
План відбудови Площі Перемоги
долучайтеся до обговорення
Із громадою хочуть 
обговорити проєкт 
плану території між 
«Ювілейним» та 
музеєм Коцюбинського

На перспективу 
ця місцевість може 
зазнати ряд змін: 
трамвай поїде 
посередині проспекту, 
Будинок офіцерів 
та «Ювілейний» 
відбудують, а під 
площею Перемоги 
створять підземний 
паркінг

Що цікавого є 
в проєкті містобудівної 
документації?

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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ІсторІя розвІдника
Володимир родом із 
Вінниччини, перше бойове 
хрещення і важке поранення 
військовий отримав ще в 2014. 
На лікування пішов майже 
рік. Та бажання повернутися 
до своїх побратимів виявилось 
сильнішим

УсІ тонкІ пакети пІд 
забороною
Із 1 січня тонкі поліетиленові 
пакети мали зникнути з 
магазинів. Ми побували 
у кількох мережах 
супермаркетів у Вінниці та 
дізналися, чи дотримуються там 
нововведень с. 15с. 10
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ХочуТь заПусТиТи рІчКоВий ТраМВай с.2

стУденти роблять 
повербанки с.7
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банкомат без стрУмУ. 
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Про фемінітиви
Скандал із посолкою вкотре 

підняв тему фемінітивів і знов 
мережею несеться «не дозво-
лимо калічити нашу мову». 
Сама незручність і незвич-
ність для вашого вуха слова 
«посолка» яскраво натякає 
на те, що всю історію люд-
ства, відколи існують дипло-
матичні зв’язки — послами 
призначали чоловіків і тому 
потреби у слові «посолка» 
не було. І в цьому, власне, і 
дискримінація. А фемінітив 
з’явився як наслідок. Як до-
тепер нема потреби у слові 
пасторка чи священниця. Бо 
не існує жінок на цих посадах. 
Цікаво, чому? Жінки не вмі-
ють проповідувати чи менше 
вірять у бога? Церква як но-
сійка застарілих традицій дає 
чудесну можливість вивчати 
ці явища. Адже існує монах і 
монашка, і називати монашку 
монахом безглуздо, чи не так?

Власне, поява жінок у но-
вих професіях, а також на-
явність родів, які існують 
в українській мові — зумов-
люють появу фемінітивів. 
Такий самий процес, до речі, 
історично траплявся і з чоло-
вічими професіями на тради-
ційних жіночих ролях. Примі-
ром, сестри милосердя транс-
формувались у відому нам 
професію медсестри, і коли 
у тій професії з’явились чо-
ловіки — то вони не захотіли, 
щоб їх називали медсестрами 
і стали медбратами.

Окрім того, не забувай-
те про вектор ініціативи 
вживання фемінітивів — їх 
не нав’язують, а ними само-
називаються і закликають 
називати себе так само ін-
шим людям. Якщо вам біль-
ше подобається слово «по-
сол» — то ви вживаєте при 
описі його, але якщо жінка, 
котра виконує роль посла, 
хоче, щоб на її візитці писало 
«посолка» чи так її титрували 
на телевізійному інтерв’ю — 
то це також нормально.

Фемінітиви не калічать 
мову, а збагачують. Окрім 
первинної вужчої їх функ-
ції — виправляти гендерний 
дисбаланс у професіях та со-
ціумі загалом. І якщо з дру-
гим ви можете бути незгідні 
хоч сто разів, то мати щось 
проти збагачення, гнучкості 
і універсальності української 
мови — це, як мінімум, дивно.

думкА

ми запитали вІнничан які переваги та недоліки життя у місті над бугом можете назвати?

НовиНи

блогер

Володимир  
ГеВко

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

На перспективу 
в місті хочуть за-
пустити річковий 

транспорт. У попередньо озву-
чених намірах влади, він може 
функціонувати не тільки як роз-
вага для туристів, а як ще один 
повноцінний вид громадського 
транспорту. Але перед усім цим 
мерія хоче отримати базу для об-
слуговування катерів.

для чого нам пристань
Наприкінці 2022 року міська 

влада ухвалила рішення «Про 
прийняття у комунальну влас-
ність об’єктів нерухомого майна 
на вулиці Миколи Оводова, 64». 
За цією адресою знаходиться 
річкова пристань «Вінниця».

З документа № 2921 від 
29 грудня 2022 року дізналися, 
що мерія звернулася до органів 
держвлади, щоб ті безоплатно 
передали усі об’єкти на приста-
ні (адмінбудівлі, навіс, майстер-
ня, причал) у власність громади.

Щоб що? Відповідь на це пи-
тання також дають в рішенні: 
в разі позитивного рішення 
про безоплатну передачу бу-
дуть використовувати майно 
пристані за цільовим призна-
ченням («Для обслуговування 
водного транспорту»), із заборо-
ною на відчуження в приватну 
власність.

бУдІвництво бУде пІсля 
перемоги

Далі більше. У ProZorro ми зна-
йшли закупівлі на розробку про-
єктно-кошторисної документації 
для капремонту декількох місць 
зупинки річкового транспорту 
у Вінниці.

Серед них є вже вище згада-
на річкова пристань «Вінниця» 
(Оводова, 64) А також:

 зупинка в районі вулиці На-
гірної;
 зупинка біля вулиці Родіона 

Скалецького;
 зупинка в районі вулиці 

Князів Коріