
«Вірте В ЗСУ, і перемога бУде За нами»
ВійСькоВі Вітають Вінничан
Наші сміливі захисники та 
захисниці на фронті щодень 
борються за нашу свободу та 
незалежність, та показують 
незламність українського духу

Маємо пишатися та дякувати 
військовим за відвагу. Вони ж 
захищають Україну, аби 
у Вінниці та в інших містах 
мирні люди були в безпеці, 
продовжували життя, тримали 
економіку, виховували дітей, 
волонтерили…

Наші земляки-військові 
на прохання редакції 
RIA\20хвилин записали для 
вас вітання зі святами. А ми 
давайте подякуймо їм словом, 
а ще краще донатом

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Зникає опалення, 
коли нема світла
Мерзнуть у період планових 
відключень мешканці двох 
висоток на Келецькій. Зазвичай, 
тепло потрапляє до них завдяки 
помпам. Без електрики вони 
не працюють. Чи можна 
вирішити проблему?

Досі лікується після 
ракетного обстрілу
Семирічний львів’янин потрапив 
під ракетний обстріл у Вінниці. 
У хлопчика близько 45% тіла 
були вкриті опіками… Сьогодні 
Роман разом із батьком 
Ярославом у Німеччині. Як 
справи у малого? с. 20с. 9
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Христос 
рождається!

Як важливе нам привітання 
ось це сьогодні, яке сповіщає, 
що Христос-Життя — Рож-
дається, адже тепер щодня 
чуємо звістки про смерть. 
Як трепетно ми очікуємо 
Христа, що входить в історію 
світу, щоб його відродити, аби 
Життя знову було означене 
Досвітньою Зорею в темряві 
ночі беззаконня.

Як важливе Різдво Христо-
ве завжди, а особливо в час 
війни!

На фоні тривалих в Украї-
ні повітряних тривог, нестачі 
тепла і світла, ми більше зро-
зуміємо ситуацію Пресвятої 
Родини у так важливий час 
Різдва Христа, зрозуміємо 
цінність Життя. Бачимо, од-
нак, що Сам Господь не від-
ступає від здійснення Свого 
Задуму Спасіння і — на-
роджується, і — приходить 
до нас у Христі. Тож, не від-
мовляймося і ми від тієї Ра-
дості, яка сьогодні приходить 
до нас; не відмовляймося і 
ми від чинення добра серед 
непростих обставин, — заради 
справедливої перемоги. Бог 
нам її подарує, бо наша пере-
мога в цій війні настане си-
лою не могутніх цього світу, 
а новонародженого Божого 
Дитяти. Несімо цю Радість за-
смученим і тим, що плачуть. 
Усім! Колядуймо, прослав-
ляймо Христа: нехай наша 
коляда зазвучить як Гімн 
Радості і Перемоги.

Використаймо тишу, щоб 
почути Бога, а темряву — щоб 
Його побачити; холод — щоб 
від Нього зігрітися. Нехай 
новонароджений Христос 
наповнить радістю засмуче-
ні серця, зміцнить наших за-
хисників та всіх, хто сумлінно 
та відповідально співпрацює! 
Нехай обдарує світ і нашу 
Україну миром!

Дорогі в Христі брати і се-
стри, любі вінничани, при-
йміть найщиріші вітання зі 
світлим святом Різдва Хрис-
тового! 

Дякуємо Богові, нашим 
мужнім воїнам та всім, хто 
нам дає можливість жити і 
святкувати це Різдво: в мо-
литві та праці.

Дякую вам за щедре слу-
жіння для нашого народу 
у цей непростий час війни. 
Бажаю Божого Благословіння!

думкА

ми Запитали вінничан яких змін ви очікуєте у вінниці у 2023 році?

НовиНи

настоятель храму Покрова 
Пресвятої Богородиці угкц

Отець ГриГОрій 
рОГацький

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/

МихАйло курДЮков, 
RIA, (095)1039671

З початком холо-
дів по всій Україні 
почали діяти так зва-
ні Пункти незлам-

ності. Це приміщення або намети, 
де звичайні перехожі можуть перш 
за все зігрітися, а також випити 
гарячого чаю, зарядити телефони 
та скористатися послугами без-
платного інтернету. Лише у нашій 
області таких Пунктів вже понад 
пів тисячі.

Якщо росія й надалі продовжу-
ватиме знищувати об'єкти енер-
гетичної інфраструктури України, 
може статися блекаут, себто повне 
зникнення електроенергії. Таке ми 
вже переживали після обстрілів 
23 листопада. Щоправда, тоді для 
більшості українців блекаут тривав 
кілька годин. Ніхто не береться 
прогнозувати, скільки він може 
тривати у гіршому випадку, але 
думки зазвичай зводяться до часу 
від кількох днів до тижнів.

У разі затяжного блекауту мо-
жуть зникнути централізоване опа-
лення, водо- та газопостачання, 
інтернет та зв’язок. Людям у квар-
тирах банально ніде буде готувати 
їжу. Саме для таких випадків роз-
роблений план розгортання так 
званих Пунктів харчування, зазви-
чай, на базі Пунктів незламності. 
Велика їх кількість діятиме у за-
кладах освіти, передовсім школах.

Нещодавно міський голова Ві-
нниці Сергій Моргунов розповів 
про те, що місто отримало облад-
нання для облаштування таких 
пунктів. Його нам передали як 
гуманітарну допомогу від міста-
побратима Мюнстера (Німеччи-
на). Мова про варильні поверхні 
(електро та газові), модулі для 
води: для теплого водопостачання 
та миття посуду. Незабаром Ві-

нниця отримає ще подібне облад-
нання, частину якого самостійно 
закупить за бюджетні кошти.

За словами очільниці міського 
департаменту освіти Оксани Яцен-
ко, у разі блекауту на базі освіт-
ніх закладів Вінниці розгорнуть 
30 Пунктів харчування. Мова про 
школи, що мають укриття та по-
тужні генератори. Наразі готові 
до роботи 18 таких пунктів. Най-
ближчим часом доукомплектують 
ще 12.

як працЮватимуть пункти 
харчування?

Від Пунктів незламності Пунк-
ти харчування відрізнятимуться 
хіба що наявністю гарячої їжі. Її 
у школах готуватимуть працівни-

ки підприємства, яке займається 
доставленням харчів до освітніх 
закладів Вінниці. Оксана Яценко 
каже, що можливості готувати собі 
їжу самостійно у вінничан не буде, 
адже обладнання у пунктах вста-
новлене промислове, і ним потріб-
но вміти користуватися. Другою 
вагомою причиною для допуску 
у харчоблок є вимога до усіх ку-
харів проходити медкомісію.

— Все-таки я сподіваюся, що 
нам вдасться уникнути блекау-
ту і не доведеться розгортати ці 
пункти, — говорить Оксана Яцен-
ко. — Однак, якщо це станеться, 
Пункти харчування працювати-
муть у цілодобовому режимі, щоб 
люди могли там і зігрітися також. 
Графік приготування їжі складено, 

У раЗі блекаУтУ Зроблять 
пУнкти ХарчУВання
корисно знати  Якщо у Вінниці 
надовго зникне світло, у місті з’являться 
десятки локацій, де можна буде не лише 
зігрітися та зарядити телефон, але й 
безплатно отримати гарячу їжу. Ми 
дізналися, як працюватимуть пункти 
харчування, на які послуги у них можна 
буде розраховувати, про які нюанси 
потрібно знати й де, власне, шукати такі 
місця

Наразі з бюджету Вінницької МТГ 
для названих пунктів закупили 
потужні генератори, повербанки, 
термопоти, подовжувачі, зробле-
но запас їжі та води. З німець-
кого міста-побратима додатково 
отримали аптечки, розкладачки, 
ліхтарики, радіостанції, вогнегас-
ники, подушки, біотуалети тощо.
Загалом у Вінниці може одно-
часно діяти понад сто пунктів 
незламності/харчування. До шкіл 
можуть приєднатися садочки, за-
клади культури, спортивні закла-
ди, свідомі підприємці, торгові 
центри, намети на вулицях, що 

в них працює ДСНС та Муніци-
пальна варта тощо.
У разі настання блекауту, місь-
ка влада та служби додатково 
поширюватимуть інформацію 
про розташування усіх наявних 
пунктів. Крім того, вже зараз 
у різних куточках Вінниці можна 
бачити самі пункти незламності 
та вказівники, що до них ведуть. 
Також у темну пору доби містя-
ни зможуть побачити такі пункти 
на великій відстані, оскільки для 
привернення уваги, на вікнах 
встановлюватимуть увімкнені 
ліхтарі.

Загалом понад 100 пунктів

оксана поліщук
— хочеться оперативного ін-
формування від  підприємств 
критичної інфраструктури. і 
квітів навесні хочеться більше 
бачити у Вінниці.

Юлія мельник
— очікую на відбудову Бу-
динку офіцерів. Ще варто 
облаштувати Меморіал слави 
загиблим під час війни, щоб 
можна було їх вшанувати.

Дар’я гоц
— хочу, щоб завершилась 
реконструкція «хіміка», і щоб 
більше уваги приділяли ство-
ренню місць для відпочинку, 
таких, як парки чи сквери.

наЗар балук
— Не вистачає паркувальних 
місць і нормальних тротуарів 
у дворах. Також, щоб орендо-
давці та рієлтори не нажива-
лися на переселенцях.

альбіна курбанова
— хочеться, щоб комуналь-
ники вночі ремонтували до-
роги, замінювали вуличне 
освітлення, копали траншеї. 
Вдень цим створюють затори.

меню — узгоджено, алгоритм ро-
боти — відпрацьовано. Усі причет-
ні знають, як діяти у разі блекауту.

Для того, аби нагодувати якомо-
га більшу кількість людей, повно-
цінно поїсти вінничани та гості 
міста зможуть раз на день, випити 
чаю з печивом — кілька разів. Усі 
інші послуги, як ось підзарядка 
телефона, обігрів, питна вода — 
будуть доступні постійно.

буДе обов’яЗкова 
реєстрація

Якщо люди тривалий час си-
дітимуть без комунальних по-
слуг, попит на Пункти обігріву 
та харчування суттєво зросте. 
Вишикуються довжелезні черги 
з охочих поїсти. У департаменті 
освіти наразі вивчають питання 
про пріоритетність категорій на-
селення, яким їжа надаватиметься 
першочергово.

— Думаю, що такими пунктами 

насамперед мають скористатися 
літні люди, люди з інвалідністю, 
мами з маленькими дітьми. Для 
останніх у кожному пункті обла-
штована кімната матері та дитини, 
з пелюшками, харчуванням та 
усім іншим, — продовжує Окса-
на Яценко.

Очільниця департаменту осві-
ти також говорить, що кількість 
Пунктів харчування у тому чи 
іншому мікрорайоні міста за-
лежатиме від кількості людей, 
які там мешкають. До прикладу, 
на Вишеньці їх буде більше, ніж 
на Старому Місті.

Крім того, усіх людей, які хар-
чуватимуться, будуть реєструвати, 
аби розраховувати приблизну кіль-
кість порцій. Також усі, хто при-
ходить до Пунктів незламності, 
мають мати при собі документ, 
що засвідчує особу. Їхні дані вно-
ситимуть у журнал реєстрації від-
відувачів.

Кількість Пунктів 
харчування у кожному 
з мікрорайонів міста 
залежатиме від 
кількості людей, які 
у них мешкають

пункт гарячого харчування у харкові. У випадку блекауту, 
понад сто таких можуть розгорнути й у нашому місті
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плат для них — 4670 гривень 
на місяць.

Вони можуть отримувати ви-
плати за догляд за людьми по-
важного віку, за людьми з інва-
лідністю, за невиліковно хворими, 
а також хворими, що потребують 
тривалого лікування.

А також компенсацію нарахують 

за догляд за дітьми з інвалідністю 
та за дітьми, яким не встановлено 
інвалідність, але вони мають важкі 
хвороби (цукровий діабет 1 типу, 
захворювання нирок четвертого 
ступеня та інших захворювань 
дітей, які вказані в урядовій по-
станові від 27 грудня 2018 року 
№ 1161).

У рамках Антикризової про-
грами є також надання допомо-
ги на поховання осіб, загиблих 
(померлих) унаслідок військової 
агресії російської федерації проти 
України. Її розмір 20 тисяч гри-
вень на одне поховання.

Та ще в програмі є пункт, який 
передбачає надання матеріальної 
та гуманітарної допомоги за спри-

Через ракетний терор росії Україна 
потребує допомоги для подолан-
ня дефіциту в енергосистемі. од-
ним із проєктів Єврокомісії стало 
фінансування закупівлі 30 млн 
світлодіодних ламп.
«Це може здатися комусь не та-
ким істотним, але 50 мільйонів 
LED-ламп дадуть змогу зберегти 
близько 1 ГВт електрики. Вра-

ховуючи, що середній дефіцит 
нашої енергосистеми — близько 
2,5 ГВт, цей проєкт також міг би 
суттєво допомогти», — наголосив 
президент України Володимир Зе-
ленський.
В уряді оголосили, що з 1 січня 
2023 року українці зможуть без-
коштовно поміняти старі лампи 
розжарювання на LED-лампи. 

Для цього люди віком від 18 років 
зможуть подати заяву на участь 
у програмі через відділення «Ук-
рпошти» або залишити заявку 
в «Дії». А потім прийти до обра-
ного ними поштового відділення, 
щоб здійснити обмін старих ламп 
на нові, енергоощадні. одна лю-
дина зможе замінити п’ять лам-
почок.

як замінити лампи розжарювання на LED-лампи

ВАлеРій 
чуДновський, RIA, 
(063)7758334

М і н і м а л ь н а 
пенсія з 1 грудня 

зросла на 66 гривень до 2 ти-
сяч 93 гривні, максимальна — 
на 660 грн до 20 тисяч 930 гри-
вень. Індексація пенсій у 2023 році 
планується, запевнила міністр со-
ціальної політики Оксана Жол-
нович. За словами її заступника 
Віталія Музиченка, березнева ін-
дексація становитиме 5,4%.

Нарахування і виплата суб-
сидій тепер відбувається через 
Пенсійний фонд. За словами 
Прем’єр-міністра України Дениса 
Шмигаля, це рішення ухвалили 
для підвищення ефективності на-
рахування субсидій.

В уряді запевнили, що україн-
цям, які вже отримували субси-
дії, призначать їх автоматично. 
Очікується, що середній розмір 
допомоги на сплату комуналки 
становитиме близько 1800 гривень 
на місяць.

мінімальна Зарплата і 
поДатки

Розмір «мінімалки» у 2023 році 
залишається без змін: 6 тисяч 
700 гривень. Від цього показни-
ка розраховуються податки для 
фізосіб-підприємців.

З 1 січня діють такі річні ліміти 
доходу: перша група — 1 мільйон 
118 тисяч 900 гривень (167 міні-
малок), друга група — 5 мільйонів 
587 тисяч 800 гривень (834 міні-
малки), третя група (3% та 5%) — 
7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень 
(1 тисяча 167 мінімальних зарп-
лат). Дотримуватися цих лімітів 
важливо, адже при перевищенні 
їх ФОПів переводять на загальну 
систему з більшими податками.

На час дії воєнного стану діє 
пільгова ставка 2% (для ФОПів-
-неплатників ПДВ), але Верховна 
Рада обговорює скасування цієї 
пільги з середини 2023 року. Крім 
того, поки діє воєнний стан, є 
можливість добровільної сплати 
єдиного податку для першої та 
другої груп з 1 квітня 2022 року 
до кінця дії воєнного стану і єди-

ного соцвнеску за себе з 1 березня 
2022 року до кінця воєнного стану 
та рік після його закінчення.

соцвиплати віД громаДи
У Вінниці, в межах ініціати-

ви «Вінничани важливі», будуть 
виплати матеріальної допомоги. 
Антикризову програму ухвалили 
депутати міськради на сесії місь-
кради 23 грудня 2022 року.

Так, щокварталу по 500 гривень 
будуть виплачувати людям, що пе-
ребувають в складних життєвих 
обставинах. Орієнтовна кількість 
отримувачів допомоги — 21 тися-
ча 862 людини.

Серед них: непрацюючі пенсіо-
нери, у яких розмір пенсій не пе-
ревищує 2300 гривень; непрацюю-
чі люди, які отримують соціальну 
допомогу від держави, бо не ма-
ють права на пенсію та люди з 
інвалідністю; непрацюючі люди, 
які є одержувачами державної 
соцдопомоги через інвалідність 
з дитинства та діти з інвалідністю.

Також серед отримувачів до-
помоги у сумі 500 гривень з бю-
джету громади є люди, що здій-
снюють догляд за тяжкохворою 
дитиною і є отримувачами відпо-
відної держдопомоги та люди, що 
отримують щомісячну допомогу 
по догляду за людиною з інва-
лідністю 1 чи 2 групи внаслідок 
психічного розладу.

Крім того, орієнтовно 368 лю-
дей щомісячно будуть отримувати 
компенсацію за надання соціаль-
них послуг та догляду за людьми, 
які є членами їх сімей та вони 
пов’язані спільним побутом. Се-
редній розмір компенсації — 2 ти-
сячі 430 гривень на місяць.

Такі виплати отримуватимуть 
люди, що надають соціальні по-
слуги та догляд за: громадянами 
похилого віку, людьми та дітьми 
з інвалідністю, людьми, що через 
хворобу не можуть самостійно об-
слуговувати свої буденні потреби.

Окремо передбачена компен-
сація людям, що пройшли під-
готовку з основ догляду, але вони 
надають соціальні послуги без під-
приємницької діяльності. Таких, 
за попередніми розрахунками, є 
250 людей. Середній розмір ви-

яння Швейцарського бюро спів-
робітництва, у частині організації 
забезпечення харчами та непродо-
вольчими товарами переселенців, 
малозабезпечених та соціально 
вразливих категорій.

нові поДатки Для 
Землевласників

У Вінницькій міській громаді є 
10 тисяч гектарів сільгоспземель, з 
яких 9,2 тисячі — орні землі. Тож 
землевласники, як і в решті укра-
їнських областей, з нового року 
отримали новий податок, запрова-
джений урядовцями — мінімальне 
податкове зобов’язання щодо зе-
мельної ділянки (далі — МПЗ).

Мета цього, як пояснили в уря-
ді, зменшити втрати бюджету че-
рез ухилення від оподаткування 
шляхом детінізації аграрної діяль-
ності. МПЗ необхідно сплатити 
за користування або володіння 
земельною ділянкою. У 2023 році 
мінімальне зобов'язання сплачу-
ватиметься за 2022 рік.

Приклад, як це працюватиме: 
фермер продає врожай, вироще-
ний на ділянці площею 3 гекта-
ри. Раніше з отриманого доходу 
людина сплачувала 18% податку 
на доходи фізосіб, 1,5% військо-
вого збору, плюс плату за зем-
лю (за ставкою, яку встановила 
місцева влада). А якщо фермер 
зареєстрований, як ФОП, то ще 
мав сплатити єдиний податок.

З 1 січня, якщо сума всіх спла-
чених податків буде меншою 
за визначене податковою службою 
МПЗ, йому доведеться доплатити 
державі різницю. Розмір нового 
податку для фізосіб визначатиме 
податкова і надсилатиме повідо-
млення про необхідність допла-
тити. Юридичні особи займати-
муться цим самостійно.

Є кілька категорій земель, 
на які мінімальне податкове 
зобов’язання не встановлюється і 
не підлягає сплаті. Це приватизо-

вані ділянки дачних та садівничих 
кооперативів; землі запасу; ділян-
ки фізосіб на праві власності чи 
користування в межах населених 
пунктів; ділянки, які зазнали ра-
діоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи.

Від сплати МПЗ за 2022–
2023 роки звільнили також ді-
лянки на територіях, де йшли 
або йдуть бої; ділянки, засмічені 
вибухонебезпечними предметами 
або на яких розміщені фортифі-
каційні споруди, а також ділянки 
на тимчасово окупованих тери-
торіях.

Як пояснював ексголова Держ-
геокадастру Денис Башлик, для 
власників, які здають землю 
в оренду «білому» бізнесу, та 
власників городів нічого не змі-
ниться. За його словами, люди, 
які здають землю в оренду нео-
фіційно, отримають платіжки з 
МПЗ. За них заплатить орендар, 
який оформить офіційну оренду.

тарифи
У Кабміні заявили, що цієї зими 

тарифи на комунальні послуги 
не будуть змінювати. До 1 трав-
ня 2023 року діє фіксована ціна 
на газ 7,96 гривні за кубометр. 
А також 7,4 гривні за кубометр 
для виробників тепла. Відтак, 
на думку урядовців, незмінна ціна 
на газ дасть змогу місцевій владі 
не підвищувати тарифи на тепло 
і гаряче водопостачання.

Зафіксована на зиму ціна й 
за електроенергію: за постано-
вою уряду № 483 від 3 червня 
2020 року, ціна на електроенер-
гію для побутових споживачів 
становитиме 1,44 гривні за кВт-
год за споживання до 250 кВт-год 
на місяць та 1,68 грн за кВт-год — 
понад 250 кВт-год.

Решта комунальних тарифів — 
холодна вода, каналізація, вивіз 
сміття тощо — також поки зали-
шаються без змін для вінничан.

які Зміни принеСе 2023 рік 
для нашиХ гаманціВ?
новації  У цьому році мінімальна зарплата 
не зростатиме, але пенсії в березні усе одно 
проіндексують. Для аграріїв з’явиться новий 
податок, а вінничани, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, 
отримуватимуть виплати з бюджету 
громади. Також розповідаємо про субсидії, 
тарифи та безкоштовні лампи для вінничан

Щонайменше до 
весни тарифи на газ і 
електрику залишаються 
без змін. Решта цін 
на комунальні послуги 
також не змінюються

Гроші

Що ЗМіНилоСЯ З 1 СіЧНЯ
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Стрілянина, ЗабУдоВи, Відкати… 
Зібрали міСцеВі Скандали 2022‑го
Запам’яталося  Велика кількість найбільш обговорюваних серед вінничан подій року, пов’язані з 
повномасштабним вторгненням росії в Україну. про хронологію великої війни ви можете прочитати на 6–7 сторінках. 
У цій публікації ми зібрали інші резонансні випадки, хоча, без військової тематики не обійшлося й тут

першою резонансною подією 2022-го стала стрілянина у ресторані «Аура». Тоді 
озброєний молодик Володимир Ришко, який був напідпитку, почав безпричин-
но словесно ображати інших відвідувачів закладу. Згодом він розпочав їх бити. 
Зрештою зловмисник дістав травматичний пістолет і почав стріляти в присутніх. 
після цього Ришко з двома знайомими зачинилися у кабінці вбиральні. За-
тримувати нападників приїхали спецпризначенці «КоРДу». Слідчі розпочали 
кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство).
Докладнішне за посиланням https://bit.ly/3CanUSj

СТРілЯНиНА В «АУРі»

У січні план перебудови півострова біля Київського мосту винес-
ли на громадські обговорення. Згідно з планом його забудови, має 
з’явитися великий торговельно-розважальний центр на 60 тисяч 
квадратних метрів, з підземним паркінгом та кінотеатром, спортком-
плекс «льодова арена», басейни, оновлений пляж, кав’ярні, офісні 
приміщення, причали та навіть переправа для поромів. Чи побудують 
усе перелічене і коли це буде, наразі невідомо.
Докладніше https://bit.ly/3hQ6vHS

ЗАБУДоВА БРиГАНТиНи

ДРифТеР іЗ МолДоВи
Містян обурив водій «форда», який влаштував дрифт у центрі міста, а коли 
справа стала резонансною, він замість вибачень лише насміхався. Водієм вия-
вився громадянин Молдови іван Гарашков, який, як спочатку повідомлялось, 
був у розшуку інтерполу. Коли до зухвалого молодика серед ночі прийшла 
поліція, він почав плакати і викладати відео з вибаченнями в інстаграм. Та це 
не допомогло. Дрифтера помістили до ізолятора на 40 діб, а згодом на ньо-
го мала очікувати екстрадиція. пізніше виявилося, що Гарашков фігурує 
у чималій кількості справ, пов’язаних переважно з порушенням пДР.
Докладніше https://bit.ly/3jpipZq

НеСпРАВжНій ДиВеРСАНТ
У перші дні війни, коли інфопростір був перенасичений дезінформацією, одним із 
найбільших страхів містян були диверсанти. До поліції щодня надходило безліч 
викликів від вінничан, які підозрювали у роботі на ворога перехожих, сусідів, знай-
омих тощо. одним із тих, кого у цьому запідозрили, став переселенець з Маріуполя 
ігор Гнатієнко. під час обшуку в нього виявили недійсне журналістське посвідчення, 
посвідчення працівника держпідприємства та фото з проросійськими політиками, 
зокрема, віктором медведчуком. Самого чоловіка вдома не застали, тому оголосили 
в розшук. Дізнавшись про це, ігор самостійно звернувся до СБУ, адже ніяким дивер-
сантом він не був. З перших днів війни чоловік служив у лавах Вінницької Тро.
Докладніше https://bit.ly/3I7nGzl

БійКА НА похоРоНі ВійСьКоВоГо
подія сталася у липні у селі Яланець Томашпільської громади. під час похо-
рону українського захисника, священник УпЦ мп накинувся на священника 
православної церкви України (пЦУ). Він почав бити його хрестом. причи-
ною неврівноваженої поведінки стала промова отця пЦУ, у якій він сказав, 
що путін розв'язав війну в Україні під закликом захисту вірян московського 
патріархату. Також священник автокефальної церкви закликав присутніх 
відмовитися від конфесії, яка має спільність із рф. У підсумку священнослу-
житель пЦУ отримав легкі тілесні ушкодження.
Докладніше https://bit.ly/3jB9zbd

пеРейМеНУВАННЯ ВУлиЦь
Навесні у Вінниці активно взялися за процес деколонізації і запланува-
ли перейменувати близько 200 топонімів, більшість з яких пов’язані з 
росією та її культурою. Не всі містяни сприйняли схвально таку ініціативу. 
Зокрема дискусії виникли на тлі перейменувань вулиць московської 
на Маріупольську, олександра пушкіна на Григорія Сковороди та льва Тол-
стого на Степана Бендери. У підсумку усі ці вулиці отримали нові назви.
Докладніше https://bit.ly/3jpj90E

79-ТА МиКолАїВСьКА оДШБ
Військові, які служили у 2-му батальйоні 79-ї Миколаївської окремої 
десантно-штурмової бригади, опублікували відеозвернення, у якому про-
сили їм допомоги з розголосом інформації. Вони розповідали, що їм вда-
лося вижити, вийшовши з котла поблизу селища Ямпіль Донецької області. 
Казали, що командування, де, за їх підозрами, є зрадник, кинуло їх на вірну 
загибель: офіцери нібито втекли на автівках, наказавши з автоматами три-
мати бій проти танків і авіації. Справою займалася військова прокуратура.
Докладніше https://bit.ly/3FTXOUK

НАВМиСНо ЗБиВ ТВАРиНУ
Вінницький забудовник і співзасновник Товариства «БМУ-6» Сергій 
поліщук навмисно переїхав на своєму позашляховику собаку, яка спала 
посеред вулиці. У чаті мешканців свого котеджного містечка він написав: 
«прошу вибачення, що підняв трошки велику пилюку і зробив дискомфорт 
для сусідів, надіюсь мене зрозумієте», а у розмові із нашою журналісткою 
удав, що взагалі нічого не знає про ситуацію. Наразі у цій справі порушене 
кримінальне провадження.
Докладніше https://bit.ly/3WMeeFE

РеоРГАНіЗАЦіЯ полоГоВоГо №2
понад двісті працівників пологового будинку бояться залишитися без звичної 
роботи через його приєднання до іншої медустанови. останні два місяці меди-
ки сидять без зарплат, обурюються пропозиціям майбутнього працевлаштуван-
ня та припускають, що на місці їхнього пологового незабаром може з’явитися 
чергова приватна клініка, а не хоспіс, як було заявлено міською радою.
Докладніше https://bit.ly/3IcuQ5r

ТЦ ЗАМіСТь ЦеНТРАльНоГо РиНКУ
Восени стало відомо, що перед Центральним ринком побудують торговельний центр, 
висотою у чотири поверхи та з підземним паркінгом. проти новобуду висловилися 
підприємці з ринку: проводили протест, зверталися за допомогою до нардепів та 
правоохоронців. Наразі прокурори судяться з Вінницькою міськрадою, щоб скасува-
ти продаж землі під будівництво ТЦ та повернути ділянки у власність громади.
Докладніше https://bit.ly/3WvlvtG

РеКоНСТРУКЦіЯ БАТоЗьКої
Ремонт цієї жвавої вулиці мали закінчити всередині 2022-го, однак через 
повномасштабне вторгнення усі роботи вже пів року як на паузі. Нещодавно 
обласна прокуратура поставила під сумнів законність фінансування робіт із 
реконструкції вулиці. У слідчих з’явилися запитання і щодо дій генпідрядника, 
через якого ця вулиця наразі є розбитою і перекритою для транспорту. Тож 
прокурори подали в суд на мерію. Натомість у Вінницькій міськраді заявили, 
що в позивача немає обґрунтованих доказів зловживань і що знайдені «пору-
шення» спростовуються положеннями чинного законодавства України.
Докладніше https://bit.ly/3WsrOyf

піДоЗРА МиТРополиТУ УпЦ Мп
СБУ повідомила про підозру митрополиту Тульчинському і Брацлавському УпЦ мо-
сковського патріархату іонафану. очільник поліції області іван іщенко розповідав, 
що знайшли у священника: «Друковані матеріали зі зверненням путіна та російського 
патріарха до громадян України, визнання квазіреспублік «лнр» та «днр».
Докладніше https://bit.ly/3I8esmu

ДеМоНТАж пАМ’ЯТНиКіВ
іншою складовою деколонізації став демонтаж кількох пам’ятників: 
письменнику Максиму Горькому у Центральному парку та радянської 
композиції з трьох військових на Європейській площі. Наразі 
демонтовані скульптури зберігаються в історико-меморіальному 
комплексі пам’яті жертв нацизму. Більшість містян позитивно сприйня-
ли такі зміни.
Докладніше https://bit.ly/3WtOZIt

ВіДКАТи оЧільНиКА ВоВА
Керівник благодійного фонду «повернись живим» Тарас Чмут звинуватив очільника 
вінницької оВА Сергія Борзова та його колегу з Дніпра у вимаганні відкатів за надан-
ня листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митницю. З відповіддю Борзов 
не забарився. Він записав відеозвернення, в якому розповів, що поспілкувався теле-
фоном із Чмутом і додав: «Вантажі йдуть чітко до тих, хто їх має отримати. і не можна 
забрати 10–20 чи 30% вантажу, який йде, наприклад, у військову частину».
Докладніше https://bit.ly/3jnLfcD
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             — Дорогі вінничани, 
         дорогі українці, дорогі народи, 
    які проживають на території України. 
           Дозвольте вас всіх привітати з прийдешнім Новим роком
                                 та Різдвом христовим!
      У кожного дорога до христа своя. Цьогоріч Україна несе дуже тяжкий хрест, 
     але ми змогли пронести його, і несемо далі. Бог дав нам сили, показав 
            нам шлях і дав нам друзів зі всього світу. Бог любить Україну. В прийдешньому 
    Новому році я прошу вас починати мріяти. Мріяти про те, як ми переможемо. і як поч-
немо відбудовувати свої зруйновані міста та села. Зробимо ті міста та села, які залишилися 
не торкнуті війною, кращими, сучасними, технічними. Я прошу вас мріяти. Нехай кожен із 
вас буде сильніший та мудріший. Я прошу мріяти про те, як кожна наша родина стає 
   здоровішою, заможнішою, щасливішою. Мріяти про те, яку Україну ми відбудуємо 
            з вами собі на радість, і на заздрість тим, хто за поребриком. 
                                                                   Бог нам допоможе в цьому.
      Діємо, і втілюємо свої мрії 
       в життя!

олександр мончак 
«оса», головний 
сержант взводу

Героям слава!

«голоВне — Вірте В ЗСУ,  
і перемога бУде За нами»
 Редакція RIA/20minut.ua підготувала для вас 
новорічні відеопривітання від наших військових — 
найсміливіших людей на планеті, які захищають 
нас, рідну землю та борються за щасливе 
майбутнє кожного українця та українки

НАТАліЯ корпан, ЮліЯ мельник, лАРиСА олійник,  
ВіКТоР скрипник, RIA, (097)1448132

Наші сміливі захисники та захисниці 
на фронті щодень борються за нашу свобо-
ду та незалежність, вони відстоюють правду 
та показують незламність українського духу. 
У новорічні та різдвяні свята ми маємо пиша-
тися та дякувати нашим військовим за відвагу. 

Військовослужбовці захищають Україну, аби 
у Вінниці та в інших містах країни мирні 
люди були в безпеці. Аби ми продовжували 
життя, тримали економіку, виховували дітей, 
волонтерили…

Наші земляки-військові на прохання редак-
ції RIA/20хвилин записали для вас відеоприві-
тання з прийдешніми святами. А ми — давайте 
подякуємо їм словом, а ще краще донатом.

валерій сиверчук, 
начмед 4-ї танкової 
бригади Зсу

            — привіт, Вінниця та Вінниччина! 
          Скоро Новий рік, і ми з великими спо-
     діваннями зустрічаємо 2023-й. Бо це буде 
   точно нашим роком перемоги! Так, це може 
          бути не одразу в січні чи лютому. Але ми впевнені, що таки 
   дочавимо цього ворога, і впевнені, що перемога точно буде за нами. 
Завдяки тому, що у нас справжні козаки. Завдяки тому, що нам допомагає весь 
народ, який є в Україні. Ми точно знаємо, що ми незламні. Всіх з Новим роком! 
Бажаю перемоги. Не можу ще чогось бажати, бо все інше ми зробимо. 
   Ми сильна нація, ми сильні люди. А Вінниччина взагалі супер. Тому ні в чому
       не сумнівайтеся, а вірте в ЗСУ. Від імені четвертої танкової бригади я вам 
                        гарантую, що ми зламаємо цих йолопів, які прийшли нам розказу-
                                вати, як ми мусимо жити.
                                     слава україні! героям слава! все буде україна!

— Щиро вітаю всіх українців
з Новим роком 

та Різдвом христовим! 
хочу побажати терпіння, міцної віри в ЗСУ 
та сподіваюся на якнайшвидшу перемогу! 

вірте в Зсу! 
слава україні! героям слава!

олександр 
петлінський «айдар», 
гранатометник

олександр яремчук 
«прораб»,  
десантник-розвідник

          — Ворог намагається 
       занурити нас у пітьму, 
але ми запалимо святкові гірлянди. Може, вони 
світитимуть від павербанків, а, можливо, це будуть 
        залпи гармат. Ми вечерятимемо при свічках, 
   але у колі друзів, побратимів та рідних. Українцям 
цього року насправді є що святкувати. 
Ми змогли відстояти нашу країну. Ukraine is the capital of 
          great people.  А русні п*зда. 
                                     святкуймо, 
                                          друзі!

Юрій охримчук, 
військовий Зсу

федір мельник «Шива», 
начмед

      — Зовсім скоро 
                прийде до нас Новий рік. 
          Цей рік був дуже важкий для багатьох людей, 
       було багато дуже негативних речей, 
  які так чи інакше вплинули на життя кожного українця. 
 Ви прекрасно знаєте та розумієте, про що я говорю. Але й є
                 багато дуже крутих та гарних речей, наприклад, об’єднання 
                 нації. Це величезна енергія, яку ми відчуваємо, знаходячись 
     на фронті. Якби не було цієї підтримки, то нам би було набагато 
складніше. Наша армія не мала б такої моральної переваги. 
Дякую вам за це! Я бажаю, щоб ми цю енергію зберегли і помножи-
ли. Це дуже важливо. Коли хлопці прийдуть з фронту, то загострене 
відчуття справедливості буде їх спонукати змінювати цю країну. 
    Дуже важливо, щоб підтримка народу залишилася. 
                                              все буде україна!

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

  — Цей рік 
              був для нас непростий. 
        однак повномасштабне вторгнення
     росії нас всіх згуртувало та дало нам сили. 
    Завдяки Збройним силам України ми потроху 
      просуваємося та відвойовуємо наші українські 
         території. Наступний 2023 рік буде для нас 
непростий теж, адже у нас попереду ще безліч справ 
та роботи. Головне вірте в ЗСУ. хочу привітати вас з 
прийдешнім Новим роком та Різдвом христовим. 
Бажаю, аби в кожній домівці настав мир. 
      нехай над усією україною буде мирне небо!
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кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗСУ

понад 300 дніВ СтійкоСті і неЗламноСті: Вінницькі епіЗоди Війни
регіонів.

Тоді ж росіяни обстрілюють 
військову частину у Калинівці. 
Міський голова розповів про трьох 
поранених військових, яких гос-
піталізували до Вінниці.

Містян починають попереджа-
ти про диверсантів, які видають 
себе за місцевих. У соцмережах 
з’являються світлини з так зва-
ними «мітками», які нібито до-
помагають ворогу коригувати свої 
цілі. Поліція закликає знищувати 
такі за першої ж нагоди. Згодом 
правоохоронці повідомляють про 
перших затриманих, які займалися 
розставлянням таких міток.

Починаються дискусії про світ-
ломаскування: потрібно воно чи 
ні. Проте більшість вінничан все ж 
дотримується рекомендацій й ви-
микає яскраве світло у темну пору 
доби. Голови деяких ОСББ при-
мусово відключають живлення 
у квартирах мешканців, які ігно-
рують заборону.

В області створюють військову 
адміністрацію. Її очолює губерна-
тор Сергій Борзов.

Вінницькі ресторатори почина-
ють безплатно годувати військо-
вих, тероборонців та правоохорон-
ців. Багато хто приймає охочих 
поїсти у своїх закладах, інші — 
розвозять гарячі обіди по місцях 
дислокації військових.

З’являється чимало неправдивої 
інформації, зокрема, про висадку 
російського десанту у Бохониках, 
спроби підірвати Київський міст 
у Вінниці, замінування переходу 
на ринку «Урожай» тощо. Укра-
їнців закликають довіряти лише 
перевіреним джерелам інформації.

27 лютого
Повідомляють перші імена заги-

блих внаслідок повномасштабної 
війни вінничан: 18-річний Андрій 
Савченко з Бершаді, батько двох 
дітей з Літина Віктор Ільченко, 
22-річний Дмитро Коваль із Глу-
хівців.

Пересічні вінничани готуються 
давати відсіч ворогові, якщо той 
дістанеться міста. Багато хто ро-
бить коктейлі Молотова, які з лег-
кої руки міського голови Львова 
незабаром називатимуть «Банде-
росмузі». Свій майстер-клас з ви-

МихАйло курДЮков, 
RIA, (095)1039671

Один з останніх 
матеріалів на нашому 
сайті напередодні по-
чатку великої війни, 

був про воєнний стан в Україні. 
Усі ми жили тоді в передчутті чо-
гось жахливого, але до кінця від-
мовлялися вірити в те, що ось-ось 
почнеться.

У тій публікації наводиться 
цитата секретаря РНБО Олексія 
Данілова: «У разі потреби воєнний 
стан буде запроваджено миттєво. 
Наразі такого рішення немає, але 
ми готові до будь-яких речей»…

24 лютого
І ось ранком наступного дня 

росія розв’язує повномасштабну 
війну. Зі зверненням до нації ви-
ступає Президент України Воло-
димир Зеленський: «Вранці путін 
оголосив про ведення спеціальної 
військової операції на Донбасі. 
росія здійснила удари по нашій 
військовій інфраструктурі та на-
ших прикордонниках. У багатьох 
містах України було чутно вибухи. 
Ми вводимо воєнний стан по всій 
території України».

Згодом до вінничан звертаються 
міський голова Сергій Моргунов 
та очільник облдержадміністрації 
Сергій Борзов. Обидвоє заклика-
ють до зберігання спокою, обіця-
ють регулярно інформувати про 
усі важливі події. 

Тим же ранком вінничани у різ-
них куточках області чують ви-
бухи. З’являється інформація про 
ракетні удари по військових час-
тинах та арсеналах у Бохониках, 
Тульчині, Калинівці. З останньої 
починається часткова евакуація 
населення.

З’являються повідомлення про 

комплектування тероборони. Го-
тових захищати Вінницьку область 
просять з’явитися на точці збору 
якомога швидше. Із собою радять 
мати документи та змінну білизну.

Керівництво міста та облас-
ті організовує перший брифінг 
по ситуації. Розповідають про 
поранених та загиблих цивільних 
та військових. Про переведення 
лікарень на посилений режим 
роботи. Про можливі перебої зі 
зв'язком. Просять без нагальної 
необхідності не покидати домівок.

Тим часом у місті помітна пані-
ка. Сотні людей вишиковуються 
перед банкоматами, в супермар-
кетах, аптеках, на АЗС. Вокзали 
переповнені охочими виїхати.

Чимало вінничан ще не розріз-
няють сигналів тривоги: довгого 
про початок і короткого про кі-
нець. У деяких населених пунктах 
області сигнал тривоги заміню-
ють церковним дзвоном. Люди 
вперше спускаються в різного 
роду укриття: підвали, цокольні 
поверхи, «бомбосховища».

Ввечері 24 лютого вінничани 
дізнаються про запровадження 
комендантської години. Під охо-
рону беруть всі об’єкти критичної 
інфраструктури. Вулиці під пиль-
ним наглядом військових, ТрО та 
правоохоронців.

Вночі ми дізнаємося про під-
писання Президентом указу про 
загальну мобілізацію. Очільники 
різних відомств закликають укра-
їнців ставати до зброї. Тоді ж чо-
ловікам до 60 років забороняють 
виїжджати за кордон.

25 лютого
Ранком у Вінниці відкривають 

чотири перших пункти для пере-
селенців. Так наше місто починає 
перетворюватися на транзитний 
хаб для людей із постраждалих 

готовлення цього «напою» навіть 
провів експрем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман.

На території всієї області за-
боронили продаж алкогольних 
напоїв. Відповідний наказ видав 
очільник ВОВА Сергій Борзов. 
Того ж таки дня він попередив, 
що вночі у місті проводитимуть 
спецоперацію: «Ми попереджає-
мо всіх. У комендантську годину 
буде проводитися спецоперація. 
Без перевірки документів. Це вже 
неможливо. Будуть стріляти».

28 лютого
На п’ятий день великої війни та 

героїчного спротиву сил оборони, 
оркестр Повітряних сил влаштував 
у Вінниці патріотичну акцію перед 
Будинком офіцерів. З автоматами 
за спинами та інструментами в ру-
ках, музиканти намагалися під-
бадьорити перехожих своєю грою.

Від 24 лютого перед центрами 
комплектування можна було по-
мітити довжелезні черги охочих 
стати на захист України вінни-
чан. Вже 28 лютого стало відомо, 
що бригада тероборони повністю 
укомплектована.

1 березня
В Україні запустили застосунок 

«Повітряна тривога».
3 березня
У Вінниці вже працюють десят-

ки пунктів приймання переселен-
ців із Києва, Херсону, Харкова 
тощо. Розгортаються волонтерські 
штаби, до міста прибувають перші 
вантажі з гуманітаркою. Чимало 
людей почали «варити» проти-
танкові їжаки, робити шипи для 
зупинки колісної техніки, плести 
маскувальні сітки тощо.

Президент Володимир Зелен-
ський підписав указ про при-
своєння звання Героя України 
15 захисникам України. Серед 
них — наш земляк, 23-річний 
командир взводу танків лейтенант 
Євген Пальченко.

6 березня
росіяни обстріляли аеропорт 

у Гавришівці. «Ракетний удар 
по Вінниці. Вісім ракет. Проти на-
шого міста. Нашої мирної, доброї 
Вінниці, яка ніколи не загрожува-
ла росії. Жодним чином. Ракетний 
удар. Жорсткий, цинічний, по-
вністю зруйнований аеропорт», — 
повідомив Володимир Зеленський. 
Згодом стало відомо, що загинули 
6 цивільних і 4 військових.

15 березня
«На Вінниччині зранку був 

ракетний обстріл. Ракета впала 
в поле. На щастя, ніхто не по-
страждав. Закликаю усіх: у кого є 
чим — пробуймо збивати. Летять 

вони невисоко — майже завжди 
в один і той самий час», — сказав 
у своєму зверненні Серій Борзов. 
За його словами, ракету збили 
звичайним кулеметом.

16 березня
Вночі росіяни обстріляли Ві-

нницьку телевежу. Через пошко-
дження деякий час не працювало 
ефірне мовлення. Без жертв.

18 березня
Речник Повітряних сил ЗСУ 

Юрій Ігнат закликав не ігнорувати 
сигнали про повітряну тривогу: 
«Адже наші ППО збивають тільки 
10% ракет».

19 березня
Поліція почала просити ві-

нничан не розбирати і не здава-
ти на брухт запчастини та уламки 
збитих ракет.

В Україні заборонили викорис-
товувати відеореєстратори.

Українців просять не прив’я-
зувати мародерів до стовпів, щоб 
не нести за це юридичну відпо-
відальність.

20 березня
СБУ у Вінниці виявили німець-

ку журналістку, яка працювала 
на користь росії. Йшлося про 
працівницю московського бюро 
німецької телерадіокомпанії.

29 березня
У Вінницькій області заборони-

ли відвідувати ліси. Таке рішення 
прийняв очільник ОВА Борзов для 
мінімізації лісових пожеж.

У Вінниці викрили ботоферму, 
яка працювала на користь росіян. 
«Штучно створені підконтрольні 
«боти» використовувалися зло-
вмисниками в інтересах ворога 
для поширення неправдивої ін-
формації, провокування панічних 
настроїв, а також поширення во-
рожих інформаційних наративів 
задля дестабілізації суспільно-по-
літичної обстановки в Україні», — 
повідомляли в СБУ.

На цей час в області понад 
60 тисяч переселенців, релокува-
лося кілька великих підприємств 
із постраждалих регіонів. Місце-
вий бізнес поступово відновлює 
роботу, відкрито чимало закладів 
харчування. Люди менше реагують 
на сигнали повітряної тривоги.

6 квітня
Приліт ракети у Козятин. 

«Не обговорюємо злочин, не до-
помагаємо ворогу. Жертв немає. 
Все буде Україна», — написала ке-
рівниця міста Тетяна Єрмолаєва.

Будинок офіцерів прикрасили 
плакатами з містами-героями. 
На них можна побачити місто 
до наступу росії й після. Загалом 
їх десять: Волноваха, Херсон, Ми-

Хронологія великої війни  Вранці 
24 лютого усі українці дізналися про 
початок повномасштабного вторгнення. 
Далі хронологія подій у кожному регіоні 
була своєю. Ми зібрали усі ключові події 
цієї війни, що стосувалися Вінниці та 
Вінницької області, включно з рішеннями 
влади, обстрілами наших територій, 
затриманнями ворогів, нагородженням 
Героїв, прощанням з Героями, початком 
перебоїв з електропостачанням та першим 
у нашій історії блекаутом

Наше місто швидко 
перетворилося на 
транзитний хаб для 
людей, які виїхали 
з постраждалих 
регіонів

перші години, після влучання російських ракет по площі перемоги. Внаслідок теракту 14 липня загинуло 28 людей, 89 — госпіталізували до лікарень
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колаїв, Харків, Чернігів, Маріу-
поль, Охтирка, Ірпінь, Гостомель, 
Буча.

13 квітня
У Вінниці, як і по всій країні, 

починається дефіцит із пальним. 
Чимало АЗС стоять порожні-
ми. На інших відпускають лише 
за спецталонами. Треті — прода-
ють лише по 20 літрів в одні руки. 
Ціни на пальне зростать.

22 квітня
У Вінницькій області зняли за-

борону на продаж міцного алко-
голю та скоротили комендантську 
годину.

25 квітня
Об’єкти критичної інфраструк-

тури у Жмеринці та Козятині під 
ракетними обстрілами. Начальник 
військової адміністрації області 
повідомив про те, що є загиблі 
та поранені. Пізніше в обласній 
прокуратурі скажуть, що загинуло 
5 людей, а поранено 18.

26 квітня
«Російські спецслужби взяли 

курс на розхитування безпекової 
ситуації у так званій Придністров-
ській республіці. Про це свідчать 
не лише вибухи на території 
невизнаної ПМР, але й низка 
інформаційних повідомлень, які 
розповсюджують пропагандисти 
рф», — повідомляли в управлінні 
СБУ Вінницької області.

Силовики СБУ у Вінницькій 
області затримали трьох осіб, які 
можуть бути причетні до кори-
гування ракетного обстрілу або 
інформування російських оку-
пантів про результати ударів біля 
Жмеринки та Козятина.

Відтепер у Вінниці є кілька ви-
дів сигналів тривоги, що мають 
сповіщати про різні види небез-
пеки. До сирени про повітряну 
тривогу додались ще три: сигнал 
хімічної небезпеки — це звук цер-
ковних дзвонів; сигнал радіацій-
ної небезпеки — це дзвін набат; 
сигнал евакуації з міста звучить 
як гудок потяга.

Вінницька область прийняла по-
над 162 тисячі переселенців.

5 травня
До Вінниці з-під Ірпеня та Бучі 

привезли кілька одиниць знище-
ної російської техніки. БМП та 
БМД розмістили на Європейській 
площі. Містяни сприйняли таку 
ініціативу неоднозначно.

6 травня
З Європейської площі прибрали 

спалену техніку росіян. Всередині 
неї діти знайшли пістолет.

18 травня
У небі над Вінницею кружляли 

винищувачі. Це перелякало бага-

тьох містян. Очільник Нацполіції 
у Вінницькі області Іван Іщенко 
заспокоїв їх, написавши, що таким 
чином прощаються із загиблим 
пілотом. «Літаки у небі, які ба-
чили вінничани — остання шана 
загиблому, — написав Іщенко. Тоді 
загинув 25-річний Сергій Пархо-
менко. Президент Зеленський на-
дав йому звання Героя України 
посмертно.

22 травня
На Запорізькому напрямку 

загинуло одразу дев’ять бійців 
вінницького підрозділу поліції 
КОРД. Усіх дев’ятьох в останню 
путь пізніше проводжало понад 
десять тисяч вінничан.

23 травня
У Будинку офіцерів прощалися 

з двома військовими пілотами з 
Вінниччини. Вони успішно ви-
конали 13 бойових вильотів, зни-
щили чимало окупантів та ворожої 
техніки. З 14-го — не повернулися. 
Героїв звали Ігорем Хмарою та Іл-
лею Негаром. Їх також проводжала 
авіація у небі Вінниці.

27 травня
Три вулиці Вінниці перейме-

новані у пам’ять про захисників 
України цієї війни: вулиця Бло-
ка — на вулицю Героїв Поліції; 
вулиця Тімірязєва — на вулицю 
Захисників Неба, вулиця Некрасо-
ва — на вулицю Героїв Нацгвардії.

11 червня
Росіяни заявили, що нібито по-

топили український корвет «Ві-
нниця». «Списаний аварійний 
корпус корвет ліг на лівий борт 
внаслідок того, що цей шмат 
брухту нікому не потрібний», — 
написав тоді очільник фонду «По-
вернись Живим» Тарас Чмут. Ще 
до початку повномасштабного 
вторгнення росії було відомо, що 
корвет справді списаний і що його 
планують перетворити на музей.

23 червня
П'ять років в’язниці отримав ві-

нничанин, який закликав до ра-
кетного удару по телевежі.

14 липня
росіяни кількома ракетами «Ка-

лібр» атакували Вінницю, влучив-
ши у площу Перемоги. Внаслідок 
цього 28 людей загинули, 89 — 
госпіталізували в лікарні. Понад 
півсотні будинків зазнали руйну-
вань, зокрема, Будинок офіцерів 
та будинок побуту «Ювілейний».

Кирило, Максим і Ліза. Це 
імена дітей, які загинули під час 
ракетного обстрілу. До місця заги-
белі маленьких ангелів вінничани 
принесли сотні іграшок.

Правоохоронці затримали де-
сятки осіб, серед яких може бути 

навідник ворожого вогню по Ві-
нниці.

«Щодня росія нищить мирне 
населення, вбиває українських 
дітей, спрямовує ракети по ци-
вільних об’єктах. Де немає нічого 
військового. Що це, як не відкри-
тий терористичний акт? Нелю-
ди. Країна-вбивця. Країна-теро-
рист», — написав тоді Президент 
Зеленський.

15 липня
У Вінниці оголошено День жа-

лоби.
На околицях міста знайшли 

уламки двох ворожих ракет, 
які, завдяки роботі нашої ППО 
14 липня, не долетіли до своїх 
цілей.

Пуск трьох ракет типу «Калібр», 
що влучили по Вінниці, робили з 
малого ракетного корабля з оку-
пованого Криму, — оперативне 
командування «Південь».

Теракт у Вінниці потрапив 
на перші шпальти світових ЗМІ.

27 липня
Міноборони рф опублікувало 

офіційну інформацію про ніби-

то скупчення військової техні-
ки ЗСУ на території вінницької 
психоневрологічної лікарні імені 
Ющенка. Це виявилося черговим 
їхнім фейком.

Близько 240 мільйонів гривень 
орієнтовно складають збитки вна-
слідок ракетного удару по Вінниці, 
не враховуючи зруйновані примі-
щення будинку побуту «Ювілей-
ний» та Будинку офіцерів, — по-
відомив Сергій Моргунов.

7 серпня
Командування Повітряних сил 

ЗСУ повідомило про ракетний 
удар. «На жаль, маємо прильо-
ти кількох ракет по військових 
об’єктах у Вінницькій області. 
Є постраждалі». Система опові-
щення про повітряну небезпеку 
спрацювала вже після того, як 
пролунала серія вибухів.

Сергій Борзов пояснив, що 
росіяни застосували гіперзвуко-
ві ракети повітряного базування 
Х-47 М «Кинджал». Такий тип 
ракет важко виявити та знищити 
нашим ППО. Саме тому сигнал 
про небезпеку всі почули із за-
пізненням.

11 серпня
Вінницю відвідали представ-

ники дипломатичних місій країн 
Європи та Азії: Великої Британії, 
Норвегії, Іспанії, Грузії, Молдо-
ви, Туреччини, Китаю. Диплома-
ти вшанували пам'ять загиблих 
14 липня та оглянули місце ра-
кетного обстрілу.

16 серпня
З’явилася нова онлайн-мапа з 

найпростішими укриттями. Вона 
містить затверджений ДСНС пе-
релік приміщень, які можна ви-
користовувати для тимчасового 
перебування під час сигналу «По-
вітряна тривога». На мапі показа-
но адреси 1339 укриттів. Пізніше 
виявиться, що частина укриттів 
непридатна для використання.

24 серпня
На День Незалежності пові-

тряна тривога лунала 189 разів. 
У Вінницькій області в цей день 
лунало сім тривог, які загалом 
тривали сім годин 19 хвилин.

22 вересня
Наймолодшого захисника 

«Азовсталі», вінницького параме-
дика Назарія Гринцевича, який 
чотири місяці перебував у полоні 
росіян, обміняли. Разом із ним 
додому повернулося ще кілька 
вінничан.

10–11 жовтня
Дронами-камікадзе «Shahed-136» 

росіяни двічі атакували Лади-
жинську ТЕС. Внаслідок атаки 
постраждали шестеро осіб, заги-
блих немає.

Вінничан вперше попросили 
зменшити споживання електро-
енергії з 18.00 до 23.00.

12 жовтня
На Вінниччині 242 населених 

пункти залишилися без світла. 
Енергетики запроваджують тоталь-
ний режим економії. Це, на їхню 
думку, допоможе уникнути ава-
рійних відключень.

15 жовтня
Вінничанам показали фото піло-

та, який знищив дрони-камікадзе 
над Вінницею і відвів від міста 
свій пошкоджений винищувач, — 
ним виявився льотчик із позивним 
Karayа.

7 листопада
СБУ повідомила про підозру 

митрополиту Тульчинському і 
Брацлавському УПЦ московсько-
го патріархату Іонафану. Його 
підозрюють у виправдовуванні 
збройної агресії рф проти Укра-
їни, розповсюдженні матеріалів 
із закликами до насильницької 
зміни конституційного ладу, 
розповсюдженні матеріалів із за-
кликами до зміни меж території 

та державного кордону України 
тощо.

12 листопада
Кілька сотень херсонців зібра-

лися на Європейській площі, щоб 
відсвяткувати звільнення рідно-
го міста. Вони сміялися, плакали, 
співали Гімн України, фотографу-
валися біля Вежі на згадку, дякува-
ли ЗСУ та Вінниці за гостинність.

20 листопада
З’явилася мапа із закладами, 

де завжди є електроенергія та які 
не закриваються під час вимкнен-
ня світла.

23 листопада
На випадок довготривалих від-

ключень світла, президент пові-
домив про розгортання Пунктів 
незламності. Пункти працюва-
тимуть обов'язково при всіх об-
ласних і районних адміністраціях, 
також при школах, будівлях ДСНС 
тощо. На Вінниччині облаштували 
93 пункти. У самій Вінниці — 30.

Вінниця та область залишилася 
без світла. У цей день зафіксували 
перший і наразі останній блекаут.

25 листопада
Через складну ситуацію з елек-

троенергією, у місті призупинили 
рух трамваїв та тролейбусів. 

Депутати Вінницької облради 
звернулися до Президента, Верхо-
вної Ради та Кабміну з проханням 
заборонити діяльність УПЦ мос-
ковського патріархату.

28 листопада
Через обстріли Ладижинської 

ТЕС, у місті виникла надзвичай-
на ситуація. Майже 18 тисяч його 
жителів залишилися без тепла.

30 листопада
У лікарні Вінниці повністю або 

частково готові до можливого бле-
кауту.

3 грудня
У міській раді попередили, що 

у випадку надзвичайної ситуації 
та аварійного відключення цен-
тралізованого водопостачання 
у Вінниці діятимуть 34 пункти 
розливу води.

6 грудня
Пілот із позивним Karaya отри-

мав почесну нагороду «За заслуги 
перед Вінницею».

20 грудня
На Вінниччині облаштували вже 

527 Пунктів незламності. За слова-
ми очільник ОВА Сергія Борзова, 
нові пункти відкривають щодня.

Медзаклади Вінниччини отри-
мали 29 станцій супутникового 
інтернету StarLink. Тепер безпе-
ребійний супутниковий зв'язок 
є майже у всіх закладах охорони 
здоров'я вторинного та третинного 
рівнів на Вінниччині.

війНа

понад 300 дніВ СтійкоСті і неЗламноСті: Вінницькі епіЗоди Війни

Медзаклади отримали 
станції супутникового 
інтернету StarLink. 
Тепер безперебійний 
зв’язок є майже 
скрізь

на початку травня у центрі вінниці експонували дві одиниці знищеної 
російської техніки. її прибрали вже наступного дня, коли всередині неї діти 
випадково знайшли пістолет

рятувальники ліквідовують наслідки березневої ракетної атаки росіян 
по аеропорту «вінниця». Згодом стало відомо, що загинуло шестеро 
цивільних і чотири військових



8 RIA, Середа, 4 січня 2023

Євген Тичук у своєму дослідженні, 
пов'язаному з розташуванням зам-
ків, припускає, що основною і най-
важливішою причиною будівництва 
замків була зона зручної переправи 
через річку. Логіка розташування 
й умовного замку Коріатовичів, 
й замку Острозьких (на Замковій 
горі, — прим. ред.), була пов'язана з 
контролем над переправою на річці 
Південний Буг.

— На користь припущення, що 
перший замок був на річці Віннич-
ці — це топонімічна прив'язка. Адже 
ми знаємо, що назви міст часто 
збігалися з назвами річок, де вони 
розташовувалися, — пояснює спе-
ціаліст кафедри Архітектури та Рес-
таврації в НУ «Львівська політех-
ніка» Ілля Литвинчук. — На жаль, 
ми дуже мало що знаємо про цей 
замок, бо він був зруйнований ще 
в 19 столітті кар'єром. Ми навіть 
не знаємо його опису.

За словами Іллі Литвинчука, нове 
життя для вінницького замку по-
чинається, коли його очолює Кос-
тянтин Острозький, який був старо-

ісТорія

Рік тому на Замковій горі побуду-
вали 50-метровий флагшток. Тут, 
до 30-річчя Незалежності України, 
під супровід військового оркестру 
підняли найбільший Державний 
прапор.
Але варто згадати, що план благо-
устрою урочища мав складатися з 
двох черг. після проведення архе-
ологічних робіт, тут впорядкували 
схил, зробили нові пішохідні до-
ріжки, газон, місце для стоянки 
авто, висадили нові кущі й дерева. 
і у центрі гори встановили щоглу з 
прапором.
Другою чергою передбачалося 
розширення мережі пішохідних 
доріжок, будівництво нових огля-
дових майданчиків та ще й ство-
рення набережної-променаду від 

Староміського мосту, вздовж вулиці 
Гліба Успенського.
На цей рік запланували 632 тисячі 
гривень видатків на продовження 
благоустрою Замкової гори. про 
це дізналися з проєкту бюдже-
ту Вінницької міської громади 
на 2023 рік. На що саме витратять 
ці кошти? пояснив директор депар-
таменту капітального будівництва 
міськради ігор откидач.
— Ми плануємо завершити роботи, 
які не змогли зробити у 2022 році. 
А саме прокласти мережі водогону 
для автоматичного поливу газону, 
що на цьому об’єкті. Не змогли це 
зробити не тому, що не встигли: фі-
нансування нових будівництв за-
бороняє постанова Кабміну № 520, 
поки триває воєнний стан, — сказав 

откидач.
— Але ж ця постанова усе ще діє. 
То є ймовірність, що й у 2023 році 
ви не зможете завершити проєкт, 
правда?
— Так. Але ми сподіваємося, що 
у наступному році буде перемога 
України або, принаймні, внесені 
зміни у постанову уряду № 520, і 
ми зможемо одразу, без зволікань, 
почати працювати над завершен-
ням проєкту благоустрою Замкової 
гори, — відповів директор депар-
таменту капітального будівництва.
Щодо подальшого розвитку цієї 
місцевості — побудова дерев’яного 
променаду біля Староміського мос-
ту, установка вбиральні, висадка 
нових дерев тощо — питання поки 
не вирішене, розказав ігор откидач.

плани на сучасну Замкову гору

НАТАліЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Нині на Замковій 
горі встановлено 
найбільший на Ві-
нниччині прапор 

України. А понад 500 років тому 
там був зведений замок.

Хто і навіщо побудував це укрі-
плення? Який вигляд воно мало та 
які функції виконувало? Яким був 
гарнізон замку? Де тоді розташо-
вувалась Вінниця? На ці та багато 
інших питань дають відповіді у ві-
део, присвяченому історії другого 
Вінницького замку, працівники 
Музею Вінниці. Переповідаємо 
повідомлення істориків, та дізна-
ємося про плани для Замкової гори 
на 2023 рік.

коли була Заснована 
вінниця?

Офіційною датою заснування Ві-
нниці вважається 1363 рік. Однак 
історик, директор Музею Вінниці 
Олександр Федоришен, пояснює 
у відео, що писемного джерела, 
яке б було прив'язане і сходилося 
саме на цій даті не існує.

— Це символічна, умовна дата, 

яка має прямий стосунок до Синьо-
водської битви. Вінниця статусно 
користується цією точкою відліку — 
1363 рік. Хоча, якщо ми говоримо 
про джерела та історичні досліджен-
ня, то мусимо сказати, що найбільш 
ймовірним варіантом, або першою 
писемною згадкою, про яку ми мо-
жемо говорити про Вінницю — це 
проміжок дат трошечки пізнішого 
характеру, але які теж стосуються 
другої половини 14 століття. Це 
проміжок між 1375 та 1381 роком, — 
пояснює історик.

перШий вінницький Замок
— Перший Вінницький замок — 

це теж предмет дискусій та гіпотез. 
Ми точно знаємо, що цей замок 
у Вінниці був. Є поширена думка, 
що перший замок, так званий замок 
Коріатовичів, розташований був по-
ряд із річкою Вінничка. Однак зони 
розташування цього замку, куди б 
ми могли прийти подивитися, за-
раз не існує, — продовжує розпо-
відь Олександр Федоришен. — Інша 
версія стверджує, що замок Корі-
атовичів також був розташований 
на теперішній Замковій горі.

Науковий співробітник Вінниць-
кого обласного краєзнавчого музею 

стою Вінницьким та Брацлавським.

Другий вінницький Замок
Як розповідає кандидат історич-

них наук, заступник директора Му-
зею Вінниці Сергій Гула, староста 
Острозький дбає й про зовнішню 
безпеку, бо фактор татарських на-
бігів нікуди не дівся. Навпаки час 
від часу знову посилювався.

— Саме тому за період старо-
стування Костянтина відбувається 
реконструкція наявних укріплень, 
а також добудовуються нові. Які 
стають додатковим захистом для 
вінницького замку та власне всієї 
Вінниці, — говорить Сергій Гула.

За словами спеціаліста кафедри 
Архітектури та Реставрації Іллі Лит-
винчука, замок на Замковій горі 
був збудований у 1512 році. Про 
це свідчить наявний опис замку 
за 1552 рік. Написано таке форму-
лювання, що замок у Вінниці близь-
ко 40 років вже стоїть зведений.

— На початку 16 століття не дуже 
вдалий час, м'яко кажучи, для Ве-
ликого Князівства Литовського, 
от цей час й відобразився на ста-
новищі замків. Всі описи свідчать 
про те, що катастрофічно не виста-
чало грошей на їхнє укріплення та 
утримання, — продовжує Литвин-
чук. — Чому другий замок будува-
ли на новому місці? Це відкрите 
питання. Причин може бути дуже 
багато, ну найбільш очевидно, що 
якимось чином змінилася конфі-
гурація шляхів. Адже Вінниця була 
транзитним містом, і в принципі 
замок існував для того, що контр-
олювати цей транзитний шлях.

За їхніми дослідженнями, Дру-
гий Вінницький замок не з'явився 
на порожньому місці, а він був від-
будований на місці більш давньо-
го городища, яке існувало до того 
замку Коріатовичів на Вінничці.

іДея про перенесення 
Замку

— Є два описи замку: 1545 та 

1552 років. І вони дуже добре 
доповнюють один одного. Опис 
1552 не такий детальний, але 
в ньому міститься дуже багато 
якраз інформації, яка нам потріб-
на. Перший опис містить інформа-
цію про те, що замок складається з 
30 городин і трьох веж. В одній із 
цих веж була брама. Це була зрубна 
дерев'яна споруда, — пояснює фахі-
вець Ілля Литвинчук. — У 1545 стан 
замку був жалюгідний, він був у за-
непаді. Стіни обвалювалися, сходи 
погнили. Загалом сам замок був 
слабенький.

За словами Литвинчука, 
в 1545 йшлося про ідею перене-
сення замку на острів Кемпа. Бо, 
як йдеться в документах, на старому 
місці ні замок не бачить міста, ні 
місто замку.

Вже у 1552 році, як говорять до-
слідники, замок був досить карди-
нально зміцнений.

— Реконструкція відбулася 
за старостування князя Корецького, 
і вона була пов'язана з просуван-
ням замку до використання більш 
потужної артилерії. Було додано 
ще дві вежі у 1552 році. Скоріше 
ці вежі були зроблені поверх вже 
наявних городин, — чуємо далі. — 
Стіни тоді вже були дуже грубі і 
заповнені землею.

Роль замку у житті тогочасної Ві-
нниці була в тому, щоб захищати 
мешканців навколишніх сіл. Також 
там міг бути осередок оборони. За-
мок був адміністративним центром 
поселення і тим більше, що там 
був розташований суд земський і 
гродський. Тож, замок, за словами 
фахівця, захищав передусім органи 
влади, які тут були.

Хто і наВіщо побУдУВаВ 
Вінницький Замок?
наше минуле  Цьогоріч виповнюється 
510 років одному з трьох вінницьких замків. 
Нині це сучасна фортеця на Замковій горі, 
що була побудована в часи старостування 
у Вінниці князя Костянтина острозького. 
історики розповіли деталі та цікаві факти 
про це укріплення

РеКлАМА

515967

у 1545 році вінницький замок був у занепаді. 
А вже у 1552 році, як кажуть дослідники, замок 
був досить кардинально зміцнений

спеціаліст з архітектури і реставрації ілля 
литвинчук: «Роль замку у житті тогочасної 
Вінниці була захищати мешканців околиць»

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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чому Залежні віД світла
А тепер трохи про особливості 

роботи опалення в їхньому домі.
— Свого часу для наших 16-по-

верхівок — Келецька, 122 і 124 — 
була зроблена розподільча станція 
з помпами. Щоб підкачувати те-
плоносій до верхніх поверхів, бо 
звичайною мережею не вдавалося 
це зробити: був замалий тиск. Об-
слуговував це все «Маяк», — го-
ворить мешканець будинку Ке-
лецька, 122 Сергій Клєопа.

Чоловік каже, що коли немає 

живлення, то помпи зупиняються 
й у розподільчій станції, і ті, що є 
додатковими у підвалах будинків.

— Виходить, коли немає світ-
ла — у нас повний колапс. Опа-
лення немає, води немає, елек-
трики для приготування їжі немає. 
А побічним ефектом від усього 
цього є потрапляння повітря 
у наші будинкові мережі, — каже 
Сергій Клєопа.

Через це у мережах утворюють-
ся повітряні корки, каже він, і 
при подачі теплоносія не у всі 

сиТуація

перебої з опаленням є ще що-
найменше в трьох багатоповер-
хівках у Вінниці. про це дізналися 
зі звернень громадян, які люди 
залишають на сайті Вінницької 
міської ради.
«прошу вас допомогти у вирішен-
ні питання щодо графіку відклю-
чення світла в будинку на Коріа-
товичів, 168, — звертається лю-
дина до міського голови Сергія 
Моргунова. — Не враховується 
той факт, що в нашому будинку 
електроплити. Усі мешканці за-
лишаються без можливості при-
готувати їжу, підігріти чи навіть 
просто закип’ятити воду».
«Я проживаю в будинку на Стрі-
лецькій, 1. Це 16-поверхівка, яка 
повністю залежить від електро-

енергії: при її відсутності немає 
ні тепла, ні гарячої води, не мож-
на ні їсти зварити чи підігріти, ні 
дитину помити. Газопостачання 
відсутнє, будинок обладнано 
котельнею, — зауважив заявник 
у зверненні до Моргунова. — при 
морозах і довготривалих відклю-
ченнях будинок остигає, попри 
утеплення. Навіть за відсутності 
морозів будинок не прогріваєть-
ся, бо автоматика налаштована 
так, щоб подавати невелику кіль-
кість тепла. Але вона не враховує 
відсутність світла протягом 60% 
часу».
За ще одним зверненням не вка-
зали адресу будинку, але там 
також без електроенергії немає 
змоги приготувати їжу. однак, 

на відміну від попередніх заяв, 
тут є відповідь на звернення.
«Вінницька міська рада та її ви-
конавчі органи не розробляють 
графіки обмеження електро-
споживання. Цим займається 
«Вінницяобленерго» відповідно 
до доведеної «Укренерго» гра-
ничної величини споживання 
електричної потужності по облас-
ті, — йдеться у відповіді від депар-
таменту міського господарства. — 
Водночас враховуючи викладену 
у вашому зверненні інформацію, 
департамент звернувся до «Вінни-
цяобленерго» із запитом щодо 
розгляду можливості оптимізації 
відключень за вашою адресою 
проживання у після робочий час 
для можливості приготування їжі».

проблеми з теплом і у вінничан на стрілецькій та коріатовичів

ВАлеРій 
чуДновський, RIA, 
(063)7758334

Мешканці ба-
гатоповерхівок 
на Келецькій, 

122 та 124 замерзають. З такою 
проблемою звернувся до редакції 
мешканець одного з цих будинків 
Сергій Нагорняк.

— Наш дім повністю залежить 
від подачі електроенергії, у нас 
немає газопостачання, — розка-
зав чоловік. — Коли вимикають 
світло, то припиняють роботу 
електропомпи на підкачування 
опалення і водопостачання. У бу-
динку відсутнє опалення і тиск 
води в трубах значно знижується. 
А при включенні електроенер-
гії «Вінницяміськтеплоенерго» 
не встигає за дві години подати 
тепло у будинки.

«Дякуємо За Допомогу 
сусіДам»

Будинок на Келецькій, 122 — це 
одна з двох 16-поверхових «сві-
чок», що знаходяться за ринком 
Вишенька. Багатоповерхівка з 
бетону, неутеплена, розрахована 
на 90 квартир.

І коли через російські обстріли 
інфраструктури, почали вимикати 
електрику, то цей будинок майже 
не відключали. Бо враховували 
специфіку, що без світла меш-
канці дому залишаються взагалі 
без нічого — ні тепла, ні води, ні 
світла. Газопостачання відсутнє.

Проблеми почалися у першій 
половині грудня.

— Нас рідко вимикали від 
світла, орієнтовно на дві години 
в день, — говорить жителька бу-

динку Яна Нагорняк. — А потім 
мешканці сусіднього будинку 
на Миколи Ващука побачили, що 
у нас занадто часто горить світло. 
А в них вимикають. Вони написа-
ли скаргу до міськради, що «як це 
так? У нас немає світла, а в них 
постійно є». Після того, нас поча-
ли вимикати частіше. Такі сусіди 
в нас добрі. Допомогли.

Відтак, зараз вони живуть за ре-
жимом 4 години без світла, 2 го-
дини — з електрикою. Здавалося 
б, в таких самих умовах, як і ре-
шта вінничан. Але для них світло 
є критичним, бо за дві години 
подачі електроенергії будинок 
взагалі не прогрівається.

— У будинку дуже холодно. 
Ми з дітьми й дружиною ходимо 
по квартирі тепліше вдягнуті, ніж 
на вулиці: рукавиці, шапки, двоє 
штанів, светри. Спимо одягнени-
ми. Для приготування їжі вико-
ристовуємо туристичну пічку, але 
знаємо, що це дуже небезпечно, — 
розказав про свій побут Сергій 
Нагорняк. У нього із Яною двоє 
дошкільнят, хлопчик і дівчинка.

Крім того, що всі мерзнуть, 
то не всі можуть приготувати 
їжу, додала мешканка Келецької, 
122 Галина Мізинюк.

— Люди на роботу виходять 
о восьмій ранку, коли почи-
нається відключення світла. І 
вони не можуть ані приготувати 
їсти, ані підігріти, та й залиши-
ти щось дітям не можуть: пере-
важна більшість наших школярів 
вчаться дистанційно, у холодних 
квартирах. Та й увечері, коли по-
вертаються з роботи, також ні-
чого не можуть приготувати — з 
16.00 до 20.00 знову вимикають 
світло, — каже Галина.

квартири надходить тепло. Або 
прогріваються тільки кілька ребер 
на батареях. Чи взагалі гарячою є 
тільки труба стояка, що проходить 
крізь увесь будинок.

— Перший раз, щоб це усу-
нути, залучали наших пред-
ставників ЖЕКу. Їм вдалося усе 
поладнати. На другий раз — ні. 
Залучали представників міських 
тепломереж. І поки вони з усім 
цим розбиралися, світло знову 
вимкнули, — сказав Сергій.

«постійно потрібне світло»
Щоб владнати свою пробле-

му, люди залишили звернення 
на урядовій лінії 15–45.

— Там відповіли, що передали 
нашу скаргу на міську раду, — 
каже Яна Нагорняк.

Вона каже, що у міських служ-
бах і так знають про їхню про-
блему.

— Знають у «Вінницяміськте-
плоенерго», знають у ЖЕКові. 
Головний інженер управлінської 
компанії спільно з тепломережа-
ми планували поставити на нашу 
розподільчу станцію генерато-
ри, — каже Яна. — Але самі ро-
зумієте, хто буде кожні чотири 
години заводити ці генератори? 
І це виходить, ми будемо ще й 
оплачувати пальне до цих гене-
раторів.

— То можливо замість генера-
торів варто було б просто «роз-
вернути» графік планових відклю-
чень? Щоб у вас дві години було 
без світла, а чотири години — зі 
світлом, — запропонував журна-
ліст.

— Це не вирішить проблему 
потрапляння повітря у систему. 
Тобто, щоб не було «завоздушен-
ня» нам світло потрібне постій-
но, — сказав Сергій Нагорняк.

— Я вважаю, що має бути 
якийсь диференційований під-
хід. На Вишеньці всього дві та-
ких 16-поверхівки, які повністю 
залежать від світла, — доповнив 
його слова Сергій Клєопа.

— Ми знаємо, що зараз по-
трібно ощадливо використовувати 
електроенергію. Що у країні війна 
і людям, що живуть у прифрон-
тових містах, зараз ще складніше, 
ніж нам. Але ми не можемо без 
тепла бути, — наостанок сказала 
Яна Нагорняк.

який є вихіД
У департаменті міського гос-

подарства Вінницької міськради 
нам розповіли, що з подібними 
проблемами зараз звертаються 
чимало вінничан.

— Ця проблема не нова, — по-
відомили у приймальній департа-
менту. — У когось вимикається ін-
дивідуальний теплопункт, у когось 
проблема з подачею теплоносія 
на найвищі поверхи будівлі. Усі ці 
питання на контролі в департамен-
ту. Над їх вирішенням працюють.

Також ми звернулися 
за роз’ясненнями до «Вінниця-
міськтеплоенерго». Там відпо-
віли, що підприємство подбало 
про встановлення генераторів для 
постачання теплової енергії.

«Генератори знаходяться на ба-
лансі підприємства, тому всі ви-
трати, які пов'язані з роботою ге-
нераторів (пальне), покриває під-
приємство, — йдеться у відповіді 
пресслужби «ВМТЕ». — Жодним 
чином на платіжки споживачів 
це не вплине, адже спожива-
чі оплачують лише за спожиту 
послугу з постачання теплової 
енергії відповідно до показників 
загальнобудинкових лічильників 
теплової енергії, які встановлені 
у будинках».

І там наостанок додали, що 
по цих будинках «кожного дня 
знаходяться на оперативному 
зв’язку з «Вінницяобленерго» і 
їх спеціалісти запевняють, що 
ситуація контрольована».

«Ми завжди піклуємось про 
наших споживачів і у разі зни-
ження температури зовнішнього 
повітря та у випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій, плануємо 
продовжувати надавати послугу 
з постачання тепла шляхом ви-
користання генераторів», — по-
відомили у «Вінницяміськтепло-
енерго».

Запитали у мешканця будинку 
на Келецькій, 122 Сергія Нагор-
няка, чи покращилася після цього 
ситуація з опаленням в будинку?

— Зараз ситуація покращила-
ся, в цілому — нас рідше стали 
вимикати від електрики, — від-
повів вінничанин. — Але коли 
вимикають, то щось генерато-
рів ми не чуємо. І відбувається, 
як зазвичай: 15 хвилин і батареї 
холодні.

на келецькій Зникає опалення, 
коли Вимикають електрикУ
«нам дуже холодно»  Мерзнуть 
у період планових відключень мешканці 
двох висоток на Келецькій, 122 і 124. 
Зазвичай, тепло потрапляє до них завдяки 
помпам. Без електрики вони не працюють. 
і за дві години, коли є світло, будинок 
не встигає прогріватися. До того ж, їх дім 
негазифікований, тож їжу немає на чому 
приготувати. З’ясовували, як вирішити 
їхню проблему

«Знаємо, що людям у 
прифронтових містах 
зараз ще складніше, 
ніж нам. Але ми не 
можемо без тепла», — 
каже Яна Нагорняк

Дім на келецькій, 122 повністю залежить від електрики. Без світла у них 
зупиняється опалення, а газу для обігріву та приготування їжі ніколи не було
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Це викликано різницю у часі 
між нашою країною, Канадою і 
США, де знаходилося журі. Пані 
Вікторія декілька разів заглядала 
в комп’ютер. Однак результатів 
так і не дочекалася.

Ще частіше робили це студен-
ти. Як розповів RIA Костянтин 
Левицький, він мало не кожні 
15-20 хвилин відкривав електро-
нну пошту. Робив це до пізнього 
вечора. Скільки б не оновлював 
надходження, а очікуваний лист 
не з’являвся.

— Щасливчиком виявився 
Руслан Принчук, — каже Кос-

тянтин. — Це йому усміхнулася 
удача першому дізнатися новину. 
Та ще й яку! «Хлопці, ми перемо-
гли!» — написав усім нам Руслан.

Вони ж повідомили про рішен-
ня журі викладачці Войтко.

— Навіть їхній вихід у фінал для 
нашого навчального закладу це 
вже було велике досягнення, — 
каже Вікторія Войтко. — А перше 
місце!.. Вибороли його серед ко-
манд таких титулованих вишів, як 
Київська і Львівська політехніка, 
столичний університет Шевченка, 
Одеський політехнічний.

Це дуже вагомий здобуток.

ВіКТоР скрипник, RIA, (067)1079091

Фестиваль національної кух-
ні «Чим хата багата, тим і рада» 
у нинішньому році триває 
в онлайн-форматі. Рецепти на-
ціональних страв представляють 
на фейсбук-сторінці обласного 
Центру народної творчості у ко-
ротких відеосюжетах. Можна 
щось підгледіти оригінального 
до різдвяного столу.

Розпочали фестиваль з україн-
ської кухні. Представили мало-
відому страву під назвою каша 
«Зозуля». Зробила це господиня 
із села Дашківці Якушинецької 
громади Наталія Стецюк.

— Мені вже 75 років, — розпо-
віла пані Наталія. — А цю кашу, 
пам’ятаю, варили ще моя бабуся, 
потім мама. То це вже понад сто 
років її їдять у нашому селі.

Жінка каже, що саме від мами 
навчилася і запам’ятала рецепт. 
Пояснює, що подавали її на стіл 
під час різних сільських оказій. 

Багато хто старався, щоб «Зозу-
ля» була на Новий рік чи Різдво.

— Щодня чи через день така 
«Зозуля» не прилітає, бо страва 
дуже ситна, калорійна, — каже 
господиня. — А ось на святки 
можна потішити гостей та й са-
мому попоїсти.

Чи десь ще готують таку 
кашу, крім їхніх Дашковець, 
жінка не знає. Нині, мабуть, 
і у багатьох її земляків страва 
викличе здивування. Про «Зо-
зулю» пам’ятають хіба що ті, 
які зберегли рецепт від старих 
людей. Молодь мало знає смак 
пшоняно-макових зерен. Саме 
ці інгредієнти є основою її при-
готування.

Наталія Стецюк готує кашу 
у печі. У неї немає сумніву, що 
тоді вона смачніша, ніж приго-
товлена на газовій чи електрич-
ній плиті.

Ще одна особливість. Інгреді-
єнти сільські газдині використо-
вують, як вони кажуть, «на око». 

кашу «Зозуля» готують у Дашківцях понад сто років

Студенти вважають, що перше міс-
це журі присудило їм насамперед 
за актуальність ідеї.
Запитую, скільки коштів необхідно 
для створення такого мобільного 
додатку? За словами Костянтина 
левицького, кошти немалі, при-
близно 40 тисяч доларів. пропо-

нуватимуть ідею спонсорам.
організатори хакатону також обі-
цяють підставити плече. повідо-
мили, що представлятимуть проєкт 
вінничан на іТ-конференціях. об-
надіює те, що після хакатону про 
них не забули. організатори вже 
кілька разів виходили на зв’язок з 

учасниками нашої команди.
Як каже Костянтин, приємно розу-
міти, що вони зацікавлені у ство-
ренні додатку. його можна здеше-
вити. Якщо деяку роботу операції 
виконати на благодійних засадах, 
сума буде меншою за 40 тисяч до-
ларів.

пропонуватимуть ідею спонсорам

фестиваль започаткували у 
2008 році. організаторами є об-
ласний Центр народної творчості 
разом із національними товари-
ствами. Дотепер його проводи-
ли один раз на два роки. Змінити 
формат змушені через воєнний 
стан.
Як пояснили в Центрі народної 

творчості, захід настільки попу-
лярний, що не стали відмовля-
тися від його проведення. Коли 
фестиваль проходив у відкритому 
форматі, охочих збиралося дуже 
багато. фотографували, записува-
ли рецепти, ну, і смакували пред-
ставлені вироби.
Нині можна дізнатися про націо-

нальні страви польської, німець-
кої, білоруської, молдавської, 
єврейської та деяких інших на-
ціональних кухонь. Якщо комусь 
захочеться подати до різдвяного 
столу щось незвичне з наїдків, 
загляньте на фестиваль, точніше 
на фБ-сторінку Центру народної 
творчості.

не сподівалися на таку популярність

ВіКТоР скрипник, RIA, 
(067)1079091

Хакатон для сту-
дентів «Відбудуємо 
Україну» органі-
зувала канадська 

компанія за підтримки посольства 
Канади в Україні. Презентація 
проєктів відбувалася англійською 
мовою. Перше місце журі при-
судило команді з чотирьох чет-
вертокурсників Національного 
технічного університету.

Про перемогу студентів розповіла 
RIA Вікторія Войтко, викладач фа-
культету інформаційних технологій 
і комп’ютерної інженерії. Костян-
тин Левицький, Руслан Примчук, 
Василь Слушний та Данило Целіш 
— одногрупники (група ЗПІ-196), 
які приймають вітання за те, що 
стали переможцями.

Пані Вікторія каже, що ця чет-
вірка об’єдналася в команду ще 
на першому курсі. Відтоді нео-
дноразово брала участь у різно-
манітних змаганнях.

Нинішню перемогу вважають 

найбільш престижною, адже їх-
ній проєкт про відбудову нашої 
держави у нинішній непростий 
час війни з російським агресором. 
До того ж, оцінювали американці 
й канадці.

Викладачка випадково натрапи-
ла на повідомлення про хакатон. 
Порадила своїм студентам взяти 
в ньому участь.

хлопців Зацікавила 
пропоЗицієЮ, але…

— До завершення реєстрації за-
лишалося небагато часу, — каже 
Вікторія Войтко. — Студенти хви-
лювалася, чи встигнуть запропо-
нувати цікаву ідею.

Роботу ускладнювало ще й те, 
що презентацію треба було під-
готувати англійською мовою. 
Спілкування з журі так само пе-
редбачалося на engllish.

За словами викладачки, у хлоп-
ців було тільки три дні на пошук 
ідеї і втілення її у презентацію. 

Вони справилися! Їхні старання 
оцінили найвищим результатом. 

Рішення журі чекали увечері. 

ДоДаток Для волонтерів і 
не тільки

Про представлену роботу розпо-
вів Костянтин Левицький.

— Ми презентували ідею мо-
більного додатку для волонтерів, 
його базову реалізацію, базовий 
функціонал, тобто прототип до-
датку, — говорить студент. — Та-
кож представили план подальшого 
розвитку проєкту.

Його суть полягає в тому, щоб 
об’єднати волонтерську спільноту.

Як каже пан Костянтин, у кож-
ного з нас є знайомі, які займа-
ються волонтерством. Але все це 
відбувається розрізнено. Водночас 
немало тих, хто також хотів би до-
лучитися до волонтерства, чи до-
помагати постійно або разово. Але 
як це зробити? До кого звертатися?

Костянтин згадав, що до нього 
теж зверталися із запитанням, чи 
не підкаже надійну волонтерську 
організацію?

Їхній мобільний додаток відо-
бражатиме весь волонтерський рух 
на одній платформі. Об’єднають 
його, як мовиться, під одним 
«дахом».

Кожен охочий матиме можли-
вість зареєструватися і бачити, 
що відбувається у волонтерсько-
му середовищі. Наприклад, хто, 

куди і коли їде. Або — кому яка 
допомога потрібна терміново, чи 
на перспективу. Відображатимуть 
звіти про використання коштів і 
т. д.

Пані Войтко переконана, що 
студенти знайшли надзвичайно 
потрібну тему.

Вікторія сама займається надан-
ням волонтерської допомоги. Її 
сестра Світлана разом із чоловіком 
Сергієм нині виконують завдан-
ня у лавах ЗСУ. В університеті 
створили волонтерський Центр 
імені Олександри Бурбело, дочки 
Світлани і Сергія, талановитої 
письменниці, яка померла у ди-
тячому віці.

— У нас було декілька проєк-
тів для хакатону, але зупинилися 
саме на волонтерському додат-
ку, — продовжує Костянтин Ле-
вицький. — Ми всі погодилися, 
що ця тема найкраща серед тих, 
які обговорювали.

Саме Костянтин представляв 
журі їхню ідею. Каже, відчув ін-
терес до проєкту. Про це свідчи-
ли запитання членів журі. Їх було 
немало. А це значить, що справа 
варта. 

Бо вона ще й приверне увагу 
міжнародної волонтерської спіль-
ноти до проблем нашої держави.

для чого чотирьом СтУдентам  
треба 40 тиСяч доларіВ?
Знай наших!  Американсько-канадське 
журі визнало переможцем команду 
техуніверситету у хакатоні «Відбудуємо 
Україну». презентація проєктів відбувалася 
англійською мовою в онлайн-форматі. 
За що четвірці друзів-четвертокурсників 
присвоїли перше місце?

У хлопців було лишень 
три дні на пошук 
ідеї та втілення її 
у презентацію. І 
студенти впоралися 
на відмінно!

Ніхто не зважує на вазі кількість 
того чи іншого продукту.

Ось як готує «Зозулю» Ната-
лія Стецюк. Наголошує, що все 
просто, нічого складного у при-
готуванні нема.

Звечора замочує пшоно. Кла-
де у миску 10 столових ложок 
з вершечком. Так само замочує 
мак — 5–6 ложок.

Для приготування бере каза-
нок, в який вмістилося б майже 
три літри молока. Спершу кладе 
туди вимочене пшоно. Заливає 

його по самі вінця молоком.
Піч уже розпечена, у ній тлі-

ють поліна дров. Кладе казанок 
і чекає, поки молоко закипить. 
Дістає і перемішує. Пояснює, 
що перемішувати треба часто, 
аби не пригоріло. Потім ще раз 
кладе у піч, аби трохи покипі-
ло. Відтак додає мак, ретельно 
перемішує і доводить до кипін-
ня. Поки страва умліває у печі, 
збиває яйця з цукром. До трьох 
яєць додає склянку цукру. Збиту 
масу опускає у казанок і знову 

старанно перемішує. Каша про-
довжує кипіти. Нарешті у казанок 
додають вершкове масло. Як каже 
господиня, кашу маслом не зі-
псуєш. 200 грамів на казанок 
не буде забагато. Тепер накриває 
кришкою — і знову у піч на де-
який час.

«Зозуля» калорійна і смачна. 
Принаймні так стверджують ті, 
хто вже скористався рецептом 
господині з Дашківець. Чому 
така назва «Зозуля»? Мабуть, це 
від чорних цяточок маку у каші.

четвірка друзів‐четвертокурсників техуніверситету 
виграли хакатон «відбудуємо україну». хлопці мали дуже 
мало часу, недоспали, зате перемогли
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будівництво

516051

516046

1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

1.1 ОднОкІмнатнІ квартири  

 1-кімн. кв. ЖК Клубний Дім, 4/6/ц, 44кв.м, новобуд, без ремонту, 
газ, світло. Власник. 31000 у.о. (096)754-46-87, (068)834-44-48  

1.3 трикІмнатнІ квартири  

 термІнОвО прОдаю 3-кІмн.квартиру, прОсп.юнОстІ, 
р-н вишенька,вІнниця, втОринне житлО. цІна 
45300у.О. (096) 434-04-65  

 3-кімнатна квартира по пров.К.Широцького,18, 1/5/ц, 70кв.м, 
меблі, техніка, євроремонт. Ціна дог. (098) 254-23-97  

 3-кімнатна квартира у м.Хмільник, площа 58/-/9, поверх 5/5/ц, 
житловий стан. Ціна договірна. (098) 262-28-67  

1.5 Будинки  

 5 кІмн., 2-пОв.БудинОк в с.шкуринцІ мас.пОляна, 
110кв.м, власник, 4с, чистОва,з/Б перекр. 68000у.О. 
(093) 917-09-07  

 5 кімнат, 2-пов.буд.в с.бл.Зарванці, 110кв.м, 4с, чистова, цегла, 
з/б перекриття, власник. 70000у.о. (093) 917-09-07  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

 1-10 кімнат. Kyплю квартиру/гуртожиток у власника. Знайду 
швидко Вам покупців! (09645-89-754  

3.2 Будинки  

 1-10 кімнат. Kyплю будинок у власника! Знайду швидко Вам 
покупців! 096 4-58-9754  

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

 1-10/-, Biнниця, кімнату, квартиру, ч/б, будинок, гуртожиток. 
Винайму!Терміново! (096) 458-97-54  

 1-3-кімн. квартиру, гуртожиток, кімнату, будь-який р-н, на довгий 
термін. (096)458-97-54  

 3-4 кімнатну квартиру зніму, будь-який р-н. Ціна договірна. (067) 
255-13-06  

 3-4 кімнатну квартиру зніму, будь-який р-н. Ціна договірна. (067) 
255-13-06  

 Сім‘я без дітей зніме житло. На кінцевій зупинці. (068) 033-41-96  

4.2 Будинки  

 1-10/-, Biнниця, ч/б, будинок, квартиру, кімнату, гуртожиток. 
Винайму! Терміново (096) 4589754  

 БудинОк аБО частину Будинку знІму, Будь-який р-н. 
цІна дОгОвІрна. (067) 255-13-06  

5. комерційНа Нерухомість  
5.2 Оренда  

 Приміщення 69,1кв.м., тепло, світло 22кВт, ЖК Сімейний Ком-
форт, Немир.шосе, 94е дог. (097) 280-62-33  

нерухомість

6. будiвельНi матерiали та 
послуги  

6.1 прОдам БудІвельнІ  
матерІали  

 Дрова, дошки, бруси,тирсу. Достав ............... дог. ........ (068) 246-33-17  

 Ємності для води від 20 до 20000л ............... дог. ........ (067) 403-46-09  

6.2 куплю БудІвельнІ  
матерІали  

 АВ бетонозмішувачі,причепи,різні .................. дог. ........ (097) 127-54-23  

6.3 Будiвельнi пОслуги  

 «AAADerevChik» 0БрІзка дерев. рОзпил на дрОва. 
кОрчування. пОдрІБнення. вІн.ОБл. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 1 бригада виконає вивезення будівел. сміття, демонтаж, земляні, 
бетонні роботи. (098) 718-21-80  

	Piзкa	 дерев/дров,	 покіс	 трави.	 Культивація.	 Обприскув.	 Інші	
садово-городні роб. (067) 697-71-21, Сергій  

 зрІжемО дерева, пОрІжемО їх на дрОва, пОруБаємО. 
ОБрІзка саду. (098) 062-07-92  

 печІ, камІни, БарБекю БудІвництвО та ремОнт. 
(097)696-09-50, (063)607-12-33  

6.4 внутрІшне ОздОБлення, 
РеМоНТ  

 «Під ключ» абсолютно доступно шпалери, шпатлівка, малярка, 
плитка, ламінат, ін. (068) 174-08-35  

 жІнка викОнує прОфесІйну пОклейку шпалер, фар-
Бування, Багети. (068) 849-26-42  

 Нині ремонт дешевше! До роботи підходжу відповідально, як 
собі! Великий досвід! (096) 190-81-63  

 Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки, ламінату. 
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 Ремонт»під ключ»: гіпсокартон,штукатурка, шпаклівка,сантехніка, 
водопровід,кахлі (096) 627-90-75, Андрій  

 Якісний, недорогий ремонт! Матеріали по ціні виробника, до-
ставка за наш рахунок! (096) 190-81-63  

6.6 натяжнІ та пІдвІснІ стелІ  

 натяжнІ стелІ Будь-якОї складнОстІ, тканиннІ, 
«екОстелІ», фОтОдрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляцІя, каналІзацІя  

 БОйлери, Опалення, кОтли, труБи, насОси. 
кОнсультацІя. пІдБІр, мОнтаж. зОдчих,36 (096) 428-
12-25  

 кОтли, кОлОнки, БОйлери. труБи, насОси. мОнтаж, 
гарантІя. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 Опалення, вОдОпОстачання, каналІзацІя. мОнтаж, 
гарантІя. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

6.14 прОм.ОБладнання  
та Інструменти  

 зварювальний апарат 220в, 4квт, «пОстОянка». ма-
ятникОва труБОрІзка 220/380в. (068) 210-46-38  

7. побутові товари, все для 
дому  

7.1 меБлi прОдам  

 Килими, постіл.білизна, ел.гриль .................. дог. ........ (068) 622-61-20  

 Крісло-ліжко розкл,ш.72см,ідеальн ................ дог. ........ (067) 291-87-34  

7.2 пОБутОвi тОвари прОдам  

 0бігрівач керам.800Вт, 16-18кв.м. ................. дог. ........... 097)56006-31  

 1 Шв.машина з тумбою, ножна ..................... дог. .......... 09-7560-0-631  

 Aвтон.генератори. Сонячні станції ................. дог. ....... (093)0-0-5-72-13  

 Beлика вітчизняна енциклопедія. ................... дог. ......... (097)560-06-31  

 Beлосипед дитячий продам ...................... недор. ............ (09-64589754  

 Eл.плита з духовкою «Мечта 8»,б/в ............... дог. ............ (097)5600631  

 Офіс.вазони, алюм.бідон, матрац .................. дог. ........ (068) 838-97-34  

 Потужні переносні павербанки ...................... дог. ........ (093-00-5-7-213  

 Хол.,газ.плита, прал.маш, пилосос ................ дог. ........ (067) 294-91-19  

7.4 Опалення Будинку  

 AвтОнОмнІ генератОри. сОнячнІ станцІї. пОтужнІ 
перенОснІ паверБанки. (093)00-57-21-3  

 дрОва руБанІ прОдам. (06818598-39  

 прОпОнуємО дрОва, дОшки ОБрІзнІ, неОБрІзнІ, Бру-
си, тирсу. дОставка гарантОвана. (0432)32-20-43, 
(068)246-33-17  

7.5 куплю  

 А я куплю прал.маш.автомат на з/ч ........... дорого ......... (096)317-76-68  

 АВ велосипеди,бетонозміш.,ел.інст ................ дог. ........ (098) 841-68-15  

 АВ холод., мороз.камери, прал/маш .............. дог. ........ (098) 841-96-37  

Графік роботи відділу прийому 
оголошень на Новорічні свята: 

	31.12.2022	і	01.01.2023  
	 субота-неділя		-	вихідні.

	02.01	-	06.01 
	 понеділок-п’ятниця	з	11.00	до	17.00.

	7.01	субота	-	вихідний.

	з	8.01	працюємо	по	звичайному	графіку.

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

Вартість	публікації	оголошень	

	 Звичайне	оголошення	—	40	гривень
 Виділене	оголошення	—	60	гривень
 Особливе	оголошення	—	130	гривень

Подати	оголошення 
в	газету	RIA	дуже	просто!

 Фото	оголошення	—	180	гривень
 Фотооголошення	в	нерухомість	—	300	гривень
 Оголошення	про	втрату	документів	100	гривень

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

505184

515269
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 A я обріжу Вам дерева,гілля. Розпил на дрова, корчування пнів, 
подрібнення гілок (063) 747-32-80  

 Aвтономні генератори. Сонячні станції. Потужні переносні па-
вербанки. (093-00-5-72-13  

 Bивіз буд.сміття. Завантаж.-розвантаж.роботи. Дocтавка: пісок, 
відсів, щебінь,ін (068) 185-9839  

 Bиготовлення, перетягування, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067)252-38-62  

 Oбрізка дерев! Аварійні, плодові. Розпил, корчування, 
подрібнення. Недорого. (098) 409-89-94  

 Peмонт, заміна, монтажні, демонтажні, тощо. Оплата погодинна, 
або договірна. (068168-65-25  

 А я ремонтую пральні машини автомат. Якісно.Гарантія. Виїзд 
на дом,р-ни до 50км. (096)  317-76-68  

515695

515487

будівництво

авто, мото

8. автомобілі  
8.1 прОдам аБО ОБмiняю  

	Mocквич-412	ІЖ	(063)	050-96-03		

8.3 куплю  

 Авто, причепи та скутери, мопеди куплю (067) 136-23-76  

8.5 сг технІка та Інвентар  

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (096) 495-75-48  

 Обприскувачі садові та польові 200,300, 400,600,800,косарки 
сегментні та роторні (097) 713-54-93  

 Передні мости на МТЗ нового,старого зразку та балочні, після 
кап. рем. Білорусь. (067) 318-15-13  

 Сівалки, плуги, фрези,дискові борони, міжрядні культиватори, 
розсадо-посад. маш. (063) 651-91-92  

 Т-25, картоплесадж., картоплекоп., громадилки, розкидач мін.
добр, прес-підбир. (097) 347-78-54  

 Трактор МТЗ, Т-25, косілки роторні обприскувачі 200л, 300, 400, 
600, 800, 1000л. (095) 810-17-87  515947

 АВ, холодильники, різні речі ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Газ.плита, парфуми, килим .......................... дог. ........ (093) 299-45-17  

 Газ.плита, посуд, ходунки, шахи ................... дог. ........ (096) 956-99-07  

 Газ.плиту для користування .......................... дог. ........ (097) 831-73-72  

 Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл ............... дог. ........ (068) 712-48-93  

 Ел.шашлич., ел.ваф., ялин.іграшки ................ дог. ........ (096) 744-49-31  

 Ялинкові іграшки, термос, посуд ................... дог. ........ (096) 139-47-66  

7.6 пОслуги  

 «AAAAABC». 100% pемОнт хoлОдильникІв вдОма. 
гарантІя. заБираємО Б/в хОлОдильники (098) 814-24-
77  

 «AAABM».Перевеземо, завантажимо/розвантаж.: меблі, кварт, 
диван, холодильник,ін. (097)674-43-61  

 «AABD» 101% Розберемо, зберемо, розвантажимо+перевеземо 
меблі, квартири,піаніно. (096)232-44-85  

 «AALT» розберемо, зберемо+завантажимо меблі, квартири, 
інше.+ Перевеземо. (098) 718-21-80  

 «ABAM» ми недорого вивантажимо і перевеземо меблі, кватири, 
офіси, склади, інше. (067)947-31-81  

 «Майстер на годину» дрібний ремонт по дому, будь-який. Недо-
рого. Пишіть на viber (067) 732-30-06  

 «Майстер на прокат» допомога по дому:замки, люстри, сантехн., 
ремонт, меблі,ін. (097) 674-43-61  

 «Майстер по дому». Будь-яка чоловіча робота по дому. Пишіть 
мені у Viber. (063) 642-55-79  

 100% ремонт та встановл.сантехніки, заміна кранів, на дому до 
30 км від Вінниці. (096) 317-76-68, Саша  

 3aміна та монтаж змішувачів, кранів, дверних ручок, поличок, 
плінтусів, тощо. (068)168-65-25  

 3aміна, монтаж розеток, вимикачів, світильників, змішувачів, 
кранів, ручок,тощо. (068) 168-65-25  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон. Якісно! (096458-97-54  

8.7 автО-ремОнтнi пОслуги  

 Якісне фарбування авто, бусів. Повний комплекс малярних робіт. 
(066) 066-36-18  

8.8 транспОртнi пОслуги  

 вантажнІ перевезення дО 2 т пО мІсту та ОБластІ. 
мерседес-спринтер середня База. (093) 409-28-28  

робота, послуги

516045

 Антена супутникового ТБ, ремонт, монтаж,Т2, прошивка каналів. 
Продаж обладнання. (067) 240-70-16  

 Дocтавка: пісок, відсів, щебінь,ін. Завантаж.-розвантаж.роботи. 
Вивіз буд.сміття (068)  185-98-39  

 Зріжемо аварійні дерева, подрібнення гілок, порубаємо, інше. 
(067)697-71-21, Сергій  

 Зріжу дерева, порубаю, почистю, інше. (099) 177-79-33  

 Паркетні роб: настилання паркету, парк.дошки, ламінату. 
Шліфування, реставрація. (067) 758-27-04  

 Перетягування, виготовлення, ремонт м’яких меблів. Зміна 
дизайну. Виїзд на р-ни. (067) 252-38-62  

 Порізка дерев/дров, всі будівельні роботи, садово-огородні 
роботи. Приємні ціни. (067) 697-71-21, Сергій  

 Ремонт холодильників. Реставрація. Забираємо б/в. Заправка 
фреоном. Продаж. (096) 203-92-72, 46-34-71  

 Ремонт, встановл., запуск газколонок будь-якого виробн. та 
моделей. (098) 132-14-22  

 Ремонтую пральні машини автомат, сантехніку з виїздом на дім 
до 30км від Вінниці (096)317-76-68, Олександр.  

 Супутник. Viasat та ефірне ТБ без абонплати, тюнери, 
конвертори,антени.Смарт ТВ. (093) 406-34-54  

 Терміновий ремонт хoлодильників вдома. Гарантія. Забираємо 
б/в холодильники. (098)814-24-77, Юрій  

515467

515073

9. робота  
9.2 кухарІ, ОфІцІанти, Бармени, 

технОлОги  

 Кухар холодного цеху  в супермаркет на Старе місто, з 7 до 19, 
3/3, з/п - від 9000 грн. (096) 871-44-46, Анна  

 Помічник кухаря в кафе в р-ні Центрального ринку, графік роботи: 
5/2. Терміново! (097) 251-19-21  

 Піцейола  у прод.маг. на Янгеля, з 8 до 22, 3/3, зарплата 11250 
грн. (098) 859-17-75, Наталія  

555111

 Піцейола у прод.маг. на Хмельницьке шосе, з 8 до 22:30, 3/3, 
зарплата від 10500 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

9.3 ОхОрОнцІ  

 Oxopoнці, чол/жін. Вахта. З/п своєчасна, висока. Харчування. 
Житло.Терміново! (096) 507-35-37  

 вОдІй-ОхОрОнник гшр. фОрма, пОвний сОцпакет. з/п 
свОєчаснО. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

 Нічний сторож, 35-45 років, кремезної статури. Ніч через ніч. 
(068) 160-20-78  

 Охоронник в приватний будинок, кремезної статури. 500 грн/
зміна. Доба через дві. (068) 160-20-78  

 ОхОрОнники 350-450гр/дОБа. вахта, фОрма, дОст, 
прОжив.за рах.фІрми. пОвн.сОц.пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

 ОхОрОнники чОл/жІн. вахтОвий метОд. з/п вис. дО-
ставка. прОжив. за рах.пІдприєм. (098) 460-41-99  

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

9.4 приБиральники, пОкОївки, 
пОсудОмийки  

 двІрник. з/п 6700 грн. Інвентарем заБезпечуємО. 
(097) 265-54-04  

9.6 прОдавцІ, касири  

 Касир у прод.маг. на Магістратську, з 7:00 до 22:00, 7/7, з/п - 
10800 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Студентську, з 7:00 до 22:00, 3/3, з/п - 11925 
грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Юності, з 6:30 до 22:30, 4/4, зарплата - 
12600 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Помічник продавця у прод.маг. на Я.Шепеля (Старе місто), з 
13:00	до	21:00,	з	Пн	по	Пт,	з/п	-	8800	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець на відділ м’яса в супермаркет на Старе місто, з 8 до 
22, 3/3, з/п - від 10200 грн. (096) 871-44-46, Анна  

 Продавець пива на Старе місто, з 11 до 22, 3/3, зарплата від 
7500 грн. (068) 485-75-23, Ольга  

 Продавець та касир у прод.маг. на Хмельницьке шосе, з 8 до 
22:30, 3/3, з/п - від 10000 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг  на Покришкіна, з 7:30 до 22:30, 
4/4, з/п -10500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Амосова, з 8:00 до 22:30, 3/3, 
з/п - 10500 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Б.Ступки, з 7 до 21, 7/7, з/п - 
10200	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Водоканал, з 7:30 до 22:00, 4/4, 
з/п - 11500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Героїв Крут (Центр.ринок), з 8 
до	22,	7/7,	з/п	-	11000	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		
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 Продавець-касир у прод.маг. на Замостянську (р-н Локомотиву), 
з	7	до	22:30,	7/7,	з/п	-	12000	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Коріатовичів з 8:00 до 22:00, 
4/4, зарплата 11040 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Я.Шепеля (Старе місто), з 8:00 
до	21:00,	4/4,	з/п	-	9600	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у супермаркет на Київську (Набережний), з 8 
до 22, 3/3, з/п - 10200 грн. (096) 931-80-21, Анастасія  

9.9 рОБОчІ, слюсарІ,  
БудІвельники  

 БетОняр на вирОБництвО пО вигОтОвленню БетОнних 
кІлець. (067) 290-47-13  

 зварювальник в цех пО металОвирОБах. (097) 494-
48-32  

9.12 керІвники,  
адмІнІстратОри, управлІнцІ  

 Адміністратор в новий супермаркет на Старе місто, з 8 до 22, 
3/3, зарплата - від 11000 грн. (068) 609-03-72, Наталія  

 Менеджер по оренді в ТЦ «Жовтень». З/п 15000 грн. (068) 160-
20-78  

9.18 ОпІкуни, дОглядачІ, нянІ  

 ОпІкунки-дОглядальницІ в нІмеччину. жІн/чОл. дО 65 
р. з/п 1100-1700 є. кОнсульт. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.19 рекламІсти, маркетОлОги  

 Маркетолог в торгівельний центр. З/п 15000. (068) 160-20-78  

9.20 рОБОта за кОрдОнОм  

 працІвники на склади в нІдерланди. ж/ч/пари дО 60 
р. з/п 1500 є. кОнсультацІя (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 рІзне  

 пакувальниця на пІдприємствО. зарплата вІд 500 
грн. в день. (096) 001-55-22  

10. НавчаННя  
10.1 навчу  

 Англійська та французька. Переклади. Репетиторство. Домашні 
завдання. (093) 342-36-68  

 англІйська, нІм., пОльська, франц., чеська. гОтуємО 
дО укр.та мІжнарОд. ІспитІв (063)130-80-89, (067)433-
29-54  

 Допоможу написати дом. роботи, проекти, презентації з Хімії, 
Екології, Біології. (097) 118-48-00  

 Репетитор з математики та укр.мови 1-9 класи онлайн і офлайн, 
р-н Вишенька. (097) 217-67-04  

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  
11.6 пОслуги  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон. Якісно! 096)4-58-97-54  

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.1 прОдам  

 Aвтоном.генератори. Сонячні станц ............... дог. .......... (093)005-7213  

 Потужні переносні павербанки ...................... дог. ............. (0930057213  

 Сенсорний телефон Мейзу, хор.стан ....... 1500грн. ........ (067) 152-98-79  

 Т/в телескопний,пароварка, диктоф ............... дог. ........ (098) 524-22-36  

12.3 пОслуги  

 Антена супутникового ТБ, ремонт, монтаж,Т2, прошивка каналів. 
Продаж обладнання. (067)240-70-16  

 Перезапис на DVD-диски з аудіо-відеокасет, платівок. Муз., кіно 
на замовлення. (095) 361-99-79  

 Рем. телевізорів вітчизн. та імпортн. вир-ва будь-яких моделей. 
Виклик додому. 66-68-62, (098) 062-16-47  

 Супутник. Viasat та ефірне ТБ без абонплати, тюнери, 
конвертори,антени.Смарт ТВ. (093)406-34-54  

13. іНші послуги  
13.2 свята та урОчистОтІ  

 Авто на весілля та інші урочистості Мерседес С-500. Ціна 
договірна. (096) 653-85-24  

13.7 клІнІнгОвІ пОслуги  

 A ми виконуємо прибирання квартир, будинків, офісів. Миття 
вікон. Якісно! (096)4-5-89754  

14. медичНі послуги  
14.1 прОпОную  

 зуБи як свОї. прОтезування, лІкування, видалення, 
панОрамний знІмОк. (098) 814-09-47  

 Лікування спини та гриж. Лікувал. масаж, усунення вивихів, 
напіввивихів, дисків. (098) 394-96-99  

 Продам турнік у дверну коробку, міцної конструкції, вир. Україна. 
Ціна 400 грн. (096) 601-22-49  

 Продам інвалідний візок, ходунки, туалет, милиці. (098) 528-66-15  

 психОлОгІчнІ тренІнги. арт-терапІя. (067) 433-29-54  

15. ЗНайомства  
15.2 вІн пише  

 Хлопець 35 років бажає познайомитись з дівчиною для серйозних 
стосунків. (068) 004-82-95  
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16. хобі, творчість, доЗвілля, 
аНтикваріат  
16.1 ПРодАМ  

 Aвтономні генератори. Сонячні станції. Потужні переносні па-
вербанки. (093) 005-72-13  

	Beлика	вітчизняна	енциклопедія,31	том.	Історія	Великої	Вітчизн.	
Війни, 12 томів. (097560-06-31  

16.2 куплю  

 Антикваріат. Монети будь-якого періоду для себе. Дорого. 
(067)93317-24  

 Бінокль, годинники, гітару, ялинкові іграшки. (068) 004-97-73  

 картини, ІкОни, кОралОвІ та БурштинОвІ Буси, рОги, 
гОдинники, Ордени. дОрОгО! (098) 753-77-50  

 Куплю бінокль, статуетки, намисто, годинники, підсвічники, 
ялинкові іграшки (068) 864-55-14  

 Куплю монети будь-якого періоду для себе. Дорого. (067) 933-
17-24  

 радІОдеталІ, радІОлампи, електрОдвигуни, металО-
Брухт. куплю дОрОгО! (098) 753-77-50  

16.4 спОрт, туризм  

 Beлосипед дитячий продам. Недорого!! (0-964-589-754  

 А ми купимо велосипеди, робочі або неробочі. (067) 847-27-68  

18. Загубив-ЗНайшов  
18.1 загуБив  

 Втрачено атестат ВН № 48639438 та додаток до нього 12 АК 
№907635, дата видачі 02.06.16р., навчально-виховного ком-
плексу: загально-освітня школа 1-3 ступ. гімназія №23 ВМР на 
ім‘я Мельника Гліба Валерійовича. Вважати недійсним. тел. не 
вказано  

 Втрачено військовий квиток МО № 299088 на ім‘я Петрусь 
Ярослав Олександрович. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено військовий квиток № 512236 на ім‘я Перев‘язко Андрій 
Миколайович. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено карту водія за номером UAD0000005Q7Q000, видана 
на ім’я Бурла Андрій Степанович,  дата народження 29.06.1984р. 
Вважати недійсною. тел. не вказано  

 Втрачено паспорт та трудова книжка на ім‘я Партій Віра 
Василівна. Вважати недійсним та повернути за винагороду. (096) 
293-70-27  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло від 
18.04.2013р., видано на підставі рішення виконкому ВМР від 
18.04.2013р.,	№867	на	ім‘я	Тульчинська	Г.Г.,	Корнійчук	І.М.	за	
адресою вул.Литвиненка,46,кв.107. Вважати недійсним. тел. не 
вказано  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло від 
24.12.1994р.	на	ім’я	Головенько	В.	І.,	Головенько	О.	В.,	Головень-
ко С. В., Головенько Н. В. на квартиру по вул. Малиновського, 
4, кв. 4 в смт. Тиврів. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено службове посвідчення № НГ 017326 та житон № 
Г-033903 на ім‘я Гончарук Павло Анатолійович. Вважати 
недійсним. тел. не вказано  

19. ЗагальНі оголошеННя  
19.1 ПРодАМ  

 Морські контейнери 20ф, 6 м, металеві контейнери 2.2х6, ва-
гончик битовка 2.4х6. (098) 570-33-50  

19.2 куплю  

 вІнтажний Одяг, взуття, крОсІвки, сумки, спОрт. 
Інвентар. (098) 753-77-50  

 демОнтаж, самОвивІз, чОрнІ, кОльОр. мет., макул., 
склОБІй. київська, 136Б. (098) 028-88-91  

516045

516047

516044

 фОтОапарат ОлІмпус, кОдак, сОнІ, магнІтОфОн шарп, 
санйО та Інше. (098) 753-77-50  

 частОтОмІр, ОсцилОграф, генератОр сигналІв, 
радІОдеталІ, радІОприБОри. дОрОгО. (098) 753-77-50  

 духи, флакОни та кОрОБки з пІд духІв: францІя та 
срср. дОрОгО! (098) 753-77-50  

 радІОдеталІ, радІОлам., реле, радІОплати, магнІ-
тОфОни, ОсцилОграфи, т/в, фОтОап. (098) 753-77-50  
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їсти взагалі. Або будете їсти як 
коза Дереза: бігла через гребельку, 
вхопила водиці крапельку, бігла 
через місточок, вхопила клино-
вий листочок. А от без людей — 
шаурма, борщ три літри і палиця 
ковбаси навздогін.

РХП — це не є чимось соро-
міцьким або показником, що ви 
слабкі. Це розлад і з ним необ-
хідно працювати.

Що робити, якщо в тебе РХП?
1. Визнати, що є розлад хар-

чової поведінки. Яка б пробле-
ма не призвела до цього, вона 
не може бути виправданням. Тут 
нічого соромитися.

2. Після визнання треба сфор-
мувати свою стратегію подолання. 
Стратегій є декілька, і вам потріб-
но буде консультуватися. Не з ді-
єтологом. А з психотерапевтом, 
в якого є кваліфікація роботи саме 
з харчовою поведінкою. Тоді ви 
зможете знати, що робити, навіть 
якщо ви зірвалися. Це не облажа-
лися. Просто треба буде почати 
ще раз.

3. І третій крок — знати тусовку 
з такими ж людьми, як ви, в яких 
є РХП, для того, аби підтримувати 
один одного. Не плутайте з тими 
тусовками, які виправдовують це! 
Якщо ви хочете позбутися розладу 
харчової поведінки, то працюєте 
в цьому напрямку.

Про що говорить наявність у лю-
дини РХП?

— Якщо у вас розлади харчової 
поведінки, то, скоріше за все, ви 
не справляєтеся зі стресом, — каже 
психолог. — А якщо ви не справ-
ляєтеся зі стресом, то варто по-
працювати з собою, зі своєю са-
мооцінкою і вам також потрібно 
звертатися за підтримкою.

Статистика показала, що у лю-
дей, в яких є нормальні взаємини 
у сім'ї, в них екологічна робота 
(там теж стосунки нормальні), 
вони бачать результати своєї ро-
боти, достатньо витрачають часу 
на себе, для свого відновлення, 
то в них немає ніякого РХП.

— Будь ласка, не плутайте 
тих, хто заїдає стрес, з людьми, 

Є люди, які співстраждають: дру-
зі, родичі. Що їм робити, якщо 
близька людина зловживає ал-
коголем постійно? Це алкоголізм 
(хвороба) чи запої?
— Ваша задача бути з цією лю-
диною постійно і ні в якому разі 
не виправдовувати вживання 
алкоголю, — радить Андрій Козін-
чук. — Більшість людей, які зло-
вживають, виправдовуються це 
складним життям чи складними 
життєвими обставинами. Напри-
клад, іде війна, тому мені можна 
пити…
по-друге, близьким не можна лю-
дину, що зловживає, критикувати. 
Навпаки, треба знайти сили під-
тримувати як особистість. Не лі-
піть ярликів. Ви можете не знати 
істинної причини випивці і що з 
тим робити.
— Ви можете встановлювати свої 

правила: я буду з тобою спілку-
ватися, якщо ти будеш тверезий. 
Це хоч і маніпуляція, але ви маєте 
право робити таку маніпуляцію, — 
говорить психолог.
А от якщо зловживає військовий? 
То що треба робити?
— Це ганебне явище, яке хоч і не-
великий, але має відсоток у нашо-
му війську, — говорить Козінчук. — 
Ми їх називаємо по-різному: 
аватари, смурфіки, п'ятисоті, 
сімсотп'ятдесяті. Багато є назв. 
Але якщо це людина, що вживає 
алкоголь, то їй також потрібна під-
тримка, здорова атмосфера, де 
людина зрозуміє, що вона також 
може бути корисною.
оточення такої людини — керів-
ники, підлеглі, товариші по служ-
бі — мають не критикувати людину 
за залежність від алкоголю.
— А це дуже складно. Тому що всі 

критикують аватара, всі критику-
ють смурфика… Що ж йому роби-
ти? Тільки пити. Тому це довгий 
шлях: не критикувати, не булити, 
здорова атмосфера, накази і звіс-
но — ніякої співпраці в стані алко-
гольного сп'яніння. Якщо людина 
випила, то її чіпати, поки вона 
не протверезіє, не можна. Голо-
вне огородити цю людину, аби 
вона не продовжувала вживати.
У вашому оточенні стовідсотково 
є люди, що зловживають алко-
голем. психолог каже: якщо ви 
можете дати їм поваги, а не одну 
тільки критику, ви побачите, що 
ця людина може змінитися. Вона 
схопиться за соломинку, аби від-
новитися.
Але якщо у людини алкоголізм — 
це діагноз, то тут вже не допомо-
же психологія. Це хімія і біологія, 
тому цій людині треба лікування

що робити з близькою людиною, яка зловживає

НАТАліЯ гончарук, 
RIA, (067)7857674

«У нас є багато 
способів боротьби 
зі стресом. Йога. 
Дихання. Вбивати 

русню. Обіймати дерева. Вбива-
ти русню. Ходити на пробіжки. 
Вбивати русню. Але є деструк-
тивні способи, наприклад, заїдати 
то всьо. Саме про це ми і зняли 
відос. Я експерт із заїдання», — так 
анонсував своє нове відео на ка-
налі «У моїй голові» військовий 
психолог Андрій Козінчук. Цього 
разу він пояснив, чому ми заїдає-
мо чи запиваємо стрес, та розпо-
вів, що робити, якщо є залежність 
від їжі та алкоголю.

— Ще у голлівудських фільмах 
зафіксовано: якщо тобі погано, 
з‘їж відерце морозива, й життя на-
лагодиться. А як ні — то можна 
пошукати «дзен» у келиху… Зараз, 
коли стрес став нашим природ-
ним середовищем, підхопити РХП 
(розлад харчової поведінки) — 
дуже просто. А ось позбутися — 
ні, — каже автор відео. — Що ро-
бити, якщо впав у залежність від 
їжі та алкоголю? Як зрозуміти, що 
в тебе саме РХП? Як допомогти 
близькій людини припинити «за-
пивати» стрес? Як організувати 
собі (або іншим) психологічний 
детокс?

Андрій Козінчук підготував 
купу «смачних» порад, від яких 
стане легше й голові, й шлунку. 
Повне відео його розповіді зна-
йдете за QR-кодом, а тут даємо 
текстову версію розказаного ним 
матеріалу.

Що таке стрес та як на нього 
реагуємо?

— Для початку розберемося 
у структурі стресу. Це хоп — щось 
сталося, і в організму іде своя 
реакція. Причому це хоп може 
бути абсолютно різне: від похо-
лодало дуже сильно і це стрес, і 
є фізіологічна реакція (на руках 
встають волосинки, аби зберегти 

тепло і крім того багато фізичної 
енергії налаштовується на те, аби 
зігріти тіло). Те саме є і проти 
якогось психологічного хоп. Це, 
наприклад, вас кинула партнер-
ка і все — є реакція. Коли ми 
отримуємо стрес, тобто щось у на-
прямку загрози нашому життю, 
здоров'ю, благополуччю, то нам 
треба якимось чином реагувати. 
І часто так буває, що робити або 
нам не вистачає сил, енергії від 
цього всього, і нам треба щось 
хороше. А що може бути поганого 
в тому, аби їсти?!

Чого саме заїдаємо?
— Є різні варіанти, але один 

напрямок усвідомлення цього. 
По-перше, коли ти їси, в тебе 
виділяється гормон радості і тобі 
стає добре, бо їсти — це прекрас-
но. І по-друге, коли ти накопи-
чуєш у собі масу, стаєш більшим, 
це наче твоя броня від зовніш-
ніх факторів. Тебе стає не про-
сто більше, ти розширюєш свої 
кордони, бо хочеш захиститися. 
Це психологічна передумова. І 
ця штука називається розладом 
харчової поведінки (РХП).

Для того, щоб ви усвідомили, 
що з цим робити, треба, щоб ви 
спочатку визнали, є у вас РХП чи 
нема. А що таке, коли от є? Це 
коли ви не управляєте цим про-
цесом. Наприклад, коли ви їсте 
на автоматі, коли їсте постійно 
або їсте дуже рідко (скажімо, один 
раз в день), але дуже багато і це 
пізно. При цьому у вас є багато 
виправдань: я дуже голодний або 
важко працюю і мені потрібно ба-
гато харчуватися.

Коли ви заїдаєте, це видно з 
точки зору патологій. Тому що 
їсти їжу — це нормально і ніхто 
вам не зробить зауважень, якщо 
ви їсте десь в ресторані, на тера-
сі. Друге діло, коли ви не можете 
управляти цим процесом, коли 
маєте наїстися так, поки вам болі-
ти не буде від цієї їжі. І, як прави-
ло, ви ще й будете стидатися цього 
процесу, тобто на людях не будете 

в яких така конституція тіла, — 
каже Андрій Козінчук. — Більше 
того, від заїдання стресу людина 
не обов'язково розшириться в роз-
мірах. Можливо, там такий обмін 
речовин здоровецький, що ви цьо-
го й не помітите. Але в будь-якому 
випадку, заїдати стрес — це не ви-
хід із подолання стресу. Єдиний 
вихід із подолання — це усвідом-
лення, що сталося, яка моя роль 
в цьому і що мені робити далі.

Що не треба робити при РХП?
Відмовлятися від їжі взагалі. 

Нормальна харчова поведінка — 
це не не їсти взагалі, а їсти здо-
рово, так, щоб це було в користь 
вам.

— Інколи люди, які переїдають 
чи заїдають стрес, кидаються з 
крайності в крайність: від їсти 
завжди і багато до не їсти ніколи 
і нічого. А має бути десь посеред-
ині, — говорить психолог. — Це 
я вам говорю. Я ж не худющий. 
Я сам людина, яка іноді заїдає 
стрес. Так, у мене гіпоталамічний 
синдром. Така штука є в голові, 
називається гіпоталамус і відпо-
відає за обмін речовин. І от він 
у мене погано працює. І що б 
я не робив — ось такий от я є, 
хоча дуже сильно хочу після війни 
зайнятися собою. І так, саме я го-
ворю вам про переїдання. Тому 
що я можу про це говорити, я сам 
це пройшов. 

Про запивання стресу
— Чого люди п'ють? Кажуть, 

так, я бухаю, і шо?.. Воно мені 
допомагає, в мене така стресова 
робота, тому треба пити… Або: 
він був на війні, ну звісно, звіс-
но він тепер вживає алкоголь… 
Алкоголь — це спирт, коли лю-
дина його вживає, він піднімає 
сератонін, гормон радості. І вихо-
дить такий сератоніновий підйом, 
і людина стає щасливіша в цей 
момент, — пояснює Андрій Козін-
чук. — І знаєте, в чому бідося? Це 
на дуже короткий період. Після 
того людина іде вниз, тобто її стан 
погіршується.

Після нетривалого сератоніно-
вого підйому і спаду людина про-
бує ще раз це умовне щастя, щоб 
воно закріпилося, а воно знову 
падає і падає.

— Вживання алкоголю має бути 
культурним, — підсумовує пси-
холог. — Якщо немає алгоритму 
вживання алкогольних напоїв, 
то варто взагалі відмовитися від 
них.

Що варто узагалі виключити?

 вживання будь-якого алко-
голю в пригніченому стані,
 вживання алкоголю система-

тично.
— Найгірший алкоголізм: це 

невидимий або пивний, — каже 
Андрій Козінчук. — Є такі люди, 
що кажуть, що не вживають вза-
галі, але півтора-літр в день пива 
випивають. Оця системність є і це 
дуже паршива річ. Або: я от тільки 
в суботу і все. Якщо ви кожної 
суботи п'єте, то це системність?

Питання в тому, чи ви можете 
не вживати алкоголь і скільки. 
Якщо з вами станеться шось дуже 
погане, чи зможете ви без цього? 
Оце якраз і є показником.

У чому головна проблема запи-
вання стресу?

— Чому люди п'ють (крім сера-
тонінового відйому)? Проблема 
людей не в тому, що вони п'ють. 
Пити — це наслідок того, що щось 
сталося. Уявіть собі людину, яку 
гнобили, недолюблювали або 
найгірше робили — знецінюва-
ли, — наводить приклад психо-
лог. — Казали: ти поганий батько 
чи ти поганий працівник. І нічого 
хорошого ця людина не знала. І 
тут алкоголь, оцей підйом, і стає 
трохи краще. От таким чином 
може з'явитися алкоголізм.

Щоб людина перестала вжива-
ти алкоголь, має бути очищення, 
детоксикація і ще купа медичних 
речей. А з точки зору психології 
треба замінити період, де гноби-
ли і знецінювали підтримкою, 
любов'ю, дружбою, похвалою.

— А як хвалити людину, яка ал-
коголік? І тут вже про мудрість 
тих, хто поруч, — каже Козін-
чук. — Не хваліть алкоголізм, 
хваліть людину. Особливо, коли 
вона твереза і робить якісь класні 
речі. Я не вірю в те, що бувають 
тотально погані люди, або то-
тально хороші. Я вірю у вчинки. 
І коли зараз іде війна, мене най-
більше дратує, коли кажуть: нащо 
іти до психолога, взяв пляшечку, 
стаканчик, з другом посиділи, по-
говорили і все пройшло. Точно все 
пройшло? От чесно? Ні!  Якщо 
ви вмієте вирішити без алкоголю, 
то ви дуже сильна людина.

Заїдаєш та ЗапиВаєш СтреС?
розбираємо проблему  Чому ми 
заїдаємо чи запиваємо стрес? Що робити 
з близькою людиною, яка зловживає? 
Як допомогти військовому, що запив? 
Відповідає на ці та інші питання військовий 
психолог Андрій Козінчук

«Якщо ви вмієте 
вирішити проблему 
на суху, тобто без 
алкоголю, то це 
означає, що ви дуже 
сильна людина»

військовий психолог андрій козінчук називає себе 
експертом із заїдання. Він підготував купу «смачних» порад, 
від яких стане легше голові та шлунку

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

розбираємось
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інфаркти. Обов’язково потрібно 
робити флюорографію. ЕКГ мож-
на робити один раз на кілька ро-
ків, якщо немає скарг. Те ж саме 
з УЗД щитоподібної залози та з 
гормонами, якщо немає скарг, 
якщо в анамнезі немає скарг 
і хвороб у сім’ї, то щорічно це 
робити не потрібно. Хоча тут є 
виключення, якщо ви проживаєте 
в ендемічних районах, тобто там, 
де є дефіцит йоду, або аутоімун-
ний тиреоїдит чи зоб — це захво-
рювання характерне для регіону, 
в таких випадках скринінг потріб-
но робити щорічно. Жінкам після 
40 років раз на два роки варто ро-
бити колоноскопію, для скринінгу 
раку кишківника. Якщо мова про 
чоловіків, то їм все те саме, лише 
замість гінеколога — уролог, скри-
нінг раку простати. Також лікар 
радить включити до цього списку 
обстеження на венеричні захво-
рювання, після зміни статевого 
партнера.

— Отже підсумок: всім, і жін-
кам, і чоловікам необхідні що-
річні консультації стоматолога 

олеКСій Шарапов, RIA, (067)7857674

В Україні перебої з електро-
постачанням через атаки ро-
сійських окупантів. Тому може 
погіршуватись якість мобільного 
зв'язку, що неабияк ускладнює 
стан справ, коли потрібна медич-
на допомога. Що робити в таких 
випадках?

У МОЗі склали інструкцію, 
що ж робити, якщо потрібна до-
помога медиків, а мережі нема, 
щоб зателефонувати на лінію 
«103».

Як наголошують фахівці, у дея-
ких областях медичні заклади вже 
працюють на генераторах, тому 
можуть прийняти пацієнтів і під 
час відключень електроенергії.

Що робити, коли нема зв'язку, 

а потрібен лікар?
 Наперед дізнайтесь, де розта-

шований найближчий медичний 
заклад.
 Покидайте дім чи укриття 

лише у тому випадку, якщо немає 
загрози власній безпеці.
 Тримайте поблизу або в три-

вожній валізці аптечку з усіма 
необхідними медикаментами та 
ліками, які ви приймаєте регу-
лярно.
 Не виходьте з дому без ап-

течки на далекі відстані.
 Дізнайтесь та збережіть ін-

формацію про надання першої 
допомоги.
 Стежте за новинами та реко-

мендаціями про надання меддо-
помоги від влади у своїй області 
через офіційні канали (коли нема 

зв'язку, то для цього підійде радіо).
 Дізнайтесь у місцевої влади 

резервні номери телефонів на ви-
падок, якщо лінія «103» буде пе-
ревантажена.

Адреси, де чергують бригади 
швидкої за відсутності зв'язку 
(адреси відділень Вінницької 
філії):
 Центральне: вулиця Варшав-

ська, 43.
 Перше відділення: вулиця 

Паневежиська, 1.
 Друге відділення: вулиця 

Олега Антонова, 10 а.
 Вороновиця: вулиця Якова 

Гальчевського, 20-В.
 Турбів: вулиця Травнева, 4.
Куди звернутися за екстреною 

допомогою мешканцям області?
У випадку невідкладного стану і 

надзвичайної ситуації, пов’язаної 
із відсутністю електропостачання 
та зв’язку, у Вінницькій області 
можна звернутися за медичною 
допомогою за наступним алго-
ритмом.

Спочатку спробуйте набрати 
номер «103» з мобільного. При 
відсутності мобільного зв’язку 
та наявності стаціонарного те-
лефонного зв’язку — набрати 
«103» зі стаціонарного.

Також можна набрати резервні 
номери оперативно-диспетчер-
ської служби центру екстреної 
медичної допомоги Вінницької 
області з мобільного чи стаціо-
нарного телефонів:
 0432 329 301,
 0432 329 302,
 0432 670 120,

 0432 605 550,
 0432 605 551,
 067 433 51 03.
Якщо це не працює, тоді зро-

біть так:
Набирайте через Telegram, 

WhatsApp, Viber, Skype опера-
тивно-диспетчерську службу — 
067 433 58 83.

Спробуйте набрати номери ін-
ших екстрених служб: 112, 101, 
102 або альтернативні номери 
ДСНС, Нацполіції.

Звертайтеся до пункту постій-
ного чи тимчасового базування 
бригад екстреної медичної до-
помоги, поліції, ДСНС, пунктів 
незламності.

Зупиніть автомобіль швидкої, 
поліції, пожежників та попросіть 
про допомогу.

як звернутися до лікаря, коли немає зв'язку?

АльоНА рябоконь, 
RIA, (067)4333535

За словами ліка-
ря-терапевта Анни 
Крутько, насправ-
ді, щоб почувати 
себе більш-менш 

впевнено у завтрашньому дні 
(хоча б у плані здоров’я), не по-
трібно робити чогось надважко-
го. Просто раз на рік, або на два 
роки — варто навідатись до па-
рочки лікарів і зробити кілька 
аналізів. Хоча це може бути час-
тіше і більше, якщо того вимагає 

анамнез чи спадковість.
— Зокрема для молодих жінок 

від 18 років щорічно варто пока-
зуватись гінекологу (обов’язково 
зробити мазок шийки матки, ма-
зок на мікрофлору, бажано УЗД 
малого тазу і молочних залоз), і 
стоматологу. Якщо є скарги, тоб-
то опційно, можна сходити до те-
рапевта, — розповідає лікарка. — 
А от загальний аналіз крові, сечі, 
біохімію, рутинно здавати не по-
трібно, а лише в тому випадку, 
коли в сім’ї є якісь захворювання. 
Наприклад, у батьків гіпертоніч-
на хвороба, або були інсульти, 

з санацією зубів, і можливо 
консультація сімейного лікаря, 
для того, щоб визначитися з 
рекомендаціями по здоровому 
способу життя, прийому віта-
мінів, — говорить Анна Круть-
ко. — Жінкам — гінеколог із 

мазочками і дослідженнями, 
чоловікам — уролог, з дослі-
дженнями і з трансректальним 
УЗД. Додатково тим, хто старше 
40 років, потрібно робити коло-
носкопію і опційно за скаргами 
все інше.

Сheck up, щоб почати рік, або 
як ВідклаСти ЗУСтріч Зі Смертю
не запізнитися б  Ви знаєте, що означає 
слово чекап? Це комплексне медичне 
обстеження, яке людина проходить 
виключно за власним бажанням. Щоб 
знати про своє здоров’я все і вчасно. і 
не бігати потім з виряченими очима і 
криком «докторе, допоможіть»

лікарка анна крутько: «Якщо ви помітили зміни у стані 
здоров’я, то обов’язково зверніться до сімейного лікаря, він 
скерує на обстеження»

для жінок

сhEck up Для жінок 
18–40 років

щорічні консультації:
 терапевта
 гінеколога
 стоматолога

Дослідження:
 ЗАК (загальний аналіз крові, 
беріть з формулою)
 ЗАС (загальний аналіз сечі)
 біохімія крові (+глюкоза)

 коагулограма (згортання крові)
 гормональна панель (ТТГ, 
функція щитоподібної залози)
 ліпідограма (раз у 2 роки)
 мазок із шийки матки 
на онкоцитологію (пАп тест)
 мазок із шийки матки 
на мікрофлору.
 інструментальні методи:
 УЗД органів черевної порож-
нини, та малого тазу
 флюорографія
 УЗД молочних залоз
 електрокардіограма
 УЗД щитоподібної залози

сhEck up Для жінок 40+
попередній список доповнюють 
(не замінюють, а додають):
 консультація кардіолога
 аналіз калу на приховану кров 
(щороку)
 ліпідограма щороку
 УЗД брахіоцефальних судин 
(судини голови і шиї)
 фіброгастродуоденоскопія 
(«зонд» у народі), раз на три роки
 мамографія (замість УЗД молоч-
них залоз)
 колоноскопія (дослідження 
кишківника), раз у два роки

ЩоБ Не БУло піЗНо

для чоловіків

сhEck up Для 
чоловіків До 40 років

його необхідно проводити 
раз на рік (або якщо є скар-
ги, то звернутися раніше), він 
включає:
 консультацію терапевта
 консультацію уролога
 консультацію стоматолога
 УЗД (нирки, передміхурова 
залоза, сечовий міхур, калитка)

 УЗД внутрішніх органів та 
щитоподібної 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.

сhEck up Для 
чоловіків після 
40 років
 Всі вище перераховані 

дослідження і ще це:

 PSA (простатспецифічний антиген)

 ліпідограма

 колоноскопія (раз на 5 років, якщо 

були випадки раку кишківника у сім’ї, 

то віднімаємо 10 років (наприклад, 

помер у 50 років, то робимо в 40)

 фіброгастродуоденоскопія 

(1 раз на 3 роки).

Газета є членом 
Всесвітньої 
Асоціації 
Новинних 
Медіа WAN-IFRA

Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 

допомоги та за підтримки компаній: 
АНРВУ, WAN-IFRA, Agora, Norske Skog, 

БО “УСЛ” та Kinstellar.

Hаклад 17 900 Замовл. № 230101
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гарячим борщем. Якщо не піст — 
забілити сметаною або кисляком.

борщ на виШнях 
Для приготування борщу по-

трібні один буряк, дві морквини, 
чотири картоплини, один зубець 
часнику, по 200 грамів вишні і 
квасолі, капуста, сіль, перець, 
олія, сметана. Вишня — замість 
звичних томатів для закислювання 
борщу.

Як розповідає Олена Павлова, 
на Поділлі для закислення борщу 
використовували не тільки помі-
дори, а й сметану, сливи (навіть 
зовсім зелені), агрус і, чи не най-
частіше, вишні.

Квасолю можна зварити попере-
дньо або купити уже варену — це 
прискорить процес приготуван-
ня. У такому разі готову квасолю 
додають уже наприкінці процесу. 
Буряк і моркву можна попередньо 
протушкували з олією, а можна 
просто по черзі кидати варити: 
першим кладуть буряк, який ва-
риться довго, потім моркву, карто-
плю, капусту. А тим часом готуємо 
засмажку, яка й має надати страві 
особливого смаку. Спочатку об-
смажуємо дрібно нарізані цибу-
лю і часник. Після того — вишні, 
просто з соком (у містах вишні 
можна купити замороженими чи 
заморозити самостійно, а в се-
лах господині часто консервують 
на зиму вишні у власному соку, 
тому це не має бути проблемою 
в будь-яку пору року), солимо, 
перчимо і тушкуємо.

Потім усе додаємо в каструлю, 
не забуваємо, що в нас є зазда-
легідь зварена квасоля, і додає-
мо її туди ж. Трохи проварюємо 
на повільному вогні разом. На-
різаємо зелень. Розливаємо борщ 
у тарілки, заправляємо сметаною 
і зеленню, і смакуємо.

Звісно, можна варити такий 
самий борщ, але не з квасолею, 
а з м’ясом, можна тушкувати бу-
ряк і моркву, а не варити одразу, 
адже головна особливість цього 
борщу — засмажка з вишнями.

капусняк 
погребищенський 

— Ті, хто знали Настю При-
сяжнюк — збирачку пісень та 
традицій подолян особисто, ка-
жуть, що любила вона просту 
їжу, але з незвичним поєднан-

лАРиСА олійник, 
RIA, (068)0060772

Оспівані поділь-
ськими письмен-
никами Михайлом 
Коцюбинським 

та Михайлом Стельмахом бор-
щі, кулеші, юшки та капусняки 
взимку ставали основою столу 
наших дідів-прадідів. Вінницька 
гастроблогерка Олена Павлова ді-
литься автентичними рецептами 
перших страв, які будуть до смаку 
і сучасникам.

— «Борщ та каша — їжа 
наша», — говорила моя бабця 
Зіна, пораючись на кухні, — роз-
повідає Олена Павлова. — І це 
правда, бо перші страви та каші 
були на столі подолян увесь рік. 
Зимою ж вони були необхідністю, 
бо у господі вистачало роботи, і 
корови, і свині та й решта жив-
ності їсти хотіла щодня, а порати 
по господарству в студену пору 
було нелегко. Тож прийшовши з 
холоду, таким смачним була пер-
ша ложка гарячої юшки. Аж за ву-
хами лящало! Зібрала я і для вас 
найбільш смачні рецепти зимових 
супів. Готуються вони просто та 
швидко, але є поживними та на-
повненими вітамінами, білками 
та необхідними взимку мікроеле-
ментами — залізом, вітамінами 
В та Е, заправлені сметаною чи 
забілені кисляком.

борщ пісний З вуШками 
Традиційна страва на поділь-

ському різдвяному столі — від 
Святого вечора і до Водохреща. 
Готується на буряковому квасі.

Інгредієнти:
 100 г сушених білих грибів,
 2–3 великих буряки,
 3–4 картоплини,
 1 велика морква,
 2 цибулини,
 чверть великого кореня се-

лери,
 корінь петрушки, сушена зе-

лень, горошини чорного перцю, 
лавровий листок,
 сіль до смаку.
Приготування:
Гриби з вечора промити і замо-

чити у воді. На ранок воду злити, 
ще раз перемити гриби, кинути 
у велику каструлю, посолити і зва-
рити. Зняти піну. Проварити ще 
хвилин 40, вкинути цибулину, ко-
рінь петрушки та селеру. Як гриби 
зваряться — вийняти та відцідити 
їх. Бульйон не виливати. Цибулю, 
селеру і петрушку викинути. Буря-
ки спекти в духовці — загорнути 
у фольгу і запікати години півто-
ри. Потім їх вистудити, почистити 
і потерти на грубій терці.

Потерти моркву на грубій терці 
й трошки підсмажити на олії. Ки-
нути в грибний бульйон підсма-
жену моркву, через 5 хвилин — 
картоплю, розрізану на чверть. 
Посолити, додати горошини 
чорного перцю.

Тим часом одну цибулину дуже 
дрібно порізати і смажити до про-
зорого на олії. Додати чайну ло-
жечку цукру. Коли картопля буде 
майже готова — кинути натертий 
буряк і засмажену цибульку. Як 
закипить — долити перецідже-
ного бурякового квасу і додати 
щонайменше 1 чайну ложку цу-
кру. Як знову закипить — кинути 
лавровий лист, сушену або свіжу 
зелень, накрити кришкою і ви-
мкнути. Має настоятися бодай 
кілька годин.

Гриби, які варилися в борщі, 
подрібнити, додати смаженої 
цибулі, посолити і поперчити. 
Зробити маленькі варенички і 
зліпити у формі вушок. Зварити 
в добре посоленій воді та підсу-
шити на стільниці. Поскладати 
до миски і полити олією, щоб 
не позлипались. Подавати так: 
викласти у таріль вушка, залити 

ням, — говорить гастроблогер-
ка. — І дуже цінувала у стравах 
корінчики запашні: петрушку, 
пастернак, селеру. От і цей ка-
пусняк роблю за її порадою, хоч 
і не збереглися її рецепти, дово-
диться довіряти пам’яті тих, хто 
її знав. Рецепт записано зі слів 
Марії Пустельної, уродженки 
села Левківка.

Капусняк робили на ребрах, 
обсмажували їх зо три невели-
ких у великій чарі (сковорідка), 
у казані притушковували квашену 
капусту.

Потім м’ясо викладали до ка-
пусти, попередньо зливши жир, 
тушкували ще трохи, а в неве-
ликій каструлі ставили варити 
картоплю.

До капусти з м’ясом додавали 
воду, цибулю, моркву, відварену 
картоплю, промивали і додавали 
пшоно. І поки на маленькому 
вогні кипів капусняк — робили 
затірку.

Корінь селери, петрушки, пас-
тернаку та цибулю висмажували 
у жирі, що залишився від ребе-
рець. Додавали перець, сіль, ко-
ріандр або тмин і додавали усю 
цю ароматну смакоту у казан з 
капусняком. Якщо хто любив — 
забілювали сметаною.

верШково-гарбуЗовий суп 
Така страва з прянощами та 

сметаною, та кропом, з літа на-
мороженим та в холодний зимо-
вий день — те, що треба.

Беремо м'ясний бульйон. Чис-

тимо гарбуза, картоплю, цибулю, 
часник, викладаємо в основу для 
супу і на маленький вогонь на пів-
години. Далі додаємо вершків, 
сушений імбир, куркуму, чорний 
перець. І майте на увазі — він 
не мусить кипіти, він тихо буль-
котить і заповнює хату ароматом 
щедрої осені. Вже в готову страву 
в тарілці — сметанку та кріп, і 
сухарики.

Інгредієнти:
 курячий бульйон — 2 літри,
 гарбуз — 0,5 кг,
 картопля — 4 шт.,
 цибуля — 1 середня,
 часник — 2 зубці,
 вершки — 15%, 200 г,
 сіль, спеції.

куліШ пШоняний 
У киплячий бульйон (м’ясний 

чи овочевий, можна просто 
в окріп) кладуть пшоно, кілька 
разів промити гарячою водою, і 
варять майже до готовності.

Заправляють дрібно нарізаною 
цибулею, підсмаженою на салі, 
солять, додають спеції й варять 
3–5 хвилин. Перед подаванням 
посипають дрібно нарізаною зе-
ленню петрушки і кропу.

Інгредієнти:
 пшоно — 100 г,
 цибуля ріпчаста — 1 шт.,
 сало шпик — 200 г,
 бульйон — 1,5 л,
 перець чорний горошком,
 лавровий лист — 2 листочки,
 петрушка, кріп (зелень),
 сіль за смаком.

ХочетьСя гаряченького? рецепти 
СтраВ Від олени паВлоВої
подільська кухня  Гастроблогерка 
олена павлова вже роками збирає забуті 
рецепти подільської кухні, які не лише 
смачні, а ще й дуже доступні. пропонуємо 
рецепти перших страв, які будуть 
смакувати взимку як в будні, так і в свято

вінничанка олена павлова: «Борщ та каша — їжа наша». Так 
говорила моя бабця Зіна. і це правда, бо перші страви та каші 
були на столі подолян увесь рік. Зимою ж вони були необхідністю»
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авто розстріляли, мама Ліки 
загинула, бабуся і дідусь довго 
лікувалися й так і залишилися 
на окупованій території.

місто покинутих старих і 
тварин

Штаб видачі гуманітарної 
допомоги всі називали «ДСК». 
Він з’явився 27 лютого, одразу 
як почали обстріли міста Сє-
вєродонецьк, разом з іншими 
партріотичними мешканцями 
міста в штабі працювала Ліка.

— Коли було спокійно, до нас 
приходили люди і брали про-
дукти, ліки, я розписувала, як 
і що приймати, — розповідає 
Ліка. — Як було шумно, вже ми 
їздили до людей, які починаючи 
з 8 березня, сиділи без світла, 
води і газу. Хтось встиг або 
зміг — поїхали, в місті залиши-
лись чоловіки, їх не випускали, 
і старенькі. До речі, до нас при-
їздив один чоловік, його сім’я 
поїхала, а він залишився сам і 
доглядав цілий будинок поки-
нутих старих: 11 бабусь і трьох 
дідусів. Тож брав гуманітарку 
на всіх, готував на всіх, годував 
їх, мив.

До г ляд а ти  до водилося 
не лише покинутих старих, але 
і тварин, яких забули. Не тільки 
доглядати, ще й рятувати. Зо-
крема люди поїхали, за кішку 
забули, з часом на вайбер Ліки 
прийшло повідомлення, що 

за такою адресою «… в квартирі 
знаходиться висловуха кішка, 
з її горшка потрібно викинути 
гімно в унітаз, консерви в холо-
дильнику, нагодуйте. Не дайте 
померти кішці. Її звати Мона».

— Поїхали ми на інший кі-
нець міста і кішку забрали, — 
розповідає Ліка. — Ця Мона зі 
мною в полоні була, в лікарні, 
потім я її забрала сюди і зго-
дом відправила з волонтерами 
в Німеччину до власниці. Вона 
маленька за розмірами, я її по-
стійно в сумочці носила. Коли 
була в полоні, то одна бабка 
про мене казала, що я хвора 
на голову, тому що кішку за-
вжди із собою ношу, а мені 
шкода було її, якби випустила, 
кадирівці одразу розстріляли 
б. Вони тварин не люблять, як 
тільки бачили кішку чи собаку, 
одразу стріляли.

полон і роЗчарування
Коли залишатися в Сєвєро-

донецьку вже було неможливо, 
Ліка разом із військовими про-
бувала евакуюватись і випадково 
потрапила в полон.

— Нашу машину розірвала 
міна, і два хлопці загинули, 
які за нами приїхали, виїхати 
не вдалося, — говорить Ліка. — 
Потім у наш волонтерский 
штаб попала ракета, загинули 
люди, я ні. Лише осколок в руку 
влучив. Я витягнула осколок, 

АльоНА рябоконь, 
RIA, (067)4333535

До війни Ліка 
навчалася в ме-
дунівері і мріяла 
стати експертом-
криміналістом, 

а стала бойовим медиком.
— 21 лютого 2022 року, я була 

в Києві, приїхала в центр «Бо-
рис», мені потрібно було ногу 
подивитись, тому що в 2017 році 
я отримала поранення в зоні бо-
йових дій, — розповідає Ліка. — 
Мене викликали в генштаб, за-
питали, чи можу я працювати 
військовим медиком, тому що 
в мене мала дитина, а очікува-
ли наступ. Я сказала «так», ми 
готувались, але, знаєте, думали 
буде, як в 2014, постріляють, 
а не все це…

24 лютого Ліка вже була в Сє-
вєродонецьку і в ніч на 25 вже 
чула перший приліт, він був біля 
її будинку, там поруч хімзавод, 
а в бункері заводу базувалася 
тероборона.

— У них хлопця поранили, 
їхні медики лише надавали до-
помоги, але не шили. Один із 
хлопців тероборони прийшов 
до нашого будинку, запитав, де 
можна знайти медика? Сусідка 
моя Антоніна вийшла, сказала 
про мене, — розповідає Ліка. — 
Я пораненого зашила, згодом із 
Києва приїхала комісія геншта-
бу, і офіційно присвоїли мені 
звання бойового медика.

На початку війни за день через 
руки Ліки проходило близько 
100 поранених. Вона починала 
працювати з тих, хто потребував 
невідкладної допомоги. Інших 
обколювала знеболювальними, і 
вони могли зачекати своєї черги 
кілька годин, доки їх товаришам 
рятували життя.

Дві кулі в серце
— Найскладніша операція, 

яку я зробила на сьогодні, — 
витягнула дві кулі із серця бій-
ця, — розповідає Ліка. — Його 
звати Андрій і він із Вінниці. 
Одна зашла на 1 мм, друга 
на 3 мм. Це були снайперські 
кулі, вони пробили бронежилет 
і під кутом зайшли в тіло.

Взагалі хлопців було двоє, Ан-
дрій і Василь. Вони в той день 
приїхали до Ліки на гуманітар-
ний штаб в Сєвєродонецьку. 
Андрію влучили в серце, Васі 
розірвало руку.

— Було це 26 травня, в мене 
не було достатньої кількос-
ті наркозу, я його додатково 
обколола лідокаїном, не було 
відповідних санітарних умов, 
і вперше ситуація, з якою 

я не стикалася, — говорить Ліка.
Вони приїхали до Ліки, тому 

що Андрію стало важко дихати, 
він був за кермом, а Вася по-
ряд керував коробкою передач, 
здоровою лівою рукою.

— Коли вони приїхали, 
я Васі бігом руку забинтувала, 
а Андрій каже: «Не можу ди-
хати, задихаюсь, мені погано», 
я не могла зрозуміти, від чого 
йому погано, коли зняла бро-
нежилет, побачила розрізану 
осколком грудну клітку, — го-
ворить Ліка. — А коли в нього 
з рота пішла кров, зрозуміла, 
що напевне десь розірвана ар-
терія чи орган. Виявилось серце. 
Снайперські кулі дуже гострі, 
найменший неправильний рух 
і вони могли серце проткнути. 
Діставала кулі пінцетом, Андрій 
лежав з відкритими очима, я на-
віть трошки з ним розмовляла, 
це тривало хвилин 45. Найважчі 
45 хвилин. Тому що я і животи 
зашивала, органи всі на місця 
вставляла, руки ноги шила і ам-
путувала, по частинах складала 
кістки і людей, але серце…

нічого не боїться
Здається, що в неї зовсім 

немає інстинкту самозбережен-
ня, хоча напевне просто немає 
страху, його повністю замінили 
сміливість і самовіддача. Тому 
що ніяк не можна пояснити 
той факт, що Ліка без вагань 
кидалася на поле бою і витягу-
вала звідти поранених, так, наче 
в епічних фільмах про війну.

До речі, війна для Ліки по-
чалася в 2014 з Майдану, там 
вона вперше зашила рану хлоп-
цю. Потім була зона АТО, вона 
волонтерила, вона лікувала, 
вона зашивала, вона несподі-
вано стала мамою.

У 2017 році Ліка і її бойова 
подруга разом із чоловіком, і ще 
один боєць їхали в зону бойових 
дій, для надання волонтерської 
і медичної допомоги. Тоді в їх 
авто попала міна. Машину роз-
різало навпіл. Подруга і її чо-
ловік загинули на місці, Ліка та 
інший боєць вижили. У подру-
ги залишилась дитина, їй було 
лише два тижні, і більше нікого.

— У неї ще навіть імені 
не було, ми залишили дитину 
разом із моєю мамою і поїхали, 
повернулась лише я, дівчинку 
записала на себе, назвала Лія, — 
розповідає Ліка. — Зараз доньці 
п’ять років, вона разом із моєю 
свекрухою в Німеччині.

До кінця літа Лія була з Лі-
кою і її мамою, але… В серпні 
мама Ліки вирішила вивезти з 
Сєвєродонецька бабусю і ді-
дуся. На зворотному шляху їх 

перевязала руку, вилізла з-під 
уламків, вийшла зі штабу через 
інший вихід, відійшла може ме-
трів 50 і — там вже були кади-
рівці. Це було 31 травня.

— Знаєте, що найболючіше? 
Люди, — говорить Ліка. — От є 
жінка, вона хвора на рак, має 
цукровий діабет. Лежала при-
смерті в підвальному приміщен-
ні. Я її вивела з коми, боролася 
за неї всі ці місяці. Коли зайшли 
кадирівці, вони нас загнали усіх 
на вулицю, в’язали руки дівча-
там, які виходили з підвалу. 
Мені ні, бачили, що я поране-
на, лише запитали, чи буду спо-
кійно стояти? Потім запитали: 
«Ти хто?», я відповіла: «Медик». 
А вони: «Є чим довести?» А там 
вже люди повиходили з підва-
лів, і ця жінка, яку я догляда-
ла, падає і починає кадирівцям 
ноги цілувати зі словами: «Як 
добре, що ви прийшли і вряту-
вали нас». А поруч стояла моя 
колишня однокласниця Настя, 
яка почала кричати, що я тварь, 
що мене потрібно вбити, тому 
що я за Україну. До цього я два 
місяці лікували її дитину, малюк 
важко хворів на запалення леге-
нів… Трохи далі стояла дівчина, 
тримала за руку доньку, якій 
було рік і два місяці. Дівчинка 
іншою рукою тримала іграшку, 
і, знаєте, так собі топала на-
вколо мами і щось там лепоті-
ла. Коли ця жінка, що цілувала 
ноги, почала розповідати про 
все і всіх, кадирівець до цієї 
мами каже: «Закрий рота сво-
їй відбивній» (вони нас просто 
за людей не вважають, дорос-
лі — то мясо, діти — відбивні). 
А вона каже: «Як я її рота за-
крию, це дитина, у вас хіба ді-
тей немає?» На що кадирівець 
назвав її якимось чеченським 
словом, мені потім в полоні 
пояснили, що то означає щось 
гірше, ніж тварина.

А потім кадирівець вдарив цю 
дівчину автоматом, вона відлеті-
ла метрів на чотири, потім схо-

пив дитину за ноги перевернув, 
розірвав її навпіл і кинув мамі 
в лице…

неспоДіване спасіння
Ця дівчина, разом із Лікою 

була в полоні — її дуже били, 
вона їх обзивала, її знову били, 
вона знову обзивала. А ще жі-
нок там гвалтували просто за-
виграшки, між побиттями і 
допитами. Ліка каже, одна ді-
вчина-медсестричка не витри-
мала тортур і розповіла, де були 
розташування наших, їй після 
того ножем викололи очі.

Через осколкове поранення 
Ліка часто втрачала свідомість, 
тож її відправили в лікарню 
в окупований Луганськ. Там вже 
лікували від травм цю дівчину, 
що втратила дитину.

— Мене кадирівці не чіпали, 
хотіли зберегти, бо як казали: 
«Ти медик, ти наше друге жит-
тя», — розповідає Ліка.

Коли вони вже йшли на по-
правку, кадирівці прийшли 
в лікарню, сказали ще день і 
їх заберуть. Але в цій лікарні 
працював однокурсник Ліки, він 
вночі розбудив і вивіз дівчат із 
Луганська, допоміг втекти.

— Ця дівчина, вона втра-
тила дитину, вона пережила 
шок, але коли ми з нею по-
тім розмовляли, то казала, що 
дуже сильно пам’ятає з того 
31 травня, як я гірко плакала, 
це коли нас всіх повантажили 
в кузов машини, — розповідає 
Ліка. — Мені було так боляче, 
не від рани, не від того, що я ще 
раз побачила вбивство, не від 
того, що я боялася, мені було 
так гірко від людської зради. 
В голові крутилося лише одне 
питання: чому? Коли я приїхала 
до Вінниці, перші два тижні теж 
постійно плакала і зовсім не хо-
тіла більше допомагати людям. 
Потім шок пройшов, я зателе-
фонувала знайомим, сказала, 
що знову в строю і буду знову 
працювати.

«я бачила беЗліч Смертей, 
та найбільше боліла Зрада»
історія бойового медика  першого 
пораненого ліка зашила в 2014 на Майдані 
і відтоді для неї триває війна. Вона із 
Сєвєродонецька, там до останнього рятувала 
життя бійцям, не давала померти від голоду 
мешканцям міста і тваринам. Зараз ліка живе 
у Вінниці, остаточно відходить від полону і 
поранення, і знову збирається на фронт

«Коли я приїхала до 
вінниці, перші два 
тижні постійно плакала 
і зовсім не хотіла 
більше допомагати 
людям»

ліка і кореспондент із сШа. Вони сфотографувалися, ще коли 
місто Сєвєродонецьк існувало, хоч і була війна
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нок про те, що людині потрібен 
супровід, та передає інформацію 
соціальним працівницям. Останні 
відправляються додому до людини, 
і проводжають її, куди потрібно.

— Людині з порушенням зору 
назначають день і час, коли со-
ціальний працівник прийде. Якщо 
людина не може спуститися на ву-
лицю самостійно, то ми заходимо 
за нею в квартиру, — продовжує 
директорка. — І супродовжуємо 
в різні департаменти, в лікарні, 
аптеку чи просто в магазин. До-
помагаємо часто людям заплатити 
за комунальні платежі.

служба З трьох лЮДей
У службі супроводу працює дві 

соцпрацівниці та диспетчерка. 
Одна з них — Оксана Перепелич-
на, жінка й сама має інвалідність 
по зору. Тому, говорить, добре 
розуміє незрячих людей, яким 
допомагає.

— Я працюю тут з моменту ство-
рення цієї служби супроводу, це 
вже чотири роки.

У нас працює дві соцпрацівниці, 
і найчастіше кожна з них обслуго-
вує по три людини впродовж дня. 
Буває, що більше, бо, наприклад, 
з однієї сім'ї одночасно кілька лю-
дей потребує кудись піти. Більше 
охопити людей в добу практично 
нереально, — розповідає Оксана 
Перепелична.

Як пояснює працівниця служби 
супроводу, у них обслуговуються 

лАРиСА олійник, RIA, 
(068)0060772

Н і м е ц ь к и й 
стиліст та дизай-
нер Франк Пітер 
Уайлд активно 

підтримує Україну з першого дня 
повномасштабної війни. Щодня 
фешн-гуру фотографується у дзер-
калі ліфта у різних образах, при-
четних до України. Нещодавно 
він опублікував дві світлини з 
рюкзаком у вигляді кота, який 
виготовила вінницька майстриня 
Наталія Степанюк.

В інтерв'ю журналістці RIA ві-
нничанка розповіла, як позна-
йомилася зі знаним дизайнером.

— На початку повномасштабної 
війни в Інстаграм я побачила епа-
тажного іноземця в одязі з укра-
їнською символікою, підписалася 
на його сторінку, — розповідає 
Наталія Степанюк. — З’ясувалося, 
що він знаний німецький стиліст 
та дизайнер Франк Пітер Уайлд. 
В особисті повідомлення написа-
ла, що захоплююсь його позиці-
єю, мені подобається, що він так 

яскраво підтримує Україну. Зди-
вувалася, що при такій кількості 
підписників, він мені відповів, і 
в подальшому ми спілкувалися 
як давні, добрі друзі. Сказав, що 
проти війни, і як Україну можна 
не підтримувати.

Сама Наталія Степанюк валяє з 
вовни прототипи дворових котів. 
Кожен із таких наплічників — екс-
клюзив. На знак подяки вінницька 
майстриня вирішила відправити 
такого кота дизайнеру у Берлін.

— Я сказала Франку, що він та-
кий вальяжний і схожий на кота, 
тому я маю зробити такий подару-
нок, — каже вінничанка. — Стиліст 
відповів, що йому буде приємно 
отримати такий презент з Украї-
ни. Лише попросив, щоб кіт був з 
блакитними очима, а на шиї мав 
рожевий шарф. Кота назвав Pavlo.

Франк Пітер Вайлд є стилістом 
та художником костюмів. У його 
творчому доробку — співпраця 
з акторкою і танцівницею Ромі 
Гааг, співачкою Ненею, акторкою 
Хайке Макач, а також створював 
образи до кліпу німецької співач-
ки Сари Коннор.

Із першого дня повномасштаб-
ного наступу росії на територію 
України, Франк демонстрував 
українцям свою солідарність.

В інтерв'ю дизайнер розповів, 
що вперше дізнався про війну РФ 
проти України у 2014 році, коли 
росія анексувала Крим. За слова-
ми Вайлда, він не сумнівався, що 
РФ нападе на Україну, тому своє 
перше фото на підтримку укра-
їнців опублікував 22 лютого, а з 
24-го робить це щодня.

Варто зазначити, що підписни-
ків в інстаграмі Вайлда 107 тисяч. 
Ще до війни в Україні профіль 
стиліста мав один напрямок — 
фото у дзеркалі ліфта, однак ра-
ніше — це були лише чудернаць-
кі пози та епатажні образи. Від 
24 лютого стиліст Франк Пітер 
Вайлд публікує образи виключно 
у синьо-жовтих кольорах.

Українське видання FW-daily 
поспілкувалося з німцем та ді-
зналося, чому саме чоловік так 
сильно підтримує український 
народ.

«Чому я вирішив підтримувати 
Україну? — говорить Франк Пі-

німецький стиліст зробив фото з 
котом від вінницької майстрині

Зробили це може кожен житель Ві-
нниці з першою групою інвалідності 
по зору.
Для отримання послуг супроводу 
потрібно звертатися за телефоном: 

67–07–44, 67–05–97 або за адре-
сою — Соборна, 50, кабінет № 101.
На місці людині, яка потребує допо-
моги, потрібно буде написати заяву. 
Там з її написанням допоможуть, і 

скерують про подальші кроки. Заяв-
ку в департаменті соцполітики при-
ймають за добу. переважне право 
на супровід має особа, яка замовляє 
супровід до медичної установи.

як скористатися послугою?

НАТАліЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Розповідаємо, як 
функціонує служба 
супроводу. Скільки 
людей впродовж 

2022 зверталися у службу? Які 
конкретно послуги вони надають? 
Та як їх отримати?

«Людям з вадами зору наша до-
помога суттєва, бо вона забезпечує 
їм соціальну інтеграцію, допомагає 
розширити коло спілкування та 
робить життя більш повноцін-
ним», — кажуть у міському тери-
торіальному центрі соціального 
обслуговування.

— Ми на постійній основі об-
слуговуємо у цьому році 95 осіб. 
Робимо це безоплатно. Допома-
гаємо не лише вінничанам, а й 
переселенцям. Кілька вимушених 

переселенців, які облаштовують 
своє життя у Вінниці, теж вже 
користувалися послугами супро-
воду, — розповідає директорка 
міського територіального центру 
соціального обслуговування Гали-
на Бачинська. — Цією соціальною 
послугою можна користуватися 
тільки після того, як у департа-
мент соцполітики подадуть заяву. 
Останню наш працівник допоможе 
написати.

Із собою, за словами директор-
ки, треба також взяти довідку про 
порушення зору першої групи, 
паспорт та ідентифікаційний код. 
Цього року послугою супроводу 
скористалися понад 4000 разів.

Після написання заяви, з лю-
диною укладають договір і почи-
нають співпрацю. Відбувається 
співпраця таким чином: диспетчер 
служби супроводу приймає дзві-

люди від 18 до 80 років. Працюють 
соцпрацівники п'ять днів на тиж-
день.

— Ми ходимо з людьми у всі 
органи держвлади, аптеки, рин-
ки, будинки побуту, громадські 
організації, бібліотеки, — продо-
вжує жінка. — Якщо потрібно, то й 
на кладовище їдемо з людиною. 
Допомагаємо контролювати по-
купки, наприклад, свіжість овочів 
чи фруктів. Загалом робимо все 
те, що незряча людина самостійно 
зробити не може. Послуги надаємо 
лише у межах Вінниці.

«я їх Добре роЗуміЮ»
Оксана Перепелична раніше 

працювала в УТОСі, тому, по-
яснює, що багатьох людей, які 
звертаються у службу супроводу, 
вона знає вже не перший рік.

— Всі жінки, які працюють 
у службі супроводу, товаришу-
ють з людьми, які до нас зверта-
ються. Бо ми відвідуємо їх сис-
тематично. І не лише фізично 
допомагаємо, а й вислуховуємо, 
бо комусь же ж треба й виго-

воритися, — пояснює Оксана.
За її словами, починаючи з по-

чатку пандемії коронавірусу, їхня 
робота видозмінилася.

— Ми намагалися з людьми 
прогулятися, навіть коли був ко-
ронавірус. Але, звісно, потрібно 
було бути більш обережними, щоб 
не наражати людей на можливість 
заразитися вірусом, — каже вона. — 
З початку повномасштабного 
вторгнення, звичайно, ще більше 
змінилася робота. Зараз ми нама-
гаємося економити час, соцпра-
цівниці самі можуть піти закупити 
ліки чи продукти в магазині. Бо з 
повітряними тривогами часу стає 
менше, а також транспорт рідше 
їздить, що ускладнює роботу.

Оксана говорить, що любить 
свою роботу. Виконуючи її що-
денно, вона відчуває, що допо-
магає та підтримує інших. А це, 
каже, справді важливо.

— Я добре розумію, що людям 
потрібно. Розумію, як саме їм 
треба допомогти. Людям з інва-
лідністю потрібно соціалізовува-
тися, — резюмує вона.

як У Вінниці працює СлУжба 
СУпроВодУ неЗрячиХ людей
Соцдопомога  Магазин, аптека чи 
банк — це звичні місця, куди більшість 
людей навідується чи не щодня. однак 
для незрячих людей відвідини цих чи 
інших закладів — це складні завдання, з 
якими вони не впораються без допомоги 
сторонніх людей. Для вінничан та 
переселенців з порушеннями зору працює 
спеціальна служба супроводу

тер Уайльд. — Питання має стояти 
так: як я можу не підтримувати 
Україну? Я працюю як міжнарод-
ний fashion-стиліст, в першу чергу 
для фільмів та рекламних відео. 
Через роботу я подорожував ва-
шою країною, а також Румунією, 
Болгарією, Польщею, Латвією та 
іншими країнами Європи. Путін-
ська війна повинна бути зупинена. 
Україна мусить повернути додому 
українців, в тому числі з Донба-
су та Криму. Путін ненавидить 
свободу, він прагне стерти вашу 
ідентичність та гідність. Європа 
повинна допомогти Україні пе-
ремогти».

Чоловік розповів, що ще до по-
чатку війни в Україні, він почав 
допомагати біженцям, які прибу-
ли в Берлін. Свій Інстаграм він 
називає щоденником війни. Він 
кожного дня публікує образи в си-
ньо-жовтих кольорах на підтримку 
України та заради привертання 
уваги до війни.

«Я дуже серйозно ставлю-
ся до того, що стосується прав 
людини, — зазначив німецький 
дизайнер. — Я достатньо досвід-
чений, щоб розуміти, за що варто 
боротися. Україна мусить пере-
могти, заради усіх нас. Героям 
Слава!».

весь одяг у синьо-жовтих тонах і в українській стилістиці.  
Свій інстаграм німецький дизайнер та стиліст франк пітер 
Уайль називає щоденником війни

служба супроводу незрячих працює у вінниці чотири роки. 
Цьогоріч її послугами скористалися понад 4000 разів
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НКРЕКП перевірить дев’ять 
операторів систем розподілу 
за зверненнями споживачів через 
недотримання графіків відклю-
чень. Відповідне рішення ухвалили 
27 грудня.

Перевірятимуть наступних опе-
раторів:
 «Вінницяобленерго»,
 «Закарпаттяобленерго»,
 «Тернопільобленерго»,
 «Хмельницькобленерго»,
 «Львівобленерго»,
 «ДТЕК Одеські електромережі»,

 «ДТЕК Київські електроме-
режі»,
 «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі»,
 «Полтаваобленерго».
— Відповідно до вимог законо-

давства при застосуванні аварійно-
го розвантаження ОСР не повинен 
допускати дискримінацію між ко-
ристувачами та має забезпечувати 
максимально можливий рівномір-
ний розподіл обсягів зниження 
споживання між споживачами, — 
зазначають у НКРЕКП.

У зимовий період виникає 
більше половини всіх пожеж, 
інформує Вінницьке районне 
управління Головного управ-
ління ДСНС України. Ряту-
вальники нагадали правила 
пожежної безпеки в осінньо-
зимовий період.
 Не варто використову-

вати для обігріву приміщень 
несертифіковані й саморобні 
нагрівальні прилади та газові 
кухонні плити.
 У разі використання об-

ігрівальних приладів потрібно 
прослідкувати, щоб вони були 
встановлені таким чином, аби 

уникнути перекидання та об-
межити доступ дітей до цих 
приладів.
 Відстань від приладів 

електроопалення до горючих 
матеріалів і конструкцій має 
становити не менше 0,25 м.
 Не можна залишати без 

нагляду увімкнені в електро-
мережу телевізори, праски, 
електрообігрівачі.
 Не варто застосувати са-

моробні некалібровані плавкі 
вставки в запобіжниках елек-
тричного струму.
 Не  варто  спалювати 

сміття і рослинні залишки 

та залишати недопалки та 
сірники на сухій трав’яній 
підстилці.
 Не можна розводити багат-

тя біля лісової зони, в полях, 
у безпосередній близькості 
до будинків чи господарських 
споруд.
 Не можна залишати багаття 

без нагляду.
 Не можна дозволяти дітям 

бавитись біля багаття, також 
варто тримати запальнички та 
сірники поза полем зору ді-
тей та у недосяжних для них 
місцях.

Будьте уважні та обережні!

комісія перевірить 
обленерго

пожежна безпека взимку 

споживач

 огірки — 34,75 грн за 0,5 кг;
 болгарський перець — 

59,50 за 0,5 кг;
 помідори — 67 грн за 1 кг;
 мандарини — 99,80 грн 

за 2 кг;
 банани — 58 грн за 1 кг;
 лимон — 11,12 грн за 1 штуку.

напої та Делікатеси
До святкового столу також 

необхідно купити алкогольні 
або безалкогольні напої. Так, на-
приклад, пляшка ігристого вина 
коштує 170–180 грн, пляшка 
коньяку (0,5 л) — 150–180 грн, 
сік (2 л) — близько 65 грн, мі-
неральна вода (1,5 л) — 20 грн, 
шоколадні цукерки у середньому 
коштують 185 за кілограм.

Якщо бюджет дозволяє при-
дбати делікатеси, то невеличка 
баночка червоної ікри коштувати-
ме вам від 140 до 360 гривень, за-
лежно від виробника. 200 г черво-
ної риби можна купити за ціною 
260–360 гривень, також залежно 
від виробника.

За словами Алли Тернової, завід-
увачки кафедри товарознавства, 
експертизи та торговельного під-
приємництва Вінницького торго-
вельно-економічного інституту 
ДТеУ, напередодні новорічних 
свят найбільшим попитом корис-
туються: алкогольні товари, кон-
серви, товари тривалого спожи-
вання та вже готові до споживання 
продукти. Найменшим (не тради-
ційно для цієї пори) — товари, які 
потрібно зберігати в морозильних 
камерах та холодильнику (м’ясо, 
свіжа риба чи птиця).
Якщо в попередні роки споживачі 
завчасно готувалися і купували ці 
продукти заздалегідь, то наразі це 
була відкладена купівля ближче 
до свят через нестабільне поста-
чання електроенергії та тривалі 
відключення світла.
— Цьогорічне досить суттєве 
зростання вартості новорічного 
столу однозначно спричинене 
наслідком воєнних дій і суттєви-
ми грошовими та матеріальними 
втратами вітчизняної економіки і 
українських сімей, скороченням 
виробництва, дефіциту та здо-
рожчанням пального, перебоями 
та ускладненнями внутрішнього 

переміщення продукції, — по-
яснює товарознавець. — Через 
постійне і тривале відключення 
світла значно скоротилася про-
позиція товарів групи fresh — тих, 
що швидко псуються і потребують 
суворого дотримання температур-
них режимів: свіже м’ясо, риба, 
молочні продукти, їжа власного 
приготування. Ця група товарів 
дорожчатиме й надалі.
Серед м’яса, як каже Алла Терно-
ва, найбільше зросла в ціні сви-
нина, що обумовлено втратою 
свиноферм на сході України, де 
традиційно була підвищена кон-
центрація таких тваринницьких 
ферм, а також порушенням тех-
нологічного ланцюга виробництва 
свинини. З-поміж соціально зна-
чущих продуктів і таких, що зазви-
чай купують до святкового столу, 
найбільше подорожчали курячі 
яйця. На ціну яєць вплинули кіль-
ка чинників: бойові дії, окупація 
територій півдня країни, де роз-
ташовано багато птахофабрик, і 
додаткові витрати на обладнання 
підприємств (птахи не несуть яйця 
в холодних приміщеннях).
— Неможливість транспортувати 
імпортні овочі повітряним і мор-

ським шляхом зменшує кількість 
пропозицій на ринку й затримує 
швидкість постачань, — говорить 
товарознавець. — До того ж, вели-
ка частина вітчизняних постачаль-
ників залишилися на окупованих 
територіях півдня країни. Тому 
це вплинуло на вартість: томатів 
(+102%), огірків (+108%), бу-
ряка (+75%) та моркви (+48%). 
Найбільше з-поміж овочів подо-
рожчала ріпчаста цибуля, ціни 
на яку зросли в середньому за рік 
на 221%.
Значне здорожчання томатів, 
каже спеціалістка, викликане 
скороченням обсягів їхнього ви-
робництва в теплицях через тра-
диційно значну частку енергоре-
сурсів у структурі виробництва та 
невизначеність подальшого стану 
вітчизняної енергосистеми через 
обстріли енергетичних об’єктів. 
А імпортні томати створюють ви-
сокий рівень цін через девальва-
цію гривні та відсутність морського 
шляху доставки продукції в Украї-
ну, що суттєво збільшує логістичні 
затрати. Ці ж чинники впливають і 
на збільшення вартості цитрусових 
чи інших екзотичних фруктів, бо 
всі вони імпортуються.

Зростання цін — це наслідок воєнних дій

лАРиСА олійник, RIA, 
(068)0060772

Н а п е р е д о д -
ні Нового року 
в Україні, як і 
більшості країн, 

традиційно відбувся спалах спо-
живання. Люди купували пода-
рунки і смаколики до святкового 
столу, хоча радісне передчуття 
свята затьмарили смуток і три-
вога через війну.

Та не лише це стримувало 
українців робити гучні застілля. 
Значно зросли в ціні продукти 
харчування. За рік подорожчали 
свинина, курятина, крупи, олія, 
деякі овочі та фрукти. Зросли 
ціни, насамперед, на імпорт-
ні продукти (рибу, макарони, 
оливкову олію), фрукти й ово-
чі, яйця та крупи. За словами 
фахівців, вартість традиційно-
го новорічного столу зросла 
на 40–50%.

траДиційні Закупи
Меню зі страв, традиційних 

для святкового столу середньо-
статистичної сім’ї: салати, м’ясні 
та рибні продукти, овочі, фрукти, 
хлібобулочні та кондитерські ви-
роби, напої тощо — обійшлися 
на сім’ю з чотирьох осіб у близько 
2655 грн, тобто на 43,9% дорожче, 
аніж торік. Про це повідомили 
в Інституті аграрної економіки.

За підрахунком експертів, 
традиційний салат «Олів'є», для 
приготування якого викорис-
тано 500 г ковбаси, коштував 
281,71 грн, що на 41,9% більше, 
аніж торік. Ціни на його інгре-
дієнти за рік зросли так:
 0,5 кг ковбаси: 115,45 грн 

(+15,5%);
 0,5 кг зеленого горошку: 

44,99 грн (+28,5%);
 6 яєць: 44,4 грн (у 2,2 разу);
 200 г солоних огірків: 

34,80 грн (удвічі);

 180 г майонезу: 21,41 грн 
(+58,6%);
 дві моркви (380 г): 7,45 грн;
 п'ять картоплин (840 г): 

6,64 грн;
 дві цибулини (230 г) 6,57 грн.
Інший улюблений новорічний 

салат «Оселедець під шубою», 
за підрахунками подорожчав 
несуттєво — лише на 2,5% і ко-
штував 134,66 грн. Він складаєть-
ся з таких компонентів:
 0,5 кг філе оселедця: 100 грн;
 майонез (180 г): 21,41 грн;
 морква (190 г): 3,74 грн;
 буряк (250 г): 2,60 грн;
 цибулина (170 г): 4,70 грн;
 дві картоплини (280 г): 

2,21 грн.

м'ясні проДукти 
поДорожчали вДвічі
 півкіло нарізки із сирокоп-

ченої ковбаси «Салямі» коштують 
250 грн (подорожчали у 2,5 разу);
 стільки ж підчеревини коп-

ченої — 237 грн (у 2,1 разу);
 биток із свинини свіжий — 

250 грн (у 2,2 разу).
 1 кг свіжого курячого філе — 

134 грн (+12%).
Загалом вартість 2,5 кг м'ясних 

продуктів на столі становила 
871,45 грн.

Традиційний для українського 
столу оселедець (0,5 кг філе) обі-
йдеться тепер у 100 грн, твердий 
сир (300 г) — 114,17 грн та пач-
ка вершкового масла (200 г) — 
65,4 грн. Молочні продукти 
впродовж року подорожчали 
на 30,8–52,2%.

ціни на овочі та фрукти
Вартість овочів на святково-

му столі склала в середньому 
254,95 грн (на 37,5% дорожче 
за вартість попереднього року). 
Фрукти коштуватимуть 168,92 грн 
(зростання вартості на 59,7%).
 картопля — 15,80 грн за 2 кг;
 гриби — 77,90 грн за 1 кг;

Отже, вартість святкового 
столу на цей Новий рік чи Різд-
во, за підрахунками фахівців з 
Інституту аграрної економіки, 
обійшлася у близько 3 тисячі 
100 гривень. Чим більше про-
дуктів та страв, звісно, тим до-

рожчим вийде накрити стіл.
І за прогнозами експертів, ціни 

ще можуть зрости через можливі 
ракетні удари по Україні та чер-
говий довготривалий блекаут. Але 
серйозних змін до Різдва не очі-
кується.

СВяткоВий Стіл під чаС Війни:
що дорожчає перед СВятами
на столі  Вперше з моменту здобуття 
незалежності Україна зустрічає зимові свята 
в умовах війни. Що відбувалося з цінами 
наприкінці року та скільки буде коштувати 
святковий стіл, у порівнянні з довоєнними 
часами — дізналися в експертів

найбільше шокували вінничан в 2022-му ціни на яйця. А 
загалом, щоб закупитися традиційними продуктами на свято, 
середньостатистична родина витратила більше 3000 гривень
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С е м и р і ч н и й 
льві в'янин Роман 
Олексів того дня, 

14 липня 2022 року, разом із ма-
мою потрапив під ракетний об-
стріл у Вінниці. В результаті при-
льоту ракет він отримав значні 
опіки. Мама ж Романа — дружина 
відомого українського баяніста, 
декана Львівської національної 
музичної академії імені Лисенка 
Ярослава, загинула на місці.

У той трагічний день, коли 
ракети прилетіли на площу Пе-
ремоги, Роман разом із мамою 
приїхали навідати дідуся з бабу-
сею зі Львова у Вінницю. Заодно 
записалися на консультацію до лі-
каря у клініку. Вранці 14 липня 
7-річний Роман разом із мамою 
Галиною очікували на прийом 
у лікаря в клініці «Нейромед», 
що розташована біля Будинку 
офіцерів.

— Дружина записала сина 
до двох лікарів, — розповідає 
Ярослав Олексів. — Спочатку 
мали зробити процедуру в одно-
му місці, а на 11.00 були записа-
ні, щоб зробити розшифрування 
в іншого лікаря. Вранці вона на-
писала, ще скинула фотографію, 
що вони вже зробили процедури 
і якраз маршруткою їдуть у цю 
клініку. Бачив по її картці, що 
вона о 10.20 оплатила послуги, 
чекали, поки їх прийме лікар. 
Відбулися вибухи. Після цього 

зв'язку не було з нею.
Останнє, що бачив Ромчик, — 

як його маму присипало частина-
ми будівлі медцентру. Про це він 
сказав медикам зі швидкої.

— Про смерть Галини ми ді-
зналися не одразу, бо не могли 
ідентифікувати тіло, — говорить 
чоловік. — Через три дні її смерть 
підтвердили за результатами ДНК-
експертизи. А Романа ми почали 
шукати по лікарнях і знайшли. 
Коли відбувся вибух, його відки-
нуло і це врятувало. Він був дуже 
обпалений, і лікарі не знали, що 
з ним буде далі.

У хлопчика 45% тіла було вкри-
то зовнішніми опіками, 35% вну-
трішні. Місцями опіки досягали 
кісток дитини. Обгоріло обличчя, 
верхні та нижні кінцівки, дихальні 
шляхи. До того ж, він отримав за-
критий перелом лівої руки та кіль-
ка уламків від снаряду у черепі.

За життя дитини боролись ві-
нницькі та львівські лікарі. Коли 
стан Романа вдалося стабілізувати, 
його доправили у лікарню в Ні-
меччині, де хлопчик і нині про-
ходить лікування і реабілітацію.

— Ми продовжуємо основне лі-

війНа

кування у Дрездені, — каже Ярос-
лав Олексів. — Зараз знаходимось 
на реабілітації у містечку Край-
ша, недалеко від Дрездена. Тут 
розробляємо праву ногу і пальці 
на правій руці. Через місяць маємо 
повернутися в Дрезден і почати 
операції по пластиці. Пластика 
буде тривати близько двох років.

Після одужання, каже чоловік, 
він із сином обов'язково зіграє 
концерт для лікарів, які врятува-
ли його життя.

— Ми з дружиною працюва-
ли в музичній академії у Львові. 
Вона — акордеоністка, я — бая-
ніст, і в нас Ромчик — баяніст, 
така сім'я музикантів. Коли ми 
їхали швидкою, його перевозили 
до Львова, ми пообіцяли лікарям, 
які три дні боролися за Ромчика, 
що ми обов'язково приїдемо ще 
до них, зустрінемося і обов'язково 
зіграємо їм концерт, — говорить 
батько. — Я Ромчику кажу: оду-
жуй, бо ми маємо вивчити програ-
му і зіграти всім, хто тебе рятував.

мама ЗагинУла Від ракетного 
УдарУ, а Син доСі лікУєтьСя
після обстрілу  Роман олексів 14 липня 
разом із мамою потрапив під ракетний 
обстріл у Вінниці. У хлопчика близько 45% 
тіла були вкриті опіками, його мама Галина 
загинула на місці. Дізналися, як зараз 
почувається семирічний львів'янин

За життя дитини 
боролися українські 
лікарі. Коли стан 
Романа стабілізували, 
його доправили на 
лікування в Німеччину

РеКлАМА

515968

галина (29) з сином. жінка приїхала у Вінницю 
до батьків і тут записалася в «Нейромед». Так 
опинилася на місціи ракетного удару

роман з батьком ярославом. Вони нині 
в Німеччині. після довготривалого лікування 
родина баяністів обіцяла зіграти для медиків

За життя романа (7) боролися вінницькі і львівські лікарі. 
Тепер він проходить лікування за кордоном
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У Льодовому клубі фінішував 
15-й відкритий чемпіонат Вінниці з 
хокею з шайбою. Ці змагання роз-
почалися до війни, а після півріч-
ної перерви поновилися у жовтні.

На початку стартували шість ко-
манд, але клуб із Хмельницького 
через військовий стан не зміг про-
довжити виступи. Тому чемпіонат 
було переформатовано. Учасники 
зіграли за коловою системою, піс-
ля чого пройшли серії плей-офф 
(до двох перемог).

В одній із півфінальних серій 
«Маяк» досить легко переграв 
«Мегамолл» — 7:2 і 11:1. В ін-
шій «Арсенал» здолав «Діадему» 
у трьох матчах — 5:3, 2:6 і 3:2.

У фіналі зустрілися найсильні-
ші колективи. «Маяк» у першій 
грі переміг «Арсенал» із рахунком 
5:2. Другий матч виявився більш 
рівним — 3:2. «Арсенальці» напри-
кінці звели відставання у рахунку 
до мінімуму та до останніх секунд 
боролися за нічийний результат. 
Все ж «Маяк» зміг встояти і вде-
сяте став чемпіоном Вінниці!

Гравець «Арсеналу» Кирило 
Бойко, 46 років, розповів, що його 
колектив — ветеранський. Серед 
гравців є лише студент, інші — 
працюючі.

— Торік ми посіли третє місце. 
Цього разу піднялися на сходин-
ку вище. Тож результатом за-
доволені. Трохи забракло, аби 
здобути золото. У другому матчі 
проти «Маяка» грали краще, ніж 
у першому. До змагань готували-
ся регулярно, тричі на тиждень. 
Тепер я планую в складі збірної 
області взяти участь у ветеран-
ському чемпіонаті України, — 
сказав Кирило Бойко.

— Суперники були добре на-
лаштовані на вирішальну серію. 
Все ж ми змогли зібратися і вигра-
ти два матчі поспіль, — сказав гра-
вець команди «Маяк» і водночас 
голова федерації хокею Вінницької 
області Володимир Давидюк.

За його словами, в січні у Вінни-
ці планується проведення матчів 
вищої ліги чемпіонату України се-
ред чоловіків. Бо в нашому місті 
зараз базується команда «Бер-
серки» (Харків), яка бере участь 

вдесяте виграли хокейний чемпіонат

у цьому престижному змаганні. 
Також після нового року запла-
новано почати новий відкритий 
чемпіонат міста.

Під час урочистого нагороджен-
ня були вручені не лише командні 
призи, але й особисті. Найкращим 
нападником чемпіонату став Ві-
ктор Марущак («Маяк»), захисни-
ком — Ігор Назаров («Арсенал»), 
воротарем — Сергій Студинський 
(«Арсенал»), бомбардиром — Ігор 
Іваник («Маяк»).

Разом із Володимиром Давидю-

ком нагородження проводив керів-
ник молодіжної хокейної ліги об-
ласті Артем Іноземцев. Він назвав 
фінальну серію видовищною, адже 
боротьба у ній була конкурентною.

— У чемпіонаті Вінниці в складі 
кожної з команд був лише один 
молодий гравець (до 20 років). 
Адже ми окремо проводимо місь-
ку молодіжну хокейну лігу. В той 
самий час ветерани демонструють 
молоді жагу до перемоги. І таким 
чином мотивують молодих хоке-
їстів, — сказав Артем Іноземцев.

новий керманич 
важкоатлетів
 На базі «Колоса» про-

йшла зустріч спортивного 
активу з новообраним голо-
вою обласної федерації важ-
кої атлетики Олександром 
Кошелєвим. Він розповів, 
що є агропідприємцем, 
але із потребами спортс-
менів добре знайомий. Бо 
є кандидатом у майстри з 
плавання.

Олександр Кошелєв каже, 
що для справжнього чолові-
ка сила — це одна із най-
головніших якостей. А за-
няття зі штангою сприяють 
у цьому.

— На посаді президен-
та федерації перш за все 
ставлю за мету покращення 
умов тренування важко-
атлетів. Хочу, щоби вони 
займалися на сучасному 
інвентарі. Також докладу 
усіх зусиль, щоб підтримати 
провідних атлетів Віннич-
чини, — сказав Олександр 
Кошелєв.

Старший тренер збірної 
області Костянтин Соцков 
додав, що оновлена федера-
ція важкої атлетики зверта-
тиме увагу на спорт най-
вищих досягнень і роботу 
із перспективною зміною. 
Водночас підтримувати-
ме дорослих майстрів, що 
вони не поспішали завер-
шувати кар’єру, а слугува-
ли прикладом для молоді. 
Йшла мова про підтримку 
славних традицій важко-
атлетичного спорту на Ві-
нниччині, які заснували 
рекордсмени світу Анатолій 
Житецький, Сергій Дідик 
та інші легенди.

підсумки 
у боксі
 У Вінниці відбулося за-

сідання обласної федерації 
боксу. Організував зустріч 
її президент Олег Алекса. 
Також були присутні голо-
ва міського спорткомітету 
Сергій Краєвський, началь-
ник обласного управління 
спорту Сергій Чернявський 
та інші спорторганізатори. 
Нагородили десятки про-
відних тренерів, боксерів, 
ветеранів спорту.

Олег Алекса зауважив, 
що 2022 рік почався смер-
тю видатного тренера Еду-
арда Михайлова, а продо-
вжився повномасштабним 
російським вторгненням. 
Деякі представники бок-
серської спільноти піш-
ли на фронт, серед яких 
заступник голови місько-
го спорткомітету Роман 
Семчук. Тому на першому 
етапі війни обласна феде-
рація була більше зайнята 
не спортивною роботою, 
а допомогою ЗСУ. Вод-
ночас за допомоги влади 
найкращі вінницькі боксе-
ри протягом року змогли 
взяти участь у всіх між-
народних змаганнях, де 
планували, і здобули там 
низку нагород.

КоРоТКо

ЄВГеНій михайлів, RIA, (098)8591459

Обласна федерація художньої 
гімнастики визначила найкращих 
спортсменок року. У спорткомп-
лексі «Здоров’я», що на Старому 
Місті, вшанували вісім провід-
них гімнасток у різних категоріях. 
А також вінничан, які допома-
гали спортсменкам і тренерам.

Нагородження проводили 
перший заступник голови ОВА 
Наталя Заболотна, директор об-
ласного департаменту гуманітар-
ної політики Володимир Буняк 
і голова міського спорткомітету 
Сергій Краєвський. Дівчата отри-
мали подарунки, красиві кубки і 
грамоти. Спортивне свято увін-
чав показовий звітний концерт, 
у якому взяли участь спортсменки 
Вінниці, Калинівки і Жмеринки.

боротьба За олімпійську 
ліценЗіЮ

У номінаціях «Олімпійська 
надія Вінниччини» і «Найкраща 
гімнастка області у 2022 році» пе-
ремогла бронзова призерка чем-
піонату і Кубка України у впра-
ві із м’ячем — 15-річна Лейла 
Юсіфзаде.

Дівчина займається художньою 
гімнастикою вже 12 років. Мріє 
потрапити на Олімпійські ігри.

— Для цього треба наполегливо 
працювати, ніколи не здаватися 
і вірити у те, що можна досягти 
поставленої мети. Думаю, у мене 
є шанси поборотися за путівку 
вже на найближчу Олімпіаду. Для 

цього треба успішно виступити 
на чемпіонатах України, Європи 
і світу та здобути там олімпійську 
ліцензію, — каже Лейла Юсіф-
заде.

рівняння на беЗсонову
Найкраща гімнастка Віннич-

чини щодня тренується по шість 
годин і навіть більше. Раніше її 
тренувала провідний місцевий 
фахівець Юлія Заплішна. Нині

Лейла є вихованкою вінницької 
Школи вищої спортивної май-
стерності. Водночас вже чоти-
ри місяці займається у столиці 
разом зі збірною України під 
керівництвом знаменитої Ірини 
Дерюгіної.

— У столиці більше шансів, ніж 
у Вінниці, потрапити до збірної 
України. Я завжди туди мрія-
ла увійти. Поки що я в резерві 
збірної. Спортом займаюся прак-
тично весь вільний час. Адже ще 
навчаюся у коледжі, — продовжує 
спортсменка.

Лейла Юсіфзаде бере приклад 
з українських олімпійських чем-
піонок. Особливо їй подобається 
Ганна Безсонова.

Дівчина радіє, що її визнали 
найкращою гімнасткою року 
в області. Водночас Лейла спо-
дівається, що з часом отримає 
визнання не тільки на Поділлі.

Дружний колектив тренерів
Приз «найкращій спортсмен-

ці Калинівської громади» (вона 
складає реальну конкуренцію об-

«олімпійСька надія» У 
гімнаСтиці
Зірочка  призерку всеукраїнських 
змагань лейлу Юсіфзаде визнали 
найкращою гімнасткою області 
за підсумками 2022 року. Мріє 15-річна 
вінничанка про участь в олімпіаді

ласному центру) вручили Вікторії 
Новожиловій (2009 р. н.). За ви-
сокі результати на чемпіонатах 
України нагородили Злату Мало-
гловець (2012 р. н.), Злату Велич-
ко (2011 р. н.) і Дар’ю Палагно 
(2010 р. н.). Найкращою за про-
грамою кандидатів у майстри 
спорту України стала Соломія 
Чирка, за програмою майстрів 
спорту — Вікторія Липницька.

Соломія Чирка тренується у ві-
нницькому клубі «Elite». Її тренер 
Дар’я Чернякевич розповіла, що 
дівчина показала високий резуль-
тат серед кандидатів у майстри 
спорту на чемпіонаті України, 
хоча й не потрапила до числа 
призерів.

— За останні роки рівень ві-
нницької художньої гімнастики 
суттєво зріс. Це завдяки тому, 

що маємо дружний колектив тре-
нерів, які спільними зусиллями 
намагаються досягати результа-
тів, — сказала Дар’я Чернякевич.

Змагання іЗ ліхтариками
Президент обласної федера-

ції художньої гімнастики Ганна 
Миргородська відзначила, що 
в цьому році, незважаючи на ві-
йну, все ж пройшли чемпіонати і 
Кубки України. Час від часу ви-
никали безпрецедентні ситуації, 
які демонстрували незламність 
нашого народу.

— Одного разу під час змаган-
ня в Ужгороді вимкнули світло. 
Але всі глядачі запалили ліхта-
рики на телефонах і за їхньою 
допомогою вдалося завершити 
змагання! — розповіла Ганна 
Миргородська.

лейла Юсіфзаде цього року здобула бронзові медалі 
на чемпіонаті і кубку україни. Займається художньою 
гімнастикою вже 12 років і мріє потрапити на олімпійські ігри

радість чемпіонів. «Маяк» вдесяте став чемпіоном Вінниці
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справи, ми із друзями почали при-
ганяти автівки. Підтримувати одне 
одного і тримати стрій — головне 
сьогодні. Як би не віддалявся від 
нас фронт, не треба забувати, що 
війна триває, і кожен день треба 
робити все, аби наближати нашу 
перемогу.

У грудні Арсен Мірзоян про-
вів тур Україною, завдяки якому 
також зумів закумулювати і пере-
дати потужну суму для підтримки 

ЗСУ. Зокрема, у Вінниці співака 
настільки чекали, що концертів 
було аж два! І вони були настіль-
ки яскравими, що стали одни-
ми з найкращих виступів взагалі 
за 2022 рік у місті.

Зі своєю командою Арсен Мір-
зоян підготував фантастичної 
краси світлове шоу й відеопро-
єкції та вразив глядачів багатьма 
прем’єрами і щирими розповід-
ями-одкровеннями.

після звільнення частини херсо-
ну Арсен Мірзоян презентував 
неймовірну пісню, яку присвя-
тив незламним херсонцям і всім 
українцям у містах, які ще чекають 
деокупації.
— Коли ми приїхали у херсон, 
9 місяців окупації дуже відчува-
лися. Ти бачиш, як тебе зустріча-
ють люди — і це просто… Вразила 
одна бабулька, яка так вчепилась 
у нашого товариша зі сльозами: 
«хлопці, ви ж нас більше не поки-
дайте. обіцяйте!» Це взагалі важко 
описати… Ця емоція першого вра-
ження дуже складна. і навіть коли 
до нашого звукорежисера Антона 
Тіліса підійшов кореспондент ВВС 
і спитав: «Що ви відчуваєте?» — 
Антон відповів, що давай я тобі 
завтра на це питання відповім, — 

говорить Арсен Мірзоян. — із цієї 
всієї картини також запам’яталося, 
як коли ми заїжджали, побачили 
ціле поле болгарського перцю. Зу-
пинились, а нам десантура кри-
чить: «хлопці, не треба. Там замі-
новано!» А Степанович, товариш 
наш, каже: «А я от хочу відео, як 
біжу по цьому полю і рву перці». і 
потім вже в соцмережах з’явилося 
це відео під назвою «Цивільне 
розмінування» (усміхається). 
А коли ми заїхали в Чорнобаївку, 
аби подивитися, як там що відбу-
валося, побачили купу залишених 
речей. Коли вороги тікали, навіть 
не встигали замінувати.
Боже, чого там тільки не було?! 
«воронєжская закуска», напій 
шипучий «бодрящій» — нагре-
бли вони там нормально! і все 

це полишили. Були цілі кімнати 
ще геть не розпакованих речей. 
Я навіть там знайшов інгалятор — 
новий, гарний — і одразу його 
передав у шпиталь. Діло-річ — 
знадобиться! А у самому херсоні 
вразило, що всі наші військові 
були без шевронів — на радощах 
від звільнення діти все порозби-
рали. хто з якого бату — нічого 
не видно — бійці все дітям роз-
дали. Співали пісень тоді багато, 
навіть ті, які я ніколи не співав. 
Але доводилось брати в руки гі-
тару і співати. і ще пам’ятаю, як 
ми виїжджали і бачили білборд 
«росія здєсь навсєгда» — і поруч 
такий малий шкет зі шкребком 
у руках. Здирає його і нам ма-
хає, типу: «пока, пацани! при-
їжджайте ще!»

про першу поїздку у звільнений херсон

ВАлеНТиНА 
кирильчук, RIA, 
(096)3145155

— Об‘єднуючись, 
ми перемагаємо! 
Разом із Арсеном 

та мамою сьогодні долучились 
до багаторічного проєкту «Са-
лат для солдат-9», заснованого 
волонтером Юрієм Тирою та 
його командою. Нарізали тонну 
інгредієнтів для новорічного са-
лату «Олів‘є» нашим захисникам 
та захисницям. Всього у рамках 
цього проєкту вирушать 17 ав-
тівок і 10 тонн салату, щоб по-
дарувати нашим героям радість 
та позитив, — поділилась світли-
нами Тоня Матвієнко.

«Салат для солдат» — за час 
російсько-української війни вже 
дев’ята за рахунком акція, яку що-
року перед святами проводять во-
лонтери на чолі з Юрієм Тирою.

— Це мій друг Микола Микола-
йович. Коли місяць тому я мріяв 
про тонну «Салату для Солдат-9», 
він сам подзвонив та спокійним 
голосом сказав: «Я привезу тобі 
сам особисто тонну ковбаси». 
Сьогодні ми обійнялися та роз-
вантажили втрьох цю саму тонну. 
Я не бачив на власні очі єврея з 
лопатою, але з ящиками ковбаси 
після інсульту бачив та ніколи 
не забуду. До сліз, обійняв міцно 

та мав честь потиснути руку, — 
ділиться Юрій Тира. — Десять 
тонн «Олів’є» буде на сто відсо-
тків! Щиро дякую за традиційну 
ковбасу з Тульчина, тепер точно 
вистачить — дякую куму Віктору 
Бронюку за небайдужість та до-
помогу від щирого серця. Багато 
ще кому буду дякувати, але зараз 
за ковбасу.

яскравий концерт у вінниці
Разом із Юрієм Тирою Арсен 

Мірзоян, як справжній патріот, 
активно займається волонтер-
ством ще з 2014 року. І лише за ці 
місяці повномасштабної війни 
передав захисникам на передову 
просто вражаючу кількість авті-
вок — понад 1000 авто!

— Я заправив повний бак бензи-
ну вже після другого вибуху. Стояв 
на пагорбі і дивився, як прокида-
ється місто. Дивний стан: очі ба-
чать, вуха чують, а розум відмов-
ляється у це вірити. Сюр якийсь! 
Своїх дівчат треба було рятувати, 
міркував, коли і куди я їх пове-
зу, — згадує свої відчуття у жахли-
вий ранок 24 лютого Арсен Мір-
зоян. — Коли повернувся у Київ, 
ми з Олександром Положинським 
примкнули до одного з підрозділів. 
Нам видали зброю і набої. І так 
днів 10 ми сиділи на позиції — була 
загроза висадки десанту… А потім 
активно пристав до волонтерської 

про нові пісні і найважчі 
моменти війни

Споконвічно концерти туру 
Арсен Мірзоян готував до ви-
ходу свого нового, вже шосто-
го за рахунком, альбому «Мо-
нархія». Та, каже співак, зва-
жаючи на війну, зараз багато 
пісень сприймаються зовсім 
по-іншому.

— Декілька пісень із цього 
альбому ми вже не виконуємо, 
адже вони втратили свою ак-
туальність. На щастя, втратили 
свою актуальність! — говорить 
Арсен Мірзоян. — А багато пі-
сень навпаки — я вже сприй-
маю інакше. Зокрема, веселу 
й бадьору «Твій день» сьогодні 
співаю вже зі своїм підтекстом. 
Там є такі рядки: «Збирати кеш 
для нової машини. До речі, час 
уже міняти шини…» Точно так 
у мене зараз і у житті, саме такі 
повідомлення приходять: «Сєня, 
треба бус!», «Сєня, треба джип!», 
«Вже резину треба міняти…»

Першою піснею, яку Арсен 
Мірзоян написав після 24 люто-
го, стала прониклива «Моя кра-
їна». Співак каже: перший час 
такий стан був, що насправді ні 
гітару не хотілося у руки брати, 
ні музику слухати, тим паче, що 
нагальних питань було чимало.

— Як все це почалося, так ста-
лося, що свого друга Сашка По-
ложинського я одразу затягнув 
у Київ. Він у ТРО хотів записа-
тися, а я кажу: «Саня, все готово! 
Є спецпідрозділ, є вже зброя, 
все є — просто приїжджай!» — 
згадує Арсен Мірзоян. — У мене 
були друзі, які постійно писали 
в групу: «Дайте мені «Джавелін»! 
Я от зараз піду…» А я завжди 
висилав фотографії, як Сашко 
Положинський несе мішок кар-
топлі, і казав, що ось є хлопець, 
який теж не проти «Джавелін» 
в руки взяти, але носить карто-
плю… (усміхається) Тоді були 
різні проблеми й різні потреби, 
які треба було вирішувати. Що 
ми й робили. Тож нас із По-
ложинським у Києві називали 
«зірковий патруль ТРО». А най-
страшніше, з чим тоді довелося 
стикатися — це евакуація. Коли 

фронт на Київщині зупинився 
річкою Ірпінь і все, що тоді 
відбувалося — саме на дорозі 
життя…

Ті емоції Арсен Мірзоян опи-
сав у своїй другій за час повно-
масштабного вторгнення пісні 
«Вальс Ірпінь», кожна стрічка 
і кожне слово якої торкаються 
найтонших струн душі.

«ЗараЗ маємо час, щоб 
поміркувати»

— Говорячи про найцінніше, 
я завжди такий суворий тер-
мін використовував — «базові 
цінності». Звучить не дуже, але 
насправді це напрочуд ємка і 
зрозуміла фраза, — каже Арсен 
Мірзоян. — От коли мою пісню 
«Вінні-Пух» співають снайпе-
ри 95-ї бригади, у них свій під-
текст до цієї пісні. Але, як для 
базових цінностей, бажано цю 
пісню без підтекстів сприймати 
(усміхається). Маємо всі зараз 
час, щоб багато над чим помір-
кувати. От ми з Положинським, 
коли сиділи на позиціях вночі, 
багато спілкувалися про все, що 
відбувається зараз. Спостеріга-
ючи за всім, я дивувався: ого, 
як то всі артисти одразу співати 
українською почали! Спочатку 
думка: а де ви, падло, були вісім 
років? Але Положинський, як 
мудра людина, мене переконав. 
Він каже: «Слухай, яка вже різ-
ниця? Чи пристосовуються, чи 
що вони там роблять — у нас 
є картинка для всього світу. 
Мистецтво — обличчя нації і 
зараз ця картинка відповідає 
тому, чого ми прагнемо всі ці 
вісім років». Без цих риторичних 
питань до Мінкульту і до всіх 
цих продюсерів, які зараз ви-
кручуються, що вони такі «неви-
нні», що ринок чи що там іще їм 
диктувало умови. У будь-якому 
випадку: хай квітне українська 
мова! Ми маємо розуміти, за що 
зараз йде боротьба. Тому на біс 
зараз на концертах я виконую 
пісню про Херсон. Україна!..

— Понад усе! — гучно усією 
залою, підхопили на концерті ві-
нничани, бо знаємо, що дійсно 
найцінніше.

для ВоїніВ наріЗали тоннУ 
«оліВ’є» З коВбаСою З тУльчина
про війну і «зірковий патруль»   
Від початку повномасштабної війни 
Арсен Мірзоян із друзями-волонтерами 
передав на фронт понад 1000 автівок. 
під час концерту у Вінниці розказав про 
пісні, які написав за цей рік, та поділився, 
що насправді його знаменитий хіт «Вінні-
пух» герої 95-ї бригади сприймають із 
особливим підтекстом. У фінальні дні 
перед Новим роком співак взяв до рук 
ножа і разом із дружиною і тещею — 
Тонею та Ніною Матвієнко — долучився 
до кулінарного батальйону, який дев’ятий 
рік поспіль радує захисників тоннами 
«Салату для солдата» до свят

«говорячи про 
найцінніше, я такий 
термін використовував: 
«базові цінності». 
Звучить не дуже, та це 
напрочуд ємна фраза»

арсен мірзоян з дружиною тонею і тещею ніною мітвієнко долучились до проєкту 
«салат для солдат-9». Артисти розповідають: «Всього у рамках цього проєкту вирушать 
17 автівок і 10 тонн салату, щоб подарувати нашим героям радість та позитив»
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ТеаТр СадовСькоГо
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

квітка з чарівної рукавички
Казка-притча. 4.01, поч. о 12.00
Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія
4.01, поч. о 17.30
Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія. 5.01, поч. о 17.30
русалонька
Музична казка. 6.01, поч. о 12.00
Попелюшка
Казковий мюзикл. 8.01, поч. о 12.00
За двома зайцями
Музична комедія. 8.01, поч. о 17.30
Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма. 10.01, поч. о 17.30
Це і є любов!?
Мала сцена. Трагіфарс у стилі танго
11.01, поч. о 17.30

ТеаТр лЯльок
(Хмельницьке шосе, 7. Тел. (097)7033530)

Святкова програма «Новорічні 
вечорниці» та вистава «кошеня на снігу»
6.01, поч. об 11.00 та 13.00

Святкова програма  
«Новорічні вечорниці»  
та вистава «веселий маскарад»
8.01, поч. об 11.00 та 13.00
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Шампанського!
Комедія. 4.01, поч. о 14.10, 18.20, 21.30
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)

Тигр і я
Пригоди. 4.01, поч. о 9.40, 16.20
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
дивовижний Моріс
Анімація.
4.01, поч. о 9.20, 11.10, 14.30, 15.20, 18.40, 19.30
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
Сусідка
Комедія
4.01, поч. о 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
Моя незграбна фея
Анімація. 4.01, поч. о 9.00, 10.50, 12.40
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
вітні. Я хочу танцювати з кимось
Біографія. 4.01, поч. об 11.20
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація
4.01, поч. о 9.00, 13.10, 16.30, 17.20, 20.40
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
аватар: шлях води
Фентезі. 4.01, поч. о 9.00, 10.40, 11.40, 12.40, 
14.20, 15.20, 16.20, 18.00, 19.00, 20.00
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)
Трикутник смутку
Комедія. 4.01, поч. о 20.30
З 5.01 довідка за тел. (096)00035050)

кіНоТеаТр «родиНа»
(вул. Миколи Оводова, 47. Тел. (068)6704069)

Тигр і я
Пригоди
4.01, поч. о 10.00, 15.20
різдвяні канікули
Комедія
4.01, поч. о 17.00
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація
4.01, поч. об 11.40, 13.30
5.01–11.01, поч. о 13.20
Сусідка
Комедія
4.01, поч. о 18.40
5.01–11.01, поч. о 16.50
дивовижний Моріс
Анімація
5.01–11.01, поч. о 10.00, 11.40, 15.10
Щедрик
Історична драма
5.01–11.01, поч. о 18.30

кіНоТеаТр «Cinema Citi»
(Мегамолл, вул. 600‑річчя, 17 Е)

аватар: шлях води
Фентезі. 4.01, поч. о 10.00, 11.10, 12.00, 12.30, 
13.40, 14.40, 14.50, 15.10, 15.40, 16.10, 17.15, 
18.15, 18.40, 18.45, 19.15, 19.45, 20.00
З 5.01 довідка за тел. 0800308111
кіт в чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 4.01, поч. о 10.20, 12.20, 16.10
З 5.01 довідка за тел. 0800308111
Сусідка
Комедія. 4.01, поч. о 10.40, 13.20, 20.45
З 5.01 довідка за тел. 0800308111
дивовижний Моріс
Анімація. 4.01, поч. о 10.10, 14.20
З 5.01 довідка за тел. 0800308111
Тигр і я
Пригоди
4.01, поч. о 10.30, 12.30. З 5.01 довідка за тел. 
0800308111
Щедрик
Історична драма. 4.01, поч. о 18.10
З 5.01 довідка за тел. 0800308111
Моя незграбна фея
Анімація. 4.01, поч. о 10.05, 11.45
З 5.01 довідка за тел. 0800308111

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

КІно

«Піккардійська Терція» 17 січня у вінниці!
Чарівний різдвяний концерт
Їхні концерти — це завжди неймовірна феєрія 
емоцій!«Піккардійська Терція»17 січня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського запрошує всіх на «Чарівний Різдвяний 
концерт»! Це буде винятковий концерт-подарунок для 
вінничан у казковий період зимових свят! Почуємо 
найпрекрасніші давні і сучасні колядки та щедрівки, 
а також всі улюблені пісні, які легендарна вокальна 
формація створила за 30 років на сцені! Приходьте 
заколядувати разом із музичними легендами України 
і відпочити душею, насолоджуючись особливою ат-
мосферою, улюбленими хітами і надзвичайним співом 
«Піккардійської Терції»! Квитки від 350 до 690 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

оксана Білозір 
23 січня у вінниці. 
«різдво в колі друзів»
Її концерти завжди наповнені 
енергетикою добра та любо-
ві, а пісні давно стали вираз-
ним символом українського, 

справжнього! 23 січня о 19.00 у театрі ім. Садовсько-
го прекрасна Оксана Білозір запрошує вінничан на 
великий святковий концерт «Різдво в колі друзів»! 
Це буде незабутній вечір, на якому ми поринемо у 
молодість, юність та дитинство разом із найкращими 
шлягерами народної артистки України! Будемо насо-
лоджуватися перевіреними часом хітами, які любимо і 
знаємо напам’ять, улюбленими українськими піснями 
та колядками. Заспіваймо гучної коляди та української 
пісні разом! Квитки від 300 до 640 грн. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, філармонії, готелі 
«Франція», «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, «Мобі 
Дік», Aladdin, Origami.

«Про що мовчать 
чоловіки» 21 січня
І стендап, і вистава! Весело, 
влучно і незабутньо! 21 січня 
о 19.00 у концерт-холі 
«Mont Blanc» не пропустіть 
культову виставу про любов 

і стосунки «Про що мовчать чоловіки». Приходьте 
побачити, чи можуть примиритися дві галактики – 
Чоловік і Жінка, й дізнатися, у чому секрет щасливих 
стосунків! Теми, які підіймаються у виставі, близькі 
всім! У головній ролі – цьогорічний номінант Шевчен-
ківської премії, неперевершений Олексій Гнатков-
ський, який всього за мить стане вашим другом, 
озвучивши все, про що ми думали/переживали, але 
досі мовчали. Готуйтеся сміятися досхочу! Квитки 
від 270 до 420 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та 
у касах у театрі, філармонії, готелі «Франція», Royal 
pub, «Артинов», CHERDAK, магазинах Rock-n-Roll, 
«Мобі Дік», Aladdin, центрі Origami. 

віктор Павлік 29 січня у вінниці
великий концерт «різдвяні історії»
Улюбленець жінок, який вже понад 20 років не 
втрачає титул головного романтика країни, Віктор 
Павлік 29 січня о 19.00 у театрі ім. Садовського з 
концертом «Різдвяні історії»! Під його пісні закоху-
вались, освідчувались і мріяли цілі покоління. Тож 
не сумнівайтеся: під час концерту розтане лід й 
відтануть серця всіх! Артист-легенда здивує і вірних 
шанувальників, і молодь! Буде душевно, драйвово та 
феєрично! «Шикидим», «Ні обіцянок, ні пробачень», 
«Ти подобаєшся мені», «Тарам там нема з ким» - по-
чуємо всі хіти, що вже стали культовими, а також бо-
жественно гарні різдвяні пісні. Квитки від 230 до 530 
грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

Прем’єра вистави  
«Як виростити чоловіка 
в домашніх умовах?» 
Неперевершена Ірма Вітов-
ська і Олексій Гнатковський 
30 січня о 19.00 у театрі 
ім. Садовського з гарячою 

виставою-прем’єрою про стосунки чоловіків і жінок 
«Як виростити чоловіка в домашніх умовах?» Вінниця 
стане третім містом, де буде презентована нова 
блискуча комедія! У центрі сюжету – історія сильної 
красуні Мар’яни. Вона має чудову роботу, гроші… 
Все, крім кохання! Або хоча б просто чоловіка. В 
один прекрасний вечір вона побачила рекламу про 
те, що ідеального чоловіка можна тільки виростити... 
Навіть в домашніх умовах! Вистава здивує всіх неочі-
куваним і бурхливим фіналом! Квитки від 230 до 530 
грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, 
«Мобі Дік», Aladdin, Origami.

комедія «Боїнг-Боїнг» 
з ольгою Сумською
Іскрометна вистава «Бо-
їнг-Боїнг» з улюбленими 
зірками: Ольгою Сумською, 
Євгеном Паперним, Віталієм 
Борисюком, Георгієм Хості-

коєвим! 26 лютого о 18.00 у театрі ім. Садовського 
поринемо у атмосферу Франції, веселих пригод 
і яскравих любовних перипетій! «Боїнг-Боїнг» — 
справжня легенда французького театру ХХ сторіччя 
і символ французьких 60-х нарівні з «Шербурзькими 
парасольками» і «Дівчатами з Рошфора». П’єса 
увійшла до Книги рекордів Гіннеса і поставлена 
у 60 країнах світу! Це дійсно та комедія, яку має 
побачити кожен! Нестримний сміх і позитивні емоції 
гарантовані всім! Квитки від 230 до 530 грн. Купуйте 
на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, філармонії, 
готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, 
«Мобі Дік», Aladdin, Origami.

Концерти театр

розваги
«Новорічні пригоди в маленькій країні»
П’ятого січня вперше у Вінниці у театрі ім. Садовсько-
го відбудеться єдине в Україні циркове шоу ліліпутів 
«Новорічні пригоди в маленькій країні».
Єдине в Україні шоу ліліпутів «Маленька країна» зна-
ють в Америці та країнах Європи. Вас чекає неза-
бутнє шоу, де перед вами будуть виступати одягнені 
голуби, кішки, собаки, талановиті жонглери і клоуни.
У програмі шоу на вас чекає:
— дресировані голуби
— світлове шоу
— мильні бульбашки
— цікаві фокуси
— і багато новорічно-святкових сюрпризів.
У театрів ліліпутів — своя багатолітня історія. 
Найвідомішим ліліпутом в історії був Чарльз Шер-

вуд Стреттон на прізвище «Генерал хлопчик-
с-пальчик». У 12 років він влаштувався в циркову 
трупу відомого американського ділка Фінеаса 
Барнема, а в 25 всезагальний улюбленець одру-
жився на Лавінії Уоррен з того ж цирку. Першим, 
хто в СРСР почав працювати з «маленькими», був 
режисер і актор Михайло Качурінер: у 1935 році 
він організував ексцентричний ансамбль ліліпутів. 
А через 11 років, в 1946 році, була створена 
перша циркова трупа ліліпутів. Скоро в краї-
ні з’явилися все нові і нові циркові колективи 
ліліпутів. Але після розвалу Радянського Союзу 
залишилися лише одиниці…
У великому театрі ліліпутів працює найменший 
цирковий артист планети Іво Чаповський. Від його 
номера у глядачів просто дух захоплює. Почуття 
рівноваги, точність виконання і витримка цього 

виставка новорічних іграшок
До 19  січня працює виставка «Різдвяний калей-
доскоп». Експозиція складається з ексклюзивних 
авторських ляльок, прикрас та сувенірів. На виставці 
є роботи майстринь з Вінниці, Києва, Кривого Рогу, 
Тульчина й інших міст України.
Також на виставці новорічних сувенірів є роботи май-
стринь із творчого клубу «Teddy Lounge club» — ко-
лекційні авторські ляльки і ведмедики тедді. Майстри-
ні кажуть, що технології їх виготовлення у цьому році 
виповнилось 120 років. Одним із цікавих експонатів 
на виставці є заєць «Джавелін».
Виставка працює щодня з 11.00 до 19.00 на вул. Со-
борна, 64, Музей моделей транспорту.
Вхід: для дітей до 14 років безкоштовний, для дорос-
лих — 40 грн. 

виставКа

дивовижного еквілібриста завжди викликають бурю 
аплодисментів. Початок о 12.00. Вартість квитків: 
120–200 грн.

 «Зимового містечка»
Цього року Вінниця без головної ялинки, але зимове 
містечко та ярмарок все ж таки є.
На площі Гагаріна перед Центральним універмагом!
На вас чекає: різноманіття смаколиків і автентичних 
сувенірів, соковите м’ясо, традиційні страви, улюблені 
напої, оригінальні вироби локальних майстрів
та святкові мелодії у правдивій атмосфері казки.
Впродовж святкових днів площа Гагаріна пере-
твориться на улюблену локацію міста як для 
вінничан, так і для гостей міста. Приходьте щодня з 
10.00 на Ринок їжі Food Fest та хендмейд Open Air, 
щоб посмакувати життям!
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***
Є люди, які несуть у собі щастя. 
Коли ці люди поруч, все ніби стає 
яскравим і барвистим. Але моя 
дружина їх називає алкашами!

***
Купив курс, по якому англійську 
мову вивчають уві сні. Але 
дружина вигнала викладачку з 
нашого ліжка.

***
З одного боку, в гості без пляшки 
не підеш. А з іншого — якщо в тебе 
є пляшка, то на холєру в гості 
пертись?

***
Кажуть, що у геніїв у будинку має 
бути безлад. Дивлюсь на свою 
дитину і гордість розпирає! 
ейнштейна виховую!..

***
— Алло, це лінія допомоги 
алкоголікам?
— Так.
— підкажіть, як зробити мохіто!

***
— Куме, ваш пес з′їв мою курку!
— Добре, куме, що сказали! 
Не буду вже їсти йому давати…

***
— Кохана, давай миритися. Вибач 
мене, я був неправий.
— Стоп! Не їж! Я приготую щось 
інше!

***
— Тату, а правда, що в індії чоловік 
до шлюбу не знає, хто його 
дружина?
Тато, зітхаючи:
— Та виходить, що у нас теж так…

***
Галька зрозуміла, що шуба 
не норкова, коли пішов мокрий 
сніг і засмерділо цапом.

***
Невістка свекрусі:
— Мамо, чому ви стоїте біля 
відкритого вікна?
— Та ось думаю: стрибнути чи 
закрити…
— Стрибайте, я закрию!

***
— Кумо, а ти знаєш, що я коханка 
твого чоловіка?
— А мій брехун сказав, що вона 
молода і красива!

***
— лікарю, скільки разів на тиждень 
у моєму віці можна займатись 
сексом?
— Два рази в неділю.
— Добре, у неділю два рази… 
А в будній день скільки?

***
Зранку роблю зарядку — 
нахиляюсь долонями до підлоги… 

прокидається дружина й каже: 
«Не треба поклонів. Можна 
просто — Доброго ранку, 
принцесо!»

***
отак після 25 років шлюбу 
намагаєшся організувати 
романтику, запалиш свічки… 
прийде він і питає: «хто вмер?»

***
Вечорами Мальвіна любила 
дивитися одним оком на зоряне 
небо та згадувати той незабутній 
поцілунок Буратіно.

***
— Галю, а чого твій Василько так 
кричить???
— Та зуби лізуть…
— Які зуби, йому ж за 50?!
— Вставні! Вчора проковтнув…

***
петрович впустив собі на ногу 
чавунну батарею і признався, що 
вступав у статеві стосунки з цією 
батареєю, з директором заводу і, 
власне, з самим заводом…

***
Диспетчер швидкої по телефону:
— …висловлюйтесь зрозуміліше!!! 
«йо**вся» — це впав чи 
збожеволів?

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

***
Коли дружина запитує: «Що хочеш 
на вечерю?», я ніколи не вгадую.

***
— Тату, звідки ми взялися?
— Нас Бог створив…
— А мама сказала, що ми 
походимо від мавп…
— Ну мама про своїх родичів 
розповідає, я про своїх!

***
Допоможіть знайти чоловіка! Дуже 
заляканий і збентежений… Волосся 
сиве, одягнений в сині труси, сірий 
пуховик і чорну шкарпетку… одним 
словом, в чому встиг, курvа, в тому і втік!

***
Молитва для матусь школярів:
— Господи, дай мені сили зробити 
уроки з дитиною! і при цьому 
залишитися люблячою матусею, 
культурною жінкою і адекватною 
сусідкою.

***
— Чудовисько! Я прийшов битися з 
тобою і звільнити принцесу!
— Але я і є принцеса!
— М-да! Незручно вийшло…

Анекдоти
овен 
Спробуйте дещо скоригу-
вати свій стиль спілкування 
та пріоритети, поміняйте 
оточення. Зірки радять вам 
провести цей святковий 
тиждень у новій приємній 
компанії, забути про турботи 
та проблеми і гарненько по-
веселитися. 
 
телець 
Вас може очікувати успіх 
у професійній сфері та 
бізнесі. Втім для цього вам, 
схоже, доведеться багато 
працювати. До кінця тижня 
постарайтеся звільнити 
якомога більше часу, щоб 
надихнутись і відпочити.

блиЗнЮки 
Зірки обіцяють вам роман-
тичну зустріч коханої лю-
дини, яка готова вас раду-
вати, смішити та надихати. 
Також на вас чекає весела 
компанія друзів та відмінний 
початок нового року.

рак 
Якщо ви придушите зайвий 
скептицизм і надмірну 
розсудливість, справи 
підуть на лад, і ви зустрі-
нете перший тиждень року 
у відмінному настрої. Більше 
прислухайтеся до голосу 
своєї інтуїції. 

лев 
Займіться духовним роз-
витком та самоосвітою. Вас 
можуть зацікавити нові ідеї 
та люди. Наприкінці тижня 
на вас може чекати зустріч зі 
старими друзями. Непогано 
було б зробити їм якісь при-
ємні подарунки.

Діва 
На початку тижня на вас 
може впасти чимало турбот. 
Але чим більше безкорис-
ливої підтримки ви надасте 
нужденним, тим пози-
тивнішими будуть зміни 
у вашому житті.

тереЗи 
У вашому житті настає новий 
етап, тому не бійтеся щось 
змінювати і ви отримаєте 
чудовий подарунок. Будьте 
наскільки можна практичні. 
Ваша мрія вимагатиме від 
вас серйозних зусиль щодо 
її втілення в життя.

скорпіон 
Усі ваші проєкти та спра-
ви цього тижня будуть 
успішними. На початку 
тижня можлива важлива 
подорож, що відкриває нові 
перспективи. Впевненість 
у своїх силах дозволить вам 
досягти бажаного. 

стрілець 
Забарвленню цього тижня 
позаздрить будь-яка зебра. 
Втім, світлих смуг буде зна-
чно більше, ніж чорних. по-
долати проблеми першого 
тижня нового року вам до-
поможе творчий потенціал, 
особливо, якщо ви не посо-
ромитеся його проявити. 

коЗеріг 
Не нехтуйте дрібницями, ви-
рішення начебто незначних 
питань може дати несподі-
ваний позитивний результат. 
Вам треба все заздалегідь 
підготувати та організувати, 
інакше буде хаос.
 
воДолій 
Активно рухайтеся до намі-
ченої мети, партнери допо-
можуть та підтримають вас. 
Цей тиждень сприятливий 
для важливих змін у житті. 
Тільки не беріться за кілька 
справ відразу, ця ноша може 
виявитися вам не під силу. 

риби 
Цього тижня вам доведеться 
розбиратися з паперами, 
документами та іншими 
нудними, але необхідними 
речами. Ви можете відчути 
нестабільність, відчуєте, 
що вами незадоволені, але 
причину цьому знайдете 
не відразу.

Гороскоп
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