
Понад шість місяців 
Наталя Фіялова 
перебувала у полоні в 
росіян. Нині вона вже 
вдома у рідному місті Бар 

Втім, тривога на серці 
залишається. Рашисти 
утримують у неволі її 
чоловіка Олександра. Від 
нього — жодної звістки

Жінка розповіла 
нашому журналісту про 
те, що пережила в неволі, 
про що зараз мріє і які 
має плани на майбутнє

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Ми збережемося
Êîëèñü ìîÿ áàáóñÿ ßâäî-

õà ðîçïîâ³äàëà, ÿê â 33-ðîö³ 
âîíè òðîº ìàë³, òðè ð³äí³ 
ñåñòðè÷êè, éøëè äî ë³ñó 
çáèðàòè ðàâëèê³â, ùîá ùîñü 
ïî¿ñòè. Øïîðòàëè êàðòîïëþ 
íà ãîðîä³ ³ í³÷îãî íå ìîãëè 
çíàéòè â³ä ìèíóëîãî âðîæàþ.

ß ñí³äàëà ³ ñëóõàëà.
— Áàáóñþ, à òâî¿ áàòüêè 

äå áóëè?
— Ïîïóõëè â³ä ãîëîäó ³ 

ïîìåðëè.
— À ÿê òî òàê?
— Ïðè¿õàëè ñîâºòè ³ âñå 

çàáðàëè â íàñ, êóðåé, ìóêó, 
çåðíî, âñå, ùî ìè ìàëè. Ãðó-
çèëè íà áðè÷êè ³ âñå âèâî-
çèëè ç äâîðó. Çàáðàëè ó âñ³õ 
ëþäåé òàê ñàìî.

ß íå ìîãëà çáàãíóòè, ÿê 
òî òàê?!

— À ùî æ òè ðîáèëà?
— ¯ëè ñëèìàê³â, òðàâó, 

â ë³ñ õîäèëè ïî ÿãîäè ³ ãðè-
áè, çáèðàëè «êâàñîê». Ìè 
òàê³ ñòðàøí³ áóëè ³ òàê³ 
õóä³, ÿê ÷îðòè. Àëå âö³ë³ëè. 
Éäåø ³ áà÷èø, ëþäè ëåæàòü 
ïðè äîðîç³, ñïóõë³ ³ ìåðòâ³. 
ß íàéìè÷êîþ áóëà ïðèéíÿ-
òà â ñ³ì‘þ äî îäíèõ ëþäåé. 
Ó 8 ðîê³â ÿ ïðèáèðàëà õàòó 
òèì ëþäÿì, ïîðàëàñÿ â äâîð³. 
Ìåíå ³íêîëè ãîäóâàëè ³ äà-
âàëè êóñî÷îê õë³áà, à ÿ éîãî 
ä³ëèëà äëÿ Íàñò³ ³ Í³íè, ñåñ-
òåð. ß ñàïàëà, ÿê ñòàðà.

ß íå ìîãëà â äèòèíñòâ³ 
óñâ³äîìèòè, ùî çíà÷èòü, ìè 
íå ìàëè ùî ¿ñòè, ³ â íàñ âñå 
çàáðàëè ³ ÿê ó 8 ðîê³â áóòè 
íàéìè÷êîþ.

Øòó÷íèé ãîëîä, ùîá ïðè-
äóøèòè óêðà¿íö³â ïðîòè êî-
ëåêòèâ³çàö³¿ áóâ ñïðîâîêîâà-
íèé ñòàë³íñüêèì ðåæèìîì. 
Çàáèðàëè âñå ïðîäîâîëüñòâî, 
âñå, ùî ëþäè çãîòóâàëè 
ñîá³ íà çèìó. Âáèòè ìîãëè 
çà 5 êîëîñê³â.

×åðâîíà ì³òëà. Íàðîäî-
âáèâñòâî. Íàñèëüñòâî ÿê 
âèð³øåííÿ âñ³õ ïèòàíü êî-
ìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó.

Ïàì‘ÿòàéìî, ç ÿêî¿ ïàñòêè 
ìè âèðâàëèñü. ² æèòè íàì 
çàðàç ïîùàñòèëî, áî âö³ë³ëè 
íàø³ áàáóñ³ òà ä³äóñ³.

À ñê³ëüêè ïîêîë³íü íå ïðî-
äîâæèëèñü. Ñê³ëüêè íå ïðî-
äîâæèòüñÿ ÷åðåç öþ â³éíó!

² îáîâ’ÿçêîâî áóäóòü âö³ë³-
ë³, ÿê³ ïðîäîâæóâàòèìóòü ñâî¿ 
ðîäè, áóäóòü íåñòè õë³áèíó 
æèòòÿ, ùîá ä³ëèòè ¿¿ ç³ ñâî¿-
ìè íàñòóïíèìè ïîêîë³ííÿ-
ìè. Ìè çáåðåæåìîñü.

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Коли ви будете святкувати Різдво?

ÍÎÂÈÍÈ

 ПСИХОЛОГ

НАТАЛІЯНАТАЛІЯ
ІШКОВАІШКОВА

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/

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Áîðòîâèé íîìåð 
íîâîãî òðîëåéáó-
ñà «055». Öÿ ìà-

øèíà, ÿêà ïðàöþº ç 8 ëèñòîïàäà, 
ñòàëà 15-îþ çà ðàõóíêîì, ñêëàäå-
íà ïðàö³âíèêàìè òðîëåéáóñíîãî 
äåïî «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿».

Àíàëîã³÷íî äî ïîïåðåäí³õ 
òðîëåéáóñ³â, â³í ìàº ô³ðìîâèé 
äèçàéí, ïîä³áíèé äî òðàìâà-
¿â VinWay — ñèíÿ ³ ÷îðíà ôàðáà, 
ïëàâí³ ë³í³¿ òà íàêëàäêè íà äàõ. 
Ìàøèíà ìîæå ¿çäèòè â³ä çàðÿäó 
âëàñíî¿ áàòàðå¿, ùî ðîáèòü ¿¿ ö³í-
íîþ äëÿ çàïóñêó íà ìàðøðóòàõ, 
äå êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ÷àñòêîâî 
íåìàº: à öå 6 À «Çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë — ÂÏÇ», 12 À «Ãí³âàí-
ñüêå øîñå — Íåìèð³âñüêå øîñå», 
14 À «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — Þç-
âèíñüêà».

Íîâà ìîäèô³êàö³ÿ VinLine, 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè 
òðîëåéáóñàìè, îòðèìàëà á³ëüø 
ïðèâàáëèâèé åêñòåð’ºð, ìàº 
êðàùó îáðîáêó â³ä êîðîç³¿, ïî-
êðàùåíèé ³íòåð’ºð ñàëîíó, ìàº 
ïîë³ïøåí³ ñèñòåìè âåíòèëÿö³¿ òà 
îá³ãð³âó, çàóâàæèëè ó ïðåññëóæá³ 
ì³ñüêðàäè.

À òåïåð ðîçáåðåìî òðîëåéáóñ 
«íà êîìïîíåíòè» òà ñê³ëüêè 
âîíè êîøòóâàëè. Ó öüîìó íàì 
äîïîìîæå ïóáë³÷íà ñèñòåìà çà-
êóï³âåëü ProZorro.

ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ 
ТРОЛЕЙБУСА

Òåíäåð íà çàêóï³âëþ çàï÷àñ-
òèí äëÿ ñêëàäàííÿ VinLine «Â³-
ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» 
îãîëîñèëà ùå äî ïî÷àòêó ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè — â ñ³÷í³ 
2022-ãî. Ó ïëàíàõ áóëî ïðèäáàòè 
äåñÿòü ìàøèíîêîìïëåêò³â. Òîá-
òî, êóçîâ ³ç õîäîâîþ, ãîòîâèì 
ñàëîíîì, ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ 
(÷àñòêîâî) òà òÿãîâèì äâèãóíîì.

Êóçîâ çðîáèëè íà çàâîä³ AKIA, 

ùî çíàõîäèòüñÿ â òóðåöüêîìó 
ì³ñò³ Áóðñà. Ìîäèô³êàö³ÿ — 
ULTRA TB 12. Ïåðåäíÿ â³ñü, 
âåäó÷èé ì³ñò — ç Í³ìå÷÷èíè. 
Òÿãîâèé äâèãóí — ëàòâ³éñüêèé. 
Êàðäàííèé âàë ç äåòàëÿìè êð³-
ïëåííÿ òàêîæ ³ç Òóðå÷÷èíè.

Ö³íà çà êîìïëåêò: 5 ì³ëüéîí³â 
825 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó âàðò³ñòü 
âõîäèòü òàðà ³ òðàíñïîðòóâàííÿ 
äî Â³ííèö³.

Äëÿ VinLine òàêîæ çàêóïèëè 
áàòàðå¿, ùî çàáåçïå÷óþòü àâòî-
íîìíèé õ³ä òðîëåéáóñ³â íà â³ä-
ñòàíü äî 20 êì; ñèñòåìè êåðóâàí-
íÿ òÿãîâèì äâèãóíîì òà çàðÿäí³ 
ñòàíö³¿. Çà êîæíó ç äåñÿòè áà-
òàðåé â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè 
çàïëàòèëè 1 ìëí 177 òèñ. ãðí.

Äëÿ áàòàðåé íåîáõ³äí³ çàðÿ-
äæóâàëüí³ ïðèñòðî¿, ÿê³ ìîæíà 
ðîçì³ñòèòè ó êîðïóñ³ òðîëåéáó-

ñà. Ó VinLine âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
â òÿãîâèõ êîíòåéíåðàõ. Âàðò³ñòü 
çàðÿäêè — 820 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Çàãàëîì, òðàíñïîðòíèêè ïëàíó-
þòü ïðèäáàòè äåñÿòü øòóê.

² íàîñòàíîê, ùî íàì âäà-
ëîñÿ ä³çíàòèñÿ ç ProZorro, 
äëÿ VinLine ïðèäáàëè ñèñòåìè 
êåðóâàííÿ àñèíõðîííèì äâèãó-
íîì. Ö³ ìåõàí³çìè çàáåçïå÷óþòü 
ðóõ òðîëåéáóñà ÿê ó ðåæèì³ ¿çäè 
ç ï³äêëþ÷åííÿì äî êîíòàêòíî¿ 
ìåðåæ³, òàê ³ â ðåæèì³ àâòî-
íîìíîãî õîäó. Âàðò³ñòü îäè-
íèö³ (óñüîãî áóëî çàêóïëåíî 
10 øòóê) — 1,88 ìëí ãðí.

ЯКОЮ Є ПІДСУМКОВА ЦІНА
Ó ï³äñóìêó âàðò³ñòü çà-

ï÷àñòèí äëÿ îäíîãî VinLine 
ñêëàëà 9,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
(5,825 ìëí ãðí ìàøèíîêîìïëåêò 

З’ЯВИВСЯ НОВИЙ VINLINE. 
СКІЛЬКИ ВІН КОШТУЄ?
Більше не МАЗ  З початку листопада 
на вулицях міста їздить новий 
тролейбус VinLine. Суттєва відмінність 
від попередніх «ВінЛайнів» — кузов 
більше не від білоруського виробника, 
а від турецького. А скільки коштувало 
вінницьким платникам податків 
виробництво VinLine?

+ 1,177 ìëí ãðí òÿãîâà áàòàðåÿ + 
0,82 ìëí ãðí çàðÿäíà ñòàíö³ÿ + 
1,88 ìëí ãðí ñèñòåìà êåðóâàííÿ 
äâèãóíîì).

Ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³¿» íàì ðîçïîâ³ëè, ùî ðà-
çîì ç³ ñïëà÷åíèìè ïîäàòêàìè òà 
îïëàòîþ ïðàö³ ìàéñòð³â-ñêëà-
äàëüíèê³â, VinLine ¹ 055 êî-
øòóâàâ áþäæåòó ãðîìàä³ 11 ìëí 
ãðí.

Ïîñòà÷àëüíèêîì çàï÷àñòèí 
äëÿ VinLine º êîìïàí³ÿ «Ïî-
ë³òåõíîñåðâ³ñ». Öå òîâàðèñòâî 
áóëî çàñíîâàíå ó 2009 ðîö³ 
â ì³ñò³ Áðîâàðè, ùî íà Êè¿â-
ùèí³. Îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³: 
«29.10 Âèðîáíèöòâî àâòîòðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â». Êåð³âíèêîì 
ô³ðìè º Ìèêîëà Êóãóò. Ñåðåä 
âëàñíèê³â — Þð³é Áîìáàí-
äüîðîâ, Êîñòÿíòèí Âîðóøèë³í 
òà ãðîìàäÿíèí ×åõ³¿ Ì³ëîñëàâ 
×åðíè.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, äî ê³í-
öÿ ðîêó ïëàíóþòü ñêëàñòè ùå 
÷îòèðè òðîëåéáóñè VinLine. 
Ïðîòå ó òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿ 
çàóâàæèëè, ùî íàñòóïí³ ìîäåë³ 
ìîæóòü êîøòóâàòè ìåíøå, í³æ 
11 ì³ëüéîí³â.

— Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü íà-
ñòóïíèõ ÷îòèðüîõ òðîëåéáóñ³â 
ìîæå áóòè çíèæåíîþ êîøòîì 
â³äïðàöþâàííÿ òåõíîëîã³¿ ïðî-
öåñó ³ äð³áíîãóðòîâî¿ çàêóï³âë³ 
êîìïëåêòóþ÷èõ íà ïàðò³þ ïðè 

ñòàëîìó êóðñ³ ãðèâí³ (÷åðåç çðîñ-
òàííÿ êóðñó ºâðî çàêîðäîíí³ 
çàï÷àñòèíè çðîñòàþòü â ö³í³ — 
àâò.), — ðîçêàçàëè â àäì³í³ñòðà-
ö³¿ òðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Àëå ÷îìó æ îáðàëè òóðåöüê³, 
ëàòâ³éñüê³ òà í³ìåöüê³ ñêëàäî-
â³ äëÿ ñêëàäàííÿ â³ííèöüêîãî 
òðîëåéáóñà? ×îìó íå îáðàëè â³-
ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â, òàêèõ ÿê 
«Áîãäàí» ÷è «Åëåêòðîí»?

— Íàðàç³, ó çâ’ÿçêó ç â³éíîþ ç 
ðîñ³ºþ âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà, ùî 
âèãîòîâëÿëè òðîëåéáóñè â Óêðà¿-
í³, ç³òêíóëèñÿ ç³ çíà÷íèìè òðóä-
íîùàìè — öå â³äñóòí³ñòü ñòàëèõ 
çàìîâëåíü, ïîðóøåííÿ ëîã³ñòè÷-
íèõ çâ’ÿçê³â ³ç ïîñòà÷àëüíèêàìè 
êîìïëåêòóþ÷èõ, ìàòåð³àë³â, äå-
ô³öèò òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, à ñüî-
ãîäí³ é åíåðãåòè÷í³ ïðîáëåìè 
òà ÷àñòêîâî çíèùåí³ âèðîáíè÷³ 
ïîòóæíîñò³, — ïîÿñíèëè ó «Â³-
ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é êîìïà-
í³¿».

— Âñå öå ò³ëüêè ï³äòâåðäæóº 
ïðàâèëüíî âèáðàíèé íàìè øëÿõ 
íà âèãîòîâëåííÿ òðîëåéáóñ³â 
ìåòîäîì âåëèêîâóçëîâî¿ çá³ðêè 
íåâåëèêèìè ïàðò³ÿìè. Îêð³ì 
îíîâëåííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó 
ï³äïðèºìñòâî ìàº ìîæëèâ³ñòü 
ðîçâèâàòè ³íòåëåêòóàëüíèé ïî-
òåíö³àë ñâî¿õ ôàõ³âö³â, à çàîäíî 
ïðîïîíóâàòè â³ííè÷àíàì êðàù³ 
çðàçêè ºâðîïåéñüêîãî òðàíñïîð-
òó, — äîäàëè ó òðàíñïîðòíîìó 
ï³äïðèºìñòâ³.

Âàðò³ñòü çàï÷àñòèí 
äëÿ îäíîãî 
VinLine ñêëàëà 
9,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Àëå ï³äñóìêîâà ö³íà 
âèÿâèëàñÿ âèùîþ

Крім турецького кузова в нового VinLine є й інші переваги. 
Це краща обробка від корозії, більш комфортний салон, 
поліпшені системи вентиляції та обігріву

SOLETSKA_HELE
Буду святкувати Різдво 
25 грудня, як святкує весь 
цивілізований світ, бо не хочу 
мати нічого спільного із за-
гарбниками.

NATALI.CHESHENCHUK
25 грудня з усіма справжніми 
друзями України! Саме зараз 
потрібно забути старе і про-
гниле, викинути на смітник 
історії.

RINA_MONACO
Якщо буде  перемога, 
то я не проти і 25, і 7 чис-
ла святкувати. Насправді 
не до свят зараз. Ми пови-
нні це розуміти.

ОЛЬГА ВИННИЦКАЯ
Це питання ми обговорювали 
в колі нашої великої і багато-
національної родини. Вирі-
шили святкувати 25 і не за-
бути 7 теж відмітити.

АЛІНА ПАВЛЕНКО
А я буду святкувати Різдво 
Христове як завжди святку-
вали — 7 січня! 
Це вже традиція, яку я не зби-
раюся порушувати.
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ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРА

ÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Ó ïîíåä³ëîê, 5 ãðóäíÿ, â³äáóäåòü-
ñÿ àóêö³îí ç ïðîäàæó Òðîñòÿíåöü-
êîãî ñïèðòçàâîäó, à 7 ãðóäíÿ ïðî-
äàâàòèìóòü Ãàéñèíñüêèé ñïèðòî-
âèé. Öå áóäóòü ïîâòîðí³ ïðîäàæ³ ³ç 
ñóòòºâîþ çíèæêîþ ñòàðòîâî¿ ö³íè.

Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî àóêö³îíó íå çíà-
éøëîñÿ ïîêóïö³â, ÿê³ á çàïëàòè-
ëè çàïðîïîíîâàíó ñòàðòîâó ö³íó. 

Òåïåð, íà ïîâòîðíîìó àóêö³îí³, 
îáèäâà îá’ºêòè ïðîïîíóâàòèìóòü 
ó äâà ðàçè äåøåâøå, í³æ ðàí³øå.

Ãàéñèíñüêå ñïèðòîâå ï³äïðè-
ºìñòâî ³ éîãî 26 áóä³âåëü ðîçïî-
÷íóòü ïðîäàâàòè ç³ ñòàðòîâî¿ ö³íè 
9,27 ì³ëüéîíà ãðèâåíü (ï³ä ÷àñ 
ïåðøîãî àóêö³îíó âîíà ñòàíîâèëà 
18,54 ìëí ãðí).

Òðîñòÿíåöüêèé ñïèðòçàâîä ìàº 
ùå á³ëüøå àêòèâ³â, òóò íàðàõî-

âóºòüñÿ 67 îá’ºêò³â íåðóõîìîãî 
ìàéíà. Òîðãè ñòàðòóâàòèìóòü ³ç 
ö³íè 22,06 ìëí ãðí. Ï³ä ÷àñ ïî-
ïåðåäíüîãî àóêö³îíó çàâîä ïðîïî-
íóâàëè çà 44,1 ìëí ãðí.

Äî ðå÷³, çà ðàí³øå ïðîäàí³ 
ñïèðòçàâîäè îáëàñò³ íîâ³ âëàñíè-
êè çàïëàòèëè çíà÷íî á³ëüøó ö³íó 
ó ïîð³âíÿíí³ ç òèìè, çà ÿêèìè ïðî-
äàâàòèìóòü Ãàéñèíñüêå ³ Òðîñòÿ-
íåöüêå ï³äïðèºìñòâà.

Íàïðèêëàä, Íåìèð³âñüêèé 
ñïèðòçàâîä ïðè ïî÷àòêîâ³é ö³í³ 
49,5 ìëí ãðí ïðîäàëè çà 55 ìëí 
ãðí. Çà Îâå÷àöüêå ñïèðòîâå ï³ä-
ïðèºìñòâî äåðæàâà âòîðãóâàëà 
53 ìëí ãðí ïðè ñòàðòîâ³é ö³í³ 
29,7 ìëí ãðí.

Íàéäåøåâøå ç òðüîõ ïðèâàòè-
çîâàíèõ ó 2020 ðîö³ çàâîä³â çà-
ïëàòèëè çà Áåðøàäñüêèé ñïèð-
òîâèé — 19,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 

Ñàìå òàêîþ áóëà ïî÷àòêîâà ö³íà. 
Áàæàííÿ ïðèäáàòè ï³äïðèºìñòâî 
âèÿâèâ ò³ëüêè îäèí ïîêóïåöü.

Àóêö³îíè 5 ³ 7 ãðóäíÿ 2022 â³ä-
áóâàòèìóòüñÿ â îíëàéí-ôîðìàò³. 
Á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ïðîïîíî-
âàí³ äî ïðîäàæó îá’ºêòè, à òàêîæ 
ìîæëèâó ó÷àñòü ó òîðãàõ ìîæíà 
íà ñàéòàõ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàé-
íà Óêðà¿íè ³ ðåã³îíàëüíîãî â³ää³-
ëåííÿ ó Â³ííèö³.

Спиртзаводи у Гайсині і Тростянці виставили 
на повторний аукціон зі знижкою ціни у два рази

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Â³ä  ñåðåäèíè 
æîâòíÿ îá’ºêòè 
åíåðãåòè÷íî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè Óêðà¿-

íè çàëèøàþòüñÿ ëàñîþ ì³øåí-
íþ äëÿ ðîñ³ÿí. Âîðîæ³ ðàêåòè é 
äðîíè-êàì³êàäçå âäàðÿþòü ç òà-
êîþ ³íòåíñèâí³ñòþ, ùî â êðà¿í³ 
ìàéæå íå ëèøèëîñÿ ÒÅÑ, ÃÅÑ òà 
âóçëîâèõ ï³äñòàíö³é «Óêðåíåðãî», 
â ÿê³ íå ïîö³ëèëà á ðîñ³ÿ. ×åðåç 
öå óñ³ ìè ìàºìî ÷àñò³ ïåðåáî¿ ç³ 
ñâ³òëîì, à ïîäåêóäè éîãî íåìàº 
çîâñ³ì.

×èìàëî óêðà¿íö³â âæå çàìèñ-
ëèëèñÿ ïðî ï³äãîòîâêó äî çèìè, 
çà óìîâè, ùî öüîãî ðîêó âîíà 
ìîæå áóòè õîëîäí³øîþ çà ïîïå-
ðåäí³: ÷åðåç ìîæëèâ³ áëåêàóòè, 
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ïðîñòèõ ñïî-
æèâà÷³â ìîæå ïðîñòî íå âèñòà-
÷èòè. Â³äòàê àêòóàëüíîñò³ íàáóëî 
ïèòàííÿ ïðèäáàííÿ òà ðåãóëÿðíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ ïîðòàòèâíèõ ãå-
íåðàòîð³â, äðîâ’ÿíèõ/ãàçîâèõ/âó-
ã³ëüíèõ ïå÷åé, êàì³í³â, ãàñîâèõ 
îá³ãð³âà÷³â òîùî.

Îäíàê îêð³ì òåïëà âîíè íåñóòü 
ïðèõîâàíó â³ä î÷åé íåáåçïåêó, — 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè âîíè ìîæóòü âè-
ä³ëÿòè ÷àäíèé ãàç (îòðóéíèé ãàç 
áåç çàïàõó, ùî óòâîðþºòüñÿ ÷åðåç 
íåïîâíå çãîðÿííÿ ïàëèâà â îïà-
ëþâàëüíèõ ïðèëàäàõ). Ñìåðòü 
â³ä îòðóºííÿ íàñòàº, ÿêùî éîãî 
êîíöåíòðàö³ÿ â ïîâ³òð³ ïåðåâè-
ùóâàòèìå âñüîãî ëèøå 0,1%.

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ЧАДНИЙ 
ГАЗ

Ó ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ðîçïîâ³-
äàþòü, ùî ç íàñòàííÿì õîëîä³â 
òðàäèö³éíî ÷àñò³øàþòü àâàð³éí³ 
ñèòóàö³¿ òà íåùàñí³ âèïàäêè ÷åðåç 
íåäîòðèìàííÿ íàñåëåííÿì ïðà-
âèë áåçïåêè ïðè êîðèñòóâàíí³ 
ãàçîì ó ïîáóò³. ×àñîì öå çàê³í-
÷óºòüñÿ ëåòàëüíî. Àáè íå ïî-
ñòðàæäàòè â³ä âëàñíî¿ íåäáàëîñò³, 
ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè ïðî äåê³ëüêà 
ðå÷åé.

— ×àäíèé ãàç íå ìàº àí³ êîëüî-
ðó, í³ çàïàõó, í³ ñìàêó, â³í ëåã-

êî çì³øóºòüñÿ ç ïîâ³òðÿì. Òîìó 
íåäàðìà éîãî ùå íàçèâàþòü «òè-
õèì óáèâöåþ», — ðîçïîâ³äàº òåõ-
í³÷íèé äèðåêòîð «Â³ííèöÿãàçó» 
²ãîð Äîðîøåíêî. — Äëÿ ïîâíî-
ãî çãîðÿííÿ ãàçó, éîìó ïîòð³áíî 
âäåñÿòåðî á³ëüøó çà éîãî âëàñíó 
ê³ëüê³ñòü ïîâ³òðÿ. ßêùî ÷èñòîãî 
ïîâ³òðÿ áóäå íåäîñòàòíüî, ïî÷íå 
âèä³ëÿòèñÿ ÷àäíèé ãàç. Òîìó ïåð-
øà ìîÿ ïîðàäà ïðè âèêîðèñòàíí³ 
ãàçîâèõ ïðèëàä³â — äîáðå ïðî-
â³òðþéòå ïðèì³ùåííÿ, äå âîíè 
ïðàöþþòü.

²ãîð Äîðîøåíêî êàæå, ùî ó çè-
ìîâèé ïåð³îä á³ëüø³ñòü ñïîæè-
âà÷³â ãàçó âîë³þòü íå â³ä÷èíÿòè 
â³êíà íà ïðîâ³òðþâàííÿ. ×àñîì 
ó öèõ ñàìèõ ëþäåé âñòàíîâëåí³ 
ãåðìåòè÷í³ â³êíà òà âõ³äí³ äâåð³ 
äî ïðèì³ùåíü ³ç ãàçîâèìè ïðè-
ëàäàìè, à ãàçîâ³ êàíàëè çàêðèò³ 
àáî íå ìàþòü òÿãè. Çà ñëîâàìè 

òåõí³÷íîãî äèðåêòîðà ãàçîðîç-
ïîä³ëüíî¿ êîìïàí³¿, öå º ãðóáèì 
ïîðóøåííÿì òåõí³êè áåçïåêè, é 
çà òàêèõ óìîâ çàáîðîíåíî êîðèñ-
òóâàòèñÿ ãàçîâèìè ïðèëàäàìè.

— Çà òàêèõ óìîâ ãàç òà ³íø³ 
ïðîäóêòè ãîð³ííÿ íå âèâîäÿòüñÿ 
ç ïðèì³ùåíü, à íàâïàêè íàêî-
ïè÷óþòüñÿ âñåðåäèí³. Öå ìîæå 
ïðèçâåñòè äî îòðóºííÿ é íàâ³òü 
äî ñìåðò³, — ïðîäîâæóº ²ãîð 
Äîðîøåíêî. — Äðóãîþ ìîºþ 
ïîðàäîþ º âèêëèê ôàõ³âö³â äëÿ 
â÷àñíîãî îáñòåæåííÿ äèìîâèõ 
òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â. Òÿãó, 
äî ðå÷³, ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ñà-
ìîñò³éíî. Äëÿ öüîãî âàì çíà-
äîáèòüñÿ ëèøå ñìóæêà ïàïåðó, 
ÿêó ïîòð³áíî ïðèêëàñòè äî îòâîðó 
äèìîõîäó. ßêùî ïàï³ð âòÿãóºòüñÿ, 
òî òÿãà º, çàëèøàºòüñÿ íåðóõî-
ìîþ — òÿãè íåìà, â³äõèëÿºòüñÿ 
ó ïðèì³ùåííÿ — òÿãà çâîðîòíà. 

Ó äâîõ îñòàíí³õ âèïàäêàõ ïîòð³á-
íî âèìêíóòè óñ³ ãàçîâ³ ïðèëàäè òà 
âèêëèêàòè ôàõ³âö³â äëÿ óñóíåííÿ 
íåñïðàâíîñòåé.

Òàêîæ â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íà-
ãàäóþòü ïðî çàáîðîíó âèêîðèñ-
òîâóâàòè åëåêòðîâèòÿæêó ó ïðè-
ì³ùåííÿõ, äå ïðàöþþòü äèìîõ³ä-
í³ ãàçîâ³ êîòëè òà êîëîíêè. Öå 
äîïîìîæå óíèêíóòè ñòâîðåííþ 
çâîðîòíî¿ òÿãè, ÿêà ìîæå ïðè-
çâîäèòè äî îòðóºííÿ ÷àäíèì ãà-
çîì, îñê³ëüêè øê³äëèâ³ ïðîäóê-
òè ãîð³ííÿ â³ä ðîáîòè êîòëà ÷è 
êîëîíêè íå âèâîäÿòüñÿ íàçîâí³.

ЯК ЧАДНИЙ ГАЗ ДІЄ 
НА ЛЮДИНУ

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðêè äå-
ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ 
Òåòÿíà Áîíäàðåíêî ãîâîðèòü, 
ùî ÷åðåç ïîñò³éí³ àòàêè ðîñ³ÿí, 
íà Â³ííè÷÷èí³ ñóòòºâî çð³ñ ïîïèò 
íà ãåíåðàòîðè, ï³÷êè òîùî.

НА НАС ЧАТУЄ «ТИХИЙ ВБИВЦЯ». 
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ЧАДНОГО ГАЗУ?
Небезпека  Генератори, каміни, пічки, 
газові котли — це не лише тепло та світло, 
але й прихована небезпека у вигляді 
чадного газу. Як не допустити його появи? 
Як запобігти отруєнню? Що робити, коли 
відчули симптоми інтоксикації?

Ë³êàðêà êàæå, ùî ïðè íåïðà-
âèëüí³é åêñïëóàòàö³ ¿ ,  öå 
ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ 
íà çäîðîâ’¿ â³ííè÷àí, ÿê öå íåùî-
äàâíî â³äáóëîñÿ íà Çàêàðïàòò³ òà 
Êè¿âùèí³. ×åðåç íåïðàâèëüíå 
êîðèñòóâàííÿ ãåíåðàòîðàìè, òàì 
ïîñòðàæäàëî øåñòåðî ëþäåé, ñå-
ðåä íèõ ä³òè.

— Äîñèòü ñêëàäíî çðîçóì³òè, 
ùî âè îòðó¿ëèñÿ ÷àäíèì ãàçîì, 
àäæå, ÿê â³äîìî, â³í íå ìàº àí³ 
çàïàõó, í³ êîëüîðó. Òîìó ïîòð³áíî 
çíàòè, ÿêèìè áóâàþòü ïîøèðåí³ 
ñèìïòîìè ï³ñëÿ óðàæåííÿ ÷àäíèì 
ãàçîì. Öå ãîëîâíèé á³ëü, íóäîòà, 
ïðèñêîðåíå äèõàííÿ, ñëàáê³ñòü, 
â³ä÷óòòÿ âòîìè, çàïàìîðî÷åííÿ, 
ñïëóòàí³ñòü ñâ³äîìîñò³. Îðãàí³çì 
îòðèìóº ñèëüíèé äåô³öèò êèñíþ, 
àáî æ ã³ïîêñ³þ. Öå ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî íåçâîðîòíèõ ïîøêîäæåíü 
ìîçêó ÷è ñåðöÿ, — ïîÿñíþº Òå-
òÿíà Áîíäàðåíêî. — Ïðè ïåðøèõ 
îçíàêàõ òàêîãî îòðóºííÿ ïîòð³á-

íî òåðì³íîâî âèêëèêàòè øâèäêó 
äîïîìîãó. Ïîòåðï³ëîãî âèíåñòè 
íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ òà îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçñò³áíóòè éîìó ïîÿñ ³ êîì³ð.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ó ë³êàðí³ 
òàêèõ ïàö³ºíò³â îäðàçó ï³äêëþ÷à-
þòü äî êèñíåâèõ àïàðàò³â, ùîá 
ÿêîìîãà øâèäøå íàñèòèòè îðãà-
í³çì êèñíåì. Âîíà òàêîæ äîäàëà, 
ùî çà îñòàíí³ òèæí³ ïàö³ºíò³â ç 
îòðóºííÿì ÷àäíèì ãàçîì äî ìå-
äè÷íèõ çàêëàä³â îáëàñò³ íå ïî-
ñòóïàëî.

Ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó 
öåíòð³ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô 
òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ùî îñòàíí³ì 
÷àñîì ïî øâèäê³é òàêèõ ïàö³-
ºíò³â íå íàäõîäèëî. Îäíàê òàì 
íå âèêëþ÷àþòü, ùî ÷åðåç ìàñîâå 
âèêîðèñòàííÿ ïîðòàòèâíèõ áåí-
çèíîâèõ ãåíåðàòîð³â òà ³íøîãî 
çàçâè÷àé íåòèïîâîãî äëÿ â³ííè-
÷àí îáëàäíàííÿ, òàê³ âèïàäêè 
ìîæóòü áóòè.

Ñèìïòîìè óðàæåííÿ 
÷àäíèì ãàçîì: íóäîòà, 
ïðèñêîðåíå äèõàííÿ, 
ñëàáê³ñòü, ãîëîâíèé 
á³ëü, çàïàìîðî÷åííÿ, 
ñïëóòàí³ñòü ñâ³äîìîñò³

Заправляйте генератор на відкритому повітрі й тримайте паливо 
якомога далі (знову-таки через ризик пожежі).

Генератор можна використовувати 
тільки на відкритому повітрі.

Під час роботи він виділяє чадний газ, 
який є небезпечним для життя і взагалі 
не має потрапляти до приміщення.

З ВИКОРИСТАННЯ 

Встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої 
поверхні (стіни, вікна тощо) була не меншою за 

6 метрів.
Це важливо, тому що під час роботи він сильно 

нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

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

Ó âñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè ñòâî-
ðèëè «Ïóíêòè íåçëàìíîñò³». 
Ñòàíîì íà çàðàç ¿õ ðîçãîðíóëè 
ìàéæå 4000.

«Ïëàí ðîñ³¿ — áóäü-ùî çàëè-
øèòè æèòåë³â Óêðà¿íè áåç åëåê-
òðîåíåðã³¿, ñâ³òëà òà òåïëà. Â ðàç³ 
àâàð³éíîãî â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ á³ëüø í³æ íà 24 ãîäèíè, 
Ïóíêòè íåçëàìíîñò³ ñòàíóòü 
îñòð³âöåì áåçïåêè, ñòàá³ëüíîñ-
ò³, òåïëà òà íàøî¿ ºäíîñò³, ÿê³ 
ôóíêö³îíóâàòèìóòü ö³ëîäîáîâî 
³ áåçïëàòíî äëÿ òèì÷àñîâîãî ïå-
ðåáóâàííÿ», — éäåòüñÿ â îïèñ³ 
äî ìàïè ç öèìè ïóíêòàìè.

² òàêèõ ó Â³ííèö³ «îñòð³âö³â» 
º ê³ëüêà äåñÿòê³â. Â³äâ³äàëè òðè 
ç íèõ òà ðîçïîâ³äàºìî, ÷èì âîíè 
îáëàäíàí³.

МОБІЛЬНИЙ ПУНКТ ЗІ 
STARLINK

Äåðæñëóæáà ç íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é êåðóº ìîá³ëüíèìè 
«Ïóíêòàìè íåçëàìíîñò³». Ïî-
ñòóïîâî ðîçãîðòàòèìóòü ïîä³áí³ 
é ïðîñòî ó ïîæåæíèõ ÷àñòèíàõ, 
ùî º â ì³ñò³. Íàðàç³ ìè â³äâ³äà-
ëè íàìåò, ÿêèé ïîñòàâèëè á³ëÿ 
«Ïðîçîðîãî îô³ñó» íà Çàìîñòÿí-
ñüê³é, 7.

— Öåé ïóíêò íåçëàìíîñò³ áóâ 
îáëàøòîâàíèé 18 ëèñòîïàäà, ç 
òîãî ÷àñó â³í ïî÷àâ ôóíêö³îíó-
âàòè ö³ëîäîáîâî ó øòàòíîìó ðå-
æèì³, — ðîçïîâ³â ôàõ³âåöü â³ää³ëó 
çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ç ïîïåðåä-
æåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Â³-
ííèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ 
Âàñèëü Äåìèäåíêî.

Ðÿòóâàëüíèê êàæå, ùî ïîêè 
äî íèõ íå ïðèõîäèòü áàãàòî ëþ-
äåé. Ìîæëèâî òîìó, ùî ò³ëüêè 
íåùîäàâíî ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ³ñíóâàííÿ «Ïóíêò³â íåçëàì-

íîñò³». Íàïðèêëàä, â³ííè÷àíêà 
Ñâ³òëàíà ê³ëüêà äí³â òîìó ïðîõî-
äèëà ïîâç öüîãî íàìåòà ³ ïðîñòî 
ç ö³êàâîñò³ çàãëÿíóëà âñåðåäèíó.

— Ñïèòàëà, ÷è ìîæíà ïðèõî-
äèòè ñþäè ïðàöþâàòè? Ñêàçàëè, 
ùî ìîæíà. À ó ìåíå ðîáîòà ïåðå-
âàæíî çà êîìï’þòåðîì, ïðàöþþ 
â ³íòåðíåò-ìàãàçèí³ é ïîòð³áíî 
áóòè ïîñò³éíî íà çâ’ÿçêó ç êë³ºí-
òàìè. ß òàê âæå äâà äí³ ïðàöþþ 
ç öüîãî íàìåòó: áî ÷åðåç ðàêåòí³ 
àòàêè ðîñ³ÿí òðèâàëèé ÷àñ âäî-
ìà ñèäèìî áåç ñâ³òëà, — ñêàçàëà 
Ñâ³òëàíà.

Íàñàìïåðåä êð³ì ñàìîãî ïðè-
ì³ùåííÿ ç îá³ãð³âà÷àìè, òóò º 
ïîäîâæóâà÷³ äëÿ çàðÿäêè. Åëåê-
òðîåíåðã³þ öåé ïóíêò îòðèìóº 
â³ä «Ïðîçîðîãî îô³ñó», àëå íà âè-
ïàäîê â³äêëþ÷åííÿ (ÿê öå áóëî 
23 ëèñòîïàäà) âìèêàþòü ãåíå-
ðàòîð.

— Òàêîæ ó íàñ º ì³ñöÿ äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó: ëàâè, ê³ëüêà ðîçêëàäà-
÷îê, êîâäðè. Ìîæåìî çàïðîïî-
íóâàòè ëþäÿì áåçîïëàòíî êàâó, 
÷àé, ¿æó øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ. 
Ìàºìî çàïàñ âîäè òà åëåêòðî-
÷àéíèêè, — ðîçïîâ³â ïðàö³âíèê 
ÄÑÍÑ.

Àëå ç-ïîì³æ óñüîãî ïðèâåðòàº 
óâàãó òàð³ëêà «Ñòàðë³íêó»: ó öüî-
ìó íàìåò³ ìîæíà ï³ä’ºäíàòèñÿ 
äî ñóïóòíèêîâîãî ³íòåðíåòó. 
Ïåðåâ³ðÿëè øâèäê³ñòü — áóëî 
175 Ìá³ò íà çàâàíòàæåííÿ.

— Ëþäè ìîæóòü ïðèéòè ñþäè 
â áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè. Ç³ãð³òèñü, 
ï³äçàðÿäèòèñü òà çàñïîêî¿òèñü, 
ùîá íå áóòè íà ñàìîò³ ó òåìí³é 
êâàðòèð³, — ñêàçàâ Âàñèëü Äå-
ìèäåíêî.

— À ùîäî òâàðèí. ×è ìîæíà 
ïðèõîäèòè ç êîòàìè ³ ñîáàêà-
ìè? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Ó íàñ ùå íå áóëî òàêîãî, 
ùîá äî íàñ ïðèõîäèëè ç õàòí³ìè 
óëþáëåíöÿìè. Àëå, ÿêùî áóäå 

òàêà ñèòóàö³ÿ, òî âèãàíÿòè ëþäåé 
ç òâàðèíàìè íå áóäåìî, — â³äïî-
â³â ïðàö³âíèê ÄÑÍÑ.

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Äåìèäåíêà, 
ïóíêò íåçëàìíîñò³ ïðàöþâàòèìå 
íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è º ñâ³òëî, 
÷è í³.

— Òàê, çâè÷àéíî, ìè áóäåìî 
òóò ôóíêö³îíóâàòè, íàäàâàòè 
äîïîìîãó íàñåëåííþ. 24/7 ìè 
òóò º ³ ìè òóò áóäåìî, — ñêàçàâ 
ðÿòóâàëüíèê.

МАСШТАБНИЙ ПУНКТ-
УКРИТТЯ В ШКОЛІ

Ó îäí³é ³ç â³ííèöüêèõ øê³ë 
òàêîæ ä³º «Ïóíêò íåçëàìíîñò³». 
Éîãî îáëàøòóâàëè íà áàç³ óêðèò-
òÿ çàêëàäó.

— Äëÿ àâòîíîìíîãî æèâëåííÿ, 
íà âèïàäîê òðèâàëèõ â³äêëþ÷åíü 
ñâ³òëà, ó íàñ º ãåíåðàòîð. Â³í 
ïîòóæíèé, íà 24 ê³ëîâàòè, ï³ä-
êëþ÷åíèé äî óêðèòòÿ òà îêðåìî 
äî õàð÷îáëîêà, — êàæå äèðåêòîð-
êà çàêëàäó Íàòàë³ÿ (ïð³çâèùå òà 
íàçâó çàêëàäó ïðîñèëà íå âêà-
çóâàòè ç ì³ðêóâàíü áåçïåêè — 

ЯК ПРАЦЮЮТЬ «ПУНКТИ 
НЕЗЛАМНОСТІ» ТА ЩО В НИХ Є?
Острівці світла  По Україні розгорнули 
майже чотири тисячі «Пунктів незламності». 
Під час блекаутів у них можна обігрітися, 
підзарядити телефони, отримати доступ 
до інтернету, попити та поїсти гарячого. 
Кілька десятків таких є у Вінниці. Відвідали 
три пункти та дізналися, як вони працюють, 
чим обладнані й чи можна сюди 
приходити з тваринами

àâò.). — Òîáòî, íå ïðèâåäè Áîæå, 
íàñòóïàº ó ì³ñò³ áëåêàóò, òîä³ 
íàøà ¿äàëüíÿ ïî÷èíàº ïðàöþâàòè 
íà çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì íà-
ñåëåííÿ. ß ãàäàþ, ùî ìè ç öèì 
âïîðàºìîñÿ, áî ðàí³øå ó øêîë³ 
ä³ÿâ ïðèõèñòîê äëÿ ïåðåñåëåíö³â.

— Ó÷îðà áóëî òðèâàëå â³äêëþ-
÷åííÿ ñâ³òëà. ×àñòêîâî âîíî é 
äîñ³ òðèâàº â äåÿêèõ ðàéîíàõ 
ì³ñòà. Äî âàøîãî ïóíêòó õòîñü 
ïðèõîäèâ? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Ïðèõîäèëà îäíà æ³íêà, çà-
ðÿäèòè ñîá³ òåëåôîí. Ó íàñ áóëî 
ñâ³òëî, òî ìè ¿é äîïîìîãëè. Àëå 
â öüîìó ïèòàíí³ äóæå âàæëè-
âèì º òå, ùî öåé ïóíêò — íå º 
ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, 
à ì³ñöåì äëÿ íàäàííÿ íåîáõ³ä-
íî¿ äîïîìîãè: ïî¿ñòè é âèïèòè 
ãàðÿ÷îãî, ï³äçàðÿäèòè ãàäæåòè. 
Áî íà ðàíîê â öüîìó çàêëàä³ ìàº 
ðîçïî÷àòèñÿ íàâ÷àííÿ äëÿ ä³òåé, 
ùî õîäÿòü â øêîëó, — â³äïîâ³ëà 
äèðåêòîðêà.

Óêðèòòÿ-ïóíêò íåçëàìíîñò³ 
öüîãî çàêëàäó ðîçðàõîâàíèé àæ 
íà 600–700 ëþäåé. Òóò º ñò³ëü-
ö³, êàðåìàòè, êîâäðè. Òàêîæ 
ìàþòü åëåêòðî÷àéíèêè ³ç çàïà-
ñîì ïèòíî¿ âîäè. Ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ³íòåðíåòó ïî Wi-Fi. Ó öüîìó 
ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ º ÷î-
òèðè ñàíâóçëè.

— À íà êîæí³ äâà ìåòðè ó ñò³-
íàõ çìîíòîâàí³ ðîçåòêè. Òîìó 
ì³ñöå äëÿ ï³äçàðÿäêè ãàäæåò³â 
âèñòà÷èòü óñ³ì. Òà ³ ðåøòà ó íàñ 
òàêîæ º: àïòå÷êè, âîãíåãàñíèêè, 
øàíöåâèé ³íñòðóìåíò òîùî. Çà-
ðàç ïðîñòî ùå òðèâàº ðåìîíò 
óêðèòòÿ, òîìó âñå öå ïîçíîñèëè 
â ³íø³ ïðèì³ùåííÿ, ùîá íå çà-
âàæàëî áóä³âåëüíèêàì, — äîäàëà 
äèðåêòîðêà.

— Àëå öå æ øêîëà. Òóò òðè-
âàº îñâ³òí³é ïðîöåñ. Áóäå ÿêåñü 
ðîçìåæóâàííÿ ì³æ âèõîâàíöÿìè 
çàêëàäó ³ ëþäüìè, ùî ïðèéøëè 
ç âóëèö³? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Ðîçì³ðè óêðèòòÿ äîçâîëÿþòü 
íàì ðîçñàäèòè ïî ð³çíèõ çàëàõ 
ä³òåé òà ³íøèõ â³ííè÷àí. Ïî-
ì³ñòÿòüñÿ âñ³: ñ³ñòè º íà ÷îìó, 
à íå áóäå, òî áóäåìî çíîñèòè 
ñò³ëüö³ ç ³íøèõ ïîâåðõ³â øêî-
ëè, — â³äïîâ³ëà Íàòàë³ÿ. — ² ëþ-
äåé ç òâàðèíàìè ìè çàïóñêàëè, 
êîëè ïðàöþâàëè âèêëþ÷íî ÿê 
óêðèòòÿ. Íàïðèêëàä, ç ìàëåíü-

êèìè ñîáàêàìè ïðèõîäÿòü, ç âå-
ëèêèìè ùå íå áóëî.

Ùîäî ãåíåðàòîðà, òî âìèêàòè 
éîãî áóäóòü çà óìîâè òðèâàëî-
ãî â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà ó ì³ñ-
ò³. Òîáòî, ÿêùî ñâ³òëà íå áóäå 
12–24 ãîäèíè. ² òîä³ õàð÷îáëîê 
çàêëàäó, ÿêèé òàêîæ ìàº ðåçåðâíå 
æèâëåííÿ â³ä ãåíåðàòîðà, ïî÷íå 
ïðàöþâàòè íà çàáåçïå÷åííÿ õàð-
÷óâàííÿì íàñåëåííÿ.

— Áî íàâ³òü íàâêîëî íàñ º ÷è-
ìàëî áóäèíê³â, â ÿêèõ íåìàº ãàçó, 
à âñå íà åëåêòðèö³, — çàóâàæèëà 
Íàòàë³ÿ. — ² ÿêùî áóäå êîìàí-
äà, òî ìè âìèêàºìî ãåíåðàòîð ³ 
ïî÷íåìî ãîòóâàòè äëÿ â³ííè÷àí.

Â³ä 23 ëèñòîïàäà øêîëà ïî÷àëà 
ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî. Íà í³÷í³ 
÷åðãóâàííÿ çàëèøàþòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèê «Ìóí³öèïàëüíî¿ âàð-
òè» òà ïðåäñòàâíèê ïåðñîíàëó 
çàêëàäó.

— Öå âàæê³ ÷àñè, àëå ìè âæå 
æèëè ó ïîä³áíèõ óìîâàõ, êîëè 
ñåëèëè òóò ïåðåñåëåíö³â. Òîä³ 
é ïðàö³âíèêè çàêëàäó òóò æèëè 
ðàçîì ç íèìè. Ãîòóâàëè äëÿ íèõ 
òà äîïîìàãàëè ðîçì³ñòèòèñü, — 
ðîçêàçàëà äèðåêòîðêà.

ПУНКТ У БІБЛІОТЕЦІ
Çðîáèëè ïóíêò íåçëàìíîñò³ é 

ó öåíòðàëüí³é á³áë³îòåö³ ³ìåí³ 
Áåâçà. ßðîñëàâà Ñàìîéëåíêî, 
âèêîíóâà÷êà îáîâ’ÿçê³â çàâ³ä-
óâà÷êè â³ää³ëó îáñëóãîâóâàííÿ 
ö³º¿ á³áë³îòåêè, ðîçïîâ³ëà, ùî 
éîãî îáëàøòóâàëè ê³ëüêà äí³â 
òîìó. À 23 ëèñòîïàäà ïðèéíÿëè 
ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â.

— Ó íàñ º ãåíåðàòîð, â³ä ÿêî-
ãî ìîæíà áóäå çàæèâèòè ì³-
êðîõâèëüîâêó, åëåêòðî÷àéíèê, 
îá³ãð³âà÷³ òà ïîäîâæóâà÷³, ùîá 
ëþäè ìîãëè çàðÿäèòè ñâî¿ ãàäæå-
òè. Ïàðàëåëüíî, ³ êíèãó â íàñ 
ìîæíà áóäå ïî÷èòàòè, — êàæå 
Ñàìîéëåíêî.

Òóò ìîæóòü ðîçì³ñòèòè 30–
40 ëþäåé. Ïóñêàòèìóòü ³ ç äî-
ìàøí³ìè óëþáëåíöÿìè, ÿêùî 
âîíè íå áóäóòü âåëèêèìè ñî-
áàêàìè.

— ßêùî öå áóäå, íàïðèêëàä, 
í³ìåöüêà â³â÷àðêà âåëèêà, òî íà-
âðÿä ÷è ìè çìîæåìî ïðèéíÿòè 
ñîáàêó ðàçîì ç éîãî ãîñïîäà-
ðåì, — ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ 
á³áë³îòåêè.

Переглянути адресу найближчого 
до вас «Пункту незламності» мож-
на за посиланням: nezlamnist.gov.
ua. Також перелік адрес 30 пунктів 
опублікував у своєму telegram-
каналі міський голова Сергій 
Моргунов.
Школи:
Гуманітарний ліцей № 1 ім. М. І. 
Пирогова (Малиновського, 7);
Ліцей № 6 (Стрілецька, 12);
Ліцей № 10 (Андрія Первозван-
ного, 22);
Ліцей № 16 (Матроса Кішки, 30);
Фізико-математичний ліцей № 17 
(Соловйова, 2);
Ліцей № 18 (Келецька, 97);
Ліцей № 20 (Чумацька, 266);
Ліцей № 22 (Данила Нечая, 21);

Ліцей № 26 (Хмельницьке шосе, 
27);
Ліцей № 27 (Левка Лук’яненка, 
42);
Ліцей № 29 (Київська, 149);
Ліцей № 32 (Героїв Нацгвардії, 
40);
Ліцей № 34 (Миколи Ващука, 12);
Ліцей № 36 (Пирогова,191).
Бібліотеки:
Центральна міська бібліотека ім. І. 
Бевза (Хмельницьке шосе, 4);
Бібліотека-філія № 1 (проспект 
Коцюбинського, 49);
Бібліотека-філія № 2 
(Смірнова/1-й Український про-
вулок, 23/6);
Бібліотека-філія № 5 (Гладкова, 3);
Бібліотека-філія № 6 (Олега Ан-

тонова, 50);
Бібліотека-філія № 11 (Князів Ко-
ріатовичів, 189);
Бібліотека-філія № 12 (Київська, 
126);
Бібліотека-філія № 13 (проспект 
Космонавтів, 39);
Бібліотека-філія № 17 (Тимофіїв-
ська, 14);
Центральна бібліотека для дітей 
та юнацтва (проспект Космонав-
тів, 63).
Підліткові клуби «VinSmart»:
вулиця Стельмаха, 25;
проспект Космонавтів, 58;
вулиця Соборна, 91;
вулиця Волошкова, 8;
вулиця Данила Нечая, 77 а;
вулиця Привокзальна, 2/1.

Адреси інших «Пунктів незламності» у Вінниці

Ïóíêòè íåçëàìíîñò³ º 
îñòð³âöÿìè áåçïåêè, 
ñòàá³ëüíîñò³, òåïëà òà 
íàøî¿ ºäíîñò³.
Âîíè ïðàöþþòü 
ö³ëîäîáîâî

На фото — працівниця бібліотеки Ярослава Самойленко та рятувальник Василь 
Демиденко. Вони розказували про те, чим облаштовані вінницькі пункти незламності
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ö³ºþ ³ñòîð³ºþ 
ç íàìè ïîä³ëèâñÿ 
ìåøêàíåöü äîìó 

íà 600-ð³÷÷ÿ, à òàêîæ ãîëîâà 
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ìåøêàí-
ö³â âîñüìîãî ï³ä’¿çäó Äìèòðî 
Ãåíñ³öüêèé. Çà äâ³ð «âîþâàâ» 
30-ð³÷íèé õëîïåöü ç óïðàâë³í-
ñüêîþ êîìïàí³ºþ òà óïîâíîâà-
æåíîþ îñîáîþ â³ä ¿õíüîãî äîìó. 
ßêèé, äî ñëîâà, òàêîæ ìåøêàº 
ó âîñüìîìó ï³ä’¿çä³.

— ß ðîäîì çâ³äñè. Òóò ä³ì 
ìî¿õ áàòüê³â. Îñòàíí³ ê³ëüêà 
ðîê³â ÿ ïðîæèâ ³ ïðàöþâàâ 
â Îäåñ³. Àëå ç ïî÷àòêîì ïî-
âíîìàñøòàáíî¿ â³éíè ïåðå¿õàâ 
äî Â³ííèö³. ² êîëè ïî÷àâñÿ öåé 
êàïðåìîíò, òî ÿ ïîáà÷èâ éîãî 
«ðåçóëüòàòè» íà ñâ³òëèíàõ â³ä 
áàòüê³â — ë³í³ÿ äåðåâ, ñòàðèõ ³ 
çäîðîâèõ, ùî ðîñëè ïåðåä íà-
øèì ï³ä’¿çäîì, áóëà ïîâí³ñòþ 
çð³çàíà, — êàæå Äìèòðî.

«БУЛИ ШОКОВАНІ ВІД ТАКИХ 
РЕМОНТІВ»

×îëîâ³êà îáóðèëî òå, ùî ç 
éîãî ñóñ³äàìè í³õòî íå ðàäèâñÿ, 
ÿê «ðîçïîä³ëÿòè ïàðêîì³ñöÿ».

— Ñïî÷àòêó õîò³ëè ïîáóäóâà-
òè äâà ïàðêîì³ñöÿ çà áóäèíêîì, 
àëå íå âèéøëî: ÷åðåç òå, ùî öå 
âæå íà ñóñ³äí³é ïðèáóäèíêîâ³é 
òåðèòîð³¿ é ëþäè òàì áóëè ïðî-
òè, — êàæå Äìèòðî. — Çãîäîì, 
«ìàã³÷íèì ÷èíîì» ö³ ïàðêî-
ì³ñöÿ âèíèêëè ïåðåä íàøèì 
ï³ä’¿çäîì. Õî÷à îñòàòî÷íîãî 
ïëàíó ðåìîíò³â í³õòî ç íàñ 
íå áà÷èâ.

Ïèòàºìî, à âçàãàë³ ó âàñ ó áó-
äèíêó ìàøèí áàãàòî? ×è º òàêà 
ïîòðåáà â ïàðêîì³ñöÿõ, àäæå 
çàðàç ¿õ òóò ñòâîðèëè áëèçüêî 
äåñÿòêà.

— Òî÷íî¿ öèôðè ÿ âàì íå ñêà-
æó. Àëå çàðàç ó íàñ â ïîäâ³ð’¿ 
ïàðêóþòüñÿ é àâòîìîá³ë³ ç «Ìå-
ãàìîëëà». ß íå áà÷ó ïðîáëåìè 
â òîìó, ùîá ïðèïàðêóâàòè ñâ³é 
àâòîìîá³ëü äå³íäå. ª âåëèêà ñòî-
ÿíêà á³ëÿ «Ãðîøà», º íà «Ìåãà-
ìîëë³». Íà 600-ð³÷÷ÿ º íåâåëèê³ 
êèøåí³ äëÿ ïàðêóâàííÿ. Òîìó 
äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî áóëî ðîáèòè 
ñòîÿíêó ïåðåä íàøèì áóäèí-

êîì — ÿ íå çíàþ, — ñêàçàâ Äìè-
òðî Ãåíñ³öüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñóñ³äè áóëè 
øîêîâàí³ â³ä òîãî, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ. Äìèòðî Ãåíñ³öüêèé íà-
ìàãàâñÿ ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿, 
àëå êàæå, ùî «ÿê ò³ëüêè âìèêàâ 
êàìåðó íà òåëåôîí³, òî âñ³ â³ä 
íüîãî âò³êàëè».

— Íàìàãàâñÿ ãîâîðèòè ç íà-
øèì óïîâíîâàæåíèì ïî áóäèí-
êó, Ãðèãîð³ºì. Êð³ì ñëîâåñíî¿ 
ïåðåïàëêè öå í³÷îãî íå äàëî. 
Íå çì³ã îòðèìàòè â³äïîâ³äåé ³ 
â³ä óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿ íà-
øîãî äîìó «Äîáðîáóä Â³í», — 
ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê.

Çðåøòîþ â³í âæå ãîâîðèâ ³ ç 
áóä³âåëüíèêàìè, ùî ïðàöþâàëè 
òóò, â ¿õíüîìó äâîð³.

— Çíàéøîâ áðèãàäèðà. Ïèòàâ 
éîãî, «ùî âè ðîáèòå?». Ó â³äïî-
â³äü: «ß íå çíàþ», — ãîâîðèòü 
Äìèòðî Ãåíñ³öüêèé. — Çíîâó 
ïèòàþ: «Ïîêàæ³òü ìåí³, áóäü 
ëàñêà, ïëàí ðåìîíòó». Â³í ïî-
êàçóº ïëàí, íà ÿêîìó ö³ äåðåâà, 
öÿ çåëåíà çîíà, íå ìàëà áóòè 
çð³çàíà. À íàñïðàâä³ ìè îòðè-
ìàëè ì³íóñ çåëåíó çîíó òà øàð 
â³äñ³âó ï³ä ïàðêîâêó. Áðèãàäèð 
ìåí³ êàæå, ùî «íîâèé ïëàí áóäå 
çàâòðà». ² ñïðàâä³, íîâèé, óæå 
çàòâåðäæåíèé ïëàí, ç’ÿâèâñÿ 
íà íàñòóïíèé äåíü. ßêèé äà-
òîâàíèé 2021 ðîêîì.

ЯК ЗУПИНИЛИ БУДІВНИЦТВО
Òîæ, çðîçóì³âøè, ùî öå «ñâà-

â³ëëÿ», æèòåë³ ï³ä’¿çäó íàïèñàëè 
êîëåêòèâíó ñêàðãó äî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè. À ïåðåä öèì áîéêîòó-
âàëè áóä³âíèöòâî.

— ß îñîáèñòî ñòàâàâ ïåðåä 
áóëüäîçåðîì. Ìè ç ä³â÷èíîþ ñè-
ä³ëè òóò ó ñïàëüíèõ ì³øêàõ, ùîá 
íå áóëî ñòîÿíêè ïåðåä íàøèì 
ï³ä’¿çäîì, — ðîçïîâ³â Äìèòðî.

Ïðåäñòàâíèêè äåïàðòàìåíòó 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà çà ó÷àñ-
òþ óïðàâë³íñüêî¿ êîìïàí³¿ õîò³-
ëè ïðîâåñòè çóñòð³÷ ³ç íåçàäî-
âîëåíèìè ìåøêàíöÿìè áóäèí-
êó íà 600-ð³÷÷ÿ. Àëå çãîäîì ¿¿ 
ñàì³ ñêàñóâàëè. ² íà íàñòóïíèé 
äåíü — íàì³ð ïîáóäóâàòè äî-
äàòêîâ³ ïàðêîì³ñöÿ øâèäêî 
çãîðíóëè.

— Ìè ïèñàëè ñêàðãó, ïîäà-
ëè ¿¿ äî Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. ² 
á³ëüø³ñòü áóëà ïðîòè òîãî, ùîá 

ïðîñòî ïåðåä ï³ä’¿çäîì áóëè ùå 
ïàðêîì³ñöÿ. Íà öå îòðèìàëè 
â³äïîâ³äü, ùî íå äîïóñòÿòü ñà-
ìîóïðàâñòâà. ² óñå øâèäêî çãîð-
íóëè: â³äñ³â çàáðàëè, ïîñòàâèëè 
áîðäþð, çåìëåþ çàñèïàëè. Áåç 
ñêàíäàë³â òà íàð³êàíü, — êàæå 
Ãåíñ³öüêèé.

Çàðàç ìåøêàíö³ áóäèíêó ñòâî-
ðèëè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, ùîá 
çì³ñòèòè óïîâíîâàæåíó îñî-
áó ñâîãî áóäèíêó òà ñòâîðèòè 
ÎÑÁÁ.

— ß ââàæàþ, ùî òå, ùî â³ä-
áóâàëîñÿ ç êàïðåìîíòîì íàøîãî 
ïîäâ³ð’ÿ, — ïîâíå ñàìîóïðàâ-
ñòâî. Íà ìîþ äóìêó, óïîâíî-
âàæåíà îñîáà ïî áóäèíêó ïîâî-
äèëà ñåáå íà÷å ÿêèéñü «ìîíàðõ». 
Áî òàê íå ïîâèíí³ ïðèéìàòè 

ð³øåííÿ, áåç âðàõóâàííÿ äóì-
êè ³íøèõ ìåøêàíö³â, — êàæå 
Äìèòðî.

Â ï³äñóìêó, áîðîòüáà çà çåëå-
íó çîíó çàì³ñòü ñòîÿíêè â öüîìó 
ïîäâ³ð’¿ ïðîõîäèëà òàê:

1. Ëþäè íàìàãàëèñÿ ðîç³-
áðàòèñÿ, ùî òà ÿê â³äáóâàºòü-
ñÿ ç ¿õí³ì äâîðîì. Çâåðòàëèñÿ 
äî â³äïîâ³äíèõ ñëóæá, ñë³äêó-
âàëè çà áóä³âíèöòâîì íà ì³ñö³.

2. Íå îòðèìàâøè âè÷åðïíèõ 
â³äïîâ³äåé — âëàøòóâàëè áîé-
êîò êàïðåìîíòó.

3. Íàïèñàëè êîëåêòèâíó ñêàð-
ãó äî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ç³áðàëè 
ï³ä íåþ ï³äïèñè âñ³õ íåçãîäíèõ.

— ß ãàäàþ, ùî öå ñòàëî 
îñòàííüîþ êðàïêîþ â ö³é ñè-
òóàö³¿. ² çàâäÿêè öüîìó çâåðíåí-
íþ òà ðåàêö³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè öå 
ñàìîóïðàâñòâî áóëî ïðèïèíåíå. 

НА 600-РІЧЧЯ ЛЮДИ БОЙКОТУВАЛИ 
БУДІВНИЦТВО ПАРКОВКИ
Відстояли  Біля багатоповерхівки 
на 600-річчя, 42 роблять капремонт 
подвір’я. Розширили проїзди, створили 
нові паркомісця, а тротуар біля під’їздів 
викладають плиткою. Здавалося б, 
усе на краще. Але мешканці одного 
з під’їздів вирішили виступити проти 
створення місць для стоянки. Чому? І 
чим закінчилась ця історія?

Çà òå, ùî êîìàíäà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè âòðóòèëàñÿ ó ñèòóàö³þ — 
ìè âñ³ºþ íàøîþ ³í³ö³àòèâíîþ 
ãðóïîþ éîìó äóæå âäÿ÷í³, — çà-
çíà÷èâ Äìèòðî Ãåíñ³öüêèé.

ЯКИЙ ІНШИЙ БІК У ЦІЄЇ 
ІСТОРІЇ

Çâ’ÿçàëèñÿ ç óïîâíîâàæåíèì 
ïî áóäèíêó Ãðèãîð³ºì ÷åðåç 
òåëåôîí. Íîìåð îòðèìàëè â³ä 
ñóñ³ä³â. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî 
çâèíóâà÷åííÿ Äìèòðà º áåçï³ä-
ñòàâíèìè. Àäæå òîé, çà ñëîâàìè 
óïîâíîâàæåíîãî, íå áðàâ ó÷àñ-
ò³ â æèòòºä³ÿëüíîñò³ áóäèíêó 
îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â.

— ß ãàäàþ, ùî â³í òóò, ùîá 
ïåðåõîâóâàòèñÿ â³ä àðì³¿. ² çàðàç 
«âèë³ç», ùîá ðîçêàçóâàòè ³ñòîð³¿: 
â³í íå áóâ í³ íà îäíèõ çáîðàõ, 
íå áðàâ ó÷àñò³ â æèòò³ áóäèíêó 
îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â. Í³ â³í, í³ 
éîãî ìàìà, í³ éîãî äðóæèíà. 
Ïðîñòî ñèäÿòü ³ ñêëàäàþòü «³ñ-
òîð³¿», — êàæå Ãðèãîð³é. — ßêùî 
âè õî÷åòå ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóàö³¿ 
ðåàëüíî, òî çâåðòàéòåñü äî â³ä-
ïîâ³äíèõ ñëóæá, ï³äðÿäíèõ îðãà-
í³çàö³é òà ïðîºêòóâàëüíèê³â. ß, 
÷åñíî, íå ìàþ ÷àñó ñï³ëêóâàòèñÿ 
ïðî áàéêè, ÿê³ âèãàäóº Äìèòðî.

— Ó âàñ áóëè êîíôë³êòè? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Â³í äî ìåíå çâåðòàâñÿ 
çà ðîç’ÿñíåííÿìè, ÿê äî óïî-
âíîâàæåíî¿ îñîáè. ß éîìó â³ä-
ïîâ³â, ùî ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
äî óïðàâë³íñüêî¿ êîìïàí³¿, äå º 
âñ³ äîêóìåíòè, ÿê³ ñïðèÿëè öüî-
ìó êàïðåìîíòó; ïîòð³áíî çâåðòà-
òèñÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè. À â³í ìåíå 
ïîñëàâ, êèíóâ òðóáêó ³ íà öüî-
ìó íàøà ðîçìîâà çàê³í÷èëàñÿ. 
Òîáòî, ëþäèíà íå ðîçáèðàºòüñÿ, 
íàëàøòóâàëà âñå ïðîòè ìåíå… 
ß äóìàþ, ùî âñå öå íåïðàâèëü-
íî, — â³äïîâ³â óïîâíîâàæåíèé 
ïî áóäèíêó Ãðèãîð³é.

— Òå, ùî òàì âèêîíóâàâñÿ 
êàï³òàëüíèé ðåìîíò áåç ïî-
ãîäæåííÿ ç óñ³ìà ìåøêàíöÿ-
ìè — öå íåïðàâäà, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó äèðåêòîð ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Ðîìàí Ôóðìàí. — Çáîðè 
áóëè ïðîâåäåí³, ïîòðåáà ó ðîç-
øèðåíí³ ïðî¿çäó òà ñòâîðåíí³ 
ïàðêîì³ñöü áóëà ñïðèéíÿòà 
ïîçèòèâíî á³ëüø³ñòþ ñï³ââëàñ-
íèê³â. Òå, ùî º íåçãîäí³ — öå 
íîðìàëüíî ³ òàêà ñèòóàö³ÿ º ðîç-
ïîâñþäæåíîþ. Àëå, íàãîëîøóþ, 
ùî á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â áóäèí-
êó âèñòóïèëè «çà». Íà ñüîãîä-
í³ êîíôë³êò ÷åðåç ïàðêîì³ñöÿ 
âðåãóëüîâàíèé: áóëî äîñÿãíóòî 
êîìïðîì³ñíîãî ð³øåííÿ.

Наразі у тому подвір’ї роботи 
на завершальній стадії: там зали-
шилося тільки докласти тротуар-
ну плитку на доріжці та поставити 
лави для сидіння.
— Роботи виконували за міською 
програмою співфінансування, де 

більшу частину від вартості ремон-
тів та матеріалів платять з бюджету 
громади, — розповів директор де-
партаменту житлового господар-
ства Роман Фурман.
За даними системи ProZorro, на ка-
премонт цього подвір’я витратили 

2,272 млн грн. З цієї суми: 2 млн 
67 тисяч гривень виділив бюджет 
громади, а 205 тисяч гривень — 
внесок співвласників багатоповер-
хівки на 600-річчя. Підрядником 
робіт виступила компанія зі Стри-
жавки «Агрошляхбуд».

Скільки витратили на ремонт двору

«Ùîá íå áóëî 
ñòîÿíêè, ÿ îñîáèñòî 
ñòàâàâ ïåðåä 
áóëüäîçåðîì», — 
êàæå Äìèòðî 
Ãåíñ³öüêèé

За капремонт двору заплатили 2,272 млн грн. Оскільки роботи виконували 
за співфінансуванням, то більшу частину витрат взяв на себе бюджет Вінниці

Дмитро Генсіцький був один із тих, хто проти стоянки 
перед під’їздом. Чоловік зауважив, що потреби в такій кількості 
паркомісць у них немає і розширювати проїзди не треба було
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Ç Íàòàëåþ Ô³ÿ-
ëîâîþ ðîçìîâëÿëè 
ó òîé äåíü, êîëè ç 
ïîëîíó çâ³ëüíèëè 

50 íàøèõ â³éñüêîâèõ. Ñåðåä íèõ 
áóëè ³ çàõèñíèêè «Àçîâñòàë³».

— Ìè ç äî÷êîþ ñïîä³âàëèñÿ, 
ðàïòîì ñåðåä íèõ áóäå Ñàøà, ì³é 
÷îëîâ³ê, — êàæå ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Íà æàëü, â³í íå ïîòðàïèâ 
ó ñïèñêè.

Ï³çí³øå, 26 ëèñòîïàäà, íàä³é-
øëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ùå îäíå 
çâ³ëüíåííÿ ïîëîíåíèõ — 12 ç íèõ 
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. Ïðî÷èòàâ 
³íôîðìàö³þ — ³ îäðàçó çàòåëåôî-
íóâàâ Íàòàë³.

— Íåìà Ñàø³ ñåðåä íèõ, — êàæå 
âîíà. — ×åêàºìî, íàä³ºìîñÿ, â³-
ðèìî…

Íàòàëÿ ïîòðàïèëà äî ðàøèñò³â 
3 êâ³òíÿ, ¿¿ ÷îëîâ³êà çàáðàëè ÷å-
ðåç äåíü, òîáòî 5 êâ³òíÿ. Äå â³í, 
íå çíàëè äî òîãî ÷àñó, ïîêè äî÷êà 
Â³êòîð³ÿ íå ïîáà÷èëà íà îäíîìó 
ç ðîñ³éñüêèõ ðåñóðñ³â îáëè÷÷ÿ 
Îëåêñàíäðà. Òàê ä³çíàëàñÿ ïðî ïî-
ëîí. Íàòàëÿ íå ìàëà ïðî ÷îëîâ³êà 
æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿, àæ äî çâ³ëü-
íåííÿ, êîëè äî÷êà ðîçïîâ³ëà, ùî 
â³í ó ïîëîí³.

МРІЮ ПРО ПОДОРОЖІ 
УКРАЇНОЮ

Íèí³ Íàòàëÿ ó Áàð³ ðàçîì ç äî-
÷êîþ Â³êóñåþ, ÿê âîíà ¿¿ íàçè-
âàº, âíóêîì Ìàòâ³é÷èêîì ³ çÿòåì. 
Ùîïðàâäà, çàðàç â³í ïî¿õàâ ó Êè¿â 
íà äåÿêèé ÷àñ. Ñàìå òàì äî â³éíè 
ïðîæèâàëà ìîëîäà ñ³ì’ÿ.

Ó Áàð³ æèâóòü ó êâàðòèð³ ìàòåð³ 
Íàòàë³. Ñ³ì ðîê³â òîìó âîíà çà-
ëèøèëà öåé ñâ³ò.

— Ïåðåä íàøîþ ç âàìè ðîçìî-
âîþ õîäèëà íà ìîãèëó äî ìàìè, — 
êàæå æ³íêà. — Ïîêëàëà êâ³òè. 
Òàì æå é áàòüêî ïîõîâàíèé. Éîãî 
âæå íåìàº 17 ðîê³â.

Âîíà çàìîâêàº íà äåÿêèé ÷àñ. 
Òîä³ ïî÷èíàº ãîâîðèòè ïðî âíóêà 
Ìàòâ³é÷èêà. Êàæå, öå ¿¿ íàéêðàù³ 
ë³êè. Â³í ¿¿ ðåëàêñ. Â³í — óñå äëÿ 
íå¿ íà öüîìó ñâ³ò³!

Êîæåí äåíü âîíè ðàçîì. Ìàìà 
õëîï÷èêà òðîõè õâîð³º, òîìó äîãëÿä 
çà íèì íà ïëå÷àõ áàáóñ³. Ùîäíÿ 
ïðîãóëþþòüñÿ. Ïðè÷îìó, íåî-
äíîðàçîâî. Íà âóëèöþ âèõîäÿòü, 
íåçâàæàþ÷è íà òå, ÿêà ïîãîäà 
çà â³êíîì.

— Â³ä÷óâàþ ðàä³ñòü íàâ³òü â³ä 
òîãî, ùî ïðîñòî õîäèìî ì³ñòîì, áà-
÷èìî ëþäåé, — êàæå ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Ðàí³øå ó ìåíå íå áóëî òàêîãî 
â³ä÷óòòÿ. Öå âñå ï³ñëÿ ïîëîíó. Òàì 
áàãàòî ÷îãî äîâåëîñÿ ïåðåîö³íèòè. 
Íå ðàç ëîâèëà ñåáå íà äóìö³, ÿêùî 
âäàñòüñÿ âèáðàòèñÿ æèâîþ, ï³ñëÿ 
â³éíè áóäó ïîäîðîæóâàòè íàøîþ 
Óêðà¿íîþ. Ó íàñ òàê áàãàòî ïðå-
êðàñíèõ ì³ñöü! Äóæå õî÷åòüñÿ ¿õ 
ïîáà÷èòè. Ðàí³øå öå â³äêëàäàëà 
íà ïîò³ì. Æèëà, ÿê á³ëüø³ñòü ³ç 
íàñ, — ä³ì ðîáîòà, äîìàøí³ êëîïî-
òè. Íà ùîñü ³íøå ÷àñó íå çàëèøà-
ëîñÿ. Íåïðàâèëüíî öå. Ïåðåîö³íêà 
ö³ííîñòåé â³äáóëàñÿ, êîëè ïîáóâàëà 
â óìîâàõ íà ìåæ³ æèòòÿ ³…

Ðàïòîì âîíà ïî÷àëà ãîâîðèòè 
ïðî ùå îäíå çàõîïëåííÿ. Äëÿ äåêî-
ãî âîíî ìîæå âèäàòèñÿ äèâíèì. ̄ é 
ïîäîáàºòüñÿ… äèâèòèñÿ íà íåáî. 
Ïðîñòî ï³äíÿòè ãîëîâó — ³ ñïî-

ãëÿäàòè, ùî òàì ó âèøèí³. Ó òàê³ 
õâèëèíè â³ä÷óâàº ñïîê³é. ² íå ò³ëü-
êè. Íà äóø³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ðàä³ñòü 
â³ä â³ä÷óòòÿ òîãî, ÿêèì âåëèêèì 
³ íåçáàãíåííèì º öåé ñâ³ò ç éîãî 
íåáåñíîþ âèñîê³ñòþ.

Ó òþðåìíèõ êàìåðàõ ¿é íå âè-
ñòà÷àëî òàêèõ â³ä÷óòò³â. Çàðàç ñïî-
âíà ìèëóºòüñÿ òèì ïðîñòîðîì, ùî 
íàä íàøèìè ãîëîâàìè. Âðàíö³, 
ÿê ò³ëüêè ïðîêèíåòüñÿ, ï³äõîäèòü 
äî â³êíà ³ ï³äâîäèòü ïîãëÿä âãîðó.

— Äëÿ êîãîñü, ìîæëèâî, öå í³÷î-
ãî íå çíà÷èòü, õòîñü, ìîæå, é ãîëî-
âó íå ï³äí³ìàº âãîðó, à äëÿ ìåíå 
öå ðàéñüêà íàñîëîäà ñïîñòåð³ãàòè, 
ùî òàì ðîáèòüñÿ, — ç³çíàºòüñÿ ïàí³ 
Íàòàëÿ. — Ìèëóþñÿ, ÿê ïëèâóòü 
õìàðèíè, ÿê ñèïëÿòüñÿ ñîíÿ÷í³ 
ïðîìåí³… Íåáî äëÿ ìåíå çàâæäè 
ïðåêðàñíå, íàâ³òü êîëè ïàäàº äîù 
÷è ñí³ã.

Îäíîãî ðàçó âîíà, ï³äíÿâøè ãî-
ëîâó, íåç÷óëàñÿ, ÿê ïîðó÷ çóïèíè-

ëàñÿ æ³íêà ç ä³â÷èíêîþ.
— Ìàìî, äèâèñÿ, öå òà æ³íêà, 

ÿêà áóëà ó ïîëîí³, ¿¿ ïî òåëåâ³çîðó 
ïîêàçóâàëè, ÿ ¿¿ óï³çíàëà, — ïî÷óëà 
äèòÿ÷èé ãîëîñ.

— Ìîæíà, ÿ âàñ îáí³ìó? — 
íåçíàéîìà æ³íêà çäèâóâàëà ¿¿ ö³ºþ 
ôðàçîþ, à òîä³ ïðèãîðíóëàñÿ, ïî-
äàðóâàëà ñâîãî òåïëà. Ï³ñëÿ òîãî 
òàê ñàìî çðîáèëà ¿¿ äèòèíà.

— Ó ìåíå ìóðàøêè ïî ñïèí³ â³ä 
òàêîãî, — êàæå Íàòàëÿ. — Ñëüîçè 
äåñü âçÿëèñÿ. Áà÷ó, æ³íêà òåæ ä³ñ-
òàº ñåðâåòêó, âèòèðàº ï³ä î÷èìà…

Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî ó íàñ 
íåìàëî äîáðèõ ùèðèõ ëþäåé. Ââà-
æàº, ÿêáè ¿õ áóëî á³ëüøå, ñâ³ò íåî-
äì³ííî ñòàâ áè êðàùèé. Íà æàëü, 
º ùå ëþäèñüêà, ÿê ãîâîðèëà îäíà 
áàáóñÿ. «ª ëþäè, à º ëþäèñüêà». 
Ñàìå òàê³ ðîáëÿòü öåé ñâ³ò ã³ðøèì, 
à æèòòÿ äëÿ áàãàòüîõ — íåñòåðï-
íèì. Öþ íåñòåðïí³ñòü â³ä÷óëà 
íà ñîá³ ïàí³ Íàòàëÿ.

ПІВ РОКУ В РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ. 
«Я НЕ ВІРИЛА, ЩО ВИЙДУ ЖИВА» 
На волі  Понад шість місяців Наталя 
Фіялова перебувала у полоні в росіян. Нині 
вона вже вдома у рідному місті Бар. Ні 
на крок не відходить від внука Матвійчика. 
Каже, він для неї найкращі ліки і релакс. 
Втім, тривога на серці залишається. 
Рашисти утримують у неволі її чоловіка 
Олександра. Від нього — жодної звістки

ЛИСТИ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ 
ЧИТАЛИ ОХОРОНЦІ

Íàòàëÿ Ô³ÿëîâà ìåäèê-ñàí³òàð 
Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ ñèë. Ñëóæèëà 
ó 501-ìó áàòàëüéîí³ ìîðñüêî¿ ï³õî-
òè. Ó çîí³ áîéîâèõ ä³é ïåðåáóâàëà 
ç 2018-ãî. Ïî÷àòîê â³éíè çóñòð³ëà 
ó Øèðîêèíî. Ï³ñëÿ áîéîâèõ ä³é 
áàòàëüéîí â³ä³éøîâ äî Ìàð³óïîëÿ, 
äå çàêð³ïèâñÿ íà ìåòàëóðã³éíîìó 
çàâîä³ ³ìåí³ ²ëë³÷à.

3 êâ³òíÿ âîíà îïèíèëàñÿ ó ïî-
ëîí³ ðîñ³ÿí. Ó íåâîë³ ïðîâåëà 
äî 17 æîâòíÿ. Ó òîé äåíü çâ³ëüíè-
ëè 108 æ³íîê â³éñüêîâèõ ³ öèâ³ëü-
íèõ. Ñïåðøó ¿õ ïðèâåçëè â îêó-
ïîâàíó Îëåí³âêó, ó â’ÿçíèöþ, ÿêó 
ï³çí³øå ðîñ³ÿíè îáñòð³ëÿëè ³ äå 
çàãèíóëè íàø³ ïîëîíåí³. Ïîò³ì 
ïî÷àëàñÿ ïîäîðîæ ïî ðîñ³éñüêèõ 
òþðìàõ: ó òàãàíðîç³, áºëãîðîä³, 
êóðñüêó.

Ùîá çíîâó íå ïîâòîðþâàòèñÿ 
ïðî ïåðåæèòå çà ãðàòàìè ó ðà-
øèñò³â, ïàí³ Íàòàëÿ êàæå êîðîòêî: 
«Öå áóëî ïåêëî íà çåìë³. Ç ïðèíè-
æåííÿìè, ïîáèòòÿì…» Ç³çíàºòüñÿ, 
íå â³ðèëà, ùî çàëèøèòüñÿ æèâà.

Ó êàìåðàõ âîíè íå ìàëè æîäíî¿ 
³íôîðìàö³¿ ç Óêðà¿íè.

— Îäèí ðàç çà âåñü ÷àñ äî-
çâîëèëè íàïèñàòè äîäîìó ëèñ-
òà, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü Íàòà-
ëÿ. — Ïîïåðåäèëè, ùîá êîíâåðòè 
íå çàêëåþâàëè. ß çðîçóì³ëà, ùî 
áóäóòü ÷èòàòè ïåðåä òèì, ÿê â³ä-
íåñòè íà ïîøòó. ß àäðåñóâàëà ëèñ-
òà äîíüö³ Â³êòîð³¿. Íàïèñàëà, ÿê 
êàæóòü, êîðîòêî ³ ÿñíî. Òàê, ùîá 
äî÷êà ìåíå çðîçóì³ëà. Äëÿ Â³êóñ³ 
âàæëèâî áóëî çíàòè, ùî ÿ æèâà.

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê çäàëè 
êîíâåðòè îõîðîííèö³, âîíà ïîâåð-
íóëàñÿ ó êàìåðó. Ó ðóêàõ òðèìàëà 
êîíâåðòè. Ïîâåðíóëà ò³ ëèñòè, ùî 
áóëè íàïèñàí³ óêðà¿íñüêîþ. Íå â³ä-
ïðàâèëè ëèñòè, â ÿêèõ çãàäóâàëîñÿ 
ïðî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó äîíå-
÷êà äÿêóâàëà ìàì³ çà çâ³ñòêó, ÿêó 
òà íàä³ñëàëà.

— À òè ÷îìó íå äÿêóºø ìåí³ 
çà ëèñòà? — çàïèòàëà ó ìàìè. Âîíà 
ó òîé æå äåíü â³äïîâ³ëà íà àäðåñó, 
çàçíà÷åíó íà êîíâåðò³.

Íå ä³éøîâ òîé ëèñò äî àäðåñàòà.

Упродовж місяця після того, 
як Наталю визволили з поло-
ну, вона разом з іншими по-
лонянками провела у лікарні 
в Дніпрі. Тільки після того від-
пустили додому.
На вокзалі у Вінниці її зустріча-
ли найрідніші люди — донечка 
зі своїм синочком, кума Тетяна 
Шароградська. Приїхала Іри-
на Борзова з великим букетом 
квітів. За словами пані Наталі, 
вона одна з тих, хто докладав 
зусилля до звільнення з полону. 
Зараз працює над визволенням 
з російської неволі чоловіка 
Олександра.
З а п и т у ю  с п і в р о з м о в н и -
цю про те, що їй найбільше 
запам’яталося під час пере-
житого?
— Найбільш пам’ятним був день 
5 березня, — говорить Наталя. — 
Не тому, що це мій день наро-
дження. Причина в іншому — 
до мене вдалося додзвонитися 

моїй Вікусі і повідомити, що 
вони нарешті доїхали до на-
шого Бару і вже у квартирі. Як 
вони з чоловіком і маленькою 
дитиною вибиралися з Києва, 
то окрема розмова. Дякувати 
долі, їм це вдалося. Слова по-
здоровлення дочки, голосочок 
внука, які почула по телефону, 
по-особливому зігріли душу 
у тій ситуації, в якій на той час 
я перебувала у Маріуполі.
У моєї співрозмовниці є мрія: 
об’їхати всю Україну. Перед 
тим, як вирушити у подорож, 
треба вибити окупантів. Тому 
пані Наталя уже готова повер-
нутися до своїх побратимів.
Поки що лікарі забороняють. 
На неї чекає хірургічна опера-
ція.
— Підлікуюся — і знову до сво-
їх, — каже на прощання Наталя 
Фіялова.
Як нам не пишатися такою зем-
лячкою!

«Підлікуюся — і знову до своїх»
Донька Наталії Вікторія Корж роз-
повідає, що вже чотири роки, з тих 
пір як мама пішла служити в АТО, 
в доньки серце не на місці.
З початку повномасштабної війни, 
мама з донькою спілкувалися те-
лефоном і через відеозвязок раз 
в два-три дні, потім перейшли на 
нічні розмови, далі були інколи 
смс. Четвертого квітня Вікторія з 
Наталією зв’язок втратила на до-
вгих шість місяців.
— Я розуміла, що таке може бути, 
адже останнім часом ми рідко спіл-
кувалися. І то, я телефоном лише 
встигала запитати: чи є що їсти, чи 
є засоби гігієни, чи є зброя? Мама 
говорила, що все є, але я відчувала, 
що нічого немає. Потім з’ясувалося, 
що насправді були тільки гранати і 
патрони, і підкріплення не було. Я 
питала матері, може знайти волон-
терів, щоб вивезти її звідти? Але 
такої можливості не було, і вона 
мені сказала, що на позиціях і по-
братимів не залишить.

П’ятого квітня вранці Вікторії за-
телефонували з військової частини 
і повідомили, що весь батальйон 
потрапив у полон. Тоді жінка по-
чала моніторити рашистські сайти, 
побачила відео, де вони в полоні, 
але живі. Дзвонила в поліцію, СБУ, 
Червоний Хрест, Координаційний 
штаб, Інформаційне бюро, народ-
ним депутатам.
— Інформації ніякої я не отримува-
ла, але кілька разів на місяць їм все 
ж телефонувала. Більше отримува-
ла інформації від дівчат і хлопців, 
звільнених з полону по обміну. Від 
них дізналася, як здоров’я матері, 
адже в неї були хронічні хвороби.
Що Наталія все витримає і звіль-
ниться з полону, Вікторія знала, 
адже мама завжди була сильною.
— З четвертого квітня кожного дня 
я їй писала вранці і ввечері, хоч пе-
реписка була в одну сторону. Слала 
фотографії, розповідала, як у мене 
справи, підтримувала її. В жовтні 
знала, що буде обмін. Я написа-

ла, що сподіваюся, що її повернуть 
саме під час цього обміну. Ніколи 
руки не опускали.
17 жовтня Наталю звільнили.
— Все як сон, досі не віриться. Я 
особисто в неї нічого не запитую, 
у нас розмови про полон — табу, 
щоб у мами не викликати негатив-
ні емоції. Лікування у мами ще не 
було, лише медогляд, ВЛК. Далі 
її чекає довге лікування, бо во-
роги наробили біди, — говорить 
Вікторія. Родинам тих військових, 
які зараз перебувають у полоні, 
донька військової дала наступні 
рекомендації.
— Бажаю не втрачати віри і надії, — 
каже Вікторія. —  Коли я дізналася, 
що мама в полоні, мені було дуже 
важко психологічно, були панічні 
атаки. Потім взяла себе в руки і по-
чала діяти. На це дуже мотивував 
мій маленький син. Не слід забу-
вати про себе, адже вам потрібно 
буде підтримувати ваших близьких 
після повернення з полону.

«Я мамі півроку щодня писала смс, а відповіді не було»

«Â³ä÷óâàþ ðàä³ñòü 
íàâ³òü â³ä òîãî, ùî 
ïðîñòî õîäèìî ì³ñòîì, 
áà÷èìî ëþäåé. 
Ðàí³øå ó ìåíå íå áóëî 
òàêîãî â³ä÷óòòÿ»

Наталя Фіялова з чоловіком. Олександр потрапив у полон 
5 квітня і досі перебуває у неволі
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РЕКЛАМА

514172 505183

ÎÑÂ²ÒÀ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)103961

×åðåç ðîñ³éñüê³ 
îáñòð³ëè 23 ëèñòî-
ïàäà, äèñïåò÷åð-
ñüêèé öåíòð ÍÅÊ 

«Óêðåíåðãî» çàñòîñóâàâ àâàð³é-
í³ â³äêëþ÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. ×è 
íå óñÿ Â³ííèöüêà îáëàñòü âïðî-
äîâæ äåê³ëüêîõ ãîäèí çàëèøàëàñÿ 
áåç ñâ³òëà. Ó Â³ííèö³ äîñ³ çàëè-
øàþòüñÿ íåäîñòóïíèìè âóëè÷íå 
îñâ³òëåííÿ é ñóòòºâî ñêîðî÷åíî 
ãðàô³êè ðîáîòè åëåêòðîòðàíñïîð-
òó. Ó á³ëüøîñò³ äîì³âîê ñâ³òëî 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ëèøå íà ê³ëüêà ãîäèí 
íà äîáó. Ïîñòðàæäàëî ÷èìàëî 
ï³äïðèºìñòâ òà îá’ºêòè êðèòè÷-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

ФОРМАТИ НАВЧАННЯ 
НЕ ЗМІНИЛИСЯ

Íå îìèíóëî é ãàëóçü îñâ³òè, 
ÿêà âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â é 
áåç òîãî íå ðàç ñòðàæäàëà âíà-
ñë³äîê ïàíäåì³¿ òà âîºííèõ ä³é. 
Íàðàç³ ÷åðåç ïåðåáî¿ ç åëåê-
òðèêîþ òà ìîá³ëüíèì çâ’ÿçêîì 
÷àñòèíó çàíÿòü äîâîäèòüñÿ ïðî-
âîäèòè â àñèíõðîííîìó ðåæèì³. 
Öå îçíà÷àº, ùî â÷èòåë³ ç ó÷íÿìè 
êîíòàêòóþòü ì³æ ñîáîþ íå â ðå-
æèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó, à ³ç äåÿêîþ 
çàòðèìêîþ, òèì ñàìèì äàþ÷è 
øêîëÿðàì á³ëüøå çàâäàíü äëÿ 
ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ ì³ñüêî-
ãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíè 
ßöåíêî, îñòàíí³ îáñòð³ëè ðî-
ñ³ÿí íå ìàëè ñóòòºâîãî âïëèâó 
íà îñâ³òí³é ïðîöåñ ó Â³ííèö³. 
Áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ñàìèõ îá-
ñòð³ë³â ä³òè òà ïåäêîëåêòèâè åâà-
êóþâàëèñÿ äî óêðèòò³â ³ âæå òàì 
çà ìîæëèâîñò³ íàâ÷àëèñÿ. Ï³ñëÿ 
îáñòð³ë³â ³ äîíèí³ íàâ÷àííÿ ïðî-
õîäèòü áåç çì³í.

— Íà î÷í³é ôîðì³ íàâ÷àí-

íÿ ó íàñ çàðàç 11% øêîëÿð³â. 
¯õíÿ ê³ëüê³ñòü çà îñòàíí³é ÷àñ 
íå çì³íèëàñÿ. ßêùî ó øêîë³ 
ñâ³òëî çíèêàº ï³ä ÷àñ óðîê³â, 
òî ¿õ í³õòî íå ñêàñîâóº, àäæå º 
â÷èòåëü, º äîøêà, º êðåéäà, — ãî-
âîðèòü Îêñàíà ßöåíêî. — ßêùî 
ó÷í³, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â îíëàéí³, 
ìîæóòü ï³äêëþ÷èòèñÿ äî ³í-
òåðíåòó, òî çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü 
ó ñèíõðîííîìó ðåæèì³, ñåáòî 
÷åðåç Zoom-êîíôåðåíö³þ, ÿêùî 
í³ — â àñèíõðîííîìó. Íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ñàìîñò³éíî ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ ïðî ðåæèì, â ÿêîìó 
âîíè ïðàöþâàòèìóòü.

БЕЗ СВІТЛА, АЛЕ В ТЕПЛІ
Êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè òàêîæ ãîâîðèòü, ùî íàâ÷àí-

íÿ ó á³ëüøîñò³ â³ííèöüêèõ øê³ë 
ïðîõîäèòü ó ïåðøó çì³íó. Îä-
íàê ó ÷îòèðüîõ çàêëàäàõ îñâ³òè, 
äå íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ó÷í³â 
íà î÷í³é ôîðì³, çàïðîâàäèëè 
äðóãó çì³íó. Àáè íå çàòðèìóâà-
òè ä³òåé äî òåìíî¿ ïîðè äîáè, 
ðîçêëàä çàíÿòü íàìàãàþòüñÿ 
ï³äëàøòóâàòè ï³ä á³ëüø ðàíí³é 
÷àñ. Äëÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
ïðàöþþòü ãðóïè ïðîäîâæåíîãî 
äíÿ. Îäíàê ëèøå ó òèõ øêîëàõ, 
äå º íàä³éíå óêðèòòÿ.

Çèìîâ³ êàí³êóëè ïîïåðåäíüî 
ïëàíóþòüñÿ ç 25 ãðóäíÿ ïî 8 ñ³÷-
íÿ. Îäíàê îñòàòî÷í³ ð³øåííÿ ïðî 
òðèâàë³ñòü ³ äàòè êàí³êóë ïðèéìà-
òèìóòü ñàì³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè.

Äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, çà ñëîâàìè 

Îêñàíè ßöåíêî, ïðàöþþòü 
íàðàç³ ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³. 
Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà, ìîæå 
çì³íèòèñÿ ìåíþ. Äî ïðèêëàäó, 
ãàðÿ÷³ ñòðàâè ìîæóòü çàì³íèòè 
íà êîìïîò ³ç áóòåðáðîäîì.

ЧИ ЗМІНИВСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
ЧЕРЕЗ ПЕРЕБОЇ ЗІ СВІТЛОМ
Шкільне питання  Майже 90% 
вінницьких школярів навчаються в онлайн-
форматі. Через регулярні перебої зі 
світлом та мобільним інтернетом, чимало 
з них не мають змоги підключатися 
до уроків. Є певні незручності й на очній 
формі навчання. Тож, який має вигляд 
зараз освітній процес у вінницьких 
школах? Які у ньому є проблеми та що з 
цього приводу думають батьки учнів?

— Òåïëîì íàø³ íàâ÷àëüí³ çà-
êëàäè çàáåçïå÷åí³ çàâæäè, òîìó 
ùî îïàëåííÿ öåíòðàë³çîâàíå. 
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ï³äêëþ÷àºìî 
àâòîíîìí³ ãåíåðàòîðè, — ãîâî-
ðèòü íà÷àëüíèöÿ äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè. — Íåùîäàâíî ÿ áóëà 
íà îñâ³òíüîìó ôîðóì³ â Òåðíî-
ïîë³, äå ïðîçâó÷àâ äóæå ö³êàâèé 
ôàêò: Óêðà¿íà — öå ºäèíà êðà¿íà 
ó ñâ³ò³, äå â óìîâàõ âîºííîãî ÷àñó 
ïðîäîâæóºòüñÿ îñâ³òí³é ïðîöåñ.

Ми також запитали вінничан, як 
проходить навчання їхніх дітей-
школярів в онлайні та офлайні під 
час зникнення світла? Більшість на-
писали, що мають з цим пробле-
ми. До прикладу, Марія Маркуш 
пише, що її діти не мають змоги 
навчатися, адже часто світла не-
має ані під час самих уроків, ні під 
час виконання домашніх завдань.
«Коли дітей мало, то вчителі мо-
жуть взагалі не проводити уроків, 
скидаючи натомість завдання для 
самостійного опрацювання», — 
пише Марія.
Інша вінничанка Наталія Власюк 
має протилежну ситуацію. За її сло-
вами, в школі її дітей перебоїв із 
проведенням уроків немає.
— У нашій школі вчителі проводять 
уроки з телефону, якщо нема світ-
ла, і навіть коли на зустрічі чотири 
учні — уроки все одно проводять. 
Наші вчителі дають кілька днів 
на виконання робіт і навіть дають 
можливість перездати завдання 

тим, кого не влаштовує оцінка, — 
каже Наталія.
Надія Карабан пише, що за наяв-
ності світла вона з дітьми самостій-
но опрацьовує завдання додому, 
у тому числі на роботі. Повноцін-
но навчатися, за її словами, вони 
не мають змоги.
Дитина Тетяни Волкової навчається 
дистанційно на другій зміні. Жінка 
пише, що часто вимкнення світ-
ла збігається з часом проведення 
уроків.
«Мобільний інтернет від «Ки-
ївстару» та «Лайфу» в квартирі 
не ловить. Тому дитина не може 
заходити на уроки, — пише Тетя-
на. — За такої ситуації в Україні, з 
цим навчанням лише репетито-
ри можуть допомогти, або виїзд 
за кордон».
Обидві дитини Ольги Давиденко 
навчаються на очній формі. Ві-
нничанка пише, що вимкнення 
світла у школі не сильно впливає 
на освітній процес, а ось само-

стійне виконання завдань вдома, 
коли немає світла, є для них про-
блемою. Ольга каже, що за нових 
реалій вони більше часу приділя-
ють плануванню.
Кардинально інше бачення ситу-
ації, пов’язаної з освітнім проце-
сом в школах за умови відсутності 
світла в Наталії Григоренко. За її 
словами, батьків заздалегідь по-
переджали про можливі перебої зі 
світлом, отже, вони мали зробити 
з цього певні висновки.
«Цьогорічне навчання лягає 
на плечі батьків і я не бачу в тому 
проблеми. Наші ЗСУ з усіх сил 
«фігачать» росіян в окопах, у дощ, 
в сніг, без світла і тепла, під по-
стійними обстрілами. А батькам 
тяжко з дитиною домашку зро-
бити, — пише Наталія. — От будете 
скиглити, влада піде на перегово-
ри з окупантами і почнете в школі 
«історію вєлікой росії» зубрити. 
Тому шукайте можливості, пийте 
заспокійливі і не розводьте зради».

Батьки про перебої зі світлом— Íà î÷í³é ôîðì³ 
íàâ÷àííÿ ó íàñ çàðàç 
11% øêîëÿð³â. ¯õíÿ 
ê³ëüê³ñòü çà îñòàíí³é 
÷àñ íå çì³íèëàñÿ — 
ãîâîðèòü ßöåíêî

Очільниця міського департаменту освіти Оксана Яценко: «Україна — це єдина країна у світі, 
де в умовах воєнного часу продовжується освітній процес»
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Ó Ñòàäíèö ³ 
«Ðåã ³îíè-Îéë» 

ìàþòü âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ ç 
äåðåâîîáðîáêè. Çàðàç ïåðåâàæíî 
çàéìàþòüñÿ âèãîòîâëåííÿì ïàëå-
ò³â. Òóò ïðàöåâëàøòîâàí³ 25 ëþ-
äåé: º é ñòàäíèöüê³, é â³ííèöüê³, 
òà äåê³ëüêà ïåðåñåëåíö³â.

