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коли немає 
світла

Подивився відео, де укра-
їнці соромлять українців, які 
скаржаться на відсутність 
світла. Є, кажуть, люди, жит-
тя яких набагато складніше, 
ніж життя містян без світла. 
І вони праві, я думаю.

Але що таке «Без світла»?
Це коли моя дитина по-

вертається ввечері неосвіт-
леними вулицями. Тобто 
ризикує потрапити під ма-
шину. Так, є світловідбивний 
жилет і ліхтар включений, 
коли вона переходить дорогу. 
Але ж пересуватись освітле-
ними вулицями безпечніше, 
правда? Тобто немає світ-
ла — не про дискомфорт, 
а страх за близьких.

Це коли ти не можеш від-
правити листа. І не можеш 
запустити проєкт. І мусиш 
сказати «НІ» людям, які 
на тебе сподіваються. Ви 
можете купити подарунки 
дітям? «Ні, ми не встигне-
мо». Тобто, немає світла, це 
про вину перед тими, кому 
я не сказав «ТАК».

Це коли ти мусиш розро-
бляти своїм підлеглим в ін-
шому місті протоколи робо-
ти, які починаються словами: 
«Якщо ви не можете зі мною 
сконтактувати 3 дні, то ро-
біть наступне». Тобто, немає 
світла, це про відповідаль-
ність за свою команду.

Це коли ти не можеш за-
донатити гроші, які ти не за-
робив. Це коли кафешка 
ввечері пропонує лише сік 
і два салати. Нас сидить 
двоє на весь заклад, який 
не може навіть чайника по-
ставити з того генератора. 
Тобто «немає світла», це про 
незароблену копійку.

«Немає світла», це кінець-
кінцем, просто роздрату-
вання і втома, яка не може 
вийти за ці 300 днів. І три-
матись, і мовчати. Але іноді 
хочеться просто побурчати. 
Тобто, «немає світла», це про 
людину, яка тримається, але 
її просто догнало тут і зараз.

Це дуже рідко про диском-
форт. Найчастіше в цьому 
«немає світла» більше почут-
тів та несправджених надій, 
ніж просто «дві години по-
тупити при свічках».

Давайте бути обережніши-
ми одне до одного. І цінувати 
«моє» і «твоє».

думкА

ми запитали вІнничан Уявіть, що вас обрали очолити вінницю. Що б ви зробили у першу чергу?

НовиНи

психолог

Віталій 
БєлоВ

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

Валерій 
чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Спочатку про 
польські вживані 
тролейбуси. Адже 

нещодавно у соцмережах стали 
публікувати фото, як ці машини 
везуть на вантажівках вулицями 
Вінниці.

випУск на лІнІї бУде 
постУповим

Solaris Trollino 12, 2011 року ви-
пуску місто придбало на початку 
грудня цього року. Обирали вжи-
вані машини, але у гарному стані: 
у мерії є мета швидко замінити 
застарілий тролейбусний парк із 
ЗіУ-9, які до того ж споживають 
багато електроенергії.

Наразі ця модель є основою 
тролейбусного парку Вінниці: 
у мерії кажуть, що кількість ЗіУ-9 
складає 100 зі 126 «рогатих», що 
є у міста.

Тож 20 польських тролейбусів 
придбали за 32 мільйони 820 ти-
сяч гривень або ж 1 мільйон 
641 тисяча гривень за одиницю 
(разом із тарою і транспортуван-
ням). Для порівняння, складання 
одного VinLine № 055 бюджету 
громади обійшлося в 11 мільйо-
нів гривень.

Тролейбуси Solaris поступово 
доставляють до Вінниці, про що 
повідомляють у вінницьких со-
цмережах. Їхній випуск на лінії 
відбудеться після підготовки та 
держреєстрації, розказав жур-
налісту директор департаменту 
транспорту та міської мобільності 
Андрій Сорокін.

— Тролейбуси привозять по-
ступово. Поки приїдуть інші, ми 
підготуємо ті, що вже у Вінниці. 
Їх потрібно доукомплектувати 
валідаторами, бортовими систе-

мами, перефарбувати під фірмові 
кольори наших інших тролейбу-
сів, — сказав Андрій Сорокін.

Питаємо, чіткого графіка, коли 
будуть запущені ці польські тро-
лейбуси ще немає?

— Ні. Зараз ми тільки отриму-
ємо ці тролейбуси, паралельно 
проводимо їх приведення до на-
ших стандартів. І ще треба про-
йти держреєстрацію, сертифіка-
цію і можна випускати на різні 
маршрути. Замість застарілих та 
затратних по електроспоживанню 
ЗіУ-9, — сказав Сорокін.

Що пІд капотом 
У «солярІсІв»?

Як ми зауважили вище, Solaris 
Trollino 12 приїжджають до нас 

не нові. Це 12-метрові тролейбу-
си, 2011 року випуску, які розра-
ховані на перевезення до 110 па-
сажирів. У салоні є 34 сидячих 
місця, плюс пандус та місце для 
перевезення маломобільних па-
сажирів.

Кількість вхідних дверей — три 
(у форматі 2+2+2) з кнопками 
«СТОП» і «Відкриття дверей», 
коли тролейбус під’їжджає до зу-
пинки. Кондиціонер є як в кабіні 
водія, так і в салоні.

Постачальником 20 вживаних 
тролейбусів є фірма «Сучасні 
вантажівки». Компанія була за-
снована у 2008 році, в Києві. 
Статутний капітал — 9,8 млн 
грн. Основний вид діяльності: 
«45.11 Торгівля автомобілями 

поЧали привозити 
польські тролейбуси
нові «рогаті»  У першому кварталі 
2023 року очікується масштабне оновлення 
тролейбусного парку «Вінницької 
транспортної компанії». Місто придбало 
20 польських тролейбусів Solaris Trollino 12, 
що є вживаними. Їх поступово доставляють 
до Вінниці, де будуть доукомплектовувати 
та випускати на маршрути. Крім того, 
силами транспортників складають ще 
чотири VinLine

Проте закупівлею вживаних тро‑
лейбусів «Вінницька транспорт‑
на компанія» не відмовилася 
від складання наших VinLine — 
ці тролейбуси, що мають авто‑
номний хід, складають силами 
працівників тролейбусного депо. 
За останні роки випустили вже 
15 машин. Останній в цьому році 
«Вінлайн» виїхав на вулиці Ві‑
нниці в листопаді.
і на відміну від попередників, ку‑
зов цього вінницького тролейбуса 
більше не з білорусі — місто заку‑
пило турецькі машинокомплекти 
від заводу AKIA, що знаходиться 
в місті Бурса.
Також у мерії повідомляли, що 
до кінця 2022‑го, випустять ще 
чотири VinLine. але не вдалося.
— Була затримка із постачанням 

машинокомплектів та інших 
комплектуючих, які транспорт‑
ники отримують з‑за кордону. 
адже є зараз затримки на мит‑
ниці: існує першочерговість про‑
пуску гуманітарних вантажів, 
до яких складові наших VinLine 
не входять, — каже директор де‑
партаменту транспорту та міської 
мобільності андрій Сорокін.
— але виходить, що в першому 
кварталі 2023 року варто очікува‑
ти суттєве оновлення вінницьких 
тролейбусів? — каже журналіст.
— Можна сказати й так. У планах 
точно є, щоб поступово виходи‑
ли на лінії як нові VinLine, так і 
закуплені польські тролейбуси. 
Як воно буде на практиці — усе 
залежить від ситуації в Україні, — 
відповів Сорокін.

а що там з VinLine

вІта балаба
Я б зустрілася з сім’ями заги‑
блих на війні вінничан. Подя‑
кувала б матерям і вручила б 
родичам загиблих відзнаки 
«Почесний громадянин».

MILA KRAsoVsKAyA
Припинила б давати дозвіл 
на забудову території приват‑
ними палацами над Вишен‑
ським озером. і скасувала б 
усі ці «дозволи».

сергеЙ смотрич
Включив би «соціальний 
ліфт» і достойні, професійні 
люди зробили би все самі. 
а я б їм допоміг. Треба ство‑
рити умови рівні для усіх.

NAdIA LIMAN
Треба побудувати як мінімум 
один, а краще два мости че‑
рез Буг, інакше після війни 
будемо весь час стояти 
в пробках!

yuRI GAscoN
Потрібно побудувати мінімум 
кілька підземних паркінгів. 1. 
Зал. вокзал. 2. Центральний 
базар. 3. Під площею місь‑
кради. 4. «Урожай».

та легковими автотранспортними 
засобами». Директором підпри-
ємства є Сергій Кобилінський. 
Кінцевими бенефіціарами є Оль-
га та Євгеній Мещаніни, про що 
дізналися з Opendatabot.ua.

«Сучасні вантажівки» є ак-
тивним учасником закупі-
вель на ProZorro. За останні 
роки вони виконали контрак-
ти на 2,34 млрд грн, пишуть 
у clarity-project.info.

Тролейбуси поступово 
випускатимуть на різні 
маршрути.  
Перед цим буде 
їх підготовка та 
сертифікація

solaris, який привезли до вінниці. Один такий тролейбус 
коштував бюджету громади 1,6 мільйона гривень
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НовиНи

Ольга бобрУсь, RIA, (063)6371070

У вінницькому храмі відбувся 
напад на священника УПЦ про-
тоієрея Антонія Ковтонюка.

Суд обрав запобіжний захід 
48-річному чоловікові, який під-
озрюється у посяганні на життя 
священнослужителя та працівни-
ка поліції. Про це повідомляють 
у Вінницькому міському суді.

Підозрюваний 2 січня взяв 
небезпечне лезо для гоління та 
вийшов з будинку, де проживає 
з матір’ю. Чоловік попрямував 
до храму УПЦ МП «Покрови 
Пресвятої Богородиці» у селі 
Пирогово.

— Невідомий чоловік проник 
в храм і став влаштовувати без-
лад, перевертаючи все на своєму 

шляху. Священник на той мо-
мент перебував у вівтарі. Почув-
ши звук, він попрямував до чо-
ловіка, після чого зробив кілька 
зауважень, проте той не реагував 
на них. Далі невідомий кинувся 
на Антонія Ковтонюка та порізав 
йому горло, — повідомили тоді 
у пресслужбі Вінницької єпархії.

Патрульні, які прибули на ви-
клик, побачили, як підозрюва-
ний всередині церкви нищив 
майно, тримаючи у правій руці 
небезпечне лезо. Поліцейські на-
магались розмовою заспокоїти 
чоловіка. У цей час підозрюва-
ний, щоб не бути затриманим, 
намагався позбавити життя од-
ного з поліцейських.

Він накинувся з небезпечним 
лезом на поліцейського, однак 

у цей момент напарник застосу-
вав вогнепальну зброю та вистрі-
лив у ліву ногу підозрюваного, 
припинивши протиправні дії 
останнього.

З матеріалів справи під час 
розгляду стало відомо, що вінни-
чанин неодноразово лікувався 
у Вінницькій обласній клінічній 
психоневрологічній лікарні ім. 
академіка О. І. Ющенка. Суд, за-
слухавши думки учасників про-
цесу, дослідивши та проаналі-
зувавши матеріали клопотання, 
застосував до підозрюваного за-
побіжний захід у вигляді помі-
щення до психіатричного закладу 
в умовах, що виключають небез-
печну поведінку підозрюваного 
строком на 60 діб.

Наразі тривають слідчі дії.

ОлеКСій Шарапов, RIA, (067)7857674

Командування Медичних сил 
ЗСУ повідомило, що вінницький 
хірург Андрій Верба провів опера-
цію з видалення частини гранати 
Вог. І дістав він її з тіла бійця.

«Наші військові лікарі прове-
ли операцію з видалення гранати 
ВОГ, яка не розірвалася, з тіла 
військовослужбовця! Її було вида-
лено у присутності двох саперів, 
які страхували безпеку медичного 
персоналу. Операція проводила-
ся одним з найдосвідченіших хі-
рургів ЗСУ — генерал-майором 
Андрієм Вербою без електроко-
агуляції, оскільки граната могла 
детонувати у будь-який момент. 
Оперативне втручання пройшло 
успішно, а пораненого військо-

вослужбовця було відправлено 
на подальшу реабілітацію та від-
новлення», — написали військові 
з Медичних Сил ЗСУ.

Хто такий хірург Андрій Вер-
ба? Він генерал-майор медичної 
служби, доктор медичних наук, 
хірург, який із початком росій-
ської військової агресії пішов 
на Схід, а у червні 2014 року 
очолив Вінницький 59-й військо-
вий мобільний госпіталь. Тоді ж 
Андрій Верба провів першу в іс-
торії України хірургічну операцію 
в польових умовах, врятувавши 
у зоні бойових дій життя лейте-
нанта-розвідника. Після почат-
ку повномаштабного вторгнен-
ня росіян продовжує проводити 
операції. За увесь час війни він 
врятував не одну тисячу життів!

суд відправив нападника 
до психлікарні

вийняв підривник 
гранати з тіла бійця

фіків з технічним директором 
«Вінницяобленерго» Віктором 
Степанцем.

— Так, справді, коли були но-
ворічно-різдвяні свята, то графік 
був послаблений. Які фактори 
впливали на те, що у святкові 
дні у нас була можливість покра-
щення? У ці дні не працювала 
промисловість. А також будь-яке 
зниження температури пов’язане 
з тим, що споживачі беруть біль-
ше енергії. Споживання пере-
вищує виробіток, який у нас є 
наразі. Відповідно відбувається 
дисбаланс, — пояснює Віктор 
Степанець. — Варто розуміти, 
що мережі «Вінницяобленерго» 
готові до розподілу та забезпе-
чення потреби наших спожи-
вачів, але у держави є дефіцит 
по генерації електроенергії.

Як нам пояснював техніч-
ний директор, скільки та куди 
електроенергії піде, визначають 
в НЕК «Укренерго». Саме вони 
стежать, щоб в системі був ба-

НаТаліЯ корпан, RIA, 
(097) 1448132

У Новорічну ніч 
та у період різдвя-
них свят у Вінниці 
та області графіки 

аварійних відключень тішили 
людей. Кілька днів обійшлося 
взагалі без відключень. Проте 
новий графік відключень, ста-
ном на 10 січня, від «Вінни-
цяобленерго» викликав хвилю 
обурення у вінничан. Згідно з 
ним, місто поділили на три чер-
ги. Найкраща ситуація у третій 
черзі — десять годин зі світлом 
на добу. В інших двох — по ві-
сім.

У цих графіках залишається 
актуальною можливість відхи-
лень у часі на 20–30 хвилин 
для проведення перемикань 
між чергами, а також є «жовті 
години». Останні означають час, 
коли у вас ймовірно може бути 
світло, якщо ситуація буде це 
дозволяти.

Вінничани у коментарях 
на сторінці «Вінницяобленер-
го» обурюються такому новому 
графіку, не розуміючи, чому він 
так різко погіршився при відсут-
ності нових обстрілів росіянами 
об’єктів критичної інфраструк-
тури.

Олена Олексієнко, до при-
кладу, пише: «У квартирі ду-
бак, води при виключенні світла 
немає, бо в будинку помпова 
станція… Сьогодні «накрився» 
котел, бо не витримує постійно-
го вимкнення живлення».

«Це просто знущання з людей! 
Якось же на Новий рік змогли 
обійтися без вимкнення, то для 
чого зараз таке робити?Цілий 
день без світла…», — каже Га-
лина Шарапова.

Є й люди, які не розуміють 
хвилю скарг на обленерго. Альо-
на Кравець пише: «Люди ви що? 
В країні війна! Подивіться відео 
з Бахмута. Подивіться, як жи-
вуть наші хлопці на нулю. По-
дивіться, як живуть люди з ді-
тьми в містах, де ідуть бої! А ви 
без світла не можете посидіти 
чотири години?»

Що кажУть в обленерго?
Ми поговорили про зміну гра-

ланс між виробленням та спо-
живанням.

— Вони створюють баланс 
та підтримують його для того, 
щоб наша енергосистема пра-
цювала, як одне ціле і не було 
аварійних процесів. Якщо пору-
шиться баланс, то енергосистема 
може відключитися від джерел 
генерації, що призведе до непо-
правних наслідків, — продовжує 
фахівець. — Після руйнування 
об’єктів енергетики дуже багато 
об’єктів ще не відновлені. У нас 
єдина енергосистема з ушкодже-
ними об’єктами. Наприклад, 
не працюють лінії електропере-
дачі 750 кВ, які раніше переда-
вали електроенергію на велику 
відстань. Тобто, електроенергія 
передавалася в цю мережу, і далі 
йшла, а зараз вона не може, є 
певні мережеві обмеження. Елек-
троенергія зараз передається 
в основному меншими класами 
напруг, ніж було раніше.

За словами Віктора Степанця, 

ситуація наразі не критична. Але, 
каже, варто розуміти, що не ге-
нерує електроенергію Запорізь-
ка атомна електростанція, яка є 
надзвичайно важливим джерелом 
постачання. А також через темінь 
на вулиці не працюють сонячні 
станції промислового масштабу, і 
ще й є мережеве обмеження. Це 
все, за його словами, наклада-
ється і впливає на споживачів.

Чи можемо ми очікувати 
на покращення ситуації? — пи-
таємо у технічного директора.

— Все залежить від обсягів 
вироблення енергії. Буде у нас 
в Україні генерація більша, 
то наша компанія готова роз-
поділяти енергію споживачам 
у будь-яких обсягах. Але наразі 
є дефіцит з генерацією. Варто 
розуміти, що наш графік не гір-
ший, ніж в інших областях, і все 
ще також залежить від наявнос-
ті руйнувань об’єктів критичної 
інфраструктури, — підсумовує 
спеціаліст. 

Чому ми довше сидітимемо 
без світла? дізналися приЧини 
електроенергія  Через обстріли 
росіян об’єктів енергетичної 
інфраструктури, у всіх областях нашої 
країни обмежують подачу електроенергії. 
У період новорічно‑різдвяних свят у нашій 
області ці відключення були мінімальні, 
а з 10 січня вінничани мають світло 
лише близько восьми годин на добу. 
Чому трапилося таке різке погіршення? 
Наскільки критична ситуація? і коли вона 
може стати кращою?

«Буде у нас в Україні 
генерація більша, то 
наша компанія готова 
розподіляти енергію 
споживачам у будь-
яких обсягах»

технічний директор обленерго віктор степанець каже, що ситуація не критична. Мережі 
«Вінницяобленерго» готові до розподілу та забезпечення потреби наших споживачів, але у 
держави є дефіцит по генерації електроенергії
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працевлаштовувати робітників і 
платити їм не менше мінімальної 
зарплати: це 6700 грн на 1 січня 
2023 року.

пІльгова ставка внескУ 
до фондУ соцрозвиткУ

Якщо попередні два види міс-
цевої підтримки бізнесу діяли й 
раніше, то останній, третій ме-
ханізм, затвердили наприкінці 
2022 року.

Інвестори при зміні цільового 
призначення земельної ділянки 
можуть отримати зменшення 
розміру ставки внеску до фонду 
соціального-економічного роз-
витку бюджету міської громади.

— На сьогодні у нас є чинною 
ставка 10% від нормативної гро-
шової оцінки землі. А інвестор, 
що захоче змінити цільове при-
значення землі, зможе отримати 
ставку 1%, — розказав заступник 
міського голови Андрій Очерет-
ний.

І далі він пояснив на прикладі, 
як це працюватиме:

— Наприклад, у вас у власності 
є два гектари землі, яка має при-
значення під особисте селянське 
господарство. Але ця ділянка 
знаходиться поряд із дорогою, 

Валерій чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Релокація підприємств із небез-
печних регіонів, які працюють 
у різних галузях економічної 
діяль ності, у Вінницю триває. З 
початку повномасштабної війни 
у нашому місті офіційно заре-
єструвалися вже 252 суб’єкти 
господарювання. Це дані станом 
на 1 січня 2023 року.

Як повідомляє заступник місь-
кого голови Андрій Очеретний, 

193 з них вже почали працювати 
на новому місці.

«Це посприяло створенню 1 ти-
сячі 290 нових робочих місць, зо-
крема 114 робочих місць з’явилося 
протягом грудня. Зростання та 
підсилення економічного фронту 
зараз — це зарплата, потенційні 
блага, можливості та процвітан-
ня населення в майбутньому», — 
каже Андрій Очеретний.

Економічна діяльність релоко-
ваних підприємств різногалузе-
ва. Фізичні особи — підприємці 

спеціалізуються на: інформації 
та телекомунікації; гуртовій та 
роздрібній торгівлі, ремонті ав-
тотранспортних засобів і мото-
циклів; легкій промисловості; 
фінансовій та страховій діяль-
ності; професійній, науковій 
та технічній діяльності; охороні 
здоров’я; наданні інших видів 
послуг; мистецтві, спорті, роз-
вагах та відпочинку; сільському, 
лісовому та рибному господар-
стві; тимчасовому розміщенні й 
організації харчування.

Із небезпечних областей до вінниці переїхали 
252 підприємства

Як усім цим скористатися? Звер‑
тайтесь до департаменту еконо‑
міки та інвестицій за номерами: 
(0432) 59–50–40, (0432) 59–
51–42, (0432) 59–53–17. Там 

також проконсультують із питань, 
які у вас є щодо фінансової під‑
тримки підприємств, що зареє‑
стровані на території Вінницької 
міської громади.

куди звертатися за консультаціями?

Валерій 
чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

На останній се-
сії 2022 року місь-
ка рада затвердила 

Антикризову програму підтрим-
ки вінничан. Крім призначення 
низки місцевих соцвиплат (про 
це ми розповідали у RIA № 1 від 
4 січня 2023 року — авт.), по-
рядком затвердили ще й три 
механізми підтримки малого та 
середнього бізнесу, який зареє-
стрований на території Вінниць-
кої міської громади.

здеШевлення кредитІв
На 2023 рік продовжили дію 

механізму здешевлення вартості 
користування кредитами для ма-
лого та середнього бізнесу.

— Цей порядок поширюється 
на придбання енергоефектив-
ного обладнання, модернізацію 
виробництв, що надалі має спри-
чинити збільшення кількості но-
вих робочих місць та зменшить 
споживання енергоносіїв цим 
підприємством, — сказав жур-
налісту заступник міського го-
лови Андрій Очеретний. — І ще 
ми розповсюдили цей механізм 
й на релоковані підприємства (ті, 
що прибули до Вінниці з терито-
рій окупованих чи де тривають 
активні бої — авт.).

Він навів приклад:
— Умовне підприємство спла-

чує 100 тисяч гривень податків 
за квартал до місцевого бю-
джету. Половину від цієї суми 
бізнес отримає як компенсацію 
для сплати за відсотки по кре-
диту. Але розмір цієї компенса-
ції не може бути більшим, ніж 
вартість обслуговування позики. 

Тобто, фактично підприємці, 
що скористаються цим меха-
нізмом, можуть вийти в «нуль» 
витрат по обслуговуванню кре-
диту, — додав заступник місь-
кого голови.

На таку програму в бюджеті Ві-
нницької міської територіальної 
громади на 2023 рік передбачили 
4,5 мільйона гривень.

компенсацІя за новІ 
робочІ мІсця

Крім того, продовжує діяти й 
фінансова підтримка для підпри-
ємців, які створюють нові робо-
чі місця. Йдеться про часткову 
компенсацію єдиного соцвнеску 
за новостворені робочі місця для 

роботодавців.
— За цим порядком підпри-

ємець може отримати відшкоду-
вання у розмірі 1 тисячі 474 грн 
за кожного нового працівника, 
прийнятого з 1 січня до кінця 
2023 року, — пояснив директор де-
партаменту економіки та інвести-
цій міськради Максим Мартьянов.

На цю цільову програму за-
кладають 4,4 мільйона гривень 
у бюджеті громади.

Головні умови до претенден-
тів — бізнес має бути зареєстро-
ваний на території нашої громади 
(Вінниці та приміських сіл, що 
входять у склад міської грома-
ди — авт.), не мати заборгованос-
ті по сплаті податків, офіційно 

неподалік від мереж і умовно, 
неподалік є село Стадниця, звід-
ки можна залучити робітників, — 
каже Очеретний. — Отож, якщо 
є інвестор, який хоче на цій зе-
мельній ділянці розмістити ви-
робництво, завод, СТО чи щось 
інше, то при зміні цільового при-
значення землі зможе отримати 
зменшену ставку внеску — 1% від 
НГО. Головна умова, щоб надалі 
на цьому підприємстві створю-
вали робочі місця та працювали 
«в білу».

— Чи є вже охочі на участь 
у цій програмі? — запитав жур-
наліст.

— Є наміри у різних підпри-
ємців, але в нас не було механіз-
му, щоб впровадити цю пільгову 
ставку. І дякую депутатам місь-
кої ради, які 23 грудня минулого 
року затвердили якраз необхід-
ний для цього порядок, — від-

повів заступник міського голови 
Андрій Очеретний.

А от що під дію цієї пільги 
не потрапляє, так це зміна ці-
льового призначення землі під: 
житлове будівництво, АЗС, га-
зові заправки, гральний бізнес. 
Тобто, там і надалі ставка внеску 
до фонду соціально-економічно-
го розвитку громади складатиме 
10% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки.

— Але, для прикладу, тепер 
можна зменшити розмір ставки 
внеску при зміні цільового при-
значення під рекреаційну зону. 
Бо навіть зміна ОСГ в рекреацію 
теж передбачала сплату внеску 
в розмірі 10%. У підсумку, ми та-
кими нестандартними рішеннями 
хочемо спонукати підвищення ін-
вестиційної привабливості нашої 
громади, — сказав заступник мера 
Вінниці.

три механізми для підтримки 
бізнесу. як ними скористатися?
допомога  Вінницька влада хоче 
підтримати місцевий малий та середній 
бізнес. економіка має працювати, 
щоб громада могла підтримати своїх 
мешканців та ЗСУ, вважають посадовці. 
і для бізнесу в місцевому бюджеті 
заклали майже 9 мільйонів гривень. Як 
підприємцям отримати ці кошти?

На здешевлення 
кредитів та за нові 
робочі місця 
в бюджеті громади 
запланували витратити 
8,9 млн грн

ці підприємства також дають роботу вінничанам. Зокрема, 
шукали працівників на Staleks, Anabel Arto, УКПостач, які 
переїхали зі східних регіонів України

за створення нових робочих місць платять гроші. Умовою отримання коштів є офіційне 
працевлаштування, відсутність податкових боргів та реєстрація на території Вінницької 
міської громади
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кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗСУ

НаТаліЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

«Війна є в нас все-
редині, і ми будемо 
носити цю війну 
все життя в собі», — 

каже Олександр Мончак.
У 1991-му, будучи дитиною, 

ще разом зі своєю матір’ю він 
виходив на революцію на гра-
ніті. У 2004 протестував на По-
маранчевій революції. Потім був 
Майдан, а у 2014 він вже захищав 
країну біля Новоазовська.

Зараз Олександр із позивним 
«Оса» головний сержант взводу. 
Каже, сержант — це універсаль-
ний солдат, який повинен вміти 
все.

— У 2014, коли була анексія 
Криму, стало зрозуміло, що ді-
йде до фронту. Я не є пасивним 
спостерігачем всіх тих подій, 
які відбуваються у державі. Тоді 
якраз почали в країні створювати 
батальйони ТрО, куди я намагав-
ся потрапити на службу, і мені 
вдалося, — розповідає військовос-
лужбовець. — Тоді я був на сході 
України: Маріуполь, Новоазовськ 
і всі навколишні села у радіусі 
50–60 кілометрів від Азовського 
моря вверх.

Чоловік каже, що саме завдяки 
війні він поподорожував по схід-
ній та південній частинах країни. 
Ось такі подорожі, про які ніхто 
не мріяв.

До 2018 Олександр був 
на фронті, а потім вирішив по-
вернутися в цивільне життя, 
був приватним підприємцем. 
До 24 лютого.

вІдразУ вІдправився 
У вІЙськкомат

— Напередодні початку по-
вномасштабного вторгнення ми 
зустрілися з товаришем, і об-
говорювали різні речі, в тому 
числі ймовірність наступу росії. 
І тоді було відчуття, що щось має 
бути. Але ми не вірили до кінця. 
Наші політики теж не вірили, що 
росія нападе, хоча всі підстави 
для того, щоб повірити, були. 
Чому воно так сталося? І чому 
ми частково виявилися не готові 
до цього всього? Я не знаю, але 
надіюся, що будуть розслідуван-
ня і покарані винні. Цей кон-
флікт мав чимось закінчитися, 
він не може тривати вічно. Було 
лише одне питання: коли воно 
мало вибухнути?

За словами чоловіка, 24 лютого 
його остаточно змусили повірити 
у велику війну відео з обстрілів 

Києва, звідки родом Олександр. 
Одразу ж відправився у військко-
мат.

— Буквально 25 лютого в мене 
вже в руках був автомат. Спершу 
я був у межах Вінницької області, 
а потім сформували батальйонно-
тактичну групу з учасників АТО, і 
нас відправили на Схід, — спокій-
но пригадує події початку повно-

масштабної війни Олександр. — 
Ми були в районі Краматорська, 
потім трохи на півночі країни.

Розповідав військовослужбо-
вець й приклади жорстокості та 
звірства росіян, які ускладнюють 
психологічний стан.

— Тікаючи з розбомблених по-
вністю населених пунктів, люди 
відпускали свою худобу просто 
на вулиці. Ця худоба збиралася 
в стадо, і москалі спрямовано 
по цих коровах та телятах на-
носили артилерійський обстріл. 
У такі моменти психологічно 
важко. Якісь такі сентименти 
з’являються не до людей, бо 
люди це, власне, все створюють. 
А до тих, які не можуть повпли-
вати на свою долю, — розповідає 
військовий. — Складно також, 
коли негода. Коли ти сидиш 
в окопі чи бліндажі, де болото та 
сирість повсюди. Ти мокрий ці-
лодобово, і дітися не маєш куди.

професІя воїна — 
наЙважча

Війна після 24 лютого, за сло-
вами Олександра, жорстока та 
мобільна.

— Професія воїна — найваж-
ча. Звісно, немає такого, що ми 
днями-ночами тільки й воює-
мо. Фактичні бойові дії, це десь 
15–20% від усього часу. Весь 
інший час — це пересування, 
розміщення, спроба облаштува-
ти свій побут. Потім знову тер-
міново збори, які, як правило, 
відбуваються вночі, і переміщен-
ня. Приходиш на нове місце і 
пару тижнів каторжної роботи: 
треба закопатися, облаштувати 
вогняні позиції, оборонні ру-
бежі. Не всюди може під’їхати 
техніка, на передку вона взагалі 
не під’їжджає, тому з лопатами 
чотири військових риють бліндаж 

десь добу. Це тяжка робота.
Як розповідає Олександр, 

оскільки переміщуються вони 
найчастіше вночі та оператив-
но, то чимало речей губиться 
чи забувається. Тому, каже, з 
роками досвіду на війні у нього 
вже немає сентиментів до мате-
ріальних речей.

— Береш на війну тільки те, 
чого не шкода загубити чи ви-
кинути. Стараюся тримати дитячі 
малюнки біля себе, якщо мені їх 
дають волонтери. Буває привезуть 
пачку дитячих малюнків, і ми їх 
на стіну всі повішаємо у бліндажі 
чи на кухні. Такі речі я стараюся 
оберігати та відправляти додо-
му, — розповідає чоловік.

Олександру подобаються 
книжки чи брошурки кишенько-
вого формату, які можна носити 
з собою і читати, як з’являється 
вільний час.

— Одна зі складних робіт 
на фронті — це чекати. Коли 
приходять і говорять, що зараз 
буде атака, то ти сидиш напого-
тові. Чекаєш, чекаєш, чекаєш… 
Дивишся на годинник, і лише 
година пройшла, а по відчут-
тях наче доба. Це психологічно 
важко, — пояснює військовос-
лужбовець. — Але є й втішні 
моменти. Для мене війна — це 
початок кінця радянської систе-
ми. У багатьох людей в головах 
щось зламалося. Люди мріють 
бачити, як у повітрі майорить 
синьо-жовтий стяг. Імперія, яка 
розпалася в 1991 році, лише за-
раз остаточно розпадається у го-
ловах людей. Це пов’язано й зі 
зміною суспільства, і з тим, що 
війна поставила крапки над «і». 
Війна — це можливість для дер-
жави та суспільства оновитися.

чи бУдУть люди вмІти 
сприЙмати вІЙськових?

Звісно, на думку Олександра 
Мончака, ця війна повинна за-
кінчитися нашою перемогою.

— Моє розуміння перемоги — 
це, коли ми зможемо все, що 
було у нас забрано, повернути. 

А росію розчленувати на частини 
національних утворень, щоб цей 
імперський дух не знаходив нову 
поживу, — каже Олександр. — 
А також потрібно буде повернути 
всі архіви, музейні експозиції, які 
були розкрадені з України.

Однак після перемоги на Укра-
їну чекає реабілітація у всіх сфе-
рах.

— Я вже починаю думати, як 
наше суспільство буде готове нас 
всіх прийняти до себе назад? 
Ми ж не будемо такими, яки-
ми ми були, — каже чоловік. — 
Я пригадую, як мені складно 
було сприйняти одну ситуацію, 
яка трапилася ще у 2014 році. 
Тоді йшли постійні наступи, і 
ми знаходилися на краю Іло-
вайська. Було багато поранених, 
були загиблі. І якось ми приїж-
джаємо у Маріуполь. Я заходжу 
в «Метро», просто, щоб вперше 
за 1,5 тижня вмитися, і ми ви-
ходимо на майданчик поруч із 
магазином, а люди сидять собі 
п’ють каву чи пиво, сміються. 
Попри те, що слухом ти влов-
люєш, як за 20–30 кілометрів 
відбуваються артилерійські вибу-
хи, люди живуть собі спокійним 
життям. І ти думаєш: «Як так? 
Тут я щойно товариша за руки 
волочив пораненого, щоб його 
забрали у госпіталь. А за 20 кі-
лометрів люди живуть спокійним 
цивільним життям».

Військовий говорить, що зараз 
пройшов час, і у нього з’явилося 
усвідомлення, що хтось має цю 
перемогу кувати в тилу. Не всі 
повинні бути на фронті. Хтось 
має й щось радісне створювати. 
Тож, каже, як приїжджає у від-
пустку, намагається жити мак-
симально цивільне життя.

— Я переконаний, що кожна 
людина має нести той хрест, який 
їй дався Всевишнім. Я не є тяж-
ко хворий, моя родина відносно 
не постраждала, то за це я можу 
тільки дякувати. Дякувати людям, 
які підтримували мою родину. Ві-
йна навчила мене дивитися на світ 
не лише у чорно-білих тонах.

«війна — це можливість 
для держави оновитися»  
наш захисник  Військовослужбовець 
Олександр Мончак віддає боротьбі 
за незалежність України вже не перший 
рік свого життя. Він обрав шлях воїна 
на фронті ще у 2014. Потім повернувся 
до цивільного життя, але вже 25 лютого 
у нього знову був автомат у руках. Про 
боротьбу за майбутнє, каторжні моменти 
та сентименти на фронті, а також про всі 
крапки, які розставила війна над «і», ми 
поспілкувалися з бійцем

«Для мене війна — 
це початок кінця 
радянської системи. 
У багатьох людей 
в головах щось 
зламалося»

Уже 25 лютого олександр мончак був з автоматом 
у руках. Війна після 24 лютого, за словами військового, 
жорстока та мобільна

портрет стуса 
на шевроні
 Напередодні Різдва, 6 січ-
ня, Василеві Стусу виповни-
лося б 85 років. Патріота 
України знищив комуністич-
ний режим, він помер в од-
ному з таборів. Військові 66-ї 
бригади вирішили вшанувати 
пам’ять Героя по-своєму.
На одностроях бійців 66-ї 
бригади ЗСУ можна побачи-
ти шеврони із зображенням 
Героя України Василя Стуса, 
нашого земляка, який наро-
дився у селі Рахнівка Гайсин-
ського району. Фото шеврону 
опублікував у своєму Теле-
грам-каналі військовий жур-
наліст Андрій Цаплієнко.
Окрема механізована 66-а 
бригада створена 18 квітня 
2022 року. Входить до складу 
Сухопутних військ ЗСУ. Свій 
Бойовий Прапор підрозділ 
отримав 12 грудня минуло-
го року. Зображення Стуса 
на шевроні надихає військо-
вих на Перемогу над росій-
ськими окупантами.

збирають 
допомогу дітям
 Вінницькі волонтери фор-
мують коробки з гуманітар-
ною допомогою до Балаклії. 
Долучитися можна до 18 січ-
ня. 
Вінниця в рамках проєкту 
«Разом!» стала містом-другом 
для Балаклії. Вінницькі во-
лонтери відвезли уже до цієї 
частини Харківщини близько 
140 кубів допомоги. Цього 
разу збирають черговий ван-
таж для діток.
«У Балаклії досить багато ді-
ток. Їхні батьки після окупа-
ції нажахані, тривожні. Для 
того, аби трішки розкріпос-
тити дітей, ми вигадали ось 
таку історію, — каже співзас-
новниця волонтерського цен-
тру «Шахіна» Олена Стецен-
ко. — Вінницькі дітки разом 
із батьками можуть зібрати 
подарунки і передати їх до ді-
тей з Балаклії. Можна взяти 
будь-яку коробку, яка у вас 
є, аби дитинка могла її поне-
сти сама як свій подарунок. 
Він може бути збірним. Туди 
можна поставити канцтова-
ри, невеликі іграшки, розма-
льовки, пластилін, солодощі, 
зошити… Все, що потрібно 
дитині, аби вона залишилася 
задоволеною».
Коробки, які сформували, 
варто підписувати: для якої 
статі, і якого віку вони при-
значені.
Гуманітарну допомогу для 
балаклійців збирають у:
волонтерському центрі «Ша-
хіна» (проспект Коцюбин-
ського, 43-а),
центрі реабілітації «Гармо-
нія» ім. Р. Панасюк (вулиця 
Винниченка, 5),
артпросторі «ПІЧ» (вулиця 
Сковороди, 25).
Окрім пакунків «Від дитини 
до дитини», волонтери про-
довжують збір солодощів, ди-
тячих канцтоварів, іграшок та 
транспорту, а також україно-
мовних книг. Теплого одягу 
наразі є в достатній кількості.

КОрОТКО
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лення «Укрпошти» та здійснити 
обмін.

Також діє опція, що заповнити 
заявку та одразу здійснити об-
мін можна просто в поштовому 
відділенні. Одна людина може 
замінити п’ять лампочок.

Втім, станом на 10 січня лампи 
ще не міняють. Чому?

«Ще нІчого не вІдомо»
Отож шукаємо форму для за-

явки на порталі «Дія». Для вер-
сії на комп’ютері такої опції 
немає — ані у переліку послуг 
для громадян, ані загалом на сай-
ті. У додатку «Дія» для смартфо-

нів опція з обміну ламп, станом 
на 6 січня, також відсутня.

Добре, за словами урядовців, 
можна ж заповнити заяву просто 
в «Укрпошті». Прямуємо до най-
ближчого відділення. Якраз 
об 11.00 всередині було мало 
людей, але жодних оголошень 
чи табличок, що тут здійснюють 
обмін ламп, немає.

— Перепрошую, а обмін ламп 
здійснюєте? У вас можна запо-
внити заявку? — питаю в пра-
цівниці поштового відділення.

— Ні, у нас ще цих світло-
діодних лампочок для обміну 
немає, — відповідає жінка.

МихайлО кУрдюков, RIA, 
(095)1039671

Наприкінці ще 2021 року по-
годили забудову нового мікро-
району у центрі Вінниці. Він 
розташовуватиметься між Ко-
реєю та Центральним парком, 
на території колишнього заводу 
«Керамік» і нинішнього тролей-
бусного депо. Повномасштабне 
вторгнення не зупинило планів 
забудовника, тож наразі будмай-
данчик складається щонайменше 
з трьох багатоповерхівок.

Одну із недобудов вже зараз 
можна назвати найвищим бу-
динком Вінниці, адже вона має 
19 поверхів. Роботи на об’єкті 
тривають, тому невідомо, чи 
будинок і надалі набиратиме 
висоту.

На своєму сайті забудовник 
вказує, що поверховість цього 

будинку не перевищуватиме 18. 
Можливо, таким чином не вра-
ховується поверх, відданий під 
комерційні потреби.

Попередній рекорд висотності 
не змінювався впродовж кіль-
кох десятків років, тримаючись 
на позначці у 16 поверхів. Таких 
будинків у Вінниці наразі близь-
ко десяти.

Нагадаємо, що з наказу депар-
таменту архітектури та містобуду-
вання ВМР раніше стало відомо, 
що 20 поверхів має бути гранично 
допустимою висотністю будин-
ків нового мікрорайону. Загалом 
перша черга матиме 19 житло-
вих будинків, 2600 квартир і 
1804 паркомісця в паркінгах.

Крім житлових будинків у но-
вому мікрорайоні має з’явитися 
початкова школа на 160 місць 
та дитячий садочок та 90 місць. 
Також там буде спорткомплекс 

У центрі зводять найвищу у вінниці 
багатоповерхівку. вона вже має висоту 19 поверхів

Валерій 
чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Спочатку пере-
дісторія, звідки 
взагалі виникла 

ідея обміну.

50 млн LEd-ламп 
зекономлять 1 гвт

Під час пресконференції 
13 грудня у Парижі прем’єр-
міністр України Денис Шмигаль 
говорив, що Україна розраховує 
до кінця 2022 року отримати 
енергоощадні LED-лампи від 
країн-партнерів для заміни у на-
селення та у низці установ.

За його словами, загалом пла-
нується заміна 20–25 мільйонів 
ламп у населення шляхом обміну 
на лампи розжарювання. Також 
будуть міняти лампи у соціальній 
сфері, школах, лікарнях, дитсад-
ках, інфраструктурних об’єктах.

Тоді ж, Президент України 
Володимир Зеленський сказав, 
що країні потрібно 50 млн LED-
ламп, які б дали змогу заощадити 
майже 1 Гігават електроенергії.

І ця домовленість із країнами-
партнерами не забарилася:

«Ми профінансуємо близько 
30 мільйонів світлодіодних лам-
почок для України», — написала 
президентка Єврокомісії Урсула 
фон дер Ляєн у своєму Twitter. — 
У темні часи ми стоїмо разом із 
нашими українськими друзями».

В ефірі національного теле-
марафону 20 грудня міністерка 
економіки Юлія Свириденко за-
значила, що початок програми 
з безплатного обміну ламп роз-
жарювання на LED-лампи за-
планований із 1 січня 2023 року.

Процедура обміну дуже про-
ста:
 треба залишити заявку 

на обмін на порталі «Дія»;
 прийти в обране вами відді-

Допитуюсь, а коли будуть лам-
пи? Чи визначена якась дата?

— Ще нічого не відомо. На-
віть порядку немає, як цей об-
мін здійснювати. Тому тут я вам 
нічого не можу сказати, — каже 
працівниця «Укрпошти».

Так зі старими лампами роз-
жарювання вийшли з відділен-
ня. Виходить, це «зрада» і ніяких 
безоплатних ламп не буде?

програма запрацює, але 
конкретної дати Ще немає

«Зрада» відміняється. Або, 
принаймні, відтерміновується.

На початку січня пресцентр 
Міністерства економіки розіслав 
пояснення для загальноукраїн-

ських ЗМІ, чому програма з об-
міну ламп ще не діє.

«Програма дійсно стартує 
у січні, проте точна дата її запус-
ку поки не визначена. Механізм 
обміну ще знаходиться на стадії 
розробки, триває формалізація 
всіх необхідних для запуску про-
цедур», — йдеться у поясненні 
від Мінекономіки.

Підлеглі міністерки еконо-
міки Юлії Свириденко, яка 
анонсувала програму обміну як 
на брифінгах, так і в ефірі На-
ціонального марафону, обіцяли 
провести презентацію проєкту 
спільно з Міністерством цифро-
вої трансформації та АТ «Укр-
пошта».

безплатний обмін звиЧайних 
ламп на LED досі не діє
про причини  Напередодні нового 
року низка держслужбовців повідомила, 
що в «Укрпошті» з 1 січня українці 
зможуть поміняти лампи розжарювання 
на LED‑лампи. роблять це для того, 
щоб зменшити дефіцит електроенергії 
в мережі, адже LED‑лампи у 7–8 разів 
економніші за звичайні лампи. От тільки 
вже 11 січня, а в поштових відділеннях 
обмін не здійснюють. Чому?

«Програма дійсно 
стартує у січні, проте 
точна дата її запуску 
поки не визначена», — 
пояснили 
у Мінекономіки

із басейном, супермаркет, комер-
ційні приміщення тощо.

Додамо, що минулого року роз-
почали підготовчі роботи зі зве-
дення кількох багатоповерхівок 
сучасного мультифункціонально-
го житлового комплексу «Bogun», 

що мав з’явитися на місці зне-
сеного готелю «Південний Буг». 
Висота найвищої будівлі комп-
лексу мала сягати понад 20 по-
верхів.

Однак влітку стало відомо, що 
суд наклав арешт на цю земельну 

ділянку: «через можливе зани-
ження вартості земельної ділянки 
під час проведення оцінки, чим 
завдано збитків місцевій грома-
ді в особливо великих розмірах». 
Наразі подальша доля комплексу 
«Bogun» невідома.

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. № 230102

одна людина зможе обміняти до 5 ламп розжарювання 
на таку ж кількість світлодіодних. Втім, станом на 10 січня 
LED‑ламп для обміну ще не було

будівництво наразі найвищого у вінниці будинку (ліворуч). а такий буде мати вигляд ця 
багатоповерхівка після закінчення будівництва (праворуч)
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тор передавав енергію по дротах 
на акумулятор, він знаходиться 
в гаражі, звідти через перетво-
рювач струм надходив до мережі. 
Чоловік через розетку засвітив 
лампочку. В цей час напруга була 
220 В.

Каже, тепер може працювати 
в гаражі і не залежати від цен-
тралізованого електропостачання.

Трохи далі від гаража знахо-
диться будинок, в якому про-
живає Іван Верещак.

У підвальному приміщенні є 
укриття, пункт незламності.

— Можна кинути дріт від га-
ража до будинку і освітлювати 
підвал, — говорить винахідник. — 
Енергії вистачить ще й для того, 
щоб підзарядити телефони. Все 
залежатиме від бажання людей і 
зацікавленості чиновників.

Самостійно він не може елек-
тризувати підвал. За таке можна 
отримати на горіхи від контролю-
ючих органів.

не всІм подобається
Як відомо, люди по-різному 

МихайлО кУрдюков, RIA, 
(095)1039671

Певні категорії жителів міста та 
області тепер можуть безплатно 
отримати необхідний їм одяг, інші 
ж — принести свій, який у хоро-
шому стані, але ним не корис-
туються.

Програма розрахована на лю-

дей з інвалідністю та членів їхніх 
сімей, а також на внутрішньо пе-
реміщених осіб. Ініціативу ство-
рено Асоціацією захисту прав та 
допомоги людям з інвалідністю 
«Відкриті серця» та їхнім парт-
нером — міським центром соці-
альних служб, — йдеться на сайті 
вінницької міської ради.

Волонтери розповідають, що 

благодійна програма «банк обміну одягом».  
Що це і хто нею може скористатися?

Водяне колесо міні‑геС Вереща‑
ка крутиться безперервно. Якби 
станцію забезпечити потужнішим 
генератором і акумулятором, 
то й енергії можна накопичува‑
ти більше.
За словами майстра, генератор 
він поставив від старого авто‑
мобіля, акумулятор — від мото‑
цикла. Їх би замінити на сучасні!
У кого є можливості, а головне 
бажання скооперуватися з май‑
стром, зробіть це.

Не знаємо, чи може міні‑геС Ве‑
рещака зацікавити фахівців
«Вінницяобленерго». Вінничка 
дає енергію, а хто її візьме, це 
вже питання до тих, хто розумі‑
ється в енергетиці, а також чи‑
новників.
До речі, студенти технічного уні‑
верситету, які опановують фах 
енергетика, мають можливість 
наяву оглянути як працює міні‑
геС. Можливо, у них є ідеї вдо‑
сконалення установки?

беріть дармову електрику і користуйтеся
В івана Верещака вища технічна 
освіта. Крім того, він з дитинства 
захоплюється технікою. Каже, це 
в нього від батька, той теж мав умілі 
руки і майстрував багато інструмен‑
тів. Тепер це робить пан іван.
Допомагав у роботі товариш Ми‑
кола Завальницький, який також 
був одержимий добитися того, щоб 
отримати альтернативне джерело 
електрики.
інколи залучав членів гуртка енер‑
гетиків. його веде іван Верещак в 

одному з профтехучилищ міста.
Перед тим, як приступити до ви‑
готовлення установки, визначили 
силу річки.
Встановив, що її швидкості течії до‑
статньо для виробництва енергії.
Матеріали збирав ще задовго 
до того часу, коли почали відклю‑
чати електрику.
Наприклад, лопаті і ковші вигото‑
вив із балонів для фреону, мав два 
власні, трохи знайшов серед мета‑
лобрухту, інші купив. Кронштейни 

допоміг придбати товариш, у них 
на роботі списали полиці, в яких 
були металеві кутники. Переважну 
більшість робіт майстер виготовив 
власноруч. Має власну майстерню, 
необхідні верстати, інструменти. 
Щоправда, дещо довелося про‑
сити зробити професійних токарів.
Загалом на придбання необхідних 
матеріалів витратив 10 тисяч гри‑
вень власних коштів.
головне, що майстер задоволений 
результатом роботи.

збирав із підручних матеріалів, витратив 10 тисяч гривень

ВіКТОр скрипник, RIA, 
(067)1079091

Останні при-
готування до ви-
пробування міні-
ГЕС Іван Верещак 

робив, коли на вулиці стояла 
мінусова температура. Саме 
тоді журналіст RIA розмовляв з 
умільцем. Він якраз прилашто-
вував генератор. Розмістив його 
на металевій стійці, що утримує 
водяне колесо. Для цього закрі-
пив невеличку шафу.

Шафа закривається на ключ. 
Каже, щоб, бува, хтось не спо-
кусився і не прибрав до рук ге-
нератор.

— Тепер я все зібрав до купи, 
замкнув весь ланцюг і можна б 
починати випробовування, — роз-
повідав умілець. — Але стримує 
мороз. Коли ковші піднімаються 
у верхню точку, з них частково 
стікає вода і замерзає. На штан-
гах утворюється лід. Він гальмує 
роботу колеса.

За словами співрозмовника, 
якось під час морозу колесо зу-
пинилося повністю. Два дні зо-
всім не крутилося.

— Я навіть зафіксував цей мо-
мент на фото, — продовжує пан 
Іван. — Робота установки, як ба-
чите, залежить не тільки від течії. 
Довелося чекати потепління.

можна освІтлювати 
Укриття, заряджати 
телефони

Майстер дочекався, коли мороз 
відступив. Своє дітище випробо-

вував, коли температура підви-
щилася до плюс шести градусів.

Каже, нітрохи не сумнівався 
в тому, що лампочка засвітиться 
під дією енергії води. Навіть по-
при те, що використовує механіз-
ми зі старих деталей, був певен, 
вони не підведуть, бо в робочому 
стані.

Почалося випробування. Рі-
чечка крутила колесо, генера-

сприймають навіть хорошу спра-
ву.

Коли чоловік випробовував 
установку, до нього підійшов 
один із сусідів.

Почав пред’являти претензії, 
що своєю станцію він перешко-
джає течії річечки. Коли підні-
меться вода, то затопить його го-
род. Сказав, якщо таке станеться, 
то цей винахід дорого обійдеться 
майстру.

Він не єдиний, хто пред’являє 
такі самі претензії винахіднику.

— На мене уже писали скарги, 
приходила поліція розбиратися, 
що тут і до чого, — каже Іван 
Верещак. — У нас краще нічого 
не робити, сидіти у темноті, аніж 
дати світло.

Він запевняє, що своєю уста-
новкою не перешкоджає течії. 
Показує, що колесо знаходиться 
тільки на тій частині річечки, яка 
ближче до берега, де знаходиться 
гараж.

— Це було продумано із самого 
початку — не ставити колесо по-
середині річки, — розповідає май-

стер. — Тому установка не зможе 
завдати шкоди.

Всі, хто тут живе, знають, як 
тільки пройдуть рясні дощі, вода 
в річечці піднімається. Її рівень 
не залежить від колеса. Під час 
одного з таких дощів по річці 
пливли гілляки. Вони зламали 
одну шпильку кріплення стійки. 
Моя робота уже постраждала.

Незважаючи на негаразди, Іван 
Верещак радий з того, що йому 
вдалося втілити свою мрію.

Він давно дивився на цей по-
тічок і обдумував, як би поста-
вити тут мініелектростанцію. Те-
пер розуміє, що в ті часи вона 
не мала б такої актуальності, як 
нині. Електрику не виключали. 
Навіть якби змайстрував, то це 
було б для задоволення власного 
бажання, перевіркою своїх мож-
ливостей.

Нині, коли електрика стала для 
кожного з нас важливою, як ні-
коли раніше, коли кожен вогник 
у темний час зігріває душу, така 
альтернатива викликає неабия-
кий інтерес.

лампоЧка світить від води 
ріЧеЧки вінниЧка
умілець  Вінничанин іван Верещак 
випробував зроблену своїми руками 
мінігідроелектростанцію. Тепер у його 
гаражі світиться лампочка від енергії 
річечки Вінничка. Чому для випробування 
чекав плюсової температури, якщо потік 
не замерзає? Як іншим скористатися 
світлом вінницького Данко? Зрештою, 
чому гарна справа не подобається декому 
із сусідів?

Самостійно 
винахідник не може 
електризувати 
підвал. За таке можна 
отримати на горіхи від 
контролюючих органів

мають партнерів за кордоном, 
зокрема, у Польщі та Німеччині. 
Речі у більшості своїй надходять 
їм саме звідти. Часом одяг при-
носять і містяни.

«У випадку, коли ми бачимо, що 
якихось речей нам не вистачає — 
тоді звертаємося до вінничан через 
соцмережі із закликом допомогти 
чимось конкретним», — кажуть 

в Асоціації «Відкриті серця».
«Банк обміну речей» знаходить-

ся за адресою: вулиця 600-річчя, 
64. Взяти одяг, або ж принести 
його можна кожного понеділка, 
четверга та суботи з 10.00 до 16.00.

Волонтери сортують одяг, 
за необхідності — перуть його. 
Мають великий вибір речей як 
для дітей, так і для дорослих.

Асоціація працює з людьми, які 
мають важкі форми інвалідності, 
у тому числі фізичні, інтелекту-
альні та психічні порушення. Ді-
яльність організації поширюється 
на Вінницю та Вінницьку область. 
Її місія — підтримка та захист сі-
мей, які виховують дітей та молодь 
з інвалідністю, представництво їх 
інтересів у різних інституціях.

гараж Івана верещака тепер освітлює енергія річечки вінничка. Чоловік готовий ділитися 
світлом з іншими
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Понад 400 пакетів наборів су-
хих калорійних продуктів при-
готували для наших захисників 
у Черепашинцях. З чого все по-
чиналося, розповіла виконувач-
ка обов’язки старости села, що 
у Калинівській громаді, Наталя 
Черниш.

— Одного разу я спілкувалася 
з військовим штурмової брига-
ди, — каже пані Наталя. — Він 
воює на передовій. Не могла 
не запитати, чим там харчують-
ся хлопці? Запам’яталася фраза, 
яку почула у відповідь.

Ось що сказав тоді жінці вій-
ськовий: «Буває, їмо те, що є 
в кишені. Це енергетичні ба-
тончики, домашній пряник або 
щось подібне, що можна взяти 
із собою».

— І тоді я згадала про горіхи, 
які зібрала восени у себе вдома 
і так вони й лежать нереалізо-
вані, — продовжує Наталя Чер-
ниш. — Попросила працівників 
котельні допомогти їх почистити. 
Вони погодилися. Про це дізна-
лися в селі — будь-яка інфор-
мація поширюється швидко від 
хати до хати. Приносити горіхи 
в котельню почали інші одно-
сельці.

За словами співрозмовниці, 
працівники котельні три тижні 
били горіхи. Удень і ввечері було 
чути стукіт молотків і тріск го-
ріхової шкарлупи. Не складну, 
але марудну роботу, виконували 
Олександр Вівдич та два Леоні-
ди — Бевз і Прядун.

До горіхів додали арахіс і ро-
дзинки. Інгредієнти змішали і 
розмістили у пакетики, які за-

крили герметично. Споживан-
ня такої суміші дає можливість 
на деякий час вгамувати голод, 
а ще — сприяє зміцненню іму-
нітету.

Понад 400 пакетиків виготови-
ли місцеві господині Валентина 
Денисевич, Антоніна Хамлай, 
Валентина Харкова, з ними 
працювала і в. о. старости села 
Наталя Черниш.

— Ми зробили два види нашої 
черепашинецької суміші, — го-
ворить пані Наталя. — Одна зі 
звичайним арахісом, інша із со-
лодким. В обох випадках інгре-
дієнти сухі, тому мають тривалий 
термін зберігання.

Через волонтерів уже передали 
смачні наїдки військовим.

— Знаємо, що хлопці оцінили 
наші енергетичні пакетики, — 
каже співрозмовниця. — Коли 

«І тоді я згадала про горіхи». військовим на фронт 
передали вітамінні «бомби»

герої тилу

«до вІЙни ми Шили сУкнІ»
За два місяці їхній швейний 

цех відшив 340 спальників. Тех-
нологиня Олена Прошина каже, 
що на початку було важко, бо її 
колеги-швачки не вміли працю-
вати з такою тканиною.

— Ми шили сукні до повно-
масштабного вторгнення ро-
сії в Україну. Тому перейти 
на спальники було непросто: 
тканина цупка, виріб габаритний 
і нашим тендітним дівчатам було 
важко скласти це до купи, — каже 
Олена.

Зараз їх цех може за один 
робочий день зробити до 10–
12 спальників. Модель збира-
ються ще вдосконалити: додати 
вставку-«подушку» в капюшон 
спального мішка, щоб бійцям 
було комфортніше.

До того ж, тут ще почали від-
шивати жилети з електрообігрі-
вом. У плащову тканину вста-
новлюють вісім нагрівальних 
елементів та кнопку керування 
на грудині з трьома режимами 
обігріву.

— Перший режим — червоний, 

НаТаліЯ корпан,
Валерій чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

На маленькому швейному 
підприємстві працюють чотири 
швачки. Розкроюють піксель, 
вкладають у нього «сендвіч» із 
синтепону, фольги, штучного 
хутра і зшивають вироби.

Робота не проста, адже тканина 
цупка та й довжина одного такого 
спальника — 2 метри 40 санти-
метрів.

У підсумку виходить компак-
тний мішок, вагою 2,5 кілограма. 
Щонайважливіше, цей спальник 
не стає важким через вологу: 
верхній шар виготовлений із 
водонепроникної тканини.

Плюс, цей зимовий спальник 
може підігрівати людину всереди-
ні: вісім нагрівальних елементів 
працюють від повербанка.

радилися з вІЙськовими
Ідейним натхненником і засно-

вником виробництва спальників 
з електрообігрівом є юрист Гри-
горій Жовмір. Про себе каже, що 
далекий від «голок і ниток», тому 
від початку заручився допомогою 
швачки-технолога Олени Про-
шиної, яка власноруч розробляла 
перші моделі спальників.

— Ідея була в тому, щоб прине-
сти користь суспільству та армії. 
Обрали спальники, бо в них зараз 
є потреба, — каже Григорій Жов-
мір. — Але робити звичайні — це 
було нецікаво. Хотілося зробити 
щось таке, щоб цивільні люди 
могли грітися у період відклю-
чень, військові в окопах. Тому 
вирішили робити спальники саме 
з підігрівом від повербанка.

Близько місяця витратили 

на те, щоб зробити єдину мо-
дель спальника. Зробили макет, 
викрійку та зрозуміли, як саме 
поставити нагрівальні елементи, 
щоб обігрів був рівномірний, 
по всій довжині спальника.

Радилися з військовими, щоб 
врахувати усі їхні потреби: чи 
треба мішок зробити більшим, як 
зробити спальник максимально 
універсальним, де краще розмі-
щувати кишеню під повербанк 
та багато інших нюансів.

найтепліший, потім синій та зе-
лений. Можна коригувати темпе-
ратуру особисто, — каже Григорій 
Жовмір. — До речі, такі жилети 
нещодавно замовляли знайомі 
поліцейські: одягають їх просто 
під бронежилет, щоб не мерзну-
ти, коли стоять на блокпостах.

У планах, як розказала техно-
логиня Олена Прошина, зробити 
ще й повноцінну куртку з елек-
трообігрівом.

вирІШили продавати, Щоб 
давати роботУ Швачкам

Питаємо, а де на все це беруть 
гроші? Адже тканина, фурнітура 
та і решта елементів для цих ви-
робів є недешевими.

— Відверто кажучи, благодійні 
збори не оголошував і коштів до-
помоги не отримував. Я працюю 
юристом і частину свого заро-
бітку направляю на це виробни-
цтво, — каже Григорій Жовмір. — 
І щоб підприємство працювало, 
вирішили, що спальники будемо 
продавати. Але усе одно частину 
спальників ми передаємо без-
оплатно.

За його словами, з 340 спальни-
ків близько 30–40 передали без-
оплатно нашим військовим. Прі-
оритет — передова. Інші ж люди 
як військові, так і цивільні можуть 
замовити виготовлення спального 
мішка з електрообігрівом.

— Його ціна — 4000 гривень. 
Ми намагалися зробити вартість 
доступною настільки, наскіль-
ки це можливо. Та й зауважу, 
що я на цьому продажу нічого 
не заробляю: усі кошти зі спаль-
ників йдуть назад у спальни-
ки — на оплату праці швачкам, 
на закупівлю матеріалів для но-
вих виробів. Бо стараюсь не для 
себе, не для того, щоб зароби-
ти — а щоб у наших військових 
були якісні спальники, які не на-
мокають та справді зігрівають, — 
сказав Григорій.

Наразі допомога фінансово чи 
матеріально цьому швейному 
цеху не потрібна. Але сюди по-
трібні робочі руки: на роботу шу-
кають швачку з досвідом. Якщо 
цікавитесь вакансією, то телефо-
нуйте за цим номером — (068)-
712–3487, Григорій Жовмір.

у вінниці шиють спальники 
з електриЧним обігрівом
корисне для зсу  Теплі, 
не пропускають воду та ще й з обігрівом 
від повербанка — такі спальники 
виготовляють у нашому місті. Усе 
почалося з ідеї зробити щось корисне 
для військових, розповів юрист григорій 
Жовмір. За допомогою технологині 
Олени Прошиної напрацювали єдину 
модель, яка задовольняє потреби наших 
захисників і захисниць. і мають плани 
на розвиток продукції

«До війни ми шили сукні. 
Перевчилися, хоча було 
не просто. Зараз шиємо 
по 10–12 спальників 
за день», — каже 
технологиня

за два місяці роботи швейний цех відшив понад 340 спальників. Кожен виріб має 
нагрівальні елементи усередині, які дають тепло рівномірно по всій довжині

односельці дізналися про це, 
вирішили продовжити їх виго-
товлення. Нині збирають горіхи 
на нову партію.

Про ініціативу жителів Че-

репашинець розповіли на сайті 
Калинівської громади, рекомен-
дували іншим скористатися та-
кою допомогою — горіхи ростуть 
у кожному селі.

працівники котельні три тижні били горіхи. Не складну, 
але марудну роботу, виконували Олександр Вівдич та два 
леоніди — Бевз і Прядун
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Низку ідей Дмитро запровадив 
при виготовленні окопних сві‑
чок. Запозичив їх у майстрів, які 
діляться такими новинками з ін‑
шими в інтернеті.
Ось одне з таких нововведень. 
Як каже хлопець, просте, але 
надійне.
За його словами якщо кавову 
паличку замочити в олії і про‑

тримати протягом доби, а потім 
висушити, то вона може слугувати 
гнітом для свічки.
Вона набуває такої властивості, 
що її легко розпалити у вологу 
погоду, а також її не задує вітер, 
говорить Дмитро.
Додає, що вони почали робити 
свічки по‑новому, за принципом 
«зірочки».

а ще він навчився швидко вирі‑
зати картон для окопних свічок. 
Теж навчився цьому з порад інших 
майстрів. Точніше, вичитав в ін‑
тернеті. робить це з допомогою 
листка металу.
Якщо когось зацікавить, може 
розповісти детальніше.

кавова паличка горить так, що навіть вітер не загасить

Охочі, які мають можливість 
підтримати учнів у виготовлен‑
ні перископів, кошти надси‑
лати на рахунок у Монобанку: 
5375411202717489

підтримайте учнів!

герої тилу

я їм кажу, це все добре, але 
треба робити щось конкретно 
для допомоги військовим, щоб 
допомогти їм перемогти цього 
вбивцю, — ділиться думками 
співрозмовник. — На жаль, та-
ких не стільки багато, як хоті-
лося б…

Організував дві групи учнів: 
одна робить окопні свічки, 
інша — перископи. Сам він 
встигає попрацювати, як мо-
виться, на два фронти.

Ще й пропонує ідеї, як ефек-
тивніше можна працювати. Чер-
пає їх з інтернету.

додасть монокУляр з 
16-кратним збІльШенням

Виготовляти перископи Дми-
тру допомагають його одноклас-
ник Влад Деревянчук, Руслан 
Романько з паралельного класу, 
Антон Мельниченко, він із 8-Б, 
Павло Хмель із 10-А.

Разом вони вже виготовили 
понад сто приладів. Все-таки 
основну роботу виконує Дми-

ВіКТОр скрипник, RIA, 
(067)1079091

Дмитро Слобо-
дяник навчається 
у 9-Б класі ліцею 
№ 1 Крижополя. 

Про потреби військових у перис-
копах дізнався випадково. Чув, як 
про це говорив хтось із захисни-
ків з Оксаною Герасимчук. Вона 
керівниця фонду «Українці для 
України». З’ясувалося, що таких 
приладів на фронті потрібно, як 
каже хлопець, тисячі. Відтоді все 
почалося.

В інтернеті знайшов підказку. 
Перший прилад зробили удвох 
із татом, його звати Руслан, він 
будівельник. Навчив сина обріза-
ти труби під відповідним кутом, 
прилаштовувати дзеркала до пе-
рехідників, а далі, як кажуть, 
не лінуйся…

Діставати матеріали Дмитру 
вдається завдяки його вмінню 
спілкуватися з дорослими. Не по-
вірите, йому безкоштовно нада-
ють поліетиленові труби і пере-
хідники, сантехніки називають їх 
«коліна». Так само безкоштовно 
отримує скло, з якого вирізають 
дзеркала. І приміщення для робо-
ти виділили без сплати за оренду.

гроШІ збиратимУть вІсІм 
ватаг

Для виготовлення одного пе-
рископа треба пів метра поліети-
ленової труби діаметром 50 мм, 
перехідник, дзеркало еліпсопо-
дібне розміром 5х 8,5 см, гумові 
втулки, утеплювач, фарба, термо-
клей, липка стрічка.

Труби й «коліна» надає місце-
вий підприємець Юрій Шевчук, 
він батько однокласниці Дмитра. 
На один перископ треба пів ме-
тра труби діаметром 50 мм.

Дзеркала вирізає у майстерні 
інший підприємець — В’ячеслав 
Снігур. Робить це з власного 
скла. Частину приміщення для 
роботи запропонував Андрій 
Мужелівський, тут учні роблять 
також окопні свічки.

Юнак розуміє, що постійно 
брати матеріали без грошей у під-
приємців йому, як кажуть, совість 
не дозволить. Тому відкрив раху-
нок, аби охочі могли підтримати 
виготовлення перископів для на-
ших військових.

Домовився зі знайомими з 
низки сіл колишнього Крижо-
пільського району, аби ті пішли 
колядувати, щедрувати і заробили 
грошей на перископи.

Зумів організувати вісім ватаг 
колядників у селах Голубече, Го-
родківка, Жабокрич, Соколівка. 
Можливо, ще хтось до них до-
єднається.

Під час нашої розмови з Дми-
тром йому повідомили, що при-
везли «коліна», десять одиниць 
доставили з Вінниці.

— У Крижополі ми все піді-
брали, — каже юнак. — Ще є 

один магазин, але він зачинений 
у святкові дні. Попросив знайо-
мих, щоб привезли з Вінниці. 
Нема коли чекати.

У той же день Дмитро зі своїми 
друзями використав доставлені з 
Вінниці деталі для виготовлення 
перископів. Навіть встигли по-
фарбувати. Зробили ще десять 
приладів. Щоправда, заготовки 
юнак підготував завчасно. Тру-
би нарізав вдома. Завершували 
складання в офісі благодійного 
фонду «Українці для України». 
До речі, саме через цей фонд 
передають на фронт прилади, 
виготовлені учнями.

Запитую, як йому це вдається? 
Дорослі підтримують, однолітки 
допомагають…

— Коли хтось починає го-
ворити, який поганий Путін і 
повторювати відому кричалку, 

тро. Трубу треба підрізати під 
кутом 45 градусів. Тут не можна 
схибити. Аби зручніше викону-
вати таку операцію, тато зробив 
йому спеціальне пристосуван-
ня. Із його допомогою вдається 
опрацьовувати більше, ніж ра-
ніше, труб і перехідників.

Головним консультантом у ро-
боті для нього є не батько. Через 
інтернет хлопець познайомив-
ся з ще одним майстром, який 
робить перископи. Звати його 
Максим Адаменко.

Цей чоловік зробив понад 
10 тисяч перископів! — говорить 
Дмитро. — Уявляєте, яка потре-
ба у таких приладах на фронті. 
Адаменко чоловік, як кажуть, 
доступний у спілкуванні. Нео-
дноразово з ним консультувався. 
Завдяки йому нам вдалося до-
вести наші перископи до кращо-
го стану у порівнянні з першими 
приладами.

Дмитро сам випробовував свої 
вироби. Одного разу під час та-
кого споглядання йому спала 

на думку ідея — збільшити від-
стань огляду території.

Каже, це можна зробити, 
якщо укомплектувати перископ 
монокуляром. Вибір він зупи-
нив на монокулярі з 16-крат-
ним збільшенням. Коштує та-
кий оптичний прилад понад 
300 гривень. В описі до нього 
сказано, що конструкція дає 
хорошу видимість, лінзи забез-
печують яскраве зображення, 
мають захист від запотівання і 
ударів в екстремальних умовах.

Хлопець обмірковує, як моно-
куляр закріпити до перископа. 
Як тільки з’являться кошти, за-
мовить і виготовить експеримен-
тальний варіант.

уЧень із крижополя робить 
із друзями перископи
гарний приклад  Дев’ятикласник 
Дмитро Слободяник організував дві групи 
учнів: одна робить перископи, друга — 
окопні свічки. Матеріали на перископи 
йому надають безкоштовно місцеві 
підприємці. Як йому все вдається?

— Мало кричати  
Путін ла-ла-ла,  
треба допомагати 
військовим перемогти 
його, — каже 
дев’ятикласник

реКлаМа

515967

Школярі зібрали вже понад сто приладів. Дмитро Слободяник (у центрі) каже, що військові 
готові забирати перископів стільки, скільки вони зроблять

516134



№ 2 від RIA, 11 січня 2023 ðîêó 11

будівництво

516046

516051

516046

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  

1.2 двОкімнатні квартири  

 2-кім.кв., р-н Педунівер,1/9/п.Власник, покращ.план., підвал,б/з. 
Або обмін на буд.Оренда 1-кімнати. (097) 299-11-69  

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 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  

5 кімнат, с.якушинці, 1/ц, 160кв.м, газ, 30с, 380W, 
гараж, криниця, гОсп.Будівлі, власник. (067)467-97-
21, (050)443-51-11

1.8 гаражі  

 Гараж, ГБК-5, р-н Сабарів, цегляний, оглядова яма, гарний стан, 
торг. 4500у.о (097) 912-76-85  

2. Нерухомiсть:  
здам в ореНду  

2.1 квартири  

 1-кімн.кварт. Коцюбинського,78, 8/9ц, 35/20/9. Власник. Житл.
стан. Ціна дог. (098) 688-05-06  

 2-кімн.кв. пОділля, меБлі, техніка, єврОремОнт, 
власник. (097) 019-31-90  

 Kiмнати, квартири, гуртожитки, будинки. Оренда.Пишіть на 
вайбер або телефонуйте: (096) 458-97-54, Тетяна  

 Здам ліжко-місце на Гонти, від власника. (067) 456-26-00  

2.2 Будинки  

 Здам будинок в р-ні Сабарів, без власників, в/зр., частк.меблі, 
земля, магазин. (068) 396-45-90  

 Ч/б без зручностей с.Лука-Мелешківська, АГВ. 2000грн+комунал.
послуги. (097) 181-57-98  

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  

 1-2/- Замостя, від власника, на довгий термін. (098) 921-77-21  

 1-2/-, Вишенька, Слов‘янка, винайму для порядних людей (093) 
471-98-36  

 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  

516045

нерухомість

6. будiвельНi матерiали та 
послуги  

6.1 прОдам Будівельні  
матеріали  

 6-14т. Відс, піс. мит., щебінь .............................недороГо ................(098) 588-08-27  

 6-14т. буд. сміття, щеб.,пісок| .........................недороГо ................(098) 588-08-27  

дроВА. достАВкА!  
чорнозем, перегній  
пісок, відсів, щебінь, кам.  
Вивіз грунту, буд.сміття

(067) 431-88-99  

бетонні оГороЖі  
кольорові та сірі  
zabor-vn.com  
доставка та встановлення

(067) 909-54-43  

 6-14т. Піс. кар’єрний, митий ................. недорого ........ (098) 588-08-27  

 6-14т.Чорноз.якісний, піс.,щебінь ........... недорого ........ (098) 588-08-27  

 ВідсіВ, пісок, щебінь, кАмінь..........................................доГ. ................ (067) 431-88-99  

 ВідсіВ, пісок. дроВА. переГній........................................доГ. ................ (097) 842-94-21  

 Доставка дров з лісу. .................................. дог. ........ (098) 588-08-27  

 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  

 кОпаємО криниці і дОкОпуємО. Буріння механічним 
спОсОБОм. великий запас вОди. (097)300-70-10, 
(097)821-49-00  

 «AAADerevChik» 0Брізка дерев. рОзпил на дрОва. 
кОрчування. пОдріБнення. він.ОБл. (098)409-89-94, 
(063)747-32-80  

 «під ключ» армат.-БетОн.,фасади, внутр.,пОкрівля, 
кам’яна,цегл. кладка, пОгріБи (098) 827-80-85  516043

505184

516045

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

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Вартість публікації оголошень 
 Звичайне оголошення — 

40 гривень
 Виділене оголошення — 

60 гривень
 Особливе оголошення — 

130 гривень

 Фото оголошення — 180 гривень
 Фотооголошення в нерухомість — 

300 гривень
 Оголошення про втрату 

документів — 100 гривень

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

 1 бригада виконає: цегляну, кам’яну кладки, газоблок, фунда-
менти, огорожі (097) 330-07-62  

 Бригада Будівельників викОнає кладку цегли, газО-
БлОку, пінОБлОку. (067) 147-97-09  

 кОпання криниць механічним спОсОБОм. дОкОпка. 
чистка. (096) 314-80-37  

 кОпання, дОкОпування криниць механічним спОсО-
БОм. дОставка кілець. (067) 290-47-13  

 Копаємо. Докопуємо. Чистимо криниці, механічним методом 
буріння. Великий д/р. (067) 779-49-42  

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

6.4 внутрішне ОздОБлення, 
ремОнт  

 акуратний ремОнт квартир: плитка, штукатурка, 
шпаклівка, гіпсОкартОн. недОрОгО. (067) 710-53-63  

 Внутрішні роботи: плитка, штукатурка, шпатлівка, ламінат, двері. 
Якісно, охайно. (068) 204-59-46  
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 АВ, холодильники, різні речі ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  

 Газ.плита, парфуми, килим, гитару ............... 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., скороварка .................. дог. ........ (096) 744-49-31  

 Мельхіор, шахмати, пилосос ......................... дог. ........ (098) 702-62-41  

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

7.6 пОслуги  

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

 «AvTo100%». перевез.меБлів, Буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фургОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

 «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  

 «Майстер по дому». Дрібний ремонт. (050) 633-05-05  

 100% A ми виконуємо: демонтажні, земляні роб, підйом буд.
матеріалу. Вивіз сміття (068) 799-51-79  

 100% Bивіз сміття, демонтажні роботи, підйом буд.матеріалу та 
інше. (068) 585-36-51  

 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  

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

 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  

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

515695

515487

будівництво

авто, мото

8. автомобілі  
8.1 прОдам аБО ОБмiняю  

	Mocквич-412	ІЖ	(063)	050-96-03		

8.3 куплю  

 Kyплю вантажного мотоцикла (МТ або Урал) в хорошому стані. 
(097) 945-01-05  

 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  

515947

 жінка викОнує прОфесійну пОклейку шпалер, фар-
Бування, Багети. (068) 849-26-42  

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

 Ремонт квартир: шпатлівка, плитка, ламінат, шпалери, 
гіпсокартон та інше. (093) 723-07-11  

6.6 натяжні та підвісні стелі  

 натяжна стеля за 1 день. (068) 210-08-06  

 натяжні стелі Будь-якОї складнОсті, тканинні, 
«екОстелі», фОтОдрук на стелях. (096)809-56-22, 
(093)303-76-75  

 натяжні стелі від вирОБника. матОві, глянцеві, фОтО-
друк. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 натяжні стелі. вигОтОвл., мОнтаж. швидкО. якіснО. 
знижки пенсіОнерам, учасн.атО. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

 натяжні стелі. швидкО та якіснО. дОступна ціна. 
знижки. (098)653-45-63, (073)016-15-29  

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляція, каналізація  

 1 CAнтехнік: якісне встанОвлення і заміна систем 
Опалення, каналізації, вОдОпрОвОду, унітазів, ванн, 
ракОвин. великий дОсвід рОБОти. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

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

 заміна міжБудин.труБ (стОяків), всі види сантехн. 
прОвед. вОди, та каналізація. (068) 772-75-87  

 Опалення, вОдОпОстачання, каналізація. мОнтаж, 
гарантія. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

6.9 пОкрівельні матеріали та 
пОслуги  

 пОкрівельні рОБОти, матеріали, прОектування. Без-
кОштОвний прОрахунОк. (096)373-02-25, (063)193-06-81  

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  

 Кухня кутова, салатово-коричнева ................. дог. ........ (098) 298-16-28  

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  

 Kислий торф для лохини. Продам! ..........45л/85гр ........... (098152-0482  

ГАЗоВі бАЛони продам,  
50 л, б/в.  
(093) 548-65-09  

(096) 548-65-23  

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

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

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

 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 (067) 431-88-99  

 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  

 Kyплю сливу, обліпиху ................................. дог. ........ (068) 412-55-36  

 Kyплю яблука від 200кг. Дорого! ................... дог. ........ (098) 152-04-82  

 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  

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

8.6 автОзапчастини  

 АВ зарядні, пускозарядні нові ....................... дог. ........ (097) 127-54-23  

8.7 автО-ремОнтнi пОслуги  

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

8.8 транспОртнi пОслуги  

 «AvTo»100%. перевез.меБлів, Буд.мат.дО 2,5т. ван-
тажники. фургОн 4х2х2,4. недОр. (098) 588-08-27  

 Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл. 
будь-яка. Л.АВ 149607 (097) 281-67-33  

 вантажні перевезення 1-10т пО місту, ОБласті, 
україні. (067) 290-47-13  

 вантажні перевезення дО 2 т пО місту та ОБласті. 
мерседес-спринтер середня База. (093) 409-28-28  

 перевезення людей на інвалідних візках. замОвлен-
ня за 2 дОБи. ціна дОгОвірна. (097) 349-98-90  

 Встановл. газ.колонок всіх конструкцій, газ.котлів, газ.
конвекторів,ел.бойлерів (097)272-39-81, (093)809-22-91  

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

 Дезінфекція. Дератизація (клопи, таракани, кліщі, блохи, мурахи, 
миші, кроти,ін) (098) 095-23-92, (093) 536-86-74  

 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 телевізорів. Гарантія.Швидко, якісно. Куплю LED-
телевізори на запчастини. (067) 263-32-00  

 Ремонт холодильників вітчизняних, заміна гуми. Без вихідних. 
Гарантія. 67-23-74, (097) 618-76-77  

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

 ремОнт і перетягування м’яких меБлів. на дОму у 
замОвника. (098) 385-93-90  

 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  

 т е р м і н .  р е м О н т  х О л О д и л ь н .  н а  д О м у  з 
гарантією,заміна двигунів випарн.виїзд в р-н 
(067)735-17-72, (095)295-91-06  

 термінОвий ремОнт:хОлОдильників, мОрОзильників. 
швидкО, якіснО, гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  
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9. робота  
9.1 вОдії, експедитОри, ван-

тажники, кОмірники  

 Boдій по Україні на постійну роботу. З/п висока. (097) 310-70-16

вОдій кат.е для пОїздОк за кОрдОн. закОрдОнний 
паспОрт, міжнарОдне пОсвідчення вОдія. Офіційне 
працевлаштування. (067) 595-17-05  

вОдій категОрії е з тентОваним напівпричіпОм пО 
україні. рОБОта пОстійна. (067)467-97-21, (050)443-51-11

9.2 кухарі, Офіціанти, Бармени, 
технОлОги  

 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  

 Піцейола у прод.маг. на Пирогова, з 7:30 до 22:30, 3/3, з/п - 
12600 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 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  

ОхОрОна
Вахтовий метод. Робота на заводах. 
Проживання та проїзд безкоштовні. 
(096) 801-24-69  

 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  

 ОхОрОнці на пОстійну рОБОту, вахтОвий метОд. з/п 
Без затримОк. (098) 315-50-59  

 ОхОрОнці на пОстійну рОБОту. вахта, прОїзд та 
прОжив. за рахунОк підприємства. (093)630-81-35, 
(097)842-72-63  

9.4 приБиральники, пОкОївки, 
пОсудОмийки  

 Двірник, графік роботи: 7.00-11.00. З/п 6000 грн. (097) 524-10-99  

 Прибиральниця  у прод.маг. на Янгеля, 4 години/день, з/п - 4800 
грн. (098) 859-17-75, Наталія  

9.5 працівники стО,  
азс, мийки  

 Дівчата та хлопці потрібні на хімчистку авто з досвідом роботи. 
(097) 171-57-53  

9.6 прОдавці, касири  

 Касир у прод.маг. на Київську, 29, з 8 до 22, 4/4, з/п - 10200 
грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 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 риби в супермаркет на Старе місто, з 8 до 
22, 3/3, з/п - від 10200 грн. (068) 609-03-72, Наталія  

 Продавець пива на Старе місто, з 11 до 22, 3/3, зарплата від 
7500-8500 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 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		

 Продавець-касир у прод.маг. на Д.Нечая, 63, з 7 до 22:30, 4/4, 
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 масив «Поляна», з 8:00 до 21:00, 
3/3, з/п - від 8600 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Маяковського (Старе місто), з 
7:00	до	22:30,	4/4,	з/п	-	12263	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 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 прод.маг. у центр міста (Л.Толстого), з 7 до 
22,	7/7,	з/п	-	10800	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  

 Продавці в продуктові магазини (р-н кінцева Вишеньки). 
Терміново! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

 прОдавці в прОдуктОві магазини (р-н кінцева ви-
шеньки). термінОвО! (068)334-25-97, (098)027-31-45  

9.9 рОБОчі, слюсарі,  
Будівельники  

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

 внутрянщики, підсОБники, каменярі, штукатури, 
фасадники,пОкрівельники (098) 827-80-85  

 зварювальник в цех пО металОвирОБах. (097) 494-
48-32  
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 сантехнік ів  запрОшуємО на рОБОту.  зар. 
плата+пОвний сОц. пакет. вул.келецька, 65 (067) 
533-84-78  

9.12 керівники, адміністратО-
ри, управлінці  

 Адміністратор  у прод.маг. на Оводова та Пушкіна (центр 
міста), з 8 до 18:00, 5/2, з/п - від 11500 грн. (098) 859-17-75, 
Наталія  

 Заступник відділу бакалії у супермаркет на Київську (На-
бережний), з 8 до 18, 5/2, з/п - 13000 грн. (096) 931-80-21, 
Анастасія  

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  

9.20 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  

 Комплектувальник замовлень Глово у новий супермаркет на 
Київську, з 9 до 22, 3/3, з/п - від 10000 грн. (097) 208-29-55, 
Ніна Микол.  

 Працівник на термопластавтомат без досвіду роботи, вік до 45 
років. (096) 878-84-68  

9.23 шукаю рОБОту  

 Догляну людину похилого віку, з великим досвідом роботи. (098) 
995-01-64  

 Шукаю роботу підсобником, різноробочим або вантажником. 
Терміново! (096) 935-36-81  

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  

516045
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11.3 дОБрива, грунти  

 дефікат. перегній. (067) 431-88-99  

 перегній, чОрнОзем (якісний) (067) 431-88-99  

 Продам кислий торф для лохини. 45л/85грн. (098152-04-82  

11.5 куплю  

 Kyплю сливу, обліпиху ................................. дог. ......... (068)412-55-36  

 Kyплю яблука від 200кг. Дорого! ................... дог. ......... (098)152-04-82  

 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  

11.1 прОдукти харчування, сг 
прОдукцiя  

 Куплю сливу, обліпиху ................................. дог. ......... (06841-2-55-36  
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11.6 пОслуги  

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

 Kyплю добрива, фунгіциди, гербіциди, інсектециди та інше. 
(068)412-5536  

 Дезінфекція. Дератизація (клопи, таракани, кліщі, блохи, мурахи, 
миші, кроти,ін) (098) 095-23-92  

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.1 прОдам  

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

 Динаміки ................................................... дог. ........ (067) 152-98-79  

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

12.2 куплю  

 Відеомагнітофон Електроніка ВМ-12 .......... дорого ........ (068) 169-74-13  

12.3 пОслуги  

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

 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  

 Дезінфекція. Дератизація (клопи, таракани, кліщі, блохи, мурахи, 
миші, кроти,ін) (098)095-23-92, (093)536-86-74  

14. медичНі послуги  
14.1 прОпОную  

мобільна лазня з виїздом  
до Вас. парна, кімн.відпоч.  
тв, душ, рушники, посуд.  
комфортний відпочинок.

(067) 431-88-99  

 Допоможу легко кинути палити та вживати алкоголь. (067)912-
99-11  

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

 психОлОгічні тренінги. арт-терапія. (067) 433-29-54  

14.2 пОтреБую  

 Куплю лікарські трави, обліпиху, кизил, грушу. Глід. 
(06841255-36  

15. зНайомства  
15.1 вОна пише  

 Чекаю і надіюсь на дзвінок від надійного та високого на зріст 
не «гарячого» чоловіка в межах 50р. для сім‘ї. Я люблю дітей, 
можливо є батько одинак - буду рада знайомству. (098) 282-39-48  

15.2 він пише  

 Хлопець 35 років бажає познайомитись з дівчиною для серйозних 
стосунків. (068) 004-82-95  

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  

 Kyплю роги лося, оленя, чоботи хромові, ялові, ялинкові іграшки, 
статуетки,ікони (067) 161-61-62  

 Kyплю фотоапарати, ордени, жовті годинники, тв, магнітофони, 
плати радіодеталі. (067)161-61-62  

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

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

 Дорого монети, нагороди, знаки, буси (янтарні, коралові), ста-
туетки, ікони,інше. (067) 901-51-14  

 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 дорого знаки, медалі, ордени. Приїду в зручне для Вас 
місце. (067) 901-51-14  

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

 куплю мОтлОх! електрОінструменти, залізО, радіО 
плати, каБеля, електрОмОтОри, телевізОри, хО-
лОдильники, пральні машини, кОндиціОнери, агв 
кОлОнки і все інше. (098)654-82-62, (063)426-65-60  

 радіОдеталі, радіОлампи, електрОдвигуни, металО-
Брухт. куплю дОрОгО! (098) 753-77-50  

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

Графік роботи: 

 вівторок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 

 субота і неділя з 10:00 до 19:00 

 понеділок з 9:00 до 20:00

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

Подати оголошення в газету RIA дуже просто!
Вартість публікації оголошень 
 Звичайне оголошення — 

40 гривень
 Виділене оголошення — 

60 гривень
 Особливе оголошення — 

130 гривень

 Фото оголошення — 180 гривень
 Фотооголошення в нерухомість — 

300 гривень
 Оголошення про втрату 

документів — 100 гривень

16.4 спОрт, туризм  

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

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

17. твариНи  
17.1 прОдам  

 Kислий торф для лохини. Продам! 45 л/85 грн. (098)152-04-82  

17.2 куплю  

 Kyплю дерен (кизил). Обліпиху. Шипшину. Ціна договірна. 
(068412-55-36  

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

 01.01.23 в 138 маршрутці Стрижавка-Вінниця було втрачено 
барсетку з документами (військовий квиток, паспорт) на ім‘я 
Кравчук Валерій Михайлович. Прохання повернути за винагороду. 
(095)037-43-76, (093)581-64-10  

 Втрачений державний акт на право колективної власності на 
землю серія II-ВН №000024 виданий Сутисківською селищною 
радою від 21.02.1996р. 4 сесія 22 скликання на ім‘я Материнська 
Антоніна Андріївна. Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено картку водія для цифрового тахографа на ім‘я Даріуша 
Максима за номером UAD0000005R7F000. Вважати недійсною у 
зв’язку з втратою. тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення дитини з багатодітної сім‘ї на ім‘я Мак-
симчук Евеліна Богданівна, 21.12.2005 р.н. Вважати недійсним. 
Тел. не вказаний  

 У м.Гнівань було втрачено (свідоцтво на право особистої 
власності на домоволодіння), на ім’я Зеленчук Микола Миколай-
ович. Прохання хто знайде документ повернути за винагороду. 
(066) 696-78-98  

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку 
серії ВН № 141428, виданий Літинським районним відділом зе-
мельних ресурсів 30 травня 2003 року на ім‘я Лещенко Явдокії 
Яківни. Вважати недійсним.

19. загальНі оголошеННя  
19.1 прОдам  

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

 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  

 духи, флакОни та кОрОБки з під духів: франція та 
срср. дОрОгО! (098) 753-77-50  

 Куплю роги лося, оленя, чоботи хромові, ялові, ялинкові іграшки, 
статуетки, фотоапарати, ікони, ордени, жовті годинники, тв, 
магнітофони, плати радіодеталі. (067) 161-61-62  

 радіОдеталі,  радіОлам.,  реле, радіОплати, 
магнітОфОни, ОсцилОграфи, т/в, фОтОап. (098) 753-
77-50  

 фОтОапарат Олімпус, кОдак, сОні, магнітОфОн шарп, 
санйО та інше. (098) 753-77-50  

 частОтОмір, ОсцилОграф, генератОр сигналів, 
радіОдеталі, радіОприБОри. дОрОгО. (098) 753-77-50  

19.3 різне  

 дОпОмОжу легкО кинути палити та вживати алкО-
гОль. (067) 912-99-11  

555111
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МихайлО кУрдюков, 
RIA, (095)1039671

Днями інфекці-
оніст, голова На-
ціональної групи 
експертів з іму-

нопрофілактики Федір Лапій 
в ефірі єдиного телемарафону 
повідомив, що в країні загроз-
лива ситуація з коронавірусом. 
Лікар сказав: «Ми не знаємо ре-
альної ситуації. Ми керуємося 
офіційними даними. В тиждень 
помирає від 50 до 70 людей від 
підтвердженого COVID-19».

Лапій пояснив, що мова про 
людей, про яких відомо меди-
кам, інші — у статистику не по-
трапляють. Він також додав, що 
90% людей, які помирають за-
раз від ковіду — це люди старші 
60 років.

Про різке зростання кількос-
ті хворих на ковід говорить і 
голова Комітету ВРУ з питань 
здоров’я нації Михайло Радуць-
кий. За його словами, за тиж-
день в Україні приріст хворих 
на 3000 людей. Збільшилася й 
кількість госпіталізацій. Водно-
час впали показники кампанії з 
вакцинації.

«Минулого тижня — всього 
47 тисяч вакцинованих людей. 
При тому, що вакцина є в на-
явності. Сьогодні на складах 
України — близько 8 мільйонів 
доз вакцини. Це вакцина, яка 
адаптована до штаму Омікрон, 
який сьогодні вирує в Європі 
та Азії», — розповів Радуцький 
в ефірі «Єдиних новин».

Впродовж минулого тижня 
у Вінницькій області дослідили 
897 зразків на COVID-19. Із них 

ковід підтвердили у 139 людей, 
зокрема, 16 дітей. За словами 
лікаря-інфекціоніста, очільни-
ка клінічного Центру інфекцій-
них хвороб Ігоря Матковського, 
зростання кількості хворих у Ві-
нниці спостерігається впродовж 
останнього місяця. За цей час 
кількість хворих збільшилася 
в 1,5 разу.

За його словами, люди інфіку-
ються вже добре відомим меди-
кам штамом «Омікрон». Однією 
з його головних відмінностей від 
попередніх штамів є легкий пе-
ребіг, схожий на застуду. Через 
це чимало вінничан, особливо 
молодих, мажуть навіть не здо-

гадуватися, що хворі. У цьому є 
небезпека для людей старшого 
віку та людей із хронічними за-
хворюваннями, які більш враз-
ливі до «Омікрону» та які пере-
носять його у важчій формі.

— Зараз лікарні нашого міста 
та області заповнені приблизно 
на 10–15%. Не думаю, що най-
ближчим часом їхня кількість 
зросте до 70–80%, оскільки 
«Омікрон» не є надто агресив-
ним. Спалаху я очікую наприкін-
ці зими — на початку весни, — 
говорить Ігор Матковський. — 
Убезпечити нас може той факт, 
що велика кількість українців 
вже щеплені. Крім того, від по-

чатку пандемії в Україні постій-
но хворіє певна кількість людей, 
тобто у населення виробився 
певний захист.

Лікар також говорить, що 
вплинути на епідеміологічну 
ситуацію в Україні можуть по-
дії, що наразі відбуваються в Ки-
таї. Там одномоментно хворіють 
сотні мільйонів китайців. Лише 
20 грудня коронавірусом зарази-
лися 37 мільйонів осіб. Інфек-
ціоніст припускає, що це може 
спричинити появу нового штаму 
коронавірусу, і не виключено, 
що він не стане агресивнішим 
за попередні.

— Розслаблятися нам зарано, 
ковід все ще нікуди не подівся, 
люди хворіють, — продовжує Ігор 
Матковський. — Після того, як 
людина щепилася або перехво-
ріла, імунітет може зберігатися 
приблизно рік, тому не варто за-
бувати про ревакцинацію як про-
філактику ковіду. Також не слід 
забувати про носіння захисних 
масок та гігієну рук.

У Вінниці наразі доступні 
три вакцини проти коронавіру-
су: Pfizer, Johnson & Johnson та 
CoronaVac. Отримати щеплення 

вінничани та гості міста можуть, 
звернувшись до свого сімейного 
лікаря або в пункти щеплення, 
які працюють у кожній амбула-
торії.

Адреси у Вінниці:
 «Центр первинної меди-

ко-санітарної допомоги № 1», 
на вул. Зерова, 13, телефони для 
довідок — 27-69-97, 097-923-76-72
 «ЦПМСД № 2» на вул. Ма-

гістратська, 44, телефони для до-
відок — 67-02-24; 67-03-34
 «ЦПМСД № 3», на Хмель-

ницькому шосе, 96, телефони для 
довідок — 46-78-93, 46-02-63
 «ЦПМСД № 4», на вул. За-

мостянська, 18, телефони для до-
відок — 55-43-77; 096-863-92-09
 «ЦПМСД № 5», на вул. За-

мостянська, 49, телефони для до-
відок — 60-24-49; 067-384-78-08

За 2020 рік у Вінницькій облас-
ті зареєстровано 22 737 випадків, 
за 2021 рік — 89 906 випадків, 
за 2022 рік — 59 256 випадків за-
раження коронавірусом.

За весь час одужало 167 225 ві-
нничан. Померло від ковіду — 
3 740 людей. Наразі хворіє близь-
ко тисячі жителів Вінницької 
області.

яка ситуація з ковідом, 
і Чи варто хвилюватися
нова хвиля?  «Вірус нікуди не подівся, 
тому розслаблятися зарано», — говорять 
вінницькі лікарі. Водночас різкого 
погіршення епідситуації найближчим 
часом вони не прогнозують. Яка наразі 
ситуація у місті? Як на нас може вплинути 
спалах захворюваності у Китаї? Які 
вакцини є в наявності й де їх можна 
отримати?

«Зараз лікарні 
заповнені приблизно 
на 10–15%. Не думаю, 
що найближчим часом 
їхня кількість зросте 
до 70–80%»

дієвою профілактикою ковіду залишається вакцинація. 
Щепитися можна у будь‑якій амбулаторії, наразі доступні: 
Pfizer, Johnson & Johnson та CoronaVac

про 
безкоштовні 
препарати
 За програмою «Доступні 
ліки» українці з розладами 
психіки та поведінки мають 
змогу отримати 64 різні пре-
парати. Частину з них можна 
отримати повністю безплат-
но, а частину — з незначною 
доплатою. 
Як йдеться на сторінці депар-
таменту охорони здоров’я та 
реабілітації Вінницької ОВА, 
за програмою «Доступні ліки» 
вінничани можуть отримати 
препарати проти шизофренії, 
шизотипових станів та марев-
них розладів; розладів настрою 
(афективні розлади); невро-
тичних, пов’язаних зі стресом 
та соматоформних розладів.
Якщо пацієнт має план лі-
кування від психіатра або 
невролога, отримати рецепт 
на препарати можна у будь-
якого сімейного лікаря. На-
явність декларації для цьо-
го — не обов’язкова.
Щоб отримати «доступні 
ліки», необхідно звернутися 
до будь-якої аптеки, яка має 
договір із НСЗУ. 

яка ситуація з 
грипом?
 Спеціалісти МОЗ розпо-
віли, яка ситуація із захво-
рюваністю на грип та ГРВІ 
в нашій області. Зазначають, 
що впродовж тижня за ме-
дичною допомогою звернуло-
ся майже шість тисяч людей. 
Маємо летальний випадок.
«На 1-му тижні 2023 року 
у Вінницькій області спо-
стерігається низький рівень 
інтенсивності захворюваності 
на грип та ГРВІ, захворю-
ваність склала 384,7 випадку 
на 100 тисяч населення та 
є на 35,4% нижче базового 
рівня, — йдеться у повідо-
мленні. — Впродовж тижня 
за медичною допомогою з 
приводу ГРВІ звернулось 
5 тисяч 945 людей, серед за-
хворілих 2807 (47,2%) дітей. 
Госпіталізували 279 людей, 
в т. ч. 212 дітей. Зареєструва-
ли один летальний випадок».

КОрОТКО
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Майже одразу заступник проку-
рора подав на апеляцію з перелі-
ком причин: безпідставна зупинка 
авто, некоректна робота драгера, 
неналежні і недопустимі докази, 
а тому відсутність складу та події 
правопорушення. Захист вказував 
на численні помилки поліції при 
освідуванні, складанні протоколу, 
оформленні документів…

не так сталося, як 
гадалося

Апеляційний суд мав продо-
вжити слухати цю справу 9 січня. 

На десяту годину ранку в залі апе-
ляційного суду чекали журналісти, 
активісти, вільні слухачі. Але ніхто 
до них не прийшов.

За десять хвилин від зазначеного 
початку засідання, секретар суду 
повідомила, що якщо ніхто з учас-
ників процесу не з’явиться, то суд 
винесе рішення без їх присутності.

Ще за декілька хвилин в зал 
суду так ніхто і не зайшов, навіть 
суддя. А журналістам повідоми-
ли, що про рішення можна буде 
дізнатися потім, як тільки його 
приймуть.

Приклад з єдиного реєстру судо‑
вих рішень: Поліцейські зупини‑
ли водія за підозрою у керуванні 
авто «з ознаками наркотичного 
сп’яніння». Отримали висновок 
лікаря‑нарколога, який підтвердив 
у водія наркотичний стан. Склали 
протокол за 130‑ою, частиною 1.
Справа зайшла в Солом’янський 
районний суд Києва. Дослідивши 
матеріали, суд зазначив, що дис‑
позиція ч. 1 ст. 130 КУпаП встанов‑
лює такий склад адмінпорушення:
— керування транспортними за‑
собами особами в стані алко‑
гольного, наркотичного чи ін‑
шого сп’яніння або під впливом 
лікарських препаратів, а також 

передача керування транспорт‑
ним засобом особі, яка перебу‑
ває в стані такого сп`яніння чи під 
впливом таких лікарських препа‑
ратів, а так само відмова особи, 
яка керує транспортним засо‑
бом, від проходження відповідно 
до встановленого порядку огляду 
на стан алкогольного, наркотично‑
го чи іншого сп’яніння або щодо 
вживання лікарських препаратів, 
що знижують швидкість реакції.
Однак у протоколі про адміні‑
стративне правопорушення було 
зазначено, що водій керував тран‑
спортним засобом з «ознаками 
сп’яніння», а не «в стані сп’яніння».
Склад правопорушення, що ін‑

кримінується громадянину, зазна‑
чений у протоколі, не відповідає 
диспозиції ч. 1 ст. 130 Кодексу 
України про адміністративні пра‑
вопорушення та п. 2.9 а ПДр. Суд 
зазначив, що склад зазначеного 
в протоколі адміністративного пра‑
вопорушення не відповідає складу 
адмінпорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 130 Кодексу України. Тому 
водій не може бути притягнутий 
до відповідальності на підставі за‑
значеної норми.
У грудні 2022 року дане прова‑
дження у справі за ст. 130 було 
закрите у зв`язку з відсутністю 
складу адміністративного право‑
порушення.

ця справа стане ще одним прикладом поліцейської неуважності?

альОНа рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Суддя апеляцій-
ного суду Олек-
сандр Панасюк 
почав розгляд 
справи 2 січня. Але 

через тривалі виступи захисника 
і самого Олександра Смуригіна, 
які ретельно перераховували всі 
«косяки» поліції і міського суду, 
а також причини, за яких ця спра-
ва має бути закрита — оголосили 
перерву до 9 січня, бо суддя по-
спішав на інше засідання.

нагадаємо…
На одному з блокпостів міста 

30 жовтня, близько восьмої го-
дини ранку, зупинили білий Volvo. 
У водія помітили ознаки алкоголь-

ного сп’яніння і запропонували 
пройти перевірку на алкотестері 
на місці зупинки. Драгер показав 
1,19 проміле алкоголю в організмі 
водія. На нього склали протокол 
за 130-ю статтею Адміністратив-
ного кодексу.

Водій авто — Олександр Смури-
гін, родом із Чернігова, там пра-
цював в органах з 2007 року, а з 
2020-го він заступник керівника 
Вінницької обласної прокуратури.

Торік, 2 грудня, суддя міського 
суду Ярослав Іванченко визнав ви-
нним заступника обласного про-
курора Олександра Смуригіна 
в керуванні транспортним засобом 
у стані алкогольного сп’яніння. 
Суд призначив покарання у ви-
гляді позбавлення права керування 
транспортними засобами на один 
рік і штраф у 17 тисяч гривень.

Це викликало обурення в одно-
го з присутніх активістів, який 
вимагав дотримання процедури, 
а саме присутності судді, щоб той 
сам оголосив про перенесення 
слухання, або про прийняте рі-
шення.

Суддю викликали. Олександр 
Панасюк просто в дверях залу за-
сідань сказав: «Учасники процесу 
не з’явилися. Відповідно судове 
засідання не відбулося. Про ухва-
лене за результатами призначено-
го розгляду рішення, буде повідо-
млено учасників процесу. Всім все 
зрозуміло? До побачення»

«лезо оккама»
П’яний прокурор за кермом — 

справа резонансна. Це провокує 
пильну увагу суспільства і часом 
«полювання на відьом». Зокрема 
гуляє кілька «думок» — суддю 
купили, тож справу закриють 
за бабки, поліція спецом наробила 
купу помилок, щоб дискредиту-
вати себе…

Може чули про принцип про-
стоти, або ж «Лезо Оккама»? Якщо 
простими словами — то коли є 
кілька пояснень, припущень, 
причин, якогось явища чи по-
дії — найпростіше буде найбільш 
правильним. І знову ж таки найба-
нальніший приклад: коли до ліка-
ря приходить пацієнт з нежиттю, 
температурою і кашлем — найімо-
вірніше в нього ГРВІ, ніж важке 
аутоімунне захворювання.

У даному випадку — найпро-
стіше пояснення того, що справа, 

найімовірніше, розвалиться в апе-
ляційному суді — неуважність або 
лінь.

полІцІя має бУти 
УважнІШою

За словами адвоката Ярослава 
Мартинюка, судова влада є неза-
лежною і суд приймає рішення 
на основі зібраних та досліджених 
доказів.

— Але вагома частина таких 
справ розвалюється, бо поліція 
неправильно складає протоко-
ли, — говорить адвокат і додає, 
що таких поліцейських потрібно 
відправляти на переатестацію, 
якщо взагалі не звільняти. — 
Якщо поритися в реєстрі судових 
рішень, можна знайти випадки, 
коли суди закривають проваджен-
ня за ст. 130 КУпАП (керування 
транспортними засобами особа-
ми, які перебувають у стані алко-
гольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння), навіть не розглядаючи 
по суті складені поліцейськими 
протоколи.

Чому? Через помилки поліцей-
ських при складанні протоколів, 
через неповноту надісланих у суд 
матеріалів, інколи через фаль-
сифікацію обставин правопо-
рушення. Але як каже адвокат 
Ярослав Мартинюк, часто це 
буває через банальні неточності 
в документах. Ці неточності при-
зводять до того, що провадження 
закриваються, навіть якщо у по-
ліції є реальні підстави скласти 
протокол за 130-ою.

прокурор був п’яний за кермом, 
Чи поліції привиділося?
яким буде рішення?  Міський 
суд визнав, що заступник прокурора 
Олександр Смуригін керував автомобілем 
у стані сп’яніння, коли його затримали 
на одному з блокпостів міста. і він мав би 
відповісти за 130‑ю статтею. Втім справа 
одразу зайшла в апеляцію, але рішення 
немає, бо учасники процесу спочатку довго 
говорять, а згодом всебічний ігнор — ніхто 
не приходить на слухання, навіть суддя

Багато справ за 130-ою 
розвалюється 
через неуважність 
поліцейських при 
складанні відповідних 
протоколів

це перше засідання апеляційного суду, яке відбулося 
2 січня 2023. Тоді більше години перераховували косяки 
поліції і суду. На останнє засідання ніхто не прийшов
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батьки купили, коли мені був 
рік, — згадує жінка. — Зараз мені 
вже 36. Кожного року ми ставили 
її вдома. Раділи святу.

Не раз хотіли її замінити, купи-
ти нову, велику, кращу, пухнасту, 
але рука не піднімалася викинути 
стару, шкода було — стільки ро-
ків вона з нами.

Тепер вона стала для мами й 

«У нас із татом була мрія — піднятися на говерлу»

Сестра романа Балаби Вікторія 
повідомила про відкриття мемо‑
ріальних дощок.
Каже, міськрада надала дозвіл. 
Одну встановлять на будівлі лі‑
цею № 33, де навчався роман, 
другу на житловому будинку 
на проспекті Юності, 29, там він 
проживав.
Обидві події  заплановано 
на 13 січня. Спершу це відбудеться 
біля школи, а потім біля житлового 

будинку.
Сестра і мати романа запросили 
побратимів, друзів, знайомих ро‑
мана. Орієнтовний час 12–13 го‑
дина. Як каже пані Вікторія, все за‑
лежатиме від графіка відключення 
електрики. Нагадаємо, командир 
відділення розвідників 95‑ї брига‑
ди романа Балаба врятував життя 
своїм підлеглим. Під час бою на‑
казав їм відступити, сам тим часом 
прикривав побратимів до остан‑

нього пострілу. Нагороджений ор‑
деном Богдана хмельницького III 
ступеня (посмертно).
Командування 95‑ї бригади звер‑
нулося до міської влади Вінниці з 
пропозицією вшанувати пам’ять 
героя — назвати його іменем одну 
з вулиць міста.
рішенням міськради вулицю гро‑
мова перейменували, тепер вона 
носить ім’я романа Балаби.

приходьте 13 січня…

ВіКТОр скрипник, RIA, 
(067)1079091

Уперше у ниніш-
ньому році Марія 
Іллівна, мати зги-
блого Романа Ба-

лаби, не ставила вдома ялинку. 
Разом із дочкою Вікторією при-
несли зелене деревце на кладови-
ще. Прикрасили його біля могили 
Романа.

одна жива, дрУга ШтУчна
Як розповіла сестра полеглого 

пані Вікторія, її брат похований 
на кладовищі у Зарванцях.

— Купили ялинку на ринку, 
деревце заввишки 170 санти-
метрів, — каже співрозмовни-
ця. — Коли сказала продавцю, 
щоб підібрав гарну, бо маю по-
ставити біля могил наших за-

хисників, мені зробили велику 
знижку в ціні. Поруч із братом 
у могилах лежать Божок, Грицан, 
Міхеєв, Баніт.

Прикрасили скромно, на вер-
хівці встановили прапорець. 
Батьки хлопців, які поховані 
поруч, виготовили дерев’яну 
тумбу під ялинку, теж почепили 
прикраси. Тут ми одна родина, 
об’єднані одним горем і болем, 
довічним смутком…

Хочу, щоб люди пам’ятали, що 
мають завдячувати за кожен про-
житий день нашим захисникам, 
які платять за це велику ціну.

Дуже хочеться, щоб ми цінува-
ли їхню жертовність, а ще щоб 
були гідні усіх тих, хто віддав своє 
життя за наш спокій.

Пані Вікторія згадала про ще 
одну ялинку.

— У нас вдома є ялинка, яку 

сестри ще дорожча, адже біля 
цього штучного деревця відзна-
чав новорічні свята і Роман, коли 
був дитиною.

Ріс патріотом. Настільки любив 
рідну землю, Україну, що слова-
ми це не передати.

Мати Романа згадує його слова.
— Син казав, якщо я йому 

забороню служити, він від нас 
просто відмовиться, — розповідає 
пані Марія. — І це попри те, що 
він дуже любив і мене, і сестру. 
Але не уявляв себе без армії, бо 
готувався захищати країну.

— Треба вижити, бо мама буде 
дуже плакати, як загину, — ці 
слова мама почула від побратимів 
Романа, які приїжджали на по-
хорон. Це він їм так говорив.

три бУкети тюльпанІв
Про те, яким був Роман, гово-

рять його вчинки. Вікторія згадує 
епізод на День матері. Було це 
у 2021 році.

Вона, мама і Роман пішли про-
гулятися містом. На Європей-
ській площі Роман зупинився і 
попросив його зачекати.

— Через деякий час повернувся 
з квітами, — розказує Вікторія. — 
Один букет вручив мамі, другий 
мені, а один залишив для себе. 
Сказав, що зараз підійде.

Мама з сестрою дивилися йому 
услід. Він підійшов до пам’ятного 
знака Героям Небесної Сотні і 
загиблим в АТО.

— Ми бачили на його обличчі 
біль і сум, — каже сестра Рома-
на. — Декілька хвилин він стояв 
незворушно. Мені вдалося зафік-
сувати цю мить на фото. Хоча 
я знала, що він дуже не любив 
фотографуватися. Вважав, що це 
показуха. Якби побачив, змусив 
би видалити знімок. На щастя, 
зберігся у пам’ять про брата.

А тепер ми квіти носимо Рома-
ну, як він їх тоді приніс полеглим 
Героям.

зберігають ялинку у пам’ять 
про полеглого десантника
пам’ять  Дві меморіальні дошки 
на честь командира відділення розвідки 
95‑ї бригади романа Балаби планують 
встановити 13 січня у Вінниці. Одна — 
на фасаді ліцею № 33, друга — на стіні 
будинку на проспекті Юності, 29, де 
проживав герой. Зворушлива історія 
про ялинку, біля якої дитиною святкував 
Новий рік майбутній десантник

ВіКТОр скрипник, RIA, (067)1079091

Донька полеглого гвардійця на-
малювала свою мрію — піднятися 
разом із татом і мамою на Говер-
лу. Її малюнок визнали одним із 
кращих на конкурсі «Я у безпеці з 
МВС». Дівчинку разом із мамою 
запросили у частину, де служив 
її батько, військовий Нацгвардії 
Андрій Токарчук.

Про відвідини військової час-
тини дружиною і донькою по-
леглого військового розповіли 
на фейсбук-сторінці частини 
Нацгвардії.

— Побувати у частині, де слу-
жив мій тато, це була ще одна моя 
мрія, — по-дорослому говорить 
8-річна Варя Токарчук. — Мені 
хотілося сюди прийти, ще коли 
тут був тато, але тоді не вдалося.

Дитина говорить, що дуже 
гордиться своїм татом, бо він 
пішов захищати нас усіх, тому 
він Герой.

— Мені хотілося намалюва-
ти тата і нас із мамою, як ми 
піднімаємося на найвищу гору 
України, — розповіла дівчинка. — 
Тепер про мого татуся знатим-
уть ще більше людей. Радію з 
того, що я подала свій малюнок 
на конкурс, що він сподобався 
тим, хто їх оцінював.

Дівчинка каже, що уявляла 
тата, коли малювала. Як тато несе 
її на руках, а мама тримає наш 
український прапор. На малюнку 
видно, як сходить велике сонце.

— Воно таке велике тому, що 
це Сонце нашої Перемоги, — 
каже дівчинка. — Таким буде 
Сонце над Україною, коли пе-
реможемо ворогів.

Мама дівчинки розповіла, що 
Варя з Андрієм дуже схожі. У них 
одного кольору очі. Вони разом 
проводили багато часу.

— Я впевнена, що ми з Варею 
таки побуваємо у Карпатах, — го-
ворить мама. — Поїдемо разом із 

нашими друзями і піднімемося 
на Говерлу. Здійснимо мрію Варі. 
Зробимо це у пам’ять про Андрія.

Жінка з повними очима сліз 
зізнається, що ніколи не зможе 
говорити про Андрія у минулому 
часі. Живе з надією, що він зараз 
на війні разом із побратимами за-
хищає країну. Переможуть ворога 
і він повернеться додому, стане 
на поріг, а вони з Варею міцно 
обійматимуть його, найдорожчу 
для них людину.

— Торік, напередодні Велико-
дня, ми з мамою Андрія напекли 
пасок, — продовжує спогади дру-
жина Токарчука. — Тішилися з 
того, що він разом із хлопцями 
куштуватиме нашу випічку, яку 
ми готували, якої торкалися наші 
руки, відчує наше тепло.

На жаль, пізніше дізналися, 
що цього не сталося. Андрій за-
гинув…

Під час відвідання військової 
частини Варя Токарчук отримала 

мама і сестра полеглого десантника романа балаби цього року поставили живу ялинку 
на могилі рідної їм людини. а вдома зберігають у пам’ять про нього штучне деревце, біля 
якого дитиною роман відзначав Новорічні свята

подарунок і солодощі. Дівчинці 
з мамою показали, як живуть 
військові. Варя навіть знайшла 
контакт із вівчаркою на кличку 
Берта. На прощання дівчинка 

запитала військових, чи можна 
буде їй ще коли-небудь прийти 
до них? Бо тепер вона сумуватиме 
за Бертою. Отримавши позитивну 
відповідь, Варя усміхнулася.

У військові частині варя з вівчаркою бертою. Військові 
дозволили дівчинці ще коли‑небудь відвідати собаку
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будемо відвойовувати наші землі.
Бачили наші військові і щасли-

ві моменти в цій жорстокій війні.
— Щасливі моменти — це коли 

звільняєш території і села, і люди, 
які були вісім місяців під окупаці-
єю, всі раді тебе бачити. Це най-
більше щастя, — говорить Юрій.

бмд, cNN та скабєєва 
Українська армія під час війни 

затрофеїла багато одиниць новіт-
ньої і не дуже російської військо-
вої техніки. Герой нашої статті 
з побратимами теж мають такий 
подарунок від рашистів.

— Це бойова машина десанту, 
техніка ВДВ-шників, — говорить 

Юрій Охримчук. — Це була дуже 
важка операція для всіх хлопців, 
які брали участь у захопленні во-
рожого трофею. Потрібно було 
гуслю одягнути, зарядити акуму-
лятор у польових умовах, і завести 
машину. Дякуючи ворогам, які 
залишили паливо в баку, нам вда-
лося поїхати. Було страшно коли 
їхали, бо побачили ворожий літак 
і не розуміли, чи до нас він ле-
тить, чи повз пролітає. Техніка те-
пер у нас, працює, знищує ворога.

Дивуємося, як хлопцям, яким 
до війни не доводилося стикатися 
ні зі зброєю, ані з військовою 
технікою, тепер так вправно нею 
користуються.

лариСа олІЙник, RIA, (068)0060772

Війна приносить страждання та 
біль. Не тільки емоційний, але й 
фізичний. Із 2014 року, з початку 
війни рф проти України, багато 
наших військових зазнали по-
ранень та ушкоджень, внаслідок 
яких дістали інвалідність.

Для їхнього соціального забез-
печення та захисту держава надає 
статус особи з інвалідністю внаслі-
док війни, який передбачає певні 
пільги та гарантії.

Військовослужбовець Олександр 
мав досвід військової служби з 
2013 по 2019 роки у 95-й десант-
но-штурмовій бригаді. З початком 
повномасштабної війни був мобі-
лізований на службу в 132 окре-
мий розвідувальний батальйон. 
У складі батальйону виконував 
бойові завдання (ходив у розвід-
ку, робив засідки, штурмували 
бригадою) в Чорнобилі, а потім 
у Харківській області.

У липні поблизу населеного 
пункту Ізюм отримав поранен-
ня, наступивши на ворожу міну. 
Вся група побратимів несла Саш-
ка понад чотири кілометри, чим 
врятувала йому життя.

Військовий пройшов лікування 
і отримав безкоштовний протез 
на Вінницькому підприємстві 

«Ортопедсервісцентр» і буде далі 
продовжувати військову службу, 
щоб захищати свою Батьківщину.

Загалом в «Ортопедсервісцен-
трі» на сьогодні основними паці-
єнтами є військові з пораненнями, 
які призвели до втрати кінцівок 
на фронті. Фахівці центру проте-
зування та реабілітації розповіли, 
як таким військовим як Олександр 
отримати статус «особа з інвалід-
ністю внаслідок війни», мати певні 
пільги та гарантії?

Хто може отримати статус «осо-
ба з інвалідністю внаслідок війни»?

Громадяни і громадянки, які 
втратили працездатність через 
поранення, контузії, каліцтва, 
захворювання, одержані під час 
захисту Батьківщини.

Це можуть бути:
 Військовослужбовці ЗСУ, 

Нацгвардії, СБУ, Служби зо-
внішньої розвідки, Держприкор-
донслужби, Державної спеціальної 
служби транспорту, військової 
прокуратури, ВМС.
 Працівники ДСНС, Держав-

ної служби спеціального зв’язку, 
Управління державної охорони 
України.
 Члени добровольчих фор-

мувань тергромади (або інших 
утворених відповідно до законів 
України військових формувань).

про інвалідність внаслідок війни. куди звертатися?

лариСа олІЙник, 
RIA, (068)0060772

Хто ще не бачив 
цього усміхнено-
го військового, 
соцмережі якого 

наповнені відео з військових 
буднів? Попри складнощі війни 
вінничанину Юрію Охримчуку 
вдається підтримувати бойовий 
дух побратимів, піднімати настрій 
людям у тилу.

— Відео знімаю для майбутньо-
го, для історії, щоб потім дивити-
ся, — говорить Юрій Охримчук. — 
І надихати українців, щоб вони 
бачили, що бойовий дух не зга-
сає. Потрібно підтримувати ЗСУ.

вІд стюарда 
до вІЙськового

Юрій Охримчук працював 
провідником і стюардом, слу-
жив в АТО, а коли почалася 
повномасштабна війна — пішов 
захищати країну від ворога на пе-
редову.

— У 2014–15 роках був про-
відником, далі захищав Україну 
в зоні АТО два роки, потім пра-
цював стюардом по 2022 рік, по-
чалася повномасштабна війна — 
пішов служити, — розповідає ві-
нничанин. — Вранці 24 лютого 
всіх підняв вдома, пішов у війсь-
ккомат, потім сів в автівку, довіз 
дружину з трирічною донькою 
до кордону, їх залишив там, сам 
повернувся у Вінницю. 25 лютого 
вже був у військовій частині.

Вінничанину за дев’ять місяців 
повномасштабної війни довелося 
подолати чимало труднощів, по-
бачити смерть побратимів.

— Найважчий момент — це 
коли на село з двома вулиця-
ми прилітають літаки і кидають 
на тебе авіабомби, і ти не зна-
єш, куди і коли воно прилетить, 
і так за день 28 разів — це було 
найважче пережити, більше ні-
чого важкого не було, — каже 
Охримчук. — Втрата своїх по-
братимів — теж емоційний стрес. 
Але ми продовжуємо боротися і 

— Патріотизм і любов до Бать-
ківщини мотивують, — каже 
Юрій. — Я на БМП не вмів 
їздити, але завдяки Ютубу та 
Інтернету за 30 хвилин навчив-
ся вправно володіти технікою. 
У перші дні повномасштабної 
війни так само вчилися пово-
дитися із західною зброєю.

Вправну роботу наших військо-
вих не могли не помітити во-
роги. Так, вінничанин спочатку 
потрапив у новини каналу CNN, 
а потім і в ефір до рашистської 
телеведучої Скабєєвої.

— У мене є друг і побратим, 
командир мій. Він публічна особа 
і до нього завітали журналісти 
з CNN, зробили репортаж про 
звільнення Херсону, як все від-
бувалося, — розповідає вінни-
чанин. — На одному з відео, 
на одній із бойових машин був 
помічений водій в ролі мене. Як 

Скабєєва сказала, що це амери-
канські найманці. Але це не так, 
це українські відважні хлопці. 
Простий стюард, який воює 
в складі української армії.

про перемогУ 
Зустрічаючи новий 2023 рік, 

українці всі один одному бажали 
миру і перемоги. Запитали у зем-
ляка з передової, коли чекати 
гарних новин?

— Ми всі надіємося, що перемо-
га буде найближчим часом, — каже 
військовий Юрій Охримчук. — Але 
це залежить від багатьох факторів: 
від наших партнерів, від техніки і 
особового складу. Ну і щоб погода 
не підводила, бо погода чималу 
роль грає у цій війні. Сподіваємо-
ся, що вищі сили з нами і спри-
ятимуть тому, щоб у цьому році 
закінчилася війна і ми звільнили 
наші території від ворога.

потрапив у новини на CNN 
та до скабєєвої
наші герої  Юрій Охримчук служив 
в аТО, працював провідником і стюардом. 
Коли почалася повномасштабна війна, 
пішов захищати країну від ворога 
на передову. Попри складнощі, вінничанину 
вдається підтримувати бойовий дух 
побратимам своїми відеороликами. Про 
те, як військовому вдалося поцупити 
техніку в рашистів і потрапити на телеефір 
до Скабєєвої — читайте в інтерв’ю

«щасливі моменти 
— це коли звільняєш 
території і села, і 
люди, які були вісім 
місяців під окупацією, 
всі раді тебе бачити»

 Працівники і працівниці під-
приємств, установ, організацій, які 
залучалися до здійснення заходів 
із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської 
Федерації.

Яка послідовність отримання 
статусу?
 Поранення, контузія, калі-

цтво, захворювання;
 Лікування у шпиталі;
 Проходження військово-лі-

карської комісії (ВЛК);
 Проходження медико-соці-

альної експертної комісії (МСЕК);
 Подання документів та отри-

мання посвідчення від органу со-
ціального захисту населення.

Важливо! Після поранення чи 
травми військовослужбовець по-
винен отримати довідку про обста-
вини події у командира військо-
вої частини. Без цього документа 
неможливе проходження ВЛК 
(військово-лікарської комісії) та 
МСЕК (медико-санітарної екс-
пертної комісії).

Саме ВЛК після лікування та 
відпустки за станом здоров’я 
(якщо така була надана) приймає 
рішення про ступінь придатності 
до військової служби.

Які функції у МСЕК?
Цей орган встановлює:

 І, ІІ, ІІІ групу інвалідності, 
причину та час її настання;
 відсоток втрати працездат-

ності;
 потребу в протезуванні;
 індивідуальну програму реа-

білітації;
 медичні показання на право 

одержання спеціального автотран-
спорту.

Які документи потрібні для про-
ходження МСЕК?

Військовослужбовцям направ-
лення на обстеження видають 
у військовій частині після про-
ходження ВЛК.
 паспорт або ID-картка з ви-

тягом з Єдиного державного де-
мографічного реєстру щодо реє-
страції місця проживання;
 військовий квиток (копія) 

або тимчасове посвідчення (для 
військовозобов’язаних, призовни-
ків);
 направлення на МСЕК
 (форма ф. № 088/о);
 медична документація, ори-

гінали (виписки з амбулаторної 
карти ф. 025/о, виписки з історії 
хвороби стаціонарного хворого ф. 
027/о, результати лабораторних, 
інструментальних, променевих об-
стежень, консультативні висновки 
профільних обласних спеціалістів 
тощо) та амбулаторна картка хво-

рого;
 в окремих випадках — тру-

дова книжка або її копія;
 довідка ВЛК, свідоцтво про 

хворобу (видається медичними 
установами, де проводилось лі-
кування);
 дов ідка про придат-

ність військовослужбовця або 
військовозобов’язаного до вій-
ськової служби (за потреби);
 довідка про обставини травми 

(за потреби);
 посвідчення УБД (копія).
За наслідками огляду МСЕК 

видає довідку.
— Особі з інвалідністю внаслі-

док війни видають посвідчення 
з написом «Посвідчення особи з 
інвалідністю внаслідок війни» та 
відповідний нагрудний знак, — по-
яснює адвокат Андрій Новак. — 
Цей статус дає право на отриман-
ня пільг, передбачених законом 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», 
зокрема й на одноразову грошову 
допомогу.

Також варто знати, що у разі 
встановлення учаснику бойових 
дій статусу особи з інвалідністю 
раніше видане посвідчення учас-
ника бойових дій вилучають та за-
лишають на зберіганні в органах 
соціального захисту населення.

— ми всі бажаємо перемоги. і сподіваємося, що вона буде 
найближчим часом, — каже військовий Юрій Охримчук
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Відкритий зимовий Кубок про-
фесіональної футбольної ліги 
(ПФЛ) України запланований 
на початок лютого 2023 року. 
Змагання спрямовані на більш 
якісну підготовку команд до дру-
гої половини чемпіонату України.

Вінницький друголіговий клуб 
«Нива» вже заявився на зимовий 
Кубок ПФЛ.

— Він стартує п’ятого лютого, 
а фінішує у березні. Наші супер-
ники та їхня кількість у групах ще 
невідомі. На груповому етапі по-
ловину поєдинків проведемо у Ві-
нниці, іншу — в гостях, — сказав 
граючий президент «Ниви» Артур 
Загорулько.

Він повідомив, що у Кубку ПФЛ 
нивівці спробують піднятися яко-
мога вище.

— «Нива» завжди хоче боро-
тися за високі місця, і зимовий 
Кубок ПФЛ не є виключенням. 
Водночас він допомагатиме «втяг-
нутися» у сезон, — пояснив Артур 
Загорулько.

У «Ниви» у міжсезоння вже по-
чав оновлюватися ігровий склад. 
Наразі із клубом припинили 
співпрацю два футболісти.

— Це півзахисник Ігор Білик і 
захисник Микита Гаврик. Чекаємо 
кадрового підкріплення. Потен-
ційних новачків переглядатимемо 
в контрольних поєдинках, — про-
довжує Артур Загорулько.

Із відпустки «Нива» вийде 
20 січня. Тоді у Вінниці почнеть-
ся двотижневий тренувальний 
збір. Клуб планує 28 січня про-
вести контрольний поєдинок, 
але суперник вінничан поки що 
невідомий.

«нива» заявилася до кубка 
професіоналів

благодійний 
освітянський 
кубок
 У Кубку Вінниці з настіль-

ного тенісу серед освітян взя-
ли участь понад 50 учасників. 
Переможцем серед чоловіків 
став керівник гуртка ліцею 
№ 12 Максим Рубанов, серед 
жінок — вчителька фізичної 
культури ліцею № 6 Інна Бон-
дар. Їх нагородили грошовими 
преміями профспілки праців-
ників освіти та грамотами.

Також під час турніру зібра-
ли понад 12 тисяч гривень бла-
годійних пожертв (на підтрим-
ку ЗСУ). Ці кошти спрямують 
на закупівлю приладу нічного 
бачення для вінницьких бій-
ців, які воюють на Луганщині.

турнір серед 
наймолодших
 У Вінницькому міському 

палаці дітей та юнацтва розі-
грали відкритий кубок області 
з футзалу серед дітей, молод-
ших восьми років. Стартували 
п’ять колективів.

Усі команди-учасниці були 
нагороджені медалями та ди-
пломами. Призерами стали 
збірні Літинської ДЮСШ, 
«Темп» ВМПДЮ і ДЮСШ 
Гнівані. Вони отримали кубки.

не стало 
відомого 
тренера
 Четвертого січня на 80-у 

році життя відійшов у вічність 
Анатолій Чекушкін — майстер 
спорту з класичної боротьби. 
Як тренер у Могилеві-По-
дільському він виховав низку 
майстрів спорту, переможців і 
призерів змагань різних рівнів. 
Серед них Олександр Манде-
бура, Андрій Лістофоров, бра-
ти Петро і Валерій Бровки та 
багато інших.

Висловлюємо співчуття 
рідним і близьким Анатолія 
Чекушкіна.

КОрОТКО

ЄВгеНій михаЙлІв, RIA, (098)8591459

На стадіоні вінницького педко-
леджу минулого тижня розігрував-
ся новорічний Кубок із футболу. 
Там загалом грали вісім сильних 
команд. Змагання організувала об-
ласна Асоціація футболу за під-
тримки обласної Асоціації футзалу 
і мецената Ігоря Скоромного.

Умань У фІналІ
У своєму останньому матчі гру-

пи «Б» високий клас продемон-
струвала вінницька «Нива». Вона 
розгромила «Інтер-АТ» (Гавришів-
ка) — 6:0. П’ять м’ячів у цьому 
матчі провів граючий президент 
нивівців Артур Загорулько.

Для продовження боротьби 
за медалі «Ниві» було потрібно, 
щоб у заключному матчі групи 
«Базис» (Умань, Черкаська об-
ласть) втратив очки проти ФК 
«Гнівань». Але цього не трапи-
лося. Команда з Черкащини по-
стійно вела у рахунку, а суперник 
наздоганяв. Коли «Базис» вів 4:3, 
були очікування, що «Гнівань» має 
шанси на нічию. Втім, через «дір-
ки» в обороні на фініші поєдинку 
команда з Вінниччини пропустила 
одразу кілька м’ячів. Отже, 8:3.

— Наша команда була засно-
вана у 2014 році. Граємо у вищій 
лізі чемпіонату Черкаської облас-
ті. Через війну суттєво оновили 
склад, бо втратили дев’ять осно-
вних гравців. Прийшла перспек-
тивна молодь. Недарма «Базис» 
має свою дитячу школу, п’ять 
вікових груп, — сказав граючий 
тренер «Базису» Сергій Янчук.

Він подякував ЗСУ за можли-

вість грати в турнірах та органі-
заторам Кубка.

— Турнір у Вінниці високого 
рівня, причому гарно організо-
ваний, — додав Сергій Янчук.

непереможниЙ фк «яско»
У групі «А» всі матчі впевнено 

виграв ФК «ЯСКО». У стиковому 
поєдинку за третє місце «Аван-
гард» (Ладижин) переграв «Інтер-
АТ» (Гавришівка) — 3:1.

З аналогічним результатом 
на користь вінницького «ЯСКО» 
завершився фінальний поєдинок 
проти «Базиса». У першому тай-
мі вінничани відкрили рахунок, 
а в другому забили ще два м’ячі. 
Гостям вдалося провести лише гол 
престижу на останніх хвилинах.

