
Якщо росія й надалі 
продовжуватиме знищувати нашу 
енергетичну інфраструктуру, це 
може призвести до блекауту — 
знеструмлення всієї країни

Чи готові до цього медичні 
заклади нашого міста? На які 
послуги нам варто розраховувати 
за умови відсутності світла? Чи 
закуплені ліки, генератори та 
пальне для них?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Нормально 
бути живими

Âæå ãðóäåíü. ² áóâ áè öå 
çâè÷àéíèé ð³ê, à íå 2022, 
òî â ïîâ³òð³ á â³ä÷óâàâñÿ 
íîâîð³÷íèé íàñòð³é, ïî-
ñò³éíî ïåðåñë³äóâàâ áè çàïàõ 
íàéñìà÷í³øèõ ìàíäàðèí³â, 
à ó âñ³õ ìàãàçèíàõ çâó÷àëà á 
íîâîð³÷íà ìåëîä³ÿ ³ ìèãîò³ëè 
ÿñêðàâ³ ã³ðëÿíäè.

Òàê, çíàþ, ùî â áàãàòüîõ 
ìàãàçèíàõ âæå óâ³ìêíóëè 
ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ, ³ ñêî-
ðî, ÿ âïåâíåíà, çâó÷àòèìå 
ð³çäâÿíèé ïëåéëèñò, òà é 
ìàíäàðèíè ìè êóïóâàòèìå-
ìî, àëå îò ç íàñòðîºì… º 
ïèòàííÿ.

Ñüîãîäí³ ÿ áàãàòî ãîâîðèëà 
ç äîíüêîþ ïðî âñå íà ñâ³-
ò³ — ïðîñòî òîìó, ùî íåìàº 
ñâ³òëà, â³äïîâ³äíî ³íòåðíå-
òó, à ùîñü æå òðåáà ðîáèòè. 
Ìè ãîòóâàëè ðàçîì âå÷åðþ, 
ÿ çãàäóâàëà ïðî ìî¿ âå÷î-
ðè â äèòèíñòâ³ áåç ñâ³òëà, 
âîíà òåæ ùîñü ðîçïîâ³äàëà 
³ çàïèòóâàëà. ², òàê, ÿ âäÿ÷-
íà öüîìó âå÷îðó, â³äñóòí³é 
åëåêòðîåíåðã³¿ ³ íàø³é âå÷åð³ 
ïðè ñâ³÷êàõ.

Àëå ÿ çíàþ, ùî â áàãàòüîõ 
ëþäåé â³ä ñâ³òëà çàëåæèòü 
òåïëî, à ó äåêîãî íåìàº 
ìîæëèâîñò³ ïðèãîòóâàòè 
¿ñòè, à ùå õòîñü íå ìîæå 
âèêîíóâàòè âàæëèâó ðîáî-
òó, à ³íø³ — âòðà÷àþòü êî-
øòè. Äëÿ óñ³õ íàñ öå âèõ³ä 
çà ðàìêè çâè÷íîãî, õî÷à ç 
24 ëþòîãî í³ÿêîãî «çâè÷íî-
ãî» âæå íå ³ñíóº.

Äî ÷îãî ÿ âåäó? Íîð-
ìàëüíî áóòè íåçàäîâîëå-
íèìè, íîðìàëüíî çëèòèñÿ 
íà ö³ óìîâè ³ îáñòàâèíè, 
äóæå íîðìàëüíî íå õîò³òè 
ïîâòîðåííÿ òàêèõ ñèòóà-
ö³é, íàâ³òü òîä³, êîëè ö³ 
ñèòóàö³¿ áóäóòü äàðóâàòè 
ïðèºìí³ ³ òåïë³ ñïîãàäè. 
Íîðìàëüíî áóòè æèâèìè 
³ ñïðàâæí³ìè.

ß çàõîïëþþñü íàøèìè 
ëþäüìè, ÿ ïèøàþñü, ùî ÿ — 
óêðà¿íêà, ÿ òàê ðàä³þ, êîëè 
ìè ùîäíÿ ñòàºìî ñèëüí³ø³ 
³ âïåâíåí³ø³. ² í³êîëè í³ÿêà 
ðà@ºÿ íå ïåðåìîãëà á íàñ, 
áî ìè ìóæí³ òà âèòðèâàë³, 
ðîçóìí³ ³ çãóðòîâàí³, íåçëàì-
í³ ³ ùèð³.

Âæå ãðóäåíü. ² ñêîðî — 
ïåðåìîãà!

P. S. Äîïèñàëà ³ óâ³ìêíó-
ëè ñâ³òëî ï³ñëÿ 10-ãîäèííî¿ 
ïåðåðâè…

ДУМКА

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як навчаються ваші діти, коли зникає світло?

ÍÎÂÈÍÈ

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

ВАЛЕНТИНАВАЛЕНТИНА
ТКАЧУКТКАЧУК

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/

ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Ïóíêòè ðîçëèâó âîäè ðîçòà-
øóþòü ïðîïîðö³éíî ïî ì³ñòó 
ó äîñòóïíèõ äëÿ ëþäåé ì³ñöÿõ. 
ßê çàçíà÷èâ äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Þð³é 
Ñåìåíþê, âæå º â³äïîâ³äíà 
äîìîâëåí³ñòü ³ç ïðèâàòíèìè 
ï³äïðèºìöÿìè ç ðîçâåçåííÿ 
âîäè ó ð³çí³ ì³êðîðàéîíè ì³ñòà 
íà áåçêîøòîâí³é îñíîâ³. Òàêîæ 
ãîòóþòüñÿ ³ äî åêñòðåìàëüíèõ 
ñèòóàö³é.

— Ðåàë³çóºìî ðîáîòó âî-
äîâîç³â ó ðàç³ íàäçâè÷àéíî¿ 
ñèòóàö³¿ ó âèïàäêó, êîëè, íà-
ïðèêëàä, áóäóòü çíåñòðóìëåí³ 
âîäîíàñîñí³ ñòàíö³¿. Òàêîæ 
õî÷ó íàãàäàòè, ùî íà òåðè-
òîð³¿ ì³ñòà º ñîòí³ êðèíèöü 
ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ, 
ÿêèìè íàø³ ïðàö³âíèêè îï³-
êóþòüñÿ ç ðîêó â ð³ê, òîæ âîäà 
ç êîëîäÿç³â òåæ ìîæå ñòàòè 
ó íàãîä³ â³ííè÷àíàì, — êàæå 
Þð³é Ñåìåíþê. — Òîæ ðåêî-
ìåíäóºìî ëþäÿì ñïëàíóâàòè 
ñâî¿ ä³¿ íà âèïàäîê òðèâàëîãî 
â³äêëþ÷åííÿ âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà çíàéòè íàéáëèæ÷ó êðèíèöþ.

Ïóíêòè ðîçëèâó âîäè ðîç-

ïî÷íóòü ä³ÿòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ó ì³ñò³ áóäå îãîëîøåíî ïðî 
íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ. Íàðà-
ç³ â³ííè÷àíàì âàðòî ïîñò³éíî 
ï³äòðèìóâàòè çàïàñ âîäè, ÿêèé 
íåîáõ³äíèé äëÿ íîðìàëüíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ¿õíüîãî äî-
ìîãîñïîäàðñòâà.

Ó Öåíòð³ ñòðàòåã³÷íèõ êîìó-
í³êàö³é ðîçïîâ³ëè, ÿê ï³äãîòó-
âàòèñÿ äî ìîæëèâî¿ â³äñóòíîñò³ 
âîäè. Îäí³é äîðîñë³é ëþäèí³ 
íà äîáó ïîòð³áíî 1,5–2 ë ïèòíî¿ 
âîäè, à òàêîæ 10–12 ë âîäè äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ òà äëÿ ã³ã³ºíè. 
Äëÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³-
í³ìàëüíèé çàïàñ ìàº áóòè ùî-
íàéìåíøå íà òðè äí³.

Äå çíàéòè ïèòíó âîäó:
Ïðèäáàòè ó ìàãàçèí³, íàé-

êðàùå áðàòè ï’ÿòèë³òðîâ³ (àáî 
áóäü-ÿê³ âåëèê³) áóòë³;

Íàáðàòè â áþâåò³ (âàæëè-
âî, ùî òàêó âîäó îáîâ’ÿçêîâî 
êèï’ÿòèòè ì³í³ìóì 10 õâèëèí 
ïåðåä âæèâàííÿì).

Äå çíàéòè òåõí³÷íó âîäó:
Âäîìà öå çðîáèòè ëåãêî, 

äîñòàòíüî íàáðàòè ¿¿ ç êðàíà 
ó äîñòóïí³ ïîñóäèíè. Äëÿ öüî-
ãî ï³ä³éäóòü â³äðà, ïëàñòèêîâ³ 
áóòë³ òà ñêëÿí³ áàíêè, äå çðó÷íî 
çáåð³ãàòè ð³äèíó.

У ВІННИЦІ БУДУТЬ ДІЯТИ 
ПУНКТИ РОЗЛИВУ ВОДИ
Про всяк випадок  У місті 
розробили план дій із забезпечення 
людей альтернативним 
водопостачанням. У випадку 
надзвичайної ситуації та аварійного 
відключення централізованого 
водопостачання у Вінниці діятимуть 
34 пункти розливу води

На сторінці Вінницяоблводока-
налу докладно пояснили, чому 
генератори «не витягнуть» голо-
вну водопровідну насосну стан-
цію у випадку, якщо місто буде 
знеструмлене. Вода в кранах 
вінничан починається зі «станції 
першого підйому»: мегапотужні 
насоси цієї водопровідної станції 
піднімають воду з річки Півден-
ний Буг (100 тис. м куб. щодня) 
і подають на очищення. Станція 
І підйому має високовольтне об-
ладнання. Аби запустити насо-
си на станції І підйому, підняти з 
річки воду, подати її на очищення 
та накопичити в резервуарі чистої 
води, потрібно два генератори 
потужністю 600 кВт кожен. Цьо-
го вистачить, аби зібрати воду 
в резервуарах чистої води, ме-
ханічно наповнити водою спеці-
альний транспорт, а потім… потім 
організувати адресне підвезення 

вінничанам.
«Два генератори потужністю 
600 кВт кожен — це понад 8 млн 
грн (залежно від модифікації). 
Наразі таких коштів у підпри-
ємства немає, проте у співпраці 
з обласною військовою адміні-
страцією вирішуємо це питан-
ня, — йдеться у дописі Вінниця-
облводоканалу. — Запустити воду 
в мережі міста, щоб вона була 
у кожного і на 1, і на 5 та 9 повер-
хах за умов відсутності електро-
енергії — на таке наразі не здатен 
жоден генератор. А якщо хтось 
«експертно» заявляє вам інакше, 
значить, свідомо чи ні, але вас 
вводять в оману».
Вінницяоблводоканал має гене-
ратори, але менших потужностей 
і використовує їх на водопровід-
них та каналізаційних насосних 
станціях (залежно від потреби та 
відповідно до потужності).

Чому може не бути води

 Просп. Коцюбинського, 70 (м-н Петроцентр).
 На розі просп. Коцюбинського — вул. Захис-
ників Неба (біля Центрального ринку).
 Вул. Брацлавська (біля буд. № 1).
 Вул. Замостянська (біля МПМ «Зоря»).
 На розі вул. Київська — вул. А. Янгеля (біля 
буд. № 27 на вул. Київська).
 На розі вул. Київська — вул. О. Кошиця (біля 
буд.№ 43 на вул. Київська).
 Навпроти буд. № 132 на вул. Київська.
 Навпроти буд. № 43 на вул. Зулінського 
(кінцева тролейбуса).
 с. Десна (кінцева маршрутки).
 На розі вул. А. Первозванного — М. Ващука 
(біля будинку № 43 на вул. М. Ващука)
 Вул. Пирогова, 4 (навпроти частини МЧС).

 Вул. Пирогова (ринок «Урожай»).
 На розі вул. Келецька — вул. Шевченка (на-
впроти буд. № 39 на вул. Келецька).
 На розі вул. 600-річчя — вул. Келецька (на-
впроти буд. № 50 на вул. Келецька).
 На розі вул. Порика — просп. Космонавтів 
(парковка на алеї на просп. Космонавтів).
 На розі вул. Келецька — просп. Юності (біля 
будинку № 73 на вул. Келецька).
 На розі вул. Порика — М. Ващука (біля бу-
динку № 10 на вул. М. Ващука).
 Вул. А. Шептицького (ТРЦ «Барбара»).
 Вул. Пирогова, біля буд. № 288.
 Вул. Князів Коріатовичів, 135 (кінцева тро-
лейбуса).
 Вул. Зодчих, 16 (Фонтанна площа).

 На розі вул. Пирогова — Вул. Зодчих (на-
впроти буд. № 111 на вул. Пирогова).
 Вул. Синьоводська біля буд. № 9.
 Вул. С. Русової, біля буд. № 7.
 На розі вул. М. Шимка — вул. О. Антонова
 Вул. О. Антонова, біля буд. № 29.
 Біля буд. № 46 на вул. Л. Лук’яненка.
 На розі вул. Б. Ступки — вул. Громова.
 На розі вул. В. Винниченка — вул. А. Янгеля.
 1-й пров. Київський, біля буд. № 55.
 Вул. Липовецька, біля буд. № 1 (Хутір Шев-
ченка)
 Вул. Бучми, біля буд. № 141.
 Вул. Замостянська, 36 (Поминальне кафе).
 Вул. Єдності, 147 (колишня вул. Черняхов-
ського, кінцева).

Місця розташування машин для забезпечення населення водою

NADEEN KARABAN

У періодах світла самостійно 
опрацьовуємо те, що задають 
додому. Або на роботі з ма-
мою. Повноцінного навчання 
немає просто.

МАШУЛЯ МАРКУШ

Діти не можуть вчитися, бо 
нема світла і під час уроків, і 
для їх виконання! Ще й біль-
шість вчителів не йдуть назу-
стріч, ставлять час виконання.

OLGA DAVIDENKO

В школi без свiтла ще 
не страшно, а от уроки вчи-
ти вдома без свiтла значно 
важче. Вчимося планувати, 
розставляти пріоритети.

АННА ЯКОВЛЄВА

Проживаю в селі, не вважаю 
це навчанням. Троє учнів. 
Спочатку хвилювалась, тепер 
закрила очі на таке навчання. 
Ні зв’язку, ні інтернету, нічого.

Jana Ptashnik
Учителі займаються своїми 
справами. Сьогодні у нас 
асинхронний урок, тобто ідіть 
до дідька, у мене вихідний. 
От як мама навчить, так і буде

Пункти розливу води розташують у доступних для 
людей місцях. Вони розпочнуть діяти після того, як у місті 
буде оголошено про надзвичайну ситуацію



Безмежна вдячність за кожну прожиту мить і за кожен звільнений метр землі вій-

ськовим Збройних Сил України!

Коли говорить серце і душа, слова зайві. Але слова подяки теж важливі і необхідні, щоб підтримати бойовий 
дух наших мужніх, наших найпрофесійніших і наших незламних військових ЗСУ!

Ви тримаєте на своїх плечах небо, ви бороните наш водний простір, ви відвойовуєте окуповані ворогом зем-
лі України, ви допомагаєте людям міст і сіл, які звільнили, продуктами, медикаментами та усім чим можете.

Вашій стійкості, бойовому духові, вірі, професіоналізму та людяності, без перебільшення, заздрить весь світ. 
Ви нащадки славного козацького роду. Найбільша довіра і любов українського народу саме до вас, наші за-
хисники і захисниці.

Вітаю вас із Днем Збройних Сил України!

Вітаю усіх українців з цим святом!

Дякую усім військовим ЗСУ!

Хай буде вам завжди тепло та світло, хай бережуть світлі сили ваші душі і ваші тіла. Швидшої перемоги всім 
нам!

А всім тим, хто віддав своє життя за нашу волю та свободу — вічна пам’ять та низький уклін!

З великою повагою та шаною,
народний депутат України від ВО «Батьківщина»

від Вінниччини
ОЛЕГ МЕЙДИЧ

515033
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òàííÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïàö³-
ºíò³â õàð÷óâàííÿì øâèäêîãî 
ïðèãîòóâàííÿ. Áóäåìî ðîáèòè 
öå íà åëåêòðè÷íèõ ï³÷êàõ, ÿê³ 
æèâëÿòüñÿ â³ä ãåíåðàòîðà. Òàêîæ, 
éìîâ³ðíî, ó íàøîìó ìåäì³ñòå÷-
êó ç’ÿâèòüñÿ äâ³ ïîëüîâ³ êóõí³, 
ÿê³ ïðàöþþòü íà äðîâàõ. Çàïàñó 
ïàëüíîãî íàì âèñòà÷èòü ì³í³ìóì 
íà äâà òèæí³, ìåäèêàìåíò³â — 
ùîíàéìåíøå íà ì³ñÿöü, — ãî-
âîðèòü Òåòÿíà Êàò³ëîâà. — ßêùî 
ä³éñíî áóäå áëåêàóò, ìè íàïðà-
âèìî ïëàíîâèõ ïàö³ºíò³â íà àì-
áóëàòîðíå ë³êóâàííÿ, óðãåíòíèõ 
ïðèéìàòèìåìî é íàäàë³.

ОБЛАСНІ ЛІКАРНІ
Ïðî ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè 

â óìîâàõ áëåêàóòó ãîâîðèòü ³ äè-
ðåêòîð îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ïèðîãîâà Îëåêñàíäð Æó-
ïàíîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, äî ãåíå-
ðàòîð³â ï³äêëþ÷åí³ òðè êîðïóñè: 

14-é — ç îï³êîâèì â³ää³ëåííÿì, 
ã³íåêîëîã³÷íèìè îïåðàö³éíè-
ìè, òîðàêàëüíèì â³ää³ëåííÿì; 
17-é — òåðàïåâòè÷íèé, ç â³ää³-
ëåííÿì ãåìîä³àë³çó, íåôðîëîã³¿, 
îíêîãåìàòîëîã³¿; à òàêîæ íîâèé 
õ³ðóðã³÷íèé êîðïóñ.

— Öå ò³ â³ää³ëåííÿ, ùî áóäóòü 
ïðàöþâàòè áåçïåðåá³éíî. Ïàö³-
ºíò³â ç ³íøèõ â³ää³ëåíü, ÿêùî 
âîíè ïîòðåáóâàòèìóòü åêñòðå-
íî¿ ãîñï³òàë³çàö³¿, ïðèéìàòèìóòü 
ñàìå â íèõ. Ïëàíîâèõ ãîñï³òà-
ë³çàö³é ïðîâîäèòèñü íå áóäå, — 
ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Æóïàíîâ. — 
Ìè ãîòóºìîñÿ íàâ³òü äî òîãî, 
ùî ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ïîòðåáà 
ïðèéìàòè ïàö³ºíò³â ç ³íøèõ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â. Íàøå çàâäàí-
íÿ — âèòðèìàòè òà çàáåçïå÷èòè 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ óñ³õ, õòî 
öüîãî ïîòðåáóâàòèìå. Ïîêè ùî 
ïðàöþºìî áåç îñîáëèâèõ çì³í. 
Òèì÷àñîâ³ â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà 
íà ðîáîòó ë³êàðí³ íå âïëèâàþòü.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 

RIA, (095)1039671

Ïîâí³ñòþ çíå-
ñòðóìëåíà åíåðãî-
ñèñòåìà. Òàêèé ñòàí 
çàâåäåíî íàçèâàòè 

áëåêàóòîì. ² ÷àñòêîâî ìè éîãî 
ïåðåæèâàëè ï³ñëÿ ðîñ³éñüêèõ 
îáñòð³ë³â 23 ëèñòîïàäà. Ïðîòå, 
çíàþ÷è, ùî ðîñ³ÿíè íå ãèäóþòü 
«íàéáðóäí³øèìè» ìåòîäàìè äî-
ñÿãíåííÿ ñâî¿õ ö³ëåé, åíåðãåòè÷-
íèé òåðîð ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ. 
Ñàìå òîìó â Óêðà¿í³ ïîñò³éíî 
ãîâîðÿòü ïðî ïîâíèé áëåêàóò, 
ÿêèé ìîæå çàòÿãíóòèñÿ íà äí³, 
à òî é òèæí³.

Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ëà-
íîê êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
º ãàëóçü ìåäèöèíè. Â³ä ¿¿ áåçïå-
ðåá³éíî¿ ðîáîòè çàëåæèòü íàøå 
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Ìè ìàºìî 
áóòè ïåâí³, ùî çà áóäü-ÿêèõ îá-
ñòàâèí çìîæåìî îòðèìàòè òàì 
äîïîìîãó, ïåðø çà âñå íåâ³äêëàä-
íó, ñåáòî òîä³, êîëè º çàãðîçà 
æèòòþ òà çäîðîâ’þ. ×è ãîòîâ³ 
äî áëåêàóòó â³ííèöüê³ ìåäè÷í³ 
çàêëàäè? ×èì âîíè âñòèãëè çà-
ïàñòèñÿ íà òàêèé âèïàäîê? ßê 
äîâãî çìîæóòü ïðîäîâæóâàòè 
ïðàöþâàòè? Òà ç ÿêèìè çàõâî-
ðþâàííÿìè ó íèõ ïðèéìàòèìóòü 
ïàö³ºíò³â?

ЩО КАЖУТЬ 
У ДЕПАРТАМЕНТАХ?

Ó êåð³âíèöòâ³ óñ³õ ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â, äî ÿêèõ ìè çâåðòàëèñÿ, 
íàì ïîâ³äîìèëè ïðî ïîâíó àáî 
÷àñòêîâó ãîòîâí³ñòü äî ìîæëè-
âîãî áëåêàóòó. Â óñ³õ ñêàçàëè, 
ùî íàðàç³ ïðàöþþòü ó øòàòíîìó 
ðåæèì³.

Äî ë³êàðåíü âæå çàêóïèëè ïî-
òóæí³ ãåíåðàòîðè, çðîáèëè çà-
ïàñ íåîáõ³äíèõ ìåäèêàìåíò³â òà 
õàð÷³â. Ïîáóäóâàëè ëîã³ñòè÷í³ 
øëÿõè äîñòàâëåííÿ âîäè òà ïàëü-
íîãî. Âèð³øèëè, ÿê³ â³ää³ëåííÿ 
ïðàöþâàòèìóòü, à ÿê³ òèì÷àñîâî 
çàêðèþòü. Òà, âðåøò³, ÿê³ ìåäè÷-
í³ ïîñëóãè ïðîäîâæàòü íàäàâàòè 
çà óìîâè â³äñóòíîñò³ öåíòðàë³çî-
âàíîãî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ.

Ó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
íàì ðîçïîâ³ëè, ùî ìåäè÷íà ãà-
ëóçü ì³ñòà áåçïåðåá³éíî ïðàöþ-
âàòèìå íàâ³òü çà óìîâè ïîâíîãî 
áëåêàóòó. Ìîâè ïðî çàêðèòòÿ 
îêðåìèõ â³ää³ëåíü àáî çàãàëîì 
ìåäçàêëàä³â, ç òèõ, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ íà áàëàíñ³ ÂÌÐ, íå âåäåòüñÿ.

— Ïëàíîâà äîïîìîãà, çîêðå-
ìà, ïëàíîâ³ îïåðàö³¿ áåçóìîâíî 
áóäóòü ñêàñîâàí³. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè — ¿¿ 
â³ííè÷àíè, çâ³ñíî, îòðèìóâà-
òèìóòü, — ïîÿñíþº î÷³ëüíèê 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäð Øèø. — Ìå-
äè÷í³ ïîñëóãè íà êøòàëò ÌÐÒ ÷è 
ÊÒ òàêîæ ìîæíà áóäå îòðèìà-
òè. Îäíàê ëèøå ó òèõ âèïàäêàõ, 
êîëè ïàö³ºíòè ìàòèìóòü ó íèõ 
íàãàëüíó ïîòðåáó.

Ó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÂÀ íàøîìó æóðíàë³ñòó ðîç-
ïîâ³ëè ïðî àëãîðèòì ä³é â óìî-
âàõ áëåêàóòó. Éîãî ðîçðîáèëè 
â ÌÎÇ, à âæå çâ³äòè íàïðàâèëè 
â ðåã³îíè. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ 
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Îëüãè Çàäîðîæíî¿, ìî-
í³òîðèíã óñ³õ ë³êàðåíü Â³ííè÷-
÷èíè âæå ïðîâåäåíèé.

— Íàìè ðîçðîáëåíèé íàêàç, 
ÿêèì êåðóâàòèìóòüñÿ ìåäè÷í³ 
çàêëàäè îáëàñò³ ó ðàç³ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é, ùî ïîâ’ÿçàí³ 
ç òðèâàëîþ â³äñóòí³ñòþ åëåêòðî-
ïîñòà÷àííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ 
òà çâ’ÿçêó, äëÿ áåçïåðåá³éíîãî 
íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïà-
ö³ºíòàì ó íåâ³äêëàäíèõ ñòàíàõ, — 
ðîçïîâ³äàº Îëüãà Çàäîðîæíà. — 
Ðîçðîáëåíèé ìàðøðóò ïàö³ºíòà 
äëÿ íàäàííÿ åêñòðåíî¿ òà íåâ³ä-
êëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, 
çà ÿêèì òðàíñïîðòóâàòèìóòü 
õâîðèõ, òàêîæ âèçíà÷åí³ çàêëà-
äè, ÿê³ íàäàâàòèìóòü äîïîìîãó. 
Ö³ çàêëàäè ìàþòü àëüòåðíàòèâí³ 
äæåðåëà æèâëåííÿ ³ ïðàöþþòü 
íàä ñòâîðåííÿì çàïàñó ïàëüíî-
ãî. Ìåäèöèíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ãîòîâà äî áóäü-ÿêèõ âèêëèê³â.

МІСЬКІ ЛІКАРНІ
Äèðåêòîð ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³-

êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè Îëåêñàíäð Ôîì³í ðîçïîâ³äàº, 
ùî ¿õí³é ìåäçàêëàä çàáåçïå÷åíèé 
óñ³ì íåîáõ³äíèì íà âèïàäîê òðè-
âàëî¿ â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà.

— Ó íàñ äîñ³ íå áóëî æîäíîãî 
âèïàäêó, êîëè á ìè íå ïðèéíÿëè 
õâîðîãî. Íå áóäå òàêèõ âèïàäê³â 
³ çà â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà, — îá³öÿº 
ë³êàð. — Õ³ðóðã³ÿ ç òðàâìàòîëî-
ã³ºþ ïðàöþâàòèìóòü ñòîâ³äñîò-
êîâî. Ìàºìî ÷îòèðè ãåíåðàòîðè, 
ïîòóæíîñò³ ÿêèõ ìàº âèñòà÷èòè, 
ùîá çàêðèòè óñ³ âàæëèâ³ ïîòðåáè 
íàøîãî ìåäçàêëàäó.

Çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç 
ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè êë³í³÷íî¿ áàãà-
òîïðîô³ëüíî¿ ë³êàðí³ (êîëèøíÿ 
ðàéîííà ë³êàðíÿ) Òåòÿíà Êàò³-
ëîâà òàêîæ çàïåâíèëà, ùî âîíè 
ïðîäóìàëè ñâî¿ ä³¿ íà âèïàäîê 
òðèâàëîãî çíåñòðóìëåííÿ.

ßêùî ïî÷íåòüñÿ áëåêàóò, ó ö³é 
ë³êàðí³ ïî÷íå ïðàöþâàòè ãåíåðà-
òîð. Éîãî ïîòóæíîñò³ âèñòà÷èòü 
äëÿ æèâëåííÿ ðåàí³ìàö³éíèõ 
â³ää³ëåíü, îïåðàö³éíèõ áëîê³â, 
êóõí³, â³ää³ëåííÿ íåâ³äêëàäíèõ 
ñòàí³â, ï³äòðèìêè ðîáîòè îñâ³ò-
ëåííÿ, ðîçåòîê òà àïàðàòóðè.

— Ìè òàêîæ ïðîäóìàëè ïè-

«АЛГОРИТМ ДІЙ Є». ЯК ЛІКАРНІ 
ГОТУЮТЬСЯ ДО БЛЕКАУТУ
Безпека  Якщо росія й надалі 
продовжуватиме знищувати нашу 
енергетичну інфраструктуру, це може 
призвести до блекауту — знеструмлення 
всієї країни. Чи готові до цього медичні 
заклади нашого міста? На які послуги 
нам варто розраховувати за умови 
відсутності світла? Чи закуплені ліки, 
генератори та пальне для них?

Íàäàâàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó 
ïðîäîâæàòü ³ ìàëåíüêèì ïàö³-
ºíòàì â îáëàñí³é äèòÿ÷³é êë³-
í³÷í³é ë³êàðí³. Äèðåêòîð ìåäçà-
êëàäó Âàñèëü Ïàíåíêî êàæå, ùî 
íèìè âæå ïðîäóìàíå ìîæëèâå 
õàð÷óâàííÿ, çðîáëåíèé çàïàñ 
âîäè, ïàëüíîãî òà íåîáõ³äíèõ 
ìåäèêàìåíò³â.

— Çàäëÿ åêîíîì³¿ åëåêòðî-
åíåðã³¿ òà ïàëüíîãî, â ðàç³ áëå-
êàóòó ïðàöþâàòèìå ëèøå îäèí 
êîðïóñ, — ïîÿñíþº äèðåêòîð 
ë³êàðí³. — Êîíöåíòðóâàòèñÿ 
áóäåìî íà óðãåíòíèõ õâîðèõ òà 
íåâ³äêëàäíèõ ñòàíàõ. Ïëàíîâó 
äîïîìîãó íàäàâàòè íå áóäåìî.

ПОЛОГОВИЙ
Ïðî êîìôîðò òà áåçïåêó ïî-

ðîä³ëü òà íîâîíàðîäæåíèõ â³ííè-
÷àí òàêîæ ïîäóìàëè. Çà ñëîâàìè 
äèðåêòîðà ì³ñüêîãî êë³í³÷íîãî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ¹ 1 Îëåê-
ñàíäðà Áàíàõà, íàðàç³ âîíè ìàþòü 
ê³ëüêà ãåíåðàòîð³â, íàéá³ëüøèé 
ç ÿêèõ ìàº ïîòóæí³ñòü 75 êÂò. 
Ç ¿õ äîïîìîãîþ ñâ³òëîì ìîæíà 
çàáåçïå÷èòè âåñü ìåäçàêëàä.

— Ïåðø çà âñå æèâëåííÿ ïî-
äàâàòèìåòüñÿ íà îïåðàö³éí³ òà 
ïîëîãîâ³ çàëè, ïðàöþâàòèìå é 
ñòåðèë³çàö³éíà. Ïðîáëåìà ìîæå 
âèíèêíóòè ç öåíòðàë³çîâàíèì 
òåïëîì, òîìó ìè çàêóïèëè îá-
³ãð³âà÷³ é çàïàñëèñÿ òåïëèìè 
êîâäðàìè. Íàÿâíèõ ìåäèêàìåí-
ò³â âèñòà÷èòü íà 2–2,5 ì³ñÿö³, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Áàíàõ. — Çà-
ðàç ìè ïðàöþºìî â øòàòíîìó 
ðåæèì³. Îäíàê âæå ñêëàëè ãðà-
ô³ê ÷åðãóâàíü àäì³íïåðñîíàëó 
òà ìåäèê³â. Óñüîãî ïåðåäáà÷è-
òè íåìîæëèâî, àëå íàéá³ëüø 
êðèòè÷í³ ìîìåíòè, ùî ìîæóòü 
âèíèêíóòè, ìè ïåðåäáà÷èëè òà 
çàêðèëè.

ЦЕНТР ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Äèðåêòîð êë³í³÷íîãî öåíòðó 

³íôåêö³éíèõ õâîðîá ²ãîð Ìàò-
êîâñüêèé ðîçïîâ³äàº, ùî ó âè-
ïàäêó â³äñóòíîñò³ ñâ³òëà óñ³õ ïà-
ö³ºíò³â çîñåðåäÿòü â îäíîìó êîð-
ïóñ³. Ñàìå öþ áóä³âëþ æèâèòèìå 
íàÿâíèé ãåíåðàòîð. Ë³êàð òàêîæ 
ðîçïîâ³â, ùî íèìè ï³äãîòîâëåíå 
óêðèòòÿ, çàêóïëåí³ áóðæóéêè òà 
äðîâà. Òîæ, êàæå â³í, òåîðåòè÷íî 

áëåêàóò ìàº ìèíóòè äëÿ íèõ äî-
ñèòü áåçáîë³ñíî.

— ßêùî ðàïòîì âèð³øàòü çà-
êðèòè íàøó ë³êàðíþ, òî ïîë³êë³-
í³êà âñå îäíî áóäå ïðàöþâàòè, 
õî÷à é â îáìåæåíèõ óìîâàõ, — 
ãîâîðèòü ²ãîð Ìàòêîâñüêèé. — 
Çàïàñó ìåäèêàìåíò³â íàì âèñòà-
÷èòü íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â íàïåðåä. 
Àíòèðåòðîâ³ðóñíî¿ òåðàï³¿ âçàãàë³ 
íà 6–9 ì³ñÿö³â.

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА 
ЛІКАРНЯ

Ñêëàëè ïåðåë³ê ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã òà ï³äãîòóâàëèñÿ äî ìîæ-
ëèâîãî áëåêàóòó é â îáëàñí³é 
ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é êë³í³÷í³é 
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà. Äèðåê-
òîðêà ìåäçàêëàäó Ñîô³ÿ Êó÷åðóê 
êàæå, ùî âîíè îáîâ’ÿçêîâî íàäà-
âàòèìóòü äîïîìîãó ïàö³ºíòàì ³ç 
ãîñòðèìè ³íñóëüòàìè, ãîñòðèìè 
íåéðîõ³ðóðã³÷íèìè ñòàíàìè òà 
ãîñòðèìè ñòàíàìè ïñèõ³àòð³¿.

— Â³ää³ëåííÿ, äå áóäóòü ë³-
êóâàòèñÿ íàø³ ïàö³ºíòè, æèâè-
òèìåòüñÿ â³ä ãåíåðàòîðà. Êóõíÿ 
òàêîæ ïðàöþâàòèìå, óñ³ ïèòàííÿ 
ç ë³êàìè — çàêðèò³, — ïðîäî-
âæóº ë³êàðêà. — Ïëàíîâó ãîñ-
ï³òàë³çàö³þ òà ïëàíîâ³ îïåðàö³¿ 
äîâåäåòüñÿ ïåðåíåñòè, äåÿêèõ 
ïàö³ºíò³â â³äïðàâèìî íà àìáóëà-
òîðíå ë³êóâàííÿ. Îäíàê öå ëèøå 
ã³ïîòåòè÷íèé ñöåíàð³é, çàðàç ìè 
ïðàöþºìî ó øòàòíîìó ðåæèì³.

ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
Ó Ïîä³ëüñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó 

öåíòð³ îíêîëîã³¿ íà âèïàäîê áëå-
êàóòó ïðèäáàëè òðè ãåíåðàòîðè. 
¯õ, çà ñëîâàìè â. î. äèðåêòîðêè 
Ãàííè Ñëîáîäÿíþê, âèñòà÷èòü, 
ùîá áåçïåðåá³éíî æèâèòè îïå-
ðàö³éíó òà ðåàí³ìàö³¿, ³íø³ â³ä-
ä³ëåííÿ — çà ïîòðåáè.