— Ó ìåíå ñïîæèâàííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿ âåëèêå: íà 200–
300 òèñÿ÷ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. 
À òàðèô çì³íþºòüñÿ ëåäü íå ùî-
ì³ñÿöÿ. Îò ó æîâòí³, íàïðèêëàä, 
áóâ 6,40 ãðí çà ê³ëîâàò, — ðîç-
ïîâ³ëà êîìåðö³éíà äèðåêòîðêà 
ô³ðìè Íàòàë³ÿ Ïàðàõ³íà. — Òîìó 
âðàõîâóþ÷è íàø³ ô³íàíñîâ³ 
ìîæëèâîñò³, ìè çâåðòàºìî-
ñÿ äî íàøîãî ïîñòà÷àëüíèêà 
åëåêòðîåíåðã³¿ — «Íîâîñâ³ò» — 
ç ïðîõàííÿì â³äòåðì³íóâàòè ïðî-
ïëàòó çà ñâ³òëî, ÿê öå â³äáóëîñÿ 
é ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè íàïèñàëè 
îô³ö³éíîãî ëèñòà äî ïîñòà÷àëü-
íèêà, â ÿêîìó çàçíà÷èëè, ùî 
ñïîæèòà åëåêòðîåíåðã³ÿ áóäå 
îïëà÷åíà äî 10 ÷èñëà íàñòóï-
íîãî ì³ñÿöÿ. Òîé, ñâîºþ ÷åðãîþ, 
íàïèñàâ ëèñò äî Çàìîñòÿíñüêèõ 
åëåêòðîìåðåæ (öÿ îðãàí³çàö³ÿ 
îáñëóãîâóº ìåðåæ³ ó Ñòàäíè-
ö³ — àâò.), àáè ò³ äî öüîãî ÷èñ-
ëà íå âèìèêàëè åëåêòðîåíåðã³þ 
ó ï³äïðèºìñòâà «Ðåã³îíè-Îéë».

— Àëå öüîãî ì³ñÿöÿ â³äáóëàñÿ 
òàêà ñèòóàö³ÿ: ìè ðîçðàõóâàëèñÿ 
çà ñïîæèòå 4 ëèñòîïàäà. Ïðàö³â-
íèê «Íîâîñâ³òó» çàáóâ ç íàñ çíÿ-
òè «ãàëî÷êó» ïðî â³äêëþ÷åííÿ. 
Çðîáèâ öå 11 ëèñòîïàäà, î 8.29. 
Ïîâ³äîìèâ åëåêòðîííèì ëèñòîì 
äî Çàìîñòÿíñüêèõ ÅÌ, ùî íàñ 
íå òðåáà â³äêëþ÷àòè. Åíåðãåòèêè 
öüîãî ëèñòà îòðèìàëè òà ïîáà÷è-
ëè. Àëå îá 11.00 òîãî æ äíÿ íàñ 
â³äð³çàþòü â³ä ìåðåæ! — ñêàçàëà 
Íàòàë³ÿ Ïàðàõ³íà.

Äàë³ êîìåðö³éíà äèðåêòîðêà 
ïî÷àëà «îááèâàòè ïîðîãè» ïî-
ñàäîâö³â, àáè ñòàäíèöüêå ï³ä-
ïðèºìñòâî øâèäêî ï³ä’ºäíàëè 
íàçàä äî åëåêòðîåíåðã³¿. Öå, 
çðåøòîþ, â³äáóëîñÿ, àëå àæ í³ÿê 
íå øâèäêî.

НА ПОВТОРНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ Є 
П’ЯТЬ ДНІВ

— ß áåðó ëèñòà â³ä ïîñòà÷àëü-
íèêà åëåêòðîåíåðã³¿, ¿äó â ÐÅÑ 
äî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ï³äïðè-
ºìñòâà ²âàíà Äóä÷åíêà. Êàæó, ùî 
ìè â÷àñíî ïðîïëàòèëè çà ñïîæèòå, 
ï³äñòàâ äëÿ â³äêëþ÷åííÿ íåìàº. 
À â³í ó â³äïîâ³äü: «Íó òî é ùî! 
Ìè âæå âàñ â³äêëþ÷èëè». Ïèòàþ: 
«À êîëè âè íàñ íàçàä ï³ä’ºäíàºòå?» 
Â³äïîâ³â, ùî òîä³, «êîëè ïîñòà-
÷àëüíèê çàïëàòèòü çà ïîâòîðíå 
ï³äêëþ÷åííÿ», — ãîâîðèëà êîìåð-
ö³éíà äèðåêòîðêà «Ðåã³îíè-Îéë».

Â³äòàê Íàòàë³ÿ Ïàðàõ³íà ç³òêíó-
ëàñÿ ç «ïîâ³ëüíîþ áþðîêðàòè÷íîþ 
ìàøèíîþ».

— 11 ëèñòîïàäà ï³ñëÿ çóñòð³÷³ 
ç çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Çàìîñ-
òÿíñüêèõ ÅÌ, ÿ òåëåôîíóþ äî ïî-
ñòà÷àëüíèêà åëåêòðîåíåðã³¿, ç ïè-
òàííÿì: «×è íàä³ñëàëè åíåðãåòèêè 
ðàõóíîê íà ïîâòîðíå ï³äêëþ÷åí-

íÿ?» Ìèíàº ãîäèíà, äðóãà, òðåòÿ, 
à ðàõóíêà âñå ùå íåìàº, — ãîâîðèòü 
êîìåðö³éíà äèðåêòîðêà. — Çíîâó 
¿äó äî îô³ñó ì³ñüêèõ åëåêòðîìå-
ðåæ. Öå áóâ âæå âå÷³ð ï’ÿòíèö³, 
çà äåñÿòü õâèëèí 16.00. Ó íèõ ñêî-
ðî÷åíèé ðîáî÷èé äåíü. ² íà ì³ñö³ 
áóâ ëèøå äèðåêòîð ö³º¿ ñòðóêòóðè 
Ìèêîëà Êîëóáàé. Â³í ïîêàçóâàâ 
ìåí³ ìåòîäè÷êó, â ÿê³é çàçíà÷å-
íî, ùî íà ïîâòîðíå ï³äêëþ÷åííÿ 
â åíåðãåòèê³â º ï’ÿòü äí³â!

Öÿ ñèòóàö³ÿ ¿¿ îáóðèëà: áî 
â ï’ÿòíèöþ, ñóáîòó òà íåä³ëþ ï³ä-
ïðèºìñòâî âñå ùå áóëî â³äð³çàíå 
â³ä ìåðåæ. Ï³äïðèºìñòâî áóëî 
ó âèìóøåíîìó ïðîñòî¿.

— Òåëåôîíóþ çíîâ äî ÐÅÑ 
ó ïîíåä³ëîê. Òàì ñêàçàëè, ùî çà-
ÿâêó íà íàøå ï³äêëþ÷åííÿ ïîäà-
ëè, àëå êîëè êîíêðåòíî öå â³äáó-
äåòüñÿ — íå â³äïîâ³ëè, — ðîçïîâ³ëà 
Ïàðàõ³íà. — Óñÿ öÿ íàøà ñèòóàö³ÿ 
íàêëàëàñÿ íà îáñòð³ëè òà ïîñò³éí³ 
òðèâîãè. Ó ñåðåäó âæå áóâ á³ëüø-

ìåíø ñïîê³éíèé äåíü, òî ÿ ïðî-
øó ñâîãî áóõãàëòåðà âëàñíîðó÷ 
çàíåñòè çàÿâêó íà ï³äêëþ÷åííÿ. ² 
òàì â³ä ãîëîâíîãî ³íæåíåðà âîíà 
ä³çíàëàñÿ, ùî íàñ ï³äêëþ÷àþòü 
äî ìåðåæ ó ÷åòâåð.

Â³äòàê, ñòàäíèöüêå ï³äïðèºì-
ñòâî çíîâ ïðèºäíàëè äî ï³äñòàíö³¿ 
ò³ëüêè íàäâå÷³ð 17 ëèñòîïàäà.

— ² çà òå, ùîá åëåêòðèê 
ï³ä’ºäíàâ íàì êàáåë³ äî ï³äñòàíö³¿, 
íàø ïîñòà÷àëüíèê åëåêòðîåíåðã³¿ 
çàïëàòèâ áëèçüêî 6000 ãðí. Îá-
ãðóíòóâàííÿ òàêî¿ ö³íè, ó ìåíå, 
çâ³ñíî, íåìàº. Íàïåâíî, ¿õàëè 
òðàíñïîðòîì ç Êèºâà äî Ñòàäíèö³, 
òîìó é òàê³ ö³íè, — êàæå êîìåð-

ПІДПРИЄМСТВО ВІДРІЗАЛИ ВІД 
СВІТЛА ЗА БОРГ, ЯКОГО НЕ БУЛО
Скарга на енергетиків  Попри 
війну бізнес не застрахований від 
фізичних відключень: маєте борг — 
вас відрізають від мереж. Подібна 
ситуація сталася зі стадницьким 
підприємством «Регіони-Ойл». От тільки 
несплаченого боргу за електроенергію 
в них не було, а відключення відбулося 
без попередження, каже комерційна 
директорка цієї фірми Наталія Парахіна. 
Що на це відповіли у «Вінницяобленерго»?

ö³éíà äèðåêòîðêà «Ðåã³îíè-Îéë» 
Íàòàë³ÿ Ïàðàõ³íà.

«ЦЕ МОГЛА БУТИ ПОМСТА 
ЗА СУД»

Æ³íêà çàóâàæèëà, ùî â³äêëþ-
÷åííÿ â³ä åëåêòðîåíåðã³¿ ¿õíüîãî 
ï³äïðèºìñòâà â³äáóëîñÿ áåç çà-
â÷àñíîãî ïîïåðåäæåííÿ.

— À òàêå ìàëî íàä³éòè äî íàñ 
çà ï’ÿòü äí³â äî â³äêëþ÷åííÿ, 
íà åëåêòðîííó ïîøòó ï³äïðèºì-
ñòâà, — êàæå æ³íêà. — ² âæå çãîäîì 
ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî íàø ³íñïåêòîð, 
ùî îáñëóãîâóº ï³äïðèºìñòâî â³ä 
Çàìîñòÿíñüêèõ ÅÌ, íå áóâ ó êóð-
ñ³ â³äêëþ÷åííÿ. Áî íàñ â³äð³çàëè 

ïðàö³âíèêè «Â³ííèöÿîáëåíåðãî».
— Ìàáóòü, öÿ àáñóðäíà ñèòóàö³ÿ 

â³äáóëàñÿ ùå é ÷åðåç òå, ùî ìè 
äðóãèé ð³ê ñóäèìîñÿ ç îáëåíåð-
ãî, — äîäàëà Íàòàë³ÿ Ïàðàõ³íà. — 
Çà òå, ùî áóëà ç³ðâàíà ïëîìáà ç 
òðàíñôîðìàòîðíî¿ ï³äñòàíö³¿, íàì 
äàëè øòðàô á³ëüøå äâîõ ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. ß ç òàêîþ ñóìîþ íå ïîãî-
äèëàñÿ, âèíè ï³äïðèºìñòâà ó òîìó, 
ùî áóëà ç³ðâàíà ïëîìáà — íå âè-
çíàþ, òîìó ï³øëè äî ñóäó. Ó Ãîñ-
ïîäàðñüêîìó ñóä³ íàì çàïðîïîíó-
âàëè äîìîâèòèñÿ ïðî ìèðîâó óãî-
äó. Àëå íàì íå âäàëîñÿ ä³éòè çãîäè. 
Îò òîìó, íàïåâíî, ìè é îòðèìàëè 
òàêó ïîìñòó â³ä îáëåíåðãî.

Звернулися за коментарем до «Ві-
нницяобленерго», щоб ті пред-
ставили власне бачення ситуації 
з «Регіонами-Ойл». Але на початку 
роз’яснимо розподіл функцій об-
ленерго і постачальників електро-
енергії.
З 2019 року, коли почав діяти 
вільний ринок електроенергії, 
за збір коштів з клієнтів, а також 
за роботу по боргах відповідають 
саме постачальники електро-
енергії. За обленерго закріпили 
функцію оператора системи роз-
поділу — і саме на підставі заявки 
від постачальників обленерго іде 
відключати абонентів.
—  В і д к л ю ч е н н я  в і д бул о с я 
в п’ятницю, 11 листопада. За де-
сять днів до цього ми отримали 
попередження щодо відклю-
чення цього об’єкта, від їхнього 
постачальника електроенергії. 
До 11 листопада ніяких звернень 
щодо скасування цієї заявки від 
постачальника електроенергії ми 
не отримували, — каже директор 
комерційний АТ «Вінницяобленер-
го» Олексій Тарарака.
— Але ж о 8.29 того ж дня Замос-
тянські ЕМ були повідомлені елек-
тронним листом, що це підпри-
ємство не потрібно відключати від 

електроенергії, — сказав журналіст.
— Мало бути офіційне, письмове 
звернення. Стосовно електронного 
звернення, яке начебто надійшло 
о восьмій ранку, в мене інформації 
немає. Наголошую, ми виконали 
заявку на відключення від електро-
енергії цього об’єкта, яку не скасу-
вав їхній постачальник електро-
енергії, — зазначив Тарарака.
А от те, що саме підприємство 
не було попереджене про приму-
сове відключення від електроенер-
гії, Олексій Тарарака спростовував.
— Завчасне попередження 
по «Регіонам-Ойл» було надіслано 
листом «Укрпоштою», на адресу 
підприємства. Ми використо-
вуємо винятково такі паперові 
попередження. І відсилаємо їх 
за допомогою «Укрпошти», щоб 
потім не було звинувачень на нашу 
адресу, що «ми по електронці ваше 
повідомлення не бачили» чи щось 
інше. А чому вони не отримали це 
повідомлення вчасно? Це питан-
ня не до мене, — сказав директор 
комерційний АТ «Вінницяобле-
нерго».
Щодо рахунку на повторне підклю-
чення, яке пред’явили постачаль-
нику електроенергії, то ці 6000 грн 
складалися з транспортних витрат 

(зокрема, робота автокрана) та 
оплати роботи енергетиків (по-
годинна калькуляція, яка затвер-
джена НКРЕКП), про що сказав 
Олексій Тарарака.
— Ми діяли в рамках чинного за-
конодавства, — підсумував він. — 
Постачальник не скасував заявку 
на відключення цього об’єкта. Далі, 
ми завчасно надіслали письмове 
попередження поштою на це під-
приємство. Потім виконали заявку 
на відключення. А після того, як по-
стачальник офіційно підтвердив, 
що боргів немає і була здійснена 
проплата за повторне підключен-
ня, виконали підключення цього 
підприємства до мереж.
Але з цим вже не погоджується ко-
мерційна директорка підприємства 
«Регіони-Ойл» Наталія Парахіна. 
За її словами, через безпідставне 
відключення від електроенергії та 
ще й без попередження, стадниць-
ке підприємство планує подати 
на обленерго позов до суду.
— У мене підприємство не пра-
цювало п’ять днів. Робітники 
були у вимушеному простої. А від 
податків у ці п’ять днів нас ніхто 
не звільняв. Зараз консультуємось з 
юристом і будемо подавати позов 
до суду, — сказала Парахіна.

Що кажуть енергетики
«Çà òå, ùîá åëåêòðèê 
ï³ä’ºäíàâ íàì 
êàáåë³ äî ï³äñòàíö³¿, 
íàø ïîñòà÷àëüíèê 
åëåêòðîåíåðã³¿ 
çàïëàòèâ áëèçüêî 6000»

«У мене підприємство не працювало п’ять днів», — каже комерційна директорка 
Наталія Парахіна. За її словами, енергетики відрізали від мереж підприємство «Регіони-Ойл» 
з порушенням процедури

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 220141
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ïðèñâÿòà âî¿íàì, ÿê³ â³ääàëè ñâîº 
æèòòÿ çà ñâîáîäó òà íåçàëåæí³ñòü 
Óêðà¿íè â ñó÷àñí³é ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüê³é â³éí³.

Íàïðèêëàä, âóëèöþ Ãðîìîâà 
(ðàéîí á³ëÿ Áðèãàíòèíè) ó Â³ííèö³ 
ïåðåíàçâàëè íà ÷åñòü äåñàíòíèêà 
Ðîìàíà Áàëàáè, âóëèöþ ×åðíÿõîâ-
ñüêîãî (Ñàáàð³â) — íà ÷åñòü âåðòî-
ë³òíèêà Îëåêñ³ÿ Ìèðãîðîäñüêîãî.

Âóëèöÿ Ïîêðèøê³íà ó ñåë³ Â³-
ííèöüê³ Õóòîðè îòðèìàëà ³ì’ÿ 
êîíòððîçâ³äíèêà Ìàêñèìà Øà-
ïîâàëà. Ìåøêàíö³ Ñòàäíèö³ ïðàã-
íóëè âøàíóâàòè ïîäâèã Âî¿í³â 
Êëèì÷óê³â, Ãàâðèø³âêè — Îëåãà 
Àâãóñòþêà, Ìàëèõ Êðóøëèíö³â — 
Âàäèìà Ãàëåòè.

Êð³ì òîãî, äâ³ âóëèö³ ó Â³ííèö³ 
ïåðåéìåíóâàëè íà ÷åñòü ãåíåðà-
ëà ÓÏÀ ²âàíà Òðåéêà (áåç³ìåííà 
âóëèöÿ â³ä Íåìèð³âñüêîãî øîñå 
äî àåðîïîðòó — àâò.) òà Ñòåïàíà 
Áàíäåðè (äîíåäàâíà öå áóëà âó-

ЩЕ 52 ВУЛИЦІ ПЕРЕЙМЕНУВАЛИ 
У ВІННИЦІ ТА ПЕРЕДМІСТІ
Дерусифікація  Вінниця позбулася 
таких назв вулиць як Льва Толстого і 
Комарова. Жовтнева, Гагаріна, Ватутіна 
та інші радянські назви зникли із сіл, що 
входять до складу нашої міської громади. 
А що на заміну? Склали список старих-
нових назв і додали пояснення, що нові 
топоніми означають

ëèöÿ ³ ïðîâóëîê Ëüâà Òîëñòîãî — 
àâò.).

Äî ñëîâà, â³ííè÷àíè, ùî æè-
âóòü íà âóëèö³ Ëüâà Òîëñòîãî, ïî-
ð³çíîìó ñïðèéìàþòü òàêå ïåðåéìå-
íóâàííÿ — äåõòî íå õî÷å, ÷åðåç 

«íåîäíîçíà÷í³ñòü ñë³äó â ³ñòîð³¿» 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, à äåÿê³ â³ä-
ïîâ³äàëè, ùî âñ³ìà ðóêàìè «çà». 
Ìîâëÿâ, «Ëüâó Òîëñòîìó íå ì³ñöå 
ó Â³ííèö³ é íåõàé â ðîñ³¿ òàê âó-
ëèö³ íàçèâàþòü».

Стара назва Нова назва Обгрунтування

ВІННИЦЯ
провулок 2-й Глінки провулок 2-й Мирослава 

Скорика
Мирослав Скорик (1938–2021) — видатний композитор, Герой України (2008), народний артист України. Автор музики до понад 40 фільмів, серед яких і «Тіні 
забутих предків», багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів, опери «Мойсей».

Громова (вулиця, провулки) Романа Балаби Роман Балаба — старший сержант, командир розвідувального відділення розвідувального взводу, родом з Вінниці. Неодноразово був в АТО/ООС. З початком 
повномасштабної війни став на захист України. Загинув в бою, 14 квітня, прикриваючи своїх побратимів. Героєві було всього 29 років.

Комарова (вулиця, провулки) Леоніда Каденюка Леонід Каденюк — перший астронавт незалежної України. У 1997 році полетів у космос разом з чотирма американцями і одним японцем на шатлі «Колумбія». 
Виконував функції науковця-біолога.

Толстого Льва (вулиця, провулок) Степана Бандери Степан Бандера — український політичний діяч, революціонер, один із радикальних ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху XX 
століття

Черняховського (вулиця, про-
вулки, проїзди)

Олексія Миргородського Олексій Миргородський — підполковник Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня 
(2022, посмертно). Загинув у віці 37 років

Чехова (1,2,3-й проїзди) Гетьмана Мазепи Іван Мазепа (1639–1709) — гетьман Війська Запорозького, очільник Козацької держави на Лівобережній та всій Наддніпрянській Україні. Докладав зусиль 
до об’єднання українських земель, утвердження міцної влади та розбудови станової держави європейського зразка на основі традиційного козацького устрою.

Безіменна вулиця (від 
Немирівського шосе до аеропор-
ту «Вінниця»)

Генерала Трейка Іван Трейко — один з дев’яти генералів Української Повстанської Армії, 80-річчя якої ми відзначаємо цьогоріч на державному рівні. Родом з Погребища, що 
на Вінниччині

ВІННИЦЬКІ ХУТОРИ
Ватутіна (вулиця, провулки) Покровська Перейменування пропонується на честь храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ.
Вінниченко (вулиця) Володимира Винниченка Виправлення помилки, зробленої колишнім органом місцевого самоврядування у Вінницьких Хуторах, шляхом неправильної транслітерації прізвища.
Гагаріна (вулиця) Монастирська Нинішня вулиця Гагаріна слугувала під’їзною дорогою до монастиря св. Георгія Великомученика у Вінницьких Хуторах.
Жовтнева (вулиця) Героїв України Задля увіковічення пам‘яті про честь, відвагу, гідність та самопожертву живих і загиблих Героїв, які ціною власного життя врятували Україну від окупанта.
Мічуріна (вулиця) Левка Симиренка Левко Платонович Симиренко — український помолог і плодовод. Дослідив та вивів різні сорти плодових рослин, зокрема яблук та груш. Трагічно загинув від рук 

чекістів.
Першотравнева (вулиця) Захарка Сича Захарко Сич — міщанин, який за давньої міської легенди, відстояв для Вінниці вольності для міщан і основи самоврядування. У 1780 році — проживав у Вінницьких 

Хуторах. На середину 18 століття міське самоврядування майже завмерло, а старостинський уряд відібрав земельні й торгово-промислові права. Ініціаторами 
боротьби за міські права виступили представники старовинних українських міщанських родів, які уклали угоду з єврейською громадою про координацію дій задля 
відновлення самоврядування. Судовий процес тривав 11 років та завершився перемогою городян. Великих зусиль для цієї перемоги доклав Захарко Сич.

Покришкіна (вулиця, провулки) Генерала Шаповала Герой України Шаповал Максим Михайлович — уродженець Вінницьких Хуторів. Очолював спеціальний резерв Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України. Був учасником найбільш важких боїв 2014–2015 років. Полковник Максим Шаповал трагічно загинув 27 червня 2017 року внаслідок зухвалого 
терористичного акту, спланованого російськими спецслужбами.

Пушкіна (вулиця) Квітки Цісик Квітослава-Орися Цісик (Квітка Цісик) — американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна та блюзова 
співачка, популяризаторка України та нашої культури.

Суворова (вулиця) Всеволода Нестайка Всеволод Зіновійович Нестайко — письменник, класик сучасної української дитячої літератури.
Чехова (вулиця) Гетьмана Мазепи
Максима Шаповала (вулиця) Волонтерська присвята волонтерам, які з перших днів великої війни стали працювати на військо та народ України

ПИСАРІВКА
Гагаріна (вулиця) Івана Богуна Іван Богун — молодий амбітний керівник, який щонайменше із лютого 1649 р. контролював неспокійне прикордоння Східного Поділля, ведучи дипломатичні ігри 

з польською адміністрацією задля збереження перемир’я та укріплюючи тим самим полковницьку владу та власний авторитет.

ЩІТКИ
Першотравнева (вулиця) Івана Луса Іван Лус — український патріот, латиш за національністю. У 1928 р. Іван Петрович організовує Щітко-Тененське культурно-освітнє об’єднання «Просвіта» та стає 

його керівником і натхненником. Через проукраїнську діяльність був арештований, репресований і розстріляний у 1938 році

ДЕСНА
Гагаріна (вулиця) Лесі Українки Леся Українка (справжне ім’я Лариса Косач) — українська письменниця, перекладачка, фольклористка, феміністка та культурна діячка, співзасновниця 

літературного гуртка «Плеяда» та групи Українська соціал-демократія. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України

СТАДНИЦЯ
Пушкіна (вулиця) Турбівська
Ярова (вулиця) Воїнів Климчуків

ГАВРИШІВКА
Гагаріна (вулиця) Олега Августюка

МАЛІ КРУШЛИНЦІ
Першотравнева (вулиця) Вадима Галети
Жовтнева (вулиця) Воїнів-добровольців Присвята захисникам, які пішли на війну добровольцями

ВЕЛИКІ КРУШЛИНЦІ
Першотравнева (вулиця) Василя Стуса Василь Семенович Стус — український поет-шістдесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, літературний критик, правозахисник, 

політв’язень СРСР, дисидент, член Української Гельсінської групи, борець за незалежність України у XX столітті
Мічуріна (вулиця) В’ячеслава Чорновола В’ячеслав Максимович Чорновіл — український політик, громадський діяч, публіцист, літературний критик, народний депутат України I — III скликань (1990–

1999), діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в’язень СРСР.

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè 25 ëèñ-
òîïàäà äåïóòàòè 

ïðîãîëîñóâàëè çà ïåðåéìåíóâàííÿ 
26 âóëèöü ³ ïðîâóëê³â ó Â³ííèö³ 

òà ùå 26 âóëèöü â ïðèì³ñüêèõ ñå-
ëàõ, ùî º ÷àñòèíîþ íàøî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè.

Ïðè÷èíà — ãðîìàäà âèìàãàº, 
ùîá ó ì³ñò³ çíèêëè íàçâè âóëèöü, 
ÿê³ íàãàäóþòü ïðî ðàäÿíñüêå òà 
ðîñ³éñüêå ³ìïåð³àë³ñòè÷íå ìèíóëå 
íàøîãî ðåã³îíó. ² ùîá íà ¿õ ì³ñ-
ö³ áóëè àáî ³ñòîðè÷í³ íàçâè, àáî 

Вулиця Ватутіна та вулиця Суворова донедавна 
були на мапі Вінницьких Хуторів. Першу вирішили 
перейменувати на Покровську, а іншу — Всеволода Нестайка
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БУДІВНИЦТВО

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 
ðîáîòè, 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  

 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  

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

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

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

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-ê³ìí.êâ. Òÿæèë³â,3é ïîâ., ìåáë³,òåõí³êà, õîð.æèòë/ñòàí. Ïåðå-
äîïë.çà 2ì³ñ. 7000 (067) 235-92-66  

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

 2-ÊІÌÍ.ÊÂ. ÏÎÄІËËß, ÌÅÁËІ, ÒÅÕÍІÊÀ, ªÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, 
ÂËÀÑÍÈÊ. (097) 019-31-90  

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

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

2.5 ÃÀÐÀÆІ  

 Çäàì ãàðàæ â îðåíäó, ãàðàæ.êîîïåðàòèâ ¹9. Ñóõèé, ï³äâàë, 220Â, 
îøòóêàòóðåíèé. (063) 274-70-63  

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  

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  

 ÎÐÅÍÄÀ ÎÔІÑÍÈÕ ÏÐÈÌІÙÅÍÜ 15ÊÂ.Ì І 17ÊÂ.Ì. ÏÎ ÂÓË.
ÀÊÀÄ.ßÍÃÅËß. ÄÎÃ. (050)353-23-36, (068)316-67-36  

 Ïðèì³ùåííÿ 69,1êâ.ì., òåïëî, ñâ³òëî 22êÂò, ÆÊ Ñ³ìåéíèé Êîì-
ôîðò, 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  

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!

     

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  

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  

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

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

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

 Äðîâà, äîøêè, áðóñè,òèðñó. Äîñòàâ ............... äîã. ........ (068) 246-33-17  
 ªìíîñò³ äëÿ âîäè â³ä 20 äî 20000ë ............... äîã. ........ (067) 403-46-09  

6.2 ÊÓÏËÞ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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  

НЕРУХОМІСТЬ

 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  

 Âèêîíàºìî äåìîíòàæ áóäèíê³â, ï³äëîãè, ïëèòêè, ñò³í. Çð³çàºìî 
äåðåâà. (068) 247-91-15  
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БУДІВНИЦТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Âíóòð³øí³ ðîáîòè - êàì³íè, ãðóáè, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàòë³âêà, 
ëàì³íàò ³ ò.ä. (097) 712-26-27  

 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  

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

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

 ÑÕÎÄÈ ÄÅÐÅÂ’ßÍІ, ÏÐÎÅÊÒ, ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß, ÌÎÍÒÀÆ ÒÀ 
ÎÊÐÅÌІ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÑÕÎÄІÂ. (068) 174-89-62  

 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 ØÂÈÄÊÎ ÒÀ ßÊІÑÍÎ. (098)653-45-63, 
(073)016-15-29  

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

6.7 ÎÏÀËÅÍß, ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, 
ÂÅÍÒÈËßÖІß, ÊÀÍÀËІÇÀÖІß  

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

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

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

 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  

 Äàõè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ï³ääàøêè, âîäîñòîêè. (098)005-62-18, 
(063)270-78-21  

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

514203

 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  

 Ïîáóòîâ³ ìåáë³. Íåäîðîãî! ........................... äîã. ........ (063) 104-45-56  

 Øàôà, â³øàëêà, òóàëåòêà, êóõ.øàôè ............... äîã. ........ (067) 127-78-31  

7.2 ÏÎÁÓÒÎÂI ÒÎÂÀÐÈ ÏÐÎÄÀÌ  

 0á³ãð³âà÷ êåðàì.800Âò, 16-18êâ.ì. ................. äîã. ........... 097)56006-31  
 1 Øâ.ìàøèíà ç òóìáîþ, íîæíà ..................... äîã. .......... 09-7560-0-631  
 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31  
 Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............ (097)5600631  
 Ãàç.êîëîíêà, ñïîðò.òðåíàæåðè ....................... äîã. ........ (098) 224-54-36  
 Ãàç.êîòåë ÀÎÃÂ-20Â, 2õ êîíò., á/â ................. äîã. ........ (097) 212-77-20  
 Êèëèì 3õ4ì .........................................2750ãðí. ........(067) 912-99-11  
 Ë³õòàð-ïðîæåêòîð. Äåòàë³ ïî òåë. ............ 200 ãðí. ........ (067) 152-98-79  
 Ïðàë/ìàø Samsung ðîá., õîð/ñòàí ................. äîã. ....... (068) 111-08-21  
 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  

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

7.3 ÎÄßÃ, ÂÇÓÒÒß, ÃÀËÀÍÒÅÐÅß  

 ×îë.äóáëÿíêà, íîâà, ð.54 ...................... 1200ãðí. ........ (066) 670-74-81  

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, ïàðôóìè ..................................... äîã. ........ (093) 299-45-17  
 Ãàç.ïëèòà, ïîñóä, 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  
 Êóïëþ LG òà ³íø³ ïðàë.ìàøèíè ..................... äîã. ........ (098) 154-83-29  
 Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97  
 Êóïëþ ïðàë.ìàøèíè áóäü-ÿê³ äîðîãî .............. äîã. ........ (067) 777-76-00  
 Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11  
 Êóõîííèé ì’ÿêèé êóòîê ................................. äîã. ........ (067) 925-15-52  
 Íåðîáî÷èé õîëîäèëüíèê, êîíäèö. ÁÊ .............. äîã. ........ (067) 263-28-99  

 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  

508516

508516
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8. АВТОМОБІЛІ  
8.1 ÏÐÎÄÀÌ ÀÁÎ ÎÁÌIÍßÞ  

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

8.3 ÊÓÏËÞ  

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

8.5 ÑÃ ÒÅÕÍІÊÀ ÒÀ ІÍÂÅÍÒÀÐ  

 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  

 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  514202

514084

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

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

 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  

9.2 ÊÓÕÀÐІ, ÎÔІÖІÀÍÒÈ, ÁÀÐÌÅÍÈ, 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ  

 Êîíäèòåð íà ñëîéêó ó íîâèé ñóïåðìàðêåò íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 7 äî 
19, 3/3, ç/ï - â³ä 11000 ãðí. (063) 506-68-50, Àííà  

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

 Ï³öåéîëà ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷íó, ç 7:30 äî 22:30, 3/3, ç/ï - 10800 
ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ðîçðîáíèê ì’ÿñà òà ðèáè â ñóïåðìàðêåò íà Ñòàðå ì³ñòî, ç 7 äî 
19, 3/3, ç/ï - â³ä 12750 ãðí. (063) 506-68-50, Àííà  

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  

 Îõîðîíåöü ó ïðîä.ìàã. ó Ñòðèæàâêó, ç 8 äî 22, 4/4, ç/ï 9000 ãðí. 
(098) 283-32-91, Ãàëèíà Ìèêîë.  

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

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

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

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

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

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

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

 Îõîðîíö³ (æ³íêè/ä³â÷àòà) íà âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï 12000 
ãðí. (063) 839-99-39  

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

514857

 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  

 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  

 ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ËÞÄÅÉ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌÈ ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ 
ÍÀ ÂІÇÊÀÕ.ª ÑÓÏÐÎÂІÄ.ÇÀÌÎÂË.ÇÀ 2ÄÎÁÈ (093)550-550-8, 
(097)349-98-90  

РОБОТА, ПОСЛУГИ

514496

 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  

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

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, ÌÈÉÊÈ  

 ÀÂÒÎÌÅÕÀÍІÊ Ç ÄÎÑÂІÄÎÌ ÐÎÁÎÒÈ, ÂІÄÏÎÂІÄÀËÜÍÈÉ, 
ÁÅÇ ØÊІÄËÈÂÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ.  Ç/Ï ÄÎÃÎÂІÐÍÀ. (093) 154-67-07  

 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  

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

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Äà÷í³é, ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç/ï - 10800 
ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Îâîäîâà (öåíòð), ç 7:30 äî 22:30, 4/4, ç/ï 
- 10800 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

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

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà Êè¿âñüêó, ç 10:00 äî 18:00, 
5/2, ç/ï - 8800 ãðí. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. íà ×åõîâà, ç 9 äî 19, 5/2, ç/ï - 
10000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïîì³÷íèê ïðîäàâöÿ ó ïðîä.ìàã. ó Õì³ëüíèêó, ç 9 äî 19, 5/2, ç/ï 
- 9240 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

 Ïðîäàâåöü ïèâà ó ìàãàçèí íà Ä.Íå÷àÿ, ç 11 äî 22, 3/3. Çàðïëàòà 
- 7500-8500 ãðí. (068) 485-75-23, Îëüãà  

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

 Ïðîäàâåöü òà êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Õìåëüíèöüêå øîñå, ç 8 äî 
22:30, 3/3, ç/ï - â³ä 10000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

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

514378

 «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  

513968

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÒÅÐÌІÍÎÂÈÉ ÐÅÌÎÍÒ:ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊІÂ, ÌÎÐÎÇÈËÜÍÈÊІÂ. 
ØÂÈÄÊÎ, ßÊІÑÍÎ, ÃÀÐÀÍÒІß. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  
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 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. íà Çîä÷èõ (Ïîä³ëëÿ), ç 8:00 äî 22:00, 7/7, 
ç/ï - 9000 ãðí. (096) 770-56-35, Êàòÿ  

 Ïðîäàâåöü ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð (Ïóøê³íà), ç 8 äî 22, 3/3, ç/ï - 
10000 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà Àìîñîâà, ç 8:00 äî 22:30, 3/3, 
ç/ï - 10500 ãðí. (098) 859-17-75, Íàòàë³ÿ  

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

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. íà ìàñèâ «Ïîëÿíà», ç 8:00 äî 22:00, 
ïîçì³ííî, ç/ï - 9000 ãðí. (068) 759-64-36, Ìèðîñëàâà  

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

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

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

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ïðîä.ìàã. ó öåíòð ì³ñòà (Ë.Òîëñòîãî), ç 7 äî 
22, 4/4, ç/ï - â³ä 10000 ãðí. (097) 243-37-20, Іëîíà  

 Ïðîäàâåöü-êàñèð ó ñóïåðìàðêåò íà Êè¿âñüêó (Íàáåðåæíèé), ç 8 
äî 22, 3/3, ç/ï - 10200 ãðí. (096) 931-80-21, Àíàñòàñ³ÿ  

 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. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó 
ðîáîòè. ì.Â³ííèöÿ. (096) 065-76-90 (Viber)  

9.9 ÐÎÁÎ×І, ÑËÞÑÀÐІ, 
ÁÓÄІÂÅËÜÍÈÊÈ  

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

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

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

Ñîðòóâàëüíèêè ïë³âêè. (098) 245-36-53

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, 
ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

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

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, 
ÏÐÀÑÓÂÀËÜÍÈÊÈ  

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

 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  

9.17 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  

 Äîïîìàãàòè õëîïöþ àáî ä³â÷èí³ ðîçêëåþâàòè îá’ÿâè ïî ì³ñòó, íà 
ïîñò³éí³é îñíîâ³. (097) 935-65-71  

 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  

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/ВІ-
ДЕО ТЕХНІКА  
12.3 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

13. ІНШІ ПОСЛУГИ  
13.2 ÑÂßÒÀ ÒÀ ÓÐÎ×ÈÑÒÎÒІ  

 Àâòî íà âåñ³ëëÿ òà ³íø³ óðî÷èñòîñò³ Ìåðñåäåñ Ñ-500. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. (096) 653-85-24  

13.5 ÞÐÈÄÈ×ÍІ ÒÀ ÔІÍÀÍÑÎÂІ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

13.7 ÊËІÍІÍÃÎÂІ ÏÎÑËÓÃÈ  

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

14. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ  
14.1 ÏÐÎÏÎÍÓÞ  

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

(067) 431-88-99  

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

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

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

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

 Ïåðåâåçåííÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè íà â³çêàõ.ª 
ñóïðîâ³ä.Çàìîâë.çà 2äîáè (093)550-550-8, (097)349-98-90  

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

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

512992

14.2 ÏÎÒÐÅÁÓÞ  

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

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

15. ЗНАЙОМСТВА  
15.2 ÂІÍ ÏÈØÅ  

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

15.3 ÊËÓÁÈ ÇÍÀÉÎÌÑÒÂ  

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

16. ХОБІ, ТВОРЧІСТЬ, ДОЗВІЛЛЯ, 
АНТИКВАРІАТ  
16.1 ÏÐÎÄÀÌ  

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

 Äèòÿ÷³ êíèãè äëÿ ä³òåé, íîâ³ äîøê³ëüíîãî, ìîëîäøîãî, øê³ëüíîãî 
â³êó. (068) 033-41-96  

16.2 ÊÓÏËÞ  

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

 Á³íîêëü, ãîäèííèêè, ã³òàðó, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè. (068) 004-97-73  

 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  

 ÊÓÏËÞ ÌÎÒËÎÕ! ÅËÅÊÒÐÎІÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, ÇÀËІÇÎ, ÐÀÄІÎ 
ÏËÀÒÈ, ÊÀÁÅËß, ÅËÅÊÒÐÎÌÎÒÎÐÈ, ÒÅËÅÂІÇÎÐÈ, ÕÎ-
ËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀËÜÍІ ÌÀØÈÍÈ, ÊÎÍÄÈÖІÎÍÅÐÈ, ÀÃÂ 
ÊÎËÎÍÊÈ І ÂÑÅ ІÍØÅ. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 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  

 Âòðàòà ñëóæáîâîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ÍÃ ¹067229 â³ä 31.11.2022ð. 
íà ³ì‘ÿ Êëþ÷èùåâ Ëåîí³ä Â³êòîðîâè÷. Ââàæàòè ïîñâ³ä÷åííÿ 
íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíèé äèïëîì ÓÂ ¹838617 íà ³ì‘ÿ Íîÿáðîäñüêîãî Іãîðÿ 
Â³êòîðîâè÷à. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ÀÃ ¹230719 íà ³ì‘ÿ Êóçüìåíêî Іâàí 
Ãðèãîðîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè òà ïàñïîðò 
¹008082970, â³ää³ë 0511 íà ³ì‘ÿ Ìàç÷åíêî Îêñàíè Îëåêñ³¿âíè, 
28.07.77ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì¿ íà ³ì‘ÿ 
Ïàâë³÷åíêî Âåðîí³êè Îëåêñàíäð³âíè 14.02.2011ð.í., Ïàâë³÷åíêî 
Âëàäè Îëåêñàíäð³âíè 12.08.2013ð.í. Ââàæàòè íåä³éñíèìè. òåë. 
íå âêàçàíî  

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹4383 â³ä 
20.10.2004ð. âèäàíå íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âèêîíêîìó ÂÌÐ ¹1981 
â³ä 12.10.2004ð. íà ³ì‘ÿ Êîëîì³ºöü Î.Ô. çà àäð:Çáèøêà,37êâ.107. 
Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

 Äîäàòîê äî äèïëîìó ñåð³ÿ ÁІ ¹586521, âèäàíèé Òîëî÷êî Òåòÿí³ 
Âîëîäèìèð³âí³ ïðî çàê³í÷åííÿ Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî ³íñòèòóòó 
³ì. Ì.І.Ïèðîãîâà â 1978ð. ââàæàòè íåä³éñíèì. Òåë. íå âêàçàíèé  

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî ¹792 â³ä 
25.06.1998 ð. âèäàíå íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè íà ³ì’ÿ: 
Ñèäîðåíêî Î.ª., Ñèäîðåíêî Î.Â., Ñèäîðåíêî Í.Î., Ñèäîðåíêî Ñ. 
Î., çà àäðåñîþ: ì.Â³ííèöÿ, ïð.Þíîñò³ á.20/73 êâ.241. Ââàæàòè 
íåä³éñíèì â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ñåð³¿:ÃÂ 019786 â³ä ÂÕÏÒÓ ¹5 ì. Â³ííèö³, 
âèäàíèé 28.06.1993ð. íà ³ì’ÿ Í³êîëàºâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷. 
Ïðîøó ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíî êàðòêó âîä³ÿ íîìåð UAD0000005P53000 íà ³ì’ÿ Õàëó-
ïåíêî Ñåðã³é Áîðèñîâè÷ (07.02.1989 ð.í.), ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹ 017741 â³ä 
21.09.2015 ÑõÐÓ íà ³ì’ÿ Íåäîáºãà Âëàäèñëàâ. Ââàæàòè íåä³éñíèì.

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.2 ÊÓÏËÞ  

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

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

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

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

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

 ×àñòîòîì³ð, îñöèëîãðàô, ãåíåðàòîð ñèãíàë³â, ðàä³îäåòàë³, 
ðàä³îïðèáîðè. Äîðîãî. (098) 753-77-50  
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«Ó Ëàäèæèí³ íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ 
âîºííîãî õàðàêòå-
ðó», — ïðî öå ïîâ³-

äîìèâ î÷³ëüíèê Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ 
Ñåðã³é Áîðçîâ. Òàêå ð³øåííÿ 
ââå÷åð³ 28 ëèñòîïàäà ïðèéíÿëà 
îáëàñíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

ßê ñòàëî â³äîìî, ï³ñëÿ ðàêåòíîãî 
îáñòð³ëó Ëàäèæèíñüêî¿ ÒÅÑ âè-
íèêëà àâàð³ÿ ó ìåðåæàõ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ ì³ñòà. Âæèòèõ ì³ñöåâîþ 
âëàäîþ çàõîä³â âèÿâèëîñÿ íåäî-
ñòàòíüî, òîìó 18 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â 
çàëèøèëèñÿ áåç îïàëåííÿ.

ЕВАКУАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ
Ï³çí³øå Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ïîâ³äîìèëî, 
ùî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü òåïëà, ïî-
âíîö³ííî íå ìîæå ôóíêö³îíóâà-
òè Ëàäèæèíñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ. 
Êåð³âíèöòâî ìåäçàêëàäó ïðèéíÿëî 
ð³øåííÿ òðàíñïîðòóâàòè «âàæêèõ» 
ïàö³ºíò³â äî Ãàéñèíñüêî¿ ÖÐË, ùî 
çíàõîäèòüñÿ çà 20 ê³ëîìåòð³â.

Ìåäè÷íèé äèðåêòîð ë³êàðí³ 
Þð³é Êîñåíêî ðîçïîâ³â íàøî-
ìó æóðíàë³ñòó, ùî ó ìåäçàêëàä³ 
ïåðåáóâàëè ëèøå äâîº «âàæêèõ» 
ïàö³ºíò³â. Îáèäâà ï³äêëþ÷åí³ 
äî àïàðàò³â ï³äòðèìêè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³çìó. Ñàìå ¿õ ïå-
ðåâåçëè äî Ãàéñèíñüêî¿ ë³êàðí³. 
Óñ³õ ³íøèõ, çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî 

äèðåêòîðà, â³äïðàâèëè íà àìáóëà-
òîðíå ë³êóâàííÿ òà äîë³êîâóâàííÿ 
ó ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

— Ìàðøðóò ïàö³ºíòà çì³íåíî, 
òîìó íàäàë³ åêñòðåíà ìåäè÷íà 
äîïîìîãà âåçòèìå «âàæêèõ» ïà-
ö³ºíò³â îäðàçó íà Ãàéñèí, — ïî-
ÿñíþº Þð³é Êîñåíêî. — Øâèäêà 
äîïîìîãà ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè 
â øòàòíîìó ðåæèì³, àìáóëàòîðíå 
ïðèéìàííÿ ó ãðîìàä³ ïðîâîäèòüñÿ.

Çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî äèðåêòî-
ðà, îñòàííþ äîáó ë³êàðíÿ ïðàöþº 
íà ïîòóæíîñòÿõ ãåíåðàòîð³â, àëå 
â³í êàæå, ùî ïðîáëåìà ç åëåê-
òðèêîþ äëÿ íèõ íåçàáàðîì ìàº 
ðîçâ’ÿçàòèñÿ. Ïðîáëåì ç âîäîïîñ-
òà÷àííÿì òà âîäîâ³äâåäåííÿì âîíè 
íå ìàþòü. À îñü ïèòàííÿ ç òåïëîì 
çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüø «áîëþ÷èì». 
Ïåðåáî¿ ç öåíòðàë³çîâàíèì îïà-
ëåííÿì ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ îñòàíí³õ 
ðàêåòíèõ îáñòð³ë³â ðîñ³ÿí. Êîëè 
âäàñòüñÿ ðîçâ’ÿçóâàòè öþ ïðîáëå-
ìó, íàðàç³ íåçðîçóì³ëî.

— Ïàí³êè àí³ ñåðåä ïàö³ºíò³â, 
í³ ñåðåä ìåäïåðñîíàëó íåìàº. Ìè 
ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè, — ãîâî-
ðèòü Þð³é Êîñåíêî.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТЕС
Ïðî â³äñóòí³ñòü ïàí³êè ó ì³ñò³ 

ðîçïîâ³â íàì é äåïóòàò Ëàäèæèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Àíäð³é Ñêàêî-
äóá. Â³í ãîâîðèòü, ùî ì³ñòÿíè ç 
ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ äî â³ä-
ñóòíîñò³ òåïëà. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
æèòåë³â ãðîìàäè ãð³þòüñÿ åëåê-
òðè÷íèìè ïðèëàäàìè îá³ãð³âó.

— Íàøå ì³ñòî ó ïëàí³ òåïëîçà-

áåçïå÷åííÿ íà 100% çàëåæàëî â³ä 
Ëàäèæèíñüêî¿ ÒÅÑ. Êîëè ðîáîòó 
ï³äïðèºìñòâà ïîðóøèëè æîâòíåâ³ 
òà ëèñòîïàäîâ³ àòàêè, ÒÅÑ çóïè-
íèëàñÿ ³ ëþäè çàëèøèëèñÿ áåç 
îïàëåííÿ, — ãîâîðèòü äåïóòàò 
ì³ñüêî¿ ðàäè. — Ö³êàâî ùå é òå, 
ùî äåñÿòêè ðîê³â ìè ïîð³âíÿíî ç 
³íøèìè ãðîìàäàìè îáëàñò³ ìàëè 
âåëè÷åçíèé áþäæåò. Ëàäèæèí — 
öå 22% åêîíîì³êè îáëàñò³, íàø 
áþäæåò íå äîòàö³éíèé. Òîáòî ìè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü âêëàäàòè ãðîø³ 
â ìîäåðí³çàö³þ ì³ñòà, ñòâîðþâàòè 
àëüòåðíàòèâí³ ñèñòåìè òåïëîçàáåç-
ïå÷åííÿ. Òà ñòðàòåã³ÿ ì³ñòà öüîãî 
íå ïåðåäáà÷àëà. Òåïåð, íà ìîþ 
äóìêó, ìè ïîãëèíàºìî íàñë³äêè 

òàêî¿ íåäîñêîíàëî¿ ñòðàòåã³¿.
Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Ñêàêîäóáà, 

òåïëî öüîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó ó ì³ñò³ áóëî ëèøå âïðîäîâæ 
ê³ëüêîõ òèæí³â. Ï³ñëÿ îñòàííüîãî 
îáñòð³ëó âîíî ïîâí³ñòþ çíèêëî. 
Ãàç òà âîäà, êàæå ì³ñüêèé äåïó-
òàò, ó Ëàäèæèí³ º. Ïåðåäáà÷åíà 
íàâ³òü ñèñòåìà àëüòåðíàòèâíèõ 
âîäíèõ êîëîíîê, çàêóïëåí³ ãåíå-
ðàòîðè, â³äêðèò³ òàê çâàí³ «Ïóíêòè 
íåçëàìíîñò³».

СТВОРЯТЬ ОКРЕМУ КОТЕЛЬНУ
Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè Ëàäèæèíà Îëåêñàíäð 
Êîëîì³ºöü ïîâ³äîìèâ, ùî âîíè 
ãîòóþòü àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà 
îïàëåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, â³äïî-
â³äí³ ñëóæáè ðîáëÿòü óñå ìîæëèâå 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäè òåïëîì.

«Ó ì³ñò³ ä³þòü “Ïóíêòè íåçëàì-
íîñò³”, äå ìîæíà îá³ãð³òèñÿ òà çà-
ðÿäèòè ãàäæåòè.

Âæå ïðèäáàíà, çàâåçåíà òà 

У ЛАДИЖИНІ БЛЕКАУТ: 20 ТИСЯЧ 
ЛЮДЕЙ БЕЗ ОПАЛЕННЯ І СВІТЛА
Скрутне становище  Через обстріли 
росіянами Ладижинської ТЕС, майже 
20 тисяч людей залишилися без опалення. 
«Важких» пацієнтів Ладижинської лікарні 
довелося евакуювати до іншого населеного 
пункту, школи — не працюють. Що зараз 
відбувається у самому місті? Чи є паніка?

âñòàíîâëåíà ÷àñòèíà â³äïîâ³äíî-
ãî îáëàäíàííÿ, ðåøòà — íà ñòàä³¿ 
ïðèäáàííÿ», — êàæå â. î. ì³ñüêîãî 
ãîëîâè.

Äî Ëàäèæèíà 29 ëèñòîïàäà ïðè-
¿õàâ î÷³ëüíèê Â³ííèöüêî¿ ÎÂÀ 
Ñåðã³é Áîðçîâ. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ïå-
ðåáóâàííÿ ó ì³ñò³ â³í ïîâ³äîìèâ, 
ùî ÷åðåç ÷èñåëüí³ îáñòð³ëè, ÒÅÑ 
äîâåëîñÿ çóïèíèòè. Àëüòåðíàòèâ-
íèõ äæåðåë îïàëåííÿ ó ì³ñò³ íåìàº.

«Ìè ïðè¿õàëè, ùîá ðîç³áðàòèñÿ 
ç òèì, ÿê³ ³ñíóþòü òåõí³÷í³ ìîæëè-
âîñò³ äëÿ â³äíîâëåííÿ îïàëåííÿ. 
Íàðàç³ òóò ïðàöþþòü ³íæåíåðè ç 
ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ìè áóäåìî 
íàìàãàòèñÿ ÿêíàéøâèäøå ë³êâ³-
äóâàòè ïèòàííÿ â³äñóòíîñò³ òåïëà, 
àäæå âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ òåì-
ïåðàòóðà áóäå ïîíèæóâàòèñÿ», — 
ñêàçàâ Ñåðã³é Áîðçîâ.

Íàðàç³ ñòâîðåíî íàäçâè÷àéíèé 
øòàá ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿. 
Ó íüîìó çàéìàþòüñÿ îïåðàòèâíèì 
ïîøóêîì íåîáõ³äíîãî îáëàäíàí-
íÿ äëÿ çàïóñêó ó ì³ñò³ êîòåëüí³. 
Âîíà ïðàöþâàòèìå â³ä äâîõ äæåðåë 

îïàëåííÿ. Äîïîêè ¿¿ íå çàïóñòÿòü, 
â Ëàäèæèí³ îáëàøòîâóâàòèìóòü äî-
äàòêîâ³ ïóíêòè îá³ãð³âó, çîêðåìà, 
ó öåíòð³ ì³ñòà âñòàíîâëÿòü âåëèê³ 
íàìåòè, ÿê³ áóäóòü îïàëþâàòèñÿ.

ЕНЕРГЕТИКИ ПРАЦЮЮТЬ 
ЦІЛОДОБОВО

Â åíåðãåòè÷í³é êîìïàí³¿ «ÄÒÅÊ» 
òàêîæ ïðîêîìåíòóâàëè ñèòóàö³þ.

«Íàø³ åíåðãåòèêè ö³ëîäîáîâî 
ïðàöþþòü íàä â³äíîâëåííÿì ïî-
âíîö³ííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÒÅÑ», — ïè-
øóòü â ÄÒÅÊ. Òàêîæ ó êîìïàí³¿ 
äîäàëè, ùî äî â³äíîâëåííÿ ïîòóæ-
íîñòåé çàëó÷èëè ôàõ³âö³â ç ³íøèõ 
ô³ë³é êîìïàí³¿.

Íàãàäàºìî, ùî âïåðøå ðîñ³ÿíè 
îáñòð³ëÿëè Ëàäèæèíñüêó ÒÅÑ 
10 æîâòíÿ, êîëè é ðîçïî÷àâñÿ 
¿õí³é åíåðãåòè÷íèé òåðîð. Òîãî 
äíÿ âîðîæ³ áåçï³ëîòíèêè ïîö³ëèëè 
â ê³ëüêà îá’ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè, 
åíåðãåòèêàì äîâåëîñÿ òèì÷àñîâî 
â³äêëþ÷èëè åíåðãîáëîêè. ×åðåç 
àòàêó ðîñ³ÿí ïîñòðàæäàëè øåñòåðî 
ëþäåé, çàãèáëèõ íå áóëî.

Ì³ñòî ó ïëàí³ 
òåïëîçàáåçïå÷åííÿ 
íà 100% çàëåæàëî â³ä 
Ëàäèæèíñüêî¿ ÒÅÑ. 
Ï³ñëÿ àòàê ðàøèñò³â 
ÒÅÑ çóïèíèëàñÿ

Ладижинську ТЕС зупинили через обстріли. Десятки тисяч 
людей залишилися без опалення: грітися їм тепер доводиться 
вдома обігрівачами або в наметах «Пунктів незламності»



16 RIA, Ñåðåäà, 30 ëèñòîïàäà 2022

РЕКЛАМА

514203505712

ÍÀØÅ ÌÈÍÓËÅ

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091

Ïðî çàêîïàíó 
ïëÿøêó çåðíà ó ðî-
äèí³ Ñîðîê ³ç ñåëà 
Âåëèê³ Êðóøëèíö³, 

ùî íåäàëåêî â³ä Â³ííèö³, çíàëè 
âñ³. Ïðî öå ðîçïîâ³äàâ ïðè æèòò³ 
ä³äóñü. Éîãî ðîçïîâ³äü ïåðåäà-
âàëè ñòàðø³ ìîëîäøèì. Âîíà 
ä³éøëà äî íàøèõ äí³â.

Ä³äóñü ãîâîðèâ, ùî îñîáèñòî 
çàêîïàâ ïëÿøêó ³ç çåðíîì âîñåíè 
1932-ãî. Ñõîâàâ ï³ä â³ëüõîþ, ùî 
ðîñëà â ê³íö³ ãîðîäó. Ìàâ íàä³þ 
íàâåñí³ íàñòóïíîãî ðîêó ïîñ³ÿòè 
ïðîñî. Íà æàëü, çíàéòè ñõîâàíå 
çåðíî íå âäàëîñÿ. Íå ðàç ï³ñëÿ 
òîãî ÷îëîâ³ê êàðòàâ ñåáå çà íåó-
âàæí³ñòü. Äî îñòàíí³õ äí³â øêî-
äóâàâ, ùî çðîáèâ ïîãàíó ì³òêó.

ПРОЛЕЖАЛА В ЗЕМЛІ 
80 РОКІВ

Äåñÿòü ðîê³â òîìó ñòàðó â³ëü-
õó çð³çàëè ³ ñòàëè âèêîð÷îâóâàòè 
êîð³íü. Ïðè öüîìó áóëà ïðèñóòíÿ 
70-ð³÷íà Ìàð³ÿ Ñîðîêà. ¯¿ ñèí 
Ðîìàí, ÿêîìó íà òîé ÷àñ áóëî 
35 ðîê³â, ìàëî íå ðîçáèâ ïëÿø-
êó ï³ä ÷àñ âèêîð÷îâóâàííÿ êî-

ðåíÿ. Êàæå, â îñòàíí³é ìîìåíò 
ïåðåä òèì, ÿê â÷åðãîâå âäàðèòè 
ñîêèðîþ, ïîáà÷èâ ïëÿøêó. Ïî-
ñóäèíà ëåæàëà äíèùåì äîãîðè. 
×åðåç ñêëî âèäí³ëèñÿ çåðíà ïðî-
ñà. Âîíè ïî÷îðí³ëè ò³ëüêè â ãîð-
ëîâèí³, äàë³ áóëè ÷èñòåíüê³, í³áè 
ùîéíî íàñèïàí³.

Ïðî çíàéäåíó â ñåë³ ïëÿøêó 
ïðîñà ç ãîëîäíîãî 1932-ãî æóð-
íàë³ñòó RIA ïîâ³äîìèëà òîä³ ì³ñ-
öåâà æèòåëüêà Âåëèêèõ Êðóøëè-
íåöü ²ðèíà Ãàâðèëþê.

Ïðè¿õàâøè â ñåëî, ñï³ëêóâàëè-
ñÿ ç âëàñíèêàìè çíàõ³äêè. Ïàí³ 
Ìàð³ÿ Ñîðîêà íàçâàëà çíàéäåí³ 
çåðíèíè äîðîæ÷èìè çà çîëîòî. 
Òàê ãîâîðèâ ïðî íèõ ¿¿ ä³äóñü.

ВИМЕЛИ З ХАТИ ВСЕ ПІД 
ЧИСТУ

Âñ³ ÷åòâåðî ä³òåé Ìàð³¿ Ñî-
ðîêè çíàëè, ùî ñòàëîñÿ ó ¿õ-
í³é ðîäèí³ ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó 
1932–1933 ðîê³â.

— Ìàìèíà ñåñòðà Þñòÿ ìàëà 
òðîº ìàëèõ ä³òåé, ä³â÷èíêó ³ äâîõ 
õëîï÷èê³â, — ðîçïîâ³äàëà òîä³ 
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ó òîé ãîëîäíèé 
ð³ê âñ³ òðîº ä³òîê ñïóõëè ç ãîëîäó. 
Êîëè çãàäóþ, ÿê ïðî öå ðîçïî-
â³äàëè ìàìà ³ ä³äóñü, òî óÿâëÿþ 

ëàâêó, íà ÿê³é âîíè ëåæàòü. Òàòî 
öèõ ä³òîê ïðèí³ñ ïàðó ãíèëèõ 
êàðòîïëèí, çâàðèëè ç íèõ ïî-

ñüîðáêó. À ìàìà ãîëîñèòü, í³÷îãî 
öå ä³òÿì íå äîïîìîæå, áà÷èø, 
âîíè âæå íà íåá³, êðàùå ñàì 
ç’¿æ, áî ñêîðî òàê ñàìî çëÿæåø. 

ІСТОРІЯ ЗЕРНА, ЗАГУБЛЕНОГО 
У ГОЛОДНОМУ 1932 РОЦІ
Не забудемо  Жертв Голодоморів 
згадують у ці дні — 90 років тому 
сталінський режим розпочав знищення 
українців голодом. В Обласному 
краєзнавчому музеї зберігається пляшка 
проса з голодного 1932-го. Хто і як її 
знайшов? Що пам’ятають наші земляки 
про ті жахливі дні?

Äÿäüêî íå ïîñëóõàâñÿ ¿¿, â³ääàâ 
ä³òÿì âñå äî êðàïëèíè. Àëå ¿ì òå 
íå äîïîìîãëî. Êîëè ìàìà ðîçïî-
â³äàëà ïðî öå, òî çàâæäè ïëàêàëà. 
² ÿ ðàçîì ³ç íåþ âòèðàëà ñëüîçè.

— Ó ìîº¿ ìàìè â òîé ð³ê òåæ 
âèìåëè ç õàòè âñå ï³ä ÷èñòó, — 
çãàäóâàëà Ìàð³ÿ Ñîðîêà. — 
Ïî õàòàõ õîäèëè áðèãàäè ³ çà-
áèðàëè âñå äî îñòàííüî¿ çåðíèíè. 
Ìàìà êàçàëà, íàâ³òü ñêëÿíêó 
êâàñîë³ â³ä³áðàëè, çíàéøëè ³ âè-
ñèïàëè ñîá³ â òîðáè çåðíî, ÿêå 
ñõîâàëà ó ãëå÷èêàõ. À ä³äîâ³ ÿêîñü 
âäàëîñÿ ïðèõîâàòè òðîõè çåðíà. 
Òà â³í çíàâ, ùî áóäóòü õîäèòè 
³ øóêàòè ùå íå ðàç. Âèð³øèâ 
çðîáèòè íàä³éí³øó ñõîâàíêó. 
Íàñèïàâ ïðîñà ó ïëÿøêó ³ çà-
êîïàâ ¿¿ ï³ä äåðåâîì â ê³íö³ ãîðî-
äó. Àëå íàâåñí³, êîëè íàñòàâ ÷àñ 
ñ³ÿòè, çíàéòè ¿¿ íå çì³ã. Íå çíàþ, 
÷îìó òàê ñòàëîñÿ, ä³ä êàðòàâ ñåáå 
äî ñàìî¿ ñìåðò³, ùî íå çðîáèâ 
íàä³éíî¿ ì³òêè íà äåðåâ³.

НЕ БУЛО ЖОДНОГО СОБАКИ
Íå îáìèíóâ Ãîëîäîìîð ùå 

îäíó ðîäèíó ç Âåëèêèõ Êðóø-
ëèíåöü Ãàâðèëþê³â. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³â òîä³ 70-ð³÷íèé Ìèêîëà Ãàâ-
ðèëþê. Çà éîãî ñëîâàìè, ç ôðîí-
ò³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó ¿õíº 

ñåëî íå ïîâåðíóëèñÿ 170 æèòåë³â, 
à çà îäèí ãîëîäíèé ð³ê 1932-ãî 
òóò ïîìåðëè 770 îäíîñåëü÷àí.

— Ìàìà ðîçïîâ³äàëà òàê³ 
æàõëèâ³ ðå÷³, ùî äîòåïåð ìîðîç 
ïî øê³ð³, êîëè çãàäóþ ïðî ïî-
÷óòå, — ðîçïîâ³äàâ Ìèêîëà Ãàâ-
ðèëþê. — Äÿäüêî ²âàí Ãàëóíêî 
íàëîâèâ ãîðîáö³â, çàñìàæèâ ¿õ 
ó êàçàí³ ³ äàâ îäíîãî ìàì³. Äîêè 
æèëà, çãàäóâàëà ïðî öå. Ó ñåë³ 
íå áóëî ñîáàê. Êîëè ÿêèéñü 
ç’ÿâëÿâñÿ, õòî ì³ã õîäèòè, ïåðå-
ñë³äóâàâ éîãî äîòè, äîêè íå íà-
çäîãàíÿâ, à òîä³ ðîçïîðþâàâ æè-
âîòà. Êîëè éøîâ äèì ç êîìèíà, 
áðèãàäè àêòèâ³ñò³â ïðèõîäèëè 
³ ïåðåâ³ðÿëè, ÷è íå ãîòóº ùîñü 
õàçÿ¿í ç ¿äè. Ëþäÿì ïîðîçáèâàëè 
æîðíà. Ùîá íå ìîãëè çìîëîòè 
áîðîøíà íàâ³òü ÿêùî êîìóñü 
âäàñòüñÿ ñõîâàòè æìåíþ çåðíà.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç³ ñòàðî-
æèëàìè Âåëèêèõ Êðóøëèíåöü 
ïî÷óëè ùå îäíó ñòðàøíó çãàä-
êó. Ìåðòâèõ ëþäåé, ÿê³ ëåæàëè 
íà âóëèöÿõ, çàáèðàëè íà ï³äâîäó 
³ çâîçèëè äî îäí³º¿ ÿìè. ßêîñü 
ï³ä³áðàëè ëåäâå æèâîãî ÷îëîâ³-
êà. Â³í ñòîãíàâ, ùîá íå êèäàëè 
â ÿìó, áî â³í æèâèé. Áóâ íà-
ñò³ëüêè çíåñèëåíèé, ùî íå ì³ã 
ï³äíÿòèñÿ.

Зерно проса зберігається най-
довше, у порівнянні із зерном 
інших насінницьких культур. Так 
пояснюють фахівці-агрономи. Ви-
падки з практики підтверджують 
їхні слова.
На початку 60-х в одному з сіл 
цього ж Вінницького району під 
час будівництва веранди буді-
вельники розкопали яму. Господар 
будинку не знав про її існування. 

У ній, як з’ясувалося, зберігало-
ся зерно проса. Ніхто не сумніва-
ється, що схованка теж належить 
до років голодомору. У той час 
це була суворо заборонена тема. 
Тільки за розмови про голод мож-
на було опинитися за гратами. Під 
час комуністичного режиму люди 
боялися розповідати про випадки 
голодомору.
— Коли зерно проса посіяли, воно 

дало гарні сходи, — згадував Ми-
кола Гаврилюк. У селі знають, де 
це сталося, і знають тих людей, 
на обійсті яких знайшли залишки 
зерна з голодного 32-го.
Пляшку із зерном проса, знайдену 
на городі Марії Сороки, передали 
до Обласного краєзнавчого му-
зею. Знахідка є ще одним дока-
зом вбивства українців найбільш 
жорстоким методом — голодом.

Говорити про голод забороняли

Ç ôðîíò³â Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè ó ñåëî 
íå ïîâåðíóëèñÿ 
170 æèòåë³â, à çà 
îäèí ãîëîäíèé ð³ê 
1932-ãî òóò ïîìåðëè 
770 îäíîñåëü÷àí

Пляшку проса з 1932 викопали на городі Марії Сороки у 2012-му. Посудина лежала 
днищем догори. Зерна почорніли тільки в горловині, далі були чистенькі, ніби щойно насипані
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— ßº÷êè öå åí-
äîêðèíí³ çàëîçè, 
ÿê³ âèðîáëÿþòü 
÷îëîâ³÷èé ãîðìîí 
òåñòîñòåðîí, à öå 

áàçà ãîðìîíàëüíîãî ôîíó ÷îëî-
â³êà, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí Öåð-
êîâíþê, ë³êàð-óðîëîã ìåäè÷íîãî 
öåíòðó ²ííîìåä. — Òîáòî âîíè 
â³äïîâ³äàþòü çà òå, ùî ÷îëîâ³ê º 
÷îëîâ³êîì, çà ñòàòåâó ôóíêö³þ, 
çà ë³á³äî, çà åðåêö³þ, ³ â ÿº÷êàõ 
âèðîáëÿþòüñÿ ñïåðìàòîçî¿äè — 
ùî º îñíîâîþ ïðîäîâæåííÿ 
ëþäñüêîãî ðîäó.

Â ëèñòîïàä³ âåñü ñâ³ò ãîâîðèòü 
ïðî ÷îëîâ³÷å çäîðîâ’ÿ. ßê ïðà-
âèëî, ïðî çàõâîðþâàííÿ ïåðåä-
ì³õóðîâî¿ çàëîçè. Àëå êîëè ìè 
ãîâîðèìî ïðî ðàê ïðîñòàòè, âàæ-
ëèâî ãîâîðèòè ïðî ÿº÷êè òåæ.

— Ñòàòèñòèêà ïî îáëàñò³, òà 
é â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ òàêà — ç 
ðàêîì ÿº÷êà â ñåðåäíüîìó íà ð³ê 
ñòàº äåñü 10–15 ÷îëîâ³ê³â, — 
ãîâîðèòü óðîëîã. — Òîáòî öå 
íå äóæå ðîçïîâñþäæåíà õâîðîáà, 
àëå ãîëîâíå òå, ùî ñòðàæäàþòü 
íà íå¿ ñàìå ìîëîä³ ÷îëîâ³êè — 
â³êîì â³ä 25 äî 35 ðîê³â, õî÷à 
áóâàþòü ³ â³êîâ³ ïàö³ºíòè.

ТІЛЬКИ ВИДАЛЕННЯ
— Ïî-ïåðøå, ïóõëèíà ÿº÷îê 

äàº ìåòàñòàçè â ë³ìôîâóçëè, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ îñíîâíèõ ñó-
äèí, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Çâ³ñ-
íî, ìåòàñòàçóâàííÿ ââàæàþòüñÿ 
âæå çàíåäáàíèìè âèïàäêàìè, 
àëå âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ òàêîæ. 
² âîíè äóæå âàæêî ³ íå çàâæäè 
âäàëî ë³êóþòüñÿ. Àëå íà ðàíí³õ 
ñòàä³ÿõ ðàê ÿº÷êà â á³ëüøèõ ÷àñ-
òèíàõ âèïàäê³â âèë³êîâóºòüñÿ 
íà 100%. ßêùî âñå çðîáëåíî 
â÷àñíî ³ ïðàâèëüíî.

Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà Öåðêîâ-
íþêà, îñíîâíå ë³êóâàííÿ ïðè 
ïóõëèí³ ÿº÷êà — öå âèäàëåííÿ 
âñüîãî ÿº÷êà, ðàçîì ç³ ñòàòåâèì 
êàíàòèêîì.

— Åñòåòè÷íó ñêëàäîâó ìîæíà 
çàì³íèòè ñèë³êîíîâèì ³ìïëàí-
òîì, ìè òàêå òåæ ðîáèìî. Öå 
êîëè ÿº÷êî âèäàëèëè ³ íà éîãî 
ì³ñöå ³ìïëàíòóºòüñÿ øòó÷íå. 
Çâ³ñíî, âîíî íå ôóíêö³îíóº, àëå 
âèãëÿä ìàòè áóäå ÿê ïîâíîö³ííå 
ñâîº, — êàæå óðîëîã.

Òîáòî, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, âà-
ð³àíò³â ïðè ë³êóâàíí³ ðàêó ÿº÷-
êà — àæ îäèí — âèäàëåííÿ. ² 
öå íå çàëåæíî â³ä ñòàä³¿.

— ßêùî äóæå ìàëåíüêà ïóõëè-
íà, òî ìîæíà â îêðåìèõ âèïàä-

êàõ äîçâîëèòè ðåçåêö³þ, òîáòî 
÷àñòèíó ÿº÷êà çàáðàòè, àëå öå 
ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ, — ãî-
âîðèòü óðîëîã. — Òîìó ùî ðàê 
ÿº÷êà äóæå àãðåñèâíèé, ³ òóò íà-
ï³âì³ðè íå ïðîõîäÿòü.

Òîæ, àëãîðèòì ë³êóâàííÿ — 
âèäàëèòè ÿº÷êî (íà ðàíí³õ ñòà-
ä³ÿõ, êîëè íåìàº ìåòàñòàçóâàí-
íÿ), ïîò³ì êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿. Öå 
ïðèçâîäèòü äî 100% îäóæàííÿ.

— Ï³ñëÿ îïåðàö³¿, çäîðîâå 
ÿº÷êî ïîâí³ñòþ áåðå íà ñåáå 
âñ³ ãîðìîíàëüí³ ôóíêö³¿, âèðî-
áëåííÿ òåñòîñòåðîíó, âèðîáëåí-
íÿ ñïåðìàòîçî¿ä³â, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Òîáòî íàâ³òü ç îäíèì 
ÿº÷êîì ÷îëîâ³ê ñåêñóàëüíî àê-
òèâíèé ³ ðåïðîäóêòèâíèé.

ЩО РОБИТИ ДО
— Ñàìîîáñòåæåííÿ, öå ïåð-

øå, ùî ðåêîìåíäóº ªâðîïåéñüêà 
àñîö³àö³ÿ îíêîëîã³â, — ãîâîðèòü 
Ðóñëàí Öåðêîâíþê. — Òàê ñàìî, 
ÿê æ³íêà îáñòåæóº ìîëî÷í³ çà-
ëîçè, òàê ÷îëîâ³ê ìàº îáñòåæó-
âàòè ÿº÷êà. Õî÷à äóæå ÷àñòî öå 
ðîáèòü ³ çíàõîäèòü ÿê³ñü ïóõ-
ëèíè — ñàìå äðóæèíà. Çâ³ñíî, 
öå ìîæå áóòè áàíàëüíà ê³ñòà, 
àëå âñå îäíî öå ïðèâ³ä äëÿ òîãî, 
ùîá çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ, ïðî-
éòè ÓÇÄ ìîøîíêè, ³ ñïåö³àëüí³ 
îíêîìàðêåðè äî ðàêó ÿº÷îê.

ФАКТОРИ РИЗИКУ
ª âèïàäêè, êîëè ïðè íàðî-

äæåíí³ ó õëîï÷èê³â íå îïóñêà-
ºòüñÿ îäíå ÿº÷êî â ìîøîíêó, 
à çàëèøàºòüñÿ â ÷åðåâí³é ïî-
ðîæíèí³. Çãîäîì ÿº÷êî ìîæå 
îïóñòèòèñÿ ñàìîñò³éíî àáî æ 
éîãî îïóñêàþòü â ìîøîíêó îïå-
ðàö³éíèì øëÿõîì. Òàêèé ñòàí — 
öå îäèí ³ç ôàêòîð³â ðèçèêó ðàêó 
â ìàéáóòíüîìó.

— ßêùî â äèòèíñòâ³ ÿº÷êî 
â÷àñíî íå îïóñòèëè, à òàì º 
ïåâí³ òåðì³íè äëÿ öüîãî, ³ âîíî 
òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäèòüñÿ â ³í-
øîìó òåìïåðàòóðíîìó ðåæèì³, 
òàì ìîãëà âèðîñòè ïóõëèíà, — 
ãîâîðèòü Ðóñàí Öåðêîâíþê. — 

«ЄДИНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧКА — 
ВИДАЛЕННЯ ЙОГО ПОВНІСТЮ»
Проблема  Рак яєчка не входить 
в топ онко-хвороб — це хороша новина. 
Погана новина — хворіють на рак 
яєчка, як правило, молоді чоловіки від 
25 до 35 років. Ще гірша — лікується рак 
яєчка лише радикально. Як вберегти своє, 
або отримати імплант, розповідає уролог

Íåîïóùåííÿ ÿº÷êà â äèòèíñòâ³ 
º ôàêòîðîì ðèçèêó ðàêó â ìàé-
áóòíüîìó. Õî÷à ÿêùî âñå ðîáèòè 
â÷àñíî, ö³ ðèçèêè ì³í³ìàëüí³.

À îò òðàâìè, îòðèìàí³ â äè-
òèíñòâ³, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, íå º 
ôàêòîðàìè ðèçèêó âèíèêíåííÿ 
ðàêó ÿº÷êà. Ó âñÿêîìó âèïàäêó 
öå í³êèì ùå íå áóëî äîâåäåíî.

Ñïàäêîâ³ñòü, òåæ â³äíîñíèé 
ôàêòîð ðèçèêó, òîìó ùî îô³-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî öå íåìàº.

— Ôàêòîðîì ðèçèêó ìîæóòü 
áóòè ïåðåíåñåí³ õâîðîáè, ÿê³ 
âèìàãàëè ãîðìîíàëüíîãî ë³êó-
âàííÿ, òîä³ ïîòð³áíî ðàç íà ð³ê 
ðîáèòè ÓÇÄ ìîøîíêè, ùîá ïî-
ïåðåäèòè ïàòîëîã³÷íèé ñòàí, — 
ãîâîðèòü ë³êàð.

КОЛИ ХОДИТИ 
НА ПРОФОГЛЯД

— ßêùî ÷îëîâ³ê ìîëîäèé ³ 
çäîðîâèé, ÿêùî íåìàº í³ÿêèõ 
ñêàðã ³ ïðè ñàìîîáñòåæåíí³ í³-
÷îãî íå íàïàëüïóâàëè, òî íåìàº 
ÿêîãîñü ïåâíîãî ãðàô³êà â³äâ³ä-
óâàííÿ ë³êàðÿ. Òîáòî ìîëîäü ìàº 
ïðèõîäèòè äî óðîëîãà çà ôàêòîì, 
òîáòî êîëè º ÿê³ñü ñêàðãè, — ãî-
âîðèòü Ðóñëàí Öåðêîâíþê. — 
ßêùî ÷îëîâ³ê ñòàðøå 40 ðîê³â, 
íåçàëåæíî â³ä ñòàíó çäîðîâ’ÿ ÷è 
íàÿâíîñò³ ñêàðã, ðàç íà ð³ê òî÷íî 

òðåáà äî óðîëîãà íà ïðîôîãëÿä.
Òàêîæ ðàç íà ð³ê âàðòî ïðè-

õîäèòè ÷îëîâ³êàì íå çàëåæíî 
â³ä â³êó òà ñêàðã, ÿêùî â äèòèí-
ñòâ³ áóëà ÿêàñü ñèòóàö³ÿ — òèïó 
íå îïóùåííÿ ÿº÷êà. Àáî æ áóëè 
õâîðîáè, ÿê³ âèìàãàëè âæèâàííÿ 
ãîðìîíàëüíèõ ïðåïàðàò³â.

БУТИ ОБІЗНАНИМ
— Ó ÑØÀ â ÷îëîâ³÷èõ òóà-

ëåòàõ íà ñò³íàõ ðîçêëåºí³ íà-
ë³ïêè, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
ñàìîîáñòåæåííÿ, ³ ïðî òå, ÿê 
ïðàâèëüíî ðîáèòè ñàìîîáñòå-
æåííÿ ÿº÷îê, — ãîâîðèòü Ðóñ-
ëàí Öåðêîâíþê. — Òàêèì ÷èíîì 
íàãàäóþòü ÷îëîâ³êàì ïðî óâàãó 
äî âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ, ³ ðîáèòü-
ñÿ öå íå ëèøå â ëèñòîïàä³. ² 
íàïåâíå íàéá³ëüø ï³äõîäÿùîãî 
ì³ñöÿ âàæêî äëÿ öüîãî óÿâèòè.

Òîáòî íå âàðòî âêëàäàòè áàãà-
òî êîøò³â ó ïîñò³éíå îáñòåæåííÿ 
âñ³õ ìàñ íàñåëåííÿ, à çîñåðåä-
èòèñü íà ³íôîðìóâàíí³, òà, òàê 
áè ìîâèòè, ïðîñâ³òíèöüê³é ä³-
ÿëüíîñò³. Çîêðåìà êîæåí ÷îëîâ³ê 
ìàº çíàòè, ùî, íàïðèêëàä, ðàç 
íà ð³ê â³í ìàº ïðîéòè òå ÷è ³íøå 
îáñòåæåííÿ. ² ãîëîâíå ñàìîîá-
ñòåæåííÿ — êîëè âñå îê, í³÷îãî 
íå òóðáóº — ÷åêàºìî íàñòóïíîãî 
÷åðãîâîãî â³çèòó äî ë³êàðÿ.

Íåîïóùåííÿ ÿº÷êà 
â äèòèíñòâ³ º 
ôàêòîðîì ðèçèêó 
ðàêó â ìàéáóòíüîìó. 
Õî÷à ÿêùî âñå ðîáèòè 
â÷àñíî, ö³ ðèçèêè 
ì³í³ìàëüí³

— Після операції, здорове яєчко повністю бере на себе всі гормональні функції. Тобто 
чоловік сексуально активний і репродуктивний, — говорить Руслан Церковнюк, лікар-уролог 



18 RIA, Ñåðåäà, 30 ëèñòîïàäà 2022
ÃÅÐÎ¯ ÒÈËÓ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, (067)5267352

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Â³ííèöüêîìó ë³öå¿ 
¹ 20 ïðîâåëè áëàãîä³éíó àêö³þ «Ïðî ñâîþ 
áåçïåêó äáàé — ÇÑÓ äîïîìàãàé!»

Ó÷í³ 1-Ã òà 8-Â êëàñ³â ðàçîì ³ç â÷èòåëÿ-
ìè ²ðèíîþ Ãîëîâíåþ òà Îëüãîþ Ò³òîâîþ 
íà ñï³ëüíîìó ìàéñòåð-êëàñ³ âèãîòîâèëè 
ñâ³òëîâ³äáèâàþ÷³ áðåëîêè ó âèãëÿä³ ëàïîê, 
à ïîò³ì îðãàí³çóâàëè ïðîäàæ óñ³ì îõî÷èì. 

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ë³öåþ ¹ 20 Îêñàíà 
Çàãîðîäíÿ çàçíà÷àº, ùî òàêà ³äåÿ âèíèêëà 
ó â÷èòåë³â òà ó÷í³â ï³ä ÷àñ çàíÿòü íà Òèæí³ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ùî ïðîõîäèâ ç 
14 ïî 18 ëèñòîïàäà.

— Âèð³øèëè ïîºäíàòè áåçïåêó ï³øîõî-
ä³â òà äîïîìîãòè ÇÑÓ, — ãîâîðèòü Çàãîðî-
äíÿ. — Àäæå äîðîñëèì ³ ä³òÿì áóòè ïîì³òíèì 
íà äîðîç³ ó òåìíó ïîðó äîáè äóæå âàæëèâî. 

Îñîáëèâî çàðàç, êîëè äîðîãè òà òðîòóàðè 
íå îñâ³òëþþòüñÿ. 

Áàòüêè ó÷í³â 1-Ã êëàñó ç³áðàëè êîøòè, 
çàêóïèëè ìàòåð³àë, ³ êîæíà äèòèíà çðîáèëà 
áðåëêè íà ïðîäàæ ³ îäèí äëÿ ñåáå.

Øêîëÿð³ ïðîäàâàëè ñâî¿ âèðîáè íà çóïèí-
ö³ á³ëÿ øêîëè. Òàê ç³áðàëè 2 òèñÿ÷³ 395 ãðè-
âåíü. Âñ³ âèðó÷åí³ êîøòè, ÿê ïîâ³äîìèëè 
ó øêîë³, ï³äóòü íà çàêóï³âëþ ïîðòàòèâíèõ 
ãàçîâèõ ïëèò òà áàëîí³â äî íèõ. 

— Ë³öåé ¹ 20 ïîñò³éíî äîïîìàãàº íàøèì 
çàõèñíèêàì: çáèðàºìî ïðîâ³ç³þ, òåïë³ ðå÷³, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîð çàêëàäó Îëåã Ñëóø-
íèé. — À òàêîæ êàâó, ÷àé, ïå÷èâî, öóêåð-
êè, áîðîøíî, êðóïè, îâî÷³, çàñîáè ã³ã³ºíè. 
Çàãàëîì ïåðåäàëè áëèçüêî ï³âñîòí³ ÿùèê³â 
³ç ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ äëÿ îáîðîíö³â 
Óêðà¿íè. Ùîäî ãàçîâèõ ïëèò, òî áóëî âæå 
çàêóïëåíî òà â³äïðàâëåíî â³ñ³ì òàêèõ ïëèò.

Виготовили світловідбиваючі брелоки і допомогли 
ЗСУ. У ліцеї № 20 провели благодійну акцію

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA,
(067)1079091

Òðè àâòîìîá³ë³ ç 
ãóìàí³òàðíîþ äî-
ïîìîãîþ ñóïðî-
âîäæóâàëè ñåìåðî 

âîëîíòåð³â ðàçîì ³ç êåð³âíèöåþ 
îðãàí³çàö³¿ «Øàðãîðîä îïåðà-
òèâíèé» Âàëåíòèíîþ Âåëüãàí. 
Ï³ñëÿ ïî¿çäêè âîíà ïîä³ëèëàñÿ 
âðàæåííÿìè â³ä ïîáà÷åíîãî ç 
æóðíàë³ñòîì RIA.

— Íàéá³ëüøå çäèâóâàâ ³í-
ôîðìàö³éíèé âàêóóì, â ÿêîìó 
ùå äîòåïåð çàëèøàºòüñÿ ÷àñ-
òèíà ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Âàëåíòèíà. — Áàãàòî ëþäåé 
íå çíàþòü, ùî ïðî íèõ íèí³ 
òóðáóºòüñÿ, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, 
âñÿ Óêðà¿íà.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íàâîäèòü ïðè-
êëàä ³ç ñìò Á³ëîçåðêà. Öå íåìà-
ëèé íàñåëåíèé ïóíêò ç³ ñòàòóñîì 
ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó. Ïåðåä ïî-
¿çäêîþ øàðãîðîäö³ ðîçìîâëÿëè 
ïî òåëåôîíó ç ì³ñöåâèì æèòåëåì 
íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð.

— Äîìîâëÿëèñÿ ÷åðåç çíàéî-
ìèõ, — êàæå ïàí³ Âàëåíòèíà. — 
Áî æ íèí³ òàì íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ. 

Îäí³ ñòàðîñòè ñ³ë âè¿õàëè, ³íøèõ 
âèâåçëè îêóïàíòè.

Îëåêñàíäð ³ç çãàäàíîãî ñåëà Á³-
ëîçåðêà âè¿õàâ àâòîìîá³ëåì íà òðà-
ñó, äå ìè çóïèíèëèñÿ. Íå â êîæíå 
ñåëî çà¿æäæàòè íèí³ áåçïå÷íî. 
Íà öüîìó ïîñò³éíî íàãîëîøóþòü 
â³éñüêîâ³. Íàãàäóþòü ïðî ì³íè, ùî 
¿õ çàëèøèëè ïîâñþäè îêóïàíòè.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ çàïèòàëè ó ÷î-
ëîâ³êà, ùî íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü 
ìåøêàíö³ ãðîìàäè? Îëåêñàíäð 
íàñò³ëüêè áóâ âðàæåíèé, ùî 
íå ì³ã â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ. 
Çäàâàëîñÿ, éîìó ïðîñò³øå â³äìî-
âèòèñÿ â³ä ïðîïîçèö³¿ îòðèìàòè 
äîñòàâëåíèé âàíòàæ. Çàïèòàâ, ÷è 
òðåáà çà íüîãî ðîçïèñóâàòèñÿ? ßê 
³ ïåðåä êèì ïîò³ì çâ³òóâàòè?

— Ìè ïîÿñíèëè, ùî öå ëþäè 
äîáðîâ³ëüíî ç³áðàëè äîïîìîãó, 
êîëè ä³çíàëèñÿ ïðî ñèòóàö³þ 
íà Õåðñîíùèí³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Âàëåíòèíà. — Ó íàñ â àâòîìîá³ëÿõ 
º ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, êàðòîïëÿ, 
ìîðêâà, áóðÿê, öèáóëÿ, º òóøîíêà, 
îë³ÿ, êðóïè, º òàêîæ òåïë³ ðå÷³. 
×îëîâ³ê çàïèòàâ, õòî ö³ ëþäè ³ 
÷îìó âîíè âèð³øèëè ïîä³ëèòèñÿ 
ñâî¿ì? Íå çíàâ, ùî â³äïîâ³ñòè. 
Íå ðîçóì³â, ÿê ìè äî¿õàëè?

Íàñòóïíîãî äíÿ ïàí Îëåêñàíäð 
çàòåëåôîíóâàâ Âàëåíòèí³ Âåëü-
ãàí. Ùèðî ç³çíàâñÿ, ùî áóâ íà-
ñò³ëüêè øîêîâàíèé óâàãîþ ÷óæèõ 
íåçíàéîìèõ ëþäåé, ùî íå çíàâ, 
ùî â³äïîâ³ñòè. Âèáà÷èâñÿ çà òàêó, 
ÿê â³í âèñëîâèâñÿ, íå çîâñ³ì 
àäåêâàòíó ïîâåä³íêó. Â³ä óñüîãî 
ñåðöÿ äÿêóâàâ çà âèÿâëåíó óâàãó 
äî á³ëîçåðö³â.

— Çíàºòå, ñõîæ³ ïèòàííÿ äîâå-
ëîñÿ ÷óòè â ³íøèõ ñåëàõ Õåðñîí-
ùèíè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Âàëåí-
òèíà. — Íàé÷àñò³øå çàïèòóâàëè, 
ÿê íàì âäàëîñÿ äî íèõ äî¿õàëè? 
Ö³êàâèëèñÿ, ÿê ä³çíàëèñÿ ïðî òå, 
ùî ¿ì ïîòð³áíà äîïîìîãà? Áóëî 
ïèòàííÿ, õòî íàì ðîçïîâ³â ïðî 
¿õíþ á³äó?

Äèâèëàñÿ â î÷³ òàêèõ ëþäåé, 
ÿê³, äàðóéòå, «çàâèñëè» ó ïðîñòîð³ 
íåâèçíà÷åíîñò³. Âîíè íå ðîçó-
ì³ëè, íå çíàëè, ùî âñÿ Óêðà¿íà 
âçÿëàñÿ ¿ì äîïîìîãòè, ïåðåæèâàº, 
óáîë³âàº çà íèõ, ñï³â÷óâàº ¿ì.

Ó ìîº¿ ñï³âðîçìîâíèö³ ñêëà-
ëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ëþäè ó ñåëàõ 
Õåðñîíùèíè íèí³ ó ïîâíîìó ³í-
ôîðìàö³éíîìó âàêóóì³.

— ß âîëîíòåðîì ç 2014 ðîêó, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Âàëåíòèíà. — Äî-
âîäèëîñÿ áàãàòî áà÷èòè ³ ÷óòè 
çà ö³ äåâ’ÿòü ðîê³â â³éíè. Àëå ç 
òàêèì ðîçïà÷åì ëþäåé ç³òêíóëàñÿ 
óïåðøå.

«ЯК ВИ ПРО НАС ДІЗНАЛИСЯ?» 
ХЕРСОНСЬКИЙ ШОК
Деокупація  Три автомобілі 
гуманітарної допомоги завезла ГО 
«Шаргород оперативний» на деокуповану 
Херсонщину. Волонтерів вразила не тільки 
розруха, яку залишили по собі російські 
окупанти. Здивував інформаційний 
вакуум. «Як ви про нас дізналися?» — 
запитували волонтерів у херсонських селах

Крім уже названих продуктів 
харчування, в автомобілях, що 
прибули на Херсонщину з Шар-
города, були мішки з написами: 
«Хліб з домашньої печі».
— Коли роздавали такий хліб, 
люди цілували буханці і пла-
кали, — розповідає Валентина 
Вельган. — Ми теж не могли 

стримати емоції. Щоб не по-
казувати сліз, відходили за ма-
шину і там витирали їх.
До речі, волонтери з ГО «Шар-
город оперативний» були од-
ними з перших, хто добрався 
на Херсонщину після того, як 
звідти вибили російських за-
гарбників.

Цілували хліб, а сльози падали на буханці

Традиційне фото на пам’ять з прапорами. Волонтери з ГО «Шаргород оперативний» 
були одними з перших, хто добрався на Херсонщину після того, як звідти вибили російських 
загарбників

Усі три автомобілі вщент були заповнені необхідними 
речами. Тут і продукти харчування, і теплі речі, і предмети 
гігієни. Навіть запашний домашній хліб взяли з собою

Учні 1-Г та 8-В класів разом із вчителями виготовили світловідбиваючі 
брелоки у вигляді лапок. Продавали їх на автобусній зупинці біля школи. 
Зібрали 2 тисячі 395 гривень
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Спортінструктор 
у Десні
 Ó Äåñíÿíñüêîìó ñòàðîñòèí-

ñüêîìó îêðóç³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
³íñòðóêòîð ç³ ñïîðòó. Ôàõ³âåöü 
îðãàí³çîâóº òà ïðîâîäèòü ô³ç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ çàõîäè ³ 
íàäàº áåçêîøòîâí³ ñïîðòèâí³ 
ïîñëóãè ä³òÿì çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ. ßê ðîçïîâ³â ãîëîâà 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñïîðò-
êîì³òåòó Ñåðã³é Êðàºâñüêèé, 
³íñòðóêòîðè ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ 
ùå é ó Ñòàäíèöüêîìó ³ Â³-
ííèöüêî-Õóò³ðñüêîìó îêðóãàõ.

Допомога 
спортивної 
громади
 Ñïîðòèâíà ãðîìàäà ì³ñòà 

àêòèâíî äîëó÷àºòüñÿ äî îáëà-
øòóâàííÿ ïóíêò³â íåçëàìíîñò³. 
Öå ïðèì³ùåííÿ, äå â³ííè÷àíè 
ö³ëîäîáîâî ìîæóòü ïðèéòè ïî-
ãð³òèñÿ, çàðÿäèòè ìîá³ëüíèé 
òåëåôîí, ïîïèòè ÷àþ òîùî. 
Îäèí ³ç òàêèõ ïóíêò³â íåçëàì-
íîñò³ îáëàøòóâàëè ó ì³ñüê³é 
øàõîâî-øàøêîâ³é ñïîðòøêî-
ë³ ¹ 6. Òàì, ñåðåä ³íøîãî, º 
ãåíåðàòîðè (íà âèïàäîê â³ä-
êëþ÷åííÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ).

Загинув 
відомий 
важкоатлет
 Íà â³éí³ çàãèíóâ êàíäèäàò 

ó ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè ç 
âàæêî¿ àòëåòèêè, âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ «Êîëîñ» 
Äåíèñ Ëàáóíñüêèé. Âèñëîâëþ-
ºìî ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçü-
êèì Ãåðîÿ.

Став 
заслуженим 
тренером
 Ãîëîâíèé òðåíåð ìîëî-

ä³æíî¿ çá³ðíî¿ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³ ç áîêñó Àíäð³é Ãîí÷àð 
îòðèìàâ çâàííÿ çàñëóæåíîãî 
òðåíåðà Óêðà¿íè. Íàãàäàºìî, 
ùî â³í òàêîæ º ìàéñòðîì 
ñïîðòó Óêðà¿íè ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 36 (1232)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача № 2917–2920

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2* 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:

Газета RIA № 47 від 23 листопада 2022 року

Задача № 2913
I. 1. Kb5! Ta8 2. Kc7 Cc6x;
II. 1. Kpa6! Ta8 2. Kpa5 T: a7x.

Задача № 2914
I. 1. Kpg7! Te7+ 2. Kph8 Kg6x;
II. 1. Kpf6! Kph6 2. Cf7 Kd7x.

Задача № 2915
I. 1. Kp: c1! Kpb3 2. Kpb1 Td1x;
II. 1. Kpc3! Kpb1 2. b4 Td3x.

Задача № 2916
I. 1. Kpf2! Tf4+ 2. Kpg1 T: f1x;
II. 1. Te1! Tg5 2. Te3 T: f5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ö³ çìàãàííÿ ïðîàíîíñóâàëè 
íà çáîðàõ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ì³ñöåâèõ ôóòçàëüíèõ êëóá³â. Â³â 
çàñ³äàííÿ ãîëîâà îáëàñíî¿ àñîö³-
àö³¿ ôóòáîëó ²ãîð Ãàòàóëë³í. Íà-
ãàäàºìî, ñàìå î÷îëþâàí³é íèì 
ãðîìàäñüê³é ñï³ëö³ äåëåãîâàí³ 
ïðàâà ðîçâèâàòè âñ³ ð³çíîâèäè ãðè 
¹ 1 íà òåðèòîð³¿ íàøîãî ðåã³îíó.

²ãîð Ãàòàóëë³í ïðåäñòàâèâ êå-
ð³âíèê³â íîâîñòâîðåíèõ ì³ñöåâèõ 
ôóòçàëüíèõ îðãàí³çàö³é. Îáëàñíó 
àñîö³àö³þ ôóòçàëó î÷îëèâ êîëèø-
í³é ïðîôåñ³îíàëüíèé ôóòáîë³ñò 
Þð³é Ìàêñèìåíêî, àñîö³àö³ºþ 

Â³ííèöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè êåðóâàòèìå ²ãîð Îòêèäà÷, 
àñîö³àö³ºþ Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó — äèðåêòîð ÄÞÑØ «Äåñíà» 
Àíäð³é Çàâîäÿí. Òîáòî âæå ñòâî-
ðåíà ö³ëà âåðòèêàëü ³ç ðîçâèòêó 
îäíîãî ç íàéìàñîâ³øèõ âèä³â 
ñïîðòó íà Â³ííè÷÷èí³.

²ãîð Ãàòàóëë³í çâåðíóâ óâàãó, 
ùî îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó 
òà íîâîñòâîðåí³ ì³ñöåâ³ ôóòçàëüí³ 
ñòðóêòóðè âæå óêëàëè óãîäè ïðî 
ðîçâèòîê âèäó ñïîðòó ³ç Óêðà¿í-
ñüêîþ àñîö³àö³ºþ ôóòáîëó, îá-
ëàñíèì äåïàðòàìåíòîì ãóìàí³-
òàðíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòêîì³òåòîì 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òîìó 

Старт обласних футзальних баталій

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Íà ã³ìíàñòè÷íèé êèëèì Òá³ë³-
ñ³ âèõîäèëè ïðåäñòàâíèö³ Ãðóç³¿, 
ÑØÀ, Êóâåéòó, Àçåðáàéäæàíó, 
ÎÀÅ, Êèðãèçñòàíó, Â³ðìåí³¿, ²ç-
ðà¿ëþ, Êàçàõñòàíó, Åñòîí³¿, Òó-
ðå÷÷èíè òà ³íøèõ êðà¿í. Ñåðåä 
ïî÷åñíèõ ãîñòåé áóëè ïðèñóòí³ 
óêðà¿íñüêà áðîíçîâà ïðèçåðêà 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Àííà Ð³çàòä³-
íîâà ³ â³äîìà ãðóçèíñüêà ã³ìíàñòêà 
Ñàëîìå Ïàæàâà.

Óêðà¿íó íà òóðí³ð³ âïåðøå ïðåä-
ñòàâëÿëè âèõîâàíêè êëóáó «Elite» 
ªâà Ïèíüêî ³ ªëèçàâåòà Õàð÷åíêî. 
À òàêîæ õàðê³â’ÿíêà, áàãàòîðàçîâà 
÷åìï³îíêà îáëàñò³ ªâà Ñàçîíîâà. 
Íàøó íåâåëèêó êîìàíäó ñóïðîâî-
äæóâàëà òðåíåð Àë³ñà Áîéêî, ÿêà 
÷åðåç îáñòð³ëè áóëà âèìóøåíà 
ïåðå¿õàòè ³ç Õàðêîâà äî Â³ííèö³ 
(ðàçîì ç³ ñâîºþ âèõîâàíêîþ) ³ íèí³ 
ïðàöþº â êëóá³ «Elite».

РІВЕНЬ ЗМАГАНЬ БУВ ДУЖЕ 
ВИСОКИМ

Çà ïîòóæíî¿ êîíêóðåíö³¿ íàø³ 
ã³ìíàñòêè âèñòóïèëè ó Òá³ë³ñ³ äóæå 
äîáðå. ªâà Ïèíüêî (â³êîâà êàòåãî-
ð³ÿ 2011 ð. í.) ïîñ³ëà â çàãàëüíîìó 
çàë³êó ñüîìå ì³ñöå.

²íøà âèõîâàíêà êåð³âíèö³ êëóáó 
«Elite» Äàð’¿ ×åðíÿêåâè÷ ªëèçàâå-
òà Õàð÷åíêî (2013 ð. í.) çàéíÿëà 
÷åòâåðòå ì³ñöå â çàãàëüíîìó çà-
ë³êó, âèáîðîëà áðîíçîâó íàãîðî-
äó ó âïðàâ³ ç îáðó÷åì ³ ñð³áëî — 
ó âïðàâ³ áåç ïðåäìåòà.

