàòè. Çîëî-
òó ìåäàëü ó ãîíö³-åë³ì³íàòîð³ 
ñåðåä þíàê³â çàâîþâàâ Ìàðêî 
Á³ë³íñüêèé, à Âîëîäèìèð Îáó-
õ³âñüêèé ñåðåä þí³îð³â çäîáóâ 
ñð³áëî. Òàêîæ õëîïö³ âèãðàëè 
ïî áðîíçîâ³é ìåäàë³ — Ìàðêî 
ó ãîíö³ êðîñ-êàíòð³, à Âîëîäè-
ìèð — ó øîðò-òðåö³.

Ñïîðòñìåí³â ï³äãîòóâàëè 
äî çìàãàíü òðåíåðè-âèêëàäà÷³ 
ñïîðòøêîëè ¹ 3 Âîëîäèìèð 
Ëèïêàíü ³ Íàä³ÿ Êîâàëåíêî.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №34 (1230)
Двоходові двоваріантні задачі-«малюки» (не більше п’яти фігур) на 
кооперативний мат. Одна з цих задач має три варіанти розв’язку.

Задача № 2905–2908

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1
h 2* 3.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:

Газета RIA №45 від 8 листопада 2022 року

Задача №2905
I. 1. Kpa8! C6  2. Kb8 b7x;
II. 1. Kc7! bc7:+  2. Kpa8 C8Фx.

Задача №2906
I. 1. Kpg8! f7+  2. Kph8 f8Фx;
II. 1. Kpf7! Cd7  2. Kpg6  Ce8x.

Задача №2907
I. 1. Kpa3! Cd1  2. Tb2 T:a4x;
II. 1. Kpa4! Tc6  2. Kpa5 Ta6x

Задача №2908
I. 1. Cf3! Th4+  2. Kpg3 Cf2x;
II. 1. Kph4! Te6  2. Kpb5 Th6x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà áàç³ ì³ñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé 
òà þíàöòâà Â³ííèö³ ïðîâåëè îá-
ëàñíèé äèòÿ÷èé øàõîâèé òóðí³ð. 
Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 123 þí³ 
øàõ³ñòè ç Â³ííèö³, áàãàòüîõ ðà-
éîí³â íàøî¿ îáëàñò³, ²ðïåíÿ, Áó÷³, 
Õàðêîâà, Ìàð³óïîëÿ ³ Ìèêîëàºâà.

Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ó÷àñ-
íèê³â ïðèâ³òàëà äèðåêòîð Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà ²ðèíà Ìàòóñÿê. 
Òàêîæ äëÿ þíèõ øàõ³ñò³â ñèëàìè 
ãóðòê³âö³â âëàøòóâàëè íåâåëè÷êó 
êîíöåðòíó ïðîãðàìó. Ï³ñëÿ âè-
êîíàííÿ Ã³ìíó Óêðà¿íè «âæèâó», 
ïî÷àëèñÿ øàõîâ³ áàòàë³¿.

Ïàðàëåëüíî â³äáóâàëèñÿ äâà òóð-
í³ðè — ïî÷àòê³âö³â ³ ðîçðÿäíèê³â. 
Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè 
ïðåäñòàâíèêè Â³ííèö³, Æìåðèí-
êè, Òóëü÷èíà ³ Ë³òèíà.

Â îñíîâíîìó òóðí³ð³ ïåðøå 
ì³ñöå çäîáóâ øåñòèð³÷íèé âóí-
äåðê³íä ³ç â³ííèöüêîãî øàõîâîãî 

êëóáó «Ðîìàíòèê» (ô³ë³¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 6), âîëîäàð ïåðøîãî 
äîðîñëîãî ðîçðÿäó ç øàõ³â Àðòåì 
Êó÷åð. Òàêèé ñàìèé ðåçóëüòàò 
ïîêàçàâ ³íøèé âèõîâàíåöü ö³º¿ 
ñïîðòøêîëè Íàçàð Ãðèãîðåíêî. 
Çàãàëîì ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ ðî-
ç³ãðàëè ñ³ì êîìïëåêò³â íàãîðîä ³ 
ï’ÿòü êóáê³â.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â íå áðàêóâàëî 
âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. Íàéë³ï-
øèé ðåçóëüòàò ñåðåä íèõ ïîêàçàëà 
Êð³ñò³íà Ïóäàê ³ç Ìàð³óïîëÿ. Âè-
õîâàíêà øàõîâîãî êëóáó «Ï³øàê» 
Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà çäîáóëà 
êóáîê çà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ä³-
â÷àòîê áåç ñïîðòèâíîãî ðîçðÿäó.

Âñ³ ó÷àñíèêè òóðí³ðó «Øàõîâèé 
äåáþò» îòðèìàëè íàáîðè ñóâåí³ð³â 
â³ä â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè, ñî-
ëîäêèé ïðèç ³ îðèã³íàëüíó ãðàìîòó 
Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà. Çìàãàí-
íÿ äîïîìîãëè îðãàí³çóâàòè â³ää³-
ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ³ ìåöåíàò Îëåêñàíäð Êî-

«Шаховий дебют» на підтримку ЗСУ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Â³ííèöüêèé ñòð³ëåöü Îëåêñ³é 
Äåíèñþê — ÷îòèðèðàçîâèé ÷åì-
ï³îí ñâ³òó ³ ðåêîðäñìåí ïëàíå-
òè. Â³í óæå äâ³÷³ áóâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð. 
Öå ñòàëîñÿ ó ì. Ð³î-äå-Æàíåéðî 
(Áðàçèë³ÿ) ó 2016 ðîö³ é ó Òî-
ê³î-2020 (ßïîí³ÿ).

Äíÿìè Îëåêñ³é Äåíèñþê çäî-
áóâ ñð³áíó ìåäàëü ÷åìï³îíàòó 
ñâ³òó â Àëü-Àéí³ (ÎÀÅ) ³ òàêèì 
÷èíîì âèáîðîâ ë³öåíç³þ íà Ïàðà-
ë³ìï³àäó–2024. Çðîáèâ öå ó âïðàâ³ 
Ð3 (ñïîðòèâíèé ï³ñòîëåò, 25 ì, 
30+30 ïîñòð³ë³â). Ïî¿çäêà äî Åì³-
ðàò³â â³äáóëàñÿ çà ðàõóíîê ïðî-
ô³ëüíîãî ì³í³ñòåðñòâà. Îëåêñ³é 
áóâ ºäèíèì ïðåäñòàâíèêîì Â³-
ííè÷÷èíè íà íàéïðåñòèæí³øèõ 
ñâ³òîâèõ çìàãàííÿõ.

ГОТУВАВСЯ У НІМЕЧЧИНІ
Íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî ðåã³-

îíàëüíîãî öåíòðó «²íâàñïîðò» 
Äìèòðî Ëóêàâèé íàçâàâ ðåçóëü-
òàò íàøîãî ïàðàñòð³ëüöÿ íà ÷åì-
ï³îíàò³ ñâ³òó î÷³êóâàíèì ³ ïðî-
ãíîçîâàíèì, çâàæàþ÷è íà éîãî 
ïîïåðåäí³ äîñÿãíåííÿ.

— Òåïåð Îëåêñ³é Äåíèñþê âè-
ñòóïàòèìå íà ñâî¿é òðåò³é ïîñï³ëü 
Îë³ìï³àä³, — çàäîâîëåíèé Äìèòðî 
Ëóêàâèé.

Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â, ùî íàø 
ïàðàë³ìï³ºöü ãîòóâàâñÿ äî ÷åì-
ï³îíàòó ñâ³òó íà òðåíóâàëüíèõ 
çáîðàõ ó Í³ìå÷÷èí³. ×àñòêîâî 
êîøòè íà öå êîìïåíñóâàëà äåð-
æàâà, ÷àñòêîâî — íàø³ çàêîð-
äîíí³ ïàðòíåðè. Âçàãàë³ Îëåêñ³é 
Äåíèñþê ìàº âñåá³÷íó ï³äòðèìêó 
³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ï³äãîòîâêè 

íà çìàãàííÿ íàéâèùîãî ì³æíà-
ðîäíîãî ð³âíÿ.

— Îëåêñ³é Äåíèñþê º ñïîðòñ-
ìåíîì ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 
«²íâàñïîðò» ³ ÷ëåíîì øòàòíî¿ 
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, äå 
îòðèìóº çàðïëàòó. Òàêîæ â³í º ñòè-
ïåíä³àòîì Îáëàñíî¿ ðàäè, îòðèìóº 
ñòèïåíä³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, — 
íàãàäàâ Äìèòðî Ëóêàâèé.

ПРОТИ КОРЕЙЦЯ ТА ІНДУСА
Äåòàëÿìè âèñòóïó Îëåêñ³ÿ Äå-

íèñþêà â ÎÀÅ ïîä³ëèâñÿ éîãî 
òðåíåð Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

— ×åìï³îíîì â Åì³ðàòàõ 
ó âïðàâ³ Ð3 ñòàâ êîðåºöü Ê³ì 

Þíã. Äàë³ — Îëåêñ³é Äåíèñþê 
òà ³íäóñ Ðàóëü Äæàêàð. Ïåðåìî-
æåöü çìàãàíü âèáèâ 577 î÷îê, 
íà äâà î÷êè â³äñòàâ â³ííè÷àíèí, 
571 áàë — ó áðîíçîâîãî ïðèçåðà. 
Âñ³ âîíè — ïîñò³éí³ ñóïåðíèêè 
³ êîíêóðåíòè çà çìàãàííÿõ ñâ³-
òîâîãî ð³âíÿ, — ðîçïîâ³â Äåíèñ 
Ìóñòàôàºâ.

Â³í íàãàäàâ, ùî ñïî÷àòêó 
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ïðîéøëè 
êâàë³ô³êàö³éí³ áàòàë³¿. À ïîò³ì 
âæå ô³íàë, êóäè âèéøëè â³ñ³ì 
íàéêðàùèõ ïàðàñòð³ëüö³â.

— Äî ô³íàëó Îëåêñ³é óâ³éøîâ 
³ç äðóãèì ïîêàçíèêîì ³ çì³ã çáå-
ðåãòè öþ ïîçèö³þ äî ô³í³øó. 

ЗДОБУВ ПУТІВКУ 
НА ПАРАЛІМПІАДУ
Рівень  Вінницький стрілець Олексій 
Денисюк став срібним призером 
чемпіонату світу серед спортсменів із 
вадами опорно-рухового апарату. Цим 
гарантував собі путівку на Паралімпійські 
ігри-2024. Які відбудуться в Парижі

Ñàìå â ö³é âïðàâ³ Ð3 ðîç³ãðóâà-
ëàñÿ ë³öåíç³ÿ íà Ïàðàë³ìï³éñüê³ 
³ãðè, — äîäàâ Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

ПРАГНЕ ВИГРАТИ 
ПАРАЛІМПІАДУ

Òðåíåð íàãîëîñèâ, ùî ðàçîì ç³ 
ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì ïðàãíå âèãðàòè 
Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Îñòàíí³ì 
÷àñîì ïàðàë³ìï³éñüêà çá³ðíà 
Óêðà¿íè ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ïå-
ðåâàæíî ãîòóºòüñÿ äî ì³æíàðîä-
íèõ çìàãàíü çà êîðäîíîì. Òàì 

äëÿ íèõ ñòâîðþþòüñÿ âñ³ óìîâè.
— Îñíîâíà áàçà ñòð³ëüö³â-ïàðà-

ë³ìï³éö³â â Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ 
â Îäåñ³. Àëå ÷åðåç íèí³øí³ ðå-
ãóëÿðí³ îáñòð³ëè öüîãî ì³ñòà ðî-
ñ³éñüêîþ àðì³ºþ òðåíóâàòèñÿ òàì 
ïîêè ùî ïðîáëåìàòè÷íî. Êîëè 
Îëåêñ³é ïîâåðòàºòüñÿ äî Â³ííèö³, 
òðåíóºòüñÿ ñï³ëüíî ç³ çäîðîâèìè 
ñïîðòñìåíàìè âèñîêîãî ð³âíÿ. 
Òîáòî ïåðåáóâàº â êîíêóðåíòíî-
ìó ñåðåäîâèù³, — ñêàçàâ Äåíèñ 
Ìóñòàôàºâ.

Олексій Денисюк народився 
другого лютого 1989 року. Він 
є заслуженим майстром спорту 
України. Займається кульовою 
стрільбою у Вінницькому ре-
гіональному центрі з фізичної 
культури і спорту інвалідів «Ін-
васпорт».

Н а го р о д ж е н и й  о р д е н о м 
«За мужність» III ступеня. Олексій 
неодноразово здобував медалі 
різного гатунку на українських та 
міжнародних змаганнях. На його 
рахунку дві бронзи з кульової 
стрільби — на Паралімпіадах 
у Токіо і Ріо-де-Жанейро.

Довідка RIA

çà÷åíêî. Âîíè ìàëè ñòàòóñ áëà-
ãîä³éíèõ. Âñ³ ç³áðàí³ êîøòè (à öå 

áëèçüêî âîñüìè òèñÿ÷ ãðèâåíü) 
ï³øëè íà äîïîìîãó ÇÑÓ.

Îëåêñ³é Äåíèñþê — 
÷îòèðèðàçîâèé ÷åìï³îí 
ñâ³òó ³ ðåêîðäñìåí 
ïëàíåòè. Äâ³÷³ áóâ 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì 
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð

Переможець — Артем Кучер (на передньому плані). Йому 
лише шість років, але вже має перший дорослий розряд з шахів

На світовому форумі Олексій Денисюк здобув срібло. Він 
лише на два очки відстав від чемпіона
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TARELIA
З’явився у Вінниці й ресторан української кухні з ноткою грузинської гостинності. 
У закладі навіть є власна говірка, яку гостям обов’язково запропонують вивчити: 
тареля — велика тарілка, стравопис — меню, фамула — сім’я, цимес — щось дуже 
смачне тощо.

Де: вулиця Максимовича, 33
Інстаграм: tarelia_restaurant

VETERANO PIZZA
Нарешті у Вінниці запрацював і цей ветеранський бізнес. У піцерії можна завж-
ди поласувати ніжними, соковитими піцами із хрусткою скоринкою. А ще кожен 
відвідувач може залишити тут піцу на підвіс. Для цього потрібно оплатити будь-яку 
піцу, а власники закладу раз на два тижні на всі зібрані таким чином гроші при-
гостять наших військових.

Де: Соборна, 53-А
Інстаграм: pinta.vn

KOGO
Це, мабуть, перший у Вінниці заклад, де готують корн-доги — покрита товстим ша-
ром тіста з кукурудзяного борошна сосиска, що обсмажується в гарячій олії. Наразі 
вінничанам доступні вже сім різновидів цієї вуличної страви.

Де: площа Гагаріна, 2
Інстаграм: kogo.vin

«ОСТРІВ»
Заклад позиціонують як затишну місцину, що в ній можна відволіктися від міської 
метушні, тому, власне, й «Острів». У меню ресторану чимало страв з м’яса, за при-
готуванням яких можна слідкувати, адже кухня у закладі відкритого типу. Гостям 
також пропонують чималу вибірку коктейлів, зокрема авторських.

Де: вулиця 600-річчя, 17-Е
Інстаграм: ostriv.restaurant

БАР № 3
Ще один новий заклад нашого міста, де гостей завжди радо зустрічають приємною 
атмосферою та авторськими коктейлями. Крім смачних напоїв, на відвідувачів 
тут завжди чекає приємна компанія барменів та гарна музика. Щочетверга у барі 
№ 3 проводять безплатний розмовний клуб англійської.

Де: вулиця Кропивницького, 3
Інстаграм: bar.no.3

ÄÎÇÂ²ËËß

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, (095)1039671

Âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â á³ëÿ 
Âåæ³ ä³ÿòèìå âóëè÷íà âèñòàâêà. 
Âîíà íàçèâàºòüñÿ «Êîìóí³çì = 
Ðàøèçì». Àâòîðàìè é òâîðöÿìè 
âèñòàâêè º Àðõ³â íàö³îíàëüíî¿ 
ïàì’ÿò³ ñï³ëüíî ç Ìóçåºì Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³. Âîíè ç³áðàëè ³ñòîð³¿ 
13 óêðà¿íö³â, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä 
ðîñ³éñüêîãî ³ìïåð³àë³çìó âïðîäîâæ 
20 òà 21 ñòîë³òòÿ.

²í³ö³àòîðè âèñòàâêè íàãàäóþòü, 
ùî âíàñë³äîê ïîâíîìàñøòàáíî-
ãî âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ ì³ëüéîíè 
óêðà¿íö³â ñòàëè æåðòâàìè, ³ ìîâà 
íå ëèøå ïðî â³éñüêîâèõ, àëå é 
öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ.

«Ó 2022 ðîö³ óêðà¿íö³ ñïîâíà 
óñâ³äîìèëè ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü 
ïîë³òèêè ðîñ³¿ ç ïðèìóñîâîãî íà-
ñàäæåííÿ «ðóññêîãî ì³ðà». Öþ 
³äåîëîã³þ ìîæíà íàçâàòè îäíèì 
ñëîâîì — «ðàøèçì». Ðàøèçì — 
íå óí³êàëüíå ÿâèùå ñüîãîäåííÿ. 
Íàñïðàâä³ ðàøèçì ïî÷àâñÿ ç êî-

ìóí³çìó. ̄ õí³ ìåòà ³ ä³¿ — îäíàêî-
â³», — éäåòüñÿ íà îäíîìó ç³ ñòåíä³â 
âèñòàâêè.

Àâòîðè íàãîëîøóþòü, ùî ÿê 
³ ó 20 ñòîë³òò³, òàê ³ òåïåð, âæå 
â ñòîë³òò³ 21, éäå â³éíà íà ñóö³ëüíå 
ô³çè÷íå çíèùåííÿ óêðà¿íö³â. Ìè 
çíîâó — ó «ðîçñòð³ëüíèõ» ñïèñêàõ, 
ïðîõîäèìî ÷åðåç ô³ëüòðàö³éí³ òà-
áîðè, ïðèìóñîâó äåïîðòàö³þ, ìà-
ñîâ³ ðîçñòð³ëè, çàçíàºìî êàòóâàíü 
³ ìàðîäåðñòâà.

Îáèäâà ðåæèìè — êîìóí³ñòè÷-
íèé òà ðàøèñòñüêèé — çíèùóþòü 
âñå óêðà¿íñüêå: ëþäåé, êóëüòóðó, 
ìîâó, ³ñòîð³þ. Ðîñ³éñüê³ ðàêå-
òè ðóéíóþòü óêðà¿íñüê³ öåðêâè, 
ìóçå¿, øêîëè, ë³êàðí³. Ðîñ³ÿíè-
«ðàøèñòè» íàâ³òü çíîâó êðàäóòü 
çåðíî. Çäàâàëîñÿ, òàêèé çëî-
÷èí âæå íå ìàâ áè ïîâòîðèòèñü 
ó 21 ñòîë³òò³.

Ôîòîäîêóìåíòàëüíà âèñòàâêà 
«Êîìóí³çì = Ðàøèçì» íà êîíêðåò-
íèõ ³ñòîð³ÿõ ëþäåé äåìîíñòðóº, ùî 
êðèâàâ³ ìåòîäè ðîñ³¿ íå çì³íèëèñÿ. 

Ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó — äîë³ òðè-
íàäöÿòüîõ æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â ç 20 òà 
21 ñòîë³òü. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ çíèùè-
ëè ëèøå çà òå, ùî âîíè áóëè óêðà-
¿íöÿìè, ïðàöþâàëè íà áàòüê³âñüê³é 
çåìë³, ðîçìîâëÿëè ð³äíîþ ìîâîþ. 
Óñ³ âîíè, íà ïåðåêîíàííÿ ðîñ³ÿí, 
íå ìàëè ïðàâà íà ³ñíóâàííÿ.