— Ó íàñ ÷èìàëî ïàö³ºíò³â ï³ñ-
ëÿ îïåðàö³é, òîìó áàãàòüîõ, çâ³ñ-
íî, â³äïðàâèòè íà àìáóëàòîðíå 
ë³êóâàííÿ íå áóäå ìîæëèâîñò³. 
Àëå äëÿ äåÿêèõ, á³ëüø çäîðîâèõ, 
ë³æêî-äåíü áóäå ñêîðî÷åíèì, — 
ãîâîðèòü Ãàííà Ñëîáîäÿíþê. — 
Õ³ì³îòåðàï³þ òà ïðîìåíåâó òå-
ðàï³þ ìè ìîæåìî ïðîâîäèòè 
àìáóëàòîðíî, ìåäèêàìåíò³â òà 
âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ 
ìàºìî äîñòàòíüî.

Ó êåð³âíèöòâ³ óñ³õ 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
íàì ïîâ³äîìèëè ïðî 
ïîâíó àáî ÷àñòêîâó 
ãîòîâí³ñòü äî 
ìîæëèâîãî áëåêàóòó

У разі блекауту в усіх лікарнях перестануть надавати планову допомогу. Натомість 
зосередяться на ургентних пацієнтах та невідкладних станах
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Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ äî Â³ííè-
ö³ ïðèáóëè äâà àâòîáóñè Solaris 
Urbino 12. ̄ õ ïîäàðóâàëî íàì ïîëü-
ñüêå ì³ñòî-ïîáðàòèì Êåëüöå. Àâòî-
áóñè íå íîâ³, 2008 ðîêó âèïóñêó. 
Àëå ïåðåä â³äïðàâêîþ äî Óêðà¿íè 
àâòîáóñè ïðîéøëè êàïðåìîíò.

Ç òîãî ÷àñó ìèíóëî òðè ì³ñÿ-
ö³, à àâòîáóñè äîñ³ íå âèïóñòèëè 
íà ìàðøðóòè. ×îìó?

ßê âèÿâèëîñÿ, âîíè âæå ¿çäÿòü 
ì³ñòîì, çä³éñíþþòü ðîçâåçåííÿ 
ïðàö³âíèê³â «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿». Íà ïàñàæèð-
ñüêèõ ìàðøðóòàõ ¿õ íå ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòè, àäæå öå ìîæå 
áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äêðèòòÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

— Ó Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ áóëè 
âíåñåí³ çì³íè, çà ÿêèìè âèêîðèñ-
òàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ç ìå-
òîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó ââàæà-
ºòüñÿ çëî÷èíîì (ñòàòòÿ 201–2 ÊÊ 
Óêðà¿íè — àâò.). Ö³ àâòîáóñè áóëè 
ââåçåí³ â Óêðà¿íó ÿê ãóìàí³òàðíà 

äîïîìîãà. ² ÿêùî ìè ¿õ ïîñòàâèìî 
íà ìàðøðóòè, òî â³äïîâ³äíî çà ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â áðàòèìåìî 
ïëàòó. ² â³äòàê, çàêîíîäàâñòâîì öå 
òðàêòóâàòèìåòüñÿ ÿê íåçàêîííå âè-
êîðèñòàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó òà ì³ñüêî¿ 
ìîá³ëüíîñò³ Àíäð³é Ñîðîê³í.

Ïðîêîíñóëüòóâàâøèñü ç þðèñ-
òàìè, äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòó 
çâåðíóâñÿ ç îô³ö³éíèìè ëèñòàìè 
äî óðÿäîâö³â. Çîêðåìà, ùîá îòðè-
ìàòè «äîáðî» íà âèêîðèñòàííÿ 
ïîäàðîâàíèõ àâòîáóñ³â çà ïðè-
çíà÷åííÿì.

— Ìè çâåðòàëèñÿ äî Ì³í’þñòó 
ç êîíêðåòíèì çàïèòàííÿì ïðî 
òå, ÷è ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè 
ïîëüñüê³ àâòîáóñè äëÿ ïàñàæèð-
ñüêèõ ïåðåâåçåíü? Ó â³äïîâ³äü íàì 
ïðîöèòóâàëè 201–2 ñòàòòþ Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó ïðî íåçàêîííå 
âèêîðèñòàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè, — ðîçêàçàâ Ñîðîê³í.

Â³äòàê, ïîêè íå äàäóòü «çåëåíå 
ñâ³òëî» ÷è íå áóäóòü âíåñåí³ çì³-

Кельце подарувало нам два автобуси. 
Чому їх не випускають на маршрути?

çàñòàð³ë³ Ç²Ó-9, ÿê³ âæå íå ìîæ-
íà êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè. 
Íàðàç³ öÿ ìîäåëü º îñíîâîþ 
òðîëåéáóñíîãî ïàðêó Â³ííè-
ö³ — ¿õ 100 ç³ 126 «ðîãàòèõ», ùî 
º ó ì³ñòà.

×îìó íå êóïóþòü íîâ³ àáî 
íå ñêëàäàþòü VinLine? Áî äî-
ðîæ÷³.

— Êóïóþ÷è âæèâàí³ òðîëåé-
áóñè, çà íàøèìè ïîïåðåäí³ìè 
ï³äðàõóíêàìè, ìè ìîæåìî ìàòè 

åêîíîì³þ ìàéæå â äåñÿòü ðà-
ç³â, — ãîâîðèâ ðàí³øå äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó 
òà ì³ñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³ Àíäð³é 
Ñîðîê³í. — Àäæå, ÿêùî íî-
âèé òðîëåéáóñ êîøòóº áëèçüêî 
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, òî ö³íà 
âæèâàíîãî — îð³ºíòîâíî ìîæå 
ñêëàäàòè 1,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Îòîæ, çà ïðàâî ïðîäàòè Â³-
ííèö³ 20 òðîëåéáóñ³â çìàãàëèñÿ 
äâ³ êîìïàí³¿:

Òîâàðèñòâî «Ñó÷àñí³ Âàíòàæ³â-

ВАЛЕРІЙ 
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Çà òåíäåðîì 
« Â ³ í í è ö ü ê à 

òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» ïëàíóº 
ïðèäáàòè 20 òðîëåéáóñ³â Solaris 
Trollino 12. Âàðò³ñòü îäèíèö³ ðà-
çîì ³ç ÏÄÂ ³ òðàíñïîðòóâàííÿì 
äî ì³ñòà — 1 ì³ëüéîí 641 òèñÿ-
÷à ãðèâåíü. Çàãàëüíà ö³íà óñ³õ 
20 òðîëåéáóñ³â — 32 ìëí 820 òè-
ñÿ÷.

Çàðàç òðàíñïîðòíå ï³äïðèºì-
ñòâî õî÷å ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ³ç 
ïîñòà÷àëüíèêîì — ïåðåìîæöåì 
òåíäåðíî¿ çàêóï³âë³ — òîâàðè-
ñòâîì «Ñó÷àñí³ Âàíòàæ³âêè». ² 

âæå â óãîä³ ïðîïèøóòü êîíêðåòí³ 
òåðì³íè ïîñòà÷àííÿ çàêóïëåíèõ 
ìàøèí. Ïðî óñå öå ä³çíàëèñÿ ³ç 
çàêóï³âë³ íà ProZorro.

ТРОЛЕЙБУСИ ХОТІЛИ 
ПРОДАТИ ДВІ КОМПАНІЇ

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» îãîëîñè-
ëà òåíäåð íà çàêóï³âëþ 20 âæèâà-
íèõ òðîëåéáóñ³â. Ð³ê âèïóñêó — 
íå ï³çí³øå 2011 ðîêó. Î÷³êóâà-
íà âàðò³ñòü çàêóï³âë³ ñêëàäàëà 
34 ìëí ãðí çà âñ³ äâà äåñÿòêè 
ìàøèí.

Ï³çí³øå íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêðàäè ïîÿñíèëè ïðè÷èíó 
òàêî¿ çàêóï³âë³: ïðèäáàíèìè 
òðîëåéáóñàìè õî÷óòü çàì³íèòè 

ВІННИЦЯ ПЛАНУЄ ЗАКУПИТИ 
20 ПОЛЬСЬКИХ ТРОЛЕЙБУСІВ
Нові-старі машини  З бюджету 
громади хочуть витратити 32,8 млн грн 
на закупівлю вживаних тролейбусів. 
У міськраді пояснювали, що закуповують 
транспорт не старіше 11 років, щоб 
замінити радянські ЗІУ-9, які нині є 
основою тролейбусного парку. І ця 
закупівля вже на стадії підписання угоди. 
Що за машини купують?

êè». Çàïðîïîíóâàëè ö³íó: 32 ìëí 
820 òèñ. ãðí.

Òîâàðèñòâî «Äæ³ Ñåðâ³ñ». 
Çàïðîïîíóâàëè ö³íó: 32 ìëí 
832 òèñ. ãðí.

Îñê³ëüêè ïåðåìàãàº òà êîì-
ïàí³ÿ, ùî ïðîïîíóº ìåíøó 
ö³íó, òî ïåðåìîæöåì çàêóï³âë³ 
îãîëîñèëè òîâàðèñòâî «Ñó÷àñí³ 
Âàíòàæ³âêè». Â³äòàê åêîíîì³ÿ 
íà öüîìó òåíäåð³ ñêëàëà 1 ì³ëü-
éîí 180 òèñÿ÷ ãðèâåíü (34 ìëí 
ãðí î÷³êóâàíà ö³íà ì³íóñ 32 ìëí 
820 òèñ. ãðí).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, 
òîâàðèñòâî «Ñó÷àñí³ Âàíòàæ³â-
êè» ìàº äîñòàâèòè äî Â³ííèö³ 

20 ïîëüñüêèõ òðîëåéáóñ³â Solaris 
Trollino 12. Ó äîêóìåíòàö³¿ òàêîæ 
äîäàëè ¿õí³ òåõí³÷í³ ñïåöèô³êà-
ö³¿.

Öå 12-ìåòðîâèé íèçüêîï³ä-
ëîãîâèé òðîëåéáóñ äëÿ ì³ñüêèõ 
ïåðåâåçåíü 2011 ðîêó âèãîòîâ-
ëåííÿ; êðà¿íà-âèðîáíèê — 
Ïîëüùà. ª ïàíäóñ òà ì³ñöå 
äëÿ ïåðåâåçåííÿ ìàëîìîá³ëüíèõ 
ïàñàæèð³â.

Çàãàëîì ìîæå ïåðåâîçèòè 
äî 110 ëþäåé, â ñàëîí³ º 34 ñè-
äÿ÷èõ ì³ñöÿ. Ê³ëüê³ñòü âõ³ä-
íèõ äâåðåé — òðè (ó ôîðìàò³ 
2+2+2) ç êíîïêàìè «ÑÒÎÏ» ³ 
«Â³äêðèòòÿ äâåðåé», êîëè òðî-
ëåéáóñ ï³ä’¿æäæàº äî çóïèíêè. 
Êîíäèö³îíåð º ÿê â êàá³í³ âîä³ÿ, 
òàê ³ â ñàëîí³.

Фірма «Сучасні Вантажівки» була 
заснована у 2008 році в Києві. 
Статутний капітал — 9,8 млн 
грн. Основний вид діяльності: 
«45.11 Торгівля автомобілями 
та легковими автотранспорт-
ними засобами». Директором 
підприємства є Сергій Кобилін-
ський. Кінцевими бенефіціарами 
є Ольга та Євгеній Мещаніни.

«Сучасні Вантажівки» є активним 
учасником закупівель на ProZorro. 
За останні роки вони виконали 
контракти на 2,34 млрд грн.
«Вінницька транспортна ком-
панія», крім 20 вживаних тро-
лейбусів, здійснила закупівлю 
в цієї компанії 10 електробусів 
OTOKAR e-Kent та восьми за-
рядок. Загальна сума закупівлі 

212 млн грн, де 60% від цієї 
суми має надати державний 
бюджет, а решту покриє скарб-
ниця Вінниці.
Однак у договорі прописано, 
що постачальник має цілий рік, 
з моменту підписання договору, 
щоб доставити ці електробуси 
до Вінниці — тобто, до 4 березня 
2023 року.

Що відомо про постачальника

Дванадцятиметрові машини 
мають 29 сидячих місць, плюс 
одне для людини з інвалідністю. 
Разом зі «стоячими», один такий 
автобус розрахований на пере-
везення 95 пасажирів. Для мало-
мобільних груп населення на се-

редніх дверях є висувний пандус.
Обшивка салону стандартна для 
вінницького транспорту: жовті 
поручні, сині сидіння. Крім того, 
салон обладнаний клімат-контр-
олем, автономним опаленням, 
польською інформаційною сис-

темою та відеонаглядом.
За словами представників «Ві-
нницької транспортної компанії», 
польські автобуси добре ідуть 
на підйом і досить «тихі». Кажуть, 
що мінімум три роки машини не по-
требуватимуть жодного ремонту.

Що під «капотом» у польських автобусів?

Êóïóþòü âæèâàí³ 
òðîëåéáóñè, áî âîíè 
äåøåâø³. Àäæå íîâèé 
«ðîãàòèé» ìîæå 
êîøòóâàòè áëèçüêî 
11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Хочуть придбати Solaris Trollino 12. Це польський 
тролейбус, що зможе перевозити до 110 пасажирів

íè ó çàêîíîäàâñòâî, äâà Solaris 
íå ìîæíà çàëó÷èòè äî ïåðåâåçåííÿ 
â³ííè÷àí.

— Çíàþ, ùî äî Õàðêîâà, Äí³ïðà, 
äå áóâ ÷àñòêîâî çíèùåíèé ïàðê 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ïåðå-
äàâàëè òðàíñïîðò ÿê ãóìàí³òàðíó 
äîïîìîãó. Òàì éîãî âèïóñòèëè 
íà ìàðøðóòè. Áî íå ìàëè ³íøîãî 
âèáîðó, — ñêàçàâ äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó òðàíñïîðòó òà ìîá³ëüíîñò³ 
ì³ñüêðàäè. — Íàñ, ñëàâà Áîãó, òàêà 
á³äà îáìèíóëà. Òîìó éòè íà òàêèé 
ðèçèê ìè íå ìîæåìî — àäæå ï³ñëÿ 
âèïóñêó «Ñîëÿð³ñ³â», â áóäü-ÿêèé 
ìîìåíò, ìîæóòü â³äêðèòè êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Автобуси своїм ходом доїхали від кордону і з вересня вже 
у Вінниці. Але на пасажирські маршрути їх не ставлять

ÍÎÂÈÍÈ
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— Íå áóëî ó âàñ ïðàâîïîðó-
øåíü, — êàæå ïîë³öåéñüêèé.

ПРО «КОСЯК» ПЕРШИЙ
Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í çàïèòàâ 

³íñïåêòîðà ïîë³ö³¿, õòî ñêëàäàâ 
àäì³íïðîòîêîë ³ ô³êñóâàâ îçíàêè 
ñï’ÿí³ííÿ?

Ïàòðóëüíèé Ðóñëàí Êðàâåöü çà-
çíà÷èâ, ùî àêò îãëÿäó ïèñàâ éîãî 
íàïàðíèê, à â³í öåé àêò çàâ³ðèâ 
âëàñíèì ï³äïèñîì.

— Ùå ðàç çà÷èòàþ ãðàôó: ïîñà-
äà, íàéìåíóâàííÿ ï³äðîçä³ëó íàö³-
îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ñïåö³àëüíå çâàí-
íÿ, ïð³çâèùå òà ï³äïèñ îñîáè, ÿêà 
ñêëàëà àêò, — ïðîäîâæóâàâ ñâîþ 
ë³í³þ Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í. — Âè 
éîãî íå ñêëàäàëè, à çàçíà÷èëè, 
ùî òàê.

ПРО «КОСЯК» ДРУГИЙ
Ïåðåä òèì, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ 

äðàãåðîì, ïàòðóëüíèé ìàº éîãî 
ïåðåâ³ðèòè ³, çîêðåìà, çä³éñíè-
òè êîíòðîëüíèé çàá³ð ïîâ³òðÿ. 
Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í, íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî íà ì³ñö³ ïîä³¿ äî äðàãå-
ðà ïðåòåíç³é íå ïðåä’ÿâëÿâ, ó çàë³ 
ñóäó çì³íèâ ñâîþ äóìêó.

— ßêùî äðàãåð áóâ êîðåêòíèé, 
ÿê ïîÿñíèòè ðîçá³æíîñò³ òåìïåðà-

òóð, ÿêà çàçíà÷åíà â ÷åêó ç ïðèëàäó 
äðàãåð íà ì³ñö³ ïîä³¿, ç òåìïåðàòó-
ðîþ â³ä â³ííèöüêîãî öåíòðó ã³ä-
ðîìåòåîðîëîã³¿. Íà àäâîêàòñüêèé 
çàïèò íàì ïîâ³äîìèëè, ùî òåìïå-
ðàòóðà ïîâ³òðÿ â òîé ÷àñ ³ â òîìó 
ì³ñö³ áóëà 11,9 ãðàäóñà, à ó âàñ 
â ÷åêó çàçíà÷åíî 18 ãðàäóñ³â. Òîáòî 
ðîçá³æí³ñòü íà òðåòèíó, — çàïèòàâ 
ïðîêóðîð â ïîë³öåéñüêîãî.

— Â ìåíå º íàâè÷êè ðîáîòè ç 
ïðèëàäîì, àëå íåìàº òåõí³÷íî¿ 
îñâ³òè, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, 
ÿê â³í ïðàöþº, — ñêàçàâ Ðóñëàí 
Êðàâåöü.

ПРО «КОСЯК» ТРЕТІЙ
Ï³ä ÷àñ çóïèíêè òðàíñïîðòíîãî 

çàñîáó ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿ ìàº ïðåä-
ñòàâèòèñü ³ çíîâó æ òàêè íàçâàòè 
ïðè÷èíè çóïèíêè. Àäâîêàò Îëåê-
ñàíäðà Ñìóðèã³íà çàïèòàâ â ³íñïåê-
òîðà, ÷îìó ï³ä ÷àñ çóïèíêè àâòî 
çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà â³í íå ïðåä-
ñòàâèâñÿ, àäæå íà â³äåî ìàòåð³àëàõ 
ñïðàâè òîãî í³äå íåìàº, òàêîæ í³äå 
íå çàçíà÷åíà ïðè÷èíà çóïèíêè.

— ß çíàõîäèâñÿ íà ñòàö³îíàðíî-
ìó ïîñò³, äå çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ, 
ïîë³ö³ÿ ñë³äêóº çà ïîðÿäêîì òà âè-
ÿâëÿº ïðàâîïîðóøíèê³â ó ñôåð³ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó òà ãðî-
ìàäñüêîãî ïðàâîïîðÿäêó. Àâòî-

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535

Íà îäíîìó ç 
áëîêïîñò³â ì³ñòà 
30 æîâòíÿ, áëèçü-
êî âîñüìî¿ ãîäèíè 
ðàíêó, çóïèíèëè 

á³ëèé Volvo. Ó âîä³ÿ ïîì³òèëè 
îçíàêè àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ³ 
çàïðîïîíóâàëè ïðîéòè ïåðåâ³ðêó 
íà àëêîòåñòåð³ íà ì³ñö³ çóïèíêè. 
Äðàãåð ïîêàçàâ 1,19 ïðîì³ëå àëêî-
ãîëþ â îðãàí³çì³ âîä³ÿ. Íà íüîãî 
ñêëàëè ïðîòîêîë çà 130-þ ñòàòòåþ 
Àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîäåêñó.

Âîä³é àâòî — Îëåêñàíäð Ñìóðè-
ã³í, ðîäîì ³ç ×åðí³ãîâà, òàì ïðà-
öþâàâ â îðãàíàõ ç 2007 ðîêó, à ç 
2020-ãî â³í çàñòóïíèê êåð³âíèêà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ö³º¿ ï’ÿòíèö³, 2 ãðóäíÿ, â³äáó-
ëîñü çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ñóääÿ 
ì³ñüêîãî ñóäó ßðîñëàâ ²âàí÷åíêî 
âèçíàâ âèííèì çàñòóïíèêà îá-
ëàñíîãî ïðîêóðîðà Îëåêñàíäðà 
Ñìóðèã³íà â êåðóâàíí³ òðàíñïîðò-
íèì çàñîáîì â ñòàí³ àëêîãîëüíî-
ãî ñï’ÿí³ííÿ. Ñóä ïðèçíà÷èâ ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè íà îäèí ð³ê. Ïðèçíà÷èâ 
øòðàô ó 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² äàâ 
äåñÿòü äí³â íà ïîäàííÿ àïåëÿö³¿, 
äå ñïðàâà, íàé³ìîâ³ðí³øå, ðîçâà-
ëèòüñÿ. ×îìó?

ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ ІЗ ЗУПИНКИ
Öÿ ñïðàâà ìîæå ñòàòè ïîñ³áíè-

êîì äëÿ âîä³¿â, ÿê³ ïîëþáëÿþòü 
âæèâàòè çà êåðìîì ³ íå áàæàþòü 
â³äïîâ³äàòè çà öå. Àáî óðîêîì 
äëÿ ïîë³ö³¿. ×îìó? Òîìó ùî äè-
ÿâîë çàâæäè êðèºòüñÿ â äåòàëÿõ, 
â äàíîìó âèïàäêó — ó ïðîìàõàõ 
ïðàâîîõîðîíö³â.

Çàñ³äàííÿ ñóäó ðîçïî÷àëîñü ç³ 
ñâ³ä÷åíü ³íñïåêòîðà ïàòðóëüíî¿ 
ñëóæáè Ðóñëàíà Êðàâöÿ. Ñàìå â³í 
çóïèíèâ òîãî ðàíêó, 30 æîâòíÿ, 
íà áëîêïîñò³ íà âóë. Êè¿âñüê³é 
á³ëèé Volvo ç íîìåðíèì çíàêîì 
LEX. Êëîïîòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü 
ïîñòàâèòè éîìó ïèòàííÿ ïîäàëà 
ñòîðîíà îáâèíóâà÷åíîãî Îëåêñàí-
äðà Ñìóðèã³íà ³ ñêîðèñòàëàñü öèì 
ó ïîâí³é ì³ð³.

Ïàòðóëüíîãî ÿê ñàì ïðîêóðîð, 
òàê ³ éîãî àäâîêàò äîïèòóâàëè 
á³ëüøå ãîäèíè.

ЯК «ВІДМАЗАТИСЬ» ВІД 130-Ї 
ЗАВДЯКИ ПОЛІЦІЇ

Ó ñòàòò³ 35 çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ» º ïåðåë³ê 
ï³äñòàâ äëÿ çóïèíêè òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó. Â ïóíêò³ 7 ö³º¿ ñòàòò³ 
ïåðåäáà÷åíà çóïèíêà, ÿêùî óïî-
âíîâàæåíèé àáî äåðæàâíèé îðãàí 
âëàäè óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî îá-
ìåæåííÿ ÷è çàáîðîíó ðóõó.

Íà öå ïîñèëàâñÿ ³íñïåêòîð Ðóñ-
ëàí Êðàâåöü, êàæó÷è ïðî ïðè÷èíó 
çóïèíêè àâòî. À ùå ãîâîðèâ ïðî òå, 
ùî â òîé ÷àñ ó ì³ñò³ îãîëîñèëè ïî-
ñèëåíèé ðåæèì, ³ íà ñòàö³îíàðíèõ 
áëîêïîñòàõ ð³øåííÿì îáëàñíî¿ â³é-
ñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âñòàíîâèëè 
äîðîæí³é çíàê «Ñòîï êîíòðîëü». 
Âñ³ âîä³¿ ïîâèíí³ áóëè çóïèíèòèñÿ 
ïîðó÷ ç³ çíàêîì, ùîá ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿ ³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ìî-
ãëè îãëÿíóòè òðàíñïîðòíèé çàñ³á 
³ âîä³ÿ, ï³ñëÿ ÷îãî çà íåîáõ³äíîñò³ 
çóïèíèòè ³ ïåðåâ³ðèòè.

— ß âèêîíàâ âèìîãè çíàêó 
«Ñòîï êîíòðîëü» ³ çóïèíèâ àâòî-
ìîá³ëü, àëå âè çàòðèìàëè ìåíå âæå 
ï³ñëÿ òîãî. ×îìó? — çàïèòàâ ó ïî-
ë³öåéñüêîãî Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í.

— Ó âàñ áóëè ³ìåíí³ íîìåð-
í³ çíàêè ³ âîíè äóæå êèäàëèñÿ 
ó â³÷³, — â³äïîâ³â ³íñïåêòîð, ³ 
çãîäîì çàçíà÷èâ, ùî ïðàâîïîðó-
øåíü â³äíîñíî íîìåðíîãî çíàêó 
íå áóëî âèÿâëåíî.

— À íà ÿê³é ï³äñòàâ³ âè ïðîñèëè 
äîêóìåíòè ³ òåõïàñïîðò?

— Â ñòàòò³ 32 çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî ïàòðóëüíó ïîë³ö³þ» º 
ïóíêò òðè, äå çàçíà÷åíî, ùî ïî-
ë³öåéñüêèé ìàº ïðàâî âèìàãàòè 
ïðåä’ÿâëåííÿ äîêóìåíò³â, ÿêùî 
îñîáà ïåðåáóâàº íà òåðèòîð³¿ ÷è 
îá’ºêò³ ³ç ñïåö³àëüíèì ðåæèìîì 
àáî â ì³ñö³ çä³éñíåííÿ ñïåö³àëü-
íîãî ïîë³öåéñüêîãî êîíòðîëþ, — 
â³äïîâ³äàº ïàòðóëüíèé.

— Âè ñêëàäàëè ÿê³ñòü ïîñòàíîâè 
ïðî ïðèòÿãíåííÿ ìåíå äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ çà ïðàâîïîðóøåííÿ 
ó çàáåçïå÷åíí³ ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó ï³ñëÿ çóïèíåííÿ? — çàïèòóº 
ïðîêóðîð.

РІК БЕЗ АВТІВКИ І 17 ТИСЯЧ 
ШТРАФУ ПРИЗНАЧИЛИ ПРОКУРОРУ
Рішення Феміди  Суд першої 
інстанції визнав, що заступник 
прокурора Олександр Смуригін керував 
автомобілем у стані сп’яніння, коли його 
затримали на одному з блокпостів міста. 
Він має відповісти за 130-ю, незважаючи 
на численні промахи поліції під час 
зупинки водія, освідування і складання 
протоколу… Але буде ще апеляція, і 
хтозна, яким буде остаточне рішення

ìîá³ëü Volvo ìàâ ×åðí³ã³âñüêó 
ðåºñòðàö³þ, à öå 25 ðåã³îí, ÿêèé 
ìåæóº ç êðà¿íàìè-àãðåñîðàìè á³-
ëîðóñ³ºþ òà ðîñ³ºþ.

— Öÿ ïîñòàíîâà â³äì³íÿº ïîëî-
æåííÿ çàêîíó ïðî òå, ùî ïîòð³áíî 
³íôîðìóâàòè âîä³ÿ ïðî ïðè÷èíè 
çóïèíêè? — ïèòàº àäâîêàò.

— Í³, çàêîí âèùå… — ïî÷àâ 
ãîâîðèòè ïàòðóëüíèé.

ПРО «КОСЯК» ЧЕТВЕРТИЙ
Ï³ä ÷àñ çóïèíêè ÷è çàòðèìàííÿ 

ëþäèíè ¿é ìàþòü çà÷èòàòè ïðàâà 
òà îáîâ’ÿçêè…

²íñïåêòîð ïîë³ö³¿, ï³ä ÷àñ ñëó-
õàííÿ âèçíàâ, ùî íå ïîâ³äîìèâ 
âîä³þ ïðî éîãî ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, 
õî÷à â ïðîòîêîë³ ïðî â÷èíåííÿ 
ïðàâîïîðóøåííÿ íàïèñàâ çâî-
ðîòíº.

Òàêîæ, íà äóìêó àäâîêàòà Îëåê-
ñàíäðà Ñìóðèã³íà, òîìó áóëî â³ä-
ìîâëåíî â çàõèñò³, òîìó ùî ïîë³ö³ÿ 
íà÷åáòî ïðî³ãíîðóâàëà ñëîâà çà-
ñòóïíèêà ïðîêóðîðà ïðî òå, ùî 
äî íüîãî ¿äå àäâîêàò. ² íå âàæëèâî, 
ùî ïðî àäâîêàòà âîä³é çãàäàâ ÷åðåç 
á³ëüø í³æ ãîäèíó ñï³ëêóâàííÿ ç 
ïîë³ö³ºþ.

ПРО «КОСЯК» П’ЯТИЙ
Ó ïðîòîêîë³, ÿêèé âèïèñàâ ³í-

ñïåêòîð ïàòðóëÿ, çàçíà÷åíà ñòàòòÿ 
130 Àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîäåêñó, 
çà ÿêîþ çóïèíèëè ³ îñâ³äóâàëè 
âîä³ÿ. Àëå òàì íå áóëà çàçíà÷åíà 
÷àñòèíà ö³º¿ ñòàòò³.

— Â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³¿ ç 
îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ 
îðãàí³â ïîë³ö³¿, çàòâåðäæåíî¿ íàêà-
çîì ¹ 1376 ÌÂÑ, íå äîïóñêàºòüñÿ 
âíåñåííÿ äîäàòêîâèõ çàïèñ³â ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ïðîòîêîë ï³äïèñàíèé 
îñîáîþ, ñòîñîâíî ÿêî¿ éîãî ñêëà-
äåíî, — ðîçïîâ³äàº âîä³é àâò³âêè 
Îëåêñàíäð Ñìóðèã³í. — Íà òîé 
÷àñ, ³ öå çàô³êñîâàíî â ìàòåð³à-
ëàõ â³äåî çéîìêè, ÷àñòèíà ñòàòò³ 
130, çà ÿêîþ âè í³áèòî âèÿâèëè 
ïðàâîïîðóøåííÿ, íå çàçíà÷åíî 
â ïðîòîêîë³. À â ïðîòîêîë³, ÿêèé 
íàä³éøîâ ó ìàòåð³àëàõ äî ñóäó, öÿ 
÷àñòèíà âæå º! Õòî äîïèñóâàâ?

— ß í³÷îãî íå çàçíà÷àâ ³ íå äî-
ïèñóâàâ, — ñêàçàâ ïàòðóëüíèé.

— ßêùî âè íå çàçíà÷àëè ÷àñ-
òèíè, òî ïî ÿê³é ÷àñòèí³ âè ïðè-
òÿãóâàëè âîä³ÿ? — ïèòàº çàõèñíèê.

ПОЇХАВ ОСВІДУВАТИСЬ АЖ 
У ЖМЕРИНКУ

— Êîëè âè ïðîâîäèëè îãëÿä âî-
ä³ÿ, âè ïîïåðåäæàëè éîãî ïðî òå, 
ùî, ÿêùî â³í íå çãîäåí ç ðåçóëü-
òàòîì äðàãåðà, ìîæå ïðîéòè ïî-
âòîðíèé îãëÿä ó ñïåö³àë³çîâàíîìó 
ìåäè÷íîìó çàêëàä³ ïðîòÿãîì äâîõ 

ãîäèí (ç ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ 
ïàòðóëåì àëêîãîëþ çà äîïîìîãîþ 
äðàãåðà — àâò.)? — çàïèòóº çà-
õèñíèê.

Ïàòðóëüíèé â³äïîâ³â, ùî ïðî 
êîíòðîëüíèé îãëÿä ãîâîðèâ ³ íåî-
äíîêðàòíî, àëå ïðî äâ³ ãîäèíè 
íå ïàì’ÿòàº.

Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íå çàïàì’ÿòàâ 
öå ³ çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Îëåê-
ñàíäð Ñìóðèã³í. Òîìó ùî îìèíóâ-
øè â³ííèöüêèé íàðêîäèñïàíñåð, 
äî ÿêîãî ç Êè¿âñüêî¿ ìàêñèìóì ï³â 
ãîäèíè, â³í ïî¿õàâ îñâ³äóâàòèñü àæ 
ó Æìåðèíêó.

ПРОСТО ПРИЙШОВ 
ПЕРЕВІРИТИСЯ

ßê ñâ³äêà äî ñóäó âèêëèêàëè 
Þë³þ Ïèëèïåíêî, ÿêà ïðîâîäèëà 
îñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ Îëåêñàíäðà Ñìó-
ðèã³íà íà àëêîãîëüíå ñï’ÿí³ííÿ. 
Âîíà ïðàöþº ë³êàðåì ìåäèöèíè 
íåâ³äêëàäíèõ ñòàí³â â³ää³ëåííÿ 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
Öåíòðàëüíî¿ æìåðèíñüêî¿ ë³êàðí³.

Ë³êàðêà ðîçïîâ³ëà, ùî 30 æîâ-
òíÿ, êîëè âîíà çíàõîäèëàñü íà ÷åð-
ãóâàíí³, äî íå¿ çâåðíóâñÿ ÷îëîâ³ê ³ç 
ïðîõàííÿì ïðîâåñòè îñâ³äóâàííÿ 
íà ñòàí àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
Ùîá çðîáèòè öå, ëþäèíà ìàº íà-
ïèñàòè çàÿâó, äàòè äîêóìåíòè ïðî 
ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè ³ âñå.

— Êîëè äî âàñ çâåðíóâñÿ Îëåê-
ñàíäð Ñìóðèã³í, ÷è áóëè ó íüîãî 
íàñòóïí³ îçíàêè: çàïàõ àëêîãîëþ ç 
ïîðîæíèíè ðîòà, âèðàæåíå òðåì-
ò³ííÿ ïàëüö³â ðóê, ð³çêà çì³íà êî-
ëüîðó øê³ðè îáëè÷÷ÿ? — çàïèòàâ 
ó ñâ³äêà àäâîêàò âîä³ÿ. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ë³êàðêà ñêàçàëà «í³», àäâîêàò 
ïðîäîâæèâ. — ßêùî â ëþäèíè 
äðàãåð âèÿâèâ 1,19 ïðîì³ëå àëêî-
ãîëþ â îðãàí³çì³, áóëî á ïî ëþäèí³ 
âèäíî, ùî âîíà íàï³äïèòêó, ïî-
êàçàëè á öå ïðèëàäè?

— Çâè÷àéíî, íàø ïðèëàä îä-
íîçíà÷íî ïîêàçàâ áè, — ñêàçàëà 
ë³êàðêà ³ äîäàëà, ùî ³ çîâí³ öå òåæ 
ìàëî áóòè âèäíî, àëå âîíà òàêîãî 
íå áà÷èëà.

НАС НЕ ЦІКАВИТЬ, ХТО 
ПРИЙШОВ…

Á³ëüøå â îáâèíóâà÷åíîãî ³ 
éîãî çàõèñíèêà ïèòàíü äî ë³êà-
ðÿ íå áóëî, òîìó ïî÷àâ ãîâîðè-
òè ñóääÿ ì³ñüêîãî ñóäó ßðîñëàâ 
²âàí÷åíêî. Çîêðåìà ñóääÿ çàïè-
òàâ, ÷îìó îñâ³äóâàííÿ âîä³ÿ áóëî 
áåç çàëó÷åííÿ ïîë³ö³¿ ³ íàñò³ëüêè 
äàëåêî â³ä Â³ííèö³? Íà ùî îòðè-
ìàâ â³äïîâ³äü: «Â íàñ öåíòðàëüíà 
ðàéîííà ë³êàðíÿ, äî íàñ ìîæå 
çâåðíóòèñü áóäü-õòî, â íàñ íàâ³òü 
áóëè ç Ìîãèëåâà, ¿õ íà ìîãèë³â-
ñüê³é òðàñ³ çóïèíèëè, äî íàñ âåçëè 
íà îñâ³äóâàííÿ».

Перед тим, як озвучити вирок суду, 
суддя оголосив про клопотання, 
які були надіслані і розглянуті. Зо-
крема мова про те, щоб приєднати 
до матеріалів справи інформацію 
стосовно автомобіля Volvo. А саме, 
що орієнтування на цю автівку не 
було ані 29, ані 30 жовтня. Тобто 
не вбачається підстав для зупинки. 

Ще до справи додали відповідь 
з обласного центру гідрометео-
рології. Про те, що погода, без-
посередньо на вул. Київській у 
той час, коли і де зупинили білий 
Volvo — було 11,9 градуса, а це на 
6 градусів менше, ніж темпера-
тура, встановлена патрульним за 
допомогою драгера. Що перед-

бачає некоректну роботу прилада.
У клопотаннях захисник Смуригі-
на просив закрити провадження в 
зв’язку з відсутністю складу та по-
дії правопорушення, акцентуючи 
також на неналежні і недопустимі 
докази. Зокрема, наголосив на 
трьох різних почерках в одному 
акті освідування на стан сп’яніння.

Всі клопотання у справі

Cìóðèã³í, îìèíóâøè 
íàðêîäèñïàíñåð, äî 
ÿêîãî ç Êè¿âñüêî¿ 
ìàêñèìóì ï³â ãîäèíè, 
ïî¿õàâ îñâ³äóâàòèñü àæ 
ó Æìåðèíêó

Суддя Ярослав Іванченко оголосив про винуватість 
Олександра Смуригіна. Згодом послухаємо апеляцію
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êëàñíèì äåñàíòíèêîì… Ìåí³ 
äóæå âàæêî ãîâîðèòè, âèáà÷òå…

Àíäð³é Ñ³ôîðîâ âèõîâóâàâñÿ 
â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³, ¿õ áóëî 
øåñòåðî ä³òåé, çàëèøèëîñÿ ÷åò-
âåðî — ó ëèñòîïàä³ íà â³éí³ òàêîæ 
çàãèíóâ ð³äíèé áðàò á³éöÿ, â³é-
ñüêîâèé ªâãåí³é Ñ³ôîðîâ.

— Àíäð³é íàéìåíøèé â ñ³ì’¿ 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, 

(068)0060772

Æèâèì êîðèäî-
ðîì, ç áóêåòàìè 
êâ³ò³â ìåøêàíö³ 
ì³êðîðàéîíó Òÿ-

æèë³â çóñòð³÷àëè ïîëåãëîãî Ãå-
ðîÿ Àíäð³ÿ Ñ³ôîðîâà. Äî ñâîãî 
33-ð³÷÷ÿ â³í íå äîæèâ ï’ÿòü äí³â.

Â³ííè÷àíèí çà îñâ³òîþ áóâ 
ïðîãðàì³ñòîì, çà ïðîôåñ³ºþ — 
åëåêòðèêîì. Ç 2019 ðîêó Àíäð³é 
ïî÷àâ ñëóæáó ó ÇÑÓ, ï³øîâ äî-
áðîâîëüöåì â ÀÒÎ. Ç ïåðøèõ 
äí³â ïîâíîìàñøòàáíî¿ â³éíè áóâ 
íà ïåðåäîâ³é. Áîºöü äåñàíòíî-
øòóðìîâî¿ áðèãàäè çàãèíóâ ó áîþ 
ç ðîñ³éñüêèì âîðîãîì íà Äîíå÷-
÷èí³ 20 ëèñòîïàäà.

Á³ëÿ ï³ä’¿çäó, äå ç ðîäèíîþ 
ìåøêàâ â³éñüêîâèé, íà öåðåìî-
í³þ ïðîùàííÿ ç³áðàëèñÿ ñîòí³ 
ëþäåé. Íå ñòðèìóâàëè ñë³ç í³ 
æ³íêè, í³ ÷îëîâ³êè.

«Ãîñïîäè, ÿêèé ùå ìîëîäèé! 
Éîìó á ùå æèòè… Â³÷íà ñëàâà 
Ãåðîþ!» — ãîâîðèëè ëþäè.

Ðâàëîñÿ ñåðöå â³ä áîëþ ³ â ïî-
áðàòèì³â. ×åðåç âàæêó âòðàòó 
á³éöÿì âàæêî áóëî ãîâîðèòè, 
àëå ðîçïîâ³ëè, ÿêèì ìóæí³ì áóâ 
Àíäð³é Ñ³ôîðîâ.

— Ìè ñëóæèëè ðàçîì, — ðîçïî-
â³äàº ïîáðàòèì. — Îáîº â³ííèöü-
ê³, òîìó áóëè íå ïðîñòî ïîáðà-
òèìàìè, à é äîáðèìè äðóçÿìè. 

Âë³òêó ðàçîì ç Àíäð³ºì çàçíàëè 
ïîðàíåíü ³ ë³êóâàëèñÿ ðàçîì ó Â³-
ííèö³. ß äîñ³ ïðîõîäæó ðåàá³ë³-
òàö³þ, à â³í âñòèã ïîâåðíóòèñÿ 
íà ïåðåäîâó ³ îñü 20 ëèñòîïàäà 
çàãèíóâ… Äîñ³ ïîâ³ðèòè â öå 
íå ìîæó! Â³í òàêîþ äîáðîþ ëþ-
äèíîþ áóâ, ìàâ òàêå ìóæíº ñåðöå! 
Çàâæäè ïåðøèì éøîâ ó á³é, áóâ 

ЗАГИНУВ У ЛИСТОПАДІ, ЯК І БРАТ
Наші Герої  Вінничани в Тяжилові 
провели в останню путь бійця Андрія 
Сіфорова. Молодий чоловік загинув 
у бою з ворогом 20 листопада 
на Донеччині. Боєць був найменшим 
сином у багатодітній родині. Загинув 
у листопаді, як і його брат. У перший 
день зими, коли ховали Героя, його дочці 
виповнилося пів року

áóâ, àëå çàâæäè âñ³ì éøîâ 
íà äîïîìîãó, — ãîâîðèòü ñå-
ñòðà Îëåíà. — Ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ 
âë³òêó õðåñòèâ äîíüêó, ³ ïî¿õàâ. 
Ó ïåðøèé æå äåíü ç íèì íå áóëî 
çâ’ÿçêó. 17 ëèñòîïàäà â³í ïî¿õàâ, 
18-ãî éîãî ðàíèëè ³ 20-ãî â³í ïî-
ìåð. Ïåðåä â³ä’¿çäîì ñêàçàâ íàì, 
ùîá ìè çàïàì’ÿòàëè éîãî òàêèì, 

ïåâíî ïåðåä÷óòòÿ áóëî. Â³í ³øîâ 
ç äóìêîþ ïðî ïîìñòó çà áðàòà, 
ÿêîãî ïîõîâàëè 10 ëèñòîïàäà…

Ïîõîâàëè â³éñüêîâîãî Àí-
äð³ÿ Ñ³ôîðîâà â Ñàáàðîâ³, 
íà Àëå¿ Ãåðî¿â Óêðà¿íè. Ðåäàê-
ö³ÿ RIA/20 õâèëèí âèñëîâëþº 
ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçü-
êèì Ãåðîÿ!

«Ïåðåä â³ä’¿çäîì 
ñêàçàâ íàì, ùîá ìè 
çàïàì’ÿòàëè éîãî 
òàêèì... Â³í ³øîâ ç 
äóìêîþ ïðî ïîìñòó 
çà áðàòà»

Після поранення влітку і лікування у Вінниці Андрій Сіфоров повернувся на передову 
в листопаді. Наступного дня, 18 листопада, на Донеччині отримав поранення, від якого 
помер через два дні

Ïîâ³äîìëÿºìî ïðî ïî÷àòîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç îö³íêè 
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ ïëàíîâàíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüî-
ãî îãîëîøåííÿ, ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ, 
çáèðàííÿ òà âðàõóâàííÿ çàóâàæåíü ³ 
ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïëàíî-
âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

1. Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü
Ïëàíîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷à-

ºòüñÿ áóä³âíèöòâî ðóñëîâîãî âîäîçà-
áîðó ç íàñîñíîþ ñòàíö³ºþ ïîòóæí³ñ-
òþ äî 3000 ì3/äîáó. Íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
ó âèãëÿä³ ìîêðîãî êîëîäÿçÿ ç äâîìà 
ïîãðóæíèìè íàñîñàìè «GRUNDFOS» 
S1.80.125.300.4.62H âèòðàòîþ 20 ë/ñ 
òà íàïîðîì 40 ì. Ë³÷èëüíèê õîëîäíî¿ 
âîäè PoWoGaz MWN DN200 âñòà-
íîâëþºòüñÿ â êàìåð³ ïåðåêëþ÷åííÿ 
á³ëÿ íàñîñíî¿. Áóä³âíèöòâî âîäîãîíó 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ç ïîë³åòèëåíîâèõ òðóá 
ä³àìåòðîì 250 ìì. Çàãàëüíà äîâæèíà 
ìåðåæ³ âîäîãîíó — 1600 ì; ìàêñè-
ìàëüíèé ä³àìåòð — 250 ìì; ìàêñè-
ìàëüíà ãëèáèíà — 1,8 ì.

Ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ÏÇÑ ð. 
Ï³âäåííèé Áóã íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ, äå 
ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî âîäîçàáîðó 
òåõí³÷íî¿ âîäè (äëÿ ïðîòèïîæåæíèõ 
ñèñòåì òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â) òà 
âîäîãîíó äëÿ ¿¿ ïîäà÷³ äî òåðèòîð³¿ 
ï³äïðèºìñòâà ðîçòàøîâàíà ïî âóë. 
Ãîíòè, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ â³ä ð. Ï³â-
äåííèé Áóã.

(çàãàëüí³ òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, 
ó òîìó ÷èñë³ ïàðàìåòðè ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³

(ïîòóæí³ñòü, äîâæèíà, ïëîùà, îá-
ñÿã âèðîáíèöòâà òîùî), ì³ñöå ïðî-
âàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³)

2. Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ
ÒÎÂ «Êàðòîííî-ïàïåðîâà ôàáðè-

êà «Òîðãòåõí³êà», êîä çà ªÄÐÏÎÓ 
43732948

Þðèäè÷íà àäðåñà: 21032, Â³ííèöüêà 
îáë., ì³ñòî Â³ííèöÿ, âóëèöÿ Ãîíòè, 
áóä 35 Ä,

Êîíòàêòíà îñîáà – Õâàùåâñüêà 
Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà, òåë.: (0432) 
66 41 07, å-mail — torgtehnika88@gmail.
com.

(ïîâíå íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ 
îñîáè, êîä çã³äíî ç ªÄÐÏÎÓ àáî 
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ 
îñîáè — ï³äïðèºìöÿ, ³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä àáî ñåð³ÿ òà íîìåð ïàñïîðòà 
(äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðå-
ë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ 
â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà 
îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â 
òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³ä-
ïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ 
ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³), ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ì³ñöå 
ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñî-
áè — ï³äïðèºìöÿ (ïîøòîâèé ³íäåêñ, 
àäðåñà), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)

3. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí, ÿêèé çà-
áåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ

Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà 
³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 
21021, ì. Â³ííèöÿ âóë. Â. Ïîðèêà 
29, å-mail: uprter@vin.gov.ua, òåë.: 
(0432)43–74–08.

Êîíòàêòíà îñîáà: çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ÎÂÄ òà ÑÅÎ- Ñèâåíþê ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷

(íàéìåíóâàííÿ óïîâíîâàæåíîãî 
îðãàíó, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð 
òåëåôîíó òà êîíòàêòíà îñîáà)

4. Ïðîöåäóðà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
ïðîâàäæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
îðãàí, ÿêèé ðîçãëÿäàòèìå ðåçóëüòàòè 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ

Äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò, ùî âèäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ ³í-
ñïåêö³ºþ àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäó-
âàííÿ Óêðà¿íè;

Äîçâ³ë íà ñïåö³àëüíå âîäîêîðèñ-
òóâàííÿ, ÿêèé âèäàºòüñÿ Äåðæàâíèì 
àãåíòñòâîì âîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè;

Âèñíîâîê ç îö³íêè âïëèâó íà äî-
âê³ëëÿ, ÿêèé âèäàºòüñÿ Óïðàâë³ííÿì 
ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà ³íôðàñòðóêòóðè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ».

(âèä ð³øåííÿ ïðî ïðîâàäæåííÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí, óïî-
âíîâàæåíèé éîãî âèäàâàòè, íîðìà-
òèâíèé äîêóìåíò, ùî ïåðåäáà÷àº 
éîãî âèäà÷ó)

5. Ñòðîêè, òðèâàë³ñòü òà ïîðÿäîê 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ, âêëþ÷à-
þ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå óñ³õ 
çàïëàíîâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

Òðèâàë³ñòü ãðîìàäñüêîãî îáãîâî-
ðåííÿ ñòàíîâèòü 25 ðîáî÷èõ äí³â 
(íå ìåíøå 25, àëå íå á³ëüøå 35 ðî-
áî÷èõ äí³â) ç ìîìåíòó îô³ö³éíîãî 
îïóáë³êóâàííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ 
(çàçíà÷àºòüñÿ ó íàçâ³ îãîëîøåííÿ) 
òà íàäàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äîñòóïó 
äî çâ³òó ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
òà ³íøî¿ äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âè-
çíà÷åíî¿ ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ùî ïåðåäàºòüñÿ äëÿ âèäà÷³ âèñíîâêó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ ãðîìàäñüê³ñòü ìàº 
ïðàâî ïîäàâàòè áóäü-ÿê³ çàóâàæåííÿ 
àáî ïðîïîçèö³¿, ÿê³, íà ¿¿ äóìêó, ñòî-
ñóþòüñÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç 
íåîáõ³äíîñò³ ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ. Çàóâà-
æåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ïîäàâà-
òèñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ (ó òîìó ÷èñë³ 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³) òà óñíî ï³ä 
÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ³ç âíåñåííÿì 
äî ïðîòîêîëó ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. 
Ïðîïîçèö³¿, íàäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëå-
íîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

Òèì÷àñîâî, íà ïåð³îä ä³¿ òà â ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ êàðàíòèíó, âñòàíîâëåíîãî 
Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ 

çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ íà òåðèòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ 
õâîðîáè (ÑÎVID-19), ñïðè÷èíåíî¿ 
êîðîíàâ³ðóñîì SARS-CoV-2, äî ïî-
âíîãî éîãî ñêàñóâàííÿ òà ïðîòÿãîì 
30 äí³â ç äíÿ ñêàñóâàííÿ êàðàíòèíó, 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ íå ïðîâîäÿòüñÿ 
³ íå ïðèçíà÷àþòüñÿ íà äàòè, ùî ïðè-
ïàäàþòü íà öåé ïåð³îä.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (ïåðø³) â³ä-
áóäóòüñÿ

(çàçíà÷èòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðå-
ñó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ (äðóã³) â³ä-
áóäóòüñÿ 

(âêàçàòè äàòó, ÷àñ, ì³ñöå òà àäðåñó 
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü)

6. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé îð-
ãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³àëüíèé 
îðãàí, ùî çàáåçïå÷óº äîñòóï äî çâ³òó 
ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³

Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà 
³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 
21021, ì. Â³ííèöÿ âóë. Â. Ïîðèêà 
29, å-mail: uprter@vin.gov.ua, òåë.: 
(0432)43–74–08.

Êîíòàêòíà îñîáà: çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ÎÂÄ òà ÑÅÎ- Ñèâåíþê ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, íîìåð òåëåôîíó 
òà êîíòàêòíó îñîáó)

7. Óïîâíîâàæåíèé öåíòðàëüíèé 
îðãàí àáî óïîâíîâàæåíèé òåðèòîð³-
àëüíèé îðãàí, äî ÿêîãî íàäàþòüñÿ 
çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿, òà ñòðîêè 
íàäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é

Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà 
³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 
21021, ì. Â³ííèöÿ âóë. Â. Ïîðèêà 
29, å-mail: uprter@vin.gov.ua, òåë.: 
(0432)43–74–08.

Êîíòàêòíà îñîáà: çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ÎÂÄ òà ÑÅÎ- Ñèâåíþê ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷

(çàçíà÷èòè íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, 
ïîøòîâó òà åëåêòðîííó àäðåñó, íî-
ìåð òåëåôîíó òà êîíòàêòíó îñîáó)

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðè-
éìàþòüñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó 
ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ, çàçíà÷å-
íîãî â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 5 öüîãî 
îãîëîøåííÿ.

8. Íàÿâíà åêîëîã³÷íà ³íôîðìàö³ÿ 
ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çâ³ò ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà 182 àðêó-
øàõ.

9. Ì³ñöå (ì³ñöÿ) ðîçì³ùåííÿ çâ³òó ç 
îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ òà ³íøî¿ 
äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äì³ííå â³ä 
ïðèì³ùåííÿ, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
6 öüîãî îãîëîøåííÿ), à òàêîæ ÷àñ, 
ç ÿêîãî ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îçíà-
éîìèòèñÿ ç íèìè

Îçíàéîìëåííÿ ç³ çì³ñòîì çâ³òó 
ÎÂÄ ìîæëèâå â ðîáî÷³ ÷àñè ó ïðè-
ì³ùåííÿõ:

1. ÒÎÂ «Êàðòîííî-ïàïåðîâà ôà-
áðèêà «Òîðãòåõí³êà» çà àäðåñîþ: 
21032, Â³ííèöüêà îáë., ì. Â³ííèöÿ, 
âóëèöÿ Ãîíòè, áóä 35 Ä.

Êîíòàêòíà îñîáà- Õâàùåâñüêà 
Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà, òåë.: 
(0432) 66 41 07.

2. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà àäðåñîþ: 
Óêðà¿íà, 21050, Â³ííèöüêà îáë., ì. 
Â³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 59

Êîíòàêòíà îñîáà — Äåì÷åí-
êî Ëåîí³ä Ëåîí³äîâè÷, òåë. (0432) 
59–52–71

(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, 
óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ, äàòà, ç ÿêî¿ ãðîìàäñüê³ñòü 
ìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè, 
êîíòàêòíà îñîáà)

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

515086

Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ñïðàâè ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ 
ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¹20229199966
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«ЦЕ МІЙ РІДНИЙ БРАТ, ХОЧУ 
ПОБАЧИТИ, ЧИ ЙОГО ЦЕ 
ТІЛО»

Ó ë³êàðí³ ç íèìè íå ñòàëè ãî-
âîðèòè. Áóëà íåä³ëÿ. Íà ðîáîòó 
çàñòóïèëà íîâà çì³íà. Ìàòè é 
ñèí äî îñòàííüîãî íå â³ðèëè, 
ùî éäåòüñÿ ïðî ¿õíüîãî Îëåê-
ñàíäðà. Ñïîä³âàëèñÿ, ìîæëèâî, 
ñòàëàñÿ ïîìèëêà.

— Íàì âèíåñëè â³éñüêîâó 
ôîðìó, ïîÿñ, — ãîâîðèòü Âà-
ëåíòèí. — Àëå æ öå íå âñ³ ðå÷³, 
ïîÿñíèëè ìè. Òîä³ íàì ñêàçàëè, 
ùî äåÿêèé îäÿã â³ääàëè ïðàòè. 
Íàñ öå çîâñ³ì çáèëî ç ïàíòåëè-
êó. Ëþäèíà ïîìåðëà, à ¿¿ îäÿã 
â³ääàþòü ïðàòè.

Ïàí³ Òà¿ñà âñå-òàêè óìîâèëà 
äîçâîëèòè ¿é çàéòè â ïàëàòó. 
Õîò³ëà ïîãîâîðèòè ç òèìè, õòî 
ë³êóâàâñÿ ðàçîì ç ¿¿ ñèíîì. ßê 
ò³ëüêè ñêàçàëà ïðî öå, âîíè îä-
ðàçó âèéøëè â êîðèäîð ³ á³ëüøå 
¿õ íå âäàëîñÿ ïîáà÷èòè.

— ß çàëèøàâñÿ â êîðèäîð³ 
³ ïîáà÷èâ îäíîãî ç ïàö³ºíò³â, 
â³í òåæ â³éñüêîâèé, áà÷èâ éîãî 

ðàí³øå, êîëè ïðè¿æäæàâ ó ë³-
êàðíþ, — êàæå Âàëåíòèí. — Çà-
ïèòàâ éîãî ïðî Ñàøó. ×îëîâ³ê 
ñêàçàâ, ùî ïðèáëèçíî îá 11-é 
âå÷îðà âîíè âèõîäèëè ïåðå-
êóðèòè. Âñå áóëî íîðìàëüíî. 
Ï³ñëÿ òîãî ï³øëè ñïàòè. Âíî÷³ 
äåñü î äðóã³é ãîäèí³ ïî÷àëàñÿ 
êàí³òºëü, ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî 
Ñàøà óæå ìåðòâèé.

Ò³ëî ïîìåðëîãî â³äïðàâèëè 
íà åêñïåðòèçó. Òàê ïîÿñíèëè ¿ì 
ìåäèêè. Ìàìà ç ñèíîì ïî¿õàëè 
â îáëàñíå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷-
íî¿ åêñïåðòèçè. ßê êàæå ñï³â-
ðîçìîâíèê, õîò³ëè ïåðåêîíà-
òèñÿ, ùî Ñàø³ óæå íåìà ñåðåä 
æèâèõ. Ïîêè ùî âîíè öå ÷óëè 
ò³ëüêè ç³ ñë³â. Ò³ëüêè çðîáèòè öå 
âèÿâèëîñÿ òåæ íå ïðîñòî.

— Öå ì³é ð³äíèé áðàò, õî÷ó 
ïîáà÷èòè, ÷è éîãî öå ò³ëî, — 
ãîâîðèâ Âàëåíòèí ñàí³òàðàì.

Ï³ñëÿ íàïîëÿãàííÿ ¿õ ïðîïóñ-
òèëè ³ âèâåçëè ò³ëî.

Êàæå, ïîáà÷èëè ñë³äè íà ò³ë³. 
Íàïðèêëàä, òåìíó ñìóæêó íà-
âêîëî øè¿, òåìíî-ñèí³ ïëÿìè. 
² îáëè÷÷ÿ áóëî òàê ñàìî òåì-
íî-ñèí³ì. Íà íîç³ òåæ áóâ ñë³ä.

Â³í õîò³â çàô³êñóâàòè âñå ïî-
áà÷åíå, àëå éîìó íå äîçâîëèëè 
öå çðîáèòè.

— Ìåíå ñèëîþ âèâåëè ï³ä 

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 

(067)1079091

Ó ë³êàðí³ ³ìå-
í³ Þùåíêà ïî-
ìåð ñîëäàò â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè 

À0693 Îëåêñàíäð Êîâàëü. Éîãî 
æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ âíî÷³ 28 ñåðï-
íÿ. Â³í ë³êóâàâñÿ ï³ñëÿ âèáóõî-
âî¿ òðàâìè, ÿêî¿ çàçíàâ íà ïîë³ 
áîþ ï³ä Áàõìóòîì. Ïåðåáóâàâ 
ó òàê çâàíîìó çàêðèòîìó â³ä-
ä³ëåíí³.

Ó ïñèõîíåâðîëîã³÷íó ë³êàðíþ 
éîãî íàïðàâèëè ç Â³éñüêîâî-ìå-
äè÷íîãî öåíòðó, äå ðàí³øå ïðî-
õîäèâ ë³êóâàííÿ.

Ó ìàòåð³àëàõ äîñóäîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ á³ëÿ éîãî ïð³çâèùà 
íå çíà÷èòüñÿ ñëîâî «â³éñüêî-
âèé». Ñë³ä÷èé íàïèñàâ, ùî ïî-
ìåð «ãðîìàäÿíèí» Îëåêñàíäð 
Êîâàëü, 21.09.1988 ðîêó íàðî-
äæåííÿ.

Öå áóâ ïåðøèé ôàêò, ÿêèé 
íàñòîðîæèâ ìàìó â³éñüêîâîãî 
Òà¿ñó Ìèêîëà¿âíó ³ éîãî ð³äíîãî 
áðàòà Âàëåíòèíà. Ïåðøèé, àëå 
íå îñòàíí³é.

Çáîëåí³ ãîðåì ìàòè é ñèí 
çâåðíóëèñÿ äî ðåäàêö³¿ RIA ç 
ïðîõàííÿì ðîçïîâ³ñòè ïðî ¿õí³ 
ìèòàðñòâà, ç ÿêèìè âîíè ç³òêíó-
ëèñÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ç ïðàâîîõî-
ðîíöÿìè ³ ìåäèêàìè.

Âîíè ï³äîçðþþòü, ùî ð³äíó ¿ì 
ëþäèíó çàäóøèëè ó ë³êàðíÿí³é 
ïàëàò³.

«ВАШ СИН ЗАСНУВ І 
НЕ ПРОСНУВСЯ…»

Ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, ÷è¿ ð³äí³ 
çàãèíóëè íà â³éí³ àáî ïîìåðëè 
âíàñë³äîê ïîðàíåíü, ìàº áóòè 
îñîáëèâèì. ßê ³íàêøå? Âòðàòà 
ð³äíèõ äëÿ íèõ — âåëèêå ãîðå. 
Àäæå éäåòüñÿ çäåá³ëüøîãî ïðî 
ìîëîäèõ, öå âîíè íèí³ áîðîíÿòü 
çåìëþ â³ä ðîñ³éñüêèõ àãðåñîð³â. 
ßêáè íå â³éíà, âîíè á ùå æèëè 
é æèëè.

Ïàí³ Òà¿ñà âòðàòèëà ñèíà, 
ÿêîìó íà ÷àñ ñìåðò³ íå âèïî-
âíèëîñÿ 34 ðîê³â. Íåìà á³ëüøå 
áðàòà ó ìîëîäøîãî Êîâàëÿ — 
Âàëåíòèíà.

Âîíè ðîçóì³þòü, ùî ¿ì í³êîëè 
íå ïîâåðíóòè äîðîãó ëþäèíó. 

Âò³ì, ìàþòü ïðàâî çíàòè ïðàâ-
äó. Íà ¿õíþ äóìêó, ¿ì íå âñå 
ãîâîðÿòü — í³ ïðàâîîõîðîíö³, 
í³ ìåäèêè îáëàñíî¿ ïñèõîíåâðî-
ëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà. 
Ï³ä ÷àñ ïðèõîäó äî îáëàñíîãî 
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè âçàãàë³ äîâîäèëîñÿ âèêëè-
êàòè îïåðàòèâíó ãðóïó.

Íàïåðåäîäí³ îñòàíí³õ ãîäèí 
ñâîãî æèòòÿ Îëåêñàíäð ïðè-
¿æäæàâ äîäîìó. ¯õí³é áóäèíîê 
çíàõîäèòüñÿ â îäíîìó ³ç ñ³ë 
êîëèøíüîãî Áàðñüêîãî ðàéîíó.

— Ñàøà ïîäçâîíèâ, çàïèòàâ, 
÷è ìè âäîìà, ³ ñêàçàâ, ùî çà-
ðàç ï³ä’¿äå, — ðîçïîâ³äàº áðàò 
â³éñüêîâîãî Âàëåíòèí Êîâàëü. — 
Áóëî öå ó ñóáîòó, 27 ñåðïíÿ. Ìè 
ç ìàìîþ çäèâóâàëèñÿ òàêîìó 
éîãî äçâ³íêó. Áî æ çíàºìî, ùî 
â³í ïåðåáóâàâ ó 17-ìó â³ää³ëåíí³ 
ë³êàðí³ Þùåíêà. Öå â³ää³ëåííÿ 
çàêðèòå. Ç íüîãî íå â³äïóñêà-
þòü ïàö³ºíò³â. ² äî íèõ í³êîãî 
íå ïðîïóñêàþòü.

Âàëåíòèí ïîÿñíèâ, ùî éîìó 
³ ìàì³ ìåäèêè äîçâîëÿëè áà÷è-
òèñÿ ç Îëåêñàíäðîì îäèí ðàç 
ó òðè äí³.

— 27 ÷èñëî, öå áóëà ñóáîòà, 
à â ïîíåä³ëîê, 29-ãî, ìè çáè-
ðàëèñÿ ¿õàòè ó ë³êàðíþ, ùîá 
ïîáà÷èòè Ñàøó, — ïðîäîâæóº 
áðàò â³éñüêîâîãî. — Âäîìà â³í 
ïîáóâ íå äîâãî. Ïîÿñíèâ, ùî 
éîãî â³äïóñòèëè äî âå÷îðà, 
äî 22-¿ ãîäèíè. Òà é òàêñèñò 
ðàç-ïî-ðàç ï³äãàíÿâ éîãî, ìîâ-
ëÿâ, ïî¿õàëè ³ ïî¿õàëè. Ñëîâîì, 
áà÷èëèñÿ íåäîâãî. Â³í ïî¿õàâ, 
à ìè íå ïåðåñòàâàëè õâèëþâà-
òèñÿ. Ìàìà âñå ïîâòîðþâàëà: 
«×îìó ò³, õòî éîãî â³äïóñòèâ, 
íàì í³÷îãî íå ñêàçàëè?» ßê 
ìîæíà áóëî â³äïóñòèòè ëþäè-
íó, ÿêà ë³êóâàëàñÿ ï³ñëÿ âàæêî¿ 
òðàâìè?

Íàñòóïíîãî äíÿ, 28 ñåðïíÿ, ç 
ñàìîãî ðàíêó ¿ì çàòåëåôîíóâà-
ëè ç ë³êàðí³. Âàëåíòèí äîñë³âíî 
ïîâòîðèâ ïî÷óò³ ñëîâà: «Âàø 
Îëåêñàíäð çàñíóâ ³ íå ïðî-
ñíóâñÿ».

— Ùî çíà÷èòü, íå ïðîñíóâ-
ñÿ? — ïåðåïèòàëà ñõâèëüîâàíèì 
ãîëîñîì ìàìà.

— Â³í ïîìåð, ïî÷óëà ó â³ä-
ïîâ³äü.

«В ЕКСГУМАЦІЇ НАМ ВІДМОВИЛИ»
Смерть військового  Рідні 
військового Олександра Коваля 
вважають, що він помер насильницькою 
смертю. На їхнє переконання, слідчі 
приховують цей факт. На чому базуються 
припущення, що їх висловлюють мати і 
брат померлого?

ðóêè íà âóëèöþ, — çãàäóº ÷î-
ëîâ³ê. — Õî÷à ÿ ïîÿñíþâàâ, äëÿ 
÷îãî ïîòð³áíî çàô³êñóâàòè ñë³äè 
íà ò³ë³. Öå æ äîêàçè íàñèëüñòâà.

Ìàòè ç áðàòîì âèêëèêàëè 
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó. Ïî-
ë³öåéñüê³ â³ä³áðàëè ïîÿñíåííÿ. 
Ñàí³òàðè ãîâîðèëè, ùî îãëÿíóòè 
ò³ëî çàáîðîíèâ ñóäìåäåêñïåðò. 
Çàê³í÷èëîñÿ âñå òèì, ùî ¿ì äî-

çâîëèëè çðîáèòè ôîòî. Ñï³âðîç-
ìîâíèê êàæå, êîëè ï³äíÿâ ôóò-
áîëêó íà ò³ë³, çäèâóâàâñÿ, ùî 
ñèíö³â á³ëÿ íèðîê óæå íå áóëî. 
Àëå íàéá³ëüøå éîãî çäèâóâàëî, 
ùî íà íîãàõ áðàòà ç’ÿâèëèñÿ 
øêàðïåòêè. Ïåðøèé ðàç éîìó 
âñå-òàêè âäàëîñÿ çðîáèòè ïàðó 
çí³ìê³â. Íà íèõ ÷³òêî âèäíî, 
ùî íîãè áîñ³, à òóò…

Адвокат рідних померлого військового 
Ірина Сторожук каже, що їм не вдаєть-
ся отримати відповіді на прості питання. 
На лікування у психоневрологічну лікарню 
військового направили офіційно з Вій-
ськово-медичного центру. Медики по-
відомили на 102 про смерть військового. 
Однак слідчі не вказали цього у ЄРДР. Там 
він значиться як громадянин. Отож, про 
смерть солдата нічого не знають ні у Вій-
ськовій прокуратурі, ні у Службі військо-
вого правопорядку. Рідні військового 
з’ясували це особисто.
Солдат Коваль виконував бойові завдання 
в одній із найбільш гарячих точок фрон-
ту — у районі Бахмута. Тричі був поране-
ний. У лікарню його доставили з військо-

вого шпиталю. Але у документах слідчого 
він проходить як цивільна людина.
У матеріалах досудового розслідування 
зазначено, що смерть настала раптово. 
Причина — захлинувся блювотними ма-
сами. Де ці маси виявив слідчий, не вка-
зується. Не передано на експертизу про-
стирадло, на якому вони мали б бути.
Адвокат звертає увагу на ще один факт: 
понятими слідчий взяв пацієнтів тієї самої 
палати, де лікувався військовий, тобто 
люди з психічними захворюваннями. Чи 
мали вони право перебувати у такому ста-
тусі? Адже це пацієнти психлікарні.
Аби зняти підозри, рідні військового звер-
нулися з вимогою провести ексгумацію 
тіла. Їм відмовили в цьому.

Не дають відповіді на прості питання

В обласній психоневрологічній лікарні іме-
ні академіка Ющенка на прохання проко-
ментувати факт смерті пацієнта відповіли, 
що розмовляти будуть тільки у присутності 
юриста медичного закладу. Яку інформа-
цію він вважатиме за потрібне, ту й нада-
дуть журналісту.
Отож, даремно було сподіватися 
на роз’яснення ситуації.
Рідні померлого військового дізналися про 
те, що медбрата відділення № 17, який 
відпускав пацієнта Коваля за межі лікарні, 
звільнили з роботи. Декому з медичних 
працівників оголосили догани.
Про таке йдеться у матеріалах службового 
розслідування, проведеного у лікарні.
Мати й брат мали намір дізнатися, яке саме 

захворювання було діагностовано в Олек-
сандра Коваля, і від чого його лікували. Їм 
не вдалося це зробити. У лікарні сказали, 
що на це потрібна згода пацієнта.
— Але ж він м мертвий! — пояснювали по-
страждалі.
— Пригадую, як брат під час наших зустрі-
чей щоразу просив говорити тихше, — роз-
повідає Валентин Коваль. — Казав, від голо-
сних звуків у нього може голова лопнути…
Мати й брат померлого захисника країни 
за весь час ходіння по різних кабінетах 
не відчули не тільки співчуття, а й еле-
ментарної уваги. Ні в поліції, ні в лікар-
ні, ні в інших структурах, де намагалися 
дізнатися про те, чому померла рідна їм 
людина. Чуже горе не болить…

Медбрата звільнили з роботи

Мати і брат померлого військо-
вого спілкувалися з начальником 
слідчого управління обласної 
поліції Олександром Солдато-
вим. Зустріч з ним на прохання 
RIA організувала керівниця від-
ділу комунікації обласної поліції 
Заріна Маєвська.
Незважаючи на спілкування з 
керівником слідчих, постраж-
далі так і не отримали відповіді 
на свої питання. Їм пояснили, що 
зазначати у документах статус 
військового не обов’язково. 
Ознак насильницької смерті 
слідчим не встановлено.
— Ми зрозуміли, що вину смерті 

мого брата переклали на нього 
самого, — каже Віталій Коваль. — 
Мовляв, напився, захлинувся і 
помер.
Мати військового звернулася із 
заявою в ДБР. Пані Таїса повідо-
мила, що підозрює працівників 
Вінницького райвідділу поліції, 
які проводять досудове розслі-
дування у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, прихо-
вуванні злочину. Уже наступного 
дня після подання заяви у ДБР 
зареєстрували кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 396 Кримі-
нального кодексу України (При-
ховування злочину).

Звернулися в ДБР

Àáè çíÿòè ï³äîçðè 
ùîäî ñìåðò³ 
â³éñüêîâîãî, éîãî ð³äí³ 
çâåðíóëèñÿ ç âèìîãîþ 
ïðîâåñòè åêñãóìàö³þ 
ò³ëà. ¯ì â³äìîâèëè

Олександр Коваль служив біля Бахмута. Тричі був 
поранений. У лікарні Ющенка лікувався після вибухової травми
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Ó ÷åòâåð,1 ãðóäíÿ, â³äáóëîñÿ 
îñòàííº ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó ïåð-
ø³é ³íñòàíö³¿ â ñïðàâ³ Íàòàë³¿ 
Äç³ñü, ÿêà ï’ÿíîþ íà êðîñîâå-
ð³ íà¿õàëà íà øêîëÿðà â òðàâí³ 
2021 ðîêó. Ñóä îáðàâ ì³ðó ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ï’ÿòü ðîê³â.

Íàãàäàºìî, 24 òðàâíÿ 2021 ðîêó 
âðàíö³ íà âóë. ². Áîãóíà, Íàòàëÿ 
Äç³ñü, ïåðåáóâàþ÷è çà êåðìîì 
êèòàéñüêîãî êðîñîâåðà, íå âïî-
ðàëàñü ³ç êåðóâàííÿì, âè¿õàëà 
íà òðîòóàð çóñòð³÷íî¿ ñìóãè ðóõó, 
çä³éñíèëà íà¿çä íà øêîëÿðà Àí-
äð³ÿ Òàðàñþêà, âð³çàëàñÿ â îãîðî-
æó äâîõ äîìîâîëîä³íü.

Ï³ä ÷àñ àâàð³¿ 13-ð³÷íîãî õëîï-
öÿ â³ä óäàðó ïîçàøëÿõîâèêà â³ä-
êèíóëî íà ïàðêàí, àðìàòóðîþ 
ïðîáèëî ÷åðåï ³ ïîêàë³÷èëî ò³ëî. 

Àíäð³ÿ äîïðàâèëè ó ðåàí³ìàö³þ 
Äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ó âàæêî-
ìó ñòàí³: ç ÷èñåëüíèìè ïåðåëîìà-
ìè, ðâàíèìè ðàíàìè òà â³äêðèòîþ 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ.

Çà âèñíîâêîì ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè, æ³íêà ïåðåáóâàëà çà êåðìîì 
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
Ð³âåíü àëêîãîëþ â ¿¿ îðãàí³çì³ 
ïåðåâèùóâàâ äîïóñòèìó íîðìó 
â 16 ðàç³â: 3,3 ïðîì³ëå. Äî ö³º¿ 
àâàð³¿ ï³äðèºìèöÿ, äðóæèíà ³ ìàòè 
äâîõ ä³òåé Äç³ñü âæå ìàëà àäì³í³-
ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ: áóëà 
âèíóâàòèöåþ àâòîïðèãîäè.

Çà ôàêòîì ÄÒÏ, ÿêà ñòàëàñÿ 
24 òðàâíÿ, ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòè-
íîþ äðóãîþ ñòàòò³ 286–1 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 
(Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ 
òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ êåðóþòü 

òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè â ñòàí³ 
ñï’ÿí³ííÿ, ÿêùî âîíè ñïðè÷è-
íèëè ïîòåðï³ëîìó òÿæêå ò³ëåñíå 
óøêîäæåííÿ).

Øêîëÿð ïðîéøîâ ÷åðåç ðåà-
í³ìàö³þ ³ äîâãîòðèâàëå ë³êóâàí-
íÿ, à âèíóâàòèöÿ ÄÒÏ âæå ÷åðåç 
òðè äí³ ïîâåðíóëàñÿ ç ³çîëÿòîðà 
äîäîìó: 26 òðàâíÿ Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä îáðàâ çàïîá³æíèé 
çàõ³ä äëÿ Íàòàë³¿ Äç³ñü ç âíåñåí-
íÿì çàñòàâè ó ñóì³ 181 600 ãðè-
âåíü. Âåñü öåé ïåð³îä ï³äîçðþ-
âàíà çíàõîäèëàñÿ ï³ä äîìàøí³ì 
àðåøòîì.

Ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ çàñ³äàíü 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Íàòàë³ÿ Äç³ñü 
í³áèòî ñòðàæäàº íà õðîí³÷íèé 
àëêîãîë³çì. Ï³äòâåðäæóâàëüí³ 
äîêóìåíòè ñóäó íàäàâ àäâîêàò 
ï³äîçðþâàíî¿. Â³í òàêîæ çðîáèâ 
àêöåíò íà òîìó, ùî öå ïñèõ³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ ³ ïîòðåáóº ë³êóâàí-

íÿ. Àëå åêñïåðòèçè íå ï³äòâåðäè-
ëè öüîãî ôàêòó.

Àäâîêàòêà ïîòåðï³ëîãî ïîäàëà 
ïîçîâíó çàÿâó ïðî â³äøêîäóâàííÿ 
ñ³ì’¿ Àíäð³ÿ Òàðàñþêà ìàòåð³àëü-
íèõ ³ ìîðàëüíèõ çáèòê³â íà ñóìó 
2 ì³ëüéîíè 638 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïîñòðàæäàëèé ó ÄÒÏ þíàê, 
ÿêèé ïîäàâàâ âåëèê³ íàä³¿ ó ñïîð-
ò³, ïîêè ìàº çàáóòè ïðî ìð³þ ñòà-
òè çíàíèì áàñêåòáîë³ñòîì. Ë³êà-
ð³, ÷åðåç ô³çè÷íèé ñòàí ³ øâèäêó 
ñòîìëþâàí³ñòü, íå äîçâîëÿþòü 
õëîïöåâ³ íàâàíòàæåííÿ.

— Íàðåøò³ äîâãîî÷³êóâàíå 
ð³øåííÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó: Íàòàë³þ Äç³ñü ÷åêàº ï’ÿòü 
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ³ â³ñ³ì ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ ìîæëèâîñò³ êåðó-
âàòè òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, — ãî-
âîðèòü ìàòè ïîñòðàæäàëîãî õëîï-
öÿ Òåòÿíà Òàðàñþê. — Çâ³ñíî, ¿¿ 
àäâîêàòè ïîäàäóòü íà àïåëÿö³þ. 

Àëå ÿ âñå-òàêè ñïîä³âàþñÿ, ùî 
ñïðàâåäëèâ³ñòü áóäå íà íàøîìó 
áîö³, öþ æ³íêó âñå æ ïîñàäÿòü 
çà ãðàòè ³ âîíà âæå í³êîìó íå çà-
âäàñòü øêîäè.

Òàêîæ ðîäèí³ ïîñòðàæäàëîãî 
Àíäð³ÿ Òàðàñþêà ñóä ïðèñóäèâ 
ñïëàòèòè ìîðàëüíó òà ìàòåð³àëü-
íó øêîäó, ñóìà ÿêî¿ ñòàíîâèòü 
330 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äî öüîãî ðî-
äèíà Äç³ñü äîáðîâ³ëüíî âèïëàòèëà 
ïîòåðï³ëîìó 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Âèðîê ìàº íàáóòè ÷èííîñò³ 
çà 30 äí³â — òàêèé òåðì³í äàºòüñÿ 
íà ïîäàííÿ àïåëÿö³¿, — ãîâîðèòü 
àäâîêàò ðîäèíè ïîñòðàæäàëîãî 
Òåòÿíà Ïàë³é. — Ïîäàòè àïåëÿ-
ö³þ ìîæå íå ëèøå ï³äñóäíà, à é 
ïðîêóðîð — â³í ïðîñèâ ó ñóäó 
ïîçáàâèòè âîë³ ãðîìàäÿíêó Äç³ñü 
òåðì³íîì íà ñ³ì ðîê³â. Ð³øåííÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó áóäå îñòàòî÷-
íèì.

Суд виніс вирок винуватиці п’яної ДТП на Богуна, де 
постраждав школяр. Чи сидітиме жінка за гратами?

— Íàïåâíå öÿ òåìà ñêîðî 
ñòàíå àáî âæå º áîëþ÷îþ äëÿ 
áàãàòüîõ ÷îëîâ³ê³â: íåìîæëèâ³ñòü 
áà÷èòè âëàñíèõ ä³òåé, — ãîâî-
ðèòü ïàí Îëåêñàíäð. — ² çíàéòè 
¿õ òàì, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³éíè 
(ÿêùî æ³íêà âïðåòüñÿ) áóäå äóæå 
íå ïðîñòî.

Îëåêñàíäð êàæå, ùî ñï³ëêó-
âàâñÿ ç öüîãî ïèòàííÿ ç äîáðèì 
äåñÿòêîì ïîâàæíèõ þðèñò³â ³ âñ³ 
ðîçâîäÿòü ðóêàìè.

— Ìåí³ êàæóòü, ùî ³íñòðó-
ìåíòè ïîâåðíåííÿ ä³òåé º, àëå 
â ñóäîâ³é ïðàêòèö³ òàê³ âèïàä-
êè ïîîäèíîê³. Òîìó ÿ ðåàëüíî 
íå çíàþ, äî êîãî çâåðíóòèñÿ 
ïî äîïîìîãó. Ìîæëèâî, õòîñü ³ç 
íàðîäíèõ îáðàíö³â, ìîæëèâî ç 
Áàíêîâî¿, ÿêùî ïðî öå ãîâîðè-
òè,.. ìîæëèâî õòîñü ìîæå âñåëèòè 
íàä³þ íà äîïîìîãó.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535

— Ó ïåðø³ äí³ 
â³éíè äðóæèíà 
ðàçîì ³ç ä³òüìè 
âè¿õàëà â Í³-
ìå÷÷èíó, à çàðàç 

âîíà âèìàãàº ðîçëó÷åííÿ, òîìó 
ùî õî÷å âèéòè çàì³æ, — òàê ïî-
÷àâ ñâîþ ðîçïîâ³äü Îëåêñàíäð 
Ãëàäóí, ÿêèé íà äàíèé ìîìåíò 
âîþº íà ôðîíò³, ðîáèòü âñå, ùî 
ìîæå äëÿ çàõèñòó äåðæàâè, à ç ñ³-

ìåéíèìè ïðîáëåìàìè àáñîëþòíî 
áåçïîðàäíèé.

×îëîâ³ê ó ðîçïà÷³, çâ³ñíî, â³í 
õîò³â, ùîá ä³òè áóëè â áåçïåö³, 
õî÷à, ÿê êàæå, äîçâîëó íà âè¿çä 
ä³òåé íå íàäàâàâ. Àëå ðîçóì³º, ùî 
öå ³ íå ïîòð³áíî áóëî, òîìó ùî, 
ïî÷èíàþ÷è ç 24 ëþòîãî, â êðà¿í³ 
ä³þòü «Ïðàâèëà ïåðåòèíó êîðäîíó 
â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó îêðåìè-
ìè êàòåãîð³ÿìè ãðîìàäÿí». ² âè-
¿çä çà êîðäîí ä³òåé äîçâîëÿºòüñÿ 
áåç íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíî¿ çãîäè 
³íøîãî ç áàòüê³â (óñèíîâëþâà÷³â).

«ЧОЛОВІК МОЖЕ НЕ ДАВАТИ 
РОЗЛУЧЕННЯ, АЛЕ ЇХ РОЗЛУЧАТЬ»
Проблема  Бозна-скільки дітей 
покинули Україну через війну, хоча 
ЮНІСЕФ говорить про два мільйони. 
Якщо в сім’ї середньостатистично дві 
дитини, то припустимо, що близько 
одного мільйона чоловіків тимчасово 
залишилися без сім’ї. Незабаром буде ще 
одна, така ж не точна і сумна статистика: 
про покинутих чоловіків — тут, і жінок з 
дітьми — там

ЯРОСЛАВ МАРТИНЮК, АДВОКАТ

— Можливо, це прозвучить 
грубо, але можна написати 
мій коментар, починаючи з: 
«х## вам, а не допомога від 
держави в цьому питанні».

Тому що немає механізму. Вірніше не так 
(незважаючи на купу юридично обгрунто-
ваних дописів. Незважаючи на Конвенцію 
про цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей, Конвенція про юрисдик-
цію, Сімейний кодекс України,
Закон України «Про охорону дитинства» і ще 
купу законів і посилань, які можна додати 
в перелік) цей механізм не працював навіть 
тоді, коли не було війни.
А зараз повернути дітей, які втекли з матір’ю 
з воюючої країни, взагалі нереально.

Чоловік може не давати розлучення, але їх 
суд все одно розлучить. Чоловік може пода-
ти в суд і навіть отримати рішення суду — про 
необхідність повернути йому дітей.
Але виникає перше питання — який адек-
ватний суддя прийме рішення на користь 
батька, щоб повернути дітей до воюючої 
країни?
Друге питання — як це рішення буде вико-
нуватися, наприклад, у Німеччині?
Приїде чоловік до жінки і буде махати ним 
перед очима? Немає дієвого механізму ви-
конання такого рішення. І, на жаль, таких 
чоловіків з часом стане дуже багато.
Особисто маю знайомих, жінки яких виїха-
ли за кордон від війни. Там діти вже пішли 
до школи, а жінки телефонують чоловікам 
і кажуть: «Повертатися в Україну не планую 
і тебе тут не чекаю».

Коментар експерта

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

— Розлучення є другим за ін-
тенсивністю відчуттям горя піс-
ля смерті близької людини. І 
чим жорстокіші обставини 
цього розлучення, тим силь-

ніший біль. Саме тому у таких ситуаціях люди 
проходять всі ті ж самі етапи, що і люди, які 
когось втратили: гостре горе, відновлення, 
спалахи розпачу і т. ін.
Як і з горем, тут немає якихось ліків, або тех-
нік психотерапії. Тут потрібен час. Якщо все 
в порядку, то із часом мозок встигає прийняти 
реальність, і починає думати над тим, що 
робити далі. Якщо щось іде не так, і людина 
не може прийняти реальність, тоді, як пра-
вило, і потрібні психотерапевти.
Що робити людині, коли все, що є навколо 

неї, сильно відрізняється від очікувань та 
сподівань? Є два шляхи.
Перший — це щось робити. Змінювати світ 
навколо доти, доки він не буде тебе вла-
штовувати.
Другий — це визнати те, що світ ось такий. 
«Неправильний». «Не такий, як треба нам». 
І жити, виходячи із цього.
Другий варіант стає в нагоді, коли мова стосу-
ється інших людей, які не хочуть бути з нами, 
або роблять щось, що нам не хочеться.
Єдиний легальний та спокійний варіант, який 
є у цій ситуації — це чекати. Чекати, доки діти 
самі не вийдуть на зв’язок. Це станеться. Че-
рез тиждень, через два місяці, через десять 
років. Це єдиний варіант, як зробити так, щоб 
діти знали, що тато їх не кинув.
Рано чи пізно, діти все одно захочуть дізна-
тись, як все було зі сторони батька.

Коментар експерта

«Âèíèêàº ïèòàííÿ: 
ÿêèé àäåêâàòíèé ñóääÿ 
ïðèéìå ð³øåííÿ íà 
êîðèñòü áàòüêà, ùîá 
ïîâåðíóòè ä³òåé äî 
âîþþ÷î¿ êðà¿íè?»

Немає точної кількості дітей, які виїхали за кордон. Не 
скоро буде точна кількість чоловіків, які залишаться без сім’ї
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²ç ñàìîãî ðàíêó 30 ëèñòîïàäà 
íà Ìåìîð³àë³ Âèçâîëåííÿ òðèâàº 
ðîáîòà. Áóä³âåëüíèêè âêëàäàþòü 
ïëèòêó ç îòâîðàìè, ÷åðåç ÿê³ 
áóäå ðîñòè ãàçîí.

Íàâêîëî ïåðåêîïàíà òåðèòî-
ð³ÿ, ãîðè â³äñ³âó. À ì³æ ïëèòêà-
ìè é ðîá³òíèêàìè âæå âèñî÷³þòü 
ãðàí³òí³ êîëîíè. Âàãà êîæíî¿ — 
6 òîíí. Òàêèõ òóò 48 ³ âñ³ âîíè 
áóëè çìîíòîâàí³ íà áåòîííèé 
ôóíäàìåíò.

Ðîáîòà íàä êàïðåìîíòîì ö³º¿ 
ìåìîð³àëüíî¿ çîíè ïî÷àëàñÿ ç 
ö³º¿ îñåí³.

ПРОЄКТ РОЗРАХОВАНИЙ 
НА ДВА РОКИ

— Ìè ïî÷àëè ç «Â³÷íî-
ãî âîãíþ» (Ìåìîð³àë Ñëàâè, 
ùî íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ — 
àâò.) — ïîçàáèðàëè ïëèòè, äå-
ìîíòóâàëè ïîñòàìåíòè, ÿê³ ï³ä 
ïëèòàìè áóëè. À íà (Ìåìîð³à-
ë³ — àâò.) Âèçâîëåííÿ ìè âè-
êîíàëè çåìåëüí³ ðîáîòè, áåòîí-
í³ ðîáîòè: çàëèëè ôóíäàìåíòè 
ï³ä ãðàí³òí³ ñòîâïè, 48 øòóê. 
Ïðîêëàëè çàêëàäí³ ï³ä ñòîâïè 
îñâ³òëåííÿ òà ïî÷àëè âêëàäàòè 
ïëèòêó, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð 
ô³ðìè-ï³äðÿäíèêà ðîá³ò «Àãðî-
ïðîäñîþç» Þð³é Ñòóäåíò.

Òàáëè÷êè, ùî áóëè íà ñò³í³ 
ïàì’ÿò³ (êîíñòðóêö³ÿ, ÿêà íà-
ï³âêîëîì ñòîÿëà íà Ìåìîð³àë³ 
Ñëàâè íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³) 
çàðàç íà ðåñòàâðàö³¿. Ïîò³ì ¿õ 
ïî÷åïëÿòü íà ãðàí³òí³ ñòîâïè 
íà Ìåìîð³àë³ Âèçâîëåííÿ. Þð³é 
Ñòóäåíò ñêàçàâ, ùî íà êîæåí 
ñòîâï áóäå ïî â³ñ³ì òàáëè÷îê ³ 
ùå ïîñòàâëÿòü ïîëè÷êè äëÿ êâ³-
ò³â àáî ëàìïàäîê.

Ïðîºêò ç êàïðåìîíòó Ìåìî-
ð³àëó Âèçâîëåííÿ ðîçðàõîâàíèé 
íà äâà ðîêè: ô³í³ø ðîá³ò ó æîâ-
òí³ 2023 ðîêó. Òîæ, ó ïëàíàõ ï³ä-
ðÿäíèêà íà öåé ð³ê çàâåðøèòè 
ïî ìàêñèìóìó óêëàäàííÿ ïëèòêè 
òà ïîñòàâèòè ÷àñòèíó îñâ³òëåííÿ.

«ПОРЯД ІЗ ГЕРОЯМИ ЛЕЖАТЬ 
ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ»

Íåáàãàòî çàëèøèëîñÿ â³ä Ìå-
ìîð³àëó Ñëàâè, ùî íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³: ó òðàâí³ çâ³äñè ïðè-
áðàëè ñêóëüïòóðè òðüîõ ñîëäàò³â, 
«Â³÷íèé âîãîíü» âèìêíóëè, Ñò³-
íó ïàì’ÿò³ äåìîíòóâàëè â æîâòí³. 
Òîä³ æ ïàì’ÿòíèé çíàê Íåáåñí³é 
ñîòí³ òà Ãåðîÿì ÀÒÎ/ÎÎÑ ïåðå-
íåñëè íà ïëîùó Øåâ÷åíêà, ùî 
ïåðåä Êðàºçíàâ÷èì ìóçåºì.

Çàðàç çàëèøèëàñÿ ñòåëà ç ïðè-
ñâÿòîþ çàãèáëèì âî¿íàì ó Äðóã³é 
ñâ³òîâ³é â³éí³ òà ìîãèëè.

² öå òàêîæ íåçàáàðîì ìîæóòü 
ïåðåâåçòè íà Êè¿âñüêó.

— Ïåðåíåñåííÿ åëåìåíò³â ç 
ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ íà Ìåìî-
ð³àë Âèçâîëåííÿ º ëîã³÷íèì ³ 
äîðå÷íèì. Ö³ åëåìåíòè ïîâ’ÿçàí³ 
ç Äðóãîþ ñâ³òîâîþ â³éíîþ, — 
êàæå äèðåêòîð «Ìóçåþ Â³ííèö³» 
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí. — Ìå-
ìîð³àë íà Êè¿âñüê³é º íàðàç³ 
íàéá³ëüøèì ïîõîâàííÿì ÷åð-
âîíîàðì³éö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
ó âèãíàíí³ íàöèñò³â ç Â³ííèö³ òà 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó ÷àñè Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Öüîìó º ùå é òàêå ï³äãðóí-
òÿ: Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ â³ä 
ïî÷àòêó ñâîãî çàñíóâàííÿ 
(ç 1944 ðîêó) ïëàíóâàâñÿ ÿê 
ïàì’ÿòíà çîíà, ì³ñöå îñòàí-
íüîãî ñïî÷èíêó äëÿ âî¿í³â, ÿê³ 

ЯК ЗА 10 МЛН ГРН ПЕРЕБУДОВУЮТЬ 
МЕМОРІАЛ ВИЗВОЛЕННЯ
Оновлення  На Київській триває 
капремонт меморіальної зони. Там 
поставили гранітні стовпи та зараз 
вкладають плитку. Згодом тут встановлять 
освітлення, прокладуть нові доріжки, 
а на стовпи причеплять таблички з 
іменами загиблих у Другій світовій війні. 
Так об’єднають Меморіал Визволення із 
Меморіалом Слави. А як будуть вчиняти з 
могилами в центрі міста?

çàãèíóëè ó ÷àñè çâ³ëüíåííÿ Â³-
ííèö³ òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 
íàöèñò³â.

Ìåìîð³àë Ñëàâè íà ªâðîïåé-
ñüê³é ïëîù³ ïîáóäóâàëè íà ì³ñö³ 
ñêâåðó, ÿêèé òóò çàêëàëè Ãðî-
õîëüñüê³ ùå â 1890 ðîö³.

— Â³ííè÷àíè â³äìîâèëèñÿ 
â³ä ³äå¿ ïîõîâàíü ó öåíòð³ ì³ñ-
òà òðîõè á³ëüøå í³æ 250 ðîê³â 
òîìó, êîëè âèíåñëè çà ìåæ³ Â³-
ííèö³ öâèíòàð çà Óí³âåðìàãîì 
³ öâèíòàð íà òåðèòîð³¿ ïàðêó 
Ëåîíòîâè÷à, — ãîâîðèòü Ôåäî-
ðèøåí. — Á³ëüøîâèêè âèð³øèëè, 
ùî ìîæóòü ³ ìàþòü ïðàâî ïî-
ñòàâèòè ìåðòâèõ ñîá³ íà ñëóæáó. 
Òîìó ó ïàðêîâ³é çîí³ ðîáëÿòü 
ïåðø³ ïîõîâàííÿ ìàéáóòíüîãî 
Ìåìîð³àëó Ñëàâè. Äå ïîðÿä ³ç 
ãåðîÿìè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
ëåæàòü ³ ïðîäðîçâåðñòíèêè, ÿê³ 
â³äáèðàëè õë³á òà âáèâàëè óêðà-
¿íö³â.

— Òîä³ ùî ðîáèòè ç ìîãèëàìè? 
Ã³äíèõ â³ííè÷àí õîâàòè íà Ìå-
ìîð³àë³ Âèçâîëåííÿ, à íå ã³ä-
íèõ — ïåðåõîâàòè äåñü â ³íøîìó 
ì³ñö³? — ñïèòàâ æóðíàë³ñò.

— Ñêëàäíå ïèòàííÿ. Ó æîäíî-
ìó ðàç³, ÿêîþ á ëþäèíà íå áóëà, 
íå ìîæíà âèêèäàòè ¿¿ îñòàíêè 
íà ñì³òíèê. Ó ÷àñòèíè ëþäåé, 
ùî òóò ïîõîâàí³, º æèâ³ ðîäè÷³. 
Ç ÿêèìè, áåçïåðå÷íî, ïîòð³áíî 
áóäå ðàäèòèñü. Ó ïåðñïåêòèâ³, 
íà ìîþ äóìêó, ìîæíà ñòâîðèòè 
îêðåì³ çîíè ïîõîâàíü íà Ìåìî-
ð³àë³ Âèçâîëåííÿ òà íà ñóñ³äíüî-
ìó ñòàðîìó êëàäîâèù³ Ñëîáîäè 
Ï’ÿòíè÷àíñüêî¿, — â³äïîâ³â ³ñ-
òîðèê.

РЕМОНТ ПІД ЧАС ВІЙНИ 
СПРИЧИНИВ НАПАД РОСІЇ

Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí äîäàâ, 
ùî ïåðåä ïåðåíåñåííÿì ìîãèë 
îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü áóòè ïðîâåäåí³ 
äîñë³äæåííÿ. Àäæå, çà éîãî ñëîâà-
ìè, äîñâ³ä ç ïåðåñåëåííÿì öâèí-
òàð³â íà Ëüâ³âùèí³ òà Ð³âíåíùèí³ 
ïîêàçàâ, ùî ÷àñòî â ³íäèâ³äóàëüíèõ 
òà áðàòñüêèõ ìîãèëàõ íå âèÿâëÿ-
ºòüñÿ îñòàíê³â. Âçàãàë³.

— Àëå íà âàøó äóìêó, ïðîñòî 
çàðàç, ïîêè òðèâàº â³éíà, ÷è âàðòî 
çàéìàòèñÿ ìåðòâèìè é âèòðà÷àòè 
íà öå ì³ëüéîíè ãðèâåíü? — çàïèòàâ 
æóðíàë³ñò.

— Íàñ, ÿê ïðåäñòàâíèê³â Ðàäè 
ç ³ñòîð³¿ òà òîïîí³ì³êè, çàïèòàëè: 
«Êóäè ïåðåíåñòè Ìåìîð³àë Ñëà-
âè?» Áî íà öå áóâ çàïèò â³ä ãðî-
ìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â. ², ÿê íà ìåíå, 
ìè íàäàëè íàéëîã³÷í³øèé òà 
ïðàâèëüíèé íàïðÿìîê, — â³äïî-
â³â äèðåêòîð «Ìóçåþ Â³ííèö³» 
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí. — Â³äïî-
â³ñòè íà ïèòàííÿ, ÷è öå çàðàç íà 
÷àñ³ — íåïðîñòî. Àëå ³ìïóëüñîì 
äëÿ öüîãî ñòàëî ïîâíîìàñøòàáíå 
âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â Óêðà¿íó òà çà-
ïèò ñóñï³ëüñòâà íà äåêîëîí³çàö³þ 
— äåðóñèô³êàö³þ. Òàê ñàìî ÿê ³ 
ïîâàëåííÿ ðåæèìó ßíóêîâè÷à 
ñïðè÷èíèëî ïî âñ³é Óêðà¿í³ «Ëå-
í³íîïàä» ³ äåêîìóí³çàö³þ.

На капітальний ремонт Меморіа-
лу Визволення, що на Київській, 
витратять 10 мільйонів гривень 
з бюджету громади. За ці кошти 
зроблять нові пішохідні доріжки, 
встановили 48 гранітних колон з 
іменами полеглих земляків, на-
явні стели відремонтують. А також 
у рамках цього тендера буде нове 

озеленення території.
Генеральним підрядником робіт 
є вінницька фірма «Агропрод-
союз», яка до цього робила коло 
на Коріатовичів та благоустрій 
Замкової гори. Термін виконан-
ня робіт — до жовтня 2023 року, 
включно.
Що буде з Європейською площею 

після перенесення Меморіалу 
Слави? Наразі невідомо. Голо-
вний архітектор Вінниці Євген 
Совінський говорив, що будуть 
проводити архітектурний кон-
курс на відбір найкращих ідей. 
Але цим займатимуться вже після 
перенесення цвинтаря з Європей-
ської площі.

Що чекає на Європейську площу

 Ìîãèëè ç³ ñêâåðó 
á³ëÿ Âåæ³ «ï³äñåëÿòü» 
äî Ìåìîð³àëó íà 
Êè¿âñüê³é. 
Àëå êîëè öå áóäå? 
Ïîêè íåâ³äîìî

Робітники укладають плитку між колонами. Гранітних стовпів тут 48 і кожен із них важить по 
шість тонн

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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1. НЕРУХОМІСТЬ: ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ  

1.1 ÎÄÍÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

1.2 ÄÂÎÊІÌÍÀÒÍІ ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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  

 5 ÊІÌÍÀÒ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, 1/Ö, 160ÊÂ.Ì, ÃÀÇ, 30Ñ, 380W, 
ÃÀÐÀÆ, ÊÐÈÍÈÖß, ÃÎÑÏ.ÁÓÄІÂËІ, ÂËÀÑÍÈÊ. (067)467-97-
21, (050)443-51-11  

1.7 ÄІËßÍÊÈ  

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

 ÄІËßÍÊÀ 30 Ñ, Ñ.ßÊÓØÈÍÖІ, ÖÅÍÒÐ, ÊÎÌÓÍІÊÀÖІ¯, ÃÀÇ, 
380Â, ÂÎÄÀ, ÂËÀÑÍÈÊ. ÖІÍÀ 40000 Ó.Î. (050) 588-51-26  

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

1.8 ÃÀÐÀÆІ  

 Ãàðàæ, ÃÁÊ-5, ð-í Ñàáàð³â, öåãëÿíèé, îãëÿäîâà ÿìà, ãàðíèé ñòàí, 
òîðã. 4500ó.î (097) 912-76-85  

2. НЕРУХОМIСТЬ: ЗДАМ В ОРЕНДУ  
2.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

 1-ê.êâ. Êîöþáèíñüêîãî,78, 8/9ö, 35/20/9. Ö³íà 6000ãðí, òîðã. 
Âëàñíèê. Æèòë.ñòàí. (096) 315-67-37  

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

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

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

2.2 ÁÓÄÈÍÊÈ  

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

4. НЕРУХОМIСТЬ: ВИНАЙМУ  
4.1 ÊÂÀÐÒÈÐÈ  

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

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

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

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  

508516

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!

       

НЕРУХОМІСТЬ

6. БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА 
ПОСЛУГИ  

6.1 ÏÐÎÄÀÌ ÁÓÄІÂÅËÜÍІ 
ÌÀÒÅÐІÀËÈ  

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

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

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

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

 БЕТОН. ДОСТАВКА МІКСЕРОМ. ДЕШЕВО ........................ДОГ. ................ (067) 284-38-17  

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

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

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

(067) 431-88-99  

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

(067) 909-54-43  

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

(068) 185-98-39  

 Äîñòàâêà äðîâ ç ë³ñó. .................................. äîã. ........ (098) 588-08-27  

 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  

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

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

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

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

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

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

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

 Äåìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ñïîðóä, ïðèâàòíèé ñåêòîð. Çàâàíòàæåííÿ/
ðîçâàíòàæåíÿ. (068) 015-52-52  

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

 Çð³æåìî äåðåâà, ïîð³æåìî ¿õ íà äðîâà, ïîðóáàºìî. Îáð³çêà ñàäó. 
(098) 062-07-92  

 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  
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514506

514531

514602

514602

БУДІВНИЦТВО

 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  

 Ðîçâàíòàæåííÿ ôóð. Çàâàíòàæåííÿ/ðîçâàíòàæåííÿ áóä.
ìàòåð³àë³â. Âèí³ñ áóäñì³òòÿ. (068) 015-52-52  

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

6.4 ÂÍÓÒÐІØÍÅ ÎÇÄÎÁËÅÍÍß, 
ÐÅÌÎÍÒ  

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

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

 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  

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

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

 Ïîêëåéêà øïàëåð, ëàì³íàò, ôàðáóâàííÿ, ïîêëåéêà áàãåòiâ, ìîíòàæ 
ïëiíòóñà òà ³íøå. (067) 745-33-28, Ïåòðî  

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

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

 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  

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

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

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

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

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

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

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

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè. Çàì³íà âîäÿíèõ òà êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, 
âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõ. (096) 603-21-21  

6.8 ÅËÅÊÒÐÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß  

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

6.9 ÏÎÊÐІÂÅËÜÍІ ÌÀÒÅÐІÀËÈ ÒÀ 
ÏÎÑËÓÃÈ  

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

7. ПОБУТОВІ ТОВАРИ, 
ВСЕ ДЛЯ ДОМУ  

7.1 ÌÅÁËI ÏÐÎÄÀÌ  

 Ñòîëè, ñò³ëüö³, øàôè. 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  
 Aâòîí.ãåíåðàòîðè. Ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿ ................. äîã. ....... (093)0-0-5-72-13  
 Beëèêà â³ò÷èçíÿíà åíöèêëîïåä³ÿ. ................... äîã. ......... (097)560-06-31  
 Eë.ïëèòà ç äóõîâêîþ «Ìå÷òà 8»,á/â ............... äîã. ............ (097)5600631  
 Áóðæóéêà ................................................... äîã. ........ (097) 467-64-50  
 Ãàç.êîòåë ÀÎÃÂ-20Â, 2õ êîíò., á/â ................. äîã. ........ (097) 212-77-20  
 Ïîòóæí³ ïåðåíîñí³ ïàâåðáàíêè ...................... äîã. ........ (093-00-5-7-213  
 Ïðàë.ìàøèíè, á/â ç Í³ìå÷÷èíè ..................... äîã. ........ (067) 390-97-28  
 Ïðèìóñ íà ãàç.áàëîí÷èêó ....................... 150 ãðí. ........ (067) 152-98-79  
 Ïðîäàì äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 10ð......... 1000 ãðí ............ (09-64589754  
 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ, ïðîäàì ........................ äîã. ........ (067) 160-51-97  
 Õîë.,ãàç.ïëèòà, ïðàë.ìàø, ïèëîñîñ ................ äîã. ........ (067) 294-91-19  

7.4 ÎÏÀËÅÍÍß ÁÓÄÈÍÊÓ  

 AÂÒÎÍÎÌÍІ ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÈ. ÑÎÍß×ÍІ ÑÒÀÍÖІ¯. ÏÎÒÓÆÍІ 
ÏÅÐÅÍÎÑÍІ ÏÀÂÅÐÁÀÍÊÈ. (093)00-57-21-3  

 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 ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. äîã. ........ (068) 412-55-36  
 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÷., åë.âàô., ÿëèí.³ãðàøêè ................ äîã. ........ (096) 744-49-31  
 Åë.øàøëè÷íèöþ, áàðñåòêè, ãîäèííèê ............. äîã. ........ (068) 488-24-31  
 Êð³ñëî ðîçêëàäíå, øê³ðÿíèé äèâàí ................ äîã. ........ (098) 324-21-13  
 Êóïëþ ì³êðîõâèë., ïðàë/ìàø ......................... äîã. ........ (097) 016-99-97  
 Êóõ.âèòÿæêè, êîìîä ..................................... äîã. ....... (098) 818-04-11  
 Êóõîííèé ì’ÿêèé êóòîê ................................. äîã. ........ (067) 925-15-52  
 Ïàÿëüíèê, îëîâî, êàí³ôîëü, ïðèïîé ............... äîã. ........ (067) 166-65-77  
 Ïèëîñîñè, ïðàë/ìàø áóäü-ÿê³ ....................... äîã. ........ (098) 017-22-63  
 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêà, ïèëîñîñ ........................ äîã. ........ (097) 503-32-80  
 Ïðàë/ìàø Ìàëþòêó, Ðèãó, áóäü-ÿêó................ äîã. ........ (096) 461-15-53  
 Ïðàë/ìàø ðîáî÷ó, êîìîä, ë³æêî .................... äîã. ........ (068) 209-74-74  
 Ïðàëüíó ìàøèíó, ðîáî÷ó, Ìàëþòêó ................ äîã. ........ (068) 837-90-49  
 Õîëîäèëüíèê, áóäü-ÿêèé, ðîáî÷èé.................. äîã. ........ (096) 461-20-33  
 Õîëîäèëüíèê, îáîâ’ÿçêîâî ðîáî÷èé ................ äîã. ........ (097) 503-32-10  
 Õîëîäèëüíèê, õîðîøèé, ðîáî÷èé ................... äîã. ........ (068) 316-32-18  

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

7.6 ÏÎÑËÓÃÈ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aâòîíîìí³ ãåíåðàòîðè. Ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿. Ïîòóæí³ ïåðåíîñí³ ïà-
âåðáàíêè. (093-00-5-72-13  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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  

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

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

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

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

 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  

513968

514203
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8. АВТОМОБІЛІ  
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  515072

514773

9. РОБОТА  
9.1 ÂÎÄІ¯, ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÈ, ÂÀÍ-

ÒÀÆÍÈÊÈ, ÊÎÌІÐÍÈÊÈ  

 Boä³é êàòåãîð³¿ Å. (096) 092-83-18, Âîëîäèìèð  

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

 ÂÎÄІÉ ÊÀÒÅÃÎÐІ¯ Å Ç ÒÅÍÒÎÂÀÍÈÌ ÍÀÏІÂÏÐÈ×ІÏÎÌ ÏÎ 
ÓÊÐÀ¯ÍІ. ÐÎÁÎÒÀ ÏÎÑÒІÉÍÀ. (067)467-97-21, (050)443-51-
11  

9.3 ÎÕÎÐÎÍÖІ  

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

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

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

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

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

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

 Îõîðîííèêè ÷îë/æ³í. Âàõòîâèé ìåòîä. Ç/ï âèñ. äîñòàâêà. Ïðîæèâ. 
çà ðàõ.ï³äïðèºì. (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 Â ÒÎÂ «ÂІÍÍÈÖß ÌËÈÍ», ÐÎÁÎÒÀ ÏÎÄÎÁÎÂÀ. 
(098) 485-56-61  

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

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

 ÑÒÎÐÎÆ-ÎÕÎÐÎÍÅÖÜ ÍÀ ÒÅÐÈÒÎÐІÞ ÊÎÌÏËÅÊÑÓ, 
×ÎËÎÂІÊ 40-55 ÐÎÊІÂ. ÃÐÀÔІÊ ÄÎÁÀ ×ÅÐÅÇ ÄÂІ, Ð-Í 
ÁË.ÇÀÌÎÑÒß. (067) 430-89-44  

9.4 ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊÈ, ÏÎÊÎ¯ÂÊÈ, 
ÏÎÑÓÄÎÌÈÉÊÈ  

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

9.5 ÏÐÀÖІÂÍÈÊÈ ÑÒÎ, ÀÇÑ, 
ÌÈÉÊÈ  

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

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

9.6 ÏÐÎÄÀÂÖІ, ÊÀÑÈÐÈ  

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

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

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

9.7 ÒÎÐÃÎÂІ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ, 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÈ, ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ  

 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê. Æ³íêà äî 35 ðîê³â. 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  

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

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

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  

 Ïåðåâåçåííÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè íà 
â ³çêàõ.ª ñóïðîâ³ä.Çàìîâë.çà 2äîáè (093)550-550-8, 
(097)349-98-90  

РОБОТА, ПОСЛУГИ

514496

515073

9.12 ÊÅÐІÂÍÈÊÈ, ÀÄÌІÍІÑÒÐÀÒÎ-
ÐÈ, ÓÏÐÀÂËІÍÖІ  

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

9.13 ØÂÀ×ÊÈ, ÊÐÀÂÖІ, ÏÐÀÑÓ-
ÂÀËÜÍÈÊÈ  

 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  

514378

514099

513388

 Øâà÷êà íà îâåðëîê. Äîñâ³ä. Øèºìî ïîîïåðàö³éíî. Ã³äíà ç/ï. 
Ìàºìî ãåíåðàòîð. (098) 656-81-31  

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

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  

505184
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9.19 ÐÅÊËÀÌІÑÒÈ, ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÈ  

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

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  

9.22 ÐІÇÍÅ  

 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè. Â³ííèöÿ. (068) 675-72-64  

9.23 ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ  

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

10. НАВЧАННЯ  
10.1 ÍÀÂ×Ó  

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

 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  

11.1 ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÑÃ 
ÏÐÎÄÓÊÖIß  

 Êóïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. äîã. ......... (06841-2-55-36  

11.3 ÄÎÁÐÈÂÀ, ÃÐÓÍÒÈ  

 ÄÅÔІÊÀÒ. ÏÅÐÅÃÍІÉ. (067) 431-88-99  

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

11.5 ÊÓÏËÞ  

 Kyïëþ ñëèâó, îáë³ïèõó ................................. äîã. ......... (068)412-55-36  

 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  
12.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Aâòîíîì.ãåíåðàòîðè. Ñîíÿ÷í³ ñòàíö ............... äîã. .......... (093)005-7213  

 Ïîòóæí³ ïåðåíîñí³ ïàâåðáàíêè ...................... äîã. ............. (0930057213  

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  

 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  

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  

 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 òóðí³ê ó äâåðíó êîðîáêó, ì³öíî¿ êîíñòðóêö³¿, âèð. Óêðà¿íà. 
Ö³íà 400 ãðí. (096) 601-22-49  

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

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  

 Aâòîíîìí³ ãåíåðàòîðè. Ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿. Ïîòóæí³ ïåðåíîñí³ ïà-
âåðáàíêè. (093) 005-72-13  

 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  

512992

 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  

17.2 ÊÓÏËÞ  

 Kyïëþ äåðåí (êèçèë). Îáë³ïèõó. Øèïøèíó. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 
(068412-55-36  

18. ЗАГУБИВ-ЗНАЙШОВ  
18.1 ÇÀÃÓÁÈÂ  

 Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà ÂÍ ¹41948622 â³ä 31.01.2012ð òà 
äîäàòîê äî íüîãî  ç «Ô³íàíñ³â òà êðåäèòó». Ââàæàòè íåä³éñíèì. 

508516

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!

       

 Âòðà÷åíî äèïëîì Â³ííèöüêîãî êîëåäæó íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é íà ³ì’ÿ Ïàâåëþê Іâàí 
Àíàòîë³éîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì. òåë. íå âêàçàíî  

Âòðà÷åíî êàðòó âîä³ÿ çà íîìåðîì UAD0000007TL6000, âèäàíà íà 
³ì’ÿ Êðàñîâèöüêèé Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷,  äàòà íàðîäæåííÿ 
20.01.1982ð. Ââàæàòè íåä³éñíîþ.

Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ çà êîíòðàêòîì íîìåð 
Ã-062492 íà ³ì’ÿ ßíêîâèé Àðòåì Þð³éîâè÷. Ââàæàòè íåä³éñíèì 
â çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ.

Âòðà÷åíî äèïëîì íà ³ì‘ÿ ßðîùóê Îëåêñàíäð Â³òàë³éîâè÷, íîìåð äè-
ïëîìó ÐÒ ¹936506, âèäàíèé 27.02.1993ð, ðåºñòðàö³éíèé ¹ 11627, 
×óãóºâî-Áàá÷àíñüêèì ë³ñíè÷èì òåõí³êóìîì. Âèçíàòè íåä³éñíèì

Çàãóáëåíî ñâ³äîöòâî ïðàâî-âëàñíîñò³ íà æèòëî, íîìåð 460 â³ä 
27.02.2008ð. âèäàííå íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè: Òîì÷óê 
Âàëåíòèí Ìèêèòîâè÷, Òîì÷óê Ìàð³ÿ Іâàí³âíà, Òîì÷óê Îêñàíà 
Âàëåíòèí³âíà, Òîì÷óê Íàòàë³ÿ Âàëåíòèí³âíà, çà àäðåñîþ: 
ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ë. Ðàòóøíî¿, 24/20. Ââàæàòè íåä³éñíèì

19. ЗАГАЛЬНІ ОГОЛОШЕННЯ  
19.1 ÏÐÎÄÀÌ  

 Aâòîíîìí³ ãåíåðàòîðè. Ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿. Ïîòóæí³ ïåðåíîñí³ ïà-
âåðáàíêè. (093) 005-72-13  

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

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  

19.3 ÐІÇÍÅ  

 ÄßÊÓÞ ËІÊÀÐÞ ÂІÄ ÁÎÃÀ, ßÕÍÎ ÂÀІËÅÍÒÈÍІ, ßÊÀ ÏÐÀÖÞª 
Â ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑËІÄÍÎÌÓ ІÍÑÒÈÒÓÒІ. ÄßÊÓÞ ÂÀÌ ÇÀ 
ÂÀØÅ ÂÅËÈÊÅ ÑÅÐÖÅ, ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÓ Â ËІÊÓÂÀÍÍІ. ÂІÄ 
ÍÎßÁÐÎÄÑÜÊÎ¯ Ë.Ñ. 

506662

508516



512643
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çèíîâèé ãåíåðàòîð ëåãøå, àí³æ 
äèçåëüíèé.

Íåäîë³êè áåíçèíîâîãî ãåíåðà-
òîðà: íåçäàòí³ñòü ïðàöþâàòè äî-
âãèé ÷àñ áåç ïåðåðâè, ÷åðåç âèñîêó 
âàðò³ñòü áåíçèíó êîæåí ê³ëîâàò 
âèõîäèòü â³äíîñíî äîðîãî. Îñî-
áëèâî ó íàø ÷àñ.

ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР
Õîðîøîþ àëüòåðíàòèâîþ º äè-

çåëüí³ ãåíåðàòîðè. ²ñíóþòü ìî-
á³ëüí³, ç ïîâ³òðÿíèì îõîëîäæåí-
íÿì ³ ñòàö³îíàðí³, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ð³äèííîãî îõîëîäæåííÿ.

Äèçåëüí³ ãåíåðàòîðí³ óñòàíîâêè 
º ñêëàäíèìè åëåêòðîìåõàí³÷íèìè 
ïðèñòðîÿìè, ÿê³ çäàòí³ âèðîáëÿòè 

åíåðã³þ, íåîáõ³äíó äëÿ æèâëåííÿ 
ð³çíèõ ñïîæèâà÷³â. ̄ õ äóæå ÷àñòî 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ àâòîíîìíîãî 
àáî ðåçåðâíîãî åëåêòðîïîñòà÷àí-
íÿ. Çàñòîñîâóþòüñÿ âîíè ³ â ïî-
áóò³, ³ â ïðîìèñëîâîñò³. Âîäíî÷àñ 
äóæå âàæëèâî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç 
ïîä³áíèìè óñòàíîâêàìè äîòðèìó-
âàòèñÿ íåîáõ³äíèõ ïðàâèë òåõí³êè 
áåçïåêè.

Äëÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ ìîäåë³ 
âèðîáíèê îáîâ’ÿçêîâî âêàçóº âñ³ 
íåîáõ³äí³ çàõèñí³ çàõîäè, ÿêèõ 
ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ ïðè ðîáîò³ 
ç íèì.

— Ïðîòå ìîæíà âèä³ëèòè äå-
ÿê³ çàãàëüí³ äëÿ âñ³õ ïðèñòðî-
¿â çàõîäè áåçïåêè, äîòðèìàííÿ 
ÿêèõ äîïîìîæå óíèêíóòè áàãà-
òüîõ ïðîáëåì, — ãîâîðèòü çàâ³ä-
óâà÷êà êàôåäðè òîâàðîçíàâñòâà, 
åêñïåðòèçè òà òîðãîâåëüíîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà. — Óâàæíî ïðî-
÷èòàéòå é âèâ÷³òü âñå, ùî íàïè-
ñàíî â êåð³âíèöòâ³ ç åêñïëóàòàö³¿ 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, RIA, 

(068)0060772

Íàéïîïóëÿðí³-
øèìè ç àëüòåð-
íàòèâíèõ äæåðåë 
åíåðã³¿ º ãåíåðàòî-

ðè. Âèä³ëÿþòü òàê³ òèïè: áåíçèíî-
â³, äèçåëüí³, ãàçîâ³, êîìá³íîâàí³ 
(ãàç + áåíçèí), ³íâåðòîðí³ ãåíå-
ðàòîðè. Íàéá³ëüø â³äîì³ òà äîâîë³ 
ïîïóëÿðí³ â ïîáóòîâîìó âèêîðèñ-
òàíí³ áåíçèíîâ³ ãåíåðàòîðè.

БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР
Ïîðòàòèâíà åëåêòðîñòàíö³ÿ àáî 

áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð — ðîçóìíå 
³ â³äíîñíî åêîíîì³÷íå ð³øåííÿ 
â óìîâàõ, êîëè íàâàíòàæåííÿ 
íà îñíîâíå äæåðåëî åëåêòðîïîñòà-
÷àííÿ ÷è çàâåëèêå, ÷è öå äæåðåëî 
â³äñóòíº â ïðèíöèï³.

Ïîðòàòèâí³ åëåêòðîñòàíö³¿ º 
äæåðåëîì ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè, 
òîìó âàðòî ñóâîðî äîòðèìóâàòè-
ñÿ ïðàâèë áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç 
íèìè. Öå íå ò³ëüêè çàõèùàº ëþ-
äåé, ÿê³ ïðàöþþòü ç áåíçîãåíåðà-
òîðîì, àëå ³ äîçâîëÿº ïðîäîâæèòè 
òåðì³í ðîáîòè ñàìîãî àïàðàòà.

Àëëà Òåðíîâà, çàâ³äóâà÷êà êà-
ôåäðè òîâàðîçíàâñòâà, åêñïåðòèçè 
òà òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà 
Â³ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ³íñòèòóòó ÄÒÅÓ ðîçïî-
â³ëà, ÿê áåçïå÷íî êîðèñòóâàòèñÿ 
áåíçèíîâèì ãåíåðàòîðîì.

— Ãåíåðàòîð ðîçì³ùóºòüñÿ 
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ àáî â ïðî-
ñòîðîìó ïðèì³ùåíí³ ç ïðàöþþ-
÷îþ âåíòèëÿö³ºþ ³ ìîæëèâ³ñòþ 
ïðîâ³òðþâàííÿ, òàê ÿê â³í âèä³-
ëÿº ÷àäíèé ãàç, — ãîâîðèòü ôàõ³-
âåöü. — Íå ìîæíà ðîçì³ùóâàòè 
áåíçîãåíåðàòîð ó çàìêíóòîìó 
ïðèì³ùåíí³. Â³äñòàíü äî ñò³í òà 
³íøîãî îáëàäíàííÿ ïîâèííà áóòè 
á³ëüøå îäíîãî ìåòðà. Òåõí³êà áåç-
ïåêè ïðè ðîáîò³ ç áåíçîãåíåðàòî-
ðîì çàáîðîíÿº ïåðåáóâàòè ïîðó÷ 
áóäü-ÿêèì ñòîðîíí³ì îñîáàì àáî 
òâàðèíàì. Ïîäáàéòå ïðî öå, îñî-
áëèâî ïðè ðîçì³ùåíí³ ãåíåðàòîðà 
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. Íå ñòàâòå 
ãåíåðàòîð ó âèáóõîíåáåçïå÷íî-
ìó ñåðåäîâèù³. Íå â³äêðèâàéòå 
êðèøêó áåíçîáàêà ïðè âêëþ÷åíî-
ìó äâèãóí³. Áóäü-ÿêå ïîøêîäæåí-
íÿ åëåêòðè÷íèõ êàáåë³â ïîâèííî 
áóòè ë³êâ³äîâàíå íåãàéíî. Çàì³í³òü 
ïîøêîäæåíó ä³ëÿíêó àáî ³çîëþéòå 
¿¿. Íå òîðêàéòåñÿ îãîëåíèõ äðîò³â 
³ ñòåæòå çà ñèëîâèìè êàáåëÿìè 
ãåíåðàòîðà. Âîëîãå ñåðåäîâèùå 
íåáåçïå÷íå äëÿ äâèãóíà. Áåí-
çèíîâèé ãåíåðàòîð çàáîðîíåíî 
âìèêàòè â óìîâàõ ï³äâèùåíî¿ 
âîëîãîñò³, ï³ä ÷àñ äîùó àáî ñí³ãó. 
Íå òîðêàéòåñÿ ãåíåðàòîðà âîëî-
ãèìè ðóêàìè!

Ïåðåâàãè áåíçèíîâèõ ãåíåðà-
òîð³â äëÿ äîìó: íåâåëèêèé ð³âåíü 
øóìó, íåâèñîêà âàðò³ñòü, çà íèçü-
êèõ òåìïåðàòóð çàïóñòèòè áåí-

ГЕНЕРАТОРИ: ЯКИЙ ОБРАТИ ТА ЯК 
БЕЗПЕЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ
Альтернативні джерела  Ворог 
системно пошкоджує енергетичні 
об’єкти інфраструктури по всій території 
України. Через постійні відключення 
світла українці почали запасатися 
альтернативними джерелами енергії 
для своїх осель. Запитали у фахівців, які 
генератори найпопулярніші та як ними 
безпечно користуватися

ãåíåðàòîðíî¿ óñòàíîâêè. Ïîäáàéòå 
ïðî íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ çàñîá³â 
ïîæåæîãàñ³ííÿ íà âèïàäîê çà-
éìàííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïðèäáàéòå 
ñïåö³àëüíèé çàõèñíèé îäÿã. Ó âàñ 
ïîâèíí³ áóòè: ì³öí³ ãóìîâ³ ðóêà-
âè÷êè, âçóòòÿ íà ù³ëüí³é áàæàíî 
ãóìîâ³é ï³äîøâ³, ñïåö³àëüí³ çàñîáè 
äëÿ çàõèñòó î÷åé ³ âóõ.

Ïåðåä óâ³ìêíåííÿì ðåòåëüíî 
ïåðåâ³ðòå ñòàí åëåêòðè÷íî¿ ïðî-
âîäêè, âîíà íå ïîâèííà ìàòè í³-
ÿêèõ ïîøêîäæåíü àáî äåôåêò³â, 
íà êîíòàêòàõ íå ïîâèííî áóòè 
ñë³ä³â êîðîç³¿. Íå âñòàíîâëþéòå 
àïàðàò â ìàëîãàáàðèòíèõ çàêðèòèõ 
ïðèì³ùåííÿõ áåç íàëåæíî¿ âåíòè-
ëÿö³¿. Óíèêàéòå êîíòàêòó ç îãîëå-
íèìè ïðîâîäàìè òà åëåìåíòàìè 
êîíñòðóêö³¿ äèçåëü-ãåíåðàòîðà, ùî 
àêòèâíî îáåðòàþòüñÿ (ìàõîâèê, 

ìåõàí³çì ñèëîâî¿ ïåðåäà÷³ òîùî). 
Êàòåãîðè÷íî çàáîðîíåíî ñàìî-
ñò³éíî âíîñèòè áóäü-ÿê³ çì³íè 
â êîíñòðóêö³þ ïðèñòðîþ.

Òàêîæ íå çàáóâàéòå ³ ïðî òå, 
ùî çàõîäè áåçïåêè òàêîæ ñòî-
ñóþòüñÿ ³ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ 
äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Íå âèëèâàéòå ìàñòèëî íà çåìëþ, 
äîòðèìóéòåñü âñòàíîâëåíèõ íîðì 
óòèë³çàö³¿ â³äïðàöüîâàíîãî ìàñòè-
ëà ³ äèçåëüíîãî ïàëèâà.

— Îñíîâíèìè ïåðåâàãàìè äè-
çåëüíîãî ãåíåðàòîðà º òå, ùî äâè-
ãóí äîáðå ïåðåíîñèòü âåëèê³ íà-
âàíòàæåííÿ, ìîæå ïðàöþâàòè äî-
âãèé ÷àñ áåç ïåðåðâè ³ åêîíîì³÷íî 
ìåíø çàòðàòíèé, — ãîâîðèòü Àëëà 
Òåðíîâà. — Íåäîë³êè äèçåëüíîãî 
ãåíåðàòîðà — öå âèñîêèé ð³âåíü 
øóìó, ãðîì³çäê³ñòü, âèñîêà ö³íà.

Îñíîâí³ ïåðåâàãè 
äèçåëüíîãî ãåíåðàòîðà 
öå òå, ùî â³í ìîæå 
ïðàöþâàòè äîâãî áåç 
ïåðåðâè ³ åêîíîì³÷íî 
ìåíø çàòðàòíèé

 кількість і тип розеток або портів для підключення приладів до гене-
ратора

 принцип роботи та тип палива

 фазність — генератори бувають одно- і трифазними або 
комбінованими

 режим шуму — чим менший, тим краще

 додаткові функції: автоматичний регулятор напруги, датчик рівня 
палива, лічильник мотогодин, вольтметр, дисплей тощо

НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПІД ЧАС 

ВИБОРУ ГЕНЕРАТОРА У БУДИНОК ЧИ КВАРТИРУ

 потужність — розрахуйте сумарну 
потужність (Вт) вашого квартирного 
обладнання, від цього відштовхуйтесь 
під час вибору генератора: чим вища 
потужність, тим довше зможе працю-
вати генератор

 час автономної роботи — звер-
тайте увагу, скільки часу генератор 
зможе забезпечувати ваші електричні 
прилади у квартирі

514203505712

РЕКЛАМА

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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äóìàþòü, ÿêùî âîíè áóäóòü ÷àñò³-
øå çàéìàòèñÿ ñåêñîì, â³ðîã³äí³ñòü 
âèíèêíåííÿ â íèõ ðàêó — ì³í³-
ìàëüíà. Íàñïðàâä³ öå íå äîâåäåíî.

— Çà ðàõóíîê áàãàòüîõ äîñë³-
äæåíü, º ïåâíà ðåêîìåíäàö³ÿ, ùî 
ñòàòåâå æèòòÿ ìàº áóòè ðåãóëÿð-
íèì, — ãîâîðèòü ë³êàð.

Ï³ä ñëîâîñïîëó÷åííÿì «ðåãó-
ëÿðíå ñòàòåâå æèòòÿ» áåðåòüñÿ 
äî óâàãè ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé 
ïîêàçíèê ³ ìàºòüñÿ íà óâàç³ — äâà 
ðàçè íà òèæäåíü. Öå áàæàíà ê³ëü-
ê³ñòü ñòàòåâèõ àêò³â. Çâ³ñíî, â êîæ-
íîãî ñâ³é ïîòåíö³àë, º ÷îëîâ³êè, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü á³ëüøå ñòàòåâèõ 
àêò³â í³æ çàçíà÷åí³ ñëîâîì — ñå-
ðåäíüîñòàòè÷íî — º ÷îëîâ³êè, 
ÿêèì ïîòð³áíî ìåíøå.

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî äîâãî-
òðèâàëå óòðèìàííÿ â³ä ñòàòåâèõ 
ñòîñóíê³â ìîæå ïðèçâîäèòè äî çà-
ñò³éíèõ ïðîöåñ³â ó ïåðåäì³õóðîâ³é 
çàëîç³, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí Öåð-
êîâíþê. — À çàñò³é ïðèçâîäèòü 
äî âèíèêíåííÿ ïðîñòàòèò³â, à ïðî-
ñòàòèò — öå òàêèé ôàêòîð, ÿêèé 
ìîæå ñïðèÿòè âèíèêíåííþ ðàêó. 
Âàðòî òàêîæ ñêàçàòè ïðî âèïàäêîâ³ 
íåçàõèùåí³ ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè. 
Òàê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ðèçèêó 
³íôåêö³é. À ³íôåêö³ÿ — äîð³âíþº 
çàïàëåííÿ — ÿêå äîð³âíþº âèíèê-
íåííþ ïîò³ì ðàêó ïðîñòàòè.

ЧОЛОВІЧА ДІЄТА
ßêùî ïîö³êàâèòèñÿ â Ãóãëà ïðî 

ñïåö³àëüíó ä³ºòó äëÿ ÷îëîâ³ê³â, 
ìîæíà íàáðàòèñÿ êóïè ïîðàä. 
Íàïðèêëàä, ïðî òå, ùî íå âàðòî 
çëîâæèâàòè òîìàòàìè. Çîêðåìà, 

Ïåðøå òà ãîëîâíå — äîòðè-
ìóéòåñÿ ïðàâèë áàãàòîøàðî-
âîñò³ — îäÿãàéòå îäðàçó ê³ëüêà 
òåïëèõ ðå÷åé. Íàïðèêëàä, òåð-
ìîá³ëèçíó, øòàíè ç íàòóðàëüíèõ 
òêàíèí, â’ÿçàí³ ðå÷³, òåïë³ øêàð-
ïåòêè òîùî. Äîäàòêîâî ìîæíà 
âêðèòèñÿ ïëåäîì ÷è êîâäðîþ, 
ðàäÿòü ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

Äóæå âàæëèâî íå äàòè òåïëó 
«âèõîäèòè» ç ïðèì³ùåííÿ. Ïå-
ðåâ³ðèòè, ÷è íå òÿãíå õîëîäîì 
³ç äâåðåé òà â³êîí. Çãàäàéòå, ùî 
ðîáèëè áàáóñ³ â äèòèíñòâ³, êîëè 
óòåïëþâàëè íà çèìó â³êíà — ïî-
òð³áíî çðîáèòè òå ñàìå.

Â³äìîâòåñÿ â³ä àëêîãîëþ. Àë-
êîãîëü íå ç³ãð³âàº âçàãàë³, à äàº 
ëèøå óÿâíå (ôåéêîâå) â³ä÷óòòÿ 
òåïëà. Ï³ä ÷àñ âæèâàííÿ àëêî-

ãîëþ ðîçøèðþþòüñÿ ñóäèíè, ³ 
êðîâ ïðèëèâàº äî ïîâåðõí³ ò³ëà, 
âîäíî÷àñ âíóòð³øí³ îðãàíè òåïëî 
âòðà÷àþòü. Ñàìå òîìó ïèòè àë-
êîãîëü äëÿ ç³ãð³âàííÿ íå ìîæíà.

Ãàðÿ÷èé ÷àé, êàâà, ñóïè äîïî-
ìîæóòü ç³ãð³òèñÿ. Â óìîâàõ â³ÿëî-
âèõ âèìêíåíü åëåêòðîåíåðã³¿ ïî-
äáàéòå ïðî ÿê³ñíèé òåðìîñ. Ïðè-
ãîòóâàòè ãàðÿ÷èé íàï³é ìîæíà 
çàçäàëåã³äü, ïîêè º ñâ³òëî, àáî 
íàáðàòè îêð³ï ó ì³ñöÿõ, äå º ãåíå-
ðàòîð (ó «Ïóíêòàõ íåçëàìíîñò³», 
íà çàïðàâö³, ó çíàéîìèõ òîùî).

Ùîá ç³ãð³òè ïîñò³ëü ³ ç³ãð³òè-
ñÿ ñàìîìó, ìîæíà íàëèòè ãàðÿ-
÷ó âîäó â ãð³ëêó àáî çâè÷àéíó 
ïëàñòèêîâó ïëÿøêó, çàìîòàòè 
â ðóøíèê ³ ïîêëàñòè â ë³æêî. 
Ïðîòå áóäüòå îáåðåæí³: íàä³éíî 
çàêðèéòå êðèøêó òà íå ïðèòó-

ëÿéòåñÿ â³äêðèòèìè ÷àñòèíàìè 
ò³ëà äî ãð³ëêè, ùîá íå îáïåêòèñÿ.

Íå ñèä³òü íà ì³ñö³. Ðóõ — íàé-
êðàùèé ñïîñ³á ç³ãð³òèñÿ. Íàâ³òü 
ïðîñòà ðóõàíêà íà 15–20 õâèëèí 
äîïîìîæå ïîáîðîòè õîëîä.

Âèêîðèñòîâóéòå ïðèðîäíå òå-
ïëî. Ó ñîíÿ÷íó ïîãîäó â³äêðè-
âàéòå øòîðè — öå äîäàñòü îñåë³ 
ïàðó ãðàäóñ³â òåïëà. Âíî÷³ âàðòî 
çàêðèâàòè øòîðè, ùîá çàïîá³ãòè 
äîäàòêîâîìó îõîëîäæåííþ ïðè-
ì³ùåííÿ. Ïàì’ÿòàéòå, øòîðè íå 
ìàþòü çàêðèâàòè áàòàðå¿.

— Íå âèêîðèñòîâóéòå äëÿ ç³ãð³-
âàííÿ ïðèì³ùåííÿ ïðèëàäè, íå 
ïðèçíà÷åí³ äëÿ öüîãî, — äîäàþòü 
ó ÌÎÇ. — Íå âèêîðèñòîâóéòå äó-
õîâêó ³ ãàçîâó ïëèòó äëÿ îá³ãð³âó. 
Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî îòðóºííÿ 
÷àäíèì ãàçîì.

Ó âèïàäêó íåâ³äêëàäíîãî 
ñòàíó ³ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóà-
ö³¿, ïîâ’ÿçàíîþ ³ç â³äñóòí³ñòþ 
åëåêòðîïîñòà÷àííÿ òà çâ’ÿçêó, 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ìîæíà 
çâåðíóòèñÿ çà ìåäè÷íîþ äî-
ïîìîãîþ çà íàñòóïíèì àëãî-
ðèòìîì. Îçíàéîìòåñÿ ç íèì 
çàâ÷àñíî, ùîá áóòè ãîòîâèì 
äî óñüîãî.

Ñïî÷àòêó ñïðîáóéòå íàáðàòè 
íîìåð «103» ç ìîá³ëüíîãî. Ïðè 
â³äñóòíîñò³ ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 
òà íàÿâíîñò³ ñòàö³îíàðíîãî òå-
ëåôîííîãî çâ’ÿçêó — íàáðàòè 
«103» ç³ ñòàö³îíàðíîãî.

Òàêîæ ìîæíà íàáðàòè ðåçåðâí³ 
íîìåðè îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åð-
ñüêî¿ ñëóæáè öåíòðó åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ç ìîá³ëüíîãî ÷è ñòàö³-

îíàðíîãî òåëåôîí³â: 0432 329-
301; 0432 329-302; 0432 670-120; 
0432 605-550; 0432 605-551; 
067 433-51-03.

ßêùî öå íå ïðàöþº:
Íàáèðàéòå ÷åðåç Telegram, 

WhatsApp, Viber, Skype îïåðà-
òèâíî-äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó — 
067 433-58-83.

Ñïðîáóéòå íàáðàòè íîìå-
ðè ³íøèõ åêñòðåíèõ ñëóæá: 
112,101,102 àáî àëüòåðíàòèâí³ 
íîìåðè ÄÑÍÑ, Íàöïîë³ö³¿.

Çâåðòàéòåñÿ äî ïóíêòó ïîñò³é-
íîãî ÷è òèì÷àñîâîãî áàçóâàííÿ 
áðèãàä åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè, ïîë³ö³¿, ÄÑÍÑ, ïóíêò³â 
íåçëàìíîñò³.

Çóïèí³òü àâòîìîá³ëü øâèäêî¿, 
ïîë³ö³¿, ïîæåæíèê³â òà ïîïðî-
ñ³òü ïðî äîïîìîãó.

Як зігрітися, коли немає світла Про виклик швидкої

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

(067)4333535

Ç ïî÷àòêîì 
ãðóäíÿ íå âàð-
ò î  ç à á ó â à òè 
ïðî àêö³þ, ÿêà 
â ëèñòîïàä³ îõî-

ïëþº ìàéæå âåñü ñâ³ò Movember 
àáî Âóñîïàä. Öå êîëè ÷îëîâ³êè 
íå ãîëÿòüñÿ ³ öèì çàêëèêàþòü 
çâåðíóòè óâàãó íà ÷îëîâ³÷³ ïðî-
áëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì — çîêðåìà, 
íà ðàê ïðîñòàòè, ðàê ÿº÷îê, ïñè-
õ³÷íå çäîðîâ’ÿ òà ïðîô³ëàêòèêó 
ñàìîãóáñòâ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Õî÷à 
ïîðàäè ôàõ³âö³â ³ «ôàõ³âö³â» â³ä-
íîñíî ïðîô³ëàêòèêè ÷îëîâ³÷îãî 
ðàêó íåòë³íí³, àëå íå çàâæäè â³ä-
ïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³. Ðîçáåðåìîñü 
ðàçîì ³ç ë³êàðåì-óðîëîãîì Ðóñ-

ëàíîì Öåðêîâíþêîì, ñòîñîâíî 
íàéïîïóëÿðí³øèõ…

СЕКС-ПРОФІЛАКТИКА
Çðîçóì³ëî, ÿêùî òè áóäåø çäî-

ðîâèé — òî ñåêñóàëüíå æèòòÿ áóäå 
çäîðîâå. Àëå ÷è ìàº öå ïðàâèëî 
çâîðîòíèé çâ’ÿçîê? ×è äîïîìàãàº 
ñåêñ ó ïðîô³ëàêòèö³ ðàêó ïðîñòàòè?

— Çäîðîâ³, ãàðìîí³éí³, ñåê-
ñóàëüí³ ñòîñóíêè º çàïîðóêîþ 
çäîðîâ’ÿ ÿê ÷îëîâ³êà, òàê ³ æ³í-
êè, — ãîâîðèòü óðîëîã Ðóñëàí 
Öåðêîâíþê. — Òîìó ùî â öüîìó 
ïðîöåñ³ áåðóòü ó÷àñòü âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü ãîðìîí³â, ÿê³ ñòèìóëþþòü 
ñèñòåìè îðãàí³çìó.

Àëå ë³êàð çàóâàæóº íàñòóïíå — 
ê³ëüê³ñòü ñòàòåâèõ àêò³â íå ïðî-
ô³ëàêòóº ðàê ³ ñàìå öå âàðòî çðî-
çóì³òè. Òîìó ùî äåÿê³ ÷îëîâ³êè 

СЕКС, ДІЄТА, ВПРАВИ КЕГЕЛЯ — 
РЕЦЕПТИ ЧОЛОВІЧОГО ЗДОРОВ’Я
Це працює?  Немає більшого зла 
для чоловічого здоров’я, ніж помідори, 
а от часник в будь-якій кількості тут 
просто кладезь, хоч і за рахунок 
привабливості. Хочеш жити сто 
років — влаштовуй секс-марафони і 
качай інтимні м’язи. Одним словом, 
не лише дівчатка колекціонують магічні 
рецепти, хлопчикам це теж притаманно. 
За допомогою лікаря розвіємо кілька 
чоловічих міфів

â äîñë³äæåííÿõ Êàë³ôîðí³éñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó Ëîìà Ë³íäà òà Íîð-
âåçüêîãî Àðêòè÷íîãî óí³âåðñèòå-
òó çíàéøëè ïåâíèé çâ’ÿçîê ì³æ 
ñïîæèâàííÿì òîìàò³â ³ ë³êîï³íó 
(öå êëþ÷îâà àêòèâíà ñïîëóêà, 
ÿêà ì³ñòèòüñÿ â òîìàòàõ) òà ðè-
çèêîì ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëî-
çè. À â ³íøîìó äîñë³äæåíí³ â÷åí³ 
ç’ÿñóâàëè, ùî âæèâàííÿ ÷àñíèêó ³ 
öèáóë³ ñóòòºâî çíèæóº ðèçèê ðàêó 
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

Ïðî ñïåö³àëüí³ ä³ºòè äëÿ ÷îëî-
â³ê³â óðîëîã Ðóñëàí Öåðêîâíþê 
ìàº äåùî ³íøó äóìêó.

— Âàðòî ïðîñòî çâåðíóòè óâàãó 
íà çáàëàíñîâàíå ³ çäîðîâå õàð÷ó-
âàííÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Çâè-
÷àéíî, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, 
âðàõîâóþ÷è òàê³ ôàêòîðè ñó÷àñ-
íîñò³ ÿê ãìî, ôàðáíèêè, ï³äñè-
ëþâà÷³ ñìàêó ³ òàê äàë³… ² çíàºòå, 
âñÿ öÿ ¿æà ïðèçâîäèòü äî äðóãî¿ 
íà ñüîãîäí³ ïðîáëåìè ÷îëîâ³÷îãî 
çäîðîâ’ÿ — öå ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ 
ñïåðìè ³ çàïë³äíåííÿ.

Ë³êàð çàçíà÷àº, ùî íå ³ñíóº ñïå-
ö³àëüíî¿ ä³ºòè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
ðàêó ïðîñòàòè. ²ñíóþòü ïðàâèëà 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ â³äïî-
â³äíî õàð÷óâàííÿ.

— Òîìó ùî íàäì³ðíà âàãà, öå, 
íàïðèêëàä, òåæ ôàêòîð, ÿêèé ñïðè-
ÿº âèíèêíåííþ ðàêó ïðîñòàòè, — 
ðîçïîâ³äàº óðîëîã. — À óñ³ëÿê³ 
êàíöåðîãåíè âïëèâàþòü íà ³ìóííó 

ñèñòåìó çàãàëîì. Òîìó íå ìîæíà 
ãîâîðèòè, ùî º ïåâí³ ïðîäóêòè, ÿê³ 
ìîæóòü çàõèùàòè ïàö³ºíòà â³ä ðàêó. 
Õî÷à ä³éñíî, ÿêùî âæèâàòè á³ëüøå 
ðîñëèííî¿ ¿æ³, í³æ òâàðèííî¿, òî öå 
ìîæå áóòè ïðîô³ëàêòèêîþ.

ВПРАВИ КЕГЕЛЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Âïðàâè Êåãåëÿ (çîêðåìà ñòèñ-

íåííÿ ³ ðîçñëàáëåííÿ ì’ÿç³â òàçî-
âîãî äíà), öå á³ëüøå æ³íî÷³ øòóêè. 
Àëå ë³êàð³ ¿õ ðåêîìåíäóþòü ³ ÷îëî-
â³êàì, ùîá ï³äòðèìóâàòè ñå÷îâèé 
ì³õóð, ïðÿìó êèøêó òà ïðîñòàòó. Ç 
â³êîì ³ õëîï÷èêè ìîæóòü â³ä÷óâàòè 
îñëàáëåííÿ ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà.

Íà äóìêó ë³êàð³â, ïîñëàáëåííÿ 
ì’ÿç³â òàçîâîãî äíà òàêîæ âèêëè-
êàþòü ä³àáåò, ã³ïåðàêòèâíèé ñå÷î-
âèé ì³õóð ³ õ³ðóðã³÷íå âèäàëåííÿ 
ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè.

Ïðàöþâàòè ³íòèìíèìè ì’ÿçàìè 
ðåêîìåíäóþòü ÷îëîâ³êàì òàêîæ 
äëÿ ïîêðàùåííÿ ñåêñóàëüíî¿ 
ôóíêö³¿ ³ äëÿ ïðîô³ëàêòèêó ðàêó.

— Îñîáèñòî ÿ ¿õ ðåêîìåíäóþ, 
êîëè â ïàö³ºíòà áóëà ïðîâåäåíà 
ÿêàñü îïåðàö³ÿ íà óðåòð³ ³ â íüî-
ãî º ñòðåñîâå íåòðèìàííÿ ñå÷³ — 
îò òîä³ öÿ øòóêà ïðàöþº, — ãî-
âîðèòü Ðóñëàí Öåðêîâíþê. — Ö³ 
âïðàâè âïëèâàþòü íà ñô³íêòåð, 
íà óòðèìàííÿ ñå÷³, àëå íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü, ÿê³ á ðåêîìåíäóâàëè 
âïðàâè Êåãåëÿ äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
ðàêó ïðîñòàòè, íå ³ñíóº.

Чоловікам варто проходити раз 
на рік наступні дослідження:

ДО 40 РОКІВ:
 консультацію терапевта
 консультацію уролога
 стоматолога
 УЗД (нирки, передміхурова за-
лоза, сечовий міхур, калитка)
 УЗД внутрішніх органів та щито-
подібної залози
 забір урогенітальних мазків 
(ІПСШ)
 флюорографія
 ЕКГ

 ЗАК (загальний аналіз крові)
 ЗАС (загальний аналіз сечі)
 Біохімічне дослідження крові 
(креатинін, сечовина, білірубін, 
АСТ, АЛТ, глюкоза)
 коагулограма
 маркери вірусних гепатитів В і С.

ПІСЛЯ 40 РОКІВ:
 Всі вище перераховані дослі-
дження +
 PSA (простатспецифічний антиген)
 ліпідограма
 колоноскопія (раз на 5 років, 
якщо були випадки раку кишків-

ника у сім’ї, то віднімаємо 10 ро-
ків (наприклад, помер у 50 років, 
то робимо в 40)
 фіброгастродуоденоскопія 
(1 раз на 3 роки)
Якщо є скарги, треба звертатися 
швидше. Також, якщо є хронічні 
захворювання і ви знаходитесь 
на обліку у свого спеціаліста (на-
приклад, кардіолога гематолога і 
т. д.), то потрібно дотримуватися 
рекомендацій спеціалістів. Якщо 
ви змінили сексуального партнера, 
варто здати мазки на інфекції, що 
передаються статевим шляхом.

Сheck up для чоловіків

— Немає конкретного рецепта для чоловіків. Здоровий 
спосіб життя, здорове харчування — дорівнює чоловіче 
здоров’я, — говорить лікар-уролог Руслан Церковнюк
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Ãðèãà òàêîæ çàóâàæèëà, ùî 
ó á³ëüøîñò³ ïóíêò³â áóëî ìàéæå 
âñå, ùî çàäåêëàðîâàíå âëàäîþ — 
ãàðÿ÷³ íàïî¿, îá³ãð³â, ï³äçàðÿäêà 
ãàäæåò³â, ³íòåðíåò.

— À â øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 2 º íà-
â³òü êàðèìàòè, ùîá ëþäè ìîãëè 

ïîëåæàòè, — êàæå Ãðèãà. — Ùîäî 
íåäîë³ê³â — âîíè º. Íàïðèêëàä, 
ó øêîë³ ¹ 15 íå áóëî âçàãàë³ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè òà ÷àéíèê³â. Ïåð-
ñîíàë çàêëàäó íàñ çàïåâíÿâ, ùî 
ö³ ÷àéíèêè â íèõ º, ïðîñòî ¿õ 
ïåðåíåñëè. Àëå ìè öüîãî íà ì³ñö³ 
íå ïîáà÷èëè.

Òàêîæ àêòèâ³ñòè ñòàëè ñâ³ä-

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334

Ó íåä³ëþ, 4 ãðóä-
íÿ, æóðíàë³ñò òà 

àêòèâ³ñòè ïåðåâ³ðèëè äåâ’ÿòü 
«Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³» ó Â³ííèö³.

Óñå çàÿâëåíå âëàäîþ — îá³ãð³â, 
ï³äçàðÿäêà ãàäæåò³â, ãàðÿ÷³ íàïî¿ 
òà ïåðåêóñ, ï³äêëþ÷åííÿ äî ³í-
òåðíåòó — º â íàÿâíîñò³. Îäíàê ö³ 
ïóíêòè âëàøòîâàí³ íå áåç ì³íóñ³â.

— Íàøà ïåðåâ³ðêà íîñèëà ìî-
í³òîðèíãîâèé, ðåêîìåíäàö³éíèé 
õàðàêòåð. Ùîá ëþäè, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü çà îðãàí³çàö³þ ³ ðîáîòó 
ïóíêò³â, âæå çàðàç óñóíóëè íåäî-
ë³êè. À íå òîä³, êîëè, íå äàé 
Áîæå, íàñòàíå áëåêàóò ³ äî öèõ 
ïóíêò³â ïî÷íóòü ïðèõîäèòè äå-
ñÿòêè, ñîòí³ â³ííè÷àí, — ðîçêàçàâ 
æóðíàë³ñò Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.

Òî ùî ïîêàçàëà íåçàëåæíà ïå-
ðåâ³ðêà?

«СВІТЛО У БУДИНКАХ Є, НЕМА 
ЧОГО ТУТ СИДІТИ»

Ôàõ³âö³ â³äâ³äàëè ï’ÿòü øê³ë, 
äâà ï³äë³òêîâèõ êëóáè, á³áë³îòå-

êó òà ìîá³ëüíèé ïóíêò ó íàìåò³ 
ÄÑÍÑ. Çâåðòàëè óâàãó, ÿê íà íà-
÷èííÿ öèõ «Ïóíêò³â íåçëàìíîñ-
ò³», òàê ³ íà ¿õíþ äîñòóïí³ñòü äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

— Á³ëüøà ÷àñòèíà îãëÿíóòèõ 
íàìè îá’ºêò³â ï³äãîòîâëåíà äî-
áðå. ª âñå, ùîá ç³ãð³òèñÿ, ï³ä-
çàðÿäèòè ãàäæåòè, ï³ä’ºäíàòèñÿ 
äî ³íòåðíåòó. Íåäîë³êè áóëè — 
â îäíîìó ç ïóíêò³â áóëà àïòå÷êà ç 
ïðîòåðì³íîâàíèìè ë³êàìè; â ³í-
øîìó — íå áóëî çàïàñ³â ïèòíî¿ 
âîäè; â êîãîñü íå áóëî çàïàñ³â 
òåõí³÷íî¿ âîäè, — ðîçïîâ³â ïðî 
ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè æóðíàë³ñò 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ùå ïî-
òð³áíî ïîïðàöþâàòè ç íàâ³ãàö³-
ºþ. Äëÿ ïðèêëàäó, áàíåð «Ïóíê-
òó íåçëàìíîñò³» â øêîë³-ã³ìíà-
ç³¿ ¹2 çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ âõîäó 
ó âíóòð³øíüîìó ïîäâ³ð’¿, ÿêèé 
çàêðèòèé. Â³äêðèòèì âèÿâèâñÿ 
öåíòðàëüíèé âõ³ä äî çàêëàäó. 
À òàì âèâ³ñêè ïðî «Ïóíêò íå-
çëàìíîñò³» íå áóëî. Òîìó åëå-
ìåíòàðíî ìîæíà äîäàòè ñòð³ëêó ³ 
âêàçàòè íàïðÿìîê, ÿê ïîòðàïèòè 
äî ïðèì³ùåííÿ.

Ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà Þë³ÿ 

ЯКІ НЕДОЛІКИ У ВІННИЦЬКИХ 
«ПУНКТІВ НЕЗЛАМНОСТІ»?
Моніторинг  Після того, як росіяни 
обстріляли нашу енергоінфраструктуру, 
у місті почали ставити «Пункти 
незламності». Вони вже зараз 
забезпечують потребу в підзарядці 
гаджетів, тут можна зігрітися та 
під’єднатися до інтернету. А чи повністю ці 
пункти готові до роботи? Група активістів 
із нашим журналістом це перевірили

êàìè íåïðèºìíî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà 
ñòàëàñÿ ó øêîë³ ¹ 15:

— Òðè æ³íêè ïîâàæíîãî 
â³êó íàì ïîñêàðæèëèñÿ, ùî 
¿õ íå ïóñòèëè â öåé øê³ëüíèé 
«Ïóíêò íåçëàìíîñò³». Áàáóñ³ 
õîò³ëè ç³ãð³òèñü òà ïîïèòè ÷àþ. 
À ¿ì ïîêàçàëè íà âèõ³ä, ìîâ-
ëÿâ, «º ñâ³òëî ó áóäèíêàõ, íåìà 
÷îãî â øêîë³ ñèä³òè», — êàæå 
Þë³ÿ Ãðèãà. — Íå çíàþ, ùî öå 
áóëî — ëþäñüêèé ôàêòîð, âòîìà. 
Àëå õîò³ëîñÿ á, ùîá ó ãîäèíè ðî-
áîòè öèõ «Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³» 
ïîä³áíèõ â³äìîâ äëÿ â³ííè÷àí 
íå ³ñíóâàëî. Íà ùàñòÿ, öèõ òðüîõ 
æ³íîê ïðèõèñòèëè â ³íøîìó 
ïóíêò³ îá³ãð³âó, ùî çíàõîäèâñÿ 
á³ëÿ «Ïðîçîðîãî îô³ñó» íà Êîñ-
ìîíàâò³â.

ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ПУНКТИ НЕДОСТУПНІ

À îò ùîäî äîñòóïíîñò³ äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, òî â öüî-
ìó ïðîâàëèëèñÿ âñ³ ïóíêòè, ÿê³ 
ïåðåâ³ðÿëè àêòèâ³ñòè. Ïðî öå 
æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³â ïðåäñòàâ-
íèê Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæåíîãî 
ç ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ó Â³-
ííèöüê³é ÎÄÀ Ðóñëàí ²ìåðåëë³.

— Ó æîäíîìó ç «Ïóíêò³â 
íåçëàìíîñò³» íåìàº òóàëåò³â, ÿê³ 
îáëàøòîâàí³ ï³ä ïîòðåáè ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Íàâ³òü ç ïàíäó-
ñàìè º çíà÷í³ ïðîáëåìè: íàïðè-
êëàä, ó øêîë³ ¹ 16 öå «ã³ðêà» ç 
âåëèêèì êóòîì íàõèëó, — êàæå 
²ìåðåëë³. — Ó ë³öå¿ ¹ 17 ìåíå 
çäèâóâàëî òå, ùî ïåðñîíàë çà-
êëàäó íå çíàº, äå â íèõ çíàõî-
äÿòüñÿ âîãíåãàñíèêè. À â ö³é 
øêîë³, íà ìî¿é ïàì’ÿò³, âæå äâ³÷³ 
ñïàëàõóâàëè ïîæåæ³.

Â³í ðîçêàçàâ ïðî ðåêîìåíäàö³¿, 

ÿê³ ëèøàâ êîæíîìó ç «Ïóíêò³â 
íåçëàìíîñò³».

— Òðåáà ïîñòàâèòè ñò³ëüö³-òóà-
ëåòè äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ç 
çîíàìè ïðèâàòíîñò³. Öå ìîæíà 
âïðîâàäèòè îïåðàòèâíî, íà öå 
íå ïîòð³áíî âèä³ëÿòè ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü ³ âèòðà÷àòè ÷àñ íà âèãî-
òîâëåííÿ ïðîºêò³â, — êàæå ïðåä-
ñòàâíèê Óðÿäîâîãî óïîâíîâàæå-
íîãî ç ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ. — Òàì, äå 
íåìàº ïàíäóñ³â, íà ìîþ äóìêó, 
âàðòî îáëàøòóâàòè àáî êíîïêó 
âèêëèêó ÷åðãîâîãî, àáî çàëèøè-
òè íîìåð òåëåôîíó ö³º¿ ëþäèíè. 
Ùîá ëþäèí³ íà â³çêó äîïîìîãëè 
çàéòè â «Ïóíêò íåçëàìíîñò³», 
ÿêùî íåìàº ïàíäóñ³â òà º ñõîäè.

Ðóñëàí ²ìåðåëë³ çâåðíóâ óâàãó 
íà ùå îäíó ïðîáëåìó: íà éîãî 
äóìêó, íåìàº àëãîðèòìó ä³é, ÿê 
äî «Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³» äî-
ñòàâëÿòè ëåæà÷èõ ëþäåé.

— Ìàº áóòè îáë³ê òàêèõ ëþ-
äåé, â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè, ÿê³ çà-
éìàòèìóòüñÿ ïåðåâåçåííÿì öèõ 
ëþäåé äî «Ïóíêò³â íåçëàìíîñò³», 
õòî íà ì³ñö³ áóäå çàáåçïå÷óâà-
òè ¿õí³ æèòòºâ³ ïîòðåáè. ² öåé 
àëãîðèòì ïîòð³áåí âæå çàðàç, 
à íå òîä³, êîëè ñòàíåòüñÿ íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ, — ï³äñóìóâàâ 
ïðåäñòàâíèê Óðÿäîâîãî óïîâíî-
âàæåíîãî ç ïðàâ îñ³á ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ Ðóñëàí 
²ìåðåëë³.

Виконком міськради 1 грудня 
схвалив порядок, за яким пра-
цюватимуть «Пункти незламності» 
у місті. Таких у нас розгорнуто 101.
Відтак, ці пункти працюватимуть 
із 8.00 до 22.00. Але почнуть 
працювати цілодобово, якщо 
станеться надзвичайна ситуація 
(тривала відсутність опалення, 
електропостачання, мобільного 
зв’язку, постачання води тощо) і 
на таку роботу буде розпоряджен-
ня від Вінницької ОВА.
Перебування людей у пункті 
не обмежено по часу. За потреби 

на місці чергуватимуть поліцей-
ські. І щоб комфортно було всім, 
службовці розробили правила 
поведінки у «Пунктах незлам-
ності».
У них можна: зігрітися (отрима-
ти ковдру, плед), випити гарячий 
напій, воду, розігріти їжу, прине-
сену з собою, зарядити гаджети, 
під’єднатися до інтернету, отри-
мати першу домедичну допомогу.
Необхідно при собі мати доку-
менти, що посвідчують особу. Їх 
пред’являєте на вимогу чергового 
по «Пункту незламності».

Правилами заборонено: «бро-
нювати» місце для знайомих чи 
близьких людей; обслуговування 
в неробочі години; розпивати ал-
коголь або бути в стані сп’яніння; 
палити (тютюн, електронні цигар-
ки); залишати без догляду дітей, 
віком до 14 років; підвищувати 
голос, вживати непристойні фра-
зи, показувати непристойні жести; 
самовільно вмикати/вимикати 
електроприлади, наявні у Пункті; 
самовільно ходити по службових 
приміщеннях Пункту; запалювати 
відкритий вогонь.

Що можна, а що заборонено у «Пунктах незламності»?

«Ó âñ³õ ïóíêòàõ 
íå îáëàøòîâàí³ 
òóàëåòè äëÿ ïîòðåá 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Öå íåñêëàäíî 
âèïðàâèòè»

Активісти перевірили дев’ять пунктів. Майже у всіх них є те, що заявлено владою, але 
подекуди не було запасів води, чайників та аптечки з простроченими ліками

ЩО ПРО ЦЕ ПИШУТЬ ЧИТАЧІ НА САЙТІ «20 ХВИЛИН» ТА У СОЦМЕРЕЖАХ (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

Наталія Чайнюк

Так можна просто ходити весь день від пункту до пункту (бо немає чим зайнятися 
на пенсії) пити чайок, їсти (хоча пункти створювалися лише для того, щоб люди 
могли пересидіти відсутність дуууже великого проміжку освітлення й опалення 
вдома, а не просто «ми гуляємо, то й зайдемо».Чули дзвін, та не знають, звідки 
він. Таке враження, що вчителі знову всім щось винні. З цією статтею ідіть на 
прийом до Моргунова й розкажіть йому про чайники, пандуси, туалети… і не за-
будьте прихопити з собою громадську організацію, з якою ви ходили по пунктах.

Наташа Перфилова

Дуже прикро, коли габзують всі наші старання якісь сторонні люди.

Марина Багулова

Я шокована. Учителі зранку ведуть уроки, а з 17.00 до 22.00 чергують безкоштов-
но(!!!) у пункті, потім їдуть на таксі додому, і нікому не цікаво, з ким зараз їхні малі 
діти. А ви питали, за чий кошт чай куплений? Я пишу, бо зараз ходять розмови, що 
тим, хто чергує в пункті незламності, консерви дають, тож немає чого скаржитися. 
Але дивує, що питання знову до тих бідних вчителів. Справді, чого це вони туалетів 
не поробили? Дивні, правда?

Svitlana Postemska

Хто там чергує? Я якось зайшла просто глянути, що воно з себе представляє той 
пункт, то мені з порога сказали, чого приперлась. То лиш заради піару працює!

Тетяна Семененко

В нашому місті ще не та ситуація, що вже бігти і пити чай та їсти пряники на халяву. 
Привикли ще тільки дзвін, а вони вже перші тут як тут.

Віктор Піхур

Бажано, щоб хоч один пункт в мікрорайоні працював цілодобово. Чомусь всі 
забули про людей без певного місця проживання. В минулі роки вони були.

Ирина Кучерина

Так, пункти мають бути готові, це зрозуміло, але яка потреба зараз туди пхатися? 
Бабусі від скуки вирішили чайку попити? Стоячи в черзі, почула розмову родини, 
дослівно: вони теж вирішили на халяву попити чаю з печивом. А що будемо 
робити далі, коли такі ентузіасти все з’їдять і вип’ють?

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Кубки в Австрії
 Êîìàíäè êëóáó «Â³-

ííèöüê³ âîâêè», ÿê³ ñêëàëè 
îñíîâó çá³ðíèõ Óêðà¿íè ç 
ôëàã-ôóòáîëó (áåçêîíòàê-
òíèé ð³çíîâèä àìåðèêàíñüêî-
ãî ôóòáîëó), ñòàëè ó÷àñíè-
êàìè New Generation Bowl 
ó Â³äí³ (Àâñòð³ÿ). Âñ³ â³ííè-
÷àíè ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó ç³ 
çäîáóòêàìè. Çá³ðíà U-15 âè-
áîðîëà ñð³áíèé êóáîê òóðí³-
ðó, à êîìàíäà U-17 îòðèìàëà 
áðîíçó.

New Generation Bowl — 
ì³æíàðîäíèé òóðí³ð çá³ðíèõ 
ç àìåðèêàíñüêîãî òà ôëàã-
ôóòáîëó. Öüîãî ðîêó éîãî 
áóëî ïðîâåäåíî âïåðøå ï³ñëÿ 
äâîð³÷íî¿ ïåðåðâè, ïîâ’ÿçàíî¿ 
³ç êîðîíàâ³ðóñîì. ²ãðè â³äáó-
âàëèñü ó ï’ÿòè â³êîâèõ ãðó-
ïàõ. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 
300 þíàê³â òà ä³â÷àò ³ç øåñòè 
êðà¿í.

Перемоги у 
Хмельни цькому
 Ô³í³øóâàâ Êóáîê ãîëî-

âè Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Äèíàìî» 
Óêðà¿íè ç äçþäî ñåðåä þíàê³â. 
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 âèáîðîëè çîëîòî, 
äâà ñð³áëà òà ÷îòèðè áðîíçè. 
×åìï³îíîì ñòàâ Âîëîäèìèð 
Äí³ïðîâñüêèé (âàãîâà êàòåãî-
ð³ÿ 42 êã).

Ó Êóáêó áðàëè ó÷àñòü ñ³ì 
êîìàíä — ³ç Â³ííèö³, Õìåëü-
íèöüêîãî, Ð³âíîãî, Æèòîìè-
ðà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Òåð-
íîïîëÿ ³ Êèºâà.

Дострибнули 
до медалей
 Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 

ñïîðòøêîëè ¹ 3 âèáîðîëè 
ìåäàë³ ó Êèºâ³ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè. Îëåêñàíäð Êîâòà-
íþê çäîáóâ ñð³áëî íà òðèìå-
òðîâîìó òðàìïë³í³ ñåðåä þíà-
ê³â ãðóïè «Ñ». Ó ö³é æå ãðóï³, 
àëå â ñèíõðîííèõ ñòðèáêàõ ³ç 
âèøêè Îëåêñàíäð Êîâòàíþê 
òà Îñòàï Ðèá÷åíêî âèáîðîëè 
áðîíçó.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск № 37 (1233)
Двоваріантні задачі-блоки на кооперативний мат.

Задача № 2921–2924

М. Пархоменко (Вінниця) (Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:

Газета RIA № 48 від 30 листопада 2022 року

Задача №2917
I. 1. Ta6! Cc7  2. Ta7 Tb8x;
II. 1. Tc8! Cb6  2. Tb8 Ta7x - правильні мати. 

Задача №2918
I. 1. Tg8! Tf7+  2. Kph8 Th7x;
II. 1. Kph6! Kpf5  2. Kph5 T:h8x - правильні мати.

Задача №2919
I. 1. Kpa4! Kpa2  2. c3 b3x;
II. 1. c3! Tc4  2. c2 Tb4x.

Задача №2920
I. 1. Kpf2! Tf4+  2. Kpg1 Tf1x;
II. 1. Cg1! Te3+  2. Kph2 Th3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè â³ä-
áóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôð³-
ôàéòó. Íàãàäàºìî, öå óêðà¿í-
ñüêèé ð³çíîâèä çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ.

Çìàãàííÿ ïðîéøëè ó Õìåëü-
íèöüêîìó. Çàãàëîì ó íèõ âçÿëè 
ó÷àñòü áëèçüêî 390 á³éö³â. Â³-
ííèöüêó ôåäåðàö³þ ïðåäñòàâëÿëè 
12 ñïîðòñìåí³â, âèõîâàíö³â êëóá³â 
«Îð³îí», «Òîðà-Êà³» ³ «SFS».

Êîíêóðåíö³ÿ íà ÷åìï³îíà-
ò³ áóëà íàäçâè÷àéíî âèñîêîþ. 
Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ïåðå-
ðâó ó òðåíóâàëüíîìó ïðîöåñ³, 
â³äñóòí³ñòü îô³ö³éíèõ ïðîì³æ-
íèõ çìàãàíü ³ áðàê íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çáîð³â, â³ííèöüê³ 
ñïîðòñìåíè ïîêàçàëè íåïîãàíèé 
ðåçóëüòàò. Âîíè çàãàëîì çäîáóëè 
â³ñ³ì áðîíçîâèõ íàãîðîä.

Çîêðåìà, ïðèçåðàìè ñòàëè 
Îëåêñ³é Øìèãóí (ÑÊ «Îð³îí», â³-
êîâà ãðóïà 10-12 ðîê³â, âàãîâà êà-
òåãîð³ÿ äî 32 êã), Ðîìàí Øòåëüìàõ 
(«Îð³îí», 13-15 ðîê³â, äî 52 êã), 
Ìàêñèì Ëåãêîâ (SFS, 13-15 ðîê³â, 
äî 63 êã), Àðòåì Æóêîâ («Îð³îí», 
13-15 ðîê³â, äî 63 êã), Êîñòÿí-
òèí Ãîðîáåöü («Òîðà-Êà³», 16-
18 ðîê³â, äî 69 êã), Àðòåì Ìà-
çóð («Òîðà-Êà³», ïîíàä 19 ðîê³â, 
äî 74 êã), Îëåã Ìàçóð («Òîðà-Êà³», 
ïîíàä 19 ðîê³â, äî 69 êã), Àíäð³é 
Äàâèäþê (SFS, ïîíàä 19 ðîê³â, 
äî 79 êã).

— Âåëèêà ïîäÿêà êîëåêòèâó 
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôð³-
ôàéòó çà òå, ùî âîíà ñïðîìîãëàñÿ 
ïðîâåñòè ÷åìï³îíàò íà ã³äíîìó 
ð³âí³, íåçâàæàþ÷è íà ñèòóàö³þ 
â êðà¿í³. Çàðàç áàãàòî íàøèõ ôð³-
ôàéòåð³â ïåðåáóâàþòü íà ôðîíò³, 
çàõèùàþòü Áàòüê³âùèíó. Âîä-

Медалі вінницьких фрі-файтерів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, RIA, (098)8591459

Îðãàí³çàòîðîì Êóáêà âèñòó-
ïèëà ôóòáîëüíà àñîö³àö³ÿ ñòó-
äåíò³â îáëàñò³. Çìàãàííÿ ïðî-
éøëè çà ï³äòðèìêè îáëàñíî¿ 
Àñîö³àö³¿ ôóòáîëó, Ñïîðòèâíî¿ 
ñï³ëêè ñòóäåíò³â Óêðà¿íè ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ òà Àñîö³àö³¿ 
ôóòçàëó îáëàñò³.

— Ðîçâèâàòèìåìî âñ³ âèäè 
ôóòçàëó ³ ì³í³ôóòáîëó: ñòóäåíò-
ñüêèé, æ³íî÷èé, äèòÿ÷î-þíàöü-
êèé, âåòåðàíñüêèé. Ïðîâåäåííÿ 
çìàãàíü ñåðåä ñòóäåíò³â º äóæå 
âàæëèâèì. Òàêèì ÷èíîì áàãà-
òî ìîëîäèõ ãðàâö³â ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ñïîðòøêîëè ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè ñâîþ 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó, — ñêàçàâ ãî-
ëîâà Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ Þð³é Ìàêñèìåíêî.

Ïàâëî Ôîðìàíþê íåùîäàâ-
íî î÷îëèâ ôóòáîëüíó Àñîö³àö³þ 
ñòóäåíò³â îáëàñò³. Ìàº áàãàòî 
ïëàí³â ³ç ðîçâèòêó ñòóäåíò-
ñüêîãî ôóòáîëó, ì³í³ôóòáîëó ³ 
ôóòçàëó.

— Ïðîâåäåííÿ ñòóäåíòñüêîãî 
Êóáêà ç ì³í³ôóòáîëó áóëî ìî¿ì 
ïåðøèì ðåàë³çîâàíèì çàäóìîì. 
Íàäàë³ ïëàíóºìî îáëàñí³ çìà-
ãàííÿ ñåðåä ñòóäåíò³â ³ç ôóòçàëó 
³ âåëèêîãî ôóòáîëó. Çà ¿õí³ìè 
ðåçóëüòàòàìè ôîðìóâàòèìåìî 
çá³ðí³ îáëàñò³. Âîñåíè íàñòóï-
íîãî ðîêó âîíè ñòàðòóâàòèìóòü 
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³, — 
ðîçïîâ³â Ïàâëî Ôîðìàíþê.

ГАРНИЙ НАСТРІЙ ВІД СПОРТУ
Ó÷àñíèêè îòðèìóâàëè çàäî-

âîëåííÿ â³ä ì³í³ôóòáîëüíèõ áà-
òàë³é. Ïðè÷îìó íåçàëåæíî â³ä 
ñâî¿õ ðåçóëüòàò³â. Ãðàâåöü êî-

ìàíäè Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ñòóñà Ðîìàí 
Êóëü÷èöüêèé ðàí³øå âèñòóïàâ 
çà â³ííèöüêó «Íèâó» U-19 (ñå-
ðåä þíàê³â äî 19 ðîê³â), à çàðàç 
ðåãóëÿðíî ôóòáîëîì íå çàéìà-
ºòüñÿ. Õî÷à ï³ñëÿ â³éíè Ðîìàí 
áóäå ïðîáóâàòè ïðîäîâæóâàòè 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó.

— Ìè ïðîãðàëè âñ³ ìàò÷³. 
Íà òóðí³ð ç³áðàëèñÿ, àáè îòðè-
ìàòè çàäîâîëåííÿ ³ ãàðíèé íà-
ñòð³é â³ä ñïîðòó, ùîá çóñòð³òèñÿ 
ç³ çíàéîìèìè. Óðîê³â ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ â íàøîìó óí³âåðñè-
òåò³ íåìàº, áî çàíÿòòÿ òðèâà-
þòü îíëàéí, — ãîâîðèòü Ðîìàí 
Êóëü÷èöüêèé.

— Íàì íå ïîùàñòèëî ñüîãîäí³ 
ï³äíÿòèñÿ íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè. 
Ðàí³øå ÿ âèñòóïàâ çà «Íèâó» 
U-19. Íèí³ ôóòáîëüíà êàð’ºðà 
â³ä³éøëà íà äðóãèé ïëàí, á³ëüøå 
ö³êàâèòü íàâ÷àííÿ. Àëå â òóð-
í³ðàõ ñåðåä ñòóäåíò³â áðàòèìó 
ó÷àñòü çàëþáêè. Âîíè äîïîìàãà-
þòü â³äâîë³êòèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ 
äóìîê, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³éíîþ, — 
ñêàçàâ êàï³òàí çá³ðíî¿ Â³ííèöü-
êîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ²ëëÿ Ìàðòèíîâ.

РІВНІ ПОЄДИНКИ
Çàãàëîì çà ìåäàë³ çìàãàëèñÿ 

ø³ñòü êîëåêòèâ³â. Âîíè áóëè 

ГРАВЕЦЬ «НИВИ» СТАВ 
НАЙКРАЩИМ ТРЕНЕРОМ
Мініфутбол  У Вінниці фінішував Кубок 
області з мініфутболу серед студентських 
команд. Він тривав два дні на майданчиках 
спорткомплексу «Нива». Грали просто неба. 
Легкий морозець не заважав справжній 
чоловічій боротьбі. Гравці наголошували, 
що для футболу немає поганої погоди!

ðîçáèò³ íà äâ³ ãðóïè, äå ãðàëè 
çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ. ×îòèðè 
íàéêðàùèõ êîìàíäè âèéøëè 
äî ïëåé-îôô.

Ó ïåðøîìó ï³âô³íàë³ çá³ðíà 
Â³ííèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðîãðàëà 
êîìàíä³ òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ³íñòèòóòó — 3:4. Â ³íøî-
ìó Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé 
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ïåðåãðàâ 
Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ — 
5:3.

Ó ïîºäèíêó çà áðîíçó êî-
ìàíäà ìåäóí³âåðñèòåòó çäîëàëà 
õàðê³â’ÿí — 4:3. À â íàïðóæåíî-
ìó ô³íàë³ çá³ðíà òîðãîâåëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó ïåðå-
ãðàëà ìåäóí³âåðñèòåò — 5:3.

Íàãîðîäæåííÿ ïðîâîäèëè ãî-
ëîâà Þð³é Ìàêñèìåíêî, Ïàâëî 
Ôîðìàíþê ³ ñïîðòèâíèé äèðåê-
òîð îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ ôóòáîëó 
²ãîð Ïàâëåíêî. Êîìàíäè-ïðè-
çåðè îòðèìàëè Êóáêè ³ ìåäà-
ë³. À âñ³ êîëåêòèâè, ÿê³ âçÿëè 
ó÷àñòü ó òóðí³ð³, — ïî äâà ôóò-
áîëüí³ ì’ÿ÷³ ó ïîäàðóíîê.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДЗНАКИ
Ñïåö³àëüíèìè íàãîðîäàìè áóëè 

â³äçíà÷åí³ ïåðåìîæö³ â ³íäèâ³äó-
àëüíèõ íîì³íàö³ÿõ. Íàéêðàùèì 
òðåíåðîì òóðí³ðó áóâ âèçíà-
íèé ä³þ÷èé ãðàâåöü â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè» ²âàí Ïåòðóê (ÂÍÌÓ). 
Îðãàí³çàòîðè ïîÿñíèëè ñâîº ð³-
øåííÿ â³ääàòè íàãîðîäó éîìó, 
à íå òðåíåðó ÷åìï³îí³â òèì, ùî 
çà ìåäóí³âåðñèòåò ãðàëè âèêëþ÷-
íî ôóòáîë³ñòè-àìàòîðè. Íà â³ä-
ì³íó â³ä éîãî êîíêóðåíò³â.

Íàéêðàùèì ãðàâöåì òóðí³ðó 
ñòàâ åêñãðàâåöü ïðîôåñ³îíàëüíî-
ãî ÔÊ «Íèâà» Äàíèëî Äðàáàòèé 
(ÂÒÅ²), íàéêðàùèì âîðîòàðåì — 
Ìàêñèì Áàéêîâ (ÕÍÓÂÑ), íàé-
êðàùèì áîìáàðäèðîì — Þð³é 
Çàãîðîäí³é (ÂÄÏÓ).

— Ó ô³íàë³ ÿ çàáèâ ì’ÿ÷ ³ â³ä-
äàâ òðè ãîëüîâ³ ïåðåäà÷³, â ï³â-
ô³íàë³ çðîáèâ õåò-òðèê. Ñàìå â³í 
áóâ íàéñêëàäí³øèì ïîºäèíêîì 
äëÿ íàñ. À âçàãàë³ íàø³é êîìàíä³ 
âäàëîñÿ âèãðàòè òóðí³ð çà ðàõó-
íîê äóõó ³ ïñèõîëîã³÷íîãî íàëà-
øòóâàííÿ íà áîðîòüáó, — ñêàçàâ 
Äàíèëî Äðàáàòèé.

íî÷àñ çìàãàííÿ òàêîæ ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè, àáè çáåð³ãàòè óñï³ø-
í³ òðàäèö³¿ ³ ï³äâèùóâàòè ð³âåíü 

ñïîðòñìåí³â, — ñêàçàâ ïðåçèäåíò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ôð³-ôàéòó Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Ó÷àñíèêè îòðèìóâàëè 
çàäîâîëåííÿ â³ä 
ì³í³ôóòáîëüíèõ 
áàòàë³é. Ïðè÷îìó 
íåçàëåæíî â³ä ñâî¿õ 
ðåçóëüòàò³â

Практично всі матчі проходили приблизно в рівній і 
напруженій боротьбі. Кубок області серед студентських 
команд виграли майбутні економісти

У змаганнях взяли участь близько 390 бійців. Вінницьку 
федерацію представляли 12 спортсменів. Вони загалом 
здобули вісім бронзових нагород
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Ñòâîðèëè òåàòð 
ó êâ³òí³ 2021-ãî 
íà áàç³ Êàëèí³â-
ñüêîãî òåõíîëîã³÷-

íîãî ôàõîâîãî êîëåäæó. Í³õòî 
íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè, ùî íîâîñòâî-
ðåíèé òâîð÷èé êîëåêòèâ êàðäè-
íàëüíî çì³íèòü æèòòÿ îäíîãî ç³ 
ñòóäåíò³â. Ïðî öå òðîõè çãîäîì.

— Ó íàøîìó êîëåäæ³ ïðàöþº 
ïðîôåñ³éíèé òåàòðàëüíèé ðå-
æèñåð, çàâäÿêè ¿¿ ³í³ö³àòèâ³ é 
àêòèâíîñò³ ìàºìî òåàòðàëüíèé 
êîëåêòèâ, — ðîçïîâ³â RIA â. î.
äèðåêòîðà Êàëèí³âñüêîãî òåõ-
íîëîã³÷íîãî ôàõîâîãî êîëåäæó 
Ðóñëàí Áóäÿê. — Äèðåêö³ÿ ï³ä-
òðèìàëà ³í³ö³àòèâó âæå òîìó, ùî 
ñòâîðþâàâñÿ òåàòð ïðîôåñ³îíàëîì, 
ïî-äðóãå, ñöåíà — öå îäíà ç ìîæ-
ëèâîñòåé äëÿ ñòóäåíò³â ðîçêðèòè 
ñâî¿ òàëàíòè ³ çä³áíîñò³. Äî òîãî æ 
òåàòð íåñå ó ñîá³ âèõîâíó ì³ñ³þ 
äëÿ ãëÿäà÷³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ, öå 
íàø³ ñòóäåíòè.

Äèðåêòîð êîëåäæó ïîçíàéîìèâ ç 
êåð³âíèöåþ òåàòðó «Ä³àëîã» Ñâ³ò-
ëàíîþ Ìàòâ³é÷óê.

Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðè ñòâî-
ðåíí³ òåàòðó ñòàâèëè çà ìåòó íà-
äàòè ìîæëèâ³ñòü ñòóäåíòàì ðîç-
âèâàòè ñâî¿ òàëàíòè ³ çä³áíîñò³, 
çîêðåìà, ó öàðèí³ òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà.

ДВА ФЕСТИВАЛІ — ДВІ 
НАГОРОДИ

— ª ñòóäåíòè îáäàðîâàí³, òàëà-
íîâèò³, àëå ¿ì í³äå ðîçêðèòè ñâî¿ 
òàëàíòè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³ò-
ëàíà. — ßêùî äèòèíà íàâ÷àëàñÿ 
â ñ³ëüñüê³é øêîë³, çðîçóì³ëî, â ñåë³ 
íåìà í³ Ïàëàöó ä³òåé ³ þíàöòâà, 
ÿê ó Â³ííèö³, íåìà ñòóä³é. Ïî ñîá³ 
çíàþ. ß òåæ çàê³í÷óâàëà øêîëó 
â ñåë³. ² òåæ æèëà ìð³ºþ ïîáóâàòè 
íà çàíÿòòÿõ ó òåàòðàëüíîìó ãóðòêó. 
Íå áóëî â íàñ òàêîãî.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ïàí³ 
Ñâ³òëàíà íàâ÷àëàñÿ ó Â³ííèöüêî-
ìó êîëåäæ³ ìèñòåöòâ ³ìåí³ Ëåîí-
òîâè÷à. Ïîò³ì ñòàëà ñòóäåíòêîþ 
Ð³âíåíñüêîãî äåðæàâíîãî ãóìàí³-
òàðíîãî óí³âåðñèòåòó. Îòðèìàëà 
äèïëîì òåàòðàëüíîãî ðåæèñåðà.

Ó êâ³òí³ 2021-ãî ó Êàëèí³âñüêî-
ìó êîëåäæ³ ç’ÿâèâñÿ ñòóäåíòñüêèé 
òåàòð. Äèðåêö³ÿ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó äàëà «çåëåíå ñâ³òëî» äëÿ 
ñòâîðåííÿ òâîð÷îãî êîëåêòèâó. 
Ïàí³ Ñâ³òëàíà êàæå, ùî áåçïî-
ñåðåäíþ äîïîìîãó íàäàâàëà çà-
ñòóïíèöÿ äèðåêòîðà êîëåäæó ç 
âèõîâíî¿ ðîáîòè Îëüãà Ïå÷åâèñòà.

— Ìè ç òàêèì åíòóç³àçìîì âçÿ-
ëèñÿ çà ðîáîòó, ùî ó êâ³òí³ ñòâî-
ðèëè òåàòð, à â ÷åðâí³ óæå ïî¿õàëè 
íà ñâ³é ïåðøèé ôåñòèâàëü ìîëî-
ä³æíèõ òåàòðàëüíèõ êîëåêòèâ³â 
«Îâàö³¿», ùî â³äáóâàâñÿ ó Òåðíî-
ïîë³, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèöÿ òåà-
òðó. — Âèáîðîëè ïåðøó íàãîðîäó. 
Æóð³ ïðèñóäèëî «Ä³àëîãó» äðóãå 
ì³ñöå çà âèñòàâó «Ðóäà ï’ºñà».

Ñï³âðîçìîâíèöÿ óòî÷íþº, ùî 

òàê øâèäêî ïîñòàâèòè ïåðøó âè-
ñòàâó ¿é âäàëîñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî 
öå áóëà ¿¿ äèïëîìíà ìàã³ñòåðñüêà 
ðîáîòà â óí³âåðñèòåò³. Âîíà óæå 
ïðàöþâàëà ç öèì ìàòåð³àëîì.

Ó æîâòí³ íèí³øíüîãî ðîêó 
«Ä³àëîã» áðàâ ó÷àñòü ó âîñüìîìó 
ôåñòèâàë³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà 
«Êîìîðà», ùî òðàäèö³éíî ïðîõî-
äèòü ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. 
Ïåðøå ì³ñöå çäîáóëè çà ïîêàçà-
íó âèñòàâó «Çàìàçóðà» çà ï’ºñîþ 
ßíóøà Ãëîâàöüêîãî.

Òåàòð òàêîæ áðàâ ó÷àñòü ó íèçö³ 
ôåñòèâàë³â, ùî â³äáóâàëèñÿ ó ôîð-
ìàò³ îíëàéí. Òåæ ìàþòü â³äçíàêè 
ç êîæíîãî ç íèõ.

Ñòàâëÿòü âèñòàâè íà ìîëîä³æíó 
òåìàòèêó.

Ñòóäåíòñüê³ àêòîðè ïèøàþòüñÿ 
òèì, ùî íà ñïåêòàêë³ ïðèõîäÿòü 
íå ò³ëüêè ò³, õòî íàâ÷àºòüñÿ ó êîëå-
äæ³. Ó çàë³ ìîæíà áà÷èòè ìåøêàí-
ö³â Êàëèí³âêè, ÿêèì ïîäîáàþòüñÿ 
òåàòðàëüí³ âèñòàâè.

Çàâäÿêè òàêîìó çàö³êàâëåííþ, 
¿õ ï³äòðèìóº Êàëèí³âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà.

— Íàøîìó òåàòðó äîïîìàãàº 
íå ò³ëüêè äèðåêö³ÿ êîëåäæó, 
ì³ñüêà ðàäà ô³íàíñóâàëà ïî¿çäêè 
íà çãàäàí³ ôåñòèâàë³ ó Òåðíîï³ëü 
³ Êàì’ÿíåöü, — ïðîäîâæóº êåð³â-
íèöÿ êîëåêòèâó. — Çàâäÿêè òàê³é 
ï³äòðèìö³ ìàºìî ìîæëèâ³ñòü çà-
êóïîâóâàòè ðåêâ³çèòè, êîñòþìè.

СЦЕНУ ОБЛАДНАЛИ В УКРИТТІ
Òàê ñòàëîñÿ, ùî äåáþòóâàâ «Ä³à-

ëîã» íå â ð³äíèõ ñò³íàõ, à â ÷óæîìó 
ì³ñò³. Ïðåì’ºðà â³äáóëàñÿ ó Òåð-
íîïîë³ íà çãàäàíîìó ôåñòèâàë³ 
«Îáð³¿». Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó 
âèñòàâó ïîêàçàëè â êîëåäæ³. Âò³ì, 
òðåáà áóëî ïîäáàòè ïðî áåçïåêó 
ãëÿäà÷³â. Äî öüîãî çîáîâ’ÿçóâàëè 
ñèãíàëè òðèâîãè, ùî ïåð³îäè÷íî 
çâó÷àëè ó ì³ñò³.

Â. î. äèðåêòîðà êîëåäæó Ðóñëàí 
Áóäÿê çàïðîïîíóâàâ îáëàäíàòè 
ñöåíó â óêðèòò³. Äðóæíî âçÿëè-
ñÿ çà ðîáîòó ³ îòðèìàëè ùå îäíó 
ìîæëèâ³ñòü — âèñòóïàòè íàâ³òü 
ï³ä ÷àñ ñèãíàë³â òðèâîãè.

— Íà ÷àñ ïðåì’ºðè ìè ìàëè 
äâ³ ñöåíè, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà 
Ìàòâ³é÷óê. — Îäíó ó íàø³é ãëÿ-
äàöüê³é çàë³, äå º 230 ì³ñöü, ³ äðóãó 
â óêðèòò³. Ç ïðåì’ºðîþ â êîëåäæ³ 
íàì ïîòàëàíèëî. Ïåðåä ïî÷àòêîì 
âèñòàâè ïðîëóíàâ ñèãíàë «Â³äá³é 
òðèâîãè», òîìó ìè âèéøëè íà ñöå-
íó ó ãëÿäàöüê³é çàë³. Ò³ëüêè çàê³í-
÷èëè âèñòóï, çíèêëî ñâ³òëî.

Íèí³ ó òåàòðàëüíîìó êîëåêòèâ³ 
15 àêòîð³â.

Òåàòð äëÿ íå¿ öå ÿê ñ³ì’ÿ. Ç³çíà-
ëàñÿ, ùî íàñîëîäæóºòüñÿ íå ò³ëüêè 
òèì, ÿê âîíè ãðàþòü íà ñöåí³. ¯é 
ïîäîáàºòüñÿ ñïîñòåð³ãàòè çà ñï³ëêó-
âàííÿì àêòîð³â ïîçà ñöåíîþ. Ñëó-
õàòè ¿õí³ äèñêóñ³¿, áà÷èòè, ÿê ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî æèòòÿ, äî ïîä³é ó êðà¿í³.

— ß ñïðàâä³ íàñîëîäæóþñÿ 
ñï³ëêóâàííÿì ç êîëåêòèâîì, ò³-
øóñÿ, êîëè ñïîñòåð³ãàþ çà íèìè, 
ðàä³þ ¿õí³ì óñï³õàì, íå âñå ìîæó 
ñëîâàìè ïåðåäàòè, àëå äëÿ ìåíå 

öå íåàáèÿêà ðàä³ñòü, — ç³çíàºòüñÿ 
Ñâ³òëàíà Ìàòâ³é÷óê.

Îäèí ç ó÷àñíèê³â ñòóäåíòñüêîãî 
òåàòðó, Ðîìàí Ñàâðàñü, âñòóïèâ 
íà íàâ÷àííÿ ó Ð³âíåíñüêèé äåð-
æàâíèé ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò. 
Íàâ÷àºòüñÿ íà êàôåäð³ ïðîôåñîðà 
Âîëîäèìèðà Áîãàòèðüîâà, ó÷åíè-
öåþ ÿêîãî ó ñâ³é ÷àñ áóëà êåð³â-
íèöÿ òåàòðó «Ä³àëîã» Ñâ³òëàíà 
Ìàòâ³é÷óê.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, Ðî-
ìàí áóâ ïåðøèé, õòî ïðèéøîâ çà-
ïèñàòèñÿ â àêòîðè íîâîñòâîðåíîãî 
òåàòðó.

Ðàä³þòü óñï³õó Ðîìàíà ò³, ç êèì 
â³í âèõîäèâ íà ñöåíó ó «Ä³àëîç³». 
Ñåðåä íèõ — Àíàñòàñ³ÿ Øåâ÷óê, 
Ñí³æàíà Êîíäðàòþê, Îëåêñàíäð 
Êîçÿð, ªâãåí³ÿ Ç³í÷åíêî, Ìàðèíà 
Ñàâ÷óê…

ЧОМУ «ДІАЛОГ»?
Íàçâà òåàòðó íàëåæèòü éîãî êå-

ð³âíèö³ Ñâ³òëàí³ Ìàòâ³é÷óê.
— ×îìó «Ä³àëîã»? — çàïèòóº. — 

Áî ìîëîäü, ç ÿêîþ ïðàöþºìî, ïî-
òðåáóº ñï³ëêóâàííÿ. Àëå íå â òà-
ê³é ôîðì³, êîëè ñòàðø³ ãîâîðÿòü, 
à ìîëîäø³ ò³ëüêè ñëóõàþòü. Ðîç-
ìîâà ìàº â³äáóâàòèñÿ â ä³àëîç³.

Íà ¿¿ äóìêó, ÿêáè ç ï³äðîñòà-
þ÷èì ïîêîë³ííÿì á³ëüøå ñï³ë-
êóâàëèñÿ, óíèêëè á áàãàòî ç òèõ 
ïðîáëåì, ùî ¿õ ìàºìî íèí³.

Ñàìå ïðî òàêèõ ï³äë³òê³â, ïî-
êèíóòèõ áàòüêàìè, éäåòüñÿ ó ¿õí³õ 
âèñòàâàõ. Í³-í³, ó áàãàòüîõ ³ç íèõ 
º áàòüêè, âîíè ð³çí³, àëå âîíè º. 
Íåìà ëèøå âçàºìîðîçóì³ííÿ ç 
ä³òüìè: äîðîñë³ ñàì³ ïî ñîá³, ç³ 
ñâî¿ìè êëîïîòàìè, à ä³òè…

«Я РОСЛА В СЕЛІ І МРІЯЛА 
ПРО ТЕАТРАЛЬНИЙ ГУРТОК»
Ентузіасти  Театральний колектив 
«Діалог» із Калинівки ще молодий, але вже 
з нагородами. Нині театр ставить вистави 
в укритті і має своїх шанувальників. Як і хто 
його створював?

Áóëè á ñåðöÿ â îäíèõ ³ äðó-
ãèõ á³ëüø â³äêðèò³, ñþæåò ï’ºñ, 
çà ÿêèìè òåàòð ïîñòàâèâ âèñòàâè, 
ìàâ áè çîâñ³ì ³íø³ ë³í³¿.

À ïîòð³áíî íåáàãàòî — ÷àñò³øå 
ñï³ëêóâàòèñÿ. Ñàìå íà öüîìó íà-
ïîëÿãàº êåð³âíèöÿ òåàòðó. Òîìó 
íàçâó ââàæàº âäàëîþ.

— ß ï³äòðèìóþ äóìêó ïðî òå, 
ùî òåàòð öå òðèáóíà, ç ÿêî¿ ìîæ-
íà ñêàçàòè âñå! — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ñâ³òëàíà ç íàãîëîñîì íà ñëîâ³ 

âñå. — Íàø òåàòð ïîðóøóº òåìè 
ïðî ïðîáëåìíèõ ä³òåé. Ïîêàçóº, 
÷îìó âîíè òàêèìè ñòàëè, ³ øóêàº 
âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿. Íàø³ âèñòàâè 
äàþòü ³íôîðìàö³þ äî ðîçäóì³â 
ãëÿäà÷åâ³.

Äóæå âàæëèâî, ùî íàñ ï³äòðèìà-
ëè. Íàñàìïåðåä äèðåêö³ÿ êîëåäæó. 
Áåç òàêî¿ ï³äòðèìêè, ÿêó ìàºìî, 
òåàòð íå â³äáóâñÿ á. À òå, ùî ì³ñü-
êðàäà äîïîìàãàº ô³íàíñîâî, öå òåæ 
çàñëóãîâóº íà îêðåìó ïîäÿêó.

На запитання, як глядачі дізнають-
ся про вистави, співрозмовниця 
каже, що це окрема тема розмови.
Нині такий час, що доводиться, як 
кажуть, маскуватися.
— Ми б інформували про це 
на сторінці коледжу, чи через афіші 
у місті, але ж не можна повідомля-

ти інформацію про те, де і коли 
збираються групи людей, у час 
війни це небезпечно, — зазначає 
керівниця театру. — Тому викорис-
товуємо метод, який у народі на-
зивають «сарафанне» радіо. Сту-
денти інформують про день і час 
вистави знайомих, рідних, друзів. 

Поки що таким чином виходимо 
із ситуації. Але ж війна закінчиться 
неодмінно нашою Перемогою. І 
тоді театр широко відчинить свої 
двері для загалу глядачів Калинів-
ки. А те, що у місті є немало лю-
бителів вистав, у цьому ми вже 
переконалися.

Про час вистави повідомляють через «сарафанне» радіо

Коли переглядаєш в You Tybe 
моно виставу Світлани Матвій-
чук, розумієш, чому їй потрібен 
театр. Тема вистави непроста — 
Голодомор. Називається «Голос 
тихої безодні». Слухаєш — і серце 

заходиться від хвилювання від 
почутого.
А ще вона має хист до поетичного 
слова. Підготувала і видала дві 
поетичні збірки. Обидві книги 
побачили світ у 2010 році.

Записала моновиставу, має дві збірки поезії

Ïåðøèé ôåñòèâàëü — 
³ ïåðøà íàãîðîäà.
Òåàòð «Ä³àëîã» 
çäîáóâ äðóãå ì³ñöå 
íà ôåñòèâàë³ «Îâàö³¿» 
ó Òåðíîïîë³

«Діалог» на фейстивалі молодих театральних колективів у Тернополі. Показували виставу 
«Руда п’єса», які підготували за два місяці, і отримали першу нагороду 

Два вчителя і два учні. Колись Світлана Матвійчук вчилась у 
Володимира Богатирьова. Тепер у нього вчиться її учень Роман 
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×îòèðè äí³ åêñïåäèö³ÿ ÃÎ 
«Óêðà¿íà ²íêîãí³òà» äîñë³äæóâà-
ëà ñòàðîäàâí³ õðåñòè ó ï³âäåííèõ 
ðàéîíàõ îáëàñò³. Îêðåìó óâàãó 
çâåðíóëè íà õðåñòè-ðîçï’ÿòòÿ — 
íàçâàëè ¿õ íåéìîâ³ðíèì êðàºç-
íàâ÷èì â³äêðèòòÿì.

Ìàíäð³âíèê, äîñë³äíèê, çà-
ñíîâíèê òà ãîëîâà ÃÎ «Óêðà¿-
íà ²íêîãí³òà» Ðîìàí Ìàëåíêîâ 
íàïèñàâ, ùî ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³¿ 
âîíè çä³éñíèëè ìàðøðóò ó ïî-
íàä 500 ê³ëîìåòð³â. Äîñë³äæóâà-
ëè êàì’ÿí³ õðåñòè, ðîçòàøîâàí³ 
ïåðåâàæíî íà êëàäîâèùàõ. Äåÿê³ 
ç íèõ ìîæíà áà÷èòè ïðè äîðîç³.

Ïîáóâàëè ó ñåëàõ Áàíäèø³â-
êà, Áóêàòèíêà, Äçèã³âêà, Ñò³íà, 
Îêñàí³âêà.

— ×îòèðè äí³ áåç çâ’ÿçêó, ÷àñ-
òèíó øëÿõó äîëàëè ïî ñí³ãó, àëå 
ìè ïîáà÷èëè íåéìîâ³ðí³ óêðà¿í-
ñüê³ øåäåâðè, — çàçíà÷èâ ïàí Ðî-
ìàí. — Íàéäàâí³øèé íàïèñ, ÿêèé 
çóñòð³ëè, äàòîâàíèé 1810 ðîêîì.

Íàéö³êàâ³ø³, íà äóìêó àêòè-

â³ñòà, áóëè õðåñòè-ðîçï’ÿòòÿ. 
ßê ñòâåðäæóº äîñë³äíèê, òàêîãî 
ð³âíÿ ìàéñòåðíîñò³ êàìåíîòåñ-
íîãî ìèñòåöòâà, ÿê íà õðåñòàõ-
ðîçï’ÿòòÿõ, ðàí³øå éîìó íå äî-
âîäèëîñÿ çóñòð³÷àòè.

Ôîòîãðàô³ÿ íå ïåðåäàº ò³º¿ 
âèòîí÷åíî¿ ðîáîòè, ÿêó ìîæíà 
ïîáà÷èòè áåçïîñåðåäíüî íà êàìå-
í³. Àëå é ïîáà÷åíå íà ñâ³òëèíàõ 
âðàæàº.

— Ùèðî êàæó÷è, íå â³ðèòüñÿ, 
ùî ïîáà÷åí³ õðåñòè-ðîçï’ÿòòÿ 
âèãîòîâëåí³ ðóêàìè ìàéñòð³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ðîìàí Ìàëåíêîâ. — 
Ùî çðîáèëè ¿õ íàø³ óêðà¿íñüê³ 
ìàéñòðè êàìåíÿð³.

Äîñë³äíèêè âèñëîâèëè ïîäÿêó 
ãðîìàä³ ñåëà Äçèã³âêà êîëèøíüî-
ãî ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Òóò ðîç-
÷èñòèëè ñòàðèé âåëèêèé öâèíòàð. 
Íàéäàâí³øèé íàïèñ íà íüîìó 
äàòîâàíèé 1810 ðîêîì.

Âîäíî÷àñ âîíè íåïðèºìíî âðà-
æåí³ òèì, ùî òàê³ øåäåâðè êàìå-
íîòåñíîãî ìèñòåöòâà íå ö³êàâëÿòü 
òèõ, õòî ïîêëèêàíèé îáåð³ãàòè 
òàê³ âèðîáè.

— ßê æå òàê, ùî òàê³ øåäåâðè 
íå º ïàì’ÿòêàìè äëÿ íàøî¿ äåð-
æàâè? — çàïèòóº Ðîìàí Ìàëåí-
êîâ. — Íåìà ä³ëà äåðæàâ³ äî øå-
äåâðàëüíèõ îá’ºêò³â ïàì’ÿò³.

Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà ìàº 
ñâî¿ ìàðêåðè — äåðåâ’ÿí³ õðà-
ìè òà êàì’ÿí³ õðåñòè. Îñòàíí³ 
çáåðåãëèñÿ íà óñ³õ åòí³÷íèõ òå-
ðèòîð³ÿõ.

Â³í íàãàäóº, ùî ó íàñ º íàä-
çâè÷àéíî ö³êàâà êíèãà «Êàì’ÿí³ 
õðåñòè Óêðà¿íè». Öå ôîë³àíò 
íà ïîíàä 800 ñòîð³íîê òåêñòó. 
Éîãî àâòîð äîêòîð ìèñòåöòâîç-
íàâñòâà Âàëåð³é Ìàëèíà.

— Êàì’ÿí³ õðåñòè, öå áàãàòîâ³-
êîâà ³ñòîð³ÿ ãîâîð³ííÿ êàì’ÿíèìè 
ôîðìàìè ö³ëîãî íàðîäó, — íà-
âîäèòü ñëîâà àâòîðà Ðîìàí Ìà-
ëåíêîâ. Òàêîæ íàãàäóº, ùî íàä 
êíèãîþ àâòîð ïðàöþâàâ 30 ðîê³â.

Íà ðîçïîâ³äü àêòèâ³ñò³â «Óêðà¿-
íà ²íêîãí³òà» â³äãóêíóëàñÿ ãîëîâà 
ÃÎ «ßìï³ëüùèíà Òóðèñòè÷íà» 
Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî: «Ñò³ëü-
êè íîâèõ â³äêðèòò³â äëÿ íàøîãî 
êðàþ! Ìàºìî âèçíàòè, ùî ìè 
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«Íîòàòêè ç Óêðà-
¿íè: 100 ðîê³â «Êî-
ëÿäêè äçâîí³â» — 
òàêà íàçâà íèí³ø-

íüîãî êîíöåðòó ó Êàðíåã³-Õîë. 
«Êîëÿäêîþ äçâîí³â» (Carol of the 
Bells) íàçèâàþòü ó ñâ³ò³ öåé ïîïó-
ëÿðíèé òâ³ð. Íà êîíöåðò³ íàãàäàëè 
àìåðèêàíöÿì, äå ñòâîðåíà ìåëîä³ÿ. 
Ðîçêàçàëè ïðî ¿¿ àâòîðà. Ìàëî õòî 
çíàº çà îêåàíîì, ùî íèì º íàø 
Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷.

Ïðèóðî÷èëè âèêîíàííÿ òâîðó 
100-ð³÷íîìó þâ³ëåþ ïðåì’ºðè 
«Ùåäðèêà» ó çàë³ Êàðíåã³-Õîë — 
5 æîâòíÿ 1922-ãî éîãî âèêîíàëà 
Óêðà¿íñüêà õîðîâà êàïåëà ï³ä îðó-
äîþ Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ.

ЗАСПІВАЛИ НА ВОКЗАЛІ 
АМЕРИКАНСЬКОГО МІСТА

Ó êîíöåðò³ âèñòóïàëè õîðîâ³ 
êîëåêòèâè ç Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷-
íî¿ Àìåðèêè — óêðà¿íñüêèé õîð 
«Äóìêà» ç Íüþ-Éîðêà, Óêðà¿íñüêà 
êàïåëà áàíäóðèñò³â, äèòÿ÷èé õîð 
«Ùåäðèê» ç Êèºâà. Ãëÿäà÷³ àïëî-
äóâàëè ñîë³ñòàì — îïåðí³é ñï³âà÷-
ö³ Äæàíàé Áðþããåð òà óêðà¿íñüê³é 
ôîëê-âèêîíàâèö³ Ìàð³÷ö³ Ìàð÷èê.

Äî ðå÷³, äèòÿ÷èé õîð «Ùåäðèê» 
ç Êèºâà ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Íüþ-
Éîðêà âèêîíàâ «Ùåäðèê» íà âîê-
çàë³. Àìåðèêàíö³, ÿêèì âäàëîñÿ 
ñòàòè ñâ³äêàìè âèñòóïó, çóñòð³ëè 
éîãî ùèðèìè îïëåñêàìè. Äëÿ íèõ 
öÿ ìåëîä³ÿ äîáðå çíàéîìà. Îñîáëè-

âî ÷àñòî âîíà çâó÷èòü íàïåðåäîäí³ 
Ð³çäâà.

ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî ëàñò³âî÷-
êè Ëåîíòîâè÷à äîëåò³ëè çà îêå-
àí? Ïðî öå íàïèñàíî áàãàòî. 
Ó 1918-ìó, êîëè Óêðà¿íà âèáîðîëà 
ñâîþ íåçàëåæí³ñòü, óðÿä ÓÍÐ â³ä-
ïðàâèâ ó êðà¿íè ªâðîïè é ÑØÀ 
êóëüòóðíèé äåñàíò — Óêðà¿íñüêó 
Ðåñïóáë³êàíñüêó êàïåëó ï³ä îðó-
äîþ Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ. Çðîáëå-
íî öå áóëî çà âêàç³âêîþ Ñèìîíà 
Ïåòëþðè. Àðòèñòè ïðåäñòàâèëè 
ñâ³òîâ³ êóëüòóðó ìîëîäî¿ êðà¿íè ³ 
ñàìó êðà¿íó. Ó òàêèé ñïîñ³á Óêðà-
¿íñüêà äåðæàâà óòâåðäæóâàëà ñâ³é 
³ì³äæ, ñïîä³âàþ÷èñü íà ï³äòðèìêó 
ºâðîïåéö³â. Ïðî ï³äòðèìêó ñóìíî 
çãàäóâàòè. Êðà¿íè òîä³øíüî¿ Àí-
òàíòè íå äîïîìîãëè Óêðà¿í³ â³ä-
ñòîÿòè ñâîþ íåçàëåæí³ñòü.

Íèí³ Ðîñ³ÿ çíîâó âäåðëàñÿ 
íà íàøó òåðèòîð³þ. Âò³ì, ñèòó-
àö³ÿ ç ï³äòðèìêîþ Óêðà¿íè êàð-
äèíàëüíî çì³íèëàñÿ ó ïîð³âíÿí-
í³ ç 1918-ì ðîêîì. Òîä³ óêðà¿íö³ 
âîþâàëè ç ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì 
çà ñâîþ íåçàëåæí³ñòü ³ íèí³, ÷åðåç 
ñòî ðîê³â, âîðîã ó íàñ òîé ñàìèé.

«Ùåäðèê» çðèâàâ îâàö³¿ ó Âàð-
øàâ³, Ïðàç³, Àìñòåðäàì³, Ïàðèæ³, 
Áðþññåë³, Ëîíäîí³, Æåíåâ³. Çàãà-
ëîì ïðîòÿãîì ìàéæå ï’ÿòè ðîê³â 
êàïåëà âèñòóïèëà ó 45 ì³ñòàõ äå-
ñÿòè çàðóá³æíèõ êðà¿í.

«BRAVO!» — НАПИСАЛА 
АЙСИДОРА ДУНКАН

Ñòî ðîê³â òîìó ºâðîïåéñüêà é 
àìåðèêàíñüêà ïðåñà â³äãóêíóëàñÿ 

íà ãàñòðîë³ Óêðà¿íñüêî¿ êàïåëè 
íèçêîþ ñõâàëüíèõ ïóáë³êàö³é.

Îñü ôðàãìåíòè ç íèõ:
«Öåé óêðà¿íñüêèé ãàøèø — 

íàéñîëîäøà ç îòðóò»; «Äî Óêðà-
¿íè ÿ áóâ ö³ëêîì áàéäóæèé, àëå 
òåïåð ÿ ëàäåí ñêð³çü â³äñòîþâàòè 
Ìèñòåöòâî ö³º¿ êðà¿íè»; «Æîäíà 
³íøà ïðîïàãàíäà íå ìîæå áóòè 
åôåêòèâí³øîþ äëÿ âèçíàííÿ 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿»; «ß ñï³âàþ, 
çíà÷èòü ïåðåìàãàþ»; «Íàé÷àñò³-
øå âèêëèêàëè «Ùåäðèê» íà á³ñ 
ó Í³äåðëàíäàõ».

Ó Ïàðèæ³ ï³ñëÿ âèñòóïó êàïå-
ëè äî àðòèñò³â çàéøëà Àéñèäîðà 
Äóíêàí. Çíàìåíèòà òàíö³âíèöÿ 
íàïèñàëà ó êíèç³ â³äãóê³â îäíå 
ñëîâî: «Bravo!»

Ó Íüþ-Éîðêó óêðà¿íö³ âèñòó-
ïàëè 5 æîâòíÿ 1922 ðîêó. Âò³ì, 
ó íàñ òðèâàëèé ÷àñ íàçèâàëè 

³íøó äàòó ïðåì’ºðè — 1921 ð³ê. 
Ïîìèëêó âèïðàâèëà â³ííè÷àíêà 
Ëàðèñà Ñåìåíêî. Äî ðå÷³, ñàìå 
âîíà ç³áðàëà áàãàòî ìàòåð³àëó 
ïðî ãàñòðîë³ Óêðà¿íñüêî¿ ðåñ-
ïóáë³êàíñüêî¿ êàïåëè. Çãîäîì ¿õ 
ìîæíà áóäå ïðî÷èòàòè ó êíèç³ 
ïàí³ Ëàðèñè.

ВИПРАВИЛА ПОМИЛКУ
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íå çãàäóâàëè 

ïðî êóëüòóðíî-äèïëîìàòè÷íèé 
äåñàíò, ÿêèé â³äáóâ çà êîðäîí ç 
³í³ö³àòèâè ³ çà ðîçïîðÿäæåííÿì 
Ñèìîíà Ïåòëþðè. Êîìóí³ñòè÷-
í³ ³äåîëîãè íàçèâàëè öå ïðîÿâîì 
óêðà¿íñüêîãî áóðæóàçíîãî íàö³-
îíàë³çìó. Ìîæíà áóëî îòðèìàòè 
ïîêàðàííÿ çà çãàäêó ïðî òèõ, õòî 
áîðîâñÿ çà íåçàëåæíó Óêðà¿íó.