×óäîâî âèñòóïèëà ³ ªâà Ñàçî-
íîâà (2012 ð. í). Âèõîâàíêà Àë³ñè 
Áîéêî ñòàëà ÷åòâåðòîþ â çàãàëü-
íîìó çàë³êó, à òàêîæ ïîñ³ëà òðåò³ 
ì³ñöÿ ó âïðàâàõ áåç ïðåäìåòà òà 
³ç áóëàâàìè.

— Ð³âåíü çìàãàíü ó Ãðóç³¿ áóâ 
äóæå âèñîêèì. Òîìó äîñÿãíåí-
íÿ íàøèõ ã³ìíàñòîê º âàãîìèìè. 
Ïðèì³ðîì, ó êàòåãîð³¿ ªâè Ïèíüêî 
çà ìåäàë³ çìàãàëèñÿ 36 ñïîðòñìåíîê 
³ç áàãàòüîõ ñèëüíèõ ã³ìíàñòè÷íèõ 
êðà¿í, — ñêàçàëà Äàð’ÿ ×åðíÿêåâè÷.

ПІД ПАТРІОТИЧНУ МЕЛОДІЮ
Íà òóðí³ð³ «New Look Cup-2022» 

äî óêðà¿íîê ñòàâèëèñÿ ³ç îñîáëè-
âîþ ïîâàãîþ, çâàæàþ÷è íà ãåðî¿÷-
íó áîðîòüáó íàøîãî íàðîäó ïðîòè 
ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â. Íà ïàðàä³ 
â³äêðèòòÿ ¿õ îñîáëèâî ïðèâ³òàâ ì³-
í³ñòð ñïîðòó Ãðóç³¿. Â³í ïîäÿêóâàâ 
íàøèì ã³ìíàñòêàì çà òå, ùî ïðè-
¿õàëè íà çìàãàííÿ ó òàêèé âàæêèé 
äëÿ êðà¿íè ÷àñ. Óêðà¿íêàì íàé-
á³ëüøå àïëîäóâàëè ³ ï³äòðèìóâàëè 
ãëÿäà÷³.

— Â îñòàíí³é äåíü îðãàí³çàòîðè 
ïîïðîñèëè âñ³õ íàøèõ ä³â÷àò âè-
ñòóïèòè ³ç êðàñèâîþ ïîêàçîâîþ 
ïðîãðàìîþ. Ìè ¿¿ ï³äãîòóâàëè, 
íà ðàä³ñòü âáîë³âàëüíèêàì. Ñå-
ðåä ³íøîãî, ªëèçàâåòà Õàð÷åíêî 
äåìîíñòðóâàëà ñâ³é íîìåð ï³ä 
ïàòð³îòè÷íó ìåëîä³þ Íàñò³ Êà-

ìåíñüêèõ, — äîäàëà Äàð’ÿ ×åð-
íÿêåâè÷.

Íàø³ ã³ìíàñòè÷í³ ç³ðî÷êè é 
íàäàë³ ïðîäîâæàòü ïðîñëàâëÿòè 
Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. 
Òåïåð âîíè ãîòóþòüñÿ äî çìàãàíü 
ó Ïîëüù³.

— Íàø³ âèõîâàíêè çàâæäè 
ñòâîðþþòü ñåðéîçíó êîíêóðåí-
ö³þ íå ëèøå â îáëàñò³ ³ Óêðà¿í³, 
àëå é â ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ 
çà êîðäîíîì. Òðåíóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
â³éíè íå çóïèíÿþòüñÿ. Ïðîâîäè-
ìî ¿õ íàâ³òü çà â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà. 
Äëÿ òðåíóâàëüíî¿ çàëè ïðèäáàëè 
ñïåö³àëüí³ ñâ³òèëüíèêè ç àêó-
ìóëÿòîðàìè. Ï³ä ÷àñ ïîâ³òðÿíî¿ 
òðèâîãè ñïóñêàºìîñÿ äî óêðèòòÿ. 
Òàì ä³â÷àòà çàéìàþòüñÿ ðîçòÿæ-
êîþ, — ïðîêîìåíòóâàëà Äàð’ÿ 
×åðíÿêåâè÷.

У ГРУЗІЇ ВІННИЧАНКАМ 
АПЛОДУВАЛИ НАЙБІЛЬШЕ
Художня гімнастика  Представниці 
вінницького спортивного клубу «Elite» 
вдало виступили на міжнародному 
турнірі з художньої гімнастики «New Look 
Cup-2022», який проходив у Грузії. Наші 
спортсменки випередили конкуренток із 
різних континентів

÷åìï³îíàò òà Êóáîê îáëàñò³ ç 
ôóòçàëó ñåðåä àìàòîðñüêèõ êî-
ìàíä ìàòèìóòü ñòàòóñ îô³ö³éíèõ 
çìàãàíü.

ßê ïîâ³äîìèâ Þð³é Ìàêñè-
ìåíêî, ÷åìï³îíàò Â³ííè÷÷èíè 
(ó âèù³é òà ïåðø³é ë³ãàõ) ñòàð-
òóº íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ. Çìàãàííÿ 
ïðîéäóòü ó äâà êîëà, ãðàòèìóòü 
ïî îäíîìó ìàò÷ó íà òèæäåíü.

Çà ï³äñóìêàìè ðîç³ãðàøó â åë³ò-
íîìó äèâ³ç³îí³ âèçíà÷àòèìóòü 
íàéêðàù³ ì³ñöåâ³ êëóáè äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó âñåóêðà¿íñüêèõ ôóòçàëüíèõ 
çìàãàííÿõ. Öå çàö³êàâëþº áðàòè 
ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ïðî-
â³äí³ êîìàíäè ì³ñòà íàä Áóãîì ³ 

ðàéîí³â, çâåðíóâ óâàãó ïðåçèäåíò 
«ßÑÊÎ» (Â³ííèöÿ) ßðîñëàâ Ñêî-
ðîìíèé.

Îáëàñí³ ôóòçàëüí³ áàòàë³¿ ïðî-
õîäèòèìóòü íà íàéêðàùèõ ìàé-
äàí÷èêàõ íàøîãî ì³ñòà (â ñïîðò-
êîìïëåêñàõ «Àêâà-Â³í» ³ «Íî-
êàóò», à òàêîæ ó ñó÷àñíîìó çàë³ 
â Ñîñîíö³ (Â³ííèöüêèé ðàéîí). 
¯õ ñóäèòèìóòü êâàë³ô³êîâàí³ àð-
á³òðè. Î÷îëþâàòèìå ñóää³âñüêèé 
êîì³òåò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóò-
çàëó ïðîâ³äíèé ðåôåð³ Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäð Ñèäîðóê. Ïëàíóºòüñÿ, 
ùî ïåðåìîæö³ ³ ïðèçåðè îáëàñ-
íèõ çìàãàíü ñòàíóòü â³äîìèìè 
äî 20 áåðåçíÿ íàñòóïíîãî ðîêó.

Художня гімнастика — олімпій-
ська спортивна дисципліна, яка 
поєднує в собі елементи балету, 
гімнастики і танцю, а також ви-
користання різних предметів 
у складно-координаційній мо-
ториці, під музичний супровід.
Проводяться як змагання, так і 
вистави. Їх виконує одна гімнаст-
ка, або команда із п’яти дівчат з 
кількома предметами по черзі: 
м’ячем, скакалками, булавами, 
обручем і стрічками. Включає 
до себе вправи на гнучкість тіла 
і силу м’язів, стійкість і відчуття 
рівноваги, спритність і коорди-
націю рухів.

Переможниці визначаються в ба-
гатоборстві, в окремих видах і 
групових вправах. Всі вправи 
йдуть під музичний супровід.
Раніше виступали під фортепі-
ано або один інструмент. Тепер 
використовуються оркестрові 
фонограми. Кожна вправа по-
винна тривати не більше півто-
ри хвилини. Виступи оцінюються 
за двадцятибальною системою.
До недавнього часу виключно 
жіночий вид спорту, проте з кін-
ця XX століття (завдяки зусиллям 
японських гімнастів) стали про-
водитися змагання й між чоло-
віками!

Довідка RIA

На килимі — Єлизавета Харченко. Вона виборола бронзову 
нагороду у вправі з обручем і срібло — у вправі без предмета

Íàø³ âèõîâàíêè 
ñòâîðþþòü ñåðéîçíó 
êîíêóðåíö³þ íå ëèøå 
â îáëàñò³ ³ Óêðà¿í³, 
àëå é â ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàííÿõ çà êîðäîíîì
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Ç ïî÷àòêîì ïî-
âíîìàñøòàáíîãî 
âòîðãíåííÿ ðîáîòà 

óñ³õ ñâ³äîìèõ êîìïàí³é çì³-
íèëà ñâ³é ôîêóñ. Òåïåð, îêð³ì 
ï³äòðèìêè åêîíîì³êè êðà¿íè, 
á³çíåñè âèêîðèñòîâóþòü ñâî¿ 
ðåñóðñè äëÿ íàøî¿ ãîëîâíî¿ 
ìåòè — ïåðåìîãè.

Ðàí³øå ìè âæå ðîçïîâ³äàëè 
ïðî ï³äïðèºìñòâî «Îðòîïåä-
ñåðâ³ñöåíòð», ÿêå ï³äòðèìóº 
ÇÑÓ, ñòàâëÿ÷è á³éö³â íà íîãè. 
Ãîâîðèëè ïðî òå, ÿê â³ííèöüê³ 
çàêëàäè â³äïî÷èíêó, ìàãàçèíè 
ç ïðîäàæó òåõí³êè òà êàôå ï³ä-
òðèìóþòü ÇÑÓ. 

Ñüîãîäí³ ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
â³ííèöüêå àãåíòñòâî ç íåðóõî-
ìîñò³ «Îë³ìï». Âîíè âæå âïðî-
äîâæ 20 ðîê³â ïðîïîíóþòü ïî-
ñëóãè ç êóï³âë³, ïðîäàæó ³ îðåíäè 
íåðóõîìîñò³. Êàæóòü, ùî ¿õí³ìè 
îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ðîáîòè 
º íàä³éí³ñòü, ÿê³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü. 
À ç 24 ëþòîãî, îêð³ì ïðîôåñ³é-
íèõ îáîâ’ÿçê³â, ñï³âðîá³òíèêè 
àãåíòñòâà àêòèâíî äîïîìàãàþòü 
ÇÑÓ.

— Íàøà ðîáîòà ç ïî÷àòêó 
ïîâíîìàñøòàáíîãî âòîðãíåííÿ 
çì³íèëàñÿ, äóìàþ, ÿê ³ ó âñ³õ. 
Ç’ÿâèëèñÿ àáñîëþòíî ³íø³ ïð³-
îðèòåòè. Íàéâàæëèâ³øèì áóëî 
òå, ùîá íàø³ â³éñüêîâ³ âòðèìà-
ëèñÿ, — êàæå äèðåêòîð êîìïà-
í³¿ Â’ÿ÷åñëàâ Çàðåìáà. — Àëå ìè 
ðîçóì³ëè, ùî ïðàöþâàòè òðåáà. 
Áî, ÿêùî íå ðîçâèâàòè á³çíåñ, 

òî íå áóäå ÷èì ï³äòðèìóâàòè 
ÇÑÓ.

Ïðàö³âíèêè «Îë³ìïó» âñ³ëÿ-
êî ï³äòðèìóþòü àðì³þ, º ê³ëüêà 
íàïðÿìê³â äîïîìîãè: çàêóï³âëÿ 
àâòî, äîíàòè, ïî¿çäêè íà ôðîíò.

— Çàðàç êîæåí ìàº áóòè âî-
ëîíòåðîì, ïðèíàéìí³ ì³í³ìàëüíî 
ìè âñ³ ùîñü ðîáèìî. Äî îðãà-
í³çàö³¿ ïî¿çäîê ð³çíîþ ì³ðîþ 
ï³äêëþ÷àºòüñÿ âñÿ êîìàíäà, — 
ðîçïîâ³äàþòü â àãåíòñòâ³ íåðó-
õîìîñò³.

Ïðàö³âíèêè êîìïàí³¿ ðåãóëÿð-
íî âè¿æäæàþòü íà ôðîíò, çä³é-

ñíèëè âæå ïîíàä äåñÿòü ïî¿çäîê. 
¯çäÿòü íà Äîíåöüêèé íàïðÿìîê.

— Äîïîìîãè â³éñüêîâ³ ïîòðå-
áóþòü ð³çíî¿. Ñïåðøó çàâîçèëè 
ïë³âêó, ñêîáè, óòåïëþâà÷³, õàð-
÷³, — ðîçïîâ³äàþòü â «Îë³ìï³». — 
Çàðàç âñ³ ï³äðîçä³ëè ïîòðåáóþòü 
ãóìè íà ìàøèíè, òåïëèõ ñïàëü-
íèê³â, äîìàøíüî¿ ¿æ³.

Òàêîæ êîìïàí³ÿ çàêóïîâóº 
íà ôðîíò ìàøèíè. Ðîáëÿòü öå 
ñàìîñò³éíî, àáî æ äîëó÷àþòü-
ñÿ äî çáîð³â ³íøèõ âîëîíòåð³â. 
Çáîðè êîøò³â ó ñîöìåðåæàõ 
íå â³äêðèâàþòü, à äîïîìàãàþòü 
âëàñíèìè ô³íàíñàìè, ãðîøèìà 
ñâî¿õ ð³äíèõ, äðóç³â, çíàéîìèõ.

— Óâàãà — öå òå, ùî íàéá³ëü-
øå ïîòð³áíî â³éñüêîâèì. Âñ³ 
ìàþòü òóò ïðàöþâàòè òàê, ùîá 
â³éñüêîâ³ öå â³ä÷óâàëè òàì, — êà-
æóòü â àãåíòñòâ³.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
ЗА «НАРОДНИЙ БРЕНД 2022»

30 ëèñòîïàäà çàâåðøèòüñÿ äâî-
ì³ñÿ÷íå îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ 
çà çâàííÿ êðàùèõ ó Â³ííèö³ — 
«Íàðîäíèé áðåíä». Ó öüîìó ðîö³ 
â êîíêóðñ³ çìàãàëèñÿ êîìïàí³¿ 
â 62-õ íîì³íàö³ÿõ.

Öüîãîð³÷ ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè 
ãîëîñóâàííÿ íàñòóïí³.

НАЙБІЛЬШЕ ГОЛОСІВ:
1 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Ìåäè÷íèé 

öåíòð» — 9339 ãîëîñ³â;
2 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Ðåñòî-

ðàí» — 6854 ãîëîñè;
3 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Àïòåêà» — 

5777 ãîëîñ³â.

НАЙМЕНШЕ ГОЛОСІВ:
1 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Ìàãàçèí 

äâåðåé» — 2577 ãîëîñ³â;
2 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Îðãàí³çàö³ÿ 

çàõîä³â» — 2615 ãîëîñ³â;
3 ì³ñöå íîì³íàö³ÿ «Ôàñò-ôóä ³ 

äîñòàâêà» — 2703 ãîëîñè.

П’ЯТІРКА АБСОЛЮТНИХ 
ЛІДЕРІВ СЕРЕД ВСІХ 
КОМПАНІЙ:

Êîíäèòåðñüê³ âèðîáè «ÒÌ Ñî-
ëîäêà Ìð³ÿ» — 2680 ãîëîñ³â

Ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ 
«ß-Ãîñïîäèíÿ» — 2356 ãîëîñ³â

Ìåäè÷íèé öåíòð «Öåíòð-B» — 
2232 ãîëîñè

Àïòåêà «Êîíåêñ» — 2212 ãîëî-
ñ³â

Âèðîáíèê, ÒÌ (ìîëî÷í³ ïðîäóê-
òè) «ÒÌ Ìîëîê³ÿ» — 2171 ãîëîñ.

ßêùî ïîð³âíþâàòè ç ìèíóëè-
ìè ðîêàìè, òî ó 2021 ðîö³ â ãîëî-
ñóâàíí³ âçÿëî ó÷àñòü 30 717 ãîðî-
äÿí, ó 2022 ðîö³ — 18 365 æèòåë³â 
íàøîãî ì³ñòà. Íàâ³òü, âðàõîâóþ-
÷è ïîñò³éíó â³äñóòí³ñòü ñâ³òëà òà 
çâ’ÿçêó, ìè âñå îäíî îòðèìàëè 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ãî-
ëîñóâàííÿ. ² îñòàòî÷í³ ðåçóëü-
òàòè ãîëîñóâàííÿ ìè îãîëîñèìî 
2 ãðóäíÿ î 17.00.

ГОЛОСУВАННЯ В «НАРОДНОМУ 
БРЕНДІ» ДОБІГАЄ КІНЦЯ
Визнання  Голосування в конкурсі 
«Народний бренд 2022» вже зовсім 
скоро добігає кінця. Цьогоріч у рамках 
проєкту ми розповідаємо про локальний 
бізнес, вінницькі підприємства та 
компанії, які підтримують ЗСУ. 
А зараз — підбиваємо попередні 
підсумки голосування

Íàâ³òü, âðàõîâóþ÷è 
ïîñò³éíó â³äñóòí³ñòü 
ñâ³òëà òà çâ’ÿçêó, â 
ãîëîñóâàíí³ çà êðàù³ 
êîìïàí³¿ âçÿëè ó÷àñòü 
áàãàòî â³ííè÷àí

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

512643

«Народний бренд» — це конкурс на визнання найкра-
щих компаній шляхом голосування, який проводить 
RIA Media. Це 21-річна історія і традиція, що сильніші 
за ворога. Тому навіть під час війни він відбувається, 
щоправда, з деякими змінами.
Аби наблизити перемогу України, ми заснували бла-
годійний фонд на чолі з редакцією RIA/«20 хвилин» 
та головним редактором Вадимом Павловим.

Всі учасники конкурсу «Народний бренд» цьогоріч 
зможуть доєднатись і задонатити будь-яку суму. А ми 
своєю чергою за ці кошти закупимо необхідні речі для 
бійців ЗСУ. Наша ціль: 100 000 гривень. Ми обов’язково 
розповімо, як і кому ці внески допоможуть.
Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/
x25L83TC2
Номер картки Банки: 5375 4112 0109 1795.

Приєднуйтеся до благодійності

«Народний бренд» — це конкурс, який проходить вже 
21 рік. Щорічно на офіційній церемонії RIA Media нагороджує 
найкращі компанії, які вінничани обирали шляхом голосування
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Â îáëàñò³ çàê³í÷èëè êîïà-
òè öóêðîâ³ áóðÿêè. ¯õ ç³áðàëè 
íà ïëîù³ 43,3 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â. Öå 
òðîõè ìåíøå, í³æ ó 2021-ìó — 
íà 6,3 òèñ. ãà. Âèðîñòèëè ïîíàä 
äâà ì³ëüéîíè òîíí êîðåí³â. Ó ìè-
íóëîìó ðîö³ ç³áðàëè 2,3 ìëí òîíí 
ñèðîâèíè.

Óðîæàéí³ñòü áóðÿê³â ìàéæå îä-
íàêîâà: ó íèí³øíüîìó ðîö³ ç îäíî-
ãî ãåêòàðà âèéøëî ïî 464,3 öåíò-
íåðà, òîð³ê — ïî 464,9 ö/ãà.

Ïðî çàâåðøåííÿ çáèðàííÿ ñî-
ëîäêèõ êîðåí³â ðîçïîâ³â äèðåêòîð 

äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñëîâîãî 
ðîçâèòêó îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåã Ñ³äîðîâ. Çà éîãî 
ñëîâàìè, áóðÿêè ïðîäîâæóþòü âè-
âîçèòè ç ïîëÿ. Íà öóêðîçàâîäè 
äîñòàâèëè 1,6 ìëí òîíí ñèðî-
âèíè. Ç ö³º¿ ê³ëüêîñò³ ïåðåðîáèëè 
1,4 ìëí òîíí ³ çâàðèëè 202 òèñÿ÷³ 
òîíí öóêðó (ñòàíîì íà 25 ëèñòî-
ïàäà íèí³øíüîãî ðîêó).

Ïðàöþþòü óñ³ ï’ÿòü öóêðîçàâî-
ä³â, ÿê³ ïî÷èíàëè âèðîáíè÷èé ñå-
çîí, — Ãàéñèíñüêèé, Êðèæîï³ëü-
ñüêèé, Æäàí³âñüêèé, Òîìàøï³ëü-
ñüêèé ³ Þçåôî-Ìèêîëà¿âñüêèé.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ óìî-
âè, ñïðè÷èíåí³ â³éíîþ, çîêðåìà, 
÷àñòêîâèì äåô³öèòîì ³ ñóòòºâèì 
ïîäîðîæ÷àííÿì ïàëèâíî-ìàñ-
òèëüíèõ ìàòåð³àë³â, àãðàð³¿ ç³-
áðàëè óðîæàé ç³ âñ³º¿ ïëîù³, ùî 
ñòàíîâèòü 43,3 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â.

Çà ïðîãíîçàìè ôàõ³âö³â, 
ó íèí³øíüîìó ðîö³ íà öóêðîçà-
âîäàõ îáëàñò³ ïëàíóþòü çâàðèòè 
ïðèáëèçíî 350 òèñÿ÷ òîíí öóêðó, 
òîð³ê áóëî 363,5 òèñÿ÷³ òîíí.

Òèì ÷àñîì, çà ïðîãíîçàìè 
ôàõ³âö³â, «ñâ³æèé» öóêîð áóäå 
äîðîæ÷èé. Ïîÿñíåííÿ ïðîñòå: 

çíà÷íî ïîäîðîæ÷àëè ïàëèâíî-
ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè. Àáè âèâåç-
òè ç ïîë³â íà çàâîäè ïîíàä äâà 
ì³ëüéîíè òîíí áóðÿê³â, äèçïàëèâà 
³ áåíçèíó ïîòð³áíî íåìàëî. Ö³ ìà-
òåð³àëè ï³ñëÿ ïî÷àòêó â³éíè çðîñ-
ëè ó ö³í³ ïðèáëèçíî ó äâà ðàçè. 
Âñ³ ö³ çàòðàòè âïëèíóòü íà çðîñ-
òàííÿ âàðòîñò³ öóêðó.

Òðåáà òàêîæ çãàäàòè, ùî äëÿ 
âèðîùóâàííÿ êîðåí³â çàêóïî-
âóâàëè äîðîæ÷å, í³æ ðàí³øå, 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, ãåðá³öèäè. 
Òà é çà íàñ³ííÿ áóðÿê³â ïëàòèëè 
á³ëüøó ñóìó, í³æ öå áóëî òîð³ê.

Ñê³ëüêè ñàìå äîäàäóòü ó ö³í³ 
ñîëîäê³ êðèñòàëè, ôàõ³âö³ ïîêè 
ùî íå íàçèâàþòü öèôðè. Éäåòüñÿ 
ïðî òèõ, ç êèì ðîçìîâëÿâ æóð-
íàë³ñò.

Íèí³ ê³ëîãðàì öóêðó êîøòóº 
35 ãðèâåíü. Òàêà öèôðà çíà÷èòüñÿ 
íà ö³ííèêàõ ó ïðîäàâö³â íà ðèíêó 
«Óðîæàé». Íà Öåíòðàëüíîìó ðèí-
êó ìîæíà êóïèòè òðîõè äåøåâøå, 
îñîáëèâî, ÿêùî áðàòè îïòîì ì³-
øîê, âàãîþ 50 êã.

Ó ìåðåæ³ âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ 
ìàãàçèí³â ö³íà íà öóêîð òðîõè 
íèæ÷à, í³æ íà ðèíêó.

Буряки зібрали. «Свіжий» цукор буде дорожчий

МАРІЯ ПАУСТОВСЬКА, RIA, 
(097)4126404

Ïàí³ Í³íà çóñòð³÷àº ìåíå á³ëÿ 
âîð³ò. Ïðîâîäÿ÷è äî ïðèì³ùåí-
íÿ, äå ïðàöþþòü ¿¿ êîëåæàíêè, 
çàçíà÷àº, ùî ñüîãîäí³ ìîæíà 
áóäå ïîçíàéîìèòèñÿ ç «îñíî-
âíèì ãðàâöÿìè» ¿õíüî¿ êîìàíäè.

— Ö³ æ³íêè ïëåòóòü ê³ê³ìîðè 
ùîäåííî, ïðàöþþòü çðàíêó ³ 
äî âå÷îðà. ª òàêîæ ïîì³÷íèêè, 
ÿê³ ïðèõîäÿòü, êîëè º â³ëüíèé 
÷àñ, à ùå áàáóñ³, ÿê³ ïðàöþþòü 
âäîìà. Íà äîìó ïëåòóòü, çàçâè-
÷àé, ðóêàâà ³ êàïþøîíè, à çàðàç 
ùå é òåïë³ øêàðïåòêè. Äîáðå, 
ÿêùî º ãîòîâà ïðÿæà. ²íîä³ äîâî-
äèòüñÿ ñïî÷àòêó ðîçïóñòèòè âè-
ð³á, ùîá îòðèìàòè íèòêè. Äî ö³º¿ 
ðîáîòè áàáóñ³ çàëó÷àþòü ñâî¿õ 
ä³äóñ³â, — ïîÿñíþº æ³íêà.

Òðîõè ðîçïîâ³âøè ïðî ñâî¿õ 
êîëåã, Í³íà çãàäóº ïðî ïî÷àòîê 
â³éíè, ïðî òå, ÿê ùîðàçó, ïî-
÷óâøè òðèâîãó, á³ãàëà ç îíóêà-

ìè äî ï³äâàëó, ÿê ó â³ëüíèé ÷àñ 
çáèðàëè ïëÿøêè äëÿ «ñìóç³», ÿê 
ð³çàëè ñòð³÷êè íà ìàñêóâàëüí³ 
ñ³òêè. Äàë³ ðîáèòü íåâåëè÷êó 
ïàóçó ³ ãîâîðèòü:

— À äåñü ó áåðåçí³ íåâ³ñòêè 
ç îíóêàìè ïî¿õàëè, ñïî÷àòêó 
äî Ìîëäîâè. Êîëè «â³í» ïîîá³öÿâ 
Ñàíäó êèíóòè áîìáó, òî ïåðåáðà-
ëèñü äî Ðóìóí³¿. Ïîðîç‘¿æäæàëèñü 
õòî êóäè, à ÿ çàëèøèëàñü… Ï³ø-
ëà íà ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè, ïîò³ì 
ñïðîáóâàëà â‘ÿçàòè ê³ê³ìîðè. Òóò 
ä³â÷àòà ïðèºäíàëèñÿ, ó íàñ ï³øëà 
ðîáîòà — îäíà ê³ê³ìîðà, äðóãà, 
òðåòÿ…

ЗАМОВЛЕНЬ БУЛО І Є БАГАТО
Ìè äîáèðàºìîñü äî ì³ñöÿ ïðè-

çíà÷åííÿ, çíàéîìèìîñÿ ç óñ³ìà 
«ê³ê³ìàìàìè», ÿê³ í³ íà ìèòü 
íå â³äðèâàþòüñÿ â³ä ðîáîòè.

Ïàí³ Í³íà ïðîäîâæóº ðîçìîâó:
— Çãîäîì ïðî íàñ ä³çíàëèñü 

³ ïî÷àëè ïðîñèòè ìàñêóâàííÿ. 
À ïîò³ì ìè «ïîäðóæèëèñü», õëîï-

ö³, ñíàéïåðè çàõîäèëè ³ ðîçïîâ³-
äàòè, ÿê êðàùå çðîáèòè ê³ê³ìîðó. 
Çàìîâëåíü áóëî ³ º áàãàòî, ¿õ ìàº-
ìî âèêîíóâàòè â÷àñíî, äî òîãî æ, 
ïîòð³áíî ïîñò³éíî äóìàòè ïðî 
ìàòåð³àëè äëÿ ðîáîòè.

Îñíîâîþ äëÿ ê³ê³ìîð º ñ³òêà. 
Ñïî÷àòêó ïåíñ³îíåðêè ïëåëè 
íà òþëÿõ, ÿê³ ïðèíîñèëè ì³ñòÿíè. 
Êîëè æ «áåçêîøòîâí³» îñíîâè 
çàê³í÷èëèñü, ¿ì äîâåëîñÿ êóïëÿòè 
ñ³òêè ñàìîñò³éíî. Íèòêè æ ìà-
þòü áóòè ïîñò³éíî â àñîðòèìåíò³, 
àäæå çàëåæíî â³ä ãåîãðàô³¿ ïî-
òð³áåí òîé ÷è ³íøèé êîë³ð.

— Ñïî÷àòêó «íà ë³ñ» äàâàëè 
çàìîâëåííÿ — ×åðí³ã³â, ïîò³ì 
«íà ñòåï» — Õåðñîí, Çàïîð³æ-
æÿ, ²çþì. Ìè íàìàãàëèñÿ óñ³õ 
çàáåçïå÷èòè, ³íîä³ äîâîäèëîñü 
ïðàöþâàòè íàâ³òü âíî÷³, — ðîç-
ïîâ³äàº «ê³ê³ìàìà».

ВИРОБНИЦТВО КІКІМОР У ВІННИЦІ 
НАЛАГОДИЛИ ПЕНСІОНЕРКИ
Невтомні  Восьмеро вінницьких 
пенсіонерок зібрались в одну команду й 
поставили «виробництво» маскувальних 
костюмів на потік. За пів року жінки 
зв‘язали майже двісті кікімор. «Кікімами», 
а саме так називають себе пенсіонерки, 
часто за власний кошт закуповують сітки, 
фурнітуру та нитки для роботи. Це при 
тому, що в «найбагатшої» з них пенсія 
складає «три з копійками»

НАВІТЬ ІНСТРУКЦІЮ 
НАПИСАЛИ

Äî ðîçìîâè ïðèºäíóºòüñÿ ïàí³ 
Ëþäìèëà. Âîíà çàçíà÷àº, ùî äî-
âîäèëîñü ³ â ³íòåðíåò³ áàãàòî ³í-
ôîðìàö³¿ áðàòè.

— Ìè äóæå ïðèñê³ïëèâî ñòà-
âèìîñü äî ðîáîòè, àäæå íàéìåí-
øà ïîìèëêà ìîæå ìàòè ôàòàëüí³ 
íàñë³äêè. Çîêðåìà, êîíñòðóêö³ÿ 
íàøèõ ê³ê³ìîð ïåðåäáà÷àº øíó-
ð³âêó òà ô³êñàòîð, ùîá ìîæíà 
áóëî øâèäêî çàêð³ïèòè êàïþøîí 
íà ãîëîâ³. Ìè íàâ³òü ³íñòðóêö³þ 
ïî êîðèñòóâàííþ íàïèñàëè.

À îò ðóêàâà âäîñêîíàëþâàëè ç 
óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü â³éñüêî-
âèõ. Õëîïö³ ïîïðîñèëè, ùîá ðó-
êàâ íå ñïàäàâ, àëå âñåðåäèí³ áóâ 
â³ëüíèì — ùîá ðóêà ìîãëà â³ëüíî 
ðóõàòèñü. Òóò øíóð³âêà íå ï³ä³-
éäå. Ïîäóìàëè ³ âèð³øèëè ç³áðàòè 
íèç äåòàë³ íà åëàñòè÷íó ðåçèíêó òà 
ïðèøèëè ëèïó÷êó, çà äîïîìîãîþ 
ÿêî¿ ìîæíà ñêîðèãóâàòè ðîçì³ð.

Ïîãîâîðèâøè ïðî êîíñòðóê-
ö³þ, æ³íêè ç ÿêîþñü òåïëîòîþ 
ïî÷èíàþòü çãàäóâàòè ïðî â³çèòè 
«õëîïö³â».

— Ïðèõîäèëè, ðîçïîâ³äàëè. Äà-
âàëè ì³ðÿòè áðîíåæèëåòè. Òÿæê³, 
ïî 20 êã, ³ ê³ê³ìîðè ïî 5 êã. Êîëè 
ñïðîáóâàëè, ÿê âîíî â ö³é «øêóð-
ö³», ïî÷àëè äóìàòè, ÿê çðîáèòè 
ìàñêóâàííÿ ëåãøèì. Âðåøò³-ðåøò 
äîáèëèñü ñâîãî, íèí³ íàøà ê³ê³-
ìîðà âàæèòü ëèøå 1,5 êã. Õëîïö³ 
äóæå çàäîâîëåí³.

«ФІРМА ВІНИКІВ НЕ В‘ЯЖЕ»
Ìàéñòðèí³ ä³ëÿòüñÿ ùå áàãàòüìà 

ñåêðåòàìè ñâîº¿ ðîáîòè — ðîçïî-
â³äàþòü ïðî ÿê³ñòü íèòîê, ¿õ ñêëàä, 

ïðî òå, ñê³ëüêè âóçëèê³â ó ðÿäó, ³ 
¿õ çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü íà óñþ ñ³òêó. 
Òà, íàïåâíå, ðîçïîâ³ñòè ïðî òàê³ 
ðå÷³ êðàùå âæå ï³ñëÿ â³éíè — çà-
éâà ³íôîðìàö³ÿ âîðîãó í³ äî ÷îãî.

À îñü ïðî ùî ä³éñíî ìîæíà 
ðîçïîâ³ñòè, òàê öå ïðî áåçìåæíó 
òóðáîòó, ÿêó «ê³ê³ìàìè» âêëàäàþòü 
ó êîæíå ìàñêóâàííÿ.

— Ìè ïàêóºìî ãîòîâó ê³ê³ìîðó 
ó ì³øîê, òóäè æ êëàäåìî áàëàêëà-
âó, òåïë³ øêàðïåòêè, ³íñòðóêö³þ, 
ëèñòà, äèòÿ÷èé ìàëþíîê ³ ïîäÿêó. 
«Ô³ðìà â³íèê³â íå â‘ÿæå», — çà-
çíà÷àº ïàí³ Í³íà.

Äàë³ áåðå ç³ ñòîëó êàðòêó ³ ÷èòàº:
«ß çà òåáå ìîëþñü, óêðà¿íñüêèé 

ñîëäàòå,
ß çà òåáå áîþñÿ, õî÷ íå òâîÿ 

ìàòè,
ß ìîëèòâó ï³ä³éìàþ äî âèñî-

êîãî íåáà.
Ïîâåðòàéñÿ æèâèì, á³ëüø í³-

÷îãî íå òðåáà!»
ß â³ä÷óâàþ, ùî ùå òðîõè, ³ 

ïî÷íó ïëàêàòè, à æ³íêà íå çó-
ïèíÿºòüñÿ ³ äåêëàìóº ùå îäíîãî 
ëèñòà — ìîëèòâó:

«Íåõàé êóë³ âîðîæ³ Âàñ, õëîïö³, 
ìèíàþòü. Íåõàé Ìàò³íêà Áîæà 
Âàñ çàõèùàº».

Ùîá òðîõè ñåáå îïàíóâàòè çà-
ïèòóþ, õòî àâòîð?

— Ä³â÷àòà íàïèñàëè, — ãîâîðèòü 
ïåíñ³îíåðêà. — Ìè ìîëèòâó ÷è-
òàºìî íàä êîæíèì ïàêóâàííÿì ³ 
ñâÿòîþ âîäîþ îêðîïëþºìî.

Ïàí³ Ëþäìèëà äîäàº:
— Ïðàâèëüíî, íåïðàâèëüíî ðî-

áèìî, àëå ðîáèìî óñå, ùîá âîíè 
áóëè æèâ³. Äëÿ êîãîñü öå ìîæå 
³ ñì³øíî, àëå ìîæëèâî äåñü òàì 
«êîñìîñ» íàñ ðîçóì³º.

Балаклави і шнурівку, і фіксатори, і 
нитки, якщо потрібно, пенсіонерки 
купують.
— Ось, наприклад, ці дві бобіни. 
Добре, що зробили знижку, взяли 
по 600 гривень, а так вони по 800.
Запитую про суму пенсії. Виникає 
пауза, жінки замовкають, не хочуть 
нічого говорити. Я наполягаю. Кож-
на спочатку називає стаж, а вже 
потім суму у 2–3 тисячі гривень.
Після такого фінзвіту «кікімами» 
починають жартувати.
— Ось мені додали 18 копійок, — 
зазначає пані Євгенія.
— Гарна сума, — сміються панянки.
Після жартів знову переходимо 
до серйозної розмови.

— Крім того, ми допомагаємо 
військовим у лікарні. Щотижня 
носимо шоколадки, чай, печиво, 
яблука. Там у двох відділеннях 
по 50 чоловіків, а в опіковому 
до 20.
Після реанімації, хлопці взагалі 
«без нічого». Тож навіть білизну 
купляємо. А ще рушнички, щоб 
у рюкзак покласти, вони ж на них 
числяться.
Жінка показує випрасувані руш-
нички, а я розумію, що мова йде 
про те, що поранений, рюкзак 
якого залишився на «передку», 
несе матеріальну відповідальність 
за рушника.
— Збираємо повністю і мило, і 

зубну пасту, і крем для гоління, і 
серветки, цигарки, якщо просять, 
і мобільний, якщо потрібен. Ми 
намагаємось їх забезпечити, щоб 
вони себе відчули захищеними, 
тут у тилу. Купляємо все, що про-
сять, — говорить Ніна. — Просили 
сало — купили сало, хотіли лечо, 
купили лечо. Кажуть, ні не таке, 
домашнє. Шукаємо, у кого ще 
домашнє лечо лишилось.
Стараємось, як тільки можна. Щоб 
хлопці вижили і додому повер-
нулися, і мир був! Мир! Був мир!
Ви можете допомогти «кі-
к і м а м »  с в о ї м  в н е с к о м : 
4149 6293 1582 9929 Андрій 
Бочкарьов

Не тільки кікімори плетуть

— Ми дуже прискіпливо ставимось до роботи, — кажуть майстрині. — Адже найменша 
помилка може мати фатальні наслідки
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Ê³ëüêàñîò ðîê³â òîìó ñó÷àñ-
íà ªâðîïåéñüêà ïëîùà áóëà 
âåëèêîþ ä³ëÿíêîþ çà ìåæàìè 
ñåðåäì³ñòÿ, êóäè ïëàíóâàëè ïå-
ðåì³ñòèòè ì³ñüêó êàíöåëÿð³þ. 
À çãîäîì, çàâäÿêè ïðèâàòí³é 
³í³ö³àòèâ³, îáëàøòóâàëè ñêâåð. 
Éîãî îáëàøòóâàííÿ â³äáóâàëîñÿ  
22 ëèñòîïàäà 1886 ðîêó. Äåòàëü-
í³øå ïðî öå ðîçïîâ³äàº ó ïåðø³é 
÷àñòèí³ äîñë³äæåííÿ «Äî ³ñòîð³¿ 
ñêâåðó â ñåðåäì³ñò³ Â³ííèö³» íà-
óêîâà ñï³âðîá³òíèöÿ Ìóçåþ Â³-
ííèö³ Â³êòîð³ÿ Êîëåñíèê.

«Íàïðèê³íö³ ³ñíóâàííÿ Ðå÷³ 
Ïîñïîëèòî¿ íà çàõ³äí³é îêîëèö³ 
Â³ííèö³, çâàí³é ì³ñòÿíàìè Çà-
âàëëÿì, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî 
íîâîãî ìóðîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ 
äëÿ ì³ñüêî¿ êàíöåëÿð³¿. Ìàã³ñòðàò 
òîãî ÷àñó ðîçì³ùóâàâñÿ íåïîäà-
ë³ê â³ä ªðóñàëèìêè, ïîòåðïàþ÷è 

â³ä ÷àñòèõ ì³ñüêèõ ïîæåæ. Ï³ñ-
ëÿ àíåêñ³¿ Ïîä³ëëÿ Ðîñ³éñüêîþ 
³ìïåð³ºþ (1793 ð.) áóä³âíèöòâî 
áóëî ïðèïèíåíî. Íà ïëàí³ Â³-
ííèö³ 1811 ð. òóò âæå ïîçíà÷åíî 
ì³ñöå, äå «ìàº áóòè ïîâ³òîâèé 
ñóä», — éäåòüñÿ ó äîñë³äæåíí³.

ßê ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîðèêè, çà-
âäÿêè ïðèçíà÷åííþ ï³ä îô³ö³éí³ 
óñòàíîâè öÿ âåëèêà ä³ëÿíêà çà-
ëèøàëàñÿ ó ì³ñüê³é âëàñíîñò³ òà 
çäåá³ëüøîãî óíèêëà ïðèâàòíî¿ 
çàáóäîâè äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò., êîëè 
Çàâàëëÿ âæå ñòàëî öåíòðîì ì³ñòà.

«Òðèâàëèé ÷àñ ä³ëÿíêà âèêî-
ðèñòîâóâàëàñü ÿê ïëàö-ïàðàä äëÿ 
îãëÿäó â³éñüê ³ âðåøò³ îòðèìàëà 
îô³ö³éíó íàçâó — Îëåêñàíäð³â-
ñüêà ïëîùà. Ó 1886 ð. íà í³é 
çàêëàäåíî íåâåëè÷êèé ì³ñüêèé 
ïàðê», — ðîçïîâ³äàþòü ³ñòîðèêè.

ßê ÷èòàºìî äàë³, òî÷íà äàòà 
éîãî ñòâîðåííÿ çàô³êñîâàíà 
â îäíîìó ç ëèñò³â Ñòàí³ñëà-

âà Çàìîéñüêîãî, ÿêèé ïðè-
áóâ íà Ïîä³ëëÿ ³ç Êîðîë³âñòâà 
Ïîëüñüêîãî. Â³í ñàìå ãîñòþâàâ 
ó ñòðèæàâñüê³é ðåçèäåíö³¿ õóäîæ-
íèêà Òàäåóøà Ãðîõîëüñüêîãî. 
Äåòàëüíî îïèñóþ÷è ñâî¿ ïî-
ä³ëüñüê³ âðàæåííÿ, Çàìîéñüêèé 
22 ëèñòîïàäà çàíîòóâàâ: «Ñüîãîä-
í³ áóëî çàñ³äàííÿ ó â³ííèöüêîìó 
áàíêó. ß ñóïðîâîäæóâàâ Òàäçÿ. 
Îá³ä ó Ï’ÿòíè÷àíàõ. Ó Â³ííè-
ö³ íà ìåíå ñïðàâèâ âðàæåííÿ 
ïàðê, ùî çàêëàäàºòüñÿ íà ïëàö-
ïàðàä³, — ïëàí ñïðàâä³ äóæå ëàä-
íèé, áî çðîáëåíèé Òàäçåì — öå 
ìàéñòåð äî âñüîãî. Ìè òàì çà-
ñòàëè Ñòàí³ñëàâà Ãðîõîëüñüêîãî, 
ÿêèé êåðóâàâ âèñàäêîþ äåðåâ».

«Ó ïàðêîâ³é çîí³ 8 àëåé, ïðè-
êðàøåíèõ êâ³òíèêàìè, ðîçõîäè-
ëèñÿ â³ä êðóãëîãî ìàéäàí÷èêà, 
îáðàìëåíîãî êëóìáîþ. Éìîâ³ð-
íî, òîä³ æ ó öåíòð³ âñòàíîâëåíî 
ãàðíó âîñüìèãðàííó àëüòàíêó, 

Місце, де мала бути міська канцелярія: історики 
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— Ó Äåíü ïàì’ÿò³ 
æåðòâ Ãîëîäîìîðó 
ó íàø³é ðîäèí³ ìè 

îáîâ’ÿçêîâî çàïàëþºìî ñâ³÷êó 
ó ïàì’ÿòü ïðî âñ³õ çàìîðäîâàíèõ 
óêðà¿íö³â ³, çîêðåìà, ìîãî ïðàä³-
äà Ñåìåíà, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð 
Áðîíþê. — Âñÿ éîãî âèíà áóëà 
ó òîìó, ùî â³í, ÿê ñïðàâæí³é 
óêðà¿íåöü, áóâ ãàðíèì, ïðàöüîâè-
òèì ãîñïîäàðåì. Ìàâ ñâîþ çåì-
ëþ, õóäîáó, ïàðó êîíåé — òîìó, 
çâ³ñíî æ, ðàäÿíñüêà âëàäà îäðàçó 
îãîëîñèëà éîãî êóðêóëåì. Êîëè 
âñå äî êðèõòè çàáðàëè, ïðàä³ä, 
àáè ïðîãîäóâàòè äðóæèíó ³ òðüîõ 
ä³òåé, áóâ çìóøåíèé ï³òè ïðàöþ-
âàòè ó êîëãîñï. Éîãî íàçíà÷èëè 
îõîðîíöåì êîëãîñïíî¿ êîìîðè. ² 
êîëè ï³ä ÷àñ ãîëîäó ç³ ñëüîçàìè 
³ áëàãàííÿìè, ùî ä³òè ïóõíóòü, 
ïðèéøîâ ðîäè÷ ïðîñèòè çåðíà, 
ïðàä³ä ñêàçàâ: «ß â³ä³éäó â ñòî-
ðîíó, à òè áåðè, ñê³ëüêè òðåáà». 
Íà æàëü, âñå, ùî âçÿâ — ïóä, 
òîáòî 16 êã çåðíà — òîé «ðîäè÷» 
â³äí³ñ ðàäÿíñüêèì ïîñ³ïàêàì. 
Çäàâ ìîãî ïðàä³äà ³ äîäîìó â³í 
âæå íå ïîâåðíóâñÿ…

ПРО ДОЛЮ ПРАДІДА 
ДІЗНАВСЯ У СЕРЕДИНІ 90-Х

Ïðî äîëþ ïðàä³äà Â³êòîð Áðî-
íþê ä³çíàâñÿ ó ñòàðøîìó øê³ëü-
íîìó â³ö³ ³ êàæå, ñàìå òîä³ ïî÷àâ 
çàõîïëþâàòèñÿ ³ñòîð³ºþ Óêðà¿íè.

— Ó ðîäèí³ öÿ òåìà äîâãèé 
÷àñ áóëà çàáîðîíåíîþ. Òà ìåí³, 
äèòèí³ ðàäÿíñüêîãî ñîþçó, ÿêî-
ãî ó øêîë³ ÿê ³ âñ³õ ³íøèõ òîä³ 
â÷èëè, ùî «âñ³ íàðîäè — áðàòè», 
çàâæäè äèâóâàëî, ÷îìó ì³é ä³ä, 
ìàìèí òàòî, áóäó÷è ïîâàæíîþ 
ëþäèíîþ ó ñåë³ — ãîëîâîþ ðåâ³ç-
êîì³ñ³¿ ó êîëãîñï³, íå áóâ ÷ëåíîì 
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿? Âèÿâèëîñÿ, 
íå áóâ ïðèíöèïîâî. Áî íå ïðî-
áà÷èâ ðàäÿíñüêîìó ñîþçó òå, 
ùî âîíè çàáðàëè ³ âáèëè éîãî 
áàòüêà, — êàæå Â³êòîð Áðîíþê. — 
Ïðî ñìåðòü ïðàä³äà ìåí³ ðîçêà-
çàëè ëèøå ó 90-õ, êîëè íàðåøò³ 
ëþäè á³ëüøå ïî÷àëè ãîâîðèòè 
ïðî Ãîëîäîìîð ³ ðåïðåñ³¿, ÿê³ 
íàñïðàâä³ áóëè ìàéæå ó êîæí³é 
óêðà¿íñüê³é ðîäèí³. Ñàìå ó òîé 
ìîìåíò ÿ óñâ³äîìèâ, ùî âñå, ùî 
íàì ðîçêàçóâàëè ó ðàäÿíñüê³é 
øêîë³, áóëî äóæå äàëåêèì â³ä 
ðåàëüíîãî æèòòÿ. ²äåîëîã³ÿ áó-
äóâàëàñÿ íà ì³ôàõ ³ êðîâ³ íàøèõ 
ëþäåé, ÿêèõ ðîñ³ÿíè-ñàìîçâàíö³, 
ÿê³ ÷îìóñü íàçíà÷èëè ñåáå íàøè-

ìè «ñòàðøèìè áðàòàìè», ïðîòÿ-
ãîì âñ³º¿ ñâîº¿ ³ñòîð³¿ íåíàâèä³ëè. 
Ïðîñòî çà òå, ùî ìè, óêðà¿íö³, º.

СЕЛЯНСЬКІ ПОВСТАННЯ — 
ЩЕ ОДНА ПРАВДА, ЯКУ 
ЗАМОВЧУЮТЬ

— Êîëè çãàäóºìî æåðòâ Ãîëî-
äîìîðó, âñ³ ìè ìàºìî ïàì’ÿòàòè 
ùå îäíó ïðàâäó, ïðî ÿêó ÷îìóñü 
äîñ³ íå òàê áàãàòî ãîâîðÿòü — öå 
âåëè÷åçí³ ñåëÿíñüê³ ïîâñòàííÿ. 
Íàñïðàâä³ óêðà¿íö³â âèíèùóâàëè 
íå ÿê ïîê³ðíèõ òåëÿò. ²ç ïî÷àòêó 
êîëåêòèâ³çàö³¿ ñåëÿíè çãóðòîâó-
âàëèñü ³ ñòàâàëè äî áîðîòüáè 

ïðîòè ðàäÿíñüêîãî ãí³òó. Çîêðå-
ìà, äóæå ìàñîâ³ áóëè ïîâñòàííÿ 
íà Ïîä³ëë³ — õòî ïðî öå âïåðøå 
÷óº, íåîäì³ííî ïîãóãë³òü, ïîö³-
êàâòåñü, ïî÷èòàéòå, ùîá çíàòè 
ïðàâäó, — çâåðòàº óâàãó Â³êòîð 
Áðîíþê. — Ð³çíÿ ï³ä ÷àñ ñåëÿí-
ñüêèõ ïîâñòàíü áóëà ñòðàøåííîþ 
³ ñàìå òîìó ³ç ìîñêâè é íàä³é-
øëà âêàç³âêà âèêîð³íèòè òîé äóõ 
âîëüíîñò³ é âèíèùèòè íåïîê³ðíó 
óêðà¿íñüêó íàö³þ íàéáåçæàëüí³-
øèì øëÿõîì — çàìîðèâøè ãî-
ëîäîì. Àáè âíàñë³äîê ãåíîöèäó 
íàðåøò³ «ïðèáîðêàòè» áóíò³âíèõ 
óêðà¿íö³â, ùîá ñòðàõ íàâ³÷íî ïî-

ПРАДІДА ВІКТОРА БРОНЮКА 
РЕПРЕСУВАЛИ ЗА ПУД ЗЕРНА
Родинна історія  У День пам’яті жертв 
Голодомору лідер гурту «ТІК» розказав 
трагічну долю свого прадіда Семена, 
якого репресувала радянська влада. 
У рідному селі Віктора Бронюка Соколова 
Хмільницького району дотепер місце, 
де колись був земельний наділ прадіда, 
називають Семеновим Яром. Символічно, 
що у перші дні повномасштабного наступу 
рф саме туди впали рештки російської 
ракети, підбитої зі звичайного кулемета 
нашими безстрашними захисниками

ñåëèâñÿ ó ¿õí³õ äóøàõ ³ ïàì’ÿò³… 
Íà äåÿêèé ÷àñ öå ïåâíèì ÷èíîì 
âäàëîñÿ. Áîëþ÷à ïðàâäà ïðî Ãî-
ëîäîìîð ³ ðåïðåñ³¿ çàìîâ÷óâàëàñü. 
Ìåí³ ó øêîë³ ðîçêàçóâàëè, ùî 
îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ íàéá³ëüøî-
ãî ãîëîäó 1932–1933 ðîê³â í³áè-
òî áóâ íåâðîæàé, õî÷à íàñïðàâä³ 
ð³ê áóâ âäàëèì, óðîæàþ ç³áðàëè 
äîñòàòíüî ³ ïðè÷èíà áóëà îäíà-

ºäèíà — çóìèñíèé, æîðñòîêèé 
ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Öå ïîòð³áíî çíàòè ³ ïàì’ÿòàòè 
êîæíîìó! Â³éíà, ÿêó ìàºìî 
íèí³ — íå ñüîãîäí³øíÿ. Âîíà 
òðèâàº ñîòí³ ðîê³â. ðîñ³ÿíè íàñ 
ñèñòåìíî íèùèëè ³ ÿêùî õòîñü 
³ùå íàä³ºòüñÿ, ùî âîíè ðàïòîì 
«îäóìàþòüñÿ» — öå ãëèáîêà ïî-
ìèëêà. ²ñòîð³ÿ ãîâîðèòü ïðî ³íøå.

— Все, що залишилося від мого 
репресованого прадіда Семе-
на — місце, де колись був його зе-
мельний наділ, яке донині у моєму 
рідному селі Соколова називають 
Семенів Яр. Символічно, що у пер-
ші дні повномасштабного наступу 
саме туди впали рештки російської 

ракети, підбитої зі звичайного 
кулемета нашими безстрашними 
захисниками, — говорить Віктор 
Бронюк. — Майже 100 років про-
йшло, а від «псевдобратів» досі 
прилітають привіти і ми вкотре 
бачимо їхню звірячу сутність. Біль 
минулого сьогодні для всіх нас по-

двоєний реаліями сьогодення. Та 
я неймовірно пишаюся нашим на-
родом і нашими людьми, які по-
при всі випробування, сьогодні 
дають настільки потужний опір. 
Без крихти сумніву знаю, що ми 
все подолаємо, і Перемога нео-
дмінно буде за нами!

«Рештки російської ракети впали саме на ділянці прадіда»

Íàñïðàâä³ óêðà¿íö³â 
âèíèùóâàëè íå ÿê 
ïîê³ðíèõ òåëÿò. Іç 
ïî÷àòêó êîëåêòèâ³çàö³¿ 
ñåëÿíè çãóðòîâóâàëèñü 
³ ñòàâàëè äî áîðîòüáè

– Майже 100 років пройшло, а від «псевдобратів» 
досі прилітають привіти. І ми вкотре бачимо їхню звірячу 
сутність, — каже Віктор Бронюк

îçäîáëåíó âèøóêàíèì ð³çüáëåí-
íÿì», — éäåòüñÿ ó äîñë³äæåíí³.

Ñêâåð ó ñåðåäì³ñò³ äîâãèé 
÷àñ çàëèøàâñÿ ºäèíèì ì³ñöåì 
äëÿ ïðîãóëÿíîê â³ííè÷àí, òîæ 

íå äèâíî, ùî éîãî íàçèâàëè 
áóëüâàðîì. Íàâ³òü ó ì³ñüêèõ äî-
êóìåíòàõ òàêà íàçâà âèêîðèñòî-
âóâàëàñü ïàðàëåëüíî ç âèùåçãà-
äàíîþ îô³ö³éíî.

На початку 20-го століття в центрі бульвару стояла 
альтанка. Фото зі сторінки «Музей Вінниці» у фейсбуці
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)
Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 1.12, поч. о 18.00
Політ над гніздом зозулі
П’єса. 3.12, поч. о 17.30
Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія. 6.12, поч. о 17.00
Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
7.12, поч. о 17.00
Тев’є Тевель
Трагікомедія. 8.12, поч. о 18.00
KVITKA
Пісня наяву й у снах. 9.12, початок о 17.30
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія.13.12, поч. о 17.00

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка. 3.12, поч. об 11.00 та 13.00
Три міхи хитрощів
За мотивами казок Івана Франка
4.12, поч. об 11.00 та 13.00

З акторами серіалу 
«Одного разу під 
Полтавою»
3 грудня у Комплексі відпочинку 
Гостевія відбудеться благодійний 
вечір задля допомоги ЗСУ з усіма 
акторами серіалу «Одного разу під 

Полтавою»! Цього вечора до Вінниці завітають актори 
серіалу, народні улюбленці: Юрій Ткач, Ірина Сопона-
ру, Анна Саліванчук, Олександр Теренчук, Олександр 
Степаненко, Олександр Данильченко, Дмитро Голубєв.
На вас чекає:
 товариська атмосфера;
 насолода акторською майстерністю;
 смішні історії про зйомки серіалу і не тільки;
 фото на згадку)))
Ваша присутність — це не тільки донат на потреби 
ЗСУ, а ще й донат у власну скарбничку спогадів 
приємних моментів життя!
Коли: 3 грудня. Початок о 18:00. Де: Комплекс 
Відпочинку Гостевія, 10 км. від Вінниці по Київській 
трасі, Вінниця. Вартість вхідного квитка: 350 грн
Деталі за телефоном: 067 906 81 00

З акторами серіалу 
«Одного разу під 
Полтавою»
3 грудня у Комплексі відпочинку 
Гостевія відбудеться дитячий 
захід з усіма акторами серіалу 
«Одного разу під Полтавою»!

Цього дня з дітьми зустрінуться актори серіалу, 
народні улюбленці: Юрій Ткач, Ірина Сопонару, Анна 
Саліванчук, Олександр Теренчук, Олександр Степа-
ненко, Олександр Данильченко, Дмитро Голубєв.
На діток чекає:
 «обнімашки» з акторами серіалу;
 цікаві історії про серіал — «не казки»;
 перегляд однієї серії серіалу в відповідями на усі 
дитячі запитання;
 фото з акторами на згадку; — пригощення)))
Використайте цю можливість… Ваша малеча від-
дячить вас щирою усмішкою та теплими обіймами!
Коли: 3 грудня. Початок о 18:00. Де: Комплекс 
Відпочинку Гостевія, 10 км. від Вінниці по Київській 
трасі, Вінниця. Вартість вхідного квитка: 150 грн
Деталі за телефоном: 067 906 81 00

Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:ÀÔ²ØÀ

Покерфейс
Трилер. 30.11, поч. о 16.50, 19.10, 21.30
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050

Вона сказала
Драма. 30.11, поч. о 10.20, 21.20
З 1.12, довідка за тел. (096)00035050
Три тисячі років бажань
Фентезі. 30.11, поч. об 11.40, 20.50
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050
Область героїв
Документальний
30.11, поч. о 14.00, 15.50, 17.40, 19.30
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050
Після. Довго і щасливо
Драма. 23.11, поч. о 12.10, 16.30
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050
Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 30.11, поч. о 10.10, 12.50, 14.50
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050
Меню
Трилер. 30.11, поч. о 14.30, 16.40, 18.50
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050
Тато може!
Комедія. 30.11, поч. о 12.20, 21.00
З 1.12 довідка за тел. (096)00035050

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

Кролецип та Хом’як темряви
Анімація. 30.11, поч. о 16.00
Незвичайний світ
Анімація. 30.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
1.12–7.12, поч. о 12.00, 14.00
Область героїв
На реальних подіях. 30.11, поч. о 18.00
1.12–7.12, поч. о 10.00
Коза Ностра. Мама їде
Комедія. 1.12–7.12, поч. о 16.00, 18.00

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

Незвичайний світ
Анімація. 30.11, поч. о 12.40, 14.40, 15.10, 16.40, 18.40
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Меню
Трилер. 30.11, поч. о 12.30, 14.40, 18.50
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 30.11, поч. о 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 17.10, 19.00, 20.00, 20.10
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Три тисячі бажань
Фентезі. 30.11, поч. о 12.15, 16.40, 18.45
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Мій домашній крокодил
Пригоди. 30.11, поч. о 12.20, 14.30
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Ноцебо
Трилер. 30.11, поч. о 16.45
З 1.12 довідка за тел. 0800308111
Дитя пітьми. Перша жертва
Трилер
30.11, поч. о 20.50
З 1.12 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-Кролик» — 
це різноманіття породистих і декоративних кроликів, 
морських свинок, шиншил, єнотів і багато іншого.

У нас ви зможете не тільки побачити, а й поспілкуватися, 
погладити, фотографуватися і навіть годувати пухнастих 
улюбленців. Приходьте, разом з усією сім’єю, щоб на-
солодитися 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. Келецька, 121.
Вартість квитків:
— Дорослий — 70 грн
— Дитячий, студентський, пенсійний — 60 грн
— До 3-х років безкоштовно
Телефони для довідок: 095–7-120–777, 068–247–
93–94.

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

БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР

ДИТЯЧИЙ ЗАХІД 
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***
Хлоп від кобіти відрізняється 
тим, що у нього на шиї краватка. 
А у кобіти — коралі, хата, діти, 
робота, пес і… той хлоп в краватці!

***
Дружина гнівно каже чоловікові:
— Ні, ну п’яний додому прийшов — 
це добре… А чому в тебе спина 
подряпана, га?!
— Галю, ти не повіриш… Іти 
не міг. Орел приніс…

***
Дві подруги розмовляють:
— Щось хвилююся я.
— Чого?
— Чоловік пішов кота топити…
— Ну і що?
— Кіт повернувся, а чоловіка ще 
немає.

***
Коли Бог створив людей, у чорта 
з’явилась велика заздрість і він 
вирішив створити те ж. В нього 
вийшли москалі.

***
Ми їх вже майже сто тисяч 
поклали, а вони продовжують лізти 
до нас зі своєю любов’ю. Оце так 
кохання до нестями…

***
Джиму Керрі, який зіграв роль 
детектива з розшуку тварин, 
заборонили в’їзд у росію.
Мабуть бояться, що приїде і знайде 
вкраденого в Херсоні єнота.

***
Якось ворожка запропонувала 
Буданову розповісти, що з ним 
трапиться в майбутньому. На що 
він посміхнувся і сказав: Я і так все 
знаю…

***
У сусіда є генератор, сонячні панелі 
й кури. Він щось знав!

***
Кохання це... коли він дістає одну 
троянду з букета для тебе, а інші 
дві залишає на ворожому танку!

***
Ніщо так не псує людині настрій як 
світло у вікні сусіда!))

***
У лівшів гроші зазвичай лежать 
в правій внутрішній кишені, а у 
правшів — в лівій. Якщо людина 
розвиває обидві півкулі головного 
мозку, то її гроші лежать у 
швейцарському банку...

***
Я у свої 48 кожного ранку пробігаю 
10 км. Працюю по 12 годин, без 
вихідних, пишу книжку, співаю 
у хорі і у мене вистачає часу на 
родину та друзів. От бачите, все 
можливе, коли людина бреше!!!

***
Дзвінок в службу технічної 
підтримки:
— У мене комп’ютер не бачить 
принтер, я вже і монітор на нього 
повернула, а він все одно пише, 
що його не бачить. Що робити?
— Пальцем показували?

***
Дружина — чоловіку:
— Бачиш цю людину на фотографії?
— Так.
— Ввечері забереш його з дитячого 
садка!

***
— Можливо обвинувачений назвав 
вас ослом у нападі раптового гніву?
— О ні! Перед цим він довго і 
уважно розглядав мене.

***
— Тату, ти мусиш приїхати додому!
— Сину, я не можу, я в лікарні...
— Мама намагається навести лад у 
твоєму гаражі…

***
— Лікарю, це правда? У мене вже 
нема туберкульозу?
— Абсолютно, шановний, 
абсолютно!
— Дайте я вас розцілую за це!
— Е, ні! Не треба!

***
— Я вчора за вечір спалила 
800 кілокалорій.
— Ой, Марусю, я також хочу, 
диктуй — я запишу!
— А що записувати? Поставила 
курочку в духовку й забула!

***
— Я думаю, нашого шофера 
потрібно звільнити, — каже 
дружина чоловіку. – Він вже чотири 
рази мало не вбив мене.
— Ну навіщо так поспішати. Давай 
дамо йому ще один шанс.

***
Інструктор з парашутного спорту 
проводить із новачками інструктаж. 
Один із них запитує:
— А якщо у мене не розкриється 
основний парашут і запасний теж, 
то скільки я буду летіти до землі?
— До кінця життя…

***
— Алло, це зоопарк?
— Так, зоопарк…
— Мені дали ваш телефон 
рятувальники.
— А в чому справа?
— Та тут до мене змія в дім залізла…
— Ви перебуваєте в товаристві 
захисту тварин?
— Ні…
— А в партії Зелених?
— Ні!
— Тобі гепніть її лопатою!

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Тиждень сприяє діловим 
успіхам, якщо, звичайно, 
готові до трудових подвигів. 
Просування службовими 
сходами нині багато в чому 
залежатиме тільки від вас 
самих. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Максимально використо-
вуйте інформацію, свіжим 
поглядом подивіться цей 
величезний і дивовижний 
світ. Конфліктну ситуацію 
у п’ятницю бажано вчасно 
оминути, довіряйте своїй 
інтуїції. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня вам доведеться 
покликати на допомогу свою 
мудрість і терпіння, і життя 
вас потішить. Ви зрозумієте, 
що все зробили вчасно та 
правильно. На вас чекає 
любов, удача, розуміння та 
гармонія. У вас починається 
дуже вдалий період.

РАК 
Цього тижня вам, можливо, 
доведеться навіть хова-
тися від шквалу вигідних 
пропозицій, які раптово 
обрушаться на вас. Важливо 
зосередитися та встигнути 
реалізувати намічені плани. 

ЛЕВ 
Без особливих вагань 
втілюйте в життя ваші плани 
та незвичайні ідеї. Ситуація 
може сприяти прийняттю 
серйозних та відповідальних 
рішень. Найбільш сприят-
ливим для вас денем буде 
субота, несприятливим – 
четвер.

ДІВА 
Не рекомендується йти 
на ризик, можна багато 
втратити. Намагайтеся уни-
кати конфліктів на роботі. У 
п’ятницю ви можете отри-
мати цікаві та перспективні 
ділові пропозиції.

ТЕРЕЗИ 
Тільки ваша витримка 
зможе утримати події та сто-
сунки у мирному руслі. Ви 
зможете звернути невигідну 
ситуацію в корисну для себе, 
якщо дасте собі завдання 
трохи подумати. 

СКОРПІОН 
Цього тижня з’явиться хоро-
ша можливість підвищити 
свою самооцінку, навіть ваші 
недоброзичливці відзначать 
ваші чудові ділові якості. 
Вам пощастить і в кар’єрі, і в 
коханні. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень, схоже, від-
криє перед вами безліч 
різноманітних можливостей. 
Однак зараз абсолютно 
протипоказана метушли-
вість та поспішність. Робота 
загрожує зайняти левову 
частку вашого часу і забрати 
чимало сил. 

КОЗЕРІГ 
Хочете якихось змін на кра-
ще? Не відкладайте у довгий 
ящик вирішення проблем, 
дійте тут і зараз. Учасники 
обговорення висловлювати-
муть свою думку, вважаючи її 
єдино правильною і не врахо-
вуючи інтересів інших. Заче-
кайте, доки буря вляжеться, і 
останнє слово буде за вами. 
 
ВОДОЛІЙ 
Зосередьтеся на роботі, це 
просто необхідно для само-
реалізації. Постарайтеся 
бути терплячими до незна-
чних недоліків оточуючих, 
інакше ваші постійні при-
чіпки через дрібниці можуть 
вивести будь-кого.

РИБИ 
Цього тижня у вас настає 
сприятливий період, але 
тільки якщо ви докладете 
зусиль і старанння. Наразі 
не варто висловлювати 
претензії. Не забувайте 
про повсякденні справи. У 
сімейних стосунках все буде 
на диво благополучно.
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