«Êîìóí³çì, íå çàñóäæåíèé ï³ñëÿ 
ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, ïðè-
çâ³â äî éîãî ïîâòîðåííÿ ó ñó÷àñí³é 
Ðîñ³¿ — äî íèí³øíüîãî ðàøèçìó. 
Ïðèçâ³â äî â³éíè, î÷åâèäöÿìè ÿêî¿ 
ìè º. Íèí³ Óêðà¿í³ âèïàâ ³ñòîðè÷-
íèé øàíñ íàëåæíî ðîç³áðàòèñÿ ç³ 
ñâî¿ì ìèíóëèì. Îäíèì ³ç êðîê³â 
ó íîâîìó åòàï³ äåðàäÿí³çàö³¿, äåïó-
ò³í³çàö³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè º ìàòå-
ð³àëè ö³º¿ âèñòàâêè», — ðîçïîâ³äàâ 
äèðåêòîð Ãàëóçåâîãî äåðæàâíîãî 
àðõ³âó Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íà-
ö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ²ãîð Êóëèê.

Íà âèñòàâö³ ðîçïîâ³äàþòüñÿ ³ñ-
òîð³¿ âëàñíèêà ïðèâàòíî¿ ñèðîâàðí³ 
íà Ëóãàíùèí³ Îëåêñàíäðà Êîíî-
íîâà, ÿêîãî ðîñ³ÿíè ðîçñòð³ëÿëè 

Відкрили вуличну виставку про рашизм та комунізм

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ìåòà ö³º¿ ïóáë³-
êàö³¿ — ðîçïîâ³ñòè 
â³ííè÷àíàì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà, ùî â³ä 

ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ó Â³ííèö³ â³äêðèëè 
÷èìàëî íîâèõ ãàñòðî-ëîêàö³é. 
Äåòàëüí³øå ïðî ñàì³ çàêëàäè 
òà ìåíþ, âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ 
íà ñòîð³íêàõ ¿õí³õ ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæ.

ДЕСЯТЬ НОВИХ ЗАКЛАДІВ ВІННИЦІ, 
ЯКІ ВІДКРИЛИСЯ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО
Нові місця  Попри війну, бізнес продовжує працювати та 
підтримувати економіку України. Деякі підприємці навіть зважуються 
на відкриття нових закладів. Ми знайшли десять таких місць 
у Вінниці й дізналися, що цікавого вони пропонують своїм гостям

ó âëàñíîìó áóäèíêó, â ³íâàë³ä-
íîìó â³çêó. Äèðåêòîðêè îäí³º¿ ç³ 
øê³ë-³íòåðíàò³â íà Õåðñîíùèí³ 
Íàòàë³ Êîñîâî¿, ÿêà çàãèíóëà ï³ä 
÷àñ ìàñîâàíîãî îáñòð³ëó ó ïåðøèé 
äåíü âåëèêî¿ â³éíè. Òðàêòîðèñòà-
ìåõàí³çàòîðà ç Ïîëòàâùèíè Îëå-

ãà Ãàéäàáóðè. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ïåðåäïîñ³âíî¿ êóëüòèâàö³¿ ãðóíòó 
âîðîæèé ë³òàê áåç áóäü-ÿêèõ íà òå 
ïðè÷èí ïîö³ëèâ ó òðàêòîð. Òà ³í-
øèõ. Çàãàëîì 13 ³ñòîð³é.

Âèñòàâêà ä³ÿòèìå äî 24 ëèñòî-
ïàäà.

Виставка відкрилася 9 листопада. Експозиція знаходиться 
на Європейській площі

PINTA
Ця пивна ресторація відкрилася у червні. У соцмережах заклад характеризує 
себе як місце зустрічі пивних гурманів у центрі міста. Наразі у меню «Пінти» 
можна знайти дюжину різновидів пива, зокрема з вінницької броварні, м’ясне 
та рибне меню, сніданки та ланчі. У закладі також організовують спортивні 
трансляції.

Де: вулиця Грушевського, 70
Інстаграм: pinta.vn

«ЗЕРНО»
«Зерно» — це бар крафтового пива. До послуг гостей тут вісім кранів з 
пивом від кращих крафтових виробників країни. Напої у кранах регулярно 
змінюються, тому різноманітності смаків відвідувачам не бракуватиме. Їжа 
в «Зерні» не продається, але ніхто не забороняє приносити її з собою.

Де: вулиця Артинова, 19
Інстаграм: zerno.beer

ENJOY
У цьому ресто-барі можна скуштувати страви кримськотатарської, азійської 
та української кухонь. Фішкою шеф-кухаря закладу є приготування страв з 
локальних продуктів, з того, що в конкретний сезон продається на місцевих 
ринках. В Enjoy проводять камерні концерти, зокрема з благодійною метою. 
Також цей заклад дружній до гостей з тваринами.

Де: вулиця Київська, 16-А
Інстаграм: enjoy_resto.bar

PERFETTO
Цю кондитерську відкрили переселенці з Херсону. Із собою до нашого міста 
вони привезли чимало смачних та самостійно вигаданих рецептів морозива 
й тортів. Родзинкою закладу можна сміливо вважати торт «Херсон», якого, 
до слова, є кілька різновидів.

Де: Соборна, 38
Інстаграм: perfetto_vinnytsia

OASIS
У соціальних мережах заклад позиціонують як ресторан авторської кухні. 
Окремо у ньому є бар, банкетна зала, VIP-кімната та альтанки. В Oasis кожен 
тиждень присвячують якомусь конкретному продукту: тиждень устриць, тиж-
день пасти, тиждень трюфельного меню тощо.

Де: вулиця Рибацька, 1
Інстаграм: oasis.vn
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Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 16.11, поч. о 10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.20, 16.50, 17.20, 18.20, 19.30, 
20.00, 20.30
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)

Після. Довго і Щасливо
Драма. 16.11, поч. о 12.30, 14.40, 20.00
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Брат і сестра
Драма. 16.11, поч. о 10.00
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Клондайк
Драма. 16.11, поч. о 21.20
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 16.11, поч. о 12.00, 16.00
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
У прямому ефірі
Трилер. 16.11, поч. о 10.00, 21.30
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Чорний Адам
Фантастика
16.11, поч. об 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Мій домашній крокодил
Пригоди
16.11, поч. о 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 19.10
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 16.11, поч. о 10.00, 14.00, 18.00
З 17.11 довідка за тел. (096)00035050)

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Клондайк
Драма. 16.11, поч. о 15.20
Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 16.11, поч. о 10.00
17.11–23.11, поч. о 10.00, 12.00
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 16.11, поч. об 11.40, 13.30
17.11–23.11, поч. о 14.00, 15.40
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн
16.11, поч. о 17.30
17.11–23.11, поч. о 17.30

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

Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн
16.11, поч. о 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація
16.11, поч. о 12.50, 15.10, 17.45
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Коаті: Легенда джунглів
Анімація
16.11, поч. о 12.00, 15.50
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
У прямому ефірі
Трилер
16.11, поч. о 15.50, 18.45
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Клондайк
Драма
16.11, поч. о 13.50
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Чорний Адам
Фантастика
16.11, поч. о 13.15, 18.30
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Після. Довго і щасливо
16.11, поч. о 19.40
З 17.11 довідка за тел. 0800308111
Мій домашній крокодил
Пригоди
16.11, поч. о 12.20, 14.30, 16.40
З 17.11 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

Арсен Мірзоян 4 грудня у Вінниці
Це буде прекрасно, щиро і сильно – аж до мура-
шок! 4 грудня о 16.00 і 19.00 у театрі ім. Садовсько-
го Арсен Мірзоян з надзвичайною новою концерт-
ною програмою у Вінниці! Готуйтеся до шаленого 
драйву, яскравого світлового шоу, справжньої 
чоловічої лірики і фантастичної атмосфери! 
Почуємо всі улюблені пісні («Бувай, малий», «Вінні-
Пух», «Джеральдіна», «Королева») та нові вражаючі 
хіти, які будемо співати всією залою! Приходьте 
за безцінними враженнями! Квитки від 280 до 620 
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».

5 грудня «Про що 
мовчать чоловіки»
Особлива вистава, на 
яку варто йти з коханою 
половинкою! Незабутні 
години радості 5 грудня о 
19.00 у концерт-холі «Mont 

Blanc» всім подарує всесвітньовідома комедія для 
дорослих «Про що мовчать чоловіки». Це сучасна, 
яскрава, феєрична вистава у жанрі стендап про 
любов і стосунки, чоловіків і жінок! Буде вибухово 
і до сліз дотепно! У головній ролі – зірка фільму 
«Довбуш» й ІваноФранківського театру Олексій 
Гнатковський. Квитки від 270 до 420 грн. Купуйте 
на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садов-
ського, 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 
мільйонери за переглядами у YouTube привезуть 
нові гарячі жарти без цензури, незламний позитив 
і те втілення народної мудрості, яке ви розберете 
на цитати. Буде все, як ви любите: гостро, тонко і в 
саме яблучко! Концерт стане рекордним по кількості 
сміху й інтерактивів, тож готуйтесь до гарячих 
розіграшів і аукціонів. Квитки – 270-370 грн. Купуйте 
на сайті afisha.vn.ua та у касах у готелі «Франція», 
театрі, Royal pub, «Артинов», «CHERDAK»,«Мобі Дік». 

Іво Бобул 10 грудня у Вінниці
Легендарний Іво Бобул 10 грудня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського з концертом «Одна єдина Україна»! 
Буде багато щирого спілкування і особлива, ду-
шевна атмосфера, яка завжди панує на концертах 
Маестро! Заспіваємо разом всі найгарніші пісні, 
які визнані золотими хітами естради: «А липи 
цвітуть», «Місячне колесо», «Душі криниця», «Берег 
любові» та багато інших! Концерт Іво Бобула, який 
уже понад чверть століття залишається гордістю 
української естради й улюбленцем жінок, вразить 
всіх! Квитки від 350 до 690 грн. Купуйте на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі, готелі «Франція», 
«Артинов», «CHERDAK», «Rockn-Roll», «Мобі Дік», 
«Aladdin», «Origami».