Ïðî ãàñòðîë³ õîðó ï³ä îðóäîþ 

«ЩЕДРИК» ЗНОВУ ЗВУЧАВ 
У НЬЮ-ЙОРКУ, ЯК СТО РОКІВ ТОМУ
Різдво наближається  
У найбільшому залі Нью-Йорка — Карнегі-
Хол 4 грудня виконували «Щедрик» 
Миколи Леонтовича. Розповідаємо, 
чим викликаний такий концерт та як 
вінничанка виправила помилку прем’єри 
улюбленої багатьма колядки

Ïîìèëêó âèïðàâèëà 
â³ííè÷àíêà Ëàðèñà 
Ñåìåíêî. Çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëó êðàºçíàâ÷îãî 
ìóçåþ ðîçïîâ³äàº, ùî 
äàëîñÿ öå íåëåãêî

Îëåêñàíäðà Êîøèöÿ ó ïîâåí ãî-
ëîñ ïî÷àëè ãîâîðèòè ï³ñëÿ â³ä-
íîâëåííÿ íàøî¿ íåçàëåæíîñò³.

Íåâ³äîìî, õòî ïðèïóñòèâñÿ ïî-
ìèëêè ç äàòîþ ïðåì’ºðè «Ùåäðè-
êà» ó Íüþ-Éîðêó. ̄ ¿ ïîøèðþâàëè 
ó ïðåñ³, ë³òåðàòóð³… Ïðî öå ìîæ-
íà áóëî ïðî÷èòàòè ó ïîâàæíèõ 
âèäàííÿõ.

Ïîìèëêó âèïðàâèëà â³ííè÷àí-
êà Ëàðèñà Ñåìåíêî. Çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëó îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî 
ìóçåþ ðîçïîâ³äàº, ùî äàëîñÿ öå 
íåëåãêî.

Ïàí³ Ëàðèñà áàãàòî ðîê³â äî-
ñë³äæóº á³îãðàô³þ ³ òâîð÷³ñòü 
Ëåîíòîâè÷à. Ï³ä ÷àñ îäíîãî ç 
äîñë³äæåíü íàòðàïèëà íà äàòó 
ïðåì’ºðè, ùî â³äð³çíÿëàñÿ â³ä 
ïîøèðåíî¿ ðàí³øå. Éøëîñÿ ïðî 
âèñòóï íà ñöåí³ ó Íüþ-Éîðêó 
ó 1922, à íå 1921 ðîö³. Ïî÷à-
ëà ïðî öå ïèñàòè, àëå ïîòð³áí³ 
áóëè ïåðåêîíëèâ³ äîêàçè. Ñå-
ìåíêî çâåðíóëàñÿ äî çíàéîìèõ 
ó Íüþ-Éîðêó. Êàæå, ïîïðîñèëà 
¿õ â³äíàéòè ó á³áë³îòåö³ ìàòåð³àëè, 
ùî ñòîñóþòüñÿ òîä³øí³õ ãàñòðîë³â 
óêðà¿íñüêîãî êîëåêòèâó.

— Äÿêóþ ñâî¿ì çàîêåàíñüêèì 

êîëåãàì, ÿê³ äîïîìîãëè ï³äòâåð-
äèòè äàòó ïðåì’ºðè «Ùåäðèêà» 
ó Êàðíåã³-Õîë, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ëàðèñà. — Ó á³áë³îòåö³ çáåð³ãà-
ºòüñÿ íàäðóêîâàíà ïðîãðàìêà 
òîãî êîíöåðòó. Íàä³ñëàëè ìåí³ 
¿¿ ôîòîêîï³þ. Îòîæ, ìàºìî äî-
êóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ — 
íàø «Ùåäðèê» óïåðøå ïðî-
çâó÷àâ ó Íüþ-Éîðêó ó 1922-ó, 
à íå íà ð³ê ðàí³øå.

Íàãàäàºìî, ÷îìó «Ùåäðèê» 
Ëåîíòîâè÷à íàçèâàþòü «Êîëÿä-
êîþ äçâîí³â». Ñòàëîñÿ öå çàâäÿ-
êè àìåðèêàíñüêîìó êîìïîçèòîðó 
óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ Ïåòðó 
Â³ëüãîâñüêîìó. Ó 1936 ðîö³ â³í 
íàïèñàâ ê³ëüêà òåêñò³â íà ìåëî-
ä³þ Ëåîíòîâè÷à. Îäíà ç òèõ âåð-
ñ³é ìàëà íàçâó «Êîëÿäêà äçâîí³â».

Ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî â³äòîä³, 
à ¿¿ ñï³âàþòü, íàñï³âóþòü, ïåðå-
ñï³âóþòü äîòåïåð! ² öå çà óìîâè, 
ùî ó ìåëîä³¿ Ëåîíòîâè÷à ò³ëüêè 
÷îòèðè íîòè… ×îòèðè íîòè, à ¿õ 
íàñï³âóº òàê áàãàòî ëþäåé ó ñâ³ò³!

Ïðèºìíî ä³çíàòèñÿ, ùî ñüî-
ãîäí³ íà êîíöåðò³ ó Íüþ-Éîðêó 
àìåðèêàíöÿì íàãàäàþòü ³ì’ÿ êîì-
ïîçèòîðà ¿õ óëþáëåíî¿ ìåëîä³¿.

íå áåðåæåìî òà íå ö³íóºìî òå 
áàãàòñòâî, ùî íàì çàëèøèëè ïðà-
ùóðè. Êîæåí çíàê, êîæåí ñèìâîë 

ìàº ïåâíå çíà÷åííÿ. Óêðà¿íà ìàº 
ïîêàçàòè ñïàäùèíó ñâî¿õ ìàé-
ñòð³â ñâ³òîâ³».

Лариса Семенко досліджувала життя і творчість Миколи 
Леонтовича. Вона документально підтвердила дату прем’єри 
«Щедрика» у Нью-Йорку і виправила помилку

Роман Маленков з командою пройшов понад 
500 кілометрів. Досліджували кам’яні хрести на кладовищах
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Îêîïí³ ñâ³÷êè 
äîïîìàãàþòü â³é-
ñüêîâèì ç³ãð³òèñÿ, 
ìàòè ñâ³òëî òà íà-

â³òü ïðèãîòóâàòè ¿æó â ïîëüîâèõ 
óìîâàõ. Ãîðÿòü âîíè çíà÷íî äî-
âøå, í³æ çâè÷àéí³ ñâ³÷êè, ïðè-
áëèçíî ï’ÿòü ãîäèí.

Ó Â³ííèö³ òàê³ ñâ³÷êè ðîáëÿòü 
÷èìàëî âîëîíòåð³â, äîëó÷àþòü-
ñÿ äî ¿õíüîãî âèðîáíèöòâà ³ äî-
ðîñë³, ³ ä³òè. Ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
ê³ëüêà ³í³ö³àòèâ.

«З ЛЮБОВ’Ю ДО НАШИХ 
ДОРОГИХ ЗАХИСНИКІВ»

Ïîíàä 650 îêîïíèõ ñâ³÷îê 
äëÿ çàõèñíèê³â âèãîòîâèëà â³-
ííè÷àíêà Þë³ÿ Ñàìîëþê. Âñ³ 
ö³ ñâ³÷êè ð³çí³: âåëèê³, ìàëåíüê³, 
äîâãóâàò³, âèñîê³, íèçüê³, â æåð-
ñòÿíèõ áàíêàõ òà ôîëüãîâàíèõ 
ïîñóäèíàõ, àëå âñ³ çðîáëåí³ ç 
ëþáîâ’þ òà â³ðîþ ó ïåðåìîãó.

— Ðàí³øå ÿ ñóøèëà ñóõîô-
ðóêòè íà ôðîíò, àëå ¿õí³é ñåçîí 
çàê³í÷èâñÿ, ³ ÿ âèð³øèëà äîïî-
ìàãàòè ³íøèì ÷èíîì. Ä³çíàëàñÿ, 
ùî òàê³ ñâ³÷êè ïîòð³áí³ âî¿íàì, 
³ ïî÷àëà ðîáèòè. Ïåðøèé äåñÿ-
òîê çðîáèëà ç âîñêó, ÿêèé çíà-
éøëà â ñåáå âäîìà, — ðîçïîâ³äàº 
âîëîíòåðêà. — Äàë³ ÿ ðîçêàçàëà 
ñóñ³äàì, é âîíè ïî÷àëè çíîñèòè 
âñå, ùî ìàëè: áëÿøàíêè, ïàðà-
ô³í, íåäîïàëåí³ ñâ³÷êè. ª ëþäè, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ áäæîëÿðñòâîì, 
òî âîíè òåæ ïî÷àëè â³ñê ïðèíî-
ñèòè. Çàãàëîì, ñóñ³äè ï³äõîïèëè 
öþ ³í³ö³àòèâó.

Íàé÷àñò³øå ¿¿ îêîïí³ ñâ³÷êè 

¿äóòü íà Äîíåöüêèé íàïðÿìîê. 
Â³äïðàâëÿº íà ôðîíò äëÿ òèõ, 
õòî öüîãî ïîòðåáóº. Êàæå, ïðî-
öåñ âèãîòîâëåííÿ íå ñêëàäíèé, 
àëå ìîíîòîííèé.

— Îäèí äåíü ÿ ð³æó êàðòîí, 
íàñòóïíîãî äíÿ çàêðó÷óþ éîãî 
òà ðîçêëàäàþ ó áàíêè. Íà òðåò³é 
äåíü — çàëèâàþ îêîïí³ ñâ³÷êè, — 
êàæå â³ííè÷àíêà. — ßêùî îáè-
ðàòè ì³æ ïàðàô³íîì ³ âîñêîì, 
òî êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè â³ñê, 
áî ïàðàô³í âèä³ëÿº øê³äëèâ³ âè-
ïàðè ï³ä ÷àñ ãîð³ííÿ.

Çàðàç Þë³ÿ âèãîòîâëåííÿ ñâî¿õ 
ñâ³÷îê ï³äëàøòîâóº ï³ä âêëþ-
÷åííÿ ñâ³òëà.

— Çàìîâèëà 51 ê³ëîãðàì 
ïàëüìîâîãî âîñêó, öå ïîâí³ñòþ 
åêîëîã³÷íèé ïðîäóêò, — êàæå 
Þë³ÿ. — Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ âèãîòîâèòè ñò³ëüêè ñâ³÷îê, 
ñê³ëüêè âèéäå ç öüîãî ìàòåð³àëó. 
ß áóäó ðîáèòè îêîïí³ ñâ³÷êè, 
äîêè áóäå ç ÷îãî, ³ öå áóäå íåîá-
õ³äíî íàøèì â³éñüêîâèì.

Â³ííè÷àíêà ãîâîðèòü, ùî äî ¿¿ 
³í³ö³àòèâè ÷àñòî äîëó÷àþòüñÿ 
íåáàéäóæ³ ëþäè, ïåðåäàþ÷è 
ïàðàô³í, â³ñê ÷è êîøòè. Íàðà-
ç³ íîâó ïàðò³þ ïàðàô³íó âîíà 
çàìîâëÿòè íå áóäå, îäíàê âè 
ìîæåòå ñòåæèòè çà îíîâëåí-
íÿìè ³íôîðìàö³¿ íà ¿¿ ñòîð³íö³ 
ó ñîöìåðåæàõ, äå âîíà çâ³òóº 
ïðî çðîáëåíó ðîáîòó. Ïîñè-
ëàííÿ íà ñòîð³íêó: https://cutt.
ly/91ziRbo.

«НЕХАЙ ЦІ СВІЧКИ ЗІГРІЮТЬ І 
ТІЛО, І ДУШУ»

Íàøà æóðíàë³ñòêà Îëüãà Áî-
áðóñü ðàçîì ³ç êîëèøí³ìè áåç-
õàò÷åíêàìè òåæ îðãàí³çóâàëà âè-

ãîòîâëåííÿ îêîïíèõ ñâ³÷îê äëÿ 
â³éñüêîâèõ íà ïåðåäîâó. Îëüãà 
º ãîëîâîþ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «Öåíòð Ïðîì³íü íàä³¿», 
çà ï³äòðèìêè ÿêî¿ ä³º Áóäèíîê 
ï³äòðèìàíîãî ïðîæèâàííÿ äëÿ 
êîëèøí³õ áåçõàò÷åíê³â òà ëþäåé, 
ÿê³ ïîòðàïèëè ó ñêëàäí³ æèòòº-
â³ îáñòàâèíè. Ç ïî÷àòêó â³éíè 
ï³äîï³÷í³ Áóäèíêó íàä³¿ áðàëè 
àêòèâíó ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³.

— Ç ïî÷àòêîì ïîâíîìàñø-
òàáíîãî âòîðãíåííÿ íàøà ãðî-
ìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ äîëó÷èëà-
ñÿ äî «Õðèñòèÿíñüêî¿ ñëóæáè 
ïîðÿòóíêó», ³ ñòàëà ïàðòíåðîì 
ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Ìè â³äêðèëè íà-
ïðÿìîê â³éñüêîâîãî êàïåëàíñòâà 
ó ñï³âïðàö³ ç ðåë³ã³éíîþ ãðîìà-
äîþ «Ðàíêîâà ç³ðêà». Êîìàíäà ³ç 
ñåìè êàïåëàí³â ðàçîì ³ç ïîì³÷-
íèêàìè íàðàç³ îõîïëþº ÷îòèðè 

ï³äðîçä³ëè ó Çàïîð³çüê³é, Äîíå-
öüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñòÿõ 
òà ï³ä êîðäîíîì ç Á³ëîðóññþ, — 
ðîçïîâ³äàº Îëüãà. — Êîíòàêòóþ-
÷è ç ï³äðîçä³ëàìè, ìè çðîçóì³ëè, 
ùî ç ïî÷àòêîì õîëîä³â âèíèêëà 
ïîòðåáà â îêîïíèõ ñâ³÷êàõ.

Ðîáëÿòü ö³ ñâ³÷êè ï³äîï³÷-
í³ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âæå 
âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â, çà öåé 
÷àñ âèãîòîâèëè ïðèáëèçíî 
600 ñâ³÷îê.

— Òàêîæ ìè äîëó÷àºìîñÿ 
äî âèð³çêè êàðòîíó, ÿêèé ïî-
ò³ì â³äïðàâëÿºìî â³ííèöüêèì 
âîëîíòåðàì, ÿê³ òåæ ðîáëÿòü 
ñâ³÷êè, — êàæå âîëîíòåðêà. — 
Ìàòåð³àëè îòðèìóºìî â³ä íåáàé-
äóæèõ ëþäåé, àëå öüîãî âñå îäíî 
ìàëî. Ìè ïîòðåáóºìî ïàðàô³íó 
òà êîíñåðâíèõ áàíîê äëÿ âèãî-
òîâëåííÿ ñâ³÷îê.

Òàêîæ ìîæíà äîïîìîãòè ô³-

 «ДАРУЄМО ТЕПЛО ВІЙСЬКОВИМ» 
Підтримка ЗСУ  Бляшанки, 
гофрокартон, парафін та бажання 
допомогти — це все, що потрібно для 
виготовлення окопних свічок, які є 
надійним джерелом світла для наших 
захисників та захисниць

íàíñîâî. Êàðòêà äëÿ äîïîìî-
ãè: 4149499391041488 (Áîáðóñü 
Îëüãà Ïàâë³âíà). Ïðèçíà÷åííÿ 
ïëàòåæó: íà îêîïí³ ñâ³÷êè.

ДОЛУЧАЮТЬСЯ НАВІТЬ ДІТИ
Ó â³ííèöüêîìó VinSmart Öåí-

òð³ òàêîæ ä³º áëàãîä³éíà àêö³ÿ 
«Ïîäàðóé òåïëî», àáè ç³ãð³òè íà-
øèõ çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü, 
íàäàòè ìîæëèâ³ñòü âèïèòè òå-
ïëîãî ÷àþ íàâ³òü ó ïîëüîâèõ 
óìîâàõ.

«Çâè÷àéíà áëÿøàíêà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà äæåðåëî òåïëà, 
ÿê³ ä³òêè ñòàðàííî íàïîâíþâà-
ëè ñêðó÷åíèì ãîôðîêàðòîíîì, 
ïîêè íà ïëèò³ ðîçòîïëþâàâñÿ 
â³ñê. Êîæíó ñâ³÷êó ïîòð³áíî 
áóëî òðè÷³ çàëèòè âîñêîì, ùîá 
äîâøå ãîð³ëà. Òàêà ñâ³÷êà ïðè-

íîñèòü íå ò³ëüêè ñâ³òëî, à é òå-
ïëî, äî òîãî æ íå áî¿òüñÿ â³òðó. 
Çà äîïîìîãîþ îêîïíî¿ ñâ³÷êè 
ìîæíà é ç³ãð³òèñÿ, ³ ïðîñóøèòè 
îäÿã. Ùàñëèâ³ ä³òêè, àäæå âíå-
ñëè ñâîþ ÷àñòèíêó äîïîìîãè íà-
øèì çàõèñíèêàì», — êàæå îäíà 
ç ïåäàãîãèíü VinSmart Öåíòðó 
Îëåíà Áàá³é÷óê.

Äëÿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ ïðîñÿòü 
â³ííè÷àí ïîä³ëèòèñÿ ÷èñòèìè 
êîíñåðâíèìè áëÿøàíêàìè áåç 
íàë³ïîê òà çàëèøêàìè ñâ³÷îê, 
âîñêîì ÷è ïàðàô³íîì. Êàæóòü, 
áóäü-ÿêà ê³ëüê³ñòü ñòàíå â íàãîä³ 
³ äóæå äîïîìîæå ñïðàâ³.

Ïðèíåñòè ìîæíà ó áóäü-
ÿêèé VinSmart Öåíòð, ÿêèé íàé-
áëèæ÷å äî âàñ ðîçòàøîâàíèé àáî 
íà âóë. Ñîáîðíà, 91. Òåëåôîí: 
50–82–13.

«Îäèí äåíü ÿ ð³æó 
êàðòîí, íàñòóïíîãî 
äíÿ çàêðó÷óþ éîãî òà 
ðîçêëàäàþ ó áàíêè. Íà 
òðåò³é äåíü — çàëèâàþ 
îêîïí³ ñâ³÷êè» Долучаються до виготовлення окопних свічок навіть 

маленькі вінничани. У вінницькому VinSmart Центрі діє 
благодійна акція «Подаруй тепло»

РЕКЛАМА

505227
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ТЕАТР САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)
Ассо та Піаф 
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки 
7.12, поч. о 17.00 
Тев’є-Тевель 
Трагікомедія. 8.12, поч. о 18.00 
За двома зайцями 
Музична комедія. 9.12, поч. о 17.30 
Селфі зі Склерозом 
Мала сцена. Незвичайна комедія 
13.12, поч. о 17.30 
KVITKA 
Мала сцена. Пісня наяву й у снах 
14.12, поч. о 17.30 
У неділю рано зілля копала 
Романтична драма. 15.12, поч. о 17.30 
Ніч святого Валентина 
Фантазії на тему кохання. 16.12, поч. о 17.30 
Ромео і Джульєтта 
Мюзикл. 17.12, поч. о 17.30 

ТЕАТР ЛЯЛЬОК
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Хоробра Іляна 
Румунська казка. 10.12, поч. об 11.00 та 13.00 
Курочка Ряба 
Казка-комедія. 11.12, поч. об 11.00 та 13.00 

Cheev у Вінниці
Вперше у Вінниці! 10 
грудня у Feride Plaza 
відбудеться концерт 
співака Влада Чи-
жикова, відомого під 
творчим псевдонімом 
CHEEV!!!
Це буде концерт 

«CHEEV» + Благодійний збір коштів для звільненого 
з полону вінничанина на позивний «Грєнка»!
CHEEV - учасник українських проєктів «X-Фактор»  
та «Голос країни». Автор хітів «Гарно так», «Мрієш-
ся», «Оберігати» та інших!
Коли: 10 грудня о 19:00
Де: Feride Plaza, вул. Пирогова, 23 б
Квитки: 200 - 800 грн. Купити квиток онлайн на 
сайті moemisto.ua
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Покерфейс
Трилер. 7.12, поч. о 12.30, 16.40
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050

Вона сказала
Драма. 7.12, поч. о 21.20
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Незвичайний світ
Анімація. 7.12, поч. о 9.30, 10.10, 12.20, 14.30, 
16.40, 18.50
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Три тисячі років бажань
Фентезі. 7.12, поч. о 10.30
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Область героїв
Документальний. 7.12, поч. о 14.50
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Люта нічка
Комедія. 7.12, поч. о 10.50, 12.00, 12.50, 16.10, 
16.50, 18.10, 19.00, 21.30
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 7.12, поч. о 13.00, 15.00, 18.20, 20.20
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Все завжди і водночас
Фантастика. 7.12, поч. о 14.10, 21.10
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Меню
Трилер. 7.12, поч. о 12.10, 16.20, 19.50, 20.40
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Коза ностра. Мама їде
Комедія. 7.12, поч. о 10.10, 14.20, 18.40
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Ноцебо
Трилер. 7.12, поч. о 10.20, 21.00
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050
Вищий пілотаж
Бойовик. 7.12, поч. о 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40
З 8.12 довідка за тел. (096)00035050

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

Область героїв
На реальних подіях. 7.12, поч. о 10.00
Коза ностра. Мама їде
Комедія. 7.12, поч. о 16.00, 18.00
Незвичайний світ
Анімація. 7.12, поч. о 12.00, 14.00
8.12–14.12, поч. о 12.00
Ікар
Анімація. 8.12–14.12, поч. о 10.00, 14.00
Лапи гніву. Легенда про самурая
Анімація. 8.12–14.12, поч. о 15.40
Трикутник смутку
Комедія. 8.12–14.12, поч. о 17.30

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

Люта нічка
Комедія. 7.12, поч. о 16.10, 20.30
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Незвичайний світ
Анімація. 7.12, поч. о 12.00, 14.15, 15.10, 16.15
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Меню
Трилер. 7.12, поч. о 18.25
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Чорна Пантера: Ваканда назавжди
Екшн. 7.12, поч. о 12.10, 14.00, 17.10, 19.40, 20.10
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Коза ностра. Мама їде
Комедія
7.12, поч. о 12.15, 18.15
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Вищий пілотаж
Бойовик
7.12, поч. о 17.00
З 8.12 довідка за тел. 0800308111
Все завжди і водночас
Фантастика
7.12, поч. о 13.30, 20.15
З 8.12 довідка за тел. 0800308111

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 
4 поверх тел. (096)003–50–50)

КІНО

Іво Бобул у суботу у Вінниці
Його голос не сплутаєш із жодним іншим! Улюбле-
нець жінок, артист-легенда Іво Бобул у суботу, 10 
грудня, о 19.00 у театрі ім. Садовського чекає всіх 
вінничан на великому сольному концерті «Одна 
єдина Україна». Маестро заспіває всі найгарніші 
пісні, які є золотими хітами естради: «Місячне коле-
со», «А липи цвітуть», «Все золото світу», «Осінній 
сад», «Розмова з тобою», а також виконає хіти 
румунською мовою і презентує нові прем’єри. Це 
буде яскравий концерт, на якому вас чекає непо-
вторна атмосфера щирого спілкування і чоловічий 
голос номер один, якому підвладні всі музичні 
стилі! 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». 

«Роллікс» 17 грудня 
дадуть рок-драйву!
Запальні херсонські хлопці 
їдуть у Вінницю, щоб на-
робити тут шуму! Концерт 
легендарного рок-гурту 
«Роллікс» 17 грудня о 19.00 

у Royal pub буде розривним! «Роллікс» - знаменитий 
нью-метал гурт, який поєднує сучасні віяння щільного 
гітарного звучання зі складовими читки і проникливо-
го з натиском співу. Вони наші українські Limp Bizkit і 
Linkin Park! Їхня неповторна музика та дотепні тексти 
не залишають байдужим нікого! Приходьте отримати 
шалену дозу рок-насолоди і допомогти ЗСУ, адже 
зібрані кошти з концерту підуть на потреби бійців 
південного фронту. Квитки – 300 гривень. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах у Royal pub, театрі, готелі 
«Франція», «Артинов», «CHERDAK», «Rockn-Roll», 
«Мобі Дік», «Aladdin», «Origami».

Бампер і Сус 
17 грудня у Вінниці
Грієм душу! «Бампер і Сус» 
17 грудня о 19.00 у концерт-
холі «Mont Blanc» чекають 
всіх на найгарячішому 
концерті зими на підтримку 

ЗСУ! Улюбленці публіки, гуру пекучого гумору і 
мільйонери за переглядами у YouTube привезуть 
нові гарячі жарти без цензури, незламний позитив 
і те втілення народної мудрості, яке ви розберете 
на цитати. Буде все, як ви любите: гостро, тонко і в 
саме яблучко! Концерт стане рекордним по кількості 
сміху й інтерактивів, тож готуйтесь до гарячих 
розіграшів і аукціонів. Квитки – 270-370 грн. Купуйте 
на сайті afisha.vn.ua та у касах у готелі «Франція», 
театрі, Royal pub, «Артинов», «CHERDAK»,«Мобі 
Дік». 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». 

Концерт-феєрія «White Christmas» 
22 грудня у Вінниці відчуємо свято!
Культові новорічні і джазові хіти Френка Сінатри, 
Елвіса Преслі, Мераї Кері, Кріса Рі та гурту «Abba» 
у неймовірному виконанні симфонічного оркестру 
і кращих джазменів України вінничани почують 
22 грудня о 19.30 у театрі ім. Садовського на не-
ймовірному концерті «White Christmas»! Це буде 
концерт-феєрія, який запалить всіх святковим на-
строєм, іскристим гумором і ритмами безсмертних 
хітів, без яких не уявити зимові свята! «Let it snow», 
«Jingle Bells», «Happy New Year», «Last Christmas» 
та багато інших суперхітів оживуть у цей вечір для 
вас! Буде яскраво і приголомшливо! 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».

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. 

Піккардійська Терція 
17 січня у Вінниці
Хто хоч раз був на їхніх 
концертах, знає: «Піккардій-
ську Терцію» можна слухати 
вічно! Знаменита вокальна 
формація 17 січня о 19.00 

у театрі ім. Садовського презентує нову концертну 
програму і легендарні хіти! У Вінниці «піккардійці» 
виконають все найкраще, що створили за 30 років 
на сцені: «Старенький трамвай», «Пустельник», 
«Берег ріки», «Шаляла» і багато сюрпризів, від яких 
ваше серце наповниться особливим теплом і радіс-
тю! Приходьте 17 січня о 19.00 у театр ім. Садов-
ського насолоджуватися винятковою атмосферою і 
надзвичайним співом «Піккардійської Терції»! Феєрія 
емоцій гарантована всім! Квитки 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». 

Віктор Павлік 29 січня 
у Вінниці
Артист-легенда Віктор Пав-
лік 29 січня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського здивує як 
своїх вірних шанувальників, 
так і молодь! «Шикидим», 

«Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся 
мені», «Яна», «Афіни, Київ і Стамбул», «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 божественно гарними різдвяни-
ми 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 «Фран-
ція», «Артинов», «CHERDAK», «Rockn-Roll», «Мобі 
Дік», «Aladdin», «Origami».  Безкоштовна доставка 
квитків за тел.: (098)101 00 63, (093)101 00 63.  
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ТЕАТР

КОНЦЕРТ

Виставка вухастих і пухнастих 
«Братик-кролик» продовжує свою 
роботу у Вінниці до 25 грудня
Виставка вухастих та пухнастих «Братик-Кро-
лик»  — це різноманіття породистих і декоратив-
них кроликів, морських свинок, шиншил, єнотів і 
багато іншого.
У нас ви зможете не тільки побачити, а й поспіл-
куватися, погладити, фотографуватися і навіть 
годувати пухнастих улюбленців.
Приходьте, разом з усією сім’єю, щоб насолоди-
тися знайомством з братами нашими меншими!
Коли: З 21 жовтня по 25 грудня
Час роботи виставки: Щоденно з 10:00 до 20:00, 
без перерв!
Адреса виставки: ТРЦ “Plaza Park”, вул. Келець-
ка, 121.
Вартість квитків:
— Дорослий — 70 грн
— Дитячий, студентський, пенсійний — 60 грн
— До 3-х років безкоштовно
Телефони для довідок: 095–7-120–777, 068–
247–93–94.

ВИСТАВКА
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***
Вирішили з дружиною почати все 

з початку…

Так вона навіть на побачення 

не прийшла!

***
— Кохана, як же так, ти з Одеси — 

а не вмієш плавати?

— А ти, живеш в Борисполі, вмієш 

літати?

***
Ідеальний кандидат, на думку 

роботодавців:

Йому 22, але має 20 років стажу;

Має 2 вищі і вчений ступінь;

Готовий працювати за 1 мівіну 

в день.

***
Як насправді складають гороскопи:

— Ти хто по гороскопу?

— Скорпіон.

— Так і запишемо: наступного 

тижня скорпіони повинні віддати 

борги, інакше їх чекають великі 

неприємності.

***
— Любов моя, підеш зі мною?

— Піду.

— Не питаєш, куди?

— Не має значення, головне — з 

тобою.

І так вони пішли копати город.

***
Сиджу засмучена, підходить 

донька, дає цукерку. Я їй кажу:

— У мене, доню, дорослі 

проблеми, і цим їх не вирішити.

Вона йде, через п’ять хвилин 

повертається з пляшкою вина і 

питає:

— А так?

***
У нас немає світла тимчасово. 

А росії вже нічого не світить 

назавжди.

***
Білоруси! Допоки ваші вояки 

знаходяться в Білорусі, вони 

зберігають статус бульбаші. Після 

перетину кордону з Україною, 

набудуть статусу деруни!

***
Тато повчає сина:

— Запам’ятай, синку, розумна 

людина завжди в усьому 

сумнівається. Тільки дуpень може 

бути повністю впевненим у чомусь.

— Ти упевнений в цьому, тату?

— Абсолютно.

***
Два чоловіки заходять в сауну 

і тут же ошпарені вискакують 

з парної. Температура занадто 

висока. Йдуть скаржитися 

до директора, мовляв, неможливо 

терпіти.

— Ви вже вибачте нашого нового 

банщика. Він тільки освоює 

температурний режим. Все руку 

ніяк не наб’є — кілька днів як 

перевівся з крематорію.

***
На прийомі в дантиста:

— Лікарю, в мене жовті зуби.

— Жовті зуби… жовті зуби. Носіть 

зелену краватку!!

***
Якщо б перед тобою стояв 

принциповий вибір пити чи 

не пити, ти б обрав пиво чи 

коньяк?

***
На класичну начальницьку 

маніпуляцію:

— Це треба було зробити ще вчора!

Правильна відповідь звучить так:

— Значить сьогодні вже пізно? 

Можна розслабитися?!

***
На іспиті професор довго слухав 

студента, а потім запитав:

— Скажіть, що таке для вас іспит?

— Розмова двох розумних людей.

— А якщо один із них ідіот?

— Значить другий залишиться без 

стипендії…

***
— Слухай… А давай завтра 

зустрінемось, поговоримо, 

нап’ємось?

— Ти взагалі в своєму розумі?! 

Давай сьогодні!

***
Важко бачити губи, які не можеш 

поцілувати. Ще важче бачити 

світло у вікні сусіднього будинку…

***
— Дядьку, чого так людей багато 

біля Лаври? Що за служба 

сьогодні?

— Служба безпеки.

***
Після смерті путін потрапив 

у пекло, тут до нього підходить 

Гітлер і каже:

— Слухай, ти зробив те, що 

не вдалося навіть мені!

— Що саме?

— Ти знищив росію!

***
Офіціант:

— А це наш фірмовий і дуже 

популярний салат.

— На смак щось не дуже.

— Його головні переваги в іншому, 

він обличчя не забруднює.

***
Люди, які роблять ранкову зарядку, 

вмирають у сто разів рідше 

за інших.

Тому що їх у сто разів менше, ніж 

інших…

АНЕКДОТИ
ОВЕН 
Цього тижня успіх супрово-
джуватиме вас, але тільки 
якщо ви не будете лінува-
тися і постійно відкладати 
справи на завтра. Намагай-
теся уникати конфліктних 
ситуацій. 
 

ТЕЛЕЦЬ 
Можливі серйозні зміни у 
планах через фінансові про-
блеми. Тиждень буде дуже 
суєтним, все буквально ва-
литиметься з рук. Вкрай не-
бажано проявляти агресію, 
а для відновлення гармонії 
сприятлива п’ятниця.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня кар’єрне 
зростання вам забезпечить 
жага до різноманітності та 
новизни. Однак доведеться 
докласти деяких зусиль, 
щоб зосередитися на кон-
кретній справі та постарати-
ся довести її до кінця.

РАК 
Цього тижня у вас з’явиться 
можливість зайнятися 
новим видом діяльності. 
Вам необхідно реалістично 
подивитися на багато речей, 
можливо, настав час при-
ймати жорсткі рішення. 

ЛЕВ 
Ви зараз як ніколи прони-
кливі, використовуйте цей 
стан для прояснення загадок 
та таємниць навколо. Схоже, 
ви можете здивувати своїх 
друзів та знайомих неспо-
діваною поведінкою, але 
це лише приверне до вас 
підвищену увагу.

ДІВА 
Тиждень сприяє підбиттю 
деяких підсумків. Не жал-
куйте про втрачені мож-
ливості, цілком імовірно, 
що ви просто неправильно 
оцінюєте ситуацію. При-
слухайтеся до внутрішнього 
голосу. Розставте пріоритети. 

ТЕРЕЗИ 
Вам легко буде реалізувати 
свої творчі задуми як у соль-
ній, так і в колективній робо-
ті. У другій половині тижня 
виявіть трохи більше уваги 
та доброти до оточуючих.

СКОРПІОН 
У вас з’явиться можливість 
реалізувати свої плани, на-
віть найбожевільніші. Тому 
не гайте часу, а дійте, не 
бійтеся ризикувати, якщо це 
необхідно. Вас порадують 
успіхи в роботі та приємні 
зміни в особистому житті. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня бажано з 
обережністю поставитися до 
нових знайомств. Плануйте, 
дерзайте, не відступайте 
від наміченої мети, але 
реально обміркуйте свої 
можливості та взяті на себе 
зобов’язання.  

КОЗЕРІГ 
Настає час підбиття підсум-
ків та переоцінки цінностей. 
Повірте у свої сили, зараз 
настає сприятливий момент 
для рішучих дій. Сумніви 
потрібно відкинути, і ви від-
чуєте бажане полегшення. 
Можете розраховувати на 
допомогу друзів.
 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся утихомирити 
свої амбіції, інакше ваш 
авторитет може опинитися 
під загрозою. Вам необхідно 
перевіряти інформацію, 
що надходить, і не тягнути 
ковдру на себе. Зараз не час 
уникати дійсності і йти у світ 
ілюзій. 

РИБИ 
Цього тижня не зайве за-
мислитись про сенс життя 
і про своє місце в цьому 
світі. Не розмінюйтесь 
на дрібниці, намічайте 
глобальні цілі. Настав час 
розбиратися зі старими 
проблемами і по-іншому 
будувати стосунки з оточу-
ючими людьми. 
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