— Наша перемога на турні-
рі є заслуженою, недарма ми 
мали потужний склад. На Куб-
ку за «ЯСКО» виступали п’ять 
гравців професіональних клубів: 
Максим Імереков («Зоря», Лу-
ганськ), Володимир Швець, Ілля 
Крупський (обидва — «Ворскла», 
Полтава), Владислав Погорєлов 
(«Шахтар», Донецьк) і Євгеній 
Костюк («Нива», Вінниця), — 
сказав тренер володарів Кубка 
Андрій Веретинський.

На урочистому закритті були 
присутні голова обласної Асоці-
ації футболу Ігор Гатауллін, голова 
обласної Асоціації футзалу Юрій 
Максименко, партнер змагання 
Ігор Скоромний і знаменитий екс-
футболіст збірної України Віталій 
Косовський.

Всі команди отримали пам’ятні 
грамоти і комплекти футбольних 
м’ячів, а учасники поєдинків 

зіркові футболісти 
боролися за кубок
рівень  Новорічні змагання у Вінниці 
зібрали гравців «Шахтаря», «Зорі», 
«Ворскли», «Металіста 1925» та інших 
елітних клубів. Перемогу здобув лідер 
обласного футболу «ЯСКО», який мав 
потужний склад

за медалі — набори подарунків 
до свят.

— За три дні турніру всі отри-
мали багато емоцій і радості. Дя-
кую спонсорам, які допомогли 
у його проведенні, — сказав Ігор 
Гатауллін.

— Фінал вийшов гарний, вдячні 
за це «Базису». У турнірі всі ко-
манди були сильними, тому зма-
гання вийшло цікавим, — сказав 
Ігор Скоромний.

— Новорічний Кубок тепер 
проводитиметься у ці ж терміни 
щороку. Всі учасники отримали 
багато задоволення і досвіду, адже 
в складі команд були гравці клубів 
Прем’єр-ліги України, — сказав 
Юрій Максименко.

зІрковІ виконавцІ
Були вручені не лише командні, 

але й індивідуальні призи провід-
ним футболістам команд-призерів. 
Найкращим гравцем турніру був 
визнаний «гірник» Владислав По-
горілий, який у складі «ЯСКО» 
провів у ворота суперників шість 
голів.

Також одним із лідерів чемпіо-
нів був Ілля Крупський. Він ви-
ступає за «Ворсклу» (Полтава), але 
ази футболу отримував у вінниць-
кій спортшколі Блохіна-Бєланова.

— У «Ворсклі» граю правим 

захисником, а на новорічному 
Кубку у Вінниці був крайнім на-
падником. Приїхав у відпустку 
до батьків і пристав на пропози-
цію «ЯСКО» зіграти на турнірі, — 
сказав Ілля Крупський. — Прагну з 
часом виграти чемпіонат України. 
«Ворскла» зараз на дев’ятому місці 
у Прем’єр-лізі, але ми ще маємо 
шанси на медалі.

ФК «Гнівань» показав на но-
ворічному Кубку цікаву гру, 
хоча й не зміг втрутитися у бо-
ротьбу за медалі. Найбільше 
запам’яталося те, що за цей ко-
лектив виступали зіркові футболіс-
ти. Зокрема, чемпіон світу серед 
молоді в складі збірної України 
U-20 (до 20 років) захисник львів-
ського «Руху», який грає на правах 
оренди за хмельницьке «Поділля» 
Олег Веремієнко. А також гравець 
клубу Прем’єр-ліги «Металіст 
1925» (Харків) Андрій Ременюк, 
колишній футболіст юнацьких 
збірних України.

— Я родом із Гнівані. Під час 
відпустки вирішив взяти участь 
у турнірі, підтримати за рідне 
місто. Граю у задоволення, бо 
це святкове змагання. За ФК 
«Гнівань» зіграв і мій друг Олег 
Веремієнко, якого я запрошую 
на новорічні турніри, — розповів 
Андрій Ременюк.

Випуск № 1 (1237)
Двоходові задачі‑мініатюри на кооперативний мат. Обов’язково в за‑
дачах такого жанру є ілюзорна гра (при першому ході білих)

задача № 2933–2936

м. пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2*

перевІрте розв'язок:
газета RIA № 52 від 28 грудня 2022 року

задача № 2933
1… Tc5 2. a6 Tc7x;
1. Kpa6! Cb4 2. Cb7 Ta5x.

задача № 2934
1… Td4 2. Kpe6 Td6x;
1… Th4 2. Kpg6 Th6x;
1. Kpg6! Tg4+ 2. Kph7 Tg7x.

задача № 2935
1… Kpb4 2. Cb1 T: a3x;
1. Tb3! Td1 2. Kpa3 Ta1x.

задача № 2936
1… Cg4 2. g1C! C: f3x;
1. Tf5! C: f5 2. g1‑C! Ce4x.

м. пархоменко

граючий президент «ниви» артур загорулько. 
Після половини сезону входить до чільної трійки бомбардирів 
групи «а» другої ліги чемпіонату України

«яско» виграв на турнірі всі матчі. Тож заслужено здобув 
новорічний Кубок
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анатолій Білий народився 
у Брацлаві 1 серпня 1972 року. 
Після школи поїхав навчатися 
у Куйбишевський авіаційний 
інститут на інженера електро‑
нно‑обчислювальних машин. Та 
згодом зрозумів, що це не його 
справа. Більше захоплювала 
гра у народному театрі, КВК, 
не розлучався з гітарою. Він по‑
їхав у москву і вступив до теа‑
трального училища імені Щепкі‑
на. Починав з Театру російської 
армії, коли проходив службу.
У 1998‑му став актором мос‑

ковського академічного те‑
атру імені Станіславського, 
а у 2003‑му його прийняли 
у колектив московського ху‑
дожнього театру імені Чехова. 
Через три роки після того при‑
своїли звання заслуженого ар‑
тиста росії.
Білий зіграв десятки ролей. Про 
них можна дізнатися з Вікіпе‑
дії. До речі, там сказано, що він 
змінив не тільки професію, а й 
прізвище. його справжнє пріз‑
вище — Вайсман, що у перекла‑
ді з німецької означає білий.

змінив професію і… прізвище

лайф

Під час нашої розмови автор 
звернув увагу на декілька цікавих 
публікацій. «Драйвовою родзин-
кою» одного з туристичних марш-
рутів він назвав підйом на щит 
пам’ятника «Батьківщина-мати» 
у Києві. Розповів про статую «За-
кохані ліхтарі» на Майдані Неза-
лежності, єдину у світі банкноту з 
написом на ідиш, перші подорожі 
туристів до Чорнобильської зони, 
будинок національного поета Із-
раїлю в Житомирі Хаїма Нахмана 

Бяліка, могилу Гершеле Остро-
полера в Меджибожі.

З-поміж безлічі світлин він 
зупинився на фото низки уні-
кальних людей єврейської на-
ціональності, які проживають 
чи проживали раніше у нашій 
державі.

Є також знімок дорогих йому 

«бомблять київ та інші міста. сволота».  
наш земляк звільнився з театру у москві

едвард Докс народився у Вінниці. 
разом із батьками проживав у бу‑
динку на вулиці Поліни Осипенко. 
Найближча школа до них — № 17, 
саме там навчався хлопець. Батьки 
працювали на підшипниковому за‑
воді. До речі, декілька років тому 
він привозив до Вінниці маму. Вона 
виявила бажання побувати тут.
Звичайно, жінка захотіла побачити 
завод, де трудилася не одне де‑
сятиліття.
— Краще б ми туди не їхали, — каже 
едвард. — Від руїн, що постали пе‑
ред очима, мамі зробилося зле.
його батьки виїхали в ізраїль, 
коли він навчався у дев’ятому 

класі. Співрозмовник зізнається, 
що дуже не хотів змінювати місце 
проживання. На той час мав багато 
друзів. Крім навчання, хлопці мали 
багато різних захоплень. Все було 
їм цікаво. і раптом треба було ви‑
їжджати…
Школу він уже закінчував в ізраї‑
лі. Там відслужив в армії, здобув 
вищу освіту на факультеті журна‑
лістики університету. Працював 
на радіо.
— Не повірите, весь час мені хо‑
тілося повернутися до Вінниці, — 
каже едвард. — і я зробив це. 
На початку 90‑х приїхав корес‑
пондентом від ізраїльського ра‑

діо. Дотепер зберігаю акредитацію 
обласної ради.
З часом перебрався до Києва. Пра‑
цювати у низці місцевих видань.
любив подорожувати Україною. 
Організовував екскурсії. Одним 
із маршрутів було рідне місто Ві‑
нниця.
Нині едвард Докс в ізраїлі. Каже, 
не минає дня, аби він не спілку‑
вався з кимось із Києва чи Вінниці. 
Публікує статті в ізраїльських ви‑
даннях про те, як наші військові 
протистоять окупантам, розповідає 
про волонтерів, залучає ізраїльтян 
до підтримки українців у нинішній 
непростий час.

дотепер любить вінницю

ВіКТОр скрипник, RIA, 
(067)1079091

Видання яскраво 
оформлене, текст 
супроводжується 
цікавими ілюстра-

ціями. Презентація відбувалася 
у Варшаві напередодні нового 
року під час україно-ізраїльського 
інноваційного форуму.

Участь у ній взяв Надзвичайний 
і Повноважний Посол Ізраїлю 
в Україні Михайло Бродський.

— «Український репортаж ів-
ритом», це результат мого осо-
бистого пізнання України упро-
довж тридцяти років, — каже 
Едвард Докс. — Хотілося, щоб 

більше ізраїльтян дізналися про 
прекрасну українську землю, її 
унікальні місця. Мова йде про 
тих, хто читає івритом.

Передмову написав радник 
Президента єврейської держави 
Шимона Переса — Іорам Дорі. 
Гортаючи сторінки, звертаєш 
увагу, що деякі тексти надруко-
вані українською й англійською 
мовами.

— Книжка івритська за зміс-
том та українська за формою, — 
говорить її автор. — Передмова 
та довідкові тексти українською 
та англійською мовами, підписи 
до світлин теж англійською. Це 
дає можливість привернути увагу 
ширшого кола читачів.

людей — бабусі й дідуся, які жили 
у містечку Джурин. Це їм при-
святив книгу вдячний внук. Бо 
їхня історія варта окремої книги. 
Про їх нелегку долю знято до-
кументальний фільм. Малою ди-
тиною разом із батьками бабусю 
депортували нацисти з Румунії, 
де вони на той час проживали. 
Після вигнання гітлерівців вони 
не мали можливості повернутися 
до рідних місць. Це дуже непро-
ста історія про те, як комуніс-
тичний режим розлучив маму з 
дитиною.

Едвард зберіг світлини типової 
єврейської забудови нашого міс-
та, зокрема на колишній вулиці 
Поліни Осипенко, яка нині нази-
вається Мури. Згадує про відомих 
на той час людей, які проживали 
у будинках на цій вулиці.

До збірки увійшла світлина 
Шаргородської синагоги, будів-
лі з незвичайною архітектурою. 

Вміщено фото легендарних Лейби 
і Сурки Дікерманів із Брацлава.

— Мій світ завалився, коли 
розпочалася війна, — говорить 
Едвард Докс. — Я не вірив, що 
це може статися. Все навкруги 
руйнувалося.

Ізраїльські читачі івритом ді-
знаються про трагедію 14 липня 
2022 року. Автор описав про об-
стріли російськими агресорами 
середмістя Вінниці. Про загиблих 
людей, серед яких була маленька 
дівчинка Ліза.

Співрозмовник вірить у нашу 
Перемогу. Автор нітрохи не сум-
нівається, що після вигнання оку-
пантів, до країни-переможця за-
хочуть приїжджати значно більше 
туристів, ніж це було до війни. 
Післявоєнний туризм стане ак-
тивнішим. Гостям потрібна буде 
інформація про нашу країну. 
Книга івритом для багатьох стане 
у нагоді.

написав книгу івритом про 
туристиЧні родзинки вінниці
праця земляка  Книга називається 
«Український репортаж івритом». 
Основний текст подано івритом. але є 
фрагменти українською та англійською 
мовами. Особливе місце у ній відведено 
Вінниці. і це не спроста, її автор — едвард 
Докс народився у нашому місті

«весь час мені 
хотілося повернутися 
до вінниці. і 
я зробив це. Приїхав 
кореспондентом від 
ізраїльського радіо»

ВіКТОр скрипник, RIA, (067)1079091

Анатолій Білий, заслужений 
артист росії, родом із Брацлава. 
Після обстрілу Вінниці 14 лип-
ня він залишив роботу у мос-
ковському художньому театрі, 
де працював 20 років і виїхав з 
росії. Напад на Україну відкрито 
засудив із перших днів війни. 
Тоді його накрила перша хви-
ля ненависті московитів, нині 
актора дістають знову.

Зараз Анатолій Білий у Лат-
вії. Принаймні про це свідчить 
його виступ на сцені одного з 
концертних залів у Ризі. Втім, 
на своїй сторінці у фейсбуці він 
не уточнює свого місця перебу-
вання. Зате московські пропа-
гандисти не випускають актора 
зі свого поля зору.

У Ризі свій виступ зі сцени 
Анатолій Білий розпочав сло-
вами: «Слава Україні!» Тим са-

мим вкотре підтримав українців 
у війні проти росіян. Це викли-
кало істерику серед російських 
пропагандистів. Вони почали 
принижувати здібності акто-
ра. Одразу опублікували відео 
початку цього виступу. Фразу 
«Слава Україні!» назвали бан-
дерівським лозунгом. На актора 
вилили чергове відро помий.

Білий залишив відомий театр 
після того, як 14 липня у Вінни-
ці загинули люди від російських 
ракетних обстрілів. Про це він 
відверто написав у фейсбуці. За-
судив війну у дописі і висловив 
своє ставлення до того, що від-
бувається.

Ось декілька фрагментів з того 
допису у перекладі на україн-
ську.

«Так, я пішов із театру і вза-
галі звідусіль, бо не можу на-
далі залишатися в країні, яка 
веде підлу, криваву, страшну 

війну, — пише Білий. — Не можу 
створювати вигляд, що нічого 
не відбувається. Не можу біль-
ше мовчати. Я висловив свою 
позицію на початку війни. Зро-
бив це у себе у соцмережах і 
на каналі «Дождь». Після цього 
на мене обрушилася така кіль-
кість зла і ненависті, що я все 
зрозумів — більшість zа… Тьми 
більше. Тьма рулить. І це гірка 
правда.

Думаю, що тьма, що прийшла 
на російську землю, це надовго. 
На мій вік точно вистачить.

Думаю, що ми в цій битві про-
грали. Ми — це культура, це 
ті, хто сподівався на демокра-
тичний розвиток країни. Нас 
мало. Нас можна легко стерти 
з лиця землі, з історії. В росії 
багато прекрасних людей, але 
тьми — більше».

Свій пост актор Білий писав 
14 липня.

перша книга івритом із розповіддю про вінницю вийшла 
завдяки едварду доксу. Він народився у Вінниці, виїхав 
до ізраїлю разом із батьками, коли вчився у дев’ятому класі

«Сьогодні зранку ракета упала 
на Вінницю, — читаємо далі. — 
Загинули дорослі і діти, я на-
родився у Вінницькій області. 
З 24 лютого у мене всереди-
ні великий камінь, він тисне 

на серце і воно болить кожен 
день. Ні — війні!

На сторінці у фейсбуці Анато-
лія Білого серед дописів є одна 
коротка фраза «Бомблять Київ 
та інші міста. Сволота!»
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в дитинстві майбутній музикант 
проявляв організаторські здібності, 
ще школярем почав організовувати 
у Львові вертепи.

перШиЙ сценарІЙ вертепУ
— Свідомо я вже пам’ятаю ак-

тивне Різдво десь, напевно, з класу 
третього. Це середина 70-х років — 
«махровий застой». А у четвертому 
класі я навіть написав сценарій 

вертепу, — згадує Ярослав Ну-
дик. — Що наші люди ходили з 
вертепом, я знав від батька. З під-
валин пам’яті він згадував слова, 
розповідав мені віршовані тексти. 
Пізніше я це все доповнював, 
збирав по сусідах та родині і на-
збирав на цілий сценарій. Перша 
моя роль у вертепі — я грав єв-
рея Мошка. Де було взяти у 70-х 
ярмулку?! Тож я взяв парадний 

ВалеНТиНа кирильчУк, RIA, 
(096)3145155

Щороку народна артистка 
України, на піснях якої вирос-
ло не одне покоління, відкриває 
красу коляди, постійно записує 
нові сучасні колядки та проводить 
великі різдвяні концерти. Зокрема, 
вже скоро, 23 січня, Оксана Біло-
зір вразить Вінницю своєю новою 
концертною програмою «Різдво 
в колі друзів». До приїзду співач-
ки-легенди — цікава історія, як 
навіть у часи радянських заборон 
артистці вдавалося співати коляд-
ки для великої аудиторії.

— Я завжди дуже тягнулась 
до наших обрядових пісень. Якщо 
переглянути всі наші «Ватрівські» 
фільми, побачите, що там було 
дуже багато українських народ-
них пісень. Це, фактично, пісні, 
з яких я починала творчість. По-

тім вже Ігор Білозір почав писати 
композиції, які також базувались 
на фольклорі. Тому мені завжди 
хотілось це популяризувати, — 
розказує Оксана Білозір. — Коли 
у радянському союзі співали 
«Добрий вечір тобі», «Рік новий 
народився» і таке інше, я зна-
ла, що існує багато колядок, які 
ніхто не виконував. Ми у Львові 
все ж колядували, скільки себе 
пам’ятаю. У нас були вертепи, які 
радянська влада забороняла, скла-
дала списки учасників, у школі 
зачитували, хто колядував, а хто 
ходив на гаївки. Я завжди була 
у тих списках…

— Наприкінці 80-х років, десь 
у 1986–1987 роках, ми почали 
піднімати старі колядки. Тоді 
я зробила цілий диск і мені дуже 
хотілось, щоб вони десь прозву-
чали, — згадує Оксана Білозір. — 
Я тоді вела пісенний вернісаж, 

оксана білозір у 80-х колядки співала в антракті,  
бо в концерт вносити не дозволяли

Без пісень «Піккардійської Тер‑
ції» зимові свята в Україні важко 
уявити! «Піккардійці» створили 
найкращі кавери українських ко‑
лядок та щедрівок і багато україн‑
ців саме у виконанні легендарної 
вокальної формації вперше почу‑
ли багато неповторних святкових 
пісень.
— Початок нового року — дуже 
гарний час. Час початку чогось 
нового, нових мрій і кроків для 
їхнього втілення, надій, бажань 
і звершень, — каже художній 
керівник «Терції» Володимир 
Якимець. — а коляда — це те, що 
робить наш світ і всіх нас кращи‑
ми! Це те, що здатне зарядити нас 

світлом і добром на рік наперед.
Почути наживо найпрекрасніші 
давні і сучасні колядки та щедрів‑
ки, а також всі улюблені пісні, які 
«Піккардійська Терція» створила 
за 30 років на сцені, вінничани 
зможуть у вівторок, 17 січня, 
о 19.00 у театрі ім. Садовського 
на «Чарівному різдвяному кон‑
церті».
— Життя не зупинити! Тради‑
ції не знищити! Продовжуємо 
жити, творити, співати, коля‑
дувати. Не втрачаємо здатності 
радіти життю! Запрошуємо щиро 
всіх 17 січня на Коляду із «Терці‑
єю», — кажуть «піккардійці». — Бу‑
демо раді побачити вас, шановні 

вінничани, у цей час, адже ми 
маємо підтримати один одного, 
маємо бути сильними. Зараз від 
кожного з нас залежить перемо‑
га України і допомога армії. Для 
цього завжди душу треба тримати 
світлою, а серце відкритим. Ми 
спробуємо вам у цьому допомог‑
ти, адже різдво — це свято, коли 
мрії збуваються! Давайте дамо 
один одному трішки добра, світла 
та надії!
Квитки на вінницький концерт 
«Піккардійської Терції» можна 
придбати на сайті afisha.vn.ua та 
у всіх касах міста. Частина коштів 
від продажу квитків буде переда‑
на на підтримку воїнів ЗСУ.

«чарівним різдвяним концертом» вразять вінницю 17 січня

ВалеНТиНа кирильчУк, 
RIA, (096)3145155

Ярослав Нудик 
народився у Львові 
в родині, де попри 
радянські заборони 

збереглися українські традиції. Со-
ліст «Піккардійської Терції» розпо-
відає, що у їхньому домі постійно 
говорили про Україну, її минуле, 
сучасне і майбутнє.

— Ввечері ми сідали з батьком 

на кухні і він розповідав мені чи 
не всю підпільну історію Украї-
ни. Історія була хобі мого тата, він 
товаришував з істориками. Вони 
нерідко приходили до нас додо-
му, мама заварювала їм чайничок 
кави, сідали і говорили: хто що 
нового почув, наприклад, через 
радіо «Свобода». Мене, малого, з 
кухні ніхто не виганяв.

Саме від батька Ярослав Нудик 
і дізнався про давні різдвяні тра-
диції українців. А оскільки вже 

татів капелюх, випростав його та 
й відрізав верхню частину. Довго 
милувався на себе в дзеркало, яка 
ярмулка класна вийшла! Чорна-
чорна! Ну, думаю, не треба розпо-
відати, на які бублики я отримав 
від батька пізніше… Але і на тому 
не закінчився мій перший вертеп. 
Мені ще й дісталося за нову капу, 
яку нам вислала тітка з Канади. 
Це була японська, дуже гарна 
велюрова капа — величезне па-
радне простирадло, яким тільки 
на Великдень застилали диван. 
Цю капу я дав Іродові на плащ — 
мені чогось здалося, що Ірод у нас 
має буде багатим. А хлопці тоді 
курили, звичайно, тож у під’їзді 
товариш цю капу пропалив. Впав 
попіл і така дюра вийшла! Так що 
й за ту капу дістав…

про мІлІцеЙськІ патрУлІ І 
реакцІю схІднякІв

Щодо заборон, розповідає Слав-
ко Нудик, за часів його дитинства 
були міліцейські патрулі, які мали 
реагувати на кожне колядування.