Концерт «White 
Christmas» 22 грудня 
Відчути новорічний настрій 
і атмосферу Різдва, по-
ринувши у вир легендарних 
святкових хітів, віннича-
ни зможуть 22 грудня о 

19.30 у театрі ім. Садовського на концерті «White 
Christmas»! У виконанні симфонічного оркестру, 
надзвичайних солістів Павла Ільницького, Оксани 
Караїм та Ladies Trio прозвучать всесвітньовідомі 
новорічні хіти: «Let it snow», «Jingle Bells», «Santa 
Claus Is Coming To Town», «Happy New Year», «Last 
Christmas» та багато інших! Квитки від 350 до 
690 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах 
у театрі, готелі «Франція», Royal pub, «Артинов», 
«CHERDAK», «Rockn-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin», 
«Origami».

1 січня «ТеСАМеШоу» 
у Вінниці! 
Це буде найкраща зустріч 
Нового 2023 року! У компанії 
найвеселішого україномов-
ного гумористичного шоу 
«ТеСамеШоу»! 1 січня о 

19.00 у театрі ім. Садовського нова святкова програ-
ма, свіжі жарти, іскрометні мініатюри, блискучі моно-
логи, веселі пісні і багато сюрпризів – ексклюзивно 
для вінничан від улюблених «вар’ят»! Купуйте квитки 
на подарунки і приходьте всією родиною! Заряд по-
зитиву, радості та щастя матимете на весь рік! Квитки 
від 380 до 630 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у 
касах у театрі ім. Садовського, готелі «Франція», Royal 
pub, «Артинов», «CHERDAK», магазинах «Rockn-Roll», 
«Мобі Дік», «Aladdin», центрі «Origami».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР

ВИСТАВКА

Виставка «України щит»
До 20  листопада в  Обласному краєзнавчому музеї 
експонується виставка, приурочена до Дня захисни-
ків і захисниць 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 віддали 
за Україну найцінніше — власне життя: Героям Небес-
ної 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 бо-
ронить українські землі від окупантів; хто ділиться 
своїми знаннями, силою, мужністю і професіоналіз-
мом для захисту нашої держави — військовим, ме-
дикам, капеланам, волонтерам, усім, хто сьогодні 
тримає тил і наближає нашу Перемогу. На виставці 
також представлені особисті речі, світлини, до-
кументи, 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)

Маруся Чурай
Поема для театру. 17.11, поч. о 17.30

Чай з м’ятою чи з лимоном?
Мала сцена. Коли щось пішло не так
18.11, поч. о 17.00

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)

Річкова фея Агайя
Пригоди у заповітному лісі
19.11, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність 
та звитягу
20.11, поч. об 11.00 та 13.00
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***
Кожен раз думаєш: 
Ну не можуть же вони бути аж 
настільки кончєними, а вони, 
трясця, можуть…

***
Українець розповідає про кориду 
в Іспанії:
— Ну, а арена така гарна, 
на трибунах — іспанський чоловіки, 
всі такі гарні, спокійні, іспанські 
жінки — гарні, спокійні. Випустили 
бика на арену — великий такий 
бик, спокійний. Тореадор 
вийшов — гарний, спокійний … І 
тут тореадор дістав комуняцький 
прапор!.. Бл… куме, таке почалося!

***
Заходить додому мама і бачить 
сина біля холодильника, який 
жадібно їсть пельмені, і говорить:
— Синку, ти б їх хоч зварив?
— Хто накурений?! Я накурений?

***
Віддам безкоштовно красиве 
листя. Самовивіз…

***
Священник іде вулицею, назустріч 
іде дуже п’яний чоловік.
— Сину мій, боюсь, що ми з тобою 
в раю не зустрінемось.
— А що ж ви такого натворили, 
отче?

***
Моє перше і останнє заняття йогою 
закінчилось таким висновком: 
докторська ковбаса ніколи 
не складеться в краківську!

***
Поставив собі на будильник 
трек Поплавського. Тепер встаю 
на 5 хвилин раніше, щоб цього 
не чути…

***
На пляж виходить русалка з 
маленькою дитиною на руках, 
підходить до відпочиваючих і 
питає:
— Ви не підкажете, як мені знайти 
дайвера Жору?

***
Змусити себе качати прес дуже 
легко: потрібно лише лягти 
на диван і поставити вазу з 
цукерками між пальцями ніг.

***
— Яким видом спорту займаєтесь?
— Ніяким.
— Як часто?
— Щодня.

***
Розповідає одна подруга іншій:
Я поїла його три дні, а потім 
притягла в ЗАГС і кажу:
— Ми на пошті, тобі прийшла 
бандероль. Розпишися!

