
Ковід, війна, а тепер ще 
й регулярні вимкнення 
світла, які часто бувають 
не за графіком

Усе це боляче 
вдаряє по вінницьких 
підприємцях, яким 
довелося шукати вихід із 
чергової непростої ситуації

Як вони це роблять, і що 
говорять про найближчі 
перспективи?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ДЕ  МОЖНА ПОСТРІЛЯТИ БІЛЯ ВІННИЦІ с. 6

ЯК БІЗНЕСИ АДАПТОВУЮТЬСЯ 
ДО ПЕРЕБОЇВ З ЕЛЕКТРИКОЮ

ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ 
ЮЛІЇ ДЯКУН с.18

514335

СЕКРЕТИ НАЙСТАРШОЇ 
МЕШКАНКИ ОБЛАСТІ с.21

468084

грн

Таку романтичну атмосферу намагаються 
створювати під час вимкнення світла у ресторані 
Cherry Lake. У деяких інших закладах Вінниці 
зали освітлюють LED-стрічками або ліхтариками

РЕКЛАМА

с.4

514447
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Не дайте собі 
заснути

Â³ä÷óâàòè çë³ñòü, ãí³â, 
îáóðåííÿ â³ä â³äêëþ÷åííÿ 
åëåêòðèêè ³ òåïëà òà ðåøòè 
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â³éíè 
— àáñîëþòíî íîðìàëüíî.

Íåíîðìàëüíî — çãàíÿòè 
öþ çë³ñòü íà êîãîñü âñåðåäèí³ 
Óêðà¿íè. Àäðåñíî êîíöåíòðó-
âàòè ¿¿ ó ïðåòåíç³¿ ëîêàëüí³é 
³ âèù³é âëàä³, êîíâåðòóâàòè 
ó ïðîêëÿòòÿ åíåðãåòè÷íèì 
êîìïàí³ÿì â ³íôàíòèëüíèõ 
âèìîãàõ ñïðàâåäëèâîãî ðîç-
ïîä³ëó òÿãàð³â â³éíè. Î÷³êó-
âàòè, ùîá âñ³ì áóëî îäíàêîâî 
çëå — öå ÿê î÷³êóâàòè ð³âíî-
ì³ðíîãî áîìáàðäóâàííÿ, çà-
ãèáåë³ ³ êàë³öòâ ïî âñ³é êðà¿í³ 
çã³äíî ç³ ñïðàâåäëèâîþ ôîð-
ìóëîþ.

Âòîìà â³ä â³éíè — ïðè-
ðîäíà ³ çàêîíîì³ðíà â íà-
ø³é ñèòóàö³¿. Àëå âàæëèâî 
ðîçóì³òè ïðèðîäó ö³º¿ âòî-
ìè ³ ïàì’ÿòàòè ïðè÷èíè 
òà âèíóâàòö³â. Áî ìè âæå 
ìàëè ìàñîâó âòîìó ëþäåé 
â³ä â³éíè, íàïðàâëåíó âñå-
ðåäèíó ñâîº¿ êðà¿íè, ÿêó 
äóæå âì³ëî âèêîðèñòàëè ó 
ïåðåäâèáîð÷³é êàìïàí³¿ äëÿ 
îäíîãî êàíäèäàòà. Íîâèé 
ïðèéøîâ, çà äâà ðîêè âñå 
çðîçóì³â, øâèäêî ïåðåâçóâ-
ñÿ, ñâî¿ ïåðåäâèáîð÷³ ãàñëà 
òèõåíüêî ñõîâàâ ó òåìíèé 
êóòîê ³ ñòàâ íîðìàëüíèì, 
òèì, ÿêèì ³ íàëåæèòü áóòè 
â òàê³é ñèòóàö³¿.

Àëå âòîìëåí³ â³ä â³éíè — 
ïåðåâçóëèñÿ íå âñ³.

Íàñïðàâä³ ÿ òðîõè áîþñü 
ö³º¿ çèìè, áî íå ìîæó ñïðîã-
íîçóâàòè ïîâåä³íêó óêðà¿íö³â 
³ íàâ³òü ñâîþ ó òîìó ÷èñë³. 
Áîþñü, ùî ç’ÿâèòüñÿ ÷åðãî-
âèé «îñòàï ñòàõ³â» ³ ïîâåäå 
òèñÿ÷³ âòîìëåíèõ íà ì³òèí-
ãè â Êè¿â ïðîòè «ãåíîöèäó 
óêðà¿íö³â».

Òàêòèêà ïóò³íà — âòîìèòè 
íå ò³ëüêè ªâðîïó, à é óêðà-
¿íö³â, îñîáëèâî òèõ, ÿê³ âæå 
äî 24-ãî ï³ä³éøëè íå â íàé-
êðàù³é ìîðàëüí³é ôîðì³.

Êîëè ó øâèäê³é âåçóòü õâî-
ðîãî ó âàæêîìó ñòàí³ — òî 
éîãî íàìàãàþòüñÿ òðèìàòè 
ïðè ñâ³äîìîñò³, ðîçìîâëÿòè 
³ òîðìîøèòè. Ùîá æèòòºâ³ 
ñèñòåìè ïðàöþâàëè ³ òðèìà-
ëè éîãî.

Áîð³òüñÿ ç âòîìîþ, áî âàøà 
âòîìà ³ º ïóò³í, â³í æèâå ó 
í³é, ÿê Ôðåä³ Êðþãåð ó ñíàõ.

Íå äàâàéòå ñîá³ çàñíóòè. 
Ðîçìîâëÿéòå ç Óêðà¿íîþ.

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви призвичаїлись до відключення світла?

ÍÎÂÈÍÈ

БЛОГЕР

ІННА ЛАПЧЕВСЬКА
Це жах, графіка немає. Не 
знаєш, що чекати. Але при-
кро те, що є будинки, які не 
виключають взагалі. Авалон, 
наприклад...

ALYONOCHKAPEDOS
Виключення світла — це ніщо 
в порівнянні з тим, що наразі 
переживають наші захисни-
ки… Ми, українці, пристосу-
ємось абсолютно до всього.

KRASILICHDASHUTA
Вдень без світла намагаємося 
зробити уроки, ввечері гра-
ємо в ігри (до речі, це дало 
змогу зблизитись з родиною) 
просто спілкуємося.

ТАНЯ КАЛІНЧУК
До всього у цьому житті  мож-
на звикнути. Але в будинках, 
у яких електроплити, є про-
блеми: ні зварити, ні нагріти 
не можна.

ZARVANSKA_L
Зробили б якийсь графік, а то 
одні сидять сутками без світ-
ла, а другі зі світлом і поли 
повключали, і обігрівачі. По-
трібно якось справедливо.

ВОЛОДИМИРВОЛОДИМИР
ГЕВКОГЕВКО

Це питання ми ставили 
нашим підписникам у 
соцмережах, де вінничани 
жваво обговорюють 
найважливіші новини, 
діляться своїми думками, 
враженнями та досвідом. 
Приєднуйтеся до нас у 
фейсбуці https://www.
facebook.com/20minut.ua 
та інстаграмі https://www.
instagram.com/vn20minut/

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, 
(097) 1448132

Ç ïðèõîäîì õîëî-
ä³â ïî÷èíàºòüñÿ é 
ñåçîí çàñòóäè, òîìó 
â îñ³ííüî-çèìîâèé 

ïåð³îä â³éñüêîâèì ïîòð³áíî óêð³-
ïëþâàòè ñâ³é ³ìóí³òåò. Æèòåëü-
êè Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêî¿ ãðîìàäè 
Îëåíà Ðîìàíþê òà Àëüîíà Ìóëÿð 
çíàþòü ïðî öþ ïîòðåáó ³ ãîòóþòü 
íà ïåðåäîâó «â³òàì³íí³ áîìáè». 
Öÿ «áîìáà» — â³äîìà áàãàòüîì 
ïàñòà Àìîñîâà. Ìèêîëà Àìîñîâ 
áóâ âèäàòíèì óêðà¿íñüêèì â÷å-
íèì, êàðä³îõ³ðóðãîì. Â³í ñòâî-
ðèâ ðåöåïò óí³êàëüíî¿ ïàñòè, 

ùî âèçíàíà äæåðåëîì â³òàì³í³â, 
àíòèîêñèäàíò³â ³ ì³êðîåëåìåíò³â, 
ÿêèõ ïîòðåáóº ñåðöå é îðãàí³çì 
â ö³ëîìó.

Âîëîíòåðêà Îëåíà Ðîìàíþê 
ðîçïîâ³äàº, ùî âîíà ãîòóº òàêó 
ïàñòó äëÿ ñåáå òà ñ³ì’¿. À, êîëè 
ïî÷óëà â³ä ñâî¿õ ð³äíèõ, ÿê³ âîþ-
þòü, ùî çàðàç áàãàòî â³éñüêîâèõ 
íà ôðîíò³ õâîð³þòü, òî ç ïîäðó-
ãîþ âèð³øèëà ãîòóâàòè íà ôðîíò 
«â³òàì³íí³ áîìáè».

— Ó ìåíå áðàò òà ò³òêà íà ôðîí-
ò³, òîæ ÿ â³ä íèõ çíàþ, ùî ïî-
òðåáà ó òàêèõ â³òàì³ííèõ ñóì³øàõ 
º, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà. — Òîæ, ìè 
ç ïîäðóãîþ âèð³øèëè ãîòóâàòè 
«â³òàì³íí³ áîìáè», äîïîìàãàþ÷è 

ГОТУЮТЬ «ВІТАМІННІ 
БОМБИ» НА ФРОНТ
Волонтерство  Дві подруги, жительки 
Лука-Мелешківської громади, Олена 
та Альона допомагають ЗСУ на своєму 
фронті. Жінки готують протизастудну 
вітамінну пасту і передають її на передову. 
Розповідаємо про волонтерство вінничанок 
та додаємо рецепт «вітамінної бомби»

òàêèì ÷èíîì â³éñüêîâèì. Çðîáè-
ëè ïåðøó ïàðò³þ — 30 ê³ëîãðà-
ì³â ïàñòè. ß ïóáë³êóâàëà â ñî-
öìåðåæàõ äîïèñè ç ïðîõàííÿì 
íàì äîïîìàãàòè ïðîäóêö³ºþ ÷è 
êîøòàìè. Ëþäè â³äãóêóâàëèñÿ, ³ 
ìè çðîáèëè äðóãó ïàðò³þ.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, çáåð³ãàòèñÿ 
ïàñòà ìîæå äâà ì³ñÿö³. Äîðîñë³é 
ëþäèí³ áàæàíî ¿ñòè òðè ëîæêè 
òàêî¿ ïàñòè â äåíü çà ï³â ãîäèíè 
äî ¿äè.

Æ³íêè ïðèãîòóâàëè âæå áëèçü-
êî ñîòí³ ï³â ë³òðîâèõ áàíîê ïàñòè. 
Íà êîæíó ç íèõ êëåÿòü ïîáàæàí-
íÿ òà ïåðåäàþòü ¿õ íà ïåðåäîâó 
ðàçîì ³ç äèòÿ÷èìè ëèñòàìè ³ ìà-
ëþíêàìè.

— Â³äïðàâëÿºìî íàøó ïàñ-

òó íà ïåðåäîâó çà äîïîìîãîþ 
çíàéîìèõ âîëîíòåð³â, à òàêîæ 
ìîãî áðàòà òà ò³òêè. Îò çàðàç 
ìîÿ ò³òêà áóäå ¿õàòè íà Õåð-
ñîíñüêèé íàïðÿìîê, ³ òóäè ïî-
âåçå ïîëîâèíó íàøî¿ îñòàííüî¿ 
ïàðò³¿, — ðîçïîâ³äàº âîëîíòåð-
êà. — Íà ïðèãîòóâàííÿ îäí³º¿ 
ïàðò³¿ íàì ïîòð³áíî îð³ºíòîâíî 
ï’ÿòü-ø³ñòü ãîäèí. Äàë³ áóäåìî 
ñòàðàòèñÿ ùå á³ëüøå äîïîìàãàòè 
íàøèì â³éñüêîâèì. Ùî ìîæåìî, 
òå ðîáèìî. Â³ðèìî â íàøó íàé-
áëèæ÷ó ïåðåìîãó.

Îêð³ì ïàñòè, âîëîíòåðêè òà-
êîæ çáèðàëè êîøòè íà ³íø³ ïî-
òðåáè â³éñüêîâèì, íàïðèêëàä, 
êóïóâàëè òåðìîá³ëèçíó, ïîâåð-
áàíêè òîùî.

За словами Олени, у приготуван-
ні пасти немає нічого складного. 
Їхня «вітамінна бомба» склада-
ється із семи інгредієнтів:
 мед;
 родзинки;
 курага;
 інжир;
 чорнослив;
 волоські горіхи;
 лимони.
Волонтерка каже, що волоські 

горіхи можна замінити на кеш’ю 
чи фундук, але тоді собівартість 
буде ще дорожчою. Спершу 
жінки подрібнюють лимони з 
сухофруктами в блендері. По-
тім додають до них мед. Всю 
цю суміш далі перемелюють 
в м’ясорубці.
Оскільки вони готують великими 
порціями, то на одну їхню порцію 
беруть по пів кілограма всього, 
п’ять лимонів і пів літра меду.

Приготувати може кожен

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó ëèñòîïàä³, ÿê ïðàâèëî, ïî÷è-
íàþòü ï³äãîòîâêó äî Íîâîãî ðîêó. 
Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ñïîðóäæó-
þòü êàðêàñ äëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè 
ì³ñòà òà ïî ì³ñòó ïî÷èíàþòü ðîç-
â³øóâàòè ñâÿòêîâ³ ³ëþì³íàö³¿.

Àëå öüîãî ðîêó ç íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿíîãî íàñòðîþ ó íàñ áóäå 

õ³áà ùî ñí³æíà çèìà. ×åðåç ðîñ³é-
ñüêî-óêðà¿íñüêó â³éíó Â³ííèöüêà 
ìåð³ÿ âèð³øèëà íå âèòðà÷àòè êî-
øòè ãðîìàäè íà ïðèêðàñè ì³ñòà 
äî ñâÿò. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó ïðå-
ññëóæá³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Ãîëîâíà ÿëèíêà ì³ñòà òà ³íñòà-
ëÿö³¿ — â³ä óñüîãî öüîãî âèð³øèëè 
â³äìîâèòèñÿ ÷åðåç â³éíó. Íåäî-
ðå÷íî âëàøòîâóâàòè ñâÿòêóâàííÿ 
³ ç òî¿ ïðè÷èíè, ùî áóäå óòâîðþ-

âàòèñü ìàñîâå ñêóï÷åííÿ ëþäåé. 
Òàêîæ ÷åðåç åíåðãåòè÷íó êðèçó, 
ùî ñïðè÷èíÿþòü ðîñ³éñüê³ ðàêåòí³ 
àòàêè, â³äìîâèëèñÿ â³ä óñòàíîâêè 
ñâÿòêîâî¿ ³ëþì³íàö³¿ ïî ì³ñòó, — 
ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó â ì³ñüêðàä³.

Ùîäî íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíîãî 
ì³ñòå÷êà òà ðÿä³â ÿòîê ó ïàðêó — 
ïèòàííÿ ïîêè ùî íå âèð³øåíå. 
Ìîâëÿâ, Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà 
íå áóäå âèòðà÷àòè ãðîø³ ãðîìà-

äè íà îðãàí³çàö³þ öèõ ëîêàö³é. 
Îäíàê öå ìîæóòü çä³éñíèòè ñàì³ 
ï³äïðèºìö³, ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè.

— Ç³ ñâîãî áîêó ìè áóäåìî âëà-
øòîâóâàòè ïåâí³ ëîêàëüí³ çàõîäè 
äëÿ ä³òåé, íàïðèêëàä, ìàéñòåð-
êëàñè ó á³áë³îòåêàõ òà ï³äë³òêîâèõ 
êëóáàõ. Ïðî öå, çàçâè÷àé, ïîâ³äî-
ìëÿòèìåìî çà äåíü äî ïî÷àòêó 
çàõîäó, — êàæóòü ó ïðåññëóæá³ 
ì³ñüêðàäè.

Цього року у Вінниці не буде головної 
ялинки та святкової ілюмінації

Волонтерка Олена Романюк дізналася, що зараз багато 
військових на фронті хворіють. Тому вони з подругою 
вирішили готувати на фронт «вітамінні бомби»
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Гідність і свобода, це далеко не про всіх. Дякую справжнім, 
усім, хто розуміє, що в Україні війна. Не скиглить, не живе 
ніби це не його проблема, а невпинно працює. Хтось на 
фронті, хтось, забезпечуючи тил. Дякую вам і дякую, що я 
живу в часи таких людей і творіння історії нашої нації.

Юлія Тимошенко і Олег Мейдич передали 
допомогу переселенцям і лікарням на Вінниччині
БЛОГ

514318

ПРЕССЛУЖБА 
  ВО «БАТЬКІВЩИНА»

Íà Â³ííè÷÷èíó Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïðè-
¿õàëà ç ãóìàí³òàðíîþ ì³ñ³ºþ, ïðèä³ëèâøè 
ìàêñèìàëüíó óâàãó çóñòð³÷àì òà íàäàííþ 
äîïîìîãè ñ³ì’ÿì ïåðåñåëåíö³â, ÿê³ çàðàç 
ìåøêàþòü ó ðåã³îí³. ²ç íàéïåðøèõ äí³â 
ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ë³äåðêà «Áàòü-
ê³âùèíè» òà Â³ííèöüêà îáëàñíà ïàðòîð-
ãàí³çàö³ÿ ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ³ç ëþäüìè, 
àáè ³ç ïåðøèõ óñò çíàòè, ÿêî¿ äîïîìîãè 
ëþäè íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü ó âàæêèé 
÷àñ â³éíè.

Ñïåðøó Þë³ÿ Òèìîøåíêî ðàçîì ³ç 
ãîëîâîþ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïàðòîðãà-
í³çàö³¿ «Áàòüê³âùèíà» Îëåãîì Ìåéäè÷åì 
òà êîìàíäîþ â³äâ³äàëè Â³ííèöüêèé ãó-
ìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ, ó ãóð-
òîæèòêàõ ÿêîãî ìåøêàþòü ïåðåñåëåíö³. 
Ïðèâåçëè ¿ì ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, çàñî-
áè ã³ã³ºíè òà ðå÷³ ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó. 
À ïîò³ì êîìàíäó ÷åêàëè òåïë³, çâîðóøëèâ³ 
çóñòð³÷³ ³ç æèòåëÿìè Ëèïîâåöüêî¿ òà Ïî-
ãðåáèùåíñüêî¿ ãðîìàä. Ó ñåë³ Çîç³â âè-
ìóøåí³ ïåðåñåëåíö³, ÿêèõ â³éíà çìóñèëà 
ïîêèíóòè ð³äí³ äîì³âêè, ä³ëèëèñü ïåðå-
æèòèì æàõîì òà íèí³øí³ìè íàãàëüíèìè 
ïðîáëåìàìè.

— ¯õ â³éíà ïîçáàâèëà ð³äíèõ îñåëü, ðî-
äèí, ðîáîòè, äðóç³â. Óêðà¿íö³â ³ç Õåðñîíà 
òà Õàðêîâà, Âîëíîâàõè òà Ìåë³òîïîëÿ, 
Ìàð³óïîëÿ òà Îõòèðêè… Ñòàòè âèãíàíöåì 
íà ñâî¿é ð³äí³é çåìë³ — òî âåëèêà á³äà. 
Àëå, íà ùàñòÿ, º ëþäè, ÿê³ äîïîìàãàþòü 

ñï³ââ³ò÷èçíèêàì íå ïî÷óâàòèñÿ ÷óæèìè 
íà íîâèõ ì³ñöÿõ ïðîæèâàííÿ.Öå äóæå 
ïîòð³áíà ðîáîòà! ªäí³ñòü ³ ñèëà Óêðà¿íè 
ôîðìóþòüñÿ ñàìå òàê! — çàçíà÷àº Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî.

Ïåðåäàâøè ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ïå-
ðåñåëåíöÿì ó Ëèïîâåöüê³é òà Ïîãðåáè-
ùåíñüê³é ãðîìàäàõ, Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà 
òàêîæ â³äâ³äàëà ì³ñöåâ³ ë³êàðí³. Ëèïî-
âåöüê³é ì³ñüê³é ë³êàðí³ ïåðåäàëà ë³êè, 
ìåäïðåïàðàòè òà áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ 
ë³æêà, à Ïîãðåáèùåíñüê³é ë³êàðí³ — 

ìåäïðåïàðàòè, ë³êè òà ãåíåðàòîðè.
— «Áàòüê³âùèíà» ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ³ç 

ë³êàðÿìè, òîæ ñêîðî ÿ âæå çìîæó îòðè-
ìóâàòè äðóãó îñâ³òó — ë³êàðñüêó, — ç³çíà-
ºòüñÿ Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà. — Ó ë³êàðí³ 
ïðèâîçèìî ñàìå òå, ùî çàìîâëÿþòü ë³êà-
ð³, ùî íàéíåîáõ³äí³øå çàðàç. À ïîòðåá, 
íà æàëü, äóæå áàãàòî.

Êð³ì âèêëèê³â â³éíè, ùî çì³íèëè æèòòÿ 
êîæíîãî óêðà¿íöÿ, íîâèì âèêëèêîì, â³ä-
çíà÷àº Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, íèí³ ñòàº 
³íôëÿö³ÿ, áåçðîá³òòÿ ³ çìåíøåííÿ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó.

— Ó íîâîìó áþäæåò³ íà 2023 ð³ê, 
íà æàëü, çåêîíîìèëè ñàìå íà ëþäÿõ — 
âçàãàë³ íå ³íäåêñóâàëè í³ ïåíñ³¿, í³ çà-
ðîá³òí³ ïëàòè. Òîìó ÿ ³ «Áàòüê³âùèíà» 
çà öåé áþäæåò ïðèíöèïîâî íå ãîëîñó-
âàëè, — ãîâîðèòü Þë³ÿ Òèìîøåíêî. — 
Ëþäÿì íèí³ äîâîäèòüñÿ âèæèâàòè. Òîìó 
ìè ³ äàë³ áóäåìî ïðîäîâæóâàòè ï³äòðèìêó 
íà âñ³õ ð³âíÿõ: äîïîìàãàòè ïåðåñåëåíöÿì, 
ë³êàðÿì, ÿê³ ùîäíÿ, íå øêîäóþ÷è ñåáå, 
ðÿòóþòü òèñÿ÷³ æèòò³â, ³, çâ³ñíî, íàøèì 
âî¿íàì. Ó ÿêå áè ì³ñòî ÷è ñåëî ÿ íå ïðè-
¿õàëà, âñþäè ëþäè ìîëÿòüñÿ íà íàø³ 
íåéìîâ³ðí³ Çáðîéí³ ñèëè.

Â³çèò Þë³¿ Òèìîøåíêî íà Â³ííè÷÷èí³ 
ïðîõîäèâ ó îñîáëèâ³ äí³ — çâ³ëüíåííÿ 
Õåðñîíà, òîæ ë³äåðêà «Áàòüê³âùèíè» â³ä-
çíà÷èëà, íàñê³ëüêè öå âàæëèâà ïåðåìîãà 
äëÿ âñüîãî ñâ³òó.

— Òåïåð ï³ñëÿ Õåðñîíà ìàº áóòè Õåð-
ñîíåñ ó Êðèìó! — ïåðåêîíàíà Þë³ÿ Âî-
ëîäèìèð³âíà. — Òå, ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ 

íà ñâ³òîâ³é àðåí³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ Õåð-
ñîíà — öå ïðîñòî íåéìîâ³ðíèé ïðîöåñ. 
Ïàì’ÿòàºòå, êîëè ìè ïîâåðíóëè Õàðê³â-
ñüêó îáëàñòü? Äî öüîãî ð³çí³ ñâ³òîâ³ ë³äå-
ðè, ÿê ìàíòðó, ïîâòîðþâàëè ïðî ìèðîâó 
óãîäó. À âæå çà òèæäåíü, ÿê íàø³ â³äâîþ-
âàëè Õàðê³âñüêó îáëàñòü, âñå êàðäèíàëüíî 
çì³íèëîñÿ — ó ñâ³ò³ âñ³ ïî÷àëè ãîâîðèòè 
ïðî ïåðåìîãó íà ïîë³ áîþ ³ ïîâåðíåííÿ 
òåðèòîð³é. ßêùî òîä³ ðåæèì ïóò³íà ïî÷àâ 
äóæå ñèëüíî õèòàòèñÿ, òî çàðàç Õåðñîí 
ñòàâ ïñèõîëîã³÷íèì ê³ëêîì ó ñàìå éîãî 
ñåðöå. Öÿ ïåðåìîãà º êëþ÷åì íà øëÿõó 
äî ôóíäàìåíòàëüíî¿ ïåðåìîãè Óêðà¿íè — 
âæå ïðî æîäíèé äèêòàò ó ïåðåãîâîðàõ é 
ìîâè áóòè íå ìîæå. Á³ëüøå òîãî — âîðîã 
íàñò³ëüêè äåìîðàë³çîâàíèé íà ñâ³òîâîìó 
ð³âí³, ùî ì³æíàðîäí³ ò³íüîâ³ êîàë³ö³¿ ïó-
ò³íà áóäóòü ðîçïàäàòèñÿ. ² ò³, õòî òèõåíüêî 
ï³äòðèìóâàâ ³ ó ò³í³ ï³ä³ãðàâàâ éîìó, çà-
ðàç áóäóòü ñòàâàòè ùå á³ëüø àãðåñèâíèìè 
ïðîóêðà¿íñüêèìè ïîë³òèêàìè ³ êðà¿íàìè, 
í³æ íàâ³òü ò³, õòî áóâ ³ç íàìè âñ³ ö³ ì³ñÿö³. 
Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé äåíü! Âåëèêà 
äÿêà âñ³ì, õòî äî ö³º¿ ïåðåìîãè äîëó÷èâñÿ!

Äàë³, ãîâîðèòü Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, 
Óêðà¿í³ âàæëèâî æîðñòêî ñòîÿòè íà òàêèõ 
ôóíäàìåíòàëüíèõ ìîìåíòàõ: ïîâåðíåíí³ 
âñ³º¿ òåðèòîð³¿, ÷ëåíñòâ³ â ÍÀÒÎ, îòðèìàí-
í³ ðåïàðàö³é òà ïî³ìåííîãî ïðèòÿãíåííÿ 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³éñüêîâèõ çëî÷èíö³â.

— ßê íå ïðèòÿãíåìî äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ — í³ÿêîãî óðîêó íà ñîòí³ ðîê³â, ÿê 
ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, íå îòðèìàºìî, — 
ïåðåêîíàíà Þë³ÿ Òèìîøåíêî. 

Наша сила – у єдності! Тож будьмо ближче містами!
ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, 
      ВОЛОНТЕРКА

Äóæå ïèøàþñÿ íàøîþ 
êîìàíäîþ Âîëîíòåðñüêîãî 

öåíòðó «Øàõ³íà», ÿê³ ðàçîì ³ç 
êîëåãàìè — Öåíòðîì ðåàá³ë³òàö³¿ «Ãàð-
ìîí³ÿ», Ï²×, Ôîíäîì ãðîìàäè «Ïîä³ëü-
ñüêà ãðîìàäà» çà ï³äòðèìêè Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè — â³äâ³äàëè äåîêóïîâàíó 

Áàëàêë³þ íà Õàðê³âùèí³.
Öå ïåðøà ïî¿çäêà â ìåæàõ ïðîºêòó 

«Ðàçîì!», ñïðÿìîâàíîãî íà äîïîìîãó ëþ-
äÿì, ÿê³ æèâóòü íà çâ³ëüíåíèõ òåðèòîð³-
ÿõ, à òàêîæ íà âñòàíîâëåííÿ äðóæíüîãî 
çâ’ÿçêó ì³æ íàøèìè ì³ñòàìè. Ïðîºêò 
çàïî÷àòêóâàëà êîìàíäà Êóëüòóðíèé äå-
ñàíò ç Êîëåþ Ñºðãîþ.

Íàø³ âîëîíòåðè â³äâåçëè ó Áàëàêë³þ 
áëèçüêî 30 êóá³â äîïîìîãè, ÿêó ïîñîðòó-

âàëè çà êàòåãîð³ÿìè ³ àäðåñíèìè çàÿâêà-
ìè. Öå âåëîñèïåäè, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, 
êíèãè, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè, òåïëèé îäÿã 
³ êîâäðè, çàñîáè ã³ã³ºíè, ïðîäóêòè, ñâ³÷-
êè òà ë³õòàðèêè, ìåäèêàìåíòè.

Îñîáëèâèé àêöåíò çðîáèëè íà çàïèòè 
äëÿ ä³òîê: òåïëèé îäÿã, âçóòòÿ, êîâäðè, 
çàñîáè ã³ã³ºíè, â³çî÷êè, ³ãðàøêè ³ êíèãè.

Âîëîíòåðè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ì³ñöå-
âèìè æèòåëÿìè, à òàêîæ îáì³íÿëèñÿ 

ëèñò³âêàìè: ç³ ñëîâàìè ï³äòðèìêè áà-
ëàêë³éöÿì â³ä â³ííè÷àí, ³ ç³ ñëîâàìè 
ïîäÿêè â³ííè÷àíàì â³ä áàëàêë³éö³â.

Ìè ùèðî âäÿ÷í³ óñ³ì, õòî äîëó÷àºòü-
ñÿ äî äîïîìîãè! Äÿêóºìî â³ííè÷àíàì 
çà íåáàéäóæ³ñòü òà áàæàííÿ ï³äòðèìó-
âàòè ëþäåé ç äåîêóïîâàíèõ òåðèòîð³é!

Íàøà ñèëà — ó ºäíîñò³! Òîæ áóäüìî 
áëèæ÷å ì³ñòàìè, ºäíàéìîñÿ ñåðöÿìè 
òà â³äðîäæóéìî æèòòÿ óêðà¿íö³â ðàçîì!
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Вночі до мене вкотре прийшли ідеї. Вони часто так нахабно втискаються в спальню, а найбільш сильні 
відпихують кішку і примощуються прямісінько на голову чи залазять під ковдру і лоскочуть.
Тоді доводиться брати телефон і записувати всі швиденько, аби я могла далі спокійно спати))
Ось одна, найсильніша ідея вночі була такою наполегливою, що вранці вже написала план, як її здійснити.
— Таню, а коли буде якась інша екскурсія. Бо ми вже були на всіх?
Ось це постійне питання породило ідею, а далі вже придумала несподіваний анонс.
«Якась інша екскурсія» — то буде щось нове і для мене, і для вас.
Але знаєте, що мене найдужче вразило?
Після публікації в телеграм-каналі #вінницькіштучки анонсу «Якоїсь іншої екскурсії», квитків не було вже 
за вісім хвилин. Ще дві хвилини мені знадобилось, аби написати про це в телеграм.
Люди забронювали участь, буквально нічого не знаючи, про що ж буде «Якась інша екскурсія»)
Для мене це про величезний кредит довіри. І про вашу готовність до авантюр.
Дякую за все це!!!
Я готуюсь і плекаю, що сьогодні втішені ідеї дадуть мені виспатись)))

Я в теорії знала, що таке когнітивний дисонанс. А оце відчула на собі. Після 8 місяців поза Україною, 
опинилася вдома. Кілька днів, кілька міст, потяги, попутники, підслухані розмови.
Увесь час в еміграції в мені жили й розросталися оті відчуття перших двох тижнів війни.
І яким мокрим рядном мене накрило, коли усвідомила, що тут, удома, зараз все, як було до. Принаймні 
люди поводяться, ніби ніякої війни не існує.
І я картаю себе, що виїхала, і що ось знову їду до Польщі.
Бачу будинки офіцерів і побуту, зараз здається, що вони просто готуються під знесення чи щось таке.
Люди говорять про якісь побутові речі, не зважають на тривогу, везуть дітей на гуртки. А в мене від цього 
когнітиву паморочиться в голові.
До цього короткого повернення я була впевнена в тому, що прийняла правильне рішення, поїхавши 
в Європу. Тепер сумніваюся. Але й сумнів цей нестабільний. Я сиджу у власній порожній квартирі, п’ю вино, 
усе ще не можу примусити себе плакати і… досліджую невідомий мені до цього часу клятий когнітивний 
дисонанс.

Таня Рибак,
амбасадорка Вінниці   

Наталка Доляк
письменниця   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

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 220140
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Ìèíóâ óæå ïîíàä 
ì³ñÿöü, â³äêîëè ìè 
ïî÷àëè æèòè â óìî-
âàõ àâàð³éíèõ òà â³-
ÿëîâèõ â³äêëþ÷åíü 

ñâ³òëà. Êîëè öå çàê³í÷èòüñÿ, 
àáî — ÷è íå ñòàíå íàâïàêè ã³ð-
øå — í³õòî ç íàñ íå çíàº. Ñàìå 
òîìó áàãàòî â³ííè÷àí íàìàãàºòüñÿ 
ïðèçâè÷à¿òèñÿ äî íîâèõ ðåàë³é: 
çàêóïîâóþòü ñâ³÷êè, ë³õòàðèêè, 
ïîâåðáàíêè, çàðÿäí³ ñòàíö³¿ òà 
ãåíåðàòîðè.

²íøà ñèòóàö³ÿ â êîìåðö³¿. 
ßêùî, äî ïðèêëàäó, ñâ³òëà 
íå áóäå äâ³-òðè ãîäèíè ó êâàð-
òèð³ ÷è ïðèâàòíîìó áóäèíêó, îñî-
áëèâèõ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â äëÿ 
âëàñíèê³â æèòëà öå íå ìàòèìå. 
ßêùî æ âïðîäîâæ àíàëîã³÷íîãî 
ïåð³îäó ñâ³òëà íå áóäå â êàôå, 
ðåñòîðàí³, ñóïåðìàðêåò³ ÷è, ñêà-
æ³ìî, àïòåö³, ï³äïðèºìö³ çàçíà-
âàòèìóòü çáèòê³â, ÿêùî, çâ³ñíî, 
íå çíàéäóòü àëüòåðíàòèâíèõ äæå-
ðåë æèâëåííÿ.

НЕЗНАЧНИЙ ДИСКОМФОРТ
Íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â 

ïåðåáî¿ ç³ ñâ³òëîì òðàïëÿþòüñÿ 
íåð³äêî, òîìó òàìòåøí³ì ï³ä-
ïðèºìöÿì äîâåëîñÿ îïåðàòèâíî 
çâèêàòè äî íîâèõ óìîâ ïðàö³. 
Äî ïðèêëàäó, ó áàð-ìàãàçèí³ 
êðàôòîâîãî ïèâà «Ïðîïàãàíäà» 
ñïî÷àòêó îñâ³òëþâàëè ãîñòüîâ³ 
çàëè çà äîïîìîãîþ ñâ³÷îê. Îä-
íàê øâèäêî çðîçóì³ëè, ùî âæå 
äî ê³íöÿ çèìè âèòðàòè íà íèõ 
ñÿãíóòü äåñÿòê³â òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ñï³ââëàñíèê áàðó Îëåêñàíäð Êî-
íîïåëüêî ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè 
ç êîëåãàìè çíàéøëè àëüòåðíà-
òèâó ñâ³÷êàì â àêóìóëÿòîðíèõ 
áàòàðåéêàõ, ñòàíö³ÿõ äî íèõ é 
LED-ñòð³÷êàõ.

— Ìè, â ïåâíîìó ñåíñ³, ùàñ-
ëèâ÷èêè, òîìó ùî ïèâî â³ä íà-
ÿâíîñò³ åëåêòðèêè íå çàëåæèòü ³ 
ïîäàºòüñÿ ç êðàí³â òèñêîì. Òîìó 
îñíîâíîþ íàøîþ ïðîáëåìîþ 
áóëî îñâ³òëåííÿ ñàìîãî çàêëà-
äó, — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð. — 
Çàðàç, êîëè íàø³ áàçîâ³ ïîòðåáè 
ç îñâ³òëåííÿì çàêðèò³, ìè ïðè-
äáàëè ïîðòàòèâíó êîëîíêó, ùîá 
òèøà íå òèñíóëà íà â³äâ³äóâà÷³â. 

Òàêîæ ç-çà êîðäîíó ìè âæå çà-
ìîâèëè ïîðòàòèâíó çàðÿäíó 
ñòàíö³þ.

Ï³äïðèºìåöü êàæå, ùî â çà-
êëàä³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òîìó 
íàñòóïíèì ¿õí³ì êðîêîì º ï³ä-
ãîòîâêà äî ìîðîç³â. Íàðàç³ âîíè 
ç êîìïàíüéîíàìè ðîçâ’ÿçóþòü 
ïèòàííÿ ç³ âñòàíîâëåííÿ êîòëà.

— Çàðàç â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà 
â³äíîñíî êîðîòê³, àëå õòîçíà, ÿê 
ðîñ³ÿíè ïîâîäèòèìóòüñÿ íàäàë³. 
Äóìàþ, ùî ãîòîâèìè ïîòð³áíî 
áóòè é äî ê³ëüêàäåííèõ áëåêàó-
ò³â, — ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü. — 
Çàãàëîì ðîñ³éñüêèé òåðîð ñïðè-
÷èíèâ íàì ëèøå íåçíà÷íèé äèñ-
êîìôîðò, àëå ó â³äïîâ³äü îòðè-
ìàâ ùå á³ëüø³ çáîðè òà äîíàòè 
íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ.

АТМОСФЕРА ВЕЧЕРІ ПРИ 
СВІЧКАХ

Çàêëàäè Cherry Lake òà La 
Cucina ïðàöþþòü áåç ñâ³òëà. Äëÿ 
àäàïòàö³¿ äî íîâèõ óìîâ êîìàí-
äè ðåñòîðàí³â çàêóïèëè ñâ³÷êè 
òà ë³õòàð³. Êóõàð³ ïðîäîâæóþòü 
ãîòóâàòè óñ³ íàÿâí³ ó ìåíþ ñòðà-
âè, çà âèêëþ÷åííÿì ï³ö òà ñòðàâ 
íà õîñïåð³.

— Ìè ñòâîðþºìî äëÿ ãîñòåé 
àòìîñôåðó âå÷åð³ ïðè ñâ³÷êàõ, 
òîìó íàâ³òü çà óìîâè â³äñóòíîñ-
ò³ ñâ³òëà, ó íàøèõ ðåñòîðàíàõ 
çàòèøíî òà ðîìàíòè÷íî, — ðîç-
ïîâ³äàþòü â àäì³í³ñòðàö³¿ ðåñòî-
ðàí³â. — ×àñ ðîáîòè ìè íå ñêîðî-
÷óâàëè, òîìó ç ðàä³ñòþ ÷åêàºìî 
íà óñ³õ ãîñòåé.

ГОТУЮТЬСЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
²íøà ñèòóàö³ÿ ó ï³öåð³¿ «×å-

ëåíòàíî», ùî íà Çàìîñò³. Äèðåê-
òîðêà çàêëàäó Â³òà Âàð÷óê êàæå, 
ùî ó íèõ ïîêè ùî íå áóëî â³ä-
êëþ÷åíü ñâ³òëà, ³ ùî íàðàç³ âîíè 
ïðàöþþòü ó øòàòíîìó ðåæèì³. 
Îäíàê ãîòóâàòèñÿ äî ìîæëèâèõ 
áëåêàóò³â òóò ïî÷àëè çàçäàëåã³äü.

— Ìè ðîçðîáèëè äåòàëüíèé 
ïëàí ä³é íà âèïàäîê â³äêëþ÷åíü 
ñâ³òëà. À ñàìå: ñêëàëè ñêîðî÷åíå 
ìåíþ ç ïîïóëÿðíèõ ñòðàâ, ÿê³ 
çàâæäè º ó íàÿâíîñò³. Íàéá³ëüø 
âðàçëèâ³ íàï³âôàáðèêàòè ïåðåíå-
ñëè ó õîëîäèëüíèê, ÿêèé â³ä÷è-
íÿþòü ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â. 
Ï³äãîòóâàëè åëåêòðîíí³ àêóìóëÿ-

òîðí³ âàãè, ïîäáàëè ïðî ðåçåðâíå 
îñâ³òëåííÿ, çàêóïèëè òåõí³êó 
äëÿ æèâëåííÿ êîìï’þòåð³â, ÿê³ 
ïðèéìàþòü çàìîâëåííÿ ³ ðîçðà-
õîâóþòü â³äâ³äóâà÷³â. Ìè ãîòîâ³ 
äî ñèòóàö³é, ÿêùî çíèêíå ñâ³ò-
ëî, — ãîâîðèòü Â³òà.

БІЗНЕСУ ПОТРІБНІ ЧІТКІ 
ГРАФІКИ

Äåÿêèì çàêëàäàì äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ïîâíîö³ííîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ïîòð³áíî âèòðà÷àòè 
ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ðåçåðâíå 
æèâëåííÿ, ÷îãî âîíè íå ìîæóòü 
ñîá³ äîçâîëèòè. Äî ïðèêëàäó, êà-

ôå-êîíäèòåðñüêà «Ïåðôåòòî», 
ùî íà Ñîáîðí³é. Ñï³ââëàñíèöÿ 
çàêëàäó Àííà Âîñêîáîéíèê ðîç-
ïîâ³äàº, ùî âîíè ïðèäáàëè òðè 
ãåíåðàòîðè, àëå ¿õ ïîòóæíîñò³ 
íå âèñòà÷àº, àáè åëåêòðèô³êóâàòè 
ïîòóæí³ êàâîâ³ ìàøèíè, â³òðèíó 
äëÿ ìîðîçèâà òîùî.

— ×àñòèõ ³ òðèâàëèõ â³äêëþ-
÷åíü ó íàñ ïîêè ùî íåìàº. ßêùî 
âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ, òîä³ äîâåäåòüñÿ 
ñêîðî÷óâàòè âèêîðèñòàííÿ îá-
ëàäíàííÿ òà çìåíøóâàòè ãîäèíè 
ðîáîòè, — ïîÿñíþº Àííà. — Ìè 
ìàºìî âèðîáíèöòâî íàøî¿ ïðî-
äóêö³¿ íà Ãîíòè. Òàì ïîñò³éíî 

«КОЖНЕ ВИМКНЕННЯ СВІТЛА 
ДУЖЕ БОЛЮЧЕ ДЛЯ НАС»
Новий виклик  Ковід, війна, а тепер 
ще й регулярні вимкнення світла, які часто 
бувають не за графіком. Усе це боляче 
вдаряє по вінницьких підприємцях, 
яким довелося шукати вихід із чергової 
непростої ситуації. Як вони це роблять, і 
що говорять про найближчі перспективи?

âèìèêàþòü ñâ³òëî áåç áóäü-ÿêîãî 
ãðàô³êà. À öå çáèòêè, êîëè, íà-
ïðèêëàä, ìè ñòàâèìî âèï³êàòè 
êîðæ³ ³ âèìèêàþòü ñâ³òëî. Äîâî-
äèòüñÿ âèêèäàòè òàêó ïðîäóêö³þ. 
Çàáåçïå÷èòè öåõ ãåíåðàòîðàìè 
íåðåíòàáåëüíî, àäæå òàê³ ãåíåðà-
òîðè êîøòóâàòèìóòü 10–20 òèñÿ÷ 
äîëàð³â.

Àííà ãîâîðèòü, ùî ðîçóì³º 
íåîáõ³äí³ñòü âèìêíåíü åëåêòðî-
åíåðã³¿, àëå íå ìîæå çáàãíóòè, 
÷îìó äîñ³ íå ðîçðîáèëè ä³éñíî 
àêòóàëüí³ ãðàô³êè, ùîá á³çíåñè 
ìîãëè ï³äëàøòóâàòèñÿ. Ï³äïðè-
ºìèöÿ êàæå, ùî ¿¿ ïðàö³âíèêè 
ó öåõó ãîòîâ³ ïðàöþâàòè íàâ³òü 
âíî÷³, àáè ò³ëüêè áóëà ïåâí³ñòü, 
ùî áóäå ñâ³òëî.

— Êîæíå âèìêíåííÿ ñâ³òëà 
äóæå áîëþ÷å äëÿ íàñ, — ï³äñó-
ìîâóº Àííà.

ЩО З СУПЕРМАРКЕТАМИ?
²ç ñóïåðìàðêåòàìè ó Â³ííèö³ 

ñèòóàö³ÿ ð³çíà. Äî ïðèêëàäó, ìà-
ãàçèí ìåðåæ³ «Ñ³ëüïî» íà Þíîñò³ 
ï³ä ÷àñ âèìêíåííÿ ñâ³òëà çà÷è-
íÿþòü. Ó ïðåññëóæá³ «Ñ³ëüïî» 
ðîçïîâ³ëè, ùî ÷àñòèíà ¿õí³õ ñó-
ïåðìàðêåò³â ïðàöþþòü íà àâòî-
íîìíîìó æèâëåíí³, ³ öÿ ê³ëüê³ñòü 
ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ. Ó ïëàíàõ 
çàáåçïå÷èòè äèçåëüíèìè ãåíåðà-
òîðàìè ïîíàä 100 ñóïåðìàðêåò³â 
ó 40 ì³ñòàõ êðà¿íè.

Íå ïðàöþº ï³ä ÷àñ çíåñòðóì-
ëåííÿ é ñóïåðìàðêåò «ÀÒÁ» 
íà Êè¿âñüê³é. Îäíàê ïðîäîâæóº 
ïðèéìàòè ïîêóïö³â ìàãàçèí 
ö³º¿ ìåðåæ³ íà Çàìîñòÿíñüê³é. 
Ó íüîìó îñâ³òëþºòüñÿ òîðãî-
âåëüíà çàëà, ïðàöþþòü êàñè. 
Íàðàç³ íà òåðèòîð³¿ óñ³º¿ êðà¿íè 
ñòàö³îíàðíèìè ãåíåðàòîðàìè çà-
áåçïå÷åíî áëèçüêî 100 ñóïåðìàð-
êåò³â «ÀÒÁ», — ÷àñòèíà ó ïðîöåñ³ 
ï³äêëþ÷åííÿ. Ïðàöþþòü ³ 18 ãå-
íåðàòîðíèõ ïåðåñóâíèõ ñòàíö³é.

ЩО З АПТЕКАМИ?
Ç àïòåêàìè òàêîæ ïî-ð³çíîìó. 

Äî ïðèêëàäó, îäíà ç àïòåê ìåðåæ³ 
«Ïîäîðîæíèê», ùî äî íå¿ ìè çà-
éøëè ï³ä ÷àñ âèìêíåííÿ ñâ³òëà, 
ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè áåç æèâ-
ëåííÿ. Ë³êè ó í³é â³äïóñêàþòü 
ëèøå çà ãîò³âêîâó îïëàòó.

Íà îäíó ç àïòåê «ÀÍÖ» çíå-
ñòðóìëåííÿ íå âïëèâàº. Íà ¿¿ 
äâåðÿõ íàâ³òü ïîâ³ñèëè îãîëî-
øåííÿ, ùî âîíà ïðàöþº ï³ä ÷àñ 
âèìêíåííÿ ñâ³òëà.

Â îäí³é ç àïòåê ìåðåæ³ «Êî-
íåêñ» ôàðìàöåâòêà ðîçïîâ³-
ëà, ùî ¿õ ùå æîäíîãî ðàçó 
íå â³ä’ºäíóâàëè â³ä ìåðåæ³, 
àäæå âîíè çíàõîäÿòüñÿ ïîðÿä ç 
îá’ºêòîì êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè.

— ßêùî âèìêíóòü ñâ³òëî, ìè 
áóäåìî êîðèñòóâàòèñÿ ë³õòàðè-
êàìè, — ãîâîðèòü ôàðìàöåâò-
êà. — Êîìï’þòåð ó òàêîìó ðàç³ 
íå ïðàöþâàòèìå, òî â³äïóñêàòè 
áóäåìî ëèøå ðîçïå÷àòàí³ çàëèø-
êè òîâàðó ç ö³íàìè.

СФЕРА КРАСИ ТА ІНТЕРНЕТ
Íåñòàíäàðòíèé ï³äõ³ä äî ñè-

òóàö³¿ ó äåÿêèõ ñàëîíàõ êðàñè. 
Â îäíîìó ç íèõ ìàéñòðèí³ ðî-
áëÿòü ìàí³êþð òà ïðîâîäÿòü ëàì³-
íóâàííÿ â³é ó íàëîáíèõ ë³õòàðÿõ. 
Ëàìïè äëÿ ñóøêè ãåëü-ëàêó âîíè 
ï³äêëþ÷àþòü äî ïîâåðáàíê³â.

Ó ìàãàçèí³ äîìàøí³õ íàï³â-
ôàáðèêàò³â «Ãàëÿ Áàëóâàíà» 
íà Çàìîñò³ íåìàº ñòàö³îíàðíîãî 
ãåíåðàòîðà, àëå ìàãàçèí ïðîäî-
âæóº ïðàöþâàòè. Ïðèì³ùåííÿ 
îñâ³òëþþòü ë³õòàðåì, à ïðîäóê-
ö³þ â³äïóñêàþòü ëèøå çà ãîò³âêó.

Äåÿê³ ìàãàçèíè çà÷èíÿþòüñÿ 
ïîâí³ñòþ. Òàêà ñèòóàö³ÿ, íàïðè-
êëàä, ó «Ñ³ìåéíîìó ìàðêåò³». 
Íà âõ³äíèõ äâåðÿõ íàì ïî÷åïèëè 
òàáëè÷êó: «Ï³ä ÷àñ âèìêíåííÿ 
ñâ³òëà ìàãàçèí íå ïðàöþº».

Íàâ³òü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ñâ³òëà 
ó áóäèíêè, ÷èìàëî êîðèñòóâà÷³â 
ïðîâàéäåðà «Åâåðåñò» ïðîäîâæó-
þòü ñïîñòåð³ãàòè ïåðåáî¿ ç ³íòåð-
íåòîì. Ó êîìïàí³¿ ïîÿñíþþòü, 
ùî ñòàá³ëüíå íàäàííÿ ïîñëóã 
çàëåæèòü íå ëèøå â³ä íàÿâíîñò³ 
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó êî-
ðèñòóâà÷³â, àëå é â³ä åëåêòðîæèâ-
ëåííÿ ó áóäèíêàõ, äå âñòàíîâëåíå 
¿õíº îáëàäíàííÿ.

— Íàø³ ìîá³ëüí³ ðåìîíòí³ 
áðèãàäè îïåðàòèâíî ðåàãóþòü 
íà óñ³ âèêëèêè é òåðì³íîâî âè¿ç-
äÿòü íà îá’ºêòè äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ 
íàøîãî îáëàäíàííÿ äî ãåíåðàòî-
ð³â, — êàæóòü ó êîìïàí³¿.

Дісталося й волонтерським шта-
бам, які нерідко базуються у склад-
ських приміщеннях на чималій 
відстані від центру, а тому осо-
бливо сильно відчувають перебої 
зі світлом. Один із координаторів 
громадської організації «Загарто-
вані серця» Олександр Царевський 
каже, що вимкнення електрики 
не було для них несподіванкою, 
тому до форс-мажорних ситуацій 
вони були готовими заздалегідь.

— У нас є генератор, який забезпе-
чує аварійне освітлення приміщень 
та дає живлення на розетки, — по-
яснює Олександр. — На щастя, наш 
котел твердопаливний. Компанія 
«Декорбетон», яка надала нам свої 
складські та офісні приміщення, 
ще раніше завезла для нього дро-
ва. Ми їх порізали, порубали та 
поскладали.
На складах волонтерського штабу 
є чимало продуктів, які потрібно 

зберігати в холоді. Олександр 
говорить, що для морозильних 
камер вони мають окремий ге-
нератор, але запускати його ще 
не доводилося.
Штаб постійно має залишатися 
на зв’язку з різними підприємця-
ми, іншими волонтерами та вій-
ськовими. Тому втрату інтернету, 
за необхідністю, можуть компенсу-
вати завдяки супутниковій системі 
«Старлінк».

Волонтерів також зачепило

«Õòîçíà, ÿê ðîñ³ÿíè 
ïîâîäèòèìóòüñÿ 
íàäàë³. Ãîòîâèìè 
ïîòð³áíî áóòè é 
äî ê³ëüêàäåííèõ 
áëåêàóò³â»

Таку романтичну атмосферу намагаються створювати під час вимкнення світла у 
ресторані Cherry Lake. У деяких інших закладах Вінниці зали освітлюють LED-стрічками або 
ліхтариками
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²ç ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ó Â³ííèö³ 
çàðåºñòðóâàëèñÿ 32 þðèäè÷íèõ 
îñîáè òà ñò³ëüêè æ ÔÎÏ³â, ÿê³ 
ïåðå¿õàëè ç ïðèôðîíòîâèõ òà 
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè. 
Àêòóàëüíó ñòàòèñòèêó ïðî ðåëî-
êîâàí³ ï³äïðèºìñòâà ïîâ³äîìèâ 
íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³ çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³é 
Î÷åðåòíèé.

«Çà ÷àñ ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè âæå 236 ñóá’ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ ïåðå¿õàëè äî Â³ííèö³ 
³ç çîíè áîéîâèõ ä³é! Çàâäÿêè ðå-
ëîêîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì, ñòà-
íîì íà 15 ëèñòîïàäà, ñòâîðåíî 

1114 íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ÿê äëÿ 
â³ííè÷àí, òàê ³ äëÿ ïåðåñåëåíö³â. 
Ïðîãðàìà ðåëîêàö³¿ ïî÷èíàëàñÿ 
ó Â³ííèö³ ç áåðåçíÿ, ç óñüîãî äå-
ñÿòè ðîáî÷èõ ì³ñöü», — íàïèñàâ 
ïîñàäîâåöü.

Çà ñëîâàìè Î÷åðåòíîãî, á³ç-
íåñ-ïåðåñåëåíö³ ïðàöþþòü ó ì³ñ-
ò³ â ð³çíèõ ñôåðàõ: ïåðåðîáíà 
ïðîìèñëîâ³ñòü, òðàíñïîðòí³ ïå-
ðåâåçåííÿ, ãóðòîâà òà ðîçäð³áíà 
òîðã³âëÿ.

«Âò³ì, íàéá³ëüøå ñåðåä íîâî-
ïðèáóëèõ ñàìå ôàõ³âö³â â ²Ò-
ñôåð³. Öå ñàìå òà ãàëóçü, ÿêà íàé-
ìåíøå ïîñòðàæäàëà â³ä â³éíè ³ 
ïðàö³âíèêè øâèäêî çóì³ëè àäàï-
òóâàòèñÿ äî íîâèõ ðåàë³é», — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ðåëîêàö³¿ 
ì³ñüêà âëàäà ãîòîâà êîíñóëüòó-
âàòè á³çíåñ, äîïîìîãòè â ïîøó-
êó â³ëüíèõ äëÿ îðåíäè ïëîù 
òà íàâ³òü ïîñïðèÿòè â òîìó, 
ùîá íàëàãîäèòè ñï³âïðàöþ ç 
â³ííèöüêèìè ï³äïðèºìñòâàìè. 
À ÿê³ ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèõ îá-
ëàñòåé íàðàç³ ïðàöþþòü ó Â³-
ííèö³? Çîêðåìà, òðè ç íèõ:

STALEKS. Â³äîìèé âèðîáíèê 
ïðîôåñ³éíèõ ³íñòðóìåíò³â äëÿ 
ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó. Êð³ì 
õàðê³â’ÿí, ñòàíîì íà ïî÷àòîê 
âåðåñíÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðà-
öþâàëè 92 â³ííè÷àíè. STALEKS 
ùå ïîòðåáóº ïðàö³âíèê³â.

— Ãîëîâíå â³ä êàíäèäàò³â 
íà ïîñàäó — öå áàæàííÿ ³ ðóêè 

ç ïðàâèëüíîãî ì³ñöÿ. À ÿê ïðà-
öþâàòè, ìè íàâ÷èìî. Çàðïëàòó 
ïðîïîíóºìî ðèíêîâó, — ãîâîðèâ 
æóðíàë³ñòó çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
STALEKS Òèìóð Òîäóà.

ÓÊïîñòà÷. Ï³äïðèºìñòâî âè-
ïóñêàº ó Â³ííèö³ õîëîäèëüíå 
îáëàäíàííÿ. Ó ê³íö³ âåðåñíÿ 
òóò ïðàöþâàëè 134 ìåøêàí-
ö³ Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè. Òîä³ 
íà ï³äïðèºìñòâ³ íàì ðîçïîâ³äà-
ëè, ùî øòàò óêîìïëåêòîâàíèé, 
àëå ó ïëàíàõ áóëî çàïóñòèòè ùå 
îäíó ë³í³þ ñêëàäàííÿ ïðîäóêö³¿.

Íà ï³äïðèºìñòâî ìîæíà ïðè-
éòè é çàïîâíèòè çàÿâêó, ùî áà-
æàºòå òóò ïðàöþâàòè. Êîíòàêòè 
äëÿ äîâ³äîê: (050)320–79–66.

Anabel Arto. Öå øâåéíèé öåõ, 

ÿêèé ó Â³ííèö³ âèãîòîâëÿº æ³-
íî÷ó á³ëèçíó. Íà ïî÷àòîê æîâ-
òíÿ òóò ïðàöþâàëè 15 â³ííè÷à-
íîê, à çàãàëîì ïîòóæíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà ðîçðàõîâàí³ íà òå, 
ùîá äàòè ðîáîòó 50 øâà÷êàì.

— Ìè ïîêè ùî íå ãîòîâ³ 
áðàòè ëþäåé áåç äîñâ³äó, ùîá 
íàâ÷àòè ó ñåáå. Àëå áåçïåðå-
÷íî, òðîõè çãîäîì â³äêðèºìî 
íàâ÷àëüíèé öåíòð ïðè âèðîá-
íèöòâ³ é áóäåìî ðîçøèðþâàòè 
öåõ ó Â³ííèö³, — ãîâîðèëè çà-
ñíîâíèêè áðåíäó Àíàñòàñ³ÿ òà 
Àíäð³é Äóë³íè.

Ä³çíàòèñÿ, ÷è º ùå âàêàíñ³¿, 
ìîæíà çà öèì íîìåðîì òåëå-
ôîíó: 066-014-91-87, Îëåíà 
Âîëîäèìèð³âíà.

Підприємці-переселенці створили у Вінницькій 
громаді понад тисячу робочих місць

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ï³ñëÿ 24 ëþòîãî 
öèâ³ëüí³ ïîâèíí³ 
îïàíóâàòè ì³í³ìóì 

òå, ÿê íàäàâàòè ïåðøó äîìåäè÷-
íó äîïîìîãó ïðè êðîâîòå÷àõ ³ 
îñêîëêîâèõ ðàíàõ. Ó Â³ííèö³ 
öüîìó íàâ÷àþòü íà òðåí³íãàõ òà 
ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ, ïðî îäèí ç 
ÿêèõ ìè ïèñàëè ó ïîïåðåäíüîìó 
ìàòåð³àë³ (cutt.ly/gMSa3Lq).

À ÿêùî âè ùå õî÷åòå íàâ÷è-
òèñÿ ñòð³ëÿòè? Òîä³ äå öå ìîæíà 
çðîáèòè, ÿêùî í³êîëè íå òðèìà-
ëè ó ðóêàõ âîãíåïàëüíó çáðîþ? 
Äàºìî â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³ çà-
ïèòàííÿ.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ
Äî ñòð³ëüáèù äçâîíèëè ç òà-

êîþ ëåãåíäîþ: õëîïåöü òà ä³â÷è-
íà, õî÷åìî íàâ÷èòèñü ñòð³ëÿòè ç 
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. Âëàñíî¿ çáðî¿ 
íåìàº, ³ òàêîæ íåìàº äîñâ³äó ïî-
âîäæåííÿ ç íåþ. Õî÷åìî ñïðîáó-
âàòè óñå, ùî äîñòóïíå. Ïîòð³áåí 
³íñòðóêòîð. ² âèõîäÿ÷è ç öèõ äà-
íèõ, íàì â³äïîâ³äàëè íàñòóïíå.
 Ñïîðòèâíî-ñòð³ëåöüêèé êëóá 

«Ñîê³ë»
Ñòð³ëüáèùå êëóáó çíàõîäèòüñÿ 

ó Òèâðîâ³. Òóò òàêîæ ìîæíà îðåí-
äóâàòè âîãíåïàëüíó çáðîþ: ïëàòèòè 
çà íå¿ ïîòð³áíî ç ðîçðàõóíêó â³ä-
ñòð³ëÿíèõ íàáî¿â. Íàïðèêëàä, ï³ñ-
òîëåòè êîøòóþòü 22 ãðí çà ïîñòð³ë; 
ïîìïîâà ðóøíèöÿ — 17 ãðí çà ïî-
ñòð³ë, êàðàá³í RUGER — 9 ãðí/ïî-

ñòð³ë. À íàéäîðîæ÷èì º «Êàëàø-
íèêîâ» — 35 ãðí çà ïîñòð³ë.

ßêùî ðàí³øå íå òðèìàëè â ðó-
êàõ çáðîþ, òî âàì äîïîìîæå ³í-
ñòðóêòîð. Éîãî ïîñëóãè ðàçîì 
ç îðåíäîþ ì³ñöÿ íà ñòð³ëüáèù³ 
êîøòóþòü 450 ãðí çà äâ³ ãîäèíè 
ç îäí³º¿ ëþäèíè.

Âàæëèâèé íþàíñ — ïðè ñîá³ 
ïîòð³áíî ìàòè ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè. 
Íàïðèêëàä, ïàñïîðò.

Êîíòàêòè äëÿ çàïèñó íà ñòð³ëü-
áèùå òà äîâ³äîê: (098)622-18-
38. Ñàéò ñòð³ëåöüêîãî êëóáó: 
sokolarms.com.ua

 Ñòð³ëüáèùå â³ä ìàãàçèíó çáðî¿ 
«Hunter»

Ó ìàãàçèí³ ìîæíà ïðèäáàòè ïî-
äàðóíêîâ³ ñåðòèô³êàòè äëÿ â³äâ³ä-
óâàííÿ ñòð³ëüáèùà â ßêóøèíöÿõ. 
Ïðîäàâåöü ðîçðàõóº ê³íöåâó âàð-
ò³ñòü ñåðòèô³êàòà, â ÿêèé ìîæå 
âõîäèòè:

îðåíäà çáðî¿ (ÀÊ, AR, ï³ñ-

ДЕ ТА З ЧОГО МОЖНА НАВЧИТИСЯ 
СТРІЛЯТИ НЕПОДАЛІК ВІД ВІННИЦІ
Необхідні знання  З початком 
повномасштабної війни потреба 
в освоєнні вогнепальної зброї набула 
актуальності. Навіть для цивільних, щоб 
люди мали можливість захистити своїх 
близьких та свій дім. Тому дізналися про 
те, де і як можна навчитися стріляти та 
скільки це коштує

òîëåòè, ðóøíèö³) — 200 ãðí 
çà îäèíèöþ íà ãîäèíó. Ç³ çáðî¿ 
ìîæóòü ïîñòð³ëÿòè ê³ëüêà ëþäåé. 
Îðåíäà ì³ñöÿ íà ñòð³ëüáèù³ — 
150 ãðí/ãîäèíà ç êîæíî¿ ëþäèíè. 
Ïîñëóãè ³íñòðóêòîðà êîøòóþòü 
400 ãðí çà ãîäèíó. Îêðåìî, çà-
ëåæíî â³ä îáðàíî¿ âàìè çáðî¿, 
îïëà÷óþòüñÿ äî íå¿ íàáî¿.

Ïðèäáàòè ïîäàðóíêîâèé ñåð-
òèô³êàò íà ñòð³ëüáèùå ìîæíà 
â ìàãàçèí³, çà àäðåñîþ: Â³ííèöÿ, 
Çîä÷èõ, 36.

Êîíòàêòè äëÿ äîâ³äîê: (097)296-
88-90. Ñàéò: zbroya.biz

 Ñòð³ëüáèùå â³ä ìàãàçèíó çáðî¿ 
«Òðîôåé»

Ñòð³ëåöüêèé ñòåíä â³ä öüîãî 
ìàãàçèíó çíàõîäèòüñÿ íà Íåìè-
ð³âñüêîìó øîñå, 103 (ðàéîí 
ñêëàä³â «Àëüïàð³»). Îðåíäè çáðî¿ 
íå íàäàþòü. Àëå ñþäè ìîæíà 
ïðè¿õàòè òà ïîñòð³ëÿòè ç âëàñíî¿.

Ñòð³ëüáèùå ïðàöþº ó ñåðåäó, 
ñóáîòó òà íåä³ëþ. Òóò ìîæíà ïî-
ñòð³ëÿòè ïî ì³øåíÿõ ó ïîâ³òð³ — 
8 ãðí/òàð³ëêà. Çàçâè÷àé, òóò ñòð³-
ëÿþòü ò³ëüêè ç ãëàäêîñòâîëüíî¿ 
çáðî¿, íàáîÿìè ç³ øðîòîì.

— Ñòð³ëüáèùå ïðàöþº ó ö³ äí³ 
ïîñò³éíî, àëå ÿêùî äîù, òî òàì 
í³êîãî íå áóäå. Ñâîþ çáðîþ ç ìà-
ãàçèíó â îðåíäó íå íàäàºìî. Àëå 

ÿêùî âè çàõî÷åòå êóïèòè ó íàñ 
çáðîþ, òî ç íåþ ìîæåòå ïî¿õàòè 
íà öå ñòð³ëüáèùå ³ ïîïðàêòèêó-
âàòèñÿ, — ðîçïîâ³â êîíñóëüòàíò 
ìàãàçèíó.

Êîíòàêòè äëÿ äîâ³äîê: (067)920-
18-01, (067)272-07-33, (093)586-
43-02.

 Êëóá ñòåíäîâî¿ ñòð³ëüáè 
«Ñòàëåâ³ ãðîçè»

Ñòð³ëüáèùå öüîãî êëóáó çíà-
õîäèòüñÿ ó Ñòðèæàâö³. Ñòð³ëÿòè 
ìîæíà ïî òàð³ëêàõ, ÿê³ çàïóñêà-
þòü ó ïîâ³òðÿ. Äàþòü â îðåíäó 
ãëàäêîñòâîëüíó çáðîþ. Âàðò³ñòü 
îðåíäè çáðî¿ — 300 ãðí çà ãîäèíó. 
Çàëåæíî â³ä îáðàíîãî òèïó íàáî-
¿â, ùå ïîòð³áíî áóäå äîïëàòèòè 
â³ä 330 äî 450 ãðí çà ïà÷êó. Ö³íà 
îäí³º¿ ì³øåí³ — 8 ãðí (äëÿ ÷ëåí³â 
«Óêðà¿íñüêà Ôåäåðàö³ÿ Ñïîðò³í-
ãó» 7 ãðí).

Ñòð³ëÿòè áóäåòå ï³ä íàãëÿäîì 
îïåðàòîðà, ÿêèé ï³äêàæå, ùî ³ ÿê 
ðîáèòè, ÿêùî í³êîëè íå òðèìàëè 
â ðóêàõ çáðîþ. Öÿ ïîñëóãà é îðåí-
äà ì³ñöÿ íà ñòð³ëüáèù³ âõîäèòü 
ó âàðò³ñòü îðåíäè çáðî¿ òà íàáî¿â.

Êîíòàêòè äëÿ çàïèñó òà äî-
â³äîê: (067)941-73-43. Ñàéò: 
steelthunderstorms.com

Àäðåñà ñòð³ëüáèùà: Ñòðèæàâêà, 
óðî÷èùå Ëåâàäà, 4.

Після початку великої війни держа-
ва спростила дозвільні процедури 
для тих, хто хоче легально придба-
ти вогнепальну зброю.
МВС затвердило 7 березня «По-
рядок отримання вогнепальної 
зброї та боєприпасів цивільними 
особами, які беруть участь у від-
січі та стримуванні збройної агресії 
Російської Федерації та/або інших 
держав».
До поліції необхідно подати заяву 
та копію документа, що посвідчує 
особу, отримати дозвіл на при-
дбання зброї, придбати її, подати 
ті ж документи та отримати дозвіл 
на зберігання та носіння.
Видача дозволів під час воєнного 
стану не повинна перевищувати 
два дні. Щоправда, бути власни-

ком зброї, оформленої таким спо-
собом, можна буде лише протягом 
дії воєнного стану та не більше де-
сяти днів після його скасування.
Далі потрібно буде оформити 
повноцінний дозвіл на три роки 
на підставі наказу МВС.
І тут вже з’являються вимоги 
до віку: 21 рік — для гладкостволь-
ної зброї, 25 років — для нарізної.
У мирний час дозвіл на придбання 
і дозвіл на носіння та зберігання 
потрібно отримувати окремо.
Для отримання дозволу на при-
дбання зброї до заяви та копії до-
кумента, що посвідчує особу, дода-
ються: картка-заява встановленої 
форми, медична довідка, довідка 
про вивчення матеріальної части-
ни зброї та правил поводження з 

нею, а також платіжний документ 
за надання відповідної послуги.
Для отримання дозволу на носіння 
та зберігання вогнепальної зброї 
до поліції потрібно буде подати за-
яву, дві фотокартки, дублікат дозво-
лу на купівлю з відміткою магазину 
про її продаж або переоформлен-
ня, договір страхування, довідку 
про експериментальний відстріл 
(крім мисливської гладкоствольної) 
та заплатити за надання дозволу.
У всіх випадках — будь це воєн-
ний час або мирний — дозволи 
не отримають ті, хто мають су-
димості за тяжкі злочини та деякі 
види адміністративних правопору-
шень, зокрема, пов’язані з обігом 
зброї, а також люди з медичними 
протипоказаннями.

Як цивільним легально придбати зброю

Ó âîºííèé ÷àñ 
íàáàãàòî ëåãøå 
ëåãàëüíî êóïèòè 
çáðîþ. Îïàíóâàòè 
¿¿ äîïîìîæóòü 
íà ñòð³ëüáèùàõ

Майже на кожному стрільбищі дають в оренду зброю. Це 
можуть бути як пістолети, так і гвинтівки й автомати
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Òåìîþ íîìåð îäèí ñåðåä â³-
ííè÷àí îñòàíí³ì ÷àñîì º ñâ³òëî. 
Òî÷í³øå ðåãóëÿðí³ ç íèì ïåðå-
áî¿. Ó öüîìó ìàòåð³àë³ ìè ç³áðàëè 
ö³íè íà ð³çíîìàí³òí³ ïðèëàäè, 
ÿê³ íà äåÿêèé ÷àñ ÷àñòêîâî àáî 
ïîâí³ñòþ ìîæóòü êîìïåíñóâàòè 
íåñòà÷ó ñâ³òëà: ïîâåðáàíêè, êåì-
ï³íãîâ³ òà ãàñîâ³ ëàìïè, ïàëüíè-
êè, ãåíåðàòîðè òà çàðÿäí³ ñòàíö³¿.

ПОВЕРБАНКИ
Ö³ ïðîñò³ çîâí³øí³ àêóìóëÿòî-

ðè ñüîãîäí³ º ÷è íå â êîæíîãî 
ç íàñ. Çíàéòè ¿õ ìîæíà â ìà-
ãàçèíàõ åëåêòðîí³êè. Âàðò³ñòü 
á³ëüø-ìåíø ÿê³ñíîãî äåâàéñà ïî-
òóæí³ñòþ 10 000 ìÀã íà îíëàéí-
ñåðâ³ñ³ «Õîòëàéí» ñòàðòóº íèí³ 
â³ä 1300 ãðèâåíü.

Çà ïîâåðáàíê îá’ºìîì â³ä 20 òè-
ñÿ÷ ìÀã äîâåäåòüñÿ â³ääàòè â³ä 
2200 ãðèâåíü, 30 òèñÿ÷ — â³ä 2700, 
40 – 2900, 50 – 3400 ãðèâåíü.

Íà ñàéò³ «Åï³öåíòðó» ìîæ-
íà çíàéòè çîâí³øí³ àêóìóëÿ-
òîðè çà òàêèìè ö³íàìè: 10 òè-

ñÿ÷ ìÀã — â³ä 800 ãðèâåíü; 20 
– 1400 ãðèâåíü; 30 – 3000 ãðè-
âåíü; 40 – 3500 ãðèâåíü; 50–
2900 ãðèâåíü; 60–5200 ãðèâåíü.

Íà ñàéò³ ìåðåæ³ ìàãàçèí³â «Òàê-
ñà», ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ ô³çè÷íèìè 
êðàìíèöÿìè ó ð³çíèõ ÷àñòèíàõ 
Â³ííèö³, ïîâåðáàíêè íàðàç³ º 
ëèøå îá’ºìîì â 10 000 ìÀã. ̄ õíÿ 
âàðò³ñòü äî 800 ãðèâåíü.

КЕМПІНГОВІ ЛАМПИ ТА 
ЛІХТАРІ

Òàê³ äåâàéñè òàêîæ ïðåäñòàâ-
ëåí³ øèðîêîþ ë³í³éêîþ òà ìàþòü 
ð³çíó ïîòóæí³ñòü. Äî ïðèêëàäó, 
àêóìóëÿòîðíèé ë³õòàð îá’ºìîì 
ó 20 òèñÿ÷ ìÀã íà ñàéò³ Prom.ua 
ìîæíà ïðèäáàòè çà 2100 ãðèâåíü.

Äåøåâà ïîðòàòèâíà ñîíÿ÷íà 
àâòîíîìíà ñèñòåìà îá³éäåòüñÿ 
âàì ó 3750 ãðèâåíü. À ïîðòàòèâ-
íèé êåìï³íãîâèé LED ë³õòàð êî-
øòóâàòèìå 800 ãðèâåíü. Òàêîæ 
íà «ïðîì³» ìîæíà çíàéòè é ñâ³ò-
ëîä³îäí³ ïðîæåêòîðè íà ñîíÿ÷í³é 
áàòàðå¿ çà 3200 ãðèâåíü.

ГАСОВІ ЛАМПИ
Òàêèé ïðèñòð³é ìîæå ñëóãóâàòè 

íå ëèøå äëÿ îñâ³òëåííÿ ïðèì³-
ùåíü, àëå é äëÿ ¿õíüîãî îá³ãð³âó. 
Ãàñîâà ëàìïà çàêðèòîãî òèïó ç ðå-
ãóëüîâàíèì ïîëóì’ÿì îá³éäåòüñÿ 
âàì ó 650 ãðèâåíü. Çà ïàëüíå äëÿ 
íå¿ (ãàñ), äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè ùå 
â³ä 100+ ãðèâåíü çà êîæåí ë³òð.

ПАЛЬНИКИ
Öÿ íåçàì³ííà íà êåìï³íãàõ ð³÷, 

ìîæå ñòàòè íåäîðîãîþ, àëå ÿê³ñ-
íîþ àëüòåðíàòèâîþ åëåêòðè÷íèì 
ï³÷êàì. Äåøåâ³, â³ä 400 ãðèâåíü, 
ìîæíà çíàéòè ÿê â ³íòåðíåò-ìàãà-
çèíàõ, òàê ³ íà ðèíêàõ. À îñü ïðî-
ôåñ³éí³ òà á³ëüø íàä³éí³ ïàëüíèêè, 
êîøòóþòü ñüîãîäí³ â³ä òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü. Ãàçîâ³ áàëîíè äëÿ íèõ ïðî-
äàþòü â³ä 70 ãðèâåíü çà îäèíèöþ.

Ùå îäíèì ïðèëàäîì äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ¿æ³ º ïîðòàòèâíà ãàçîâà 
ïëèòà. Â ³íòåðíåò³ ìîæíà ïðè-
äáàòè òàêó, ïî÷èíàþ÷è â³ä äâîõ 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Áàëîíè ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ò³ ñàì³, ùî é 
äî ïàëüíèê³â.

ГЕНЕРАТОРИ
Ó êâàðòèðàõ çàáîðîíåíî êî-

ðèñòóâàòèñÿ áåíçèíîâèìè ãå-

íåðàòîðàìè, àëå âîíè ìîæóòü 
ñòàòè õîðîøîþ àëüòåðíàòèâîþ 
öåíòðàë³çîâàíîìó äæåðåëó åëåê-
òðîåíåðã³¿ ó ïðèâàòíèõ áóäèíêàõ. 
Çà äîïîìîãîþ ìåíø ïîòóæíîãî 
ãåíåðàòîðà ìîæíà æèâèòè îêðåìó 
ïîáóòîâó òåõí³êó, á³ëüø ïîòóæ-
íîãî — âåñü áóäèíîê.

Îäíîôàçíèé ãåíåðàòîð, ïî-
òóæí³ñòþ 1,3 êÂò, ç âèäà÷åþ íà-
ïðóãè ó 230 Â, ñüîãîäí³ êîøòóº 
â³ä 10,5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íà «Ðîç-
åòö³» ìîæíà ïðèäáàòè é ïîòóæ-
í³ø³ ãåíåðàòîðè: 3 êÂò — â ìåæ-
àõ 27 òèñÿ÷ ãðèâåíü; 5,5 êÂò, ç 
îá’ºìîì ïàëèâíîãî áàêà 25 ë³-
òð³â — îá³éäåòüñÿ â 50 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü; à îá’ºìîì â 6–6,5 êÂò — 
70 000 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ
Äëÿ êâàðòèð ÷óäîâî ï³ä³éäóòü 

çàðÿäí³ ñòàíö³¿, ÿê³, ïî ñóò³, 
ìîæíà ââàæàòè ïîòóæíèìè 
ïîâåðáàíêàìè. Ç ¿õ äîïîìî-
ãîþ ìîæíà æèâèòè íå ëèøå 
òåëåôîíè ç íîóòáóêàìè, àëå é 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ì³-
êðîõâèëüîâêè òîùî. Ó ìåðåæ³ 
ã³ïåðìàðêåò³â «Åï³öåíòð» çà òà-

êèé ïðèëàä äîâåäåòüñÿ â³ääàòè 
â³ä 35 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàéäî-
ðîæ÷³ ñòàíö³¿ êîøòóþòü â ðà-
éîí³ 140 òèñÿ÷. Ó ìåðåæ³ òàêîæ 
ìîæíà çíàéòè òàê³ ïðèñòðî¿ é 
çà 14 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ª ó íàøîìó ì³ñò³ é ñâî¿ ðîç-
ðîáíèêè òàêèõ äåâàéñ³â. Òàê â³-
ííèöüêà êîìïàí³ÿ «ÏðîìÀâòîìà-
òèêà» âèíàéøëà, à òåïåð ïðîäàº 
áëîêè áàãàòîêàíàëüíî¿ øâèä-
êî¿ çàðÿäêè «Bandera Power». 
Ì³ñòê³ñòü àêóìóëÿòîð³â òàì 
â³ä 125 äî 225 òèñÿ÷ ì³ë³àìïåð 
íà ãîäèíó. ̄ õíÿ âàðò³ñòü ñüîãîäí³ 
êîëèâàºòüñÿ â³ä 18 äî 40 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Òà ñàìà «ÏðîìÀâòîìàòèêà» 
â³äíåäàâíà âèãîòîâëÿº é Áàë-
êîíí³ ñîíÿ÷í³ åëåêòðîñòàíö³¿. 
Ñâ³é âèíàõ³ä âîíè îïèñóþòü, 
ÿê ïðîôåñ³éíå àâòîíîìíå 
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ êâàðòèð 
òà áóäèíê³â. Ïîòóæí³ñòü Áàë-
êîííî¿ ÑÅÑ — 5,5 êÂò, à âàð-
ò³ñòü $2864 äî ê³íöÿ îñåí³, é 
$3410 — â³ä ãðóäíÿ. Âîíè æ, àëå 
çà îêðåìó âàðò³ñòü, ïðîäàþòü 
ñîíÿ÷í³ ìîäóë³ òà ïðîâîäÿòü 
ìîíòàæ ÑÅÑ.

Дорого і дуже дорого. Скільки коштують 
альтернативні джерела освітлення та тепла? 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, 
(068)0060772

Äëÿ òîãî, ùîá 
ï³äòðèìàòè åíåðãî-
ñèñòåìó, â Óêðà¿í³ 
â³äáóâàþòüñÿ àâà-

ð³éí³ â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà. ² ùîéíî 
â³äíîâëþþòü åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 
âñ³ ñïîæèâà÷³ îäðàçó âìèêàþòü 
ïîòóæí³ ïîáóòîâ³ ïðèëàäè. Àëå 
÷åðåç ïåðåïàäè íàïðóãè ìîæóòü 
ïîñòðàæäàòè õîëîäèëüíèêè, ì³-
êðîõâèëüîâêè, ïðàëüí³ ìàøèíè 
òîùî.

Ìè çàïèòàëè â òîâàðîçíàâö³â Â³-
ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ³íñòèòóòó, ÿê ÷åðåç ïðîáëåìè 
ç³ ñâ³òëîì âðÿòóâàòè ïîáóòîâó òåõ-
í³êó â³ä ïîëîìîê?

— ª äâà ïðîì³æêè ÷àñó, ùî 
ââàæàþòüñÿ ï³êîâèìè â Óêðà¿í³. 
Çðàíêó ç 07.00 äî 11.00 òà ââå÷å-
ð³ — ç 18.00 äî 23.00 ãîäèíè, — ãî-
âîðèòü Àëëà Òåðíîâà, çàâ³äóâà÷êà 
êàôåäðè òîâàðîçíàâñòâà, åêñïåð-
òèçè òà òîðãîâåëüíîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà. — Íàðàç³ º äåê³ëüêà 
ìåòîä³â, ùî äîçâîëÿþòü ïåðåâ³-
ðèòè ð³âåíü íàïðóãè òà íàÿâí³ñòü 
âåëèêèõ ïåðåïàä³â ó ïðèì³ùåíí³. 
Íàéïðîñò³øèé: óâ³ìêíóòè ñâ³òëî 
â ÷àñ ï³ê ³ ïîäèâèòèñÿ íà ëàìïî÷-

êó. ßêùî âîíà áëèìàº, òî êðàùå 
âèìêíóòè ïðèëàäè ç ðîçåòêè, áî 
öå âæå òî÷íî º ÿê³ñü ïåðåïàäè. 
Ïîêàçíèêàìè ïåðåïàä³â º ïîâ³ëüíå 
íàãð³âàííÿ åëåêòðè÷íèõ ïðèëàä³â, 
ãóä³ííÿ òðàíñôîðìàòîð³â.

КОЛИ ВМИКАТИ 
ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ?

Äëÿ òîãî, ùîá íå íàøêîäèòè 
òåõí³ö³ òà åëåêòðîìåðåæ³, ôàõ³âö³ 
ðåêîìåíäóþòü ïðàâèëüíî âìèêà-
òè ïðèëàäè ï³ñëÿ ñòàá³ë³çàö³éíèõ 
â³äêëþ÷åíü.

ßêùî ó âàñ çíèêëî ñâ³òëî ÷åðåç 
ñòàá³ë³çàö³éíå â³äêëþ÷åííÿ çà ãðà-
ô³êîì — â³äêëþ÷³òü â³ä ìåðåæ³ 
âñ³ åíåðãîºìí³ ïðèëàäè: ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ÷àéíèêè, áîéëåðè, åëåê-
òðîíàãð³âà÷³, åëåêòðîîïàëåííÿ, 
åëåêòðîïëèòè. À òàêîæ âèìêí³òü 
ñâ³òëî â ïðèì³ùåííÿõ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó âàñ ç’ÿâèëîñü 
ñâ³òëî, îäíî÷àñíî íå âêëþ÷àéòå 
âñ³ åíåðãîºìí³ ïðèëàäè (îá³ãð³âà÷³, 
áîéëåðè, åëåêòðîïëèòè, åëåêòðî-
÷àéíèêè òîùî). ßêùî ó âàñ âäîìà 
äåê³ëüêà åíåðãîºìíèõ ïðèëàä³â, 
îáìåæòåñü ï³ä’ºäíàííÿì äî ìåðåæ³ 
îäíîãî ïðèëàäó, à ³íøèé âêëþ÷³òü 
â ³íøèé ïåð³îä ÷àñó, îáîâ’ÿçêîâî 
â³äêëþ÷èâøè ïîïåðåäí³é.

Åíåðãîºìí³ ïðèëàäè, ÿê³ ìà-

þòü òàéìåðè âêëþ÷åííÿ, çàïðî-
ãðàìóéòå íà ðîáîòó â í³÷íèé ÷àñ 
ç 00.00 äî 06.00 ðàíêó.

Ëþäÿì, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ 
åëåêòðîäâèãóíàìè òà íàñîñíèìè 
ñòàíö³ÿìè, ðåêîìåíäóþòü â³äêëþ-
÷àòè ¿õ â³ä ìåðåæ³ (åëåêòðîäâè-
ãóíè äàþòü íàäçâè÷àéíî âèñîêå 
íàâàíòàæåííÿ íà åëåêòðîìåðåæ³ 
ï³ä ÷àñ ñâîãî ïóñêó). Âìèêàéòå 
¿õ çà 20–30 õâèëèí ï³ñëÿ ïîÿâè 
åëåêòðîåíåðã³¿.

Á³çíåñ-êë³ºíò³â ïðîñÿòü â³äìî-
âèòèñü â³ä âèêîðèñòàííÿ çîâí³ø-
íüîãî îñâ³òëåííÿ ôàñàä³â îô³ñ³â, 
ðåñòîðàí³â, òîðãîâèõ öåíòð³â.

СТАБІЛІЗАТОРИ І РЕЛЕ
Òàêîæ åêñïåðòè ðåêîìåíäóþòü 

âèçíà÷èòèñü, ÿê³ ïðèëàäè ó äîì³ º 
íåîáõ³äíèìè äëÿ ñèñòåìàòè÷íîãî 
êîðèñòóâàííÿ. Öå ìîæå áóòè çâè-
÷àéíå ñâ³òëî ó ê³ìíàòàõ; ïîìïà, 
ùî çàáåçïå÷óº ä³ì òåïëîì; ñèã-
íàë³çàö³ÿ; õîëîäèëüíèê; ðîáîòà 
íàñîñà, ùî ïîäàº âîäó ç³ ñâåðä-
ëîâèíè; àâòîìàòè÷í³ âîðîòà òîùî. 
Äàë³ âàðòî ðîçãëÿíóòè âñ³ âàð³àíòè 
äîäàòêîâîãî çàõèñòó ïðèëàä³â â³ä 
ïåðåïàäó íàïðóãè.

— Íàñàìïåðåä, öå ìîæå áóòè 
ñèñòåìà Power Bank, ùî ìàº 
ôóíêö³þ ïîäâ³éíîãî ïåðåòâîðåííÿ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, — êàæå Àëëà 
Òåðíîâà. — Íà âõîä³ äî Power Bank 
åíåðã³ÿ ìîæå áóòè áóäü-ÿêîãî 
ð³âíÿ (170 Â ÷è 240 Â). Çàâäÿêè 
ñïåö³àëüíèì ôóíêö³ÿì ïðèëàä âè-
ð³âíþº åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ³ ïå-
ðåäàº ¿¿ âæå ïîáóòîâèì ïðèëàäàì. 
Äî òîãî æ, éîãî ìîæíà çàðÿäèòè 
íàâ³òü ÷åðåç ñîíÿ÷íó ïàíåëü, ùî 
ö³ëîäîáîâî áóäå ï³äçàðÿäæàòè 
éîãî. Â ïåð³îä â³äñóòíîñò³ çî-
âí³øíüîãî æèâëåííÿ â³í ïåðåäàº 
åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ ðîáîòè âàæëè-
âèõ ïðèëàä³â ó áóäèíêó. Çàâäÿêè 
öüîìó îñâ³òëåííÿ â áóäèíêó áåç 

ЯК ЗБЕРЕГТИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ ПІД 
ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ? 
Без світла  Через атаки на критичні 
об’єкти інфраструктури в країні 
спостерігаються проблеми з 
електропостачанням, через що в багатьох 
містах вводиться аварійне відключення 
світла. Як правильно включати і відключати 
електроприлади, щоб вони не перегоріли, 
які стабілізатори використовувати?

çîâí³øíüîãî æèâëåííÿ ìîæå ïðî-
òðèìàòèñÿ äâ³, à òî ³ òðè äîáè.

Ñüîãîäí³ æèòåëÿì êâàðòèð òà 
ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ïðîïîíóºòüñÿ 
÷èìàëî ³íøèõ âàð³àíò³â óáåçïå-
÷åííÿ ïîáóòîâèõ òîâàð³â â³ä ïåðå-
ïàä³â åëåêòðîåíåðã³¿. Ìîæíà ïðî-
ñòî ùîðàçó âèìèêàòè åëåêòðè÷í³ 
ïðèëàäè ç ðîçåòêè, êîëè ïîì³òí³ 
ìèãîò³ííÿ çâè÷àéíî¿ ëàìïî÷êè 
àáî, ÿêùî îñâ³òëåííÿ ïî÷èíàº 
ñëàáøàòè. ßêùî æ íåìàº áàæàííÿ 
òà çìîãè ïîñò³éíî â³äñë³äêîâóâàòè 
ïåðåïàäè åëåêòðîåíåðã³¿, ïîòð³áíî 
âñòàíîâèòè ðåëå àáî ñòàá³ë³çàòîð 
íàïðóãè.

— Ðåëå íàïðóãè âñòàíîâëþþòü 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîñòî¿ ôóíêö³¿ 
çàõèñòó — ïðè çðîñòàíí³ àáî ïà-
ä³íí³ íàïðóãè â äîìàøí³é åëåêòðî-
ìåðåæ³ ðåëå ñïðàöüîâóº ³ ïîâí³ñòþ 
â³äêëþ÷àº ïðîâîäêó, — ïîÿñíþº 
òîâàðîçíàâåöü. — Íàäàë³ ïðèñòð³é 
ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿº ïîêàçíèêè íà-
ïðóãè ³, ÿêùî âîíà çíàõîäèòüñÿ 
â ìåæàõ äîïóñêó, ðåëå àâòîìàòè÷-
íî çàïóñêàº ïîäà÷ó åëåêòðîæèâ-
ëåííÿ. Öÿ ñèñòåìà çàõèñòó áóâàº 
íå çàâæäè çðó÷íà äëÿ ñïîæèâà÷³â. 
ßê ïðàâèëî, êîëèâàííÿ íàïðóãè 
â äîìàøí³é åëåêòðîìåðåæ³ ìîæóòü 

òðèâàòè äîñèòü äîâãî — ³ â ðåçóëü-
òàò³ ïðèëàäè çàëèøàþòüñÿ àáî äî-
âãèé ÷àñ âçàãàë³ çíåñòðóìëåíèìè, 
àáî ïðàöþþòü ïåð³îäè÷íî. Ïåðå-
âàãà ðåëå ïîëÿãàº â éîãî íåâèñîê³é 
âàðòîñò³ ³ íàä³éí³é ðîáîò³, ïðîòå 
ìîæëèâ³ íåçðó÷íîñò³. Àäæå â ðàç³ 
íåñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè åëåêòðîìåðåæ³ 
öåé ïðèëàä çàëèøèòü áåç äæåðåëà 
åíåðãîïîñòà÷àííÿ âñþ ïîáóòîâó 
òåõí³êó â ïðèì³ùåíí³.

Ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè çàõèùàº 
äîìàøí³ ïðèëàäè çà ³íøèì ïðèí-
öèïîì. Â³í ìàº íàä÷óòëèâó åëåê-
òðîí³êó, òàêîæ íàä³ëåíèé áàãàòüìà 
ïåðåâàãàìè ïåðåä çàõèñòîì, ÿêèé 
çä³éñíþº ðåëå. Ç éîãî äîïîìîãîþ 
ïîäà÷à åíåðã³¿ íå ïðèïèíÿºòüñÿ, 
à íàïðóãà âèð³âíþºòüñÿ, ïåðå-
òâîðþºòüñÿ â òàêó, ùî ï³äõîäèòü 
äëÿ áåçïå÷íî¿ ðîáîòè ïîáóòîâèõ 
åëåêòðîïðèëàä³â. Çàðàç âèãîòîâ-
ëÿþòü äåê³ëüêà òèï³â ñòàá³ë³çà-
òîð³â — ì³æ íèìè ³ñíóº ò³ëüêè 
â³äì³íí³ñòü ó ïîòóæíîñò³ íàâàí-
òàæåííÿ ³ ñïîñîáàõ ñòàá³ë³çàö³¿. 
Ñòàá³ë³çàòîðè íàïðóãè ïîòðåáóþòü 
ï³äêëþ÷åííÿ äî çàõèñíî¿ çàçåì-
ëþþ÷î¿ ñèñòåìè, çàâäÿêè ÷îìó ö³ 
ïðèñòðî¿ îáåð³ãàþòü ëþäèíó â³ä 
óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì.

Якщо зникло світло — відключіть від мережі всі 
енергоємні прилади.  Після подачі струму підключайте їх 
поступово. Це допоможе вберегти техніку 
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РЕКЛАМА

514172 505183

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó ñïàäîê â³ä 
ìàòåð³ Ðîìàíîâ³ 
Ôðàí÷óêó ä³ñ-

òàâñÿ ¿¿ áóäèíîê â ñåë³ Áàëèí 
Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó (íèí³ öå 
Â³ííèöüêèé ðàéîí — àâò.). Â³í 
òàì íå æèâå, à â³äâ³äóº öåé ñ³ëü-
ñüêèé áóäèíîê ê³ëüêà äí³â íà ð³ê, 
ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è âñå â ïîðÿä-
êó. Òîä³ æ â³ä ñóñ³ä³â é îòðèìóº 
ïëàò³æêè ç í³áèòî «íàäóìàíèì 
áîðãîì» çà ãàç.

«НЕ ХОЧУТЬ ШУКАТИ 
КВИТАНЦІЮ ПРО ОПЛАТУ»

Çâ³ðêó â³í ïðîõîäèâ íåîäíî-
ðàçîâî. Ó ãàçêîíòîð³, çà éîãî 
ñëîâàìè, îñòàíí³ ïîêàçíèêè ë³-
÷èëüíèêà áóäèíêó â ñåë³ Áàëèí 
çíà÷àòüñÿ ÿê 5617. Ó îñòàíí³é 
ñïëà÷åí³é ïëàò³æö³ çà 2014 ð³ê 
âîíè º. Àëå ÿê «ïîïåðåäí³ ïîêàç-
íèêè». Ïîòî÷íèìè âêàçàí³ 5760.

— Ó ãàçêîíòîð³ íå âðàõóâàëè 
òå, ùî öþ ð³çíèöþ (143 êóáè — 
àâò.) ÿ îïëàòèâ ùå ó 2014 ðîö³. 
Òðè ÷è ÷îòèðè ðîêè òîìó òðóáó 
ìåí³ îïëîìáóâàëè, áî ÿ í³áèòî 
«áîðæíèê». ² êîëè ùå ãàçîì ì³ã 
êîðèñòóâàòèñÿ, íàïàëèâ äâà êóáè 
çà óâåñü ÷àñ, — ãîâîðèâ â³ííè-
÷àíèí.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿ì ñëî-
âàì â³í äåìîíñòðóº ôîòîãðàô³þ 
ë³÷èëüíèêà, ÿêó ðîáèâ ó ñåðåäèí³ 
ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó. Íà íüîìó 
ïîêàçíèêè — 5762. Ðîçïëîìáóâà-
òè òðóáó ìîæóòü ëèøå çà óìîâè 
ñïëàòè áîðã³â, ç ÿêèìè Ðîìàí 
íå ïîãîäæóºòüñÿ.

Îò ò³ëüêè îñêàðæèòè ¿õ Ôðàí-
÷óêîâ³ íå âäàºòüñÿ. Â³í êàæå: éîãî 
íå ðîçóì³þòü àí³ â ë³òèíñüê³é ãàç-
êîíòîð³, àí³ ó â³ííèöüê³é.

— ß êàçàâ ïðàö³âíèêàì ãàçç-

áóòó, ùîá ò³ ïîøóêàëè â àðõ³âàõ 
êâèòàíö³þ ïðî ñïëàòó çà 2014 ð³ê 
òà ïîð³âíÿëè ïîêàçíèêè. Íå õî-
÷óòü ðîáèòè. Êàæóòü, ¿äüòå 
â Õì³ëüíèê, äå º àðõ³âè ç êâèòàí-
ö³ÿìè ïî âàø³é ä³ëüíèö³ òà ñàì³ 
øóêàéòå. Ó ìåíå ùî, âåëè÷åçíà 
ïåíñ³ÿ, ùîá êîæíîãî äíÿ ïî îá-
ëàñò³ êàòàòèñÿ? ß íå ïî¿äó! — çà-
óâàæèâ ÷îëîâ³ê.

«ПРИПИСУВАЛИ І 12 ТИСЯЧ 
БОРГУ»

Âðàõîâóþ÷è ï³ëüãó ìàòåð³ 
íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã, 143 êóáè ãàçó ÷îëîâ³êîâ³ 
ó 2014 ðîö³ êîøòóâàëè âñüîãî 
70 ãðèâåíü. Ó ïëàò³æö³ çà æîâòåíü 
2022 ðîêó çà öåé æå îáñÿã ãàçó 
éîìó âèñòàâèëè ðàõóíîê íà 1 òè-
ñÿ÷ó 38 ãðèâåíü.

— Ð³ê ÷è äâà âîíè ìåí³ ïëà-
ò³æêè çà õàòó â Áàëèí³ âçàãàë³ 
íå ïðèñèëàëè. Îò ó 2020 ðîö³ ìåí³ 
ïðèñëàëè ðàõóíîê íà 4000 ãðè-
âåíü áîðãó çà ãàç. ß ¿õ íå ïëàòèâ. 
Çà æîâòåíü 2022 ðîêó ïðèñëàëè, 
ùî ÿ âèíåí âæå ò³ëüêè òèñÿ÷ó 
ãðèâåíü. À äî öüîãî ïðèñèëàëè 
ðàõóíêè é íà 12 òèñÿ÷! Òîáòî, 
áåðóòü ö³ öèôðè â³ä «ôîíàðÿ», — 
ðîçïîâ³â Ðîìàí Ôðàí÷óê.

Ó íüîãî º çàïèòàííÿ é ùîäî 
ïëàòè çà äîñòàâêó. Éîìó ¿¿ 
íå ìàëè íàðàõîâóâàòè, êàæå ÷î-
ëîâ³ê.

— Ïîñòàíîâà ïðî àáîíïëàòó 
çà ãàç âèéøëà çà ð³ê ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ìåí³ îïëîìáóâàëè òðóáó! Çà ùî 
ÿ ìàþ ïëàòèòè, ÿêùî ÿ ô³çè÷íî 
íå ìîæó êîðèñòóâàòèñü ãàçîì 
³ ìåí³ í³÷îãî íå äîñòàâëÿþòü? 
À çà äîñòàâêó ìåí³ âæå íàðàõó-
âàëè 1479 ãðèâåíü áîðãó, — êàæå 
â³ííè÷àíèí.

Ó ï³äñóìêó âñþ öþ ñèòóàö³þ 
â³í íàçâàâ «ñïîæèâàöüêèì òåðî-
ðèçìîì».

— Ãàçîâèêè êàæóòü ìåí³ ñïëà-

òèòè ò³ îáñÿãè ãàçó, ÿê³ ÿ âæå 
îïëàòèâ ó 2014 ðîö³. Áî ³íàêøå 
ï³äóòü äî ñóäó. À ùå íàðàõîâó-
þòü äîñòàâêó, õî÷à â ìåíå òðóáà 
îïëîìáîâàíà, — ãîâîðèòü Ðîìàí 
Ôðàí÷óê. — ² ºäèíå, ùî ìåí³ ïî-
ðàäèëè, ÿêùî ÿ íå ïîãîäæóþñü 
ïëàòèòè çà äîñòàâêó, òî òîä³ òðå-
áà ô³çè÷íî â³äð³çàòè òðóáó. ² öå 
íå øàíòàæ? ß ââàæàþ, ùî öå 
ñïîæèâàöüêèé òåðîðèçì.

ЩО У ВІДПОВІДЬ КАЖУТЬ 
ГАЗОВИКИ

Ùîá ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿ Ðî-
ìàíà Ôðàí÷óêà, ìè çâåðíóëèñÿ 
çà êîìåíòàðÿìè äî «Â³ííèöÿãàçó» 
òà «Â³ííèöÿãàç çáóòà».

Ïåðøà, íàãàäàºìî, íàðàõî-
âóº òà çáèðàº ïëàòó çà äîñòàâêó 
ãàçó. Äðóãà — çáèðàº ïëàòó ñóòî 
çà ñïîæèòèé ãàç. Òî÷í³øå, ñòÿ-
ãóº ç â³ííè÷àí áîðãè ïîïåðåäí³õ 
ïåð³îä³â. Àäæå óñ³õ ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â ç 1 ÷åðâíÿ ïåðåâåëè 
íà ïîñòà÷àííÿ ãàçó â³ä «Íàôòî-
ãàçó».

Òî ÷è ñïðàâä³ Ðîìàíîâ³ Ôðàí-
÷óêó âèñòàâèëè äî ñïëàòè ãàç, 
ÿêèé â³í óæå îïëàòèâ ó 2014 ðîö³?  
Ó «Â³ííèöÿãàç çáóò³» íàì íå çìî-
ãëè ï³äòâåðäèòè öå. Îäíàê òàì 
çàóâàæèëè, ùî çàáîðãîâàí³ñòü 
â ñóì³ 1038 ãðí 72 êîï. óòâîðè-
ëàñÿ â ïåð³îä ç æîâòíÿ 2019 ðîêó 
ïî ñåðïåíü 2020-ãî.

— Ó öåé ïåð³îä áóëî ñïîæèòî 
144,25 êóáîìåòðà. Ç 25 ñåðïíÿ 
2022 ðîêó ïîñòà÷àííÿ ãàçó ñïî-
æèâà÷ó ïðèïèíåíî çà áîðãè. 
Âàðò³ñòü ñïîæèòîãî ïðèðîäíîãî 
ãàçó ïî öüîìó äîìîãîñïîäàðñòâó 
ñêëàëà 1035 ãðí 51 êîï³éêà, ïëþñ 
ïåíÿ ó ñóì³ 3,21 ãðí çà íåñâîº÷àñ-
íó ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³. Îïëàòà 
áîðãó ïî 21 ëèñòîïàäà â³äñóòíÿ, — 
ïîâ³äîìèëè æóðíàë³ñòîâ³ â çáóò³.

À îò ç «íåîá´ðóíòîâàíèì íàðà-
õóâàííÿì ïëàòè çà äîñòàâêó» âè-
ÿâèëîñÿ âñå îäíîçíà÷íî: ïëîìáà 
íà òðóá³ òà íàâ³òü íóëüîâå ñïî-
æèâàííÿ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â 
íå º ï³äñòàâîþ äëÿ íåíàðàõóâàííÿ 
ïëàòè çà ðîçïîä³ë ãàçó. Ïðî öå 
æóðíàë³ñòîâ³ ðîçêàçàëà ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿãàç» Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

— Ìè íå íàðàõîâóºìî ïëàòó 

«ВИСТАВИЛИ РАХУНОК 
ЗА ВЖЕ ОПЛАЧЕНИЙ ГАЗ»
Надуманий борг?  Останні кілька років 
Роман Франчук «воює» з газовиками через 
борг, з яким він не погоджується. «Мені 
виставили до сплати ті куби, які я заплатив 
у 2014 році! — запевнює чоловік. — Ще 
рахують доставку, хоча труба в мене 
опломбована. Газ мені повернуть 
тільки за умови сплати цих дописаних 
боргів. Хіба це не шантаж?» Намагалися 
розібратися в нюансах цієї історії

çà ðîçïîä³ë ãàçó ò³ëüêè â òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî ñïîæèâà÷ ô³çè÷íî 
â³ä’ºäíàíèé â³ä ìåðåæ³. ßêùî â³í 
ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí òèì÷àñîâî 
ãàç íå ñïîæèâàº — öå íå ï³äñòàâà 
íå íàðàõîâóâàòè ïëàòó çà ðîçïî-
ä³ë. Öèìè æ ïðàâèëàìè, ÿê³ âñòà-
íîâëåí³ ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ, 
êåðóþòüñÿ âñ³ îïåðàòîðè ÃÐÌ, — 
ïîÿñíèëà Ëîã³íîâà.

Ïèòàºìî, ÿê òîä³ éäå ðîçðà-
õóíîê ïëàòè çà äîñòàâêó, ÿêùî 
ñïîæèâàííÿ ãàçó â öåé ð³ê òà ïî-
ïåðåäí³, ñêëàäàëî íóë³?

— Ó òàêîìó âèïàäêó íàðàõîâó-
ºòüñÿ ì³í³ìàëüíèé ïëàò³æ çà ðîç-
ïîä³ë ãàçó, — â³äïîâ³ëà Ëîã³íî-
âà. — Çà ïîñòàíîâîþ Íàöðåãóëÿ-
òîðà â³í ñêëàäàº: 39 êóáîìåòð³â 
íà ð³ê — äëÿ îá’ºêòà ïîáóòîâîãî 
ñïîæèâà÷à, íà ÿêîìó ïðèðîäíèé 
ãàç âèêîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³; 126 êóáîìåòð³â 
íà ð³ê — äëÿ îá’ºêòà ïîáóòîâîãî 
ñïîæèâà÷à, íà ÿêîìó ïðèðîäíèé 
ãàç âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ï³ä³-

ãð³âó âîäè òà ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³; 
314 êóáîìåòð³â íà ð³ê — äëÿ 
îá’ºêòà ïîáóòîâîãî ñïîæèâà÷à, 
íà ÿêîìó ïðèðîäíèé ãàç âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ êîìïëåêñíî, ó òîìó 
÷èñë³ äëÿ îïàëåííÿ.

— ßêùî ëþäèíà íå ïîãîäæó-
ºòüñÿ ñïëà÷óâàòè äîñòàâêó ãàçó, 
òî ºäèíèé âèõ³ä — öå? — ñïèòàâ 
æóðíàë³ñò.

— Ô³çè÷íî â³ä’ºäíàòèñÿ â³ä 
ìåðåæ. Àëå, ÿêùî ëþäèíà çíîâó 
çàõî÷å ïîò³ì ïðèºäíàòèñÿ äî ìå-
ðåæ, òî öå áóäå â³äáóâàòèñÿ â çà-
ãàëüíîìó ïîðÿäêó. ² êîëè ëþäè 
ä³çíàþòüñÿ, ñê³ëüêè ïîò³ì áóäå 
êîøòóâàòè ïðèºäíàííÿ — à íà öå 
ïîòð³áíî âèãîòîâèòè ïðîºêòíó 
äîêóìåíòàö³þ, à íå ïðîñòî ïðè-
âàðèòè íàçàä øìàò òðóáè — òî, 
çàçâè÷àé, â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä 
öüîãî íàì³ðó òà ñïëà÷óþòü ïëà-
òó çà ðîçïîä³ë, ÿêùî õî÷óòü ìàòè 
ãàçîïîñòà÷àííÿ é íàäàë³, — ñêàçà-
ëà ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàç» Ëàðèñà 
Ëîã³íîâà.

«ßêùî íå ïîãîäæóºòåñü 
ïëàòèòè çà äîñòàâêó, 
òî ºäèíèé âèõ³ä — öå 
ô³çè÷íî â³äð³çàòèñÿ 
â³ä ìåðåæ», — ñêàçàëè 
ó «Â³ííèöÿãàç»

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

Роман Франчук скаржиться, що газовики не хочуть шукати 
квитанцію про оплату за 2014 рік. Мовляв, обсяг газу, який 
йому вказали до сплати, був оплачений ще вісім років тому

Вісім років тому чоловік заплатив 70 грн за 143 куби газу. 
Він стверджує, що цей же обсяг йому виставили в платіжці за 
жовтень 2022 року, з рахунком на 1038 грн
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â Ìóí³öèïàëüíó âàðòó. Â ÷åðâí³ 
2022 ðîêó ï³øîâ âîþâàòè íà ïå-
ðåäîâó.

— Êîëè ó Â³ííèö³ ñòàëî 
á³ëüø-ìåíø òèõî, ÿ âèð³øèâ, 
ùî íà ïåðåäîâ³é ÿ ïîòð³áí³øèé. 
Ï³øîâ äîáðîâîëüöåì ó Íàöãâàð-
ä³þ, ÷àñòèíó 3030, ùî ó Êèºâ³. 
Öÿ ÷àñòèíà ðàõóºòüñÿ íåâè¿ç-
íîþ, àëå ñôîðìóâàëè äîáðî-
âîëü÷èé áàòàëüéîí, ³ ÿ ñòàâ éîãî 
÷àñòèíîþ. Ìè îäðàçó ïîòðàïèëè 
â Äîíåöüêó îáëàñòü. Ïîò³ì çà÷è-
ùàëè Ëóãàíñüêèé íàïðÿìîê, òàê 
³ ïðîéøëè äî Ëèìàíà âêëþ÷íî. 
Òîä³ ÷åðåç òèæíÿ ï³âòîðà íàñ 
íàïðàâèëè íà Áàõìóòñüêèé íà-
ïðÿìîê, òàì áóëî ãàðÿ÷å: ìè 
øòóðìóâàëè ³ ïðèéìàëè á³é, 
îáñòð³ëþâàëè íàø³ ïîçèö³¿. 
Íà íàø îäèí ïîñòð³ë âèïàäàëî 
¿õ òðèäöÿòü, âîíè çàë³çà íå æàë-
êóþòü. Àëå íàø³ ìîëîäö³, âîíè 
á’þòü âëó÷íî.

Îëåêñàíäð Ìóçèêà ãîâîðèòü, 

ùî ð³çíèöÿ ì³æ ÀÒÎ ³ ïîâíî-
ìàñøòàáíîþ â³éíîþ ðàçþ÷à. 
Òåïåð âîðîã çàñòîñîâóº ìàñîâà-
í³ àâ³àóäàðè. ² ê³ëüê³ñòü æåðòâ 
â ðàçè á³ëüøà — ³ ñåðåä â³éñüêî-
âèõ, ³ ñåðåä öèâ³ëüíîãî íàñåëåí-
íÿ. Âòðàò ó âîðîãà òåæ ÷èìàëî.

— Çàðàç íàáàãàòî á³ëüø³ ìàñø-
òàáè îáñòð³ë³â ç áîêó êàöàï³â, 
ìàëèìè ãðóïàìè âîíè ðâóòüñÿ, 
ç³ ñâî¿ìè âîíè íå ðàõóþòüñÿ, 
ïåðåñòóïàþòü ÷åðåç ñâî¿õ çàãè-
áëèõ ³ ïîðàíåíèõ. Âîíè êàæóòü, 
ùî «ñâî³õ â á³äå íº áðîñàºì», 
àëå íà äåîêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ 
êóïè ðàøèñòñüêèõ òðóï³â, í³õòî 
¿õ íå çàáèðàº, ³ íå çáèðàºòüñÿ.

ÍÎÂÈÍÈ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
RIA, (068)0060772

À âè âæå áà-
÷èëè â³ðóñíå â³-
äåî â Ò³êÒîö³, ÿê 
â³éñüêîâèé ãðàº 

íà ôîðòåï³àíî ³ âèñï³âóº ï³ñ-
íþ «À ìè áàíäåð³âö³, ìè õëîï-
ö³ äðóæí³¿, ìè Óêðà¿íè â³ëüíî¿ 
ñèíè»?

Öå áîºöü Íàöãâàðä³¿, íà çâ³ëü-
íåí³é òåðèòîð³¿, â íàï³âðîçâàëå-
í³é øêîë³ ï³äí³ìàº áîéîâèé äóõ 
ñâî¿ì ïîáðàòèìàì. Çâàòè éîãî 
Îëåêñàíäð Ìóçèêà ³ â³í ðîäîì 
³ç Â³ííèö³.

ПРО ЛЮБОВ ДО МУЗИКИ
Öåé âî¿í âîëîä³º íå ëèøå 

çáðîºþ, à é áàãàòüìà ìóçè÷-
íèìè ³íñòðóìåíòàìè. Ïåðøèì 
³íñòðóìåíòîì â Îëåêñàíäðà Ìó-
çèêè â äîøê³ëüíîìó â³ö³ ñòàëà 
äèòÿ÷à ãàðìîøêà. Äàë³ áóëè ³ 
ôîðòåï³àíî, ³ òðóáà.

— Ïîò³ì áóëà äîðîñëà ãàð-
ìîøêà, à äàë³ âñòóïèâ â ó÷è-
ëèùå â Òóëü÷èí³, äå íàâ÷èâñÿ 
ãðàòè íà ã³òàð³, àêîðäåîí³, ôîð-
òåï³àíî ³ òðóá³. Ãðàâ ³ ëþáèâ 
öþ ñïðàâó, çàðàç òîãî íå ðîáëþ, 
áî ùîäíÿ ãèíóòü ëþäè. À ðà-
í³øå ç ðóê ã³òàðó íå âèïóñêàâ. 
À ñòîñîâíî â³äåî â ñîöìåðåæ³, 
òî ìè â îäíîìó ³ç äåîêóïîâàíèõ 
ñ³ë çà÷èùàëè íàï³âçðóéíîâàíó 
øêîëó. Â îäíîìó ç êëàñ³â ïî-
áà÷èâ ôîðòåï³àíî, âîíî áóëî 
íàëàøòîâàíå. Ïåðåâ³ðèâ, ÷è 
âñå ÷èñòî, ³ íà àäðåíàë³í³ çà-
ñï³âàâ. Ïîáðàòèì çíÿâ ìåíå ³ 
çàëèâ â³äåî â Ò³êÒîê. Öå â³äåî 
íàáóëî ïîïóëÿðíîñò³, òàêèì ÷è-
íîì ÿ ñòàâ ç³ðêîþ.

ПРО АТО
Äî â³éíè ç ðîñ³ºþ â³ííè÷àíèí 

Îëåêñàíäð Ìóçèêà â³ñ³ì ðîê³â 
ïðàöþâàâ îõîðîííèêîì â áàíêó. 

Ó 2014 ðîö³ ïî ìîá³ë³çàö³¿ ï³øîâ 
ñëóæèòè â ÀÒÎ, éîãî äîíüö³ òîä³ 
íå áóëî ³ äâîõ ðîê³â.

— Ï³òè ó â³éñüêî ³ çàõèùàòè 
áàòüê³âùèíó â³ä âîðîãà — òàêèì 
áóëî ìîº áàæàííÿ. Ïî ìîá³ë³çà-
ö³¿ ïîòðàïèâ ó 24-òó áðèãàäó, ÿêà 
áàçóºòüñÿ â ßâîðîâ³ Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëàñò³. Ñïî÷àòêó áóâ ðîçâ³ä-
íèêîì, äàë³ ñòàâ ñòàðøèíîþ 
áàòàðå¿. Òîä³ íå çàñòîñîâóâàëàñÿ 
âîðîæà àâ³àö³ÿ, àëå ñìåð÷àìè 
íàì íà ïåðåäîâ³é íå ðàç ïîòðà-
ïëÿëî. Ñëóæèâ â ÀÒÎ ð³ê. Áóëî 
òðîõè âàæêî ³ ñòðàøíî, òà íà â³-
éí³ íå ñòðàøíî ëèøå äóðíåâ³. 
Àëå íàø ï³äðîçä³ë ñïðàâèâñÿ ç³ 
ñâî¿ìè çàäà÷àìè.

Áîºöü ðîçïîâ³äàº, ùî ñïî÷àò-
êó çàáåçïå÷åííÿ â ÀÒÎ íå íàä-

õîäèëî. Äîïîìàãàëè âîëîíòåðè.
— Ñïî÷àòêó áóëî äóæå âàæêî, 

ïîò³ì ïî÷àëè äîïîìàãàòè âî-
ëîíòåðè. Âîëîíòåðàì íèçüêèé 
óêë³í, áóäó ¿ì äÿêóâàòè, ïîêè 
ñåðöå ìîº áóòè áèòèñü. ß íå çà-
áóäó ¿õ äîáðà ³ äîïîìîãè. ßêáè 
íå âîíè, í³õòî á òàì íå âèæèâ, 
öå áóâ æàõ. Ïîò³ì ïî÷àëè ïðè-
âîçèòè ¿æó ³ îäåæó, äÿêóâàòè 
Áîãó, ìè òàê ³ âèñòîÿëè. Ïîò³ì 
âæå ³ ÇÑÓ ï³äêëþ÷èëèñÿ, ïî÷à-
ëè îäÿã ïîñòà÷àòè, ³ õàð÷óâàííÿ 
áóëî õîðîøå. Ïëþñ âîëîíòåðè 
ï³äòðèìóâàëè — íàì í³÷îãî 
íå áðàêóâàëî.

ПРО ВІЙНУ
Ïiñëÿ ÀÒÎ Îëåêñàíäð Ìó-

çèêà âëàøòóâàâñÿ ïðàöþâàòè 

ЗАСПІВАВ У РОЗБОМБЛЕНІЙ 
ШКОЛІ І СТАВ ЗІРКОЮ
Героям слава  «А ми бандерівці, 
ми хлопці дружнії, ми України вільної 
сини». Цю пісню нацгвардієць з 
Вінниці Олександр Музика заспівав 
у розбомбленій школі і став зіркою 
ТікТоку. Зараз цей військовий поранений, 
знаходиться на лікуванні. Нам вдалося з 
ним поговорити і про музику, і про війну

Олександр розповідає, що дива 
трапляються, навіть на війні. 
В один день біля військового 
не розірвалися міна і граната.
— Тоді, як залишився живим — 
не знаю, і як так може бути 
за один день? Коли ми пішли 
на штурм — нарвалися на шкваль-
ний вогонь: нас засипали кулями 
різних калібрів і з різного озбро-
єння. Ми гарно відійшли в сторо-
ну і зайняли оборону. Я лежав з 
товаришем під кущами і побачив 
дрона. Той повисів над нами, 
відлетів, потім знов повернув-
ся. А далі скинув на нас гранату 
ВОГ, за сорок сантиметрів від нас, 
але вона не здетонував, це фан-
тастика! Ми відбігли на безпечну 

відстань до яру, і до нас прилеті-
ла міна від міномета — вона теж 
не розірвалася. Це було справжнє 
диво, чи це Божа ласка, чи ангел- 
охоронець оберігає. А можливо 
тому, що люди моляться за нас.
Але поранення, з яким лікується 
військовий Олександр Музика те-
пер у Вінниці, він все ж отримав 
у жовтні.
— Після другого штурму зайняли 
оборону, нас розкрили, і з по-
зицій ворога почався обстріл із 
мінометів. З нашої десятки по-
страждало сім чоловіків. Я отри-
мав осколкове поранення руки, 
два було важких, інші, хто з кон-
тузіями і пораненнями — але всі 
живі. Це трапилося в кінці жов-

тня. Але за період війни дове-
лося бачити, як на очах гинуть 
побратими… Були такі випадки, 
що не всіх вийшло забрати з поля 
бою через шквальний обстріл… 
Я спочатку лікувався у Бахму-
ті, далі привезли у Вінницю — 
адже рідні стіни лікують. Добре, 
що в госпіталях на передовій є 
волонтерські пункти, які допо-
магають і з одягом, і з провізією. 
Адже після поранень все у крові, 
одягнутися немає у що.
Війна відкрила військовому очі 
на різні речі: і на народ, і на ар-
мію, і на себе.
— Не знаю, чи весь народ, але 
коли біда — всі українці згурто-
вуються і допомагають: і волон-

тери, і прості люди. А є такі, що 
наживаються і піаряться, і істо-
рія їх нічого не вчить. До війни 
не можна звикнути, хто б і що 
не говорив. Але в побратимів па-
ніки не бачив. Армія змінилася: 
лишніх людей тут немає, всі па-
тріоти — від комбата і до простого 
бійця. Краще озброєння, більша 
згуртованість. Перемога за нами, 
то однозначно, але якою ціною. 
Адже росія — це терористична 
держава. Але, незважаючи ні 
на що, нам треба вберегти свою 
країну, інакше буде нам ще гірше, 
ніж при союзі. Бо ми, українці — 
народ вільний, народ героїчний. 
Тому за нами Перемога і Слава, і 
за нами Бог!

Про поранення і перемогу

«Äî â³éíè íå ìîæíà 
çâèêíóòè. Àëå â 
ïîáðàòèì³â ïàí³êè íå 
áà÷èâ. Òóò âñ³ ïàòð³îòè 
– â³ä êîìáàòà ³ äî 
ïðîñòîãî á³éöÿ»

Збили регулю-
вальника
 Óâå÷åð³ 17 ëèñòîïàäà 

íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Çàìîñ-
òÿíñüêî¿ òà Áðàöëàâñüêî¿ àâòî-
ìîá³ëü çáèâ ðåãóëþâàëüíèêà.

— Ðåãóëþâàëüíèê îòðèìàâ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Ï³ñëÿ 
îáñòåæåííÿ ó ë³êàðí³ éîãî 
â³äïóñòèëè äîäîìó. Òîáòî 
ëþäèíà íà ë³êàðíÿíîìó, àëå 
ãîñï³òàë³çàö³¿ íå ïîòðåáóº, — 
ðîçïîâ³ëà ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ Çàð³íà Ìàºâñüêà.

Çà ñëîâàìè ðå÷íèö³, ðå-
ãóëþâàëüíèê, ùî ïðàöþâàâ 
íà òîìó ïåðåõðåñò³, áóâ îäÿã-
íåíèé â îäÿã ç³ ñâ³òëîâ³äáè-
âàþ÷èìè åëåìåíòàìè. Òîìó 
ñë³ä÷èé íàðàç³ ç’ÿñîâóº îá-
ñòàâèíè, ÷îìó â³äáóâñÿ íà¿çä 
íà ëþäèíó.

— Ó âîä³ÿ âçÿëè àíàë³ç 
êðîâ³, ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
íå áóâ â³í ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ. 
Òàêîæ â³ä³áðàëè ïîÿñíåííÿ 
ÿê ó êåðìàíè÷à, òàê ³ ó ðåãó-
ëþâàëüíèêà. Íàðàç³ âåäåòüñÿ 
ñë³äñòâî, — ñêàçàëà Ìàºâñüêà.

Для жінок з 
інвалідністю
 Íà áàç³ æ³íî÷î¿ êîíñóëü-

òàö³¿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1 â³ä-
êðèëè ã³íåêîëîã³÷íèé êàá³íåò 
áåçáàð’ºðíîãî äîñòóïó äëÿ 
æ³íîê ç îáìåæåíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè.

ßê ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà ðàäà, êàá³íåò çàáåçïå-
÷åíèé ³íêëþçèâíèì òà çðó÷-
íèì îáëàäíàííÿì äëÿ æ³íîê 
³ç ð³çíèìè ïîòðåáàìè. 

Çàêëàä ðîçòàøîâàíèé 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 98 
(Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé êë³-
í³÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 
¹ 1). Ó áóäí³ êàá³íåò ïðàöþº 
ç 8.00 äî 19.00, à ó ñóáîòó — ç 
9.00 äî 14.00.

Çàïèñ íà ïðèéîì ìîæíà 
çðîáèòè çà íîìåðàìè òå-
ëåôîí³â: +38 097 672 76 57, 
0432 56 00 70, 0432 56 04 08.

Фотоконкурс 
BookFace
 Â³ííè÷àí çàïðîøóþòü 

âçÿòè ó÷àñòü ó ôîòîêîíêóðñ³ 
BookFace, ÿêèé ïðîâîäÿòü 
ó ìåæàõ IX îñ³ííüîãî ôåñ-
òèâàëþ VinBookFest.

Çà óìîâàìè êîíêóðñó ó÷àñ-
íèê ìàº çðîáèòè ñâ³òëèíó ³ç 
êíèãîþ òàê, ùîá ëîã³÷íî äî-
ïîâíèòè ¿¿ îáêëàäèíêó, ñòâî-
ðèâøè ºäèíó êîìïîçèö³þ. 
Îðãàí³çîâóº çàõ³ä Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà öåíòðàë³çîâàíà á³áë³-
îòå÷íà ñèñòåìà.

«Öå ñâîºð³äíèé ÷åëåíäæ 
äëÿ òèõ, õòî êíèãè íå ïðîñòî 
÷èòàº, à é â³äçíà÷àº ¿õíþ ö³í-
í³ñòü ³ êðàñó. Öå òîé ìîìåíò, 
êîëè çóñòð³÷àþòü ³ ñóäÿòü 
ïî êíèæêîâ³é îáêëàäèíö³!» — 
ãîâîðèòü â. î. äèðåêòîðà ñèñ-
òåìè Òåòÿíà Âåðåùàê.

Ñâ³òëèíó ïîòð³áíî çàëè-
øèòè íà ôåéñáóê-ñòîð³í-
ö³ VinBookFest ó êîìåíòàðÿõ 
ï³ä ïóáë³êàö³ºþ çà ïîñèëàí-
íÿì https://cutt.ly/PMIjGBT

Êîíêóðñ  òðèâà òèìå 
äî 1 ãðóäíÿ 2022 ðîêó. 

КОРОТКОКОРОТКО

Вінничанин Олександр Музика захищав Україну ще з 
початку бойових дій у зоні АТО. Тепер у складі Нацгвардії 
боронить Батьківщину від російського окупанта на сході

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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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  

 0,001Т ВІДСІВ, ПІСОК,ЩЕБІНЬ..ДОСТ ................................ДОГ. ................ (063) 113-49-13  

 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  

НЕРУХОМІСТЬ

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-ê³ìí.êâ., Âèøåíüêà, ïîâ.2/9/ö, 36 êâ.ì, 45500 ó.î, òîðã. Êóõíÿ-
ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³ (097) 237-85-74, Ãàëèíà  

 1-ê³ìí.êâ., Çóë³íñüêîãî, 7/9/ö, 20 êâ.ì. 18500ó.î. Ñìàðò-êâàðòèðà, 
ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà. (096) 296-41-68  

 1-ê³ìí.êâ., Çóë³íñüêîãî, ïîâ.7/9/-, 19,7 êâ.ì. 18500ó.î. Ñìàðò-
êâàðòèðà, ìåáë³, òåõí³êà, òåðì³íîâî. (063) 348-88-87  

 1-ê³ìí.êâ., ð-í «Ìð³¿», ïîâ. -/5/ö, 21/13/- êâ.ì, ö³íà 12800ó.î. 
Ñâîÿ ëîäæ³ÿ, º âîäà, ãàðí/ñòàí. (097) 237-85-74, Ãàëèíà  

 1-ê³ìí.êâ., ð-í ÃÏÇ, ïîâ. 7/9/-, 19,7 êâ.ì. 18500ó.î. Ïåðåðîáëåíèé 
ãóðòîæèòîê, âñå ñâîº, òåðì³íîâî. (097) 919-11-65  

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 2-ê³ìí.êâ., áë.Çàìîñòÿ, ïîâ.4/5/ï, 47/28/6 êâ.ì, 34500ó.î òîðã. 
Ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, â³ëüíà,êîñì/ðåì. (097) 237-85-74, Ãàëèíà  

 2-ê³ìí.êâàðòèðà, ê³ìí.îêðåì³. Áðàöëàâñüêà, ïîâ. 3/5/ö, 50/28/7,5 
êâ.ì. 35500ó.î. Ðåìîíò. (098) 251-57-30  

1.3 ÒÐÈÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

 3-ê³ìí.êâ., Ì.Øèìêà, ïîâ.2/4/ö, 73/48/15 êâ.ì, ö³íà 54500ó.î. 
ªâðîðåìîíòó 2 ðîêè, äóæå ãàðíà. (097) 237-85-74, Ãàëèíà  

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  

 6-ê³ìí. áóäèíîê ïî âóë. Ãîíòè, 2/öåãëà, ïëîùà 211/140/22, 15 ñ, 
2 âõîäè. Ö³íà 78000ó.î, òîðã. (067) 135-71-23  

 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 9 ñîòîê, ìàñèâ Ñàäîâèé. 23000ó.î. Ð³âíà, ïðÿìîêóòíà, 
ïîðó÷ îçåðî, êîìóí³êàö³¿. (063) 552-29-48  

 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-ê³ìíàòíà êâàðòèðà, Öåíòð, äëÿ ä³â÷èíè, ñ³ì’¿, áåç âëàñíèêà. 
Ö³íà 1100ãðí. (063) 788-03-48  

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

 Çäàì ê³ìíàòó â êâàðòèð³ äëÿ ñ³ì‘¿ áåç ãîñïîäèí³, Ñòàðå ì³ñòî. 
Ö³íà äîã. (068) 500-97-62  

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

3. НЕРУХОМIСТЬ: КУПЛЮ  
3.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 Â ìåæàõ ì³ñòà ïðèäáàþ íåðóõîì³ñòü â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. (093) 
490-04-90, Òàì³ëà  

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  

 Çí³ìó æèòëî â ïîðÿäíèõ ëþäåé, áóäü-ÿêèé 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  

 Çí³ìó ïðèì³ùåííÿ ï³ä æèòëî ÷è ï³ä á³çíåñ. äîã. 69-25-99, (097) 
280-64-21  

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

(067) 431-88-99  

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

(067) 909-54-43  

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

(068) 185-98-39  

 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  

 Ïëèòà OSB,10ìì, 15øò. Ñòàðå ì³ñòî ....... 410 ãðí. ........ (096) 382-72-58  

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

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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  

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!

     

 ÏÐÈÌІÙÅÍÍß 69,1ÊÂ.Ì., ÒÅÏËÎ, ÑÂІÒËÎ 22ÊÂÒ, ÆÊ 
ÑІÌÅÉÍÈÉ ÊÎÌÔÎÐÒ, ÍÅÌÈÐ.ØÎÑÅ, 94Å ÄÎÃ. (097) 280-
62-33  

 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  
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 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  

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

 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Áðàìè, êîçèðêè, âèñîòí³ ðîáîòè. Âåëèêèé 
äîñâ³ä ðîáîòè. (096) 099-51-43  

 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  

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

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

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

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

 ÏÎÑËÓÃÈ ÅÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ, ÍÀÂÀÍÒÀÆ., ÊÎÏÊÀ ÎÇÅÐ, ÊÎÏÀÍ-
Íß ÊÎÒËÎÂÀÍІÂ. ÇÅÌËÅÐÈÉÍІ ÐÎÁ. (067) 431-40-34  

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

 «Ï³ä êëþ÷» ÿê³ñíî,íåäîðîãî øïàëåðè, ëàì³íàò, ïë³íòóñè, 
ôàðáóâàííÿ,øïàêë³âêà,ò.³. (098) 240-85-15  

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

 ÁÓÄÜ-ßÊІ ÂÈÄÈ ÐÅÌÎÍÒÍÈÕ ÐÎÁІÒ. ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, 
ØÏÀÊËІÂÊÀ, ÌÀËßÐÊÀ, ØÏÀËÅÐÈ. (097) 345-78-49  

 Âàíí³ ê³ìíàòè «ï³ä êëþ÷». Îáëèöþáâàííÿ ãðóáîê. (067) 745-73-28  

 Âèêîíóºìî ïëèòêó, øïàòë³âêó, äåìîíòàæ. Øòóêàðòóðêà, ñòÿæêà, 
ã³ïñîêàðòîí. (097) 331-73-11  

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

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

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

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

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

 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  

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

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

 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  

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  

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

6.11 ÓÒÅÏËÅÍÍß ÔÀÑÀÄІÂ  

 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  

 Ñòîëè, ñò³ëüö³, ñåðâàíò, øàôè ...................... äîã. ........ (063) 104-45-56  

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  

 Áóòèëü äëÿ âîäè 20ë íîâèé + íàñîñ ......... 350ãðí. ........ (067) 152-98-79  

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

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

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

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

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

 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì ........................ äîã. ........ (067) 160-51-97  

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

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

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

 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  

 Kyïëþ ÿáëóêà â³ä 200êã. Äîðîãî! ................... äîã. ........ (098) 152-04-82  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

 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  

 Ìåáë³, á/â ................................................. äîã. ........ (066) 590-35-33  

 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  

 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  

 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  

БУДІВНИЦТВО

508516
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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  

 ÃÀÇ-3110 Âîëãà, 1999ð., îá’ºì 2400, çåëåíà, íà õîäó, íîðì/ñòàí. 
32000 ãðí. (096) 429-39-88  

8.3 ÊÓÏËÞ  

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

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  

 ÊÓÏËÞ Á/Â ÖÈËІÍÄÐÈ ÃІÄÐÀÂË., ÖÈËІÍÄÐÈ ÏІÄÉÎÌÓ ÊÓ-
ÇÎÂÀ ÃІÄÐ., ÊÀÌÀÇ-55111, ÊÀÌÀÇ-ÏÐÈ×ІÏ, ÇІË,ÃÀÇ, ÑÀÇ, 
ÌÀÇ, ÐÎÇÏÎÄІËÜÍÈÊÈ ÃІÄÐÀÂË. Ð-75-80, ÃІÄÐÎÌÎÒÎÐÈ 
ÀÊÑ.-ÏÎÐØ. (067)430-56-26, (097)086-48-08  

514202

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

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

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

 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  

8.7 ÀÂÒÎ-ÐÅÌÎÍÒÍI ÏÎÑËÓÃÈ  

 ÐÅÌ. ÒÀ ÏÐÎÄÀÆ ÃІÄÐÀÂËІÊÈ, ÖÈËІÍÄÐÈ ÒÅËÅÑÊÎÏ. 
ÑÒÀÍÄ., ÐÎÇÏÎÄІËÜÍÈÊÈ, ÃІÄÐÎÌÎÒÎÐÈ (067)430-56-26, 
(097)086-48-08  

 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  

Копка, чистка озер, копання 
котлованів для споруд. 
Земельні роб.Корчуємо сади 
www.semarpodolje.com.ua

(067) 431-40-34  

АВТО, МОТО

 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  

514447

 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  

 ÂÀÍÒÀÆÍІ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÄÎ 2 Ò ÏÎ ÌІÑÒÓ ÒÀ ÎÁËÀÑÒІ. 
ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ ÑÅÐÅÄÍß ÁÀÇÀ. (093) 409-28-28  505184



¹ 47 â³ä 23 ëèñòîïàäà 2022 ðîêó 13РОБОТА, ПОСЛУГИ

505183

514084

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  

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

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

 Âîä³é ïîòð³áåí íà ðîáîòó. (063) 430-72-03  

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

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

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

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

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

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

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

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

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

 ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ. ÃÐÀÔІÊ ÐÎÁÎÒÈ: ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÒÐÈ. (067) 340-
31-90  

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

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

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

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

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

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

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

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

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

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

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

 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß, Ç/Ï 5400ÃÐÍ., 360 ÃÐÍ. Ó ÄÅÍÜ. ÃÐÀÔІÊ 
Ç 7.00 ÄÎ 19.00, Ç 8.00 ÄÎ 20.00. ÊÍßÇІÂ ÊÎÐІÀÒÎÂÈ×ІÂ, 
172. (068) 660-85-53  

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, 
ÌÈÉÊÈ  

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

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

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

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

 Ïðîäàâö³ â ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè (ð-í Çàë.âîêçàë, ð-í ê³íöåâà 
Âèøåíüêè). Òåðì³íîâî! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 ÏÐÎÄÀÂÖІ.ÒÅÐÌІÍÎÂÎ! ÏÐÎÄÓÊÒÎÂІ ÌÀÃÀÇÈÍÈ (Ð-Í 
ÇÀË.ÂÎÊÇÀË, Ð-Í ÊІÍÖÅÂÀ ÂÈØÅÍÜÊÈ). (068)334-25-97, 
(098)027-31-45  

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ, 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ  

 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê. Æ³íêà äî 35 ðîê³â (áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê). 
Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ì.Â³ííèöÿ. (096) 065-76-90 (Viber)  

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  

 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  

514013514496

513921

514099

513388

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 ÄËß ÏÎØÈÂÓ ÍÀ ÄÎÌÓ. (067)162-08-52, (073)157-
33-91  

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

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

9.14 ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈ, ÔІÍÀÍÑÈÑÒÈ, 
ÀÓÄÈÒÎÐÈ  

 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð ç äîñâ³äîì ðîáîòè â àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî, 
ð-í Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó. (098) 079-26-10  

9.17 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑІËÜÑÜÊÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈ  

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

9.18 ÎÏІÊÓÍÈ, ÄÎÃËßÄÀ×І, ÍßÍІ  

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

9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ  

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

 Ïðàö³âíèöÿ äëÿ ðîçäà÷³ ðåêëàìè, äî 25ð. Îïëàòà â³ä 350 ãðí. 
(098) 035-29-13  

9.20 ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ  

 Áåçêîøòîâíå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ â Ïîëüù³ äëÿ æ³íîê. 
Ð³çí³ âàêàíñ³¿. Ç/ï 25000-40000ãðí. Æèòëî íàäàºìî. Іíôîðìàö³ÿ. 
(098) 837-92-45  

 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  

 Ðîáîòà. Ïîâíà ³ ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ñàìîäèñöèïë³íà. (096) 450-62-60  

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  

508516508516

514378
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10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

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

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

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

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

11. ДАЧА, САД, ГОРОД, 
СГ.ПРОДУКЦIЯ  

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ  

 ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99  

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

11.5 ÊÓÏËÞ  

 Kyïëþ ÿáëóêà â³ä 200êã. Äîðîãî! ................... äîã. ......... (098)152-04-82  

11.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

12. ЕЛЕКТРОНІКА 
ТА АУДИО/ВІДЕО ТЕХНІКА  

12.2 ÊÓÏËÞ  

 Íîóòáóê, 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  

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

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

 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  

 Ìàñàæ çàãàëüíèé, êëàñè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé. Áîë³ â ñóãëîáàõ. 
Êîíñóëüòàö³¿. (097) 296-08-77  

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

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

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

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

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ  

 Õëîïåöü 35 ðîê³â áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ä³â÷èíîþ äëÿ ñåðéîçíèõ 
ñòîñóíê³â. (068) 004-82-95  

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÷åí³ äîêóìåíòè: â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÀÂ ¹076683 ³ 
ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÌÂ ¹006218 íà ³ì’ÿ 
Ëóöåíêî Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷. Äàí³ äîêóìåíòè ïðîøó ââàæàòè 
íåä³éñíèìè. Òåë. íå âêàçàíèé  

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÓ ÐÅÇÅÐÂÍÎÃÎ ÆÈÂËÅÍÍß ATS-W-25A-3 (096) 
986-20-70  

 ÄÈÇÅËÜÍÈÉ ÅËÅÊÒÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐ HYUNDAI 8600 SE-T+ ATS 
12- 3P, 380 V 7,9 (KVA)+ 220V 5(KVA) (096) 986-20-70  

512992

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!

     

19.2 ÊÓÏËÞ  

 A ÿ êóïëþ ÿáëóêà â³ä 200 êã. Äîðîãî! (098) 152-04-82  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

508516508516
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РЕКЛАМА

514203505712

ÍÎÂÈÍÈ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ëþäè ç õîðîøèì 
çîðîì é çà ê³ëü-
êà ñîòåíü ìåòð³â 
â³ä Ñàáàð³âñüêîãî 

öâèíòàðÿ (îô³ö³éíà íàçâà Ñà-
áàð³âñüêå-2) ìîæóòü ïîáà÷èòè 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïðàïîð³â, ùî 
ìàéîðÿòü ïîðó÷ îäèí ç îäíèì. 
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ æîâòî-áëà-
êèòí³, òà º ñåðåä íèõ é á³ëî-
ðóñüêèé á³ëî-÷åðâîíî-á³ëèé, 
ïðàïîðè Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, 
ï³äðîçä³ëó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
«ÊÎÐÄ», ñòÿãè îêðåìèõ áàòàëü-
éîí³â ÇÑÓ. Óñ³ âîíè ñëóãóþòü 
îð³ºíòèðàìè òà ïðîâîäÿòü äî ñâ³-
æèõ ìîãèë óêðà¿íñüêèõ Ãåðî¿â 
òà Ãåðî¿íü.

Â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ó â³éñüêîâîìó êâàð-
òàë³ öüîãî êëàäîâèùà ç’ÿâèëèñÿ 
äåñÿòêè íîâèõ ïîõîâàíü. Òóò 

ñïî÷èâàþòü ëüîò÷èêè, àðòèëå-
ðèñòè, òàíê³ñòè, ìîðñüê³ ï³õî-
òèíö³, ïîë³ö³ÿíòè… Äåÿê³ çàãèáë³ 
ëåäü âñòèãëè ðîçì³íÿòè òðåò³é 
äåñÿòîê, á³ëüø³ñòü íà ìîìåíò çà-
ãèáåë³ ìàëè â³ê â³ä 30 äî 40 ðî-
ê³â.

Íà êîæí³é ìîãèë³ ñâ³æ³ êâ³òè, 
â³òåð ùå íå âñòèã ïîðîçòð³ïóâàòè 
â³íêè, à õóñòêè, ùî íèìè îïîâèò³ 
õðåñòè, ìàþòü ïîãîæèé âèãëÿä. 
Á³ëÿ ê³ëüêîõ ìîãèë ïîðàþòüñÿ 
ìàòåð³ çàãèáëèõ: ï³äêèäàþòü çåì-
ëþ, ïðîòèðàþòü ïîðòðåòè ñèí³â, 
ïîïðàâëÿþòü ñïî÷àòêó â³íêè, 
à ï³ñëÿ íèõ — òðàóðí³ õóñòêè 
íà ñâî¿õ ãîëîâàõ.

Íàâ³òü ÿêáè òóò íå áóëî ïðàïî-
ð³â, ä³çíàòèñÿ, ùî öå â³éñüêîâèé 
êâàðòàë, ìîæíà áóëî á çà ôîòî, 
ùî ïîñòàâëåí³ á³ëÿ êîæíîãî 
õðåñòà, — á³ëüø³ñòü çàãèáëèõ 
íà íèõ ó â³éñüêîâ³é ôîðì³. Õòîñü 
óñì³õíåíèé, à õòîñü ñåðéîçíèé. 
Îäí³ çàñòèãëè ó êðàñèâèõ ïàðàä-

íèõ ê³òåëÿõ, ³íø³ — ïðÿìî íà ïå-
ðåäîâ³é ó ï³êñåë³, ç àâòîìàòàìè, 
ó áðîíåæèëåòàõ, íà ÿêèõ âèäí³-
þòüñÿ áóêâè ¿õí³õ ïîçèâíèõ.

Ñàìå ó öüîìó êâàðòàë³ ïîõîâà-
íî áàãàòî ç òèõ, êîãî âïðîäîâæ 
îñòàíí³õ ì³ñÿö³â â³ííè÷àíè ïðî-
âîäæàëè â îñòàííþ ïóòü íà êî-
ë³íàõ, êèäàþ÷è ïàðíó ê³ëüê³ñòü 
êâ³ò³â ï³ä êîëåñà êàòàôàëêà.

ЩЕ ОДНА СОТНЯ ГЕРОЇВ
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Êîì-

á³íàòó êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ Äìèòðà Íàóìåíêà, íàðàç³ 
çàãèáëèõ â³éñüêîâèõ ó Â³ííèö³ 
õîâàþòü ëèøå íà Ñàáàð³âñüêîìó 
êëàäîâèù³, àáî çà ì³ñöåì ïðî-
ïèñêè íà òåðèòîð³¿ ÌÒÃ: Ù³òêè, 
Â³ííèöüê³ Õóòîðè, Ïèñàð³âêà, 
Ñòàäíèöÿ òîùî.

— Ìè âðàõîâóºìî óñ³ ïîáàæàí-
íÿ ðîäè÷³â çàãèáëèõ: ÿêùî õî÷óòü 
ó Â³ííèö³ — òî ó Â³ííèö³, çà ì³ñ-
öåì ïðîïèñêè — çíà÷èòü, õîâàºìî 
òàì, — ïîÿñíþº Äìèòðî Íàóìåí-
êî. — Íà Àëå¿ Ñëàâè Öåíòðàëüíîãî 
êëàäîâèùà â³éñüêîâèõ íå õîâàºìî. 

ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ СТВОРИЛИ 
ОКРЕМІ КВАРТАЛИ НА КЛАДОВИЩІ
Шана  Понад сотню наших військових 
поховали після початку повномасштабного 
вторгнення на цвинтарях Вінницької 
громади. У самому місті загиблих Героїв 
та Героїнь хоронять на окремих кварталах 
Сабарівського цвинтаря. Який вони 
мають вигляд?

Ðàí³øå òàì õîðîíèëè Ãåðî¿â ÀÒÎ 
òà Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³, àëå çàðàç 
öåé öâèíòàð çàêðèòèé, äîäàòêîâèõ 
ì³ñöü íà íüîìó íå ïåðåäáà÷åíî.

Êâàðòàë, äå õîâàþòü çàãèáëèõ 
ï³ä ÷àñ ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ 
â³éíè çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü, 
ó íàðîä³ âæå îõðåñòèëè êâàðòàëîì 
Ãåðî¿â. Íà÷àëüíèê Êîìá³íàòó êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ êàæå, ùî 
äî çàê³í÷åííÿ â³éíè íàçâà òàêîþ 
³ çàëèøèòüñÿ. Ïîò³ì ¿¿, â³ðîã³äíî, 
çàêð³ïëÿòü îô³ö³éíî.

Òàêîæ Äìèòðî Íàóìåíêî ðîç-
êàçàâ, ùî íåùîäàâíî íà Ñàáàð³â-

ñüêîìó êëàäîâèù³ â³äêðèëè ùå 
îäèí êâàðòàë äëÿ ïîõîâàíü â³é-
ñüêîâèõ. Â³í çíàõîäèòüñÿ ïî ñó-
ñ³äñòâó ³ç ïåðøèì.

Çàãàëîì íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ 
ÌÒÃ â³ä ïî÷àòêó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè ïîõîâàëè 113 Ãåðî¿â òà Ãåðî-
¿íü. Çà îñòàíí³é òèæäåíü — â³÷íèé 
ñïîê³é íà ð³äí³é çåìë³ çíàéøëè 
òðîº â³éñüêîâèõ.

Äîäàìî, ùî íàéíîâ³øèì êëàäî-
âèùåì Â³ííèö³ º ñàìå Ñàáàð³âñüêå. 
Âîíî ä³º ç ëèñòîïàäà 2017 ðîêó. 
Ñòàíîì íà 16 ëèñòîïàäà, íà íüîìó 
ïîõîâàëè 8 280 ëþäåé.

Íàðàç³ çàãèáëèõ 
â³éñüêîâèõ ó Â³ííèö³ 
õîâàþòü ëèøå 
íà Ñàáàð³âñüêîìó 
êëàäîâèù³, àáî 
çà ì³ñöåì ïðîïèñêè 

Квартал Героїв на Сабарівському кладовищі. За час 
повномасштабної війни на ньому поховали близько сотні 
захисників та захисниць із Вінниці

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ïðèáëèçíî ï³âðîêó òîìó 25-ð³÷-
íèé òîòàëüíî íåçðÿ÷èé â³ííè÷à-
íèí Îëåêñ³é Êàðïëþê çàëèøèâñÿ 
ç íåìîâëÿì íà ðóêàõ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê éîãî äðóæèíà ïîìåðëà â³ä 
ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³. Äî÷ö³ 
Òåòÿíö³ âæå ï³âðîêó. Îëåêñ³é 
äáàº ïðî íå¿ ðàçîì ³ç áàáóñåþ, 
òàêîæ Òåòÿíîþ.

Ùîá çàðîáèòè õî÷à á ÿê³ñü êî-
øòè, íåçðÿ÷èé ðåãóëÿðíî ñï³âàº 
ó òðàìâàÿõ, ïðîñèòü ïàñàæèð³â 
äîïîìîãòè. Ö³ ãðîø³ éäóòü íà äè-
òÿ÷å õàð÷óâàííÿ äëÿ íåìîâëÿòè 
òîùî.

Íà îðåíäó æèòëà éøëà âñÿ 

íåâåëèêà ïåíñ³ÿ íåçðÿ÷îãî. Àáè 
äîïîìàãàòè éîìó äîãëÿäàòè çà äî-
÷êîþ, áàáóñÿ Òåòÿíà áóëà âèìó-
øåíà çâ³ëüíèòèñÿ ³ç íåïîãàíî¿ 
ðîáîòè. Òîìó êîøò³â íà æèòòÿ 
ðîäèí³ äóæå íå âèñòà÷àëî.

Ï³ñëÿ íèçêè ïóáë³êàö³é ó ÇÌ² ³ 
ñîöìåðåæàõ íåáàéäóæ³ ëþäè ïî-
÷àëè àêòèâíî ðîáèòè ïîæåðòâè 
ðîäèí³ Êàðïëþê³â. Íà ç³áðàí³ êî-
øòè âäàëîñÿ ïðèäáàòè çàíåäáàíó 
òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó ó Â³ííèö³. 
Âîíà ïîòðåáóâàëà êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó, çàì³íè â³êîí òîùî.

Ðîäèíà Êàðïëþê³â ï³ñëÿ êóï³â-
ë³ æèòëà âèð³øèëà çàëèøîê â³ä 
áëàãîä³éíèõ ïîæåðòâ ó ïåðøó 
÷åðãó âèòðàòèòè íà çàì³íó â³êîí 

íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, àëå íàðâà-
ëàñÿ íà øàõðàÿ.

— Ùå â ñåðïí³ öüîãî ðîêó ìè 
³ç ìàìîþ çàòåëåôîíóâàëè íà â³äî-
ìó ô³ðìó ³ç çàì³íè â³êîí (ïîêè 
éäå ñë³äñòâî, íàçâó íå âêàçóº-
ìî — àâò.). ¯¿ ïðåäñòàâíèê Âà-
äèì ïðèéøîâ äî íàñ ³ ñêàçàâ, ùî 
çàì³íà ÷îòèðüîõ â³êîí â êâàðòèð³ 
òà íà áàëêîí³ êîøòóº 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çãîäîì â³í âçÿâ 48 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ÿê àâàíñ. Öå áóëè áëàãî-
ä³éí³ êîøòè, ïîæåðòâè â³ííè÷àí. 
Âàäèì íàïèñàâ ðîçïèñêó, âêàçàâ 
ñâî¿ ïàñïîðòí³ äàí³. Îá³öÿâ âñòà-
íîâèòè â³êíà ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, 
àëå çíèê, — ðîçïîâ³â Îëåêñ³é 
Êàðïëþê.

Íåçðÿ÷èé çâåðíóâñÿ ç³ ñêàðãîþ 
äî ô³ðìè ç³ âñòàíîâëåííÿ â³êîí. 
Òàì ïîâ³äîìèëè, ùî öåé ôàõ³âåöü 
íàâ³òü íå îôîðìëþâàâ çàìîâëåí-
íÿ ùîäî éîãî êâàðòèðè ³ âçàãàë³ 
â³í âæå çâ³ëüíåíèé.

Òîä³ Îëåêñ³é Êàðïëþê çâåð-
íóâñÿ äî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ íà âóë. 
Ïèðîãîâà, íàïèñàâ çàÿâó ùîäî 
øàõðàéñòâà. Òðèâàº ñë³äñòâî. 
Çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ, ó ïîë³ö³¿ 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íà Âàäèìà àíà-
ëîã³÷í³ çàÿâè ïîäàëè ùå ê³ëüêà 
â³ííè÷àí, ïåíñ³îíåð³â.

Ñèòóàö³þ ïðîêîìåíòóâàâ äè-
ðåêòîð â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìñòâà 
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé.

— Ïðîøó ïðåäñòàâíèê³â ñë³ä-
÷èõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ðå-
òåëüíî çàéíÿòèñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ 
³ âèçíà÷èòè âèííèõ. Òðåáà ïî-
âåðíóòè íåçðÿ÷³é ëþäèí³ êîøòè, 
ÿê³ çáèðàëèñÿ äëÿ íå¿ âñ³ºþ ãðî-
ìàäîþ. Âèäóðèòè êîøòè ó îñîáè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó — öå àìî-
ðàëüíèé â÷èíîê, ÿêèé ïîòðåáóº 
ïîêàðàííÿ çà çàêîíîì, — ñêàçàâ 
Êîñòÿíòèí ²ëüí³öüêèé.

Ðîäèí³ íåçðÿ÷îãî ìîæíà äî-
ïîìîãòè, íàä³ñëàâøè êîøòè 
íà ðàõóíîê «ÏðèâàòÁàíêó»: 
4149 4993 8365 4520. Òàêîæ ùîäî 
äîäàòêîâèõ ïèòàíü ìîæíà çâåð-
òàòèñÿ äî ÷îëîâ³êà çà òåëåôîíîì: 
098-342-00-48 (Îëåêñ³é).

Незрячій вдівець став жертвою шахрая
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Старт у Кубку 
країни
 Âæå â³äîì³ ïàðè êîìàíä 

íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ VBET 
Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòçàëó. Â³-
ííèöüêèé ÔÊ «ßÑÊÎ» ïîáî-
ðåòüñÿ ïðîòè «Ãåîëîã³¿» (Êðå-
ìåí÷óê, Ïîëòàâñüêà îáëàñòü). 
Ïåðø³ ïîºäèíêè çàïëàíîâàí³ 
íà 26 ëèñòîïàäà, ³ãðè ó â³äïî-
â³äü — íà äåñÿòå ãðóäíÿ.

Спартакіада 
тенісистів
 Ïðîéøëè ô³íàëüí³ çìà-

ãàííÿ ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó 
â ðàìêàõ îáëàñíî¿ Ñïàðòàê³à-
äè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Ó í³é 
âçÿëè ó÷àñòü 19 çàêëàä³â. Ñåðåä 
ä³â÷àò òð³éêó ïðèçåð³â ñêëàëè 
ÂÏÓ ¹ 41 Òóëü÷èíà, â³ííèöü-
ê³ ïðîôåñ³éí³ ó÷èëèùà ¹ 7 ³ 
ñôåðè ïîñëóã. Ñåðåä õëîïö³â 
íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè ï³äíÿëè-
ñÿ âèõîâàíö³ â³ííèöüê³ ÖÏÒÎ 
¹ 1 ³ ÂÏÓ ñôåðè ïîñëóã òà 
ó÷èëèùå ¹ 41 Òóëü÷èíà.

У національній 
збірній
 Æ³íî÷à çá³ðíà Óêðà¿íè 

ïðîäîâæèòü âèñòóïè â êâàë³ô³-
êàö³¿ ÷åìï³îíàòó ªâðîïè-2023. 
24 ëèñòîïàäà íàøà çá³ðíà ïðî-
òèñòîÿòèìå Ëèòâ³, à 27 ëèñ-
òîïàäà ç³ãðàº ïðîòè Ôðàíö³¿. 
Îáèäâ³ ãðè ïðîéäóòü íà âè¿çä³.

Ñåðåä 12 áàñêåòáîë³ñòîê 
çá³ðíî¿ º ³ ãðàâ÷èíÿ ïîëüñüêî-
ãî êëóáó «Àðêà Ãäèíÿ» Òåòÿíà 
Þðêåâè÷óñ. Âîíà º âèõîâàí-
êîþ ñïîðòøêîëè Áàðó.

Спартакіада 
учнів
 Ô³í³øóâàëà îáëàñíà Ñïàð-

òàê³àäà ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-
òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ç áàñêåòáîëó 
3õ3 (ñåðåä þíàê³â). Ïåðåìîãó 
çäîáóâ Öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íî¿ îñâ³òè ¹1. Ïðèçåðàìè 
ñòàëè âèùå õóäîæíº ÏÒÓ ¹5 
³ âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 
ñôåðè ïîñëóã.  

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 34 (1230)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Кожна з них має по два 
розв’язки.

Задача № 2913–2916

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
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Задача №2909
I. 1. Фc7! Te6  2. Kpd8 Te8x;
II. 1. Kpb2! T:d8+  2. Kpa7 Ta8x;
III. 1. Фb6x! Kp6  2. Kpb8 Td8x.  

Задача №2910
I. 1. Kpe8! Td6  2. Tf7  Td8x;
II. 1. Kpg8! Cf6  2. Tf7 Th8x — правильні мати.

Задача №2911
I. 1. Сd2! Kpb2  2. Cb4 Cb3x;
II. 1. Kpb4! Td4+  2. Kpa3 Ta4x.

Задача №2912
I. 1. Kpf2! Te3  2. Kpf1 Tf3x;
II. 1. Kpg3! Ce1+  2. Kph3 Th4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ó Ëüâîâ³ â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé 
Âñåóêðà¿íñüêèé ñòð³òáîëüíèé 
³âåíò. Ï³ä ÷àñ íüîãî îðãàí³çóâàëè 
çá³ð êîøò³â íà ãóìàí³òàðíó äîïî-
ìîãó äëÿ ìåøêàíö³â ïîñòðàæäàëèõ 
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Íà ñïîðòèâíîìó 
ôåñòèâàë³ ïðîéøëè áàòëè â äâîõ 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ (÷îëîâ³êè òà 
U-18), ç³ðêîâèé øîó-ìàò÷ ³ íàä-
ïîòóæíèé äàíê-êîíòåñò!

Ó ì³ñò³ Ëåâà Â³ííèöþ ïðåäñòàâ-
ëÿëà êîìàíäà «Áåç Âàñ³ Êàì³í-
ñüêîãî». Äî íå¿ âõîäèëè Ìàêñèì 
Âîñêîâöåâ, Äìèòðî Äÿ÷èíñüêèé 
³ Ñåðã³é Ãîìîí. Áåç îñîáëèâèõ 
çóñèëü âîíè ïðîéøëè ãðóïîâèé 
åòàï ïåðøîãî ³ãðîâîãî äíÿ. Àëå, 
íà æàëü, íàñòóïíîãî äíÿ ó ñåð³¿ 
ïëåé-îôô â³ííè÷àíè ïîñòóïèëè-
ñÿ ñòîëè÷í³é êîìàíä³ «Òðè Ãóñ³» 

(14:7) ³ âèáóëè ³ç ðîç³ãðàøó. Âñå æ 
â³ííèöüêèé êîëåêòèâ «Áåç Âàñ³ 
Êàì³íñüêîãî» óâ³éøîâ ó ÒÎÏ-8 
çìàãàíü.

À îñü âæå íà êîíêóðñ³ êèäê³â 
çâåðõó (ñëåì-äàíê³â) â³äçíà÷èâñÿ 
19-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ìàêñèì 
Âîñêîâöåâ, ÿêèé âèñòóïàâ ï³ä 
ïñåâäî Air Max. Â³í çäîáóâ òèòóë 
íàéêðàùîãî äàíêåðà êðà¿íè!

ßê ðîçïîâ³äàþòü î÷åâèäö³, Ìàê-
ñèì Âîñêîâöåâ íà êîíêóðñ³ ïðîñòî 
ôººðèâ.

— Ë³òàþ÷è ó ïîâ³òð³ ³ âèêîíóþ-
÷è ñêëàäí³ åëåìåíòè, â³í ç ëåãê³ñ-
òþ çàáèâàâ âñå. Air Max âèêîíó-
âàâ êîæåí äàíê ³ç ïåðøî¿ ñïðîáè. 
Éîãî òåõí³êó, ÷èñòîòó âèêîíàííÿ ³ 
ãðàö³þ ñóää³ îö³íèëè íàéâèùèìè 
áàëàìè. Òîìó â³ííè÷àíèí ó òðüîõ 
ðàóíäàõ âïåâíåíî çäîáóâ ïåðåìî-
ãó íàä äîâîë³ íåïðîñòèìè ñóïåð-

Отримав титул найкращого данкера

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ,  RIA, (098)8591459

Ìèíóëîãî òèæíÿ ñòàðòóâàëà 
÷îëîâ³÷à âèùà ë³ãà ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç ãàíäáîëó. Ñ³ì êëóá³â 
ãðàëè ó Õìåëüíèöüêîìó. Ñåðåä 
íèõ áóâ ³ äåáþòàíò «âèøêè» — 
ãàíäáîëüíèé êëóá «Â³ííèöÿ» 
(ÂÄÏÓ-ÌÄÞÑØ ¹3), ÿêèé 
äî öüîãî ãðàâ ó ïåðø³é ë³ç³.

ПЕРШУ ЛІГУ СКАСУВАЛИ
×îìó ï³ä ÷àñ â³éíè â³ííèöüê³ 

ãàíäáîë³ñòè ï³äâèùèëèñÿ â êëàñ³ 
³ ÿê³ ïëàíè íàøî¿ êîìàíäè íà ñå-
çîí, ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé òðåíåð 
ÃÊ «Â³ííèöÿ» Íàòàë³ÿ Ñâ³ðùóê.

— Ó öüîìó ñåçîí³ ÷åðåç â³éíó 
çìàãàííÿ â ïåðø³é ë³ç³ ñêàñóâàëè. 
Çáåðåæåí³ ëèøå ñóïåðë³ãà ³ âè-
ùèé äèâ³ç³îí. Ôåäåðàö³ÿ ãàíäáîëó 
Óêðà¿íè çàïðîïîíóâàëà íàì âè-
ñòóïàòè ó âèù³é ë³ç³, ³ ìè ïðèñòà-
ëè íà öþ ïðîïîçèö³þ, — ïîÿñíèëà 
Íàòàë³ÿ Ñâ³ðùóê.

Òðåíåðêà ââàæàº, ùî íîâèé 
÷åìï³îíàò áóäå ö³êàâèì òà ³íòðè-
ãóþ÷èì. Á³ëüø³ñòü îïîíåíò³â äî-
áðå çíàéîì³ íàøèì ãàíäáîë³ñòàì.

— Ìè ðàí³øå ïîñò³éíî áîðîëè-
ñÿ ³ç êîìàíäàìè Õàðêîâà, Õìåëü-
íèöüêîãî, Áðîâàð³â. Ãðàëè «ì’ÿ÷ 
ó ì’ÿ÷», òîáòî íà ð³âíèõ. Âçàãàë³ 
ñóïåðíèêè ó âèù³é ë³ç³ á³ëüø-
ìåíø îäíàêîâîãî ð³âíÿ. Âñ³ äîâî-
ë³ âèñîêîãî êëàñó — â òåõí³÷íîìó 
³ òàêòè÷íîìó ïëàíàõ. Òîáòî ïðî-
õ³äíèõ ìàò÷³â íàâðÿä ÷è ìîæíà 
î÷³êóâàòè, — ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ 
Ñâ³ðùóê.

БЕЗ КАДРОВИХ ВТРАТ
Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä ÷àñ 

â³éíè ñêëàä ãàíäáîëüíîãî êëó-
áó «Â³ííèöÿ» (ÂÄÏÓ-ÌÄÞÑØ 
¹3) íå çàçíàâ êàäðîâèõ âòðàò. 
Òàêîæ êîëåêòèâ ï³äñèëèâ Âàäèì 
ßíîâ, ÿêèé ðàí³øå ãðàâ çà êî-
ìàíäó âèùî¿ ë³ãè ³ç Äí³ïðà, ùî 
öüîãî ñåçîíó íå áðàòèìå ó÷àñò³ 
ó ÷åìï³îíàò³ êðà¿íè.

Íàðàç³ â çàÿâö³ â³ííèöüêîãî 
êëóáó — 23 ãðàâö³. Öå ñòóäåíòè ³ 
âèïóñêíèêè â³ííèöüêîãî äåðæàâ-
íîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
À òàêîæ ê³ëüêà âèïóñêíèê³â ì³ñ-
öåâî¿ ñïîðòøêîëè ¹3, ÿê³ âæå 
ñòàëè ñòóäåíòàìè öüîãî âèøó.

— Ñåðåä ë³äåð³â íàøî¿ êîìàí-
äè — äîñâ³ä÷åíèé ãîëê³ïåð Îëåê-
ñàíäð Ïàâëþê, ãîëîâà îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó. Â³í ââàæàâñÿ 
îäíèì ³ç íàéñèëüí³øèõ âîðîòà-
ð³â ïåðøî¿ ë³ãè. ²íøèì ë³äåðîì º 
Â³òàë³é Ìóñ³ºíêî, ÿêèé ùîð³÷íî 
âõîäèâ äî ÷³ëüíî¿ òð³éêè íàéêðà-
ùèõ ñíàéïåð³â äèâ³ç³îíó. Çàáèâàº 
ì’ÿ÷³â íàéá³ëüøå ñåðåä íàøèõ 
ãàíäáîë³ñò³â, — ñêàçàëà òðåíåðêà.

БОРОТИМУТЬСЯ ЗА МЕДАЛІ
Â ö³ëîìó â³ííèöüêà ãàíäáîëü-

íà êîìàíäà ãîòîâà äî ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà âîºííèé 
ñòàí. Òîìó ìîæíà î÷³êóâàòè ãàð-
íèõ ðåçóëüòàò³â ó «âèøö³».

— Íàøà êîìàíäà ãîòóâàëàñÿ 
äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, òðåíóâà-
ëàñÿ. Õî÷à, çðîçóì³ëî, íå ç òàêîþ 
ïåð³îäè÷í³ñòþ, ÿê çàçâè÷àé. Çà-
âäàííÿ íà ñåçîí º. Ìåòà — ïî-

ДЕБЮТ У ВИЩІЙ ЛІЗІ
Перший млинець — глевкий 
 Вінницькі гандболісти поразками 
стартували в чемпіонаті України. ГК 
«Вінниця» програв чинним чемпіонам і 
амбітним дебютантам

òðàïèòè äî ïðèçîâî¿ òð³éêè. Àëå 
íàïåðåä çàãàäóâàòè íå õî÷åòüñÿ. 
Ãîëîâíèì êîíêóðåíòîì ìîæíà 
ââàæàòè êîìàíäó Õìåëüíèöüêî-
ãî, ÷åìï³îíà âèùî¿ ë³ãè. À òàêîæ 
êëóá ³ç Õàðêîâà, — ñêàçàëà Íà-
òàë³ÿ Ñâ³ðùóê.

Àáè ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ âèñî-
ê³ çàäà÷³ â ³ãðîâèõ âèäàõ ñïîðòó, 
ïîòð³áíî ìàòè ô³íàíñîâå «ïëå÷å». 
ÃÊ «Â³ííèöÿ» ï³äòðèìóº êîì³òåò 
ïî ô³çè÷í³é êóëüòóð³ ³ ñïîðòó Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷îë³ ³ç 
Ñåðã³ºì Êðàºâñüêèì. Òàêîæ ô³-
íàíñîâ³ ïèòàííÿ çàêðèâàº ïðå-
çèäåíò êëóáó Ìèõàéëî Ïàíüê³â.

СТАРОЖИЛИ ПРОТИ 
ДЕБЮТАНТІВ

Íàãàäàºìî, ìèíóëîãî ñåçî-
íó ÷åìï³îíîì ÷îëîâ³÷î¿ âèùî¿ 
ë³ãè ñòàâ õìåëüíèöüêèé «ÕÍÓ-
ÄÞÑØ ¹1», ñð³áëî çàâîþâàâ 
«ÕÀ²-ÔÃÕÎ» (Õàðê³â), áðîíçà 
ó «RGM Group-ÑóìÄÓ» (Ñóìè). 
Âñ³ ÷èíí³ ïðèçåðè çìàãàòèìóòüñÿ 
³ â íîâîìó ÷åìï³îíàò³. ßê ³ ïîë-
òàâñüêå «Äèíàìî-Àêàäåì³ÿ», ùî 
ïîñ³ëî ÷åòâåðòå ì³ñöå.

Äî ö³º¿ ÷åòâ³ðêè ó íîâîìó ñåçîí³ 
ïðèºäíàëèñü òðè íîâà÷êè âèùîãî 
äèâ³ç³îíó. Öå ÊÎÐ «ÁÑÔÊ» (Áðî-
âàðè) — ñð³áíèé ïðèçåð ïåðøî¿ 
ë³ãè ìèíóëîãî ñåçîíó, ÃÊ «Â³-
ííèöÿ» (ÂÄÏÓ-ÌÄÞÑØ ¹3), 
ùî ïîñ³â ÷åòâåðòå ì³ñöå â ïåðø³é 
ë³ç³. À òàêîæ íîâèé êëóá â óêðà-
¿íñüêîìó ãàíäáîë³ — «²çìà¿ë» ç 
Îäåñüêî¿ îáëàñò³.

СТАРТОВІ НЕВДАЧІ
ÃÊ «Â³ííèöÿ», íà æàëü, íåâäàëî 

ïðîâ³â äâà ñòàðòîâèõ ïîºäèíêè. 
Íàø³ ãàíäáîë³ñòè ïðîãðàëè «²ç-
ìà¿ëó» (Îäåñüêà îáëàñòü) — 26:44. 
Ïîò³ì áóâ ïîºäèíîê ³ç ãîñïîäà-
ðÿìè ìàéäàí÷èêà, «ÕÍÓ-ÄÞÑØ 
¹1». Ñïî÷àòêó ãðà éøëà íà ð³â-
íèõ, àëå çãîäîì õìåëüíè÷àíè 
âèðâàëèñÿ âïåðåä ³ â ï³äñóìêó 
âòðèìàëè ñâîþ ïåðåâàãó — 34:20. 
Íàñòàâíèöÿ â³ííèöüêî¿ êîìàíäè 
ïîÿñíèëà ïðè÷èíè íåâäà÷.

— Êîìàíäà ²çìà¿ëà íàïîëî-
âèíó ñêëàäàºòüñÿ ³ç ãðàâö³â, ùî 
â ìèíóëîìó ñåçîí³ âèñòóïàëè 
â Ñóïåðë³ç³. Çîêðåìà, ³ç êëóá³â 
Îäåñè, Çàïîð³ææÿ, Äîíåöüêà. Öå 
áóäå ïðåòåíäåíò íà çîëîòî. Äàëî-
ñÿ âçíàêè é òå, ùî â ïåðø³é ãð³ 
îòðèìàâ òðàâìó íàø ë³äåð Â³òà-
ë³é Ìóñ³ºíêî. Äðóãèé òàéì ìàò÷ó 
ïðîòè ²çìà¿ëà äîâåëîñÿ ãðàòè áåç 
íüîãî, à â ïîºäèíêó ç õìåëüíè-
÷àíàìè â³í ä³ÿâ âèêëþ÷íî â çà-
õèñò³, — ïðîêîìåíòóâàëà Íàòàë³ÿ.

Äðóãèé òóð âèùî¿ ë³ãè ïðîéäå 
ç ïåðøîãî ïî ÷åòâåðòå ãðóäíÿ. 
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ ùå íåâ³äîìå. 
Íå âèêëþ÷åíî, ùî ãðàòèìóòü ³ 
ó Â³ííèö³.

— Ìè ïîáà÷èëè, ùî ó âèù³é 
ë³ç³ ³íøèé ð³âåíü ³ ñòèëü ãðè 
êîìàíä, í³æ áóâ ó ïåðø³é. Ìè 
çàñìó÷åí³ ïîðàçêàìè, àëå çáèðà-
ºìîñÿ çðîáèòè âèñíîâêè. Áóäåìî 
ïðàöþâàòè ³ âíîñèòè çì³íè, àáè 
ïîêðàùèòè ñèòóàö³þ, — äîäàëà 
òðåíåðêà.

Учасники вищої ліги розбиті на два 
дивізіони. В групі «А» виступають 
«ХНУ-ДЮСШ № 1», ГК «Вінниця» 
(ВДПУ-МДЮСШ № 3) та «Ізмаїл». 
В групі «Б»: «RGM GROUP-СумДУ», 
«ХАІ-ФГХО», «Динамо-Академія» 
і КОР «БСФК»
У календарі чемпіонату передба-
чені шість турів. У 1-му, 3-у та 5-у 
турах команди гратимуть усередині 

своїх груп. А у 2-у, 4-у та 6-у турах 
«стінка на стінку», тобто колективи 
групи «А» проти команд групи «Б».
Таким чином, упродовж чемпіо-
нату всі клуби зіграють між собою 
по три рази. Кожна команда про-
веде за сезон чемпіонату 15 ігор. 
Розподіл місць відбуватиметься 
згідно із загальною турнірною та-
блицею за підсумками шести турів.

Формула чемпіонату

íèêàìè ³ç Çàïîð³ææÿ òà Êèºâà. 
Òàêèì ÷èíîì Ìàêñèì Âîñêîâöåâ 
ï³äòâåðäèâ, ùî â³í º îäíèì ³ç íàé-

êðàùèõ ïðîôåñ³éíèõ äàíêåð³â 
Óêðà¿íè! — ïðîêîìåíòóâàâ éîãî 
ïàðòíåð ïî êîìàíä³ Ñåðã³é Ãîìîí.

За словами очевидців, Максим Восковцев на конкурсі 
фєєрив. 19-річний вінничанин виступав під псевдо Air Max і 
став найкращим данкером країни

Лідером команди є досвідчений голкіпер Олександр 
Павлюк, голова обласної федерації гандболу. Він вважався 
одним із найсильніших воротарів першої ліги
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— Òè òàì çáè-
ðàºøñÿ ùîñü â³ä-
êðèâàòè. Âæå? — 
çàòåëåôîíóâàëè 
äî Þë³ Äÿêóí ç 

ñîöñëóæáè â äâàäöÿòèõ ÷èñëàõ 
ãðóäíÿ 2020 ðîêó.

— Ùå í³, — â³äïîâ³ëà âîíà.
— Íó, íå çíàºìî, æ³íêà âæå ñè-

äèòü íà âîêçàë³, ìè ¿¿ çàáåðåìî, àëå 
íî÷óâàòè ¿é í³äå ³ âîíà âàã³òíà, — 
ñêàçàëè â ñëóõàâö³.

— Äîáðå, ùîñü ïðèäóìàþ…
Òàê ïî÷àëàñü ðîáîòà êðèçîâîãî 

öåíòðó «Ìè ïîðó÷», ÿêèé Þë³ÿ 
Äÿêóí â³äêðèëà äâà ðîêè òîìó.

ПІВ ЖИТТЯ НА ІНШИХ
Þëÿ Äÿêóí ïî÷àëà çàéìàòèñÿ 

âîëîíòåðñòâîì 17 ðîê³â òîìó. 
Êîëè ¿é áóëî 23, ïîáà÷èëà â ãà-
çåò³ îá’ÿâó, ùî çáèðàþòü äîïîìîãó 
îíêîõâîð³é äèòèí³ ç Æèòîìèðà, 
ïî÷àëà äîïîìàãàòè, öå òðèâàëî 
äåñü ï³â ðîêó. 

— Ïîäóìàëà, ó Â³ííèö³ íàïåâíå 
òåæ º òàêå â³ää³ëåííÿ, — ðîçïîâ³-
äàº Þëÿ Äÿêóí. — Ï³ä³éøëà äî ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ, äî çàâ³äóâà÷êè îí-
êîâ³ää³ëåííÿ, íà ìåíå äèâèëèñü 
òàê, íà÷å çàïèòóâàëè: «Äèòèíî, ùî 
òè òóò çàáóëà?» À ÿ ñêàçàëà — õî÷ó 
äîïîìîãòè. Ìåí³ äàëè äâîõ íàé-
âàæ÷èõ ä³òåé, îäíó ïîêèíóëà ìàìà, 
³íøà íàï³âñèðîòà. Òàê ÿ ïðîéøëà 
áîéîâå õðåùåííÿ. Òîä³ áóëè äóæå 
âàæê³ ÷àñè, ïîòð³áíî áóëî øóêà-
òè ³ êóïóâàòè âñå, ïî÷èíàþ÷è â³ä 
øïðèö³â ç ô³çðîç÷èíîì äî õ³ì³î-
òåðàï³¿, øóêàòè äîíîð³â.

Ðîáîòè áóëî áàãàòî, ³ â òàêîìó 
òåìï³ Þëÿ ïðàöþâàëà 14 ðîê³â, 
çãîäîì íàâ³òü êóïóâàëà îáëàä-
íàííÿ äëÿ ë³êàðí³, â³äïðàâëÿëà 
ë³êàð³â çà êîðäîí íà ñòàæóâàííÿ. 
Ïîò³ì ñòàâñÿ ïðèêðèé âèïàäîê, 
êîëè çàâ³äóâà÷à äèòÿ÷î¿ îíêîëîã³¿ 
Îëåêñàíäðà Êàë³í÷óêà çâèíóâàòè-
ëè ó ñìåðò³ ä³â÷èíêè. Ïðîâîäè-

ëîñÿ ðîçñë³äóâàííÿ, éîãî çíÿëè 
ç ïîñàäè. 

— Ðîçñë³äóâàííÿ äîâåëî, âèíè 
ë³êàðÿ â òîìó íåìàº, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ. — ß éîãî çàõèùàëà, ñêëàëà 
ïåòèö³þ, ìè íàáðàëè ï³âòîðè òè-
ñÿ÷³ ï³äïèñ³â íà éîãî ï³äòðèìêó, 
àëå öå íå ïðèíåñëî ðåçóëüòàò³â ³ 
ÿ ï³øëà çâ³äòè.

Є ІДЕЯ…
— Êîëè ï³øëà ç äèòÿ÷î¿ îí-

êîëîã³¿, íàïåâíå ì³ñÿöü í³÷î-
ãî íå ðîáèëà, ïîò³ì íàòðàïèëà 
íà ïîñò ó ôåéñáóö³ ïðî òå, ùî 
æ³íêà ³ äâîº ä³òåé øóêàþòü ïðè-
òóëêó. À ÿ ñâîãî ÷àñó äîïîìàãà-
ëà «Äîìó ìàìè», òîæ ïîäóìàëà, 
÷îìó á íå çðîáèòè òàêèé öåíòð 
äëÿ æ³íîê, àëå òàê, ÿê öå áà÷ó ÿ. 
Çàòåëåôîíóâàëà ñåñòð³, êàæó: «ª 
³äåÿ». Âîíà ó â³äïîâ³äü: «Ñóïåð».

Çà ê³ëüêà äí³â çíàéøëè ïðèì³-
ùåííÿ, ïî÷àëè ðîáèòè ðåìîíò, 
ÿêèé ìàâ çàê³í÷èòèñÿ â ñ³÷í³ 
2021 ðîêó. Ïðîòå íàïðèê³íö³ 
ãðóäíÿ 2020 Þë³ çàòåëåôîíóâàëè 
ç ïðîõàííÿì çíàéòè ïðèõèñòîê 
âàã³òí³é æ³íö³. Çà ê³ëüêà ãîäèí âî-
ëîíòåðêà çíàéøëà ê³ìíàòó â ãóðòî-
æèòêó, çàáðàëà òó æ³íêó òóäè, äîêè 
íå çàê³í÷èòüñÿ ðåìîíò ó öåíòð³. À 
30 ãðóäíÿ çàòåëåôîíóâàëà ùå îäíà 
æ³íêà ç äèòèíîþ, ÿê³é ïîòð³áíà 
áóëà äîïîìîãà. 

 — Òàê íà ïåðøå ñ³÷íÿ 2021 ðîêó 
â íàøîìó öåíòð³ áóëî âæå äâ³ 
ðîäèíè, ïðè òîìó, ùî öåíòð ùå 
íå áóâ â³äêðèòèé. À çà äâà òèæ-
í³ öåíòð, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé 
íà 10 ðîäèí, áóâ ïîâíèé.

Æ³íêè äî öåíòðó ïîòðàïëÿþòü 
òðüîìà øëÿõàìè. Íàéá³ëüøèé â³ä-
ñîòîê ÷åðåç ñàìîçâåðíåííÿ. Äðó-
ãèé øëÿõ — ïîë³ö³ÿ. Öåíòð äóæå 
ãàðíî ñï³âïðàöþº ç ñåêòîðîì ïîë³-
ö³¿ ïðîòè äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà. 
Òðåò³é øëÿõ — öåíòð ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá àáî ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé.

НЕ ТАК, ЯК ВСЮДИ
Ô³ëîñîô³ÿ êðèçîâîãî öåíòðó 

Þë³¿ Äÿêóí â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
³íøèõ ñàìèì ï³äõîäîì äî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè æ³íîê, ÿê³ 
îáñòàâèíè îïèíèëèñü íà âóëèö³.

— ßêùî íå âèð³øèòè ïðîáëåìó 
êîìïëåêñíî, òî, íà æàëü, æ³íêà 
ïîâåðíåòüñÿ â êðèçîâó ñèòóà-
ö³þ, — ðîçïîâ³äàº âîëîíòåðêà. — 
Ìàëî äàòè æ³íö³ äàõ íàä ãîëîâîþ 
³ çàõèñò. Ïîòð³áíî ïðàöþâàòè íàä 
ïðîáëåìîþ, àäæå ÷îìóñü æ³íêà 
äîçâîëèëà ñåáå áèòè, áèòè ñâî¿õ 
ä³òåé, äîçâîëèëà ñòâîðèòè äëÿ 
ñåáå òàê³ óìîâè æèòòÿ, ùî çãî-
äîì âèìóøåíà ò³êàòè ñâ³ò çà î÷³.

Òîìó Þëÿ Äÿêóí ñêëàëà àë-
ãîðèòì ä³é — ó öåíòð³ æ³íêà 
îòðèìóº äîïîìîãó, ï³äòðèìóþ÷å 
ïðîæèâàííÿ (äàõ, ¿æó, îäÿã, âñå, 
ùî ïîòð³áíî äëÿ íîðìàëüíî¿ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ áåçêîøòîâíî). Äàë³ 
ç æ³íêîþ ³ ä³òüìè îáîâ’ÿçêîâî 
ïðàöþº ïñèõîëîã. Òàêîæ ó öåíòð³ 
îáîâ’ÿçêîâà ìåäè÷íà ñêëàäîâà.

Ïåðøèõ äâà òèæí³, çà ñëîâàìè 
Þë³ Äÿêóí, ö³ æ³íêè õîâàþòü-
ñÿ ïî ê³ìíàòàõ, âèõîäÿòü ò³ëüêè 
ïî¿ñòè, à äàë³ îðãàí³çì ïî÷èíàº 

ðîçñëàáëÿòèñü ÿê íà ô³çè÷íî-
ìó, òàê ³ íà ìåíòàëüíîìó ð³â-
í³. ² çäîðîâ’ÿ ïî÷èíàº ñèïàòèñÿ 
íà âñ³õ ôðîíòàõ. Òîìó æ³íêó 
â öåíòð³ îáîâ’ÿçêîâî îáñòåæóº 
ã³íåêîëîã, âîíà çäàº áàçîâ³ àíà-
ë³çè ³ äàë³ ïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà ç 
âóçüêèìè ïðîáëåìàìè.

— Íà æàëü, ìè òóò áà÷èëè ³ 
ïåðåäðàêîâ³ ñòàíè, ³ ðàê, ³ õ³ðóð-
ã³÷í³ âòðó÷àííÿ, ³ âòðàòè çîðó, ³ 
áàãàòî ÷îãî. ² ñèïëÿòüñÿ âñ³ áåç 
âèêëþ÷åííÿ, ïðîñòî õòîñü ìåí-
øå, õòîñü á³ëüøå, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ. — Îò º æ³íêà, ÿêà êàæå: 
â ìåíå âñå äîáðå, à ÷åðåç äâà òèæ-
í³ ñïèíà áîëèòü, ïî÷àâñÿ ãàñòðèò, 
äàëà âçíàêè ùèòîâèäêà. 

Êîëè â öåíòð³ áà÷àòü, ùî 
çäîðîâ’ÿ ï³äëàòàëè, ïñèõîëîã äî-
ïîì³ã, æ³íêà ïðèéøëà äî òÿìè, 
â³äïðàâèëà ä³òåé ó ñàäî÷îê ÷è 
øêîëó, òîä³ ïî÷èíàþòüñÿ ðîç-
ìîâè ïðî òå — ÿêèì âîíà áà÷èòü 
ñâîº ïîäàëüøå æèòòÿ. Íà æàëü, º 
áàãàòî æ³íîê, ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ 
íàçàä äî ÷îëîâ³ê³â. Â³äñîòîê íåãà-
òèâíèõ êåéñ³â êðèçîâîãî öåíòðó 
äî â³éíè ñêëàäàâ 70. Õî÷à â ñî-
ö³àëüí³é ñëóæá³ ââàæàþòü ùî 30% 

ОТРИМУЮТЬ БЕЗПЕКУ І ЗА ДВА 
ТИЖНІ ПОЧИНАЮТЬ «СИПАТИСЬ»
Є вихід  Коли жінка потрапляє в скруту, 
в неї є кілька варіантів розвитку ситуації. 
Повернутись назад і терпіти далі. 
Тимчасово перепочити в якомусь притулку, 
повернутись назад і терпіти далі. Або 
розвернути своє життя на 180 градусів і 
розпочати його начисто. З цим планом 
можна звернутися до власниці кризового 
центру «Ми поруч» Юлії Дякун

Юля Дякун за фахом банкір і май-
же 20 років пропрацювала в банку. 
Волонтерство було паралельно і 
кризовий центр вона відкрила, 
коли ще працювала банкіром. Вже 
потім звільнилася.
— Моя подруга 24 лютого 
2022 року написала пост у фей-
сбуці, що в нашій військовій 
частині потрібні добровольці, 
25-го я вже була там, — розпо-
відає Юля. — Розумієте, 2014–
2015 роки, коли було АТО, я була 
волонтером у шпиталі. Сиділа біля 
хворих, доглядала їх, годувала, 
гуляла з ними, возила… З початку 

війни позвонила в шпиталь, за-
питала, чи потрібні волонтери, 
але там сказали ні. Коли побачи-
ла пост подруги, думала, ну яка 
там потрібна допомога, щось роз-
кладати, розбирати, шукати допо-
могу. Прийшла — через 10 хвилин 
я вже сиділа в кабінеті оформлена, 
мене прийняли дорогою від входу 
до штабу. Там була цивільна поса-
да, тому що в мене 5 дітей і чоловік 
служить.
Юлія Дякун спочатку забезпечу-
вала медициною свій батальон, 
зараз їх напевне вже п’ять. Вона 
працює напряму з бойовими ме-

диками. Окрім волонтерства на ар-
мію, кризового центру, Юля допо-
магає родинам, які постраждали 
від русні. А ще вона хоче щось 
виробляти, наприклад, почала 
шити ноші.
— Це був експеримент, тут ви-
явилось стільки нюансів, я навіть 
не думала, що людина з двома 
освітами може почуватися такою 
дурепою, — сміється Юлія. — Але 
це цікаво, і я просто не можу зу-
пинитися, мені потрібно постійно 
щось робити і я не пам’ятаю своє 
життя звичайної людини, без во-
лонтерства.

Не можу зупинитися

Ïîâåðòàþòüñÿ 
â êðèçîâó ñèòóàö³þ 
70% æ³íîê, ëèøå 30% 
ðîçïî÷èíàþòü íîâå 
æèòòÿ. І öå ââàæàºòüñÿ 
óñï³õîì

ÑÏÅÖÏÐÎªÊÒ

Волонтерка Юлія Дякун: «Я не пам’ятаю своє життя 
звичайної людини, без волонтерства»

óñï³øíèõ êåéñ³â — êîëè æ³íêà 
íå ïîâåðòàºòüñÿ â òðàâìóþ÷ó ñè-
òóàö³þ, à ïî÷èíàº æèòè ñâîº íîâå 
æèòòÿ — òî óñï³õ.

НЕМАЄ ТЕРМІНІВ
Ùå îäíà â³äì³íí³ñòü êðèçîâîãî 

öåíòðó Þë³¿ — òóò íåìàº ô³êñîâà-
íîãî òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ æ³íêè. 
À öå ïðîáëåìà âñ³õ öåíòð³â.

— Ìåí³ â÷îðà òåëåôîíóâàëà 
æ³íêà, âîíà ç Äîíáàñó, çàðàç 
ïðîæèâàº â Õìåëüíèöüê³é îá-
ëàñò³. ×åðåç äîìàøíº íàñèëüñòâî 
âîíà ³ ¿¿ òðîº ä³òåé çíàõîäÿòüñÿ 
â êðèçîâîìó öåíòð³. Àëå òåðì³í 
ïåðåáóâàííÿ òàì òðè ì³ñÿö³ ³ 
âîíè âæå ñïëèâëè, — ãîâîðèòü 
Þë³ÿ Äÿêóí. — ² ÷èì öåé öåíòð 
¿é äîïîì³ã? Ïðîñòî òðè ì³ñÿö³ 
â íå¿ áóâ äàõ íàä ãîëîâîþ, àëå 
íà ìîþ äóìêó, ÊÏÄ òàêî¿ äî-
ïîìîãè ñòð³ìêî íàáëèæàºòüñÿ 
äî íóëÿ. Òîìó ùî òàêà æ³íêà 
ïîò³ì ïîâåðòàºòüñÿ íàçàä. Òîìó 
â ìåíå â öåíòð³ í³ÿêèõ òåðì³í³â.

Íàéøâèäøå ç öåíòðó «Ìè 
ïîðó÷» æ³íêà ï³øëà çà ì³ñÿöü, 
àëå â íå¿ áóëî íå äîìàøíº íà-
ñèëüñòâî, à ñêëàäí³ æèòòºâ³ îá-
ñòàâèíè. ¯é äîïîìîãëè çíàéòè 
ðîáîòó ³ âîíà ïî¿õàëà. Íàéäîâøå, 
ìàéæå äâà ðîêè, â öåíòð³ ïåðå-
áóâàº æ³íêà, ÿêà ïðèéøëà ñþäè 
âàã³òíà, òóò íàðîäèëà, ³ íå ãîòîâà 
çàðàç âèõîäèòè â æèòòÿ.

РОДОМ ІЗ ДИТИНСТВА 
— Á³ëüøå 90% æ³íîê, ÿê³ ïî-

òåðïàþòü â³ä äîìàøíüîãî íàñèëü-
ñòâà, áà÷èëè öå â äèòèíñòâ³, — 
ðîçïîâ³äàº Þëÿ Äÿêóí. — Äëÿ 
íèõ öå íîðìà, â³ðí³øå áóëî 
íîðìîþ, òîìó ùî ÿêùî âîíè 
ï³øëè, òî çðîçóì³ëè, ùî íîðìè 
òàì íåìàº. Íà æàëü, æ³íêè äîñ³ 
íå ðîçóì³þòü ñâî¿õ ïðàâ. À ùå 
æ³íêè íà¿âí³, àáî æ ïðîñòî íå õî-
÷óòü íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

— Ó íàñ ìåøêàëà æ³íêà ç ä³-
òüìè, âîíà 10 ðîê³â òåðï³ëà äî-
ìàøíº íàñèëüñòâî, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ Äÿêóí. — Êîëè öÿ æ³íêà 
ïðè¿õàëà â öåíòð, êàæå — ëèøå 
ÿ ïîòåðï³ëà. À ä³òè? Í³, ä³òåé â³í 
íå ÷³ïàâ. Äî ðå÷³, ñèíó òàì áóëî 
12 ðîê³â, à äî÷ö³ 6.

Àëå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ¿¿ 12-ð³÷-
íèé ñèí ïî÷àâ ðîçìîâëÿòè ç íåþ 
ÿê áàòüêî. Òèìè æ ôðàçàìè ³ ³í-
òîíàö³ºþ, õ³áà ùî íå áèâ. Àëå 
ÿêáè éîìó áóëî ðîê³â 17, ì³ã áè 
³ ï³äíÿòè ðóêó. Âèíèêàº ïèòàííÿ, 
öåé ñèí, êîëè ï³äðîñòå, áóäå áèòè 
ñâîþ æ³íêó? Áóäå!

— Ç öèì õëîïöåì ïñèõîëîã 
ïðîâ³â âåëè÷åçíó ðîáîòó, ³ ç äîíü-
êîþ, ïðî ÿêó ìàòè êàçàëà, ùî 
òà ìàëåíüêà, í³÷îãî íå ðîçóì³º 
³ âñå â íå¿ äîáðå, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ. — Æ³íö³ íà ïàëüöÿõ äîâî-
äèëîñü ïîÿñíþâàòè, ùî íàñïðàâä³ 
â³äáóâàºòüñÿ.

ПЕРШІ ПІВРОКУ БУЛО ПЕКЛО
— Êîëè ÿ â³äêðèâàëà öåíòð, 

ó ìåíå áóëà äóìêà, ùî â ïîð³â-
íÿíí³ ç äèòÿ÷îþ îíêîëîã³ºþ, 
äå ñóö³ëüíèé ñòðåñ, áî ïîìèðà-
þòü ä³òè, áî òè êóïóºø äèòÿ÷³ 
òðóíè, ïëàòòÿ÷êà ³ êâ³òè — òóò 
áóäå íå òàê áîëÿ÷å, — ðîçïîâ³-
äàº Þë³ÿ Äÿêóí. — Àëå ïåðø³ ï³â 
ðîêó, òî áóëî ïåêëî. ßê áè òè 
íå íàìàãàâñÿ â³äîêðåìèòè ðîáîòó 
³ æèòòÿ, öå íà òåáå âïëèâàº.

Îíêîëîã³þ ìîæíà âèë³êóâàòè 
³ æèòè â ðåì³ñ³¿, õî÷à áóâàþòü 
ðåöèäèâè, ñìåðò³, àëå öå ìåíøèé 
â³äñîòîê íàáàãàòî. ² õâîðîáà, 
öå íå âèá³ð ëþäèíè. À ç öèìè 
æ³íêàìè áàãàòî ÷îãî âèïðàâèòè 
âæå íå ìîæëèâî. ² ÷àñòî öå âè-
á³ð ëþäèíè, õî÷ ÷àñîì ³ íåñâ³-
äîìèé. ² îñÿãíóòè öþ äóìêó, ùî 
âîíà ñàìà öå òåðï³ëà — âàæêî. 
ß íå çâèíóâà÷óþ í³êîãî, ñàìà 
æèëà â àá’þçèâíîìó øëþá³, áåç 
íàñèëüñòâà, òàì áóëî ³íøå, ³ 
ÿ çíàþ, ùî ï³òè äëÿ æ³íêè âàæ-
êî ³ öå íå ð³øåííÿ îäíîãî äíÿ. 

ЯК НЕ ПОТРАПИТИ В ХАЛЕПУ
— Íå òåðï³òè. Ìàòè âëàñíó 

ïðîôåñ³þ, çàðîá³òîê. Êîëèñü ìåí³ 
äóæå ðîçóìíà ëþäèíà ñêàçàëà, 
íàðîäæóé ñò³ëüêè ä³òåé, àáî áåðè 
¿õ ñò³ëüêè, áî â ìåíå ïðèéîìí³ 
ä³òè, — ñê³ëüêè òè ìîæåø ïðî-
ãîäóâàòè ñàìà, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ 
Äÿêóí. — ×îëîâ³ê ìîæå ï³òè, çà-
ãèíóòè íà â³éí³. Òè ìàºø ðîç-
ðàõîâóâàòè ëèøå íà ñåáå. ² òîä³ 
òè íå ñòàíåø æåðòâîþ.

Çà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ «Íåçàëåæí³ 
ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³ Óêðà¿íè». Ó ðàìêàõ 

ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî ïðîºêòó The Women in 
News ç WAN-IFRA. Ïîãëÿäè àâòîð³â 

íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ ç îô³ö³éíîþ 
ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.
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Ó íàøîìó ì³ñ-
ò³ º îñîáëèâ³ ðî-
äèíè. Îñîáëèâ³ñòü 
¿õ ìîæå áóòè îáó-
ìîâëåíà ëèøå 

îäíèì òåëåôîííèì äçâ³íêîì 
íà 102 ³ ôðàçîþ — òóò â³äáóâà-
ºòüñÿ äîìàøíº íàñèëëÿ. Ï³ñëÿ 
öüîãî ðîäèíà çíàõîäèòüñÿ â ïåâ-
íîìó ñïèñêó ³ ï³ä íàãëÿäîì ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá òà ñåêòîðó ïðîòèä³¿ 
äîìàøíüîãî íàñèëëÿ.

Íàãëÿä ñêàñîâóºòüñÿ çà â³ä-
ì³ííó ïîâåä³íêó ïðîòÿãîì øåñòè 
ì³ñÿö³â. À äî òèõ ï³ð, êîæíîãî 
òèæíÿ ðàíäîìíèì ìåòîäîì ìî-
á³ëüíà áðèãàäà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç 
ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿ ³ ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá, ìîæå íàâ³äàòèñÿ â ãîñò³ ³ 
ïåðåñâ³ä÷èòèñü, ÷è âñå òàì ãàðàçä.

— Ñïî÷àòêó ìîá³ëüíà áðèãàäà 
âè¿çäèòü íà òàê³ âèêëèêè, ïðî-
âîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, 
ô³êñóþòü çâåðíåííÿ ³, íà æàëü, 
÷àñòî âèÿâëÿþòü æ³íîê, ÿê³ îïè-
íèëèñÿ â ïàòîâ³é ñèòóàö³¿, ³ ¿ì 
íåìàº êóäè éòè, — ðîçïîâ³äàº 
Àíàñòàñ³ÿ Áîãà÷óê, ïðàö³âíèê 
Äåííîãî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè. — Áðèãàäà 
ïðèâîçèòü òàêèõ æ³íîê äî íàñ.

Ó Â³ííèö³ ïðàöþº äâà åê³ïàæ³ 
ïîë³ö³¿, ÿê³ íàëåæàòü äî ñåêòîðó 
ïðîòèä³¿ äîìàøíüîìó íàñèëëþ, 
â íàðîä³ «Ïîë³íà». Îäèí åê³ïàæ 
îáñëóãîâóº ïðàâèé áåðåã, ³í-
øèé — ë³âèé, âêëþ÷íî ³ç ñåëàìè, 
ÿê³ áóëè ïðèºäíàí³ äî Â³ííèöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñåêòîðó 
Âàëåð³ÿ Êðàâ÷óêà, çà ìèíóëèé 
ð³ê ñïåö³àëüíèé åê³ïàæ ïðîòè-
ä³¿ ñ³ìåéíîìó íàñèëëþ âè¿çäèâ 
íà 3088 âèêëèê³â. À öüîãî ðîêó, 
ÿêèé âæå ìàéæå äîá³ãàº ê³íöÿ, 
òàêèõ âèêëèê³â áóëî áëèçüêî 
1500.

— Îñîáëèâî âåëèêèé ñïàä áóâ 
íà ïî÷àòêó â³éíè, ëþäÿì ïðîñòî 
áóëî íå äî òîãî, — ãîâîðèòü Âà-
ëåð³é Êðàâ÷óê. — Çàðàç âèêëèê³â 
íå áàãàòî, òîìó ùî áàãàòî ëþäåé 
âè¿õàëè ç êðà¿íè, ïåâíà ÷àñòè-
íà ÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ ï³øëà 
âîþâàòè. Àëå õî÷à ê³ëüê³ñòü ³ 
çìåíøèëàñü, çì³ñò öèõ âèêëèê³â 
íå çì³íèâñÿ. ßê áóëî ñåðåä êðèâ-
äíèê³â á³ëüøå ÷îëîâ³ê³â ³ ìåíøå 
æ³íîê, òàê âîíî ³ çàðàç. Òàê ñàìî 
òðàïëÿþòüñÿ ïîîäèíîê³ âèïàäêè 
äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà, ÿê³ â÷è-
íÿº äèòèíà-êðèâäíèê.

НА ЩО РОЗРАХОВУВАТИ 
В ДЕННОМУ ЦЕНТРІ?

Íà ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè. 
Çäàâàëîñÿ á — ³ âñå? Í³õòî òåáå 
çà ðóêó âîäèòè íå áóäå, ïîðîãè 
îááèâàòè, âèð³øóþ÷è òâî¿ ïèòàí-
íÿ, òåæ, àëå òè âèéäåø ³ç ðîçó-
ì³ííÿì, êóäè òîá³ éòè, ³ äî êîãî 
çâåðòàòèñÿ ç êîæíîãî ïèòàííÿ.

— Öå çäàºòüñÿ äèâíèì ó ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³, àëå áàãàòî æ³íîê 
âçàãàë³ íå çíàþòü, êóäè éòè, ùî 
ðîáèòè, êîëè, íàïðèêëàä, õî÷å 
ðîçëó÷èòèñÿ ç ÷îëîâ³êîì, — ðîç-
ïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ Áîãà÷óê. — 
Àáî æ ¿é òðåáà çíàéòè ðîáîòó, 
ñàäî÷îê äëÿ äèòèíè ³ öå ïðîáëå-
ìà. À º æ³íêè, ÿêèì òðåáà ïðîñòî 
ïîãîâîðèòè ïðî ñâîþ á³äó.

Äëÿ ðîçìîâ ³ ïîðàä ïñèõîëî-
ã³÷íèõ, â öåíòð³ ïðàöþº ïñèõî-
ëîã. Äëÿ ïåðâèííî¿ þðèäè÷íî¿ 
êîíñóëüòàö³¿ º þðèñò, êð³ì òîãî, 
ìîæíà îòðèìàòè íàïðàâëåííÿ 
íà áåçêîøòîâíó þðèäè÷íó êîí-
ñóëüòàö³þ çà ïåâíèì ïèòàííÿì.

— Ìè òàêîæ ìîæåìî çâ’ÿçàòèñÿ 
ç äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ äîïî-
ìîãòè âëàøòóâàòè äèòèíó â ñàäî-
÷îê, ç³ ñëóæáîþ çàéíÿòîñò³ — ùîá 
äîïîìîãòè æ³íö³ çíàéòè ðîáî-
òó, — ðîçïîâ³äàº ñîöïðàö³âíèê. — 
Òîáòî òóò ëþäèí³ äîïîìîæóòü ç 
ïðîæèâàííÿì, ç ðîáîòîþ, ç íà-
â÷àííÿì, ³ç ñàäî÷êîì, ç îäÿãîì, ç 
¿æåþ… Çà óìîâè, ÿêùî æ³íêà éäå 
íà êîíòàêò ³ ãîòîâà äî ñï³âïðàö³.

НЕ ВСІ ГОТОВІ ЗМІНИТИСЯ
Ïðî òàê³ ðîäèíè ãîâîðÿòü — 

âîíè îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. Â Äåííî-
ìó öåíòð³ ¿õ íàìàãàþòüñÿ ç öèõ 
îáñòàâèí âèâåñòè ³ äîïîìîãòè. 
Àëå ùîá öÿ äîïîìîãà ï³øëà 
íà êîðèñòü, ³ íîâ³ ðåàë³¿ (ðîáîòà, 
æèòëî, ñàäî÷îê…) ñòàëè ñïîñîáîì 
æèòòÿ ³ íîðìîþ — ¿õ òðèìàþòü 
íà êîíòðîë³. Ùîá, íàïðèêëàä, 
æ³íêà íå ïîêèíóëà ðîáîòó ÷å-
ðåç òèæäåíü, ³ íå âèìàõóâàëàñü: 
«ß áàãàòîä³òíà ìàìà, ìàþ â³ä 
äåðæàâè á³ëüøå í³æ íà ðîáîò³, 
à äîáð³ âîëîíòåðè ìåí³ ïðèíåñóòü 
îäÿã, âçóòòÿ, ¿æó…» Íà æàëü, òàêà 
ïîçèö³ÿ â íàøèõ æ³íîê íå óí³-
êàëüíà.

— ² íåìîæëèâî çàðàç óÿâèòè 
òàêó ñèòóàö³þ, ùîá æ³íêà îïè-
íèëàñÿ íà âóëèö³, ³ äî íå¿ í³õòî 
íå ïðèéäå ³ íå ñïðîáóº äîïîìîã-
òè, — ãîâîðèòü Àíàñòàñ³ÿ Áîãà-
÷óê. — Çàðàç áàãàòî íåáàéäóæèõ 
ãðîìàäÿí, ëþäè ï³êëóþòüñÿ ïðî 
ä³òåé, ïðî æ³íîê. Òîìó ùî öå 
íåíîðìàëüíî äëÿ íàøîãî ÷àñó. 
Òîìó, êîëè òàêà ñèòóàö³ÿ âñå æ 
òàêè ç’ÿâëÿºòüñÿ — òóò íàïåâíå 
º âèá³ð ñàìî¿ æ³íêè. ² ÿê íå ïðè-
êðî ïðî öå ãîâîðèòè, àëå â íàñ º 
ïîêîë³ííÿ ñ³ìåé, ÿê³ âñå æèòòÿ 
æèâóòü ó «ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îá-
ñòàâèíàõ». Âîíè ïðîñòî ³íøî¿ ìî-
äåë³ æèòòÿ íå çíàþòü ³ íå õî÷óòü 
çíàòè, ¿õ âñå âëàøòîâóº.

ЯК ЛЮДИНА ПОТРАПЛЯЄ 
НА ВУЛИЦЮ

— ßêùî â íàñ òðàïëÿþòüñÿ 
âèïàäêè áåçâèõîä³, êîëè òóò ³ 
çàðàç ëþäèíó ïðîñòî íå ìîæíà 
çàëèøèòè, ìè çàä³þºìî ïðèòóë-
êè, — ãîâîðèòü êåð³âíèê «Ïîë³-
íè». — Â íàñ º ñòàíäàðòíèé áëàíê 

íàïðàâëåííÿ ó â³ííèöüêèé ïðè-
òóëîê, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà ìåæ-
àìè ì³ñòà, â ïåðøó ÷åðãó ìè íà-
ìàãàºìîñü ñï³âïðàöþâàòè ñàìå 
ç äåðæàâíèìè çàêëàäàìè. Àëå 
áóâàþòü ñèòóàö³¿, êîëè ëþäèí³ 
íåîáõ³äíî çíàõîäèòèñÿ â ì³ñò³, 
òîìó ìè ç³äçâîíþºìîñü ç êðèçî-
âèìè öåíòðàìè, çîêðåìà ç öåí-

òðîì «Ìè ïîðó÷». Çàïèòóºìî, ÷è 
º ì³ñöå ³ âåçåìî òóäè, ùå íå áóëî 
æîäíî¿ â³äìîâè.

РИСИ ЖЕРТВИ/АГРЕСОРА 
НЕ ВГАДАТИ

Çàâæäè õî÷åòüñÿ ìàòè ÷³òê³ 
ïðèêëàäè — õòî, ùî, ÿê. Ùîá 
ñîëîìêè ï³äñòåëèòè, ³ íå ïîòðà-
ïèòè â ñèòóàö³þ, êîëè òè æåðòâà 
íàñèëëÿ, àáî æåðòâà øàõðàéñòâà, 
àáî ïðîñòî æåðòâà ³ íå çíàºø, ùî 
ðîáèòè äàë³. Ïðîòå â äîìàøíüî-
ìó íàñèëë³ íå âñå òàê ïðîñòî, ÿê 
çäàâàëîñÿ á.

— Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî æåðò-
âîþ äîìàøíüîãî íàñèëëÿ º ëþ-
äèíà, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêðóòíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, àáî âîíà 
ç íåáëàãîïîëó÷íî¿ ðîäèíè, òîìó 
òàêà äîëÿ, ÷è ëþäèíà ïðîñòî 
âæèâàº àëêîãîëü ³ íàðêîòèêè ³ 
òóò ñàì Áîã âåë³â, — ãîâîðèòü 
Âàëåð³é Êðàâ÷óê. — Âñ³ ìîæóòü 
ñòàòè æåðòâîþ äîìàøíüîãî íà-
ñèëüñòâà — ³ çàìîæí³ ëþäè, ³ 
ëþäè ñåðåäíüîãî ïðîøàðêó, ³ 
ïðàöþþ÷³, ³ áåçðîá³òí³. Íå ìîæíà 
çðîáèòè îäèí ÷è äâà ïîðòðåòè 
æåðòâè. Òàê ñàìî ìîæíà ñêàçàòè ³ 
ïðî àãðåñîðà. Êîæíà ñèòóàö³ÿ ïî-
ñâîºìó ñïåöèô³÷íà, ÿê ³ ëþäèíà.

ЖЕРТВОЮ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЛЯ МОЖЕ СТАТИ БУДЬ-ХТО
Що робити, коли…  Важко повірити, 
що Гуглу наступного року — 25. Ще 
важче — що досі є люди, жінки, які 
не знають, куди йти, і кого запитати про 
власні права, про захист від кривдника, 
про психологічну пораду і юридичну 
консультацію. Спробуємо допомогти

АЛЕ МОЖНА ВІДПОВІСТИ
— Çà â÷èíåííÿ äîìàøíüîãî 

íàñèëüñòâà ïåðåäáà÷åíà ïåðø 
çà âñå àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, öå ñòàòòÿ 173 ç³ 
çíà÷êîì 2. Àäì³íêîäåêñó Óêðà-
¿íè, — ãîâîðèòü Âàëåð³é Êðàâ-
÷óê. — Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ âèêëè-
ê³â íàø³ ïðàö³âíèêè ïðîâîäÿòü 
ôîðìó îö³íêè ðèçèê³â, ³ ïðèéìà-
þòü ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïðî 
âèíåñåííÿ òåðì³íîâîãî çàáîðîíå-
íîãî ïðèïèñó êðèâäíèêó (íàïðè-
êëàä — çàáîðîíà íà ñï³ëêóâàííÿ 
ç ïîòåðï³ëîþ, àáî çàëèøåííÿ 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ). Òàêîæ ó íàñ 
ä³º êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ÿêà ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 
126 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè — çà ñèñòåìàòè÷íå â÷è-
íåííÿ äîìàøíüîãî íàñèëüñòâà. ² 
º íàâ³òü ñïðàâè, ÿê³ äîâîäèëèñü 
äî ñóäó, ³ º ïðèéíÿò³ ïî íèõ ð³-
øåííÿ. Çàçâè÷àé ï³ä äàíó êàòå-
ãîð³þ ï³äïàäàþòü êðèâäíèêè, 
ÿê³ â÷èíèëè á³ëüøå äâîõ-òðüîõ 

ïðàâîïîðóøåíü ³ íà öå ñêëàäåí³ 
ïðîòîêîëè. Ìè â òàêîìó âèïàäêó 
ìîæåìî ïîðóøóâàòè ñïðàâó, àëå 
çà îäí³º¿ óìîâè — ìàº áóòè çàÿâà 
â³ä ïîòåðï³ëî¿, ïðî ïðèòÿãíåííÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³. Íà öüîìó ìîìåíò³ á³ëüø³ñòü 
ñïðàâ ãðóçíå. Òóò ìè ïðèìóøó-
âàòè íå ìîæåìî, àëå âèïàäêè º.

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Êðàâ÷óêà, 
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ïðè íàãîä³ 
ïîë³ö³ÿ çàâæäè ³í³ö³þº, òàêîæ ïî-
ñò³éíî ñï³ëêóºòüñÿ ç ïîòåðï³ëèìè. 
Òîìó ùî ÷àñòî æåðòâà íàñèëëÿ 
âàãàºòüñÿ â ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ — 
íà÷å òàê, òðåáà ïîêëàñòè öüîìó 
êðàé, íà÷å í³ — áî øêîäà.

— Ç òàêèìè ìè ïîñò³éíî ï³ä-
òðèìóºìî êîíòàêò, òîìó ùî 
íàøà ðîáîòà — ïîïåðåäèòè ³ 
íå äîïóñòèòè íàñòàííÿ òÿæêèõ 
íàñë³äê³â, — ãîâîðèòü êåð³âíèê 
ñåêòîðó. — Àäæå êîìóñü, ùîá 
ïðèïèíèòè íàñèëëÿ, âèñòà÷àº 
àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³, à õòîñü 
íå ìîæå çóïèíèòèñÿ.

×àñòî æåðòâà íàñèëëÿ 
âàãàºòüñÿ â ïðèéíÿòò³ 
ð³øåííÿ — íà÷å òàê, 
òðåáà ïîêëàñòè öüîìó 
êðàé, íà÷å í³ — áî 
øêîäà

Щорічно в Україні й у Вінниці також з 25 листопада по 10 грудня буде проводитися акція «16 днів 
проти насильства». Вона з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою і прагне привернути 
увагу до проблем:

16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

Çà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ «Íåçàëåæí³ 
ðåã³îíàëüí³ âèäàâö³ Óêðà¿íè». Ó ðàìêàõ 

ðåàë³çàö³¿ ãðàíòîâîãî ïðîºêòó The Women in 
News ç WAN-IFRA. Ïîãëÿäè àâòîð³â 

íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ ç îô³ö³éíîþ 
ïîçèö³ºþ ïàðòíåð³â.

 подолання насильства в сім’ї;
 протидії торгівлі людьми;
 жорстокого поводження з дітьми;

 гендерного насильства;
 забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.

Дати початку та завершення Кампанії вибрані не випадково. Вони створюють символічний 
ланцюжок, поєднуючи 25 листопада — Міжнародний день боротьби з насильством щодо 
жінок і 10 грудня — Міжнародний день прав людини.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

Як швидко вивчити англійську мову?
ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Â Óêðà¿í³ àíãë³éñüêó ìî-
æóòü çàïðîâàäèòè ÿê îô³ö³éíó 

ìîâó ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ?
Âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — 

öå íå ïðîñòî «ïëþñ äî êàðìè», 
à îáîâ’ÿçêîâå óì³ííÿ äëÿ êîæíîãî, 
õòî ïðàãíå ö³êàâî¿ ðîáîòè, êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ òà ã³äíî¿ çàðïëàòè, à â³äòàê 
ñôîðìóâàòè íàä³éíèé òèë äëÿ óêðà¿í-
ñüêèõ çàõèñíèê³â.

Óêðà¿íà äî öèõ ï³ð òàê ³ íå ãîâîðèòü 
àíãë³éñüêîþ. Ìè âèâ÷àºìî àíãë³éñüêó ç 
äèòÿ÷îãî ñàäêà, ïîò³ì â øêîë³ òà ÂÍÇ, 
ðåïåòèòîðè, êóðñè, ïðîõîäèìî îíëàéí-
íàâ÷àííÿ — àëå óíèêàºìî ðîçìîâè, 
êîëè äî íàñ çâåðòàºòüñÿ ³íîçåìåöü. ²ç 
çíàííÿìè àíãë³éñüêî¿ ëþäèíà îòðèìóº 
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³äêðèâàº íàì 
²íòåðíåò, ñâ³òîâ³ ÇÌ², îñâ³òí³ ïðîãðàìè 
òà êóðñè, ì³æíàðîäí³ á³áë³îòåêè òîùî.

Øâèäêî âèâ÷èòè àíãë³éñüêó ìîæëè-
âî — ïîðèíóòè â àíãëîìîâíå ñåðåä-
îâèùå, ãîâîðèòè ÷àñòî, íàñê³ëüêè öå 
ìîæëèâî, ñï³ëêóâàòèñÿ ç íîñ³ÿìè ìîâè, 
ùîäíÿ íàâ÷àòèñü òà ðîçøèðþâàòè ñâ³é 
ñëîâíèêîâèé çàïàñ àêòóàëüíèìè, ñó÷àñ-
íèìè ôðàçàìè.

×è ³ñíóþòü «ìåäæ³ê» ñïîñîáè, ÿê 
øâèäêî, ëåãêî òà íåâèìóøåíî âèâ÷èòè 
³íîçåìíó ìîâó?

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ — íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä, ÿêèé äîáðå â³äîìèé îðãàí³çàö³ºþ 
ðåçóëüòàòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîöåñ³â, 
ä³ëèòüñÿ ïîðàäàìè óñï³øíîãî âèâ÷åííÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè:

Ïîðàäà 1. Ïðàêòèêóé âèâ÷åííÿ ³íî-
çåìíî¿ ùîäíÿ. ×óäîâî âèðîáèòè çâè÷-
êó çàéìàòèñÿ àíãë³éñüêîþ êîæåí äåíü. 
Ñèñòåìàòè÷í³ çàíÿòòÿ ïî 30 õâèëèí 
â äåíü ïðèíåñóòü õîðîøèé ðåçóëüòàò 
äëÿ ïîêðàùåííÿ òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
âîëîä³ííÿ ³íîçåìíî¿.

Ïîðàäà 2. Çàâàíòàæ çàñòîñóíîê äëÿ 
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Âèêîðèñ-
òîâóéòå ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ ç êîðèñòþ, 
íà ïðîñòîðàõ ³íòåðíåòó øèðîêå ðîç-
ìà¿òòÿ çàñòîñóíê³â íà áóäü-ÿêèé ñìàê 
òà ð³âåíü. Ïîãîäüòåñÿ, ùî êîðèñí³øå 
ïîïîâíþâàòè ñâ³é ñëîâíèêîâèé çàïàñ, 

àí³æ ãðàòè ó ìîá³ëüí³ ³ãðè ÷è áåçäóìíî 
ãîðòàòè ñòð³÷êó â ñîöìåðåæàõ.

Ïîðàäà 3. Ï³äïèøèñÿ íà ïîäêàñòè àáî 
êàíàëè ç âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ó ñîöìå-
ðåæàõ ÷è ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ. Åôåêòèâíèé 
òà ïîïóëÿðíèé ìåòîä âèâ÷åííÿ ³íîçåì-
íî¿ — öå ï³äïèñêà â ñîöìåðåæàõ íà íîñ³ÿ 
ìîâè ÷è êàíàë. Ïîäîáàºòüñÿ ãóìîð? Ïî-
ë³òèêà? Âåäåííÿ áëîãó? Ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³? Ï³äïèøèñÿ íà ö³êàâ³ òåìè òà áëîãå-
ð³â, ÿê³ òîá³ ïîäîáàþòüñÿ, ³ ðàçîì ç íèìè 
âèâ÷àé, ïðàêòèêóé, âäîñêîíàëþé ìîâó.

Ïîðàäà 4. ×èòàé ïðîôåñ³éíó ë³òåðàòóðó 
àíãë³éñüêîþ. Õîðîøà àíãë³éñüêà êíè-
ãà — öå í³ ç ÷èì íåçð³âíÿííå çàäîâîëåí-
íÿ, íàòõíåííÿ ³ ïðèâ³ä çàäóìàòèñÿ ïðî 
ùîñü âàæëèâå. Êð³ì òîãî, öå â³äì³ííèé 
ðåñóðñ äëÿ ðîçøèðåííÿ ñëîâíèêîâîãî 
çàïàñó, ðîçâèòêó íàâè÷îê ÷èòàííÿ, çì³ö-
íåííÿ çíàíü ç ãðàìàòèêè é îðôîãðàô³¿. 
Çíàéòè ïðîôåñ³éí³, êîðèñí³ ï³äðó÷íè-
êè ç âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ äëÿ ²Ò-ñôåðè 
ìîæíà íà îñâ³òí³é ïëàòôîðì³ INTITA.

Ïîðàäà 5. Áåðè ó÷àñòü ó English ìàðà-
ôîíàõ. Ìîâíèé ìàðàôîí — öå îíëàéí-
ïðîãðàìà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ó÷àñíèêè âèêî-

íóþòü çàâäàííÿ ó âèçíà÷åíèé òåðì³í. 
Çàçâè÷àé âèêëàäà÷³ àíãë³éñüêî¿, áëîãåðè 
³ êîó÷³ ïðîâîäÿòü òàê³ âèïðîáóâàííÿ 
áåçêîøòîâíî àáî çà íåâåëèêó ïëàòó. 
Ìåòà — ïðîêà÷àòè ð³çí³ ìîâí³ íàâè-
÷êè, çàëåæíî â³ä òåìàòèêè òà òðèâàëîñò³.

Òè òàêîæ ìîæåø âçÿòè ó÷àñòü ó English 
ìàðàôîí³ ÷è áåçêîøòîâíèõ ðîçìîâíèõ 
êëóáàõ â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, 
ñë³äêóþ÷è çà íàøèìè ïîä³ÿìè â ñî-
öìåðåæàõ.

Ïîðàäà 6. Çàðåºñòðóéñÿ íà êóðñ ³í-
òåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
«Deep Dive into English» òà ç ãîëîâîþ 
ïîðèíü â àíãëîìîâíå ñåðåäîâèùå. Êóðñ 
îñîáëèâî êîðèñíèé äëÿ òèõ, õòî õî÷å 
ïîäîëàòè ìîâíèé áàð’ºð, ñï³ëêóâàòè-
ñÿ ç àíãëîìîâíèì êë³ºíòîì ÷è Native 
Speaker àáî ïðîéòè ñï³âáåñ³äó â ³íîçåìíó 
êîìïàí³þ.

Ïîðàäà 7. Ñëóõàé íîâèíè àíãë³éñüêîþ. 
ßêùî íå çàâæäè çíàõîäèø ÷àñ àáè ÷èòà-
òè àíãë³éñüêîþ, à âèìîâó áàãàòüîõ ñë³â 
íåîáõ³äíî øóêàòè ó ñëîâíèêó, ìîæíà 
âèâ÷àòè ³íîçåìíó, ñëóõàþ÷è íîâèíè. 
Çàâæäè ñâ³æà òà àêòóàëüíà ³íôîðìàö³ÿ, 

ÿêà äîçâîëèòü íå ò³ëüêè ïðàêòèêóâàòè 
³íîçåìíó, à é áóòè â êóðñ³ îñòàíí³õ ïî-
ä³é òà íîâèí.

Âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè âèìàãàº 
áàãàòî ÷àñó òà òåðï³ííÿ, àëå öå ìîæíà 
óð³çíîìàí³òíèòè ö³êàâèìè òà åôåê-
òèâíèìè ñïîñîáàìè. Ãðàéòå â ³ãðè, 
ðîçâ’ÿçóéòå êðîñâîðäè, ñï³âàéòå ï³ñí³, 
÷èòàéòå êîì³êñè àíãë³éñüêîþ, â³äâ³äóéòå 
êóðñè, ïåðåãëÿäàéòå ô³ëüìè ³ íå õâè-
ëþéòåñÿ íàäòî ùîäî ïîìèëîê, àäæå 
íà ïîìèëêàõ â÷àòüñÿ!

Á³ëüøå ìîæëèâîñòåé âèâ÷àòè Àíãë³é-
ñüêó ìîâó åôåêòèâíî: 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

БЛОГ

505712

505227

ОЛЬГА ЮРКОВА, МЕДІАЕКСПЕРТКА

Найбільше мене дивує, що на дев’ятому році 
війни люди, які ніби мали б розуміти, що таке 
пропаганда і ІПСО, обговорюють неперевірену 
інформацію так, ніби вона перевірена.
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Ìàðãàðèòà Ïîë³ùóê ³ç ñåëà 
Ïàâë³âêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïè-
øàºòüñÿ òèì, ùî ¿¿ áàòüêî, ùîéíî 
ðîçïî÷àëàñÿ øèðîêîìàñøòàáíà 
â³éíà, ï³øîâ äî â³éñüêà. Ä³â÷èí-
êà é ñàìà çì³íèëà ñâî¿ ñóêåíêè 
íà îäÿã ó ñòèë³ ì³ë³òàð³ òà çàõî-
äèëàñÿ äîïîìàãàòè â³éñüêîâèì.

Ó ñâî¿ 9 ðîê³â öÿ ìàëåíüêà ïà-
òð³îòêà, ÿê ïèøå ðåñóðñ Àðì³ÿ.

²íôîðì, ñïðîìîãëàñÿ ç³áðàòè âæå 
ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íà ÿê³ 
äëÿ ðîçâ³äóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ïðè-
äáàëè é ïåðåäàëè áåçï³ëîòíèé 
ë³òàëüíèé àïàðàò òà àâòîìîá³ëü.

Ïî÷àëîñÿ ç «â³éñüêîâîãî» îäíî-
ñòðîþ ä³â÷èíêè òà ïàðîëþ «ïà-
ëÿíèöÿ», áåç ÿêîãî í³õòî íå ì³ã 
çàéòè äî ¿õíüî¿ õàòè. Òà ³ãðè ³ãðà-
ìè, àëå Ìàðãàðèòà âèð³øèëà ä³-
ÿòè ñåðéîçíî.

— Îäíîãî äíÿ öå ìàëåíüêå ÿí-

ãîëÿòêî çðîçóì³ëî, ùî ìîæå äî-
ïîìîãòè íàøèì âîÿêàì íà ôðîí-
ò³, — êàæå Ñâ³òëàíà Ë³ðíèê, çà-
ñòóïíèê êîìàíäèðà ÷àñòèíè, 
â ÿê³é ïðîõîäèòü ñëóæáó áàòüêî 
Ìàðãàðèòè, ðÿäîâèé Ïàâëî Ïîë³-
ùóê. — Òîä³ Ìàðãàðèòà ïîñòàâèëà 
ïåðåä ñîáîþ ìåòó, ÿê âîíà ãîâî-
ðèòü, «ñòàòè íà îáîðîíó íàøî¿ 
êðà¿íè» ³ ðîçïî÷àëà çá³ð êîøò³â 
íà äðîí äëÿ ÇÑÓ.

Òàê ó ìàãàçèíàõ ñåëà Ïàâë³â-

êà ç’ÿâèëèñÿ ñêðèíüêè äëÿ çáîðó 
êîøò³â íà ï³äòðèìêó ÇÑÓ. Ï³ä-
òðèìàëà ñâîþ îíóêó é áàáóñÿ, ÿêà 
ìåøêàº ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ — 
æ³íêà îðãàí³çóâàëà çá³ð êîøò³â 
ó ñâîºìó ì³ñò³.

Ä³â÷èíêà ðàä³ëà êîæí³é ãðèâí³ 
³ êîëè íåîáõ³äíà ñóìà ó 100 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü áóëà ç³áðàíà, ùàñ-
òþ Ìàðãàðèòè íå áóëî ìåæ. Íà-
ñòóïíèì êðîêîì ó ðàòí³é ñïðàâ³ 
Ìàðãàðèòè Ïîë³ùóê ñòàâ çá³ð óæå 

200 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ïðèäáàííÿ 
àâòîìîá³ëÿ äëÿ â³éñüêîâèõ. Ä³-
â÷èíêà ³ç çàâçÿòòÿì ïðèñòóïèëà 
äî öüîãî çáîðó. ² îñü íåùîäàâíî 
àâò³âêà, çàâàíòàæåíà íåîáõ³äíèìè 
äëÿ â³éñüêîâèõ ðå÷àìè, âèðóøèëà 
íà ïåðåäîâó ³ âæå âèêîíóº áîéîâ³ 
çàâäàííÿ â îäí³é ³ç íàéãàðÿ÷³øèõ 
òî÷îê. Íó, à ìàëåíüêà ïàòð³îò-
êà íå çáèðàºòüñÿ çóïèíÿòèñÿ é 
ì³ðêóº íàä ïëàíàìè ùîäî ìàé-
áóòíüî¿ äîïîìîãè ÇÑÓ.

Донька захисника зібрала 300 тисяч гривень 
на дрон та автівку для розвідників

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Íèí³ Ïàðàñêà 
²âàí³âíà ïðîæèâàº 
ç íàéìîëîäøîþ 
ñâîºþ äî÷êîþ Ë³-

ä³ºþ ó Õì³ëüíèêó. À äî ñòà ðîê³â 
âîíà îáõîäèëàñÿ áåç äîïîìîãè, 
æèëà ó ñåë³ Äóìåíêè. Òàê êàæå 
äî÷êà áàáóñ³ Ë³ä³ÿ.

— Ìàìà ó ñòî ðîê³â ùå é íà ãî-
ðîä âèõîäèëà, — äîäàº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Ñóñ³ä ó ñåë³ âåñü ÷àñ 
ãîâîðèâ íàì, êîëè ïðè¿æäæàëè 
â ãîñò³, ùî íà áàáóñþ Ïàðàñêó 
ìîëèòèñÿ òðåáà, ÿê íà ³êîíó. 
Ñâî¿ ñëîâà ïîÿñíþâàâ òàê: «Öÿ 
æ³íêà í³êîãî íå îáðàçèëà, í³ ïðî 
êîãî íå ñêàçàëà ïîãàíîãî ñëîâà. 
Íå çíàþ, ÷è º ùå òàêà ëþäèíà, 
ÿêà á íå õîò³ëà ïîãîâîðèòè ïðî 
³íøèõ».

— ß äóìàþ, ùî öÿ ìàìèíà äî-
áðîòà º îäíèì ³ç ñåêðåò³â òîãî, ùî 
äîëÿ äàëà ¿é äîâãîãî â³êó, — ïðî-
äîâæóº ïàí³ Ë³ä³ÿ. — Àëå æ äîáðî-
òà, öå òàêà ñîá³ êàòåãîð³ÿ. Õòîçíà, 
÷è çì³öíþº âîíà çäîðîâ’ÿ? Çàòå 
ÿ òî÷íî çíàþ, ùî ìè âñ³ ëþáèìî 
ñâîþ áàáóñþ çà ¿¿ äîáðå ñåðöå ³ 
¿¿ ëþäÿí³ñòü. Òîìó äî íå¿ çàâæäè 
ïðèõîäÿòü ó ãîñò³ ð³äíÿ. Áî áàáóñÿ 
í³ íà êîãî ç íàñ íå ñêàçàëà ïî-
ãàíîãî ñëîâà. Óñ³ ìè â íå¿ ð³äí³, 
çîëîò³, íàéêðàù³.

СНІДАНОК ЩОДНЯ 
ОДНАКОВИЙ

Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèöþ ïðî 
òå, çàâäÿêè ÷îìó ¿¿ ìàìà ïðîæèëà 

ïîíàä ñòî ðîê³â. Æ³íêà êàæå, ùî 
òåæ íå ðàç äóìàëà ïðî ö³ ñåêðåòè 
äîâãîë³òòÿ. Àëå ÷è º âîíè íà-
ñïðàâä³?

Âçÿòè, äëÿ ïðèêëàäó, õàð÷ó-
âàííÿ.

— Ìàìà ¿ñòü òå ñàìå, ùî é 
ìè, ùî é ³íø³ ëþäè, òî ÿêèé 
òóò ñåêðåò? — êàæå Ë³ä³ÿ. — Õ³áà 
ùî êàâó ïðîñèòü êîæíîãî ðàíêó. 
ß âæå é íå çàïèòóþ, ùî íà ñí³-
äàíîê, áî é òàê çíàþ, ùî ìàìà, 
êîëè ïðîêèíåòüñÿ, íàãàäàº ìåí³, 
ùîá ïðèãîòóâàëà ¿é êàâó. Ùî á 
íå çàïðîïîíóâàëà, à âîíà íå çà-
áóâàº íàãàäàòè: «Ïðèãîòóé ìåí³, 
äèòèíî, êàâó». ² òàê óæå áàãàòî 
ðîê³â.

ßêùî çàðàç ïîøóêàòè â ²í-
òåðíåò³ ïóáë³êàö³¿ ïðî êàâó, 
òî çíàéäåìî êóïó ïîðàä ïðî 
öåé íàï³é. Ïðè÷îìó âîíè áóäóòü 
ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³. Îäí³ 
ñïåö³àë³ñòè ñòâåðäæóâàòèìóòü, 
ùî êàâà øêîäèòü çäîðîâ’þ, ùî 
ç òàêèì íàïîºì òðåáà áóòè îáå-
ðåæíèì. Îñîáëèâî ëþäÿì ñòàð-
øîãî â³êó. ²íø³, íàâïàêè, ãîâî-
ðèòèìóòü ïðî êîðèñòü â³ä êàâè.

— Ò³, õòî ïèøå, ùî êàâà øêî-
äèòü îðãàí³çìó, íåõàé ðîçêàæóòü 
ïðî öå íàø³é áàáóñ³, — ãîâîðèòü 
äî÷êà äîâãîæèòåëüêè. — ß æ 
íå âèãàäóþ: êîæåí ðàíîê ìàìà 
ïðîñèòü êàâó. Ãîòóþ íàï³é ³ç ðîç-
÷èííîãî ïîðîøêà. Äî êàâè ùå 
áóëî÷êà. Àëå öå íå âåñü ñí³äàíîê.

Ó äåíü íàøî¿ ðîçìîâè ïàí³ 
Ë³ä³ÿ ïðèãîòóâàëà ìàì³ ùå íà-
ëèñíèêè ç âèøíÿìè. Íà îá³ä ìàâ 
áóòè ðèñîâèé ñóï ç ï³âíèêîì.

ßêîñü äî÷êà çàïèòàëà ìàìó, 
÷îìó âîíà ïðîñèòü ñàìå êàâó, 
à íå ÷àé ÷è óçâàð?

Áàáóñÿ â³äïîâ³ëà, ùî ¿é êàâà 
íå ò³ëüêè äî ñìàêó. Ï³ñëÿ òàêîãî 
íàïîþ äîâãîæèòåëüêà ïî÷óâà-
ºòüñÿ äîáðå. ßêùî òàê, òî ÷îìó 
íå ïðîñèòè ñàìå êàâó? Íàâ³òü 
êîëè ï’º ÷àé, êàæå, ùî êàâà âñå 
îäíî á³ëüøå äî ñìàêó.

Ìàáóòü, öå îñîáëèâ³ñòü îðãà-
í³çìó ëþäèíè, ââàæàº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. Ñàìà ïàí³ Ë³ä³ÿ íå ìàº 
òàêîãî âåëèêîãî áàæàííÿ, ÿê 
ó ìàìè, ïèòè êàâó. Òèì ïà÷å, 
ùîá ðîáèòè öå êîæíîãî ðàíêó… 
Í³, öå íå äëÿ íå¿.

— ßêáè õòîñü ç ìåäèê³â âçÿâ-

ñÿ, òî ì³ã áè íàïèñàòè íàóêîâó 
ðîáîòó ïðî âïëèâ êàâè íà äîâ-
ãîë³òòÿ, — óñì³õàºòüñÿ ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Â ïðèíöèï³ òåìà 
ðîáîòè ñïðàâä³ ö³êàâà ³ òàêèì 
ñàìî ö³êàâèì ìîãëî á áóòè äî-
ñë³äæåííÿ.

Ñëîâîì, øóêàòè ñåêðåò äîâ-
ãîë³òòÿ ó õàð÷àõ, ÿê³ ñïîæèâàº 
104-ë³òíÿ æ³íêà, íàâðÿä ÷è ìîæ-
íà. Äî ñòîëó ¿é ïîäàþòü òàê³ ñàì³ 
ñòðàâè, ÿê³ ñïîæèâàº ¿¿ ð³äíÿ, 
³íø³ ëþäè.

Ìîæëèâî, ïðè÷èíà ó ñïîñîá³ 
æèòòÿ?

НІКОЛИ НЕ СИДІЛА, СКЛАВШИ 
РУКИ

— Æèòòÿ ó ìàìè áóëî íåïðî-
ñòå, à òî÷í³øå, âàæêå, òîìó øó-
êàòè òóò ñåêðåò äîâãîë³òòÿ òåæ 
íå äîâîäèòüñÿ, — ãîâîðèòü äî÷êà 
äîâãîæèòåëüêè ïàí³ Ë³ä³ÿ.

«КОЖНОГО РАНКУ ПРОСИТЬ КАВУ». 
СЕКРЕТИ БАБУСІ, ЯКІЙ 104 РОКИ
Найстарша серед нас  Парасці 
Сторожук уже 104 роки. Вона найстарша 
серед 1,6 мільйона жителів області. Як 
вдалося жінці дожити до ста, та ще й 
переступити межу у наступне століття?

Íàðîäèëàñÿ ìàéáóòíÿ äîâãî-
æèòåëüêà ó áàãàòîä³òí³é ñ³ì’¿. 
Íà ñâ³ò ç’ÿâèëàñÿ ó âæå çãàäà-
íîìó ñåë³ Äóìåíêè. Ïðàöþâàëà 
ó ì³ñöåâîìó êîëãîñï³. Âñÿ ðîáî-
òà ðó÷íà: ñàïàòè áóðÿêè, êîïàòè, 
âàíòàæèòè íà ìàøèíè…

Íå ìîæíà íàçâàòè òîé ÷àñ ñïî-
ê³éíèì. Ëþäè òðèâîæèëèñÿ â³ä 
òàê çâàíèõ ðåôîðì ðàäÿíñüêî¿ 
âëàäè: ðîçêóðêóëåííÿ, êîëåêòè-
â³çàö³ÿ, âèãíàííÿ ç ñåëà òèõ, êîãî 
íàçèâàëè êóðêóëÿìè. À ïîò³ì 
ãîëîä, â³éíà. Ó ¿õí³é ñ³ì’¿ áóëè 
âòðàòè, ã³ðêî îïëàêóâàëà ð³äíèõ 
ëþäåé, íå ðàç ñåðöå ðâàëîñÿ â³ä 
áîëþ ³ ðîçïà÷ó, â³ä áåçâèõîä³.

— Õ³áà òàêà îáñòàíîâêà, 
òàê³ ñòðàøí³ ïîä³¿ äîäàâàëè 
çäîðîâ’ÿ? — çàïèòóº ïàí³ Ë³-
ä³ÿ. — Çâè÷àéíî, í³. Íàâïàêè, 
â³äáèðàëè éîãî, çìóøóâàëè âè-
æèâàòè ó ñêðóòí³ ÷àñè.

Ð³äí³, ÿê³ çíàþòü ³ñòîð³þ æèòòÿ 
ïàí³ Ïàðàñêè, íå ðàç äèâóþòüñÿ, 
ñëóõàþ÷è òó ÷è ³íøó ³ñòîð³þ ç ¿¿ 
á³îãðàô³¿. ßê æ³íêà çìîãëà âè-
ñòîÿòè? Äå âçÿëà ñèëè?

Íèí³ çíîâó â³éíà. ² áàáóñÿ 
ïðîñèòü ó Áîãà ìèðó, ïðîñèòü, 
ùîá ¿¿ âíóê, ÿêèé íèí³ çàõèùàº 
ð³äíó çåìëþ, æèâèì ïîâåðíóâñÿ 
äîäîìó. À öå òåæ òðèâîãà äëÿ 
¿¿ ñåðöÿ.

НА СТО РОКІВ ПОЗДОРОВИЛИ 
СТО ГОСТЕЙ

Ó ïàí³ Ïàðàñêè ³ ¿¿ ÷îëîâ³êà Ïå-
òðà áóëî ñåìåðî ä³òåé. Íà æàëü, 
îäèí ñèíî÷îê ïîìåð ùå ìàëèì, 
êîëè éîìó áóëî 12 ðîê³â. Ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ óòî÷íþº, ùî ïðè÷èíîþ 
ñìåðò³ ñòàëî çàïàëåííÿ ëåãåíü.

Ùå îäíà ã³ðêà âòðàòà ñìåðòü 
äî÷êè, àëå óæå ó ñòàðøîìó â³ö³. 
Â³ðó, òàê çâàëè æ³íêó, çâåëà ç³ 
ñâ³òó íåâèë³êîâíà íåäóãà.

Íèí³ çàëèøèëîñÿ ó äîâãîæè-
òåëüêè òðè äîíüêè ³ äâîº ñèí³â.

¯õíÿ ñ³ì’ÿ ìàº îäíó îñîáëèâ³ñòü: 
óñ³ ä³òè çäîáóëè âèùó îñâ³òó.

— Òàòî äóæå õîò³â, ùîá ìè 
â÷èëèñÿ, ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ë³ä³ÿ. — 
Òî÷í³øå, ó íüîãî áóëî äâà âåëèê³ 
áàæàííÿ. Êð³ì çäîáóòòÿ îñâ³òè, 
÷àñòî ïðîñèâ íàñ æèòè äðóæíî. 
Ìè éîãî äîñëóõàëèñÿ. Âñ³ çäîáóëè 
îñâ³òó ³ âñ³ æèâåìî äðóæíî. ßê 
êàæóòü, ÷îðíà ê³øêà íå ïðîá³ãàëà 
ì³æ íàìè. Òàê ñàìî ëàäÿòü ì³æ 
ñîáîþ íàø³ ä³òè, âíóêè. Íåäàðìà 
ó áàáóñ³ çàâæäè áàãàòî ãîñòåé. ² 
íå ò³ëüêè íà ¿¿ äåíü íàðîäæåííÿ. 
Ïðî îäèí äåíü íàðîäæåííÿ õî-
÷åòüñÿ çãàäàòè îñîáëèâî. Íà ñòî 
ðîê³â íàøó ìàìó ïðèâ³òàëè ñòî 
ãîñòåé.

Ñò³ë çàâæäè íàêðèâàëè 
íà ïîäâ³ð’¿.

— Ми звернули увагу на те, що 
кожного разу на мамин день на-
родження, 20 жовтня, була гарна 
погода, — каже пані Лідія. — Усі при-
ходили з квітами. Бо знаємо, що 
іменинниця дуже любить квіти. Їх 
багато росло біля її будинку в селі.
Стосовно освіти, про яку уже зга-
дували, співрозмовниця уточнила, 
що вона закінчила Вінницький пе-
дагогічний інститут, вчителювала 

33 роки. Дві її сестри Надія і Марія 
мають дипломи Вінницького тор-
говельно-економічного інституту.
Брати обрали фах правоохорон-
ців: Василь навчався у міліцейській 
академії у Києві, а Михайло у Ки-
шиневі.
Найбільше багатство довгожитель-
ки її рідня: крім згаданих трьох до-
нечок і двох синів, яких щоразу 
обіймає, коли навідуються у гості, 

має ще 43 (!) внуки і правнуки.
Зичимо усім їм стільки ж років 
прожити, як і їхня бабуся-довго-
жителька. Є з кого брати приклад! 
А Парасці Іванівні Сторожук — йти 
на рекорд. Продовжувати дода-
вати до своїх 104-х нових років!
До речі, у Пенсійному фонді облас-
ті повідомили, що серед пенсіоне-
рів області нема людини, старшої 
від Параски Сторожук.

Має 43 внуки і правнуки

Äîâãîæèòåëüêà 
ïðîñèòü ó Áîãà ìèðó, 
ïðîñèòü, ùîá ¿¿ âíóê, 
ÿêèé íèí³ çàõèùàº 
ð³äíó çåìëþ, æèâèì 
ïîâåðíóâñÿ äîäîìó

До ста років Параска Іванівна обходилася без допомоги. 
Жила в селі Думенки. Нині проживає в дочки у Хмільнику
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äàþòü â³äñ³÷ ðîñ³ÿíàì — Ãåðî¿â 
Ïîë³ö³¿, Ãåðî¿â Íàöãâàðä³¿, Çà-
õèñíèê³â Íåáà.

À ÿêùî çàì³íèëè íàçâó âóëè-
ö³ — òðåáà ì³íÿòè äîêóìåíòè? 
«Ïðîïèñêó» â ïàñïîðò³ çì³íþâàòè 
íå ïîòð³áíî. Ïåðåðåºñòðàö³ÿ ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ ëþäèíè ìîæå â³ä-
áóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ çàì³íè ïàñïîðòà, 

âêëåþâàííÿ íîâèõ ôîòîêàðòîê, 
çì³íè ïð³çâèùà òîùî, òîáòî êîëè 
â ëþäèíè âèíèêàº ïîòðåáà.

ÔÎÏè ³ þðèäè÷í³ îñîáè, ç 
âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, ìîæóòü çàì³-
íèòè ñòàðó íàçâó âóëèö³ íà íîâó 
ó ñâî¿õ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíòàõ.

Âëàñíèêè íåðóõîìîñò³ íå çîáî-
â’ÿçàí³ çì³íþâàòè àäðåñó ì³ñöå-

ïåðåáóâàííÿ ñâîãî ìàéíà, ÿêùî 
â³äáóëàñÿ çì³íà íàçâè âóëèö³. 
Îäíàê öå òðåáà áóäå çðîáèòè 
ïðè ïðîäàæó, óñïàäêóâàíí³, äà-
ðóâàíí³ — â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» 
ëþäèíà îòðèìóº äîâ³äêó ïðî ïå-
ðåéìåíóâàííÿ âóëèö³, íîòàð³óñ 
ðåºñòðóº, âèäàº äîêóìåíò âæå 
çà íîâîþ íàçâîþ âóëèö³.

СКЛАЛИ СПИСОК СТАРИХ ТА 
НОВИХ НАЗВ ВУЛИЦЬ ВІННИЦІ
Зміни на часі  Минув понад місяць, 
як у Вінниці перейменували більш як 
160 вулиць, провулків, площ. Але, читаючи 
повідомлення про відключення світла, 
часто замість звичних адрес бачимо 
незрозумілі назви. Тому ми склали таблицю 
зі старими й новими назвами, щоб вам 
було простіше призвичаїтися до новацій

ВУЛИЦІ, ЯКІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ З РОСІЄЮ
Стара назва Нова назва

1905 року (вулиця, провулок) Лівобережна

8 Березня (площа) Царина

8 Березня (вулиця, провулок) Славетна

Академіка Павлова (вулиця) Івана Дзюби

Баженова (вулиця) Дмитра Білоконя

Бестужева (вулиця, провулки) Миколи Хвильового

Блока (вулиця) Героїв Поліції

Ватутіна (вулиця, провулок) Левка Лук’яненка

Воїнів-Інтернаціоналістів (вулиця) Політехнічна

Гагаріна (площа) Калічанська

Гагаріна (вулиця, провулок, проїзд) Шереметка

Гастелло (вулиця) Василя Гречулевича

Герцена (вулиця, провулок) Яна Засідателя

Гладкова (вулиця) Соняшникова

Глінки (вулиця, 1-й провулок) Мирослава Скорика

Глінки (3-й провулок) Олександра Немченка

Гончарова (вулиця) Олени Теліги

Грибоєдова (вулиця, провулок) Георгія Нарбута

Дєкабристів (вулиця) Олекси Довбуша

Добролюбова (вулиця, провулок) Романа Шухевича

Достоєвського (вулиця) Уласа Самчука

Єрмака (вулиця) Антона Листопада

Жуковського (вулиця, провулок) Ісмаїла Гаспринського

Петра Запорожця (вулиця) Запорізька

Карбишева (вулиця, провулки, тупик) Скіфська

Карбишева (1–3-й проїзди) Юрія Левади

Каховського (вулиця, провулок) Василя Барки

Ковпака (вулиця) Анатолія Черниша

Костянтиновича (вулиця, провулки) Болгарська

Короленка (вулиця) Михайла Малишенка

Кошового (вулиця, провулок) Святослава Хороброго

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç ïî÷àòêó ðî-
ñ³éñüêîãî íàñòóïó, 
ï³ñëÿ 24 ëþòîãî, 

ó Â³ííèö³, ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ, 
ïî÷àëè ïðèáèðàòè ðîñ³éñüê³ íà-
çâè âóëèöü ³ ïëîù. Òå, ùî ïî-
æàë³ëà äåêîìóí³çàö³ÿ, ïî÷àëè 
çàì³íþâàòè ç ö³º¿ âåñíè.

Îäíèì ð³øåííÿì ñåñ³¿ ì³ñü-
êðàäè 30 âåðåñíÿ çàì³íèëè àæ 
161 òîïîí³ì äëÿ âóëèöü, ïðî¿çä³â, 
ïðîâóëê³â, ïëîù ³ áóëüâàð³â. Â³ä-
òàê âóëèöÿì ïîâåðòàþòü ³ñòîðè÷í³ 

Крилова (провулок) 3-й провулок Замковий

Кузнецова (вулиця) Джеймса Мейса

Кутузова (вулиця, провулок) Братів Котенків

Лавреньова (вулиця) Надії Суровцової

Лермонтова (вулиця, провулки, тупик) Євгена Чикаленка

Разіна (провулок) 5-й провулок Євгена Чикаленка

Ломоносова (вулиця, провулки) Миколи Костомарова

Лютневої революції (вулиця) Крутнів Яр

Макаренка (вулиця) Тетяни Яблонської

Максимовича (вулиця, проїзди) Праведників Світу

Маміна-Сибіряка (вулиця, бульвар) Івана Світличного

Матросова (вулиця, провулки, проїзд) Василя Сліпака

Анастасії Медвідь (вулиця) Підлісна

Міліційна (вулиця) Князя Володимира

Мічуріна (вулиця, провулок) Діонісія Міклера

Мічуріна (проїзд) проїзд 4-й Івана Пулюя

Молодогвардійська (вулиця, провулки) Софії Русової

Гната Мороза (вулиця) Юрія Іллєнка

Маяковського (вулиця, 1-й провулок, тупик) Синьоводська

Морозової (вулиця, провулки, 1-й проїзд) Насті Присяжнюк

Московська (вулиця) Маріупольська

Москаленка (вулиця, провулок) Генерала Григоренка

Москвіна (вулиця, провулки, тупик) Гната Танцюри

Нахімова (вулиця, провулки, тупики) Ґданська

Некрасова (вулиця) Героїв Нацгвардії

Невського (вулиця) Вацлава Гавела

Немировича-Данченка (вулиця, проїзд) Володимира Даценка

Новікова (вулиця) Олексія Зінов’єва

Парк Дружби народів Вишенський

Писарєва (вулиця) Олександри Бурбелло

Пестеля (вулиця, провулки) Олександра Лотоцького

Покришкіна (вулиця, провулок) Марії Приймаченко

Понєдєліна (вулиця) Сенатора Маккейна

Пугачова (вулиця, провулок) Паневежиська

Пушкіна (вулиця) Григорія Сковороди

Григорія Сквороди (вулиця) тупик Підлісний (техічне 
уточнення)

Рилєєва (вулиця) Василя Хмелюка

Рилєєва (1-й провулок) тупик Ґрохольських

Рилєєва (2-й провулок) Леоніда Глібова

Салтикова-Щедріна (вулиця, провулок) Михайла Драгоманова

Серафимовича (вулиця) Василя Сильвестрова

Сергєєва-Ценського (вулиця, провулок) Семена Олійничука

Смирнова (вулиця, провулок) Барвиста

Станіславського (вулиця, проїзд) Павла Корнелюка

Станіславського (провулок) Олександра Божка

Суворова (вулиця) Миколи Стаховського

Валентини Терешкової (вулиця) Тетяни Кошиць

Талаліхіна (вулиця, провулок) Остапа Вишні

Толбухіна (вулиця, провулок) Євгена Сверстюка

Тимірязєва (вулиця) Захисників Неба

Тургенєва (провулок) Приєднаний до провулку 4-го 
Данила Нечая

Гліба Успенського (вулиця) Євгена Коновальця

Ушакова (вулиця, провулок) Василя Кричевського

Цимлянська (вулиця) Кальницька

Ціолковського (вулиця, провулок) Василя Симоненка

Чайкіної (вулиця) Дьогтянецька

Чехова (вулиця) Гетьмана Мазепи

Івана Мазепи (вулиця) проїзд 8-й Автомобілістів 
(технічне уточнення)

Ширшова (вулиця, провулки) Варшавська

Шмідта (вулиця) Казимира Малевича

Щукіна (вулиця, провулок) Ярослава Нємеца

íàçâè. Íàïðèêëàä, ïëîùà Ãàãà-
ð³íà — òåïåð ïëîùà Êàë³÷àíñüêà 
(íà ÷åñòü ðèíêó Êàë³÷à, ùî òóò ³ñ-
íóâàâ äî ïîáóäîâè Óí³âåðìàãó — 
àâò.); âóëèöÿ Çàïîðîæöÿ ñòàëà 
Çàïîð³çüêîþ; âóëèöÿ ³ ïðîâóëêè 
Êîñòÿíòèíîâè÷à — Áîëãàðñüêîþ.

Òàêîæ º ñ³ì ïåðñîíàëüíèõ 
ïðèñâÿò çàãèáëèì ãåðîÿì ó ðî-
ñ³éñüêî-óêðà¿íñüê³é â³éí³. Âóëèö³ 
Â³ííèö³ íîñÿòü ³ìåíà Áðàò³â Êî-
òåíê³â, Äìèòðà Á³ëîêîíÿ, Àíàòî-
ë³ÿ ×åðíèøà, Âîëîäèìèðà Äà-
öåíêà, Îëåêñ³ÿ Ç³íîâ’ºâà, Ïàâëà 
Êîðíåëþêà, Îëåêñàíäðà Áîæêà.

Òðè âóëèö³ ïåðåíàçâàëè 
íà ÷åñòü ñèëîâèõ ñòðóêòóð, ùî 

Донедавна у Вінниці на Старому Місті була вулиця Московська. З початком великої війни 
її перейменували на честь міста-героя Маріуполя

МАРІЯ ЛЄХОВА, RIA, (063)6951124

Íà Â³ííè÷÷èí³ âèêðèëè «ðîç-
êîíñåðâîâàíîãî» àãåíòà ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ãåíøòàáó çñ ðô 
(á³ëüø â³äîìîãî ÿê ÃÐÓ). 

ßê ³íôîðìóº Óïðàâë³ííÿ ÑÁ 
Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
ñàìå çà «íàâîäêîþ» öüîãî ÷îëîâ³-

êà îêóïàíòè ïëàíóâàëè çä³éñíèòè 
ñåð³þ ïðèö³ëüíèõ ðàêåòíèõ óäàð³â 
ïî åíåðãîãåíåðóþ÷èõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ îáëàñò³.

Ó ïðåññëóæá³ ïðîêóðàòóðè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ çàçíà÷àþòü, ùî 
çàòðèìàíèé 71-ð³÷íèé æèòåëü 
Æìåðèíêè. 

«Çà äàíèìè ñë³äñòâà, ï³äîçðþ-

âàíèé óìèñíî ³ äîáðîâ³ëüíî ïî-
ãîäèâñÿ âèêîíóâàòè çàâäàííÿ 
ñïåöñëóæá ðô ç³ çáèðàííÿ òà 
ïåðåäà÷³ ¿ì ³íôîðìàö³¿ ùîäî 
äèñëîêàö³¿, ÷èñåëüíîñò³, îçáðî-
ºííÿ, ìàðøðóò³â ïåðåñóâàííÿ ñèë 
òà çàñîá³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè, 
à òàêîæ â³äîìîñòåé ïðî îá’ºêòè 
êðèòè÷íî¿ òà öèâ³ëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ì. Æìåðèíêè, — êà-
æóòü ó ïðîêóðàòóð³. — Ç îñîáèñ-
òîãî ëèñòóâàííÿ ï³äîçðþâàíîãî 
ç íåâñòàíîâëåíîþ îñîáîþ, ÿêà 
íàçâàëàñÿ ñï³âðîá³òíèêîì ãðó 
ãø çñ ðô, â³äîìî, ùî çà ãðîøî-
âó âèíàãîðîäó â³í çîáîâ’ÿçóâàâñÿ 
íàäñèëàòè «êóðàòîðó» ôîòî, â³äåî 
òà ³íøó çàïèòóâàíó ³íôîðìàö³þ. 

Íàäàë³ íèì áóëî ïåðåäàíî äàí³ 
ïðî ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îðãàí³â 
âëàäè, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà åíåðãåòèêè, 
çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ç ôîòî-
äîêàçàìè òà ãåîì³òêàìè».

×îëîâ³êó çàãðîæóº ï’ÿòíàäöÿòü 
ðîê³â àáî äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ ç êîíô³ñêàö³þ ìàéíà.

Пенсіонер зі Жмеринки «наводив» російські ракети
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

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)

Кошеня на ім’я Гав
Пригодницька казка
26.11, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Повчальна історія
27.11, поч. об 11.00 та 13.00
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Вона сказала
Драма. 23.11, поч. о 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 
20.30
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)

Після. Довго і Щасливо
Драма. 23.11, поч. о 12.10, 16.30
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 23.11, поч. о 10.00, 11.00, 13.10, 14.10, 
14.50, 16.20, 17.20, 18.00, 19.30, 20.30
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
У прямому ефірі
Трилер. 23.11, поч. о 10.30
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Чорний Адам
Фантастика. 23.11, поч. о 13.10, 17.50, 20.20
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Мій домашній крокодил
Пригоди. 23.11, поч. об 11.00, 15.40, 20.00
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація
23.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Меню
Трилер. 23.11, поч. о 10.00, 14.20, 18.40, 20.50
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050)
Тато може!
Комедія. 23.11, поч. о 12.40, 21.10
З 24.11 довідка за тел. (096)00035050))

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

Коаті: Легенда джунглів
Анімація. 23.11, поч. о 10.00, 12.00
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 23.11, поч. о 17.30
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 23.11, поч. о 14.00, 15.40
24.11–29.11, поч. о 16.00
Незвичайний світ
Анімація. 24.11–30.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Область героїв
На реальних подіях
24.11–30.11, поч. о 18.00

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

Меню
Трилер
23.11, поч. о 12.30, 14.40, 16.45, 18.50
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Вона сказала
Драма
23.11, поч. о 13.50, 18.30
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн
23.11, поч. о 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація
23.11, поч. о 12.50, 15.10
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Коаті: Легенда джунглів
Анімація
23.11, поч. о 12.00
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
У прямому ефірі
Трилер
23.11, поч. о 14.30
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Чорний Адам
Фантастика
23.11, поч. о 18.45
З 24.11 довідка за тел. 0800308111)
Мій домашній крокодил
Пригоди
23.11, поч. о 12.20, 16.40
З 24.11 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» продовжує свою 
роботу у Вінниці до 25 грудня
Виставка вухастих та пухнастих «Братик-Кро-
лик»  — це різноманіття породистих і декоратив-
них 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 насолоди-
тися знайомством з братами нашими меншими!
Коли: З 21 жовтня по 25 грудня
Час роботи виставки: Щоденно з 10:00 до 20:00, 
без перерв!
Адреса виставки: ТРЦ “Plaza Park”, вул. Келець-
ка, 121.
Вартість квитків:
— Дорослий — 70 грн
— Дитячий, студентський, пенсійний — 60 грн
— До 3-х років безкоштовно
Телефони для довідок: 095–7-120–777, 068–
247–93–94.

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». Безкоштовна доставка 
квитків за тел.: (098)101 00 63, (093)101 00 63.

Женя Галич 3 грудня. 
Акустична програма
Женя Галич, фронтмен рок-
гурту O.Torvald, третього 
грудня о 19.00 у «Royal pub» 
з особливим акустичним 
концертом у Вінниці! Всіх 

вразить неповторна атмосфера й унікальна мож-
ливість послухати улюбленого артиста на відстані 
витягнутої руки! Ви вперше почуєте хіти O.Torvald 
у винятковому акустичному звучанні, а окремим 
сюрпризом стануть авторські пісні й вірші Жені Га-
лича, які раніше ніде не звучали! Буде надзвичайно 
красиво! Квитки - 300 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у Royal pub, 
театрі ім. Садовського, готелі «Франція», «Артинов», 
«CHERDAK», магазинах «Rockn-Roll», «Мобі Дік», 
«Aladdin», центрі «Origami».  Безкоштовна доставка 
квитків за тел.: (098)101 00 63, (093)101 00 63.

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». Безкоштовна доставка квитків за тел.: (098)101 
00 63, (093)101 00 63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

27 грудня «Про що 
мовчать чоловіки»
Особлива вистава, на 
яку варто йти з коханою 
половинкою! Незабутні 
години радості 27 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 
Івано-Франківського театру Олексій Гнатковський. 
Квитки від 270 до 420 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». Безкоштовна доставка 
квитків за тел.: (098)101 00 63, (093)101 00 63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ». 

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 укра-
їнської 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». Безкоштовна до-
ставка квитків за тел.: (098)101 00 63, (093)101 00 63.

Концерт «White 
Christmas» 22 грудня 
Відчути новорічний настрій 
і атмосферу Різдва, по-
ринувши у вир легендарних 
святкових хітів, вінничани 
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». 
Безкоштовна доставка квитків за тел.: (098)101 00 
63, (093)101 00 63.

1 січня «ТеСАМеШоу» 
у Вінниці! 
Це буде найкраща зустріч 
Нового 2023 року! У компа-
нії найвеселішого україно-
мовного гумористичного 
шоу «ТеСамеШоу»! 1 січня 

о 19.00 у театрі ім. Садовського нова святкова про-
грама, свіжі жарти, іскрометні мініатюри, блискучі 
монологи, веселі пісні і багато сюрпризів – ексклю-
зивно для вінничан від улюблених «вар’ят»! Купуйте 
квитки на подарунки і приходьте всією родиною! 
Заряд позитиву, 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».  Безкоштовна доставка квитків за тел.: 
(098)101 00 63, (093)101 00 63. Організатор – ком-
панія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Віктор Павлік 29 січня 
у Вінниці
Артист-легенда Віктор 
Павлік 29 січня о 19.00 
у театрі ім. Садовського 
здивує як своїх вірних 
шанувальників, так і мо-

лодь! «Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти 
подобаєшся мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стам-
бул», «Тарам там нема з ким» - почуємо всі хіти, 
що вже стали культовими! А оскільки концерт 
пройде у казковий період новорічно-різдвяних 
свят, Віктор Павлік окремо здивує божествен-
но гарними різдвяними піснями. Буде красиво, 
душевно, драйвово і феєрично! Квитки від 230 до 
530 грн.  Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у 
театрі, готелі «Франція», «Артинов», «CHERDAK», 
«Rockn-Roll», «Мобі Дік», «Aladdin», «Origami».  
Безкоштовна доставка квитків за тел.: (098)101 
00 63, (093)101 00 63. Організатор – компанія 
«ВІН НИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР
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***
При розлученні ми з дружиною 
розділили хату:
Я — зовні, вона — всередині.

***
Приходить чоловік додому, 
а дружина йому каже:
— Візьми кота, вивези з дому, бо 
вже набрид!
Чоловік взяв кота вивіз за село. 
Коли повертається, а кіт знову 
в хаті сидить, тоді взяв та й 
вивіз за 10 кілометрів від хати, 
повертається, а кіт знову в хаті 
сидить, на третій раз взяв кота 
в мішок та й повіз горами, полями, 
лісами викинув кота. Через деякий 
час дзвонить до дружини:
— Алло! Галю! Кіт вже вдома?
— Так!
— Дай йому трубку, я заблукав!

***
У кремлі попередили Київ: «Якщо 
ви і надалі будете відмовлятися від 
перемовин, ми будемо змушені 
піти й із Запорізької області!»

***
У продажу з’явилися сковорідки 
з електронним антипригарним 
покриттям: коли їжа починає 
підгорати, у вас автоматично 
відключається інтернет.

***
Йде справа в суді. Матір 
малолітнього правопорушника дає 
показання у справі:
— Ми з чоловіком виховували 
сина у найсуворіших умовах!!! 
Ну, звідки ж ми могли знати, 
що ті гроші, які ми даємо йому 
на алкоголь, дівчат і цигарки, 
він використовує для купівлі 
наркотиків.

***
— Пішли зі мною в кафе!
— Ні! Я на тебе образилася.
— Ну пішли зі мною в кафе.
— Ні! Йди один, без мене.
— Я не можу без тебе. У мене 
грошей немає!

***
Зустрічаються два куми:
— Вам, куме, кальцію в організмі 
не вистачає.
— А з чого ви це взяли?
— Та я з жінкою вашою вже 
другий рік сплю, а у вас ще роги 
не виросли.

***
Не їм я вівсянку на сніданок. 
Не люблю, коли зранку каша 
в голові.

***
Повертається українець із зоопарку, 
куди ходив дивитися на яка. Кум 
питає:

— Як як?
— Ну, як як? Як як як …

***
— Куме, а чого то у вас вчора кіт так 
несамовито кричав!?
— То я його купав!
— Так і я свого купаю, то він же 
в мене не кричить!
— То ви ж свого не викручуєте.

***
— Молодий чоловіче, а вас 
не вчили в дитинстві поступатися 
місцем у транспорті літнім людям?
— Бабусю, але це ж моя машина!

***
Вибрати чоловіка важче, ніж 
вибрати кавун.
Хвостик подивитись ніззя, 
по голові постукати ніззя…

***
На вулиці зустрічаються два сусіди. 
Один запитує іншого:
— Привіт, сусіде! Що на пенсії 
підробляєш? У справах йдеш?
— Так, працюю, помічником 
керівника.
— Дружині по господарству 
допомагаєш?
— Так.

***
Літній чоловік радиться з 
товаришем:
— Мені вже 65 років, я багатий 
і я хочу одружитися на молодій 
дівчині. Як ти думаєш, мої шанси 
підвищаться, якщо я їй скажу, що 
мені тільки 50?
— Твої шанси підвищаться, якщо ти 
їй скажеш, що тобі 85!

***
— Ти бачив мою черепаху?
— Так, вона з дядьком Іваном 
в сараї цвяхи забиває.

***
У кабінет до психіатра заповзає 
чоловік з чимось в зубах. Психіатр:
— Ой, та хто це до нас прийшов? 
Кішечка?
Чоловік мовчки повзе в кут. Лікар 
розчулено вслід за ним:
— Собачка?
Чоловік провів рукою по плінтусу 
і поповз в інший кут. Лікар 
не відступає:
— А, напевне їжачок! Ні? 
Черепашка!
Чоловік виймає провід з рота і 
каже:
— Чуєш, доктор, ти мені дасиш 
спокійно інтернет провести чи ні?

***
— Кумо, я чула, ти розлучаєшся?
— Так!
— А хто винуватий?
— Він, звісно… приперся з роботи 
додому на дві години швидше…

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Вам варто подумати про свої 
перспективи та, визначив-
шись, починати спокійно 
діяти. Творчий настрій до-
зволить здивувати свіжими 
ідеями друзів та колег.
 
ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня може виникну-
ти сприятлива ситуація для 
амбітних планів на роботі. 
Тиждень буде досить на-
пруженим через збільшен-
ня обсягу роботи. Добре 
продумані слова справлять 
сприятливе враження 
на оточуючих. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня бажано вияв-
ляти більше фантазії, почуття 
гумору та оптимізму. На-
магайтеся всюди знаходити 
нестандартні рішення, це до-
поможе досягти успіху. Якщо 
у вас вийде менше говорити 
і більше слухати, чекайте 
на заслужену нагороду.

РАК 
Вас можуть роздирати 
внутрішні протиріччя, що 
несприятливо позначиться 
на вашій працездатності. Вас 
може чекати успіх на діловій 
ниві, ловіть удачу, будьте 
на гребені хвилі.

ЛЕВ 
Настає час плідної, але мо-
нотонної роботи, але саме 
в ній ви можете проявити 
себе як сильна особистість. 
Чого не варто робити цього 
тижня, то це міняти місце 
роботи. Терпіння і праця 
неодмінно дадуть результат, 
хоч і заберуть багато сил. 

ДІВА 
Цього тижня загостриться 
інтуїція, вам навіть може на-
снитися пророчий сон. Однак 
ви з куди більшим успіхом 
вирішуватимете чужі пробле-
ми, ніж свої власні. Не варто 
сліпо довірятись думці інших 
людей, навіть якщо вони є 
для вас авторитетом. 

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень, ймовірно, 
стане слушним часом для ви-
рішення багатьох проблем, 
відкладених у довгу скринь-
ку. Ваші таланти будуть помі-
чені та гідно оцінені. Творчий 
підхід до роботи принесе 
суттєві результати.

СКОРПІОН 
Ви можете зміцнити свій 
авторитет на роботі. У вас 
з’явиться шанс багато встиг-
нути зробити, досягти успіху 
і отримати прибуток. Ви від-
чуєте приплив сил, начебто 
відкриється друге дихання.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня ви, схоже, 
особливо мрійливі. Але вам 
не зашкодила б обереж-
ність, адже мрії можуть 
реалізуватися, і що ви тоді 
робитимете? Зосередьтеся 
на головному, не витрачайте 
час на порожню балаканину. 

КОЗЕРІГ 
Схоже, ви заплуталися 
у своїх прагненнях та 
бажаннях. Ваші сили та 
можливості не безмежні. 
Вам необхідно завершити 
розпочате та підбити певні 
підсумки. Поставтесь із ро-
зумінням до близьких.
 
ВОДОЛІЙ 
Ідеї, які вас відвідуватимуть 
протягом усього тижня, 
варто одразу ж випробувати 
на практиці. А от в авантюри 
краще не лізти і в інтригах 
на роботі не варто брати 
участь.

РИБИ 
Не перевантажуйте себе по-
наднормовою роботою. Ви 
зараз можете опинитися пе-
ред вибором, якою дорогою 
вам піти. На вас обрушиться 
лавина різноманітних справ 
та турбот. Наприкінці тижня 
буде конструктивною роз-
мова з начальством, вас 
почують і гідно оцінять.

ГОРОСКОП

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
23.11

+1
-8

+2
-7

+2
-7

ЧЕТВЕР
24.11

+2
+1

+4
+1

+3
+2

П’ЯТНИЦЯ
25.11

+1
0

+1
0

+2
+1

СУБОТА
26.11

+1
0

0
-1

+2
+1

НЕДІЛЯ
27.11

-1
-3

0
-1

+2
+1

ПОНЕДІЛОК
28.11

+1
0

0
-1

+1
0

ВІВТОРОК
29.11

+2
+1

+1
-1

+3
+1

ПОГОДА У ВІННИЦІ