— Переважно у нас міліцейські 
патрулі були із хлопців з села, 
то у більшості вони закривали 
очі на ці речі. Та були зарази, які 
хотіли вислужитися, то ті сми-
кали. Бувало, виходимо з хати із 
вертепом, а міліція вже нас че-
кає, — розповідає співак. — Бага-

то що залежало, звісно, від того, 
до кого ми зайшли колядувати. 
Пам’ятаю, як зараз: ми зайшли 
до одного чоловіка, не знали, хто 
він, а потім з’ясувалося, що він був 
начальником ресторанних трестів. 
Уявляєте собі: такий великий тор-
гаш! То він вийшов перед нами, 
поговорив з тими міліціонерами і 
вони лишили нас у спокої.

А був випадок, пригадує співак, 
як гості зі сходу України вертеп 
сприйняли за цирк.

— Були у нас російськомовні 
сусіди — із «освободітєлеєй» так 
званих. І була у нас така Анна За-
харовна. Вона не була москвиха, 
але говорила російською, бо родом 
зі сходу. Вона нас чекала на кожне 
Різдво! Якось до неї приїхали гості, 
і вона їм каже: «От зараз хлопці 
зайдуть! Я вже на них чекаю!» І 
дуже сподобалась інтерпретація 
одного з гостей, який сказав: «Ой, 
цирк! Ето так інтересно!» (смієть-
ся) А ще, пригадую, ми випад-
ково зайшли до нашої вчительки 
географії. Не знали, що вона там 
живе, відкриваються двері — і 
гоп — Любов Дмитрівна. Вона 
на нас дивиться, ми — на неї. 
Розгубилися… Та вона нас двох 
за руку взяла й затягнула до хати, 
каже: «Прийшли, то колядуйте!» 
І мене так вразило, що дивлюся, 
а в неї у хаті образ висить…

заборонене різдво:  
історія від славка нудика
інтерв’ю  його дитинство пройшло 
за радянської дійсності, але — з 
українськими традиціями і шаною 
до історії, яку свято зберігали в родині. 
Соліст легендарної вокальної формації 
«Піккардійська Терція» Ярослав Нудик 
вже у четвертому класі написав сценарій 
першого вертепу, робив ярмулку з 
татового капелюха та колядував із 
друзями попри офіційну заборону і 
міліцейські патрулі

«Були зарази, які 
хотіли вислужитися, 
то ті смикали. Бувало, 
виходимо з хати із 
вертепом, а міліція 
вже нас чекає»

який проходив щороку у січні. 
Це був мистецький форум, у яко-
му брали участь співаки, поети 
та композитори. Все відбувалось 
у Палаці «Україна» протягом 
3–4 днів. А це ж січень, пора 
коляди і в мене душа «рветься»! 
Я звернулась до заступника міні-
стра Будзишина з проханням до-
зволити мені заколядувати. Кажу: 
«Це ж коляда, це ж нормально. 
У Львові вже й фільми про мене 
знімають і я там колядую вже кіль-
ка років, а в Києві — ніяк!» Він 
почав відмовлятись, посилаючись 
на те, що програма вже затвер-
джена. Я попросила його, щоб він 
щось придумав і єдине, що він міг 
дозволити, — це щоб я співала ко-
лядки під час перерви, яка триває 
30 хвилин. Тому, коли працювали 
буфети, я могла колядувати. Як 
тільки розпочалась перерва, я по-
бігла за куліси, одягла національ-

ний одяг, який тоді було важко 
дістати і ми все вишивали самі, 
й вийшла на сцену. Люди ходять 
туди-сюди, а я починаю колядува-
ти. Ніхто не розуміє, що робить-
ся, світло на сцені гасне під час 
антракту, але на мене спрямували 
два прожектори, щоб було видно, 
що там хтось стоїть. Усі режисери 
і «світлячки» підтримали, бо пова-
жали мене і хотіли коляди. Це був 
шалений виклик для тогочасного 
Києва… Я так колядувала усі дні 
вернісажу і мені так і не дозволили 
внести це у програму: ні в кінці 
концерту, ні на початку.

Нещодавно Оксана Білозір 
представила шість яскравих ко-
лядок, які виконала разом із во-
кальним ансамблем «Острів ди-
тинства».

— 2022-й рік став найскладні-
шим випробуванням за всі роки 
Незалежності, а нинішнє Різдво — 

першим, і, сподіваємося, останнім, 
воєнним Різдвом в Україні ХХІ 
століття. Але ми віримо, що ново-
народжений Ісус розвіє темряву, 
яка напала на наші міста і села, 
думки й серця, — каже Оксана Бі-
лозір. — Хай святкування цьогоріч 
набагато скромніші і мають при-
смак гіркоти, але жодному воро-
гові не під силу знищити радість 
Різдва. Нехай колядки і щедрівки 
лунають в оселях, допомагаючи 
створити атмосферу справжньо-
го свята! Це наші традиції. І ми 
не маємо права забувати їх!

Приходьте насолодитися най-
кращими колядками та народни-
ми українськими піснями у ви-
конанні Оксани Білозір 23 січня 
о 19.00 у театрі ім. Садовського. 
Великий святковий концерт «Різд-
во в колі друзів» буде незабутнім! 
Квитки купуйте на сайті afisha.
vn.ua та у касах міста.

ярославу нудику з різдвяних спогадів дитинства особливо 
запам’ятався один випадок. Коли російськомовні гості зі 
сходу України, вертеп і колядників сприйняли… за «цирк»
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(097)1448132

Час і люди ство-
рюють нові традиції 
святкування Різдва, 
однак так важливо 

зберігати звичаї предків. Ми за-
вітали у Вінницький обласний 
краєзнавчий музей на експозицію 
«Подільський Святвечір». По-
спілкувавшись із завідувачкою 
відділення давньої історії Іри-
ною Кошевіцькою, дізналися 
особливості святкування Різдва 
на Поділлі.

— Цю виставку ми робили 
до зимових свят, і тут у нас про-
водиться тематична екскурсія. 
Цикл зимових свят починаєть-
ся у нас 4 грудня і закінчується 
на Водохреще, — каже спеціа-
лістка. — Головний акцент — це, 
звичайно, Святвечір. Різдво у на-
ших предків завжди було одним 
із головних свят.

Дізнатися ще більше ціка-
вих деталей про Подільський 
Святвечір ви можете до 12 лю-
того у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї. Реєстрацію 
на тематичні екскурсії проводять 
за телефоном: 068 725 49 57 (дзвін-
ки приймаються з 10.00 до 17.00). 
Вартість: для дітей та студен-
тів — 30 гривень, для дорос-
лих — 50 гривень (включаючи 
екскурсійне обслуговування).

Зайшовши в академічну залу 
музею, ви побачите інсталяцію 

Подільського Святвечора.
— Одним із головних символів 

Різдва був дідух — це своєрідна 
ялинка. Він робився з останнього 
снопа пшениці. І ставили його 
на покутті під іконами. Такі діду-
хи, як зараз виготовляють, вони 
дуже гарні, з квітами та різними 
хитросплетіннями. А раніше, як 
правило, вони були просто зви-
чайним сніпком, — розповідає 
Ірина Кошевіцька. — Хоч ді-
дух — це наша своєрідна ялинка, 
але не можна сказати, що наші 
предки ялинки не ставили. На-

приклад, ще у 18-19 століттях 
було поширено у селі ставити 
ялинку. Однак її прикрашали 
іграшками із соломи, яблуками, 
горіхами. Для міщан, звісно, були 
характерні іграшки, виготовлені 
зі скла.

Як розповідає експертка, ялин-
ка вперше з’явилася у Європі, 
традиція прикрашати ялинку 
масово поширилася в середині 
19 століття. Наші міщани також 
переймали все західноєвропей-
ське, і прикрашали ялинку, як 
правило, до Різдва. Однак із при-

застелялася скатерка.
По кутках столу ставили зуб-

чики часнику, як захист від злих 
сил. По центру головна страва — 
кутя. Як правило, кутю перший 
пробував господар, а далі вже всі 
інші члени родини.

— Була традиція класти три 
хліба на стіл. І, звісно, свічка. 
Господині, крім того, випіка-
ли ще різні калачі, — пояснює 

жінка. — Щодо 12 страв, то свої 
відмінності у меню були навіть 
у кожному селі. Основні стра-
ви — це голубці з пшоном, ва-
реники різноманітні з вишнями, 
грибами, капустою, картоплею. 
Готували квасолю, буряк, рибу та 
варили узвар. Коли вечеря була 
приготована, то родина одяга-
ла свій найкращий одяг і сідали 
за стіл.

з павуками та дідухами. як наші  
предки святкували святвеЧір
наше минуле  Цьогоріч єпархіям 
вже дозволили відзначити різдво 
25 грудня, але ще чимало жителів 
Вінниці продовжували святкувати 7 січня. 
історикиня розповіла нам про перебіг 
святкування різдва на Поділлі у давнину. 
Які особливі звичаї мали наші предки?

Такі дідухи, як зараз 
виготовляють з 
квітами та різними 
хитросплетіннями. 
а раніше вони були 
звичайним сніпком

ходом більшовиків, які забороня-
ли церкву, наші предки пов’язали 
встановлення ялинки до Нового 
року. Оскільки Новий рік — це 
не релігійне свято.

— Будемо сподіватися, що на-
далі це зміниться, — каже вона. — 
Наші предки майстрували також 
різдвяні зірки, які символізували 
Вифлеємську зірку. Несучи цей 
атрибут, колядники проводили 
цілі театральні дійства.

Щодо прикрашання домівки 
до Різдва, то наші предки робили 
солом’яні «павуки».

— «Павуки» — це своєрід-
ні обереги. Ними прикрашали 
домівку не лише на Різдво, а й 
повсякчас, бо вважали, що вони 
захищають від різного зла, — про-
довжує Ірина. — Солому викорис-
товували не лише для створення 
«павуків», її також клали під стіл. 
Туди ж клали горіхи та яблука, і 
обов’язково якесь знаряддя праці 
з металу. Це робили для того, 
щоб земля у новому році була 
родючою і обдаровувала госпо-
дарів своїми щедротами. Солома 
клалася також і на стіл, а зверху 

працівниця музею Ірина кошевіцька каже, що для наших предків різдво було одним з 
найважливіших днів у році. господарі дому ретельно готувалися до Святвечора: готували 12 
страв, прибирали домівку, обирали свій найкращий одяг

дідух — це наша своєрідна ялинка. його треба робити лише 
з останнього снопа пшениці
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ТеаТр СадовСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

Це і є любов!?
Мала сцена. Трагіфарс у стилі танго
11.01, поч. о 17.30
красуня та Чудовисько
Казка-мюзикл
12.01, поч. о 12.00
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
12.01, поч. о 17.30
У неділю рано зілля копала
Романтична драма
13.01, поч. о 17.30
русалонька
Музична казка
14.01, поч. о 12.00
Чай з м’ятою чи з лимоном?
Коли щось пішло не так
14.01, поч. о 17.30
дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
24.01, поч. о 17.30
ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
25.01, поч. о 17.30
Біла ворона
Рок-опера
26.01, поч. о 17.30
За двома зайцями
Музична комедія
27.01, поч. о 17.30
Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих
28.01, поч. о 17.30
Бал негідників
Детективна комедія
31.01, поч. о 17.30

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

лисичка-Сестричка та вовк-Панібрат
Комедія за мотивами української казки
14.01, поч. об 11.00 та 13.00
Бука
лялькове естрадно-циркове шоу
15.01, поч. об 11.00 та 13.00
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Чоловік на ім’я отто
Комедія. 11.01, поч. о 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050

М3 гаН
Трилер. 11.01, поч. о 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
операція «Фортуна»: Мистецтво 
перемоги
Екшн. 11.01, поч. об 11.30, 13.50, 17.00, 19.20, 21.40
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
Щедрик
Історична драма. 11.01, поч. о 10.20, 12.40, 14.40
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
дивовижний Моріс
Анімація. 11.01, поч. о 12.10
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
Сусідка
Комедія. 11.01, поч. о 12.40, 21.40
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація
11.01, поч. о 10.00, 11.50, 14.10, 16.10, 18.20
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
аватар: шлях води
Фентезі. 11.01, поч. о 10.40, 11.40, 14.20, 15.20, 
16.20, 18.00, 19.00, 20.00
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
Тигр і я
Пригоди. 11.01, поч. о 9.40
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
Шампанського
Комедія. 11.01, поч. о 9.20
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050
Моя незграбна фея
Анімація. 11.01, поч. о 10.00
З 12.01 довідка за тел. (096)00035050

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

Щедрик
Історична драма. 11.01, поч. о 18.30
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 11.01, поч. о 13.20
Сусідка
Комедія. 11.01, поч. о 16.50
дивовижний Моріс
Анімація. 11.01, поч. о 10.00, 11.40, 15.10
12.01–18.01, поч. о 10.00, 12.00
Пригоди Тедді
Пригоди. 12.01–18.01, поч. о 14.00, 16.00
Чоловік на ім’я отто
Комедія. 12.01–18.01, поч. о 18.00

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

Чоловік на ім’я отто
Комедія. 11.01, поч. о 19.00
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
операція «Фортуна»: мистецтво перемоги
Екшн. 11.01, поч. о 10.15, 12.40, 15.00, 17.20, 
18.20, 19.40
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
М3 гаН
Трилер. 11.01, поч. о 10.30, 20.40
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
аватар: шлях води
Фентезі. 11.01, поч. об 11.10, 12.00, 12.30, 13.40, 
14.40, 14.50, 15.40, 16.10, 17.15, 18.40, 19.15, 19.45
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 11.01, поч. о 10.10, 12.10
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
Сусідка
Комедія. 11.01, поч. о 20.45
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
дивовижний Моріс
Анімація. 11.01, поч. о 10.10, 12.50, 14.10
З 12.01 довідка за тел. 0800308111
Тигр і я
Пригоди. 11.01, поч. о 10.45
З 12.01 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.

Єгор грушин  
6 лютого у вінниці
Найяскравіший неокласич-
ний композитор України та 
піаніст-віртуоз Єгор Грушин 
6 лютого о 19.00 у театрі ім. 
Садовського з концертом-

презентацією нового альбому «InTime» у супроводі 
струнних! Величезна кількість прем’єр і особлива 
атмосфера! На концерті Єгора Грушина ви зможете 
відпочити, розслабитись, забути про всі проблеми, 
заплющити очі і насолоджуватись дивовижними 
гармоніями, які часто асоціюють із «бальзамом для 
душі». Єгор Грушин проживає кожну ноту із витон-
ченим смаком, легкістю та щирістю! Його чаруючу 
і надихаючу музику часто називають саундтреко-
вою. Вона дарує дійсно незабутні емоції! Квитки від 
230 до 530 грн. Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у ка-
сах у театрі, філармонії, готелі «Франція», «Артинов», 
CHERDAK, Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

Концерти театр

виставКи
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

вінницький обласний художній музей
Вінницький обласний художній музей — розташо-
ваний на території архітектурного комплексу XVII 
століття «Мури». У фондах музею - понад 11000 
виняткових творів мистецтва, які охоплюють понад 
чотири століття.
Основу колекції музею було закладено понад 100 
років тому - у 1918-1919 роках. З того часу музей 
поповнюється раритетними експонатами вищого 
ґатунку, які вразять кожного.
Приходьте за адресою: вул. Соборна, 21.
Час роботи: у будні - з 9.00 до 17.30, у вихідні – з 
10.00 до 17.00.
Вхідний квиток: для дорослих – 40 грн, для учнів та 
студентів – 20 грн.
Додатково можна замовити захоплюючі екскурсійні 
лекції.
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***
— Дорога, давай обнулимо наші 
стосунки!
— Забудемо всі образи і минуле?
— Забудемо, що знаємо одне 
одного.

***
— Отче, я хочу посповідатися.
— П’єте?
— П’ю. але може спочатку 
посповідаєте мене?

***
— Мамо, а як це — мати кращу 
дочку в світі?
— Не знаю, запитай у бабусі.

***
— Милий, принеси каву.
— а по‑хорошому попросити 
не можеш?
— Милий, принеси каву по‑
хорошому…

***
Батько миє посуд… Маленький син 
питає:
— Тату, а скільки вже років ти 
працюєш у мами?

***
Справжній джентльмен той, який 
виходить з машини і каже:
— Кохана, ти ідеально 
припаркувалася, а цей «лексус» 
вже був пом’ятий, і кіт вже був 
дохлий, та й ялинка тут до біса 
не потрібна була.

***
Народна прикмета: Якщо людина 
відсутня в інтернеті — значить 
сапає город.

***
росія — як мій телефон. Постійно 
недостатньо місця, бо пам’ять 
заср@на незрозуміло чим.

***
— Слухай, а де починається росія?
— Там, де закінчується асфальт.

***
1993 рік: вимикайте світло, 
колядники йдуть!
2023: вимикайте генератор, 
колядники йдуть!)

***
— готові кілька разів на тиждень 
ходити до церкви?
— Так.
— Добре, ви прийняті в СБУ.

***
летить шахед на Київ, а назустріч 
йому український дрон енгельс. 
Привіталися, український дрон 
каже, мовляв, куди поспішати, 
ніч навколо, давай за Новий рік 
вип’ємо. Випили. Потім давай за 
зустріч. Потім за здоров’я. Потім 
на доріжку. Шахед піднімається 
і каже: — Ой, щось мені вже 
недобре. а український дрон бере 

його під руку і каже: — Нічого, 
полетіли, я тебе додому проведу.

***
— галю! Знаєш у чому схожість 
орків і бджіл?
— Ну?
— Мертві бджоли не гудуть.

***
Малята, нумо відгадаємо загадку:
Що там у дворі гарчить,
Ніби пес кудлатий.
Не собака, не шахід,
Що це?
(Малята хором):
ге‑не‑ра‑тор!

***
Вступив у клуб анонімних 
алкоголіків. Вже третій день п’ю і 
навіть не знаю з ким…

***
— галю, знову твій поп‑корн не 
посолений!
— То пінопласт, ти худобо п’яна!

***
У червні +12, у вересні +12, 
в січні +12... Ну хоч якась 
стабільність!

***
Дієтологи: якщо перед сном 
хочеться їсти — обдуріть шлунок, 
з’їжте яблучко.
Шлунок: ок, я розім’явся, неси 
вареники.

***
Обожнюю, коли українці з 
наголосом говорять: Шановний! 
Бо це означає, що зовсім ви не 
шановний, і зараз буде скандал!))

***
Чоловік приходить на фірму 
влаштовуватися на роботу. У нього 
запитують:
— Скільки знаєте мов?
— Три.
— а які?
— Українська, англійська, 
французька.
— Ну скажіть що‑небудь 
англійською.
— Gutten tag.
— Це ж німецька!
— Ну, значить чотири…

***
— Коханий, чому ти ніколи 
не називаєш мене лагідними 
словами?
— Це якими ж?
— Ну, там зая... бусічка...
— ех, заябусічка ти моя!

***
— Куме, і давно ти носиш бікіні?
— З того часу, як дружина знайшла 
їх в машині і я сказав, що то мої…

***
У щасливій сім’ї чоловік приймає 
рішення, а жінка говорить, які.

Анекдоти
овен 
Цей тиждень сприяє цікавим 
знайомствам, захоплюю‑
чим відкриттям і плідному 
співробітництву. Старші 
родичі можуть стати дже‑
релом дуже цінних порад. 
Виявіть активність у робочих 
питаннях та лояльність до 
начальства. 
 
телець 
реалізація намічених планів 
пройде набагато ефективні‑
ше, якщо ви використовуєте 
свої ділові зв’язки. Цього 
тижня варто зайнятися під‑
вищенням свого інтелекту‑
ального рівня.

близнюки 
Цього тижня все вам вда‑
ватиметься, бажання легко 
виконаються, від роботи 
ви отримаєте справжнє 
задоволення. Не виключені 
зміни в житті та оточенні, 
які підуть вам на користь та 
дозволять реалізувати давно 
намічені цілі.

рак 
Можна буде багато чого 
встигнути зробити. а, якщо 
пощастить, є шанс навіть 
просунутися кар’єрними 
сходами. Будуть успішні 
проєкти, пов’язані з мисте‑
цтвом та медициною.

лев 
Цього тижня багато до‑
ведеться починати спочатку, 
з чистого аркуша, причому 
краще розраховувати тільки 
на свої сили. робота, по‑
будована за індивідуальним 
планом, буде успішною та 
принесе відчутні плоди. 

дІва 
Цього тижня поспішайте ді‑
знаватися про нове, більше 
читайте і знайомтеся з людь‑
ми. Важлива інформація або 
новина здалеку, вплине на 
ваше життя. Вважливі спокій 
і впевненість у собі, це най‑
кращий вихід у ситуації.

терези 
Зірки радять використовува‑
ти свою чарівність та дипло‑
матичні здібності. Промахи 
на роботі залишаться без 
наслідків. Порадуйте себе 
новими враженнями, проте 
захистіться від непотрібних 
контактів.

скорпІон 
Цього тижня варто діяти рі‑
шуче, втілюючи у життя свої 
плани та задуми. Ви зрозу‑
мієте, що можете багато чого 
змінити і не потрібно пливти 
за течією. Ви успішно впора‑
єтеся з багатьма складними 
завданнями.

стрІлець 
Цей тиждень обіцяє багато 
роботи. Вам знадобиться 
терпіння і об’єктивність по 
відношенню до себе для ви‑
правлення дрібних неточнос‑
тей. У деяких ситуаціях успіху 
сприяє наступальна тактика, 
тільки не перестарайтеся.

козерІг 
Будьте мудрішими і роз‑
важливішими, якщо ви 
поступитеся лідируючою 
роллю колезі по роботі, ви 
від цього тільки виграєте. 
Перевіряйте на надійність 
нових партнерів у роботі та в 
коханні, але робіть це непо‑
мітно та делікатно. 
 
водолІЙ 
Сприятливий час зміни в 
особистому житті, також ви 
можете знайти нову роботу. 
Вам знадобиться вся ваша 
ініціативність та рішучість 
для впровадження в життя 
нових передових технологій. 

риби 
Складнощі залишаться в ми‑
нулому, справ стане менше, 
але сил, найімовірніше, все 
одно не вистачатиме. Якщо 
ви схильні до ризикованих 
дій, то можете заздалегідь 
приготуватися до поразки. 

Гороскоп
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