***
Кореспондент запитує директора 
божевільні, який тест є критерієм 
для виписки.
— Ми наливаємо повну ванну 
води, кладемо поряд чайну 
ложечку та великий кухоль і 
пропонуємо звільнити ванну від 
води.
Кореспондент усміхається і каже:
— Ну, будь-яка нормальна людина 
візьме кухоль.
— Ні, — каже директор, — 
нормальна людина витягне пробку.

***
— Ну як там?
— Та розстались ми…
— Жах, і це скільки ви були разом?
— 1024 дні.
— Подумати тільки, гігабайт життя 
до дупи!

***
— Ти до мене не лізь! В мене 
чорний пояс по орігамі!
— І що?
— Складу тебе в кораблик!

***
Понеділок — це яйце, з якого рано 
чи пізно вилупиться п’ятниця. 
Головне висидіти.

***
День народження жінки краще 
запам’ятати, а рік народження — 
забути!

***
— Що робити, якщо чоловік тебе 
кинув і поїхав бухати з друзями?
— Ой, не знаю… я б напевно 
плакала… десь у клубі… на грудях 
у стриптизера…

***
Випив 2 сирих яйця. Жінка ледве 
не прибила.
Купила 2 літри пива, і каже — на, 
хочеш пити, пий пиво, а яйця 
не переводь.

***
Окуліст: У вас не дуже добрі 
результати.
Я: Можу я їх побачити?
Окуліст: У тому й справа.

***
Потрапив українець 
в автокатастрофу. Доправили 
його в лікарню, у реанімацію. 
Тут до нього кум проривається. 
Йому пояснюють, що не можна, 
постраждалий у комі, нікого 
не чує, не впізнає. А той з торбами, 
впрошує. Ну, пропустили його 
в палату…
— Ой, куме, біда ж яка… А я тобі 
сальця приніс, огірочків, пляшку 
горілки. А ти в комі…
— Кома — це ще не крапка. 
Наливай!

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Цього тижня бажано уни-
кати підвищеної активності 
у справах. Дійте спокійно 
та розмірено. Розрахо-
вуйте тільки на свої сили. 
Успішним може бути пошук 
додаткового заробітку.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Необхідність зберігати якусь 
таємницю може створити 
внутрішній дискомфорт, але 
це слово не варто порушу-
вати. Самопочуття покра-
щиться, підвищиться тонус, 
і ви зможете діяти активно і 
рішуче. 

БЛИЗНЮКИ 
Завдань буде багато. Щоб 
вирішити їх усі, ви маєте 
визначитися з цілями та 
планами. Цього тижня ви 
закінчите якусь важливу 
справу, яка змінить на краще 
все ваше життя. На вас чекає 
успіх і в особистій, і у про-
фесійній сферах.

РАК 
Завдяки підтримці близьких 
людей вам вдасться подо-
лати будь-які негаразди. На-
вколишні знайдуть у вашій 
особі справжнього друга, та 
й начальство буде задово-
лене вашою роботою.

ЛЕВ 
Підходящий тиждень для 
демонстрації своїх талантів 
широкому загалу. Гарний час 
для пошуку нової роботи. 
У разі виникнення спірних 
ситуацій замість завзятості 
пустіть у хід всю вашу чарів-
ність, результат перевершить 
усі ваші очікування. 

ДІВА 
Ви зуміли подолати трудно-
щі і можете зараз спочивати 
на лаврах. Вам зараз корис-
но знайомитися та зустрі-
чатися з цікавими людьми. 
Вислуховуйте різні думки з 
приводу того самого питан-
ня і робіть свої висновки. 

ТЕРЕЗИ 
Ви отримаєте багато нових 
можливостей для розвитку. 
Інше питання, чи зможете ви 
ними користуватися. Зірки 
радять не сумніватися в собі, 
а діяти, тоді й удача буде 
на вашому боці.

СКОРПІОН 
Цього тижня вам все вдава-
тиметься. Навколишні зро-
зуміють, що ви неординарна 
особистість. Накопичені зна-
ння та досвід сприятимуть 
зміцненню професійного 
авторитету. 

СТРІЛЕЦЬ 
Те, чого ви прагнете, може 
виявитися протилежним 
тому, що вам необхідно 
зробити в реальності. Але 
все в результаті складеться 
добре. Суботу варто при-
святити виконанню свого 
бажання як слід відпочити.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня бажано не по-
слаблювати уваги, оскільки 
можуть статися важливі та 
несподівані події. У жодно-
му разі не лінуйтеся і не на-
магайтеся ухилятися від 
роботи. Ваші конструктивні 
пропозиції будуть гідно 
оцінені начальством.
 
ВОДОЛІЙ 
Справ ставатиме дедалі біль-
ше, а часу залишатиметься 
дедалі менше. Не пережи-
вайте, всі проблеми можна 
вирішити, якщо ви не пані-
куватимете. Знання, набуті 
у цей період, бажано почати 
застосовувати відразу.

РИБИ 
Постарайтеся бути якомо-
га конкретнішими у своїх 
мріях та бажаннях. Тоді вони 
мають реальний шанс здій-
снитись. Будьте морально 
готові до кардинальних змін 
у особистому житті. Чекайте 
відповідного моменту, щоб 
проявити себе і досягти 
успіху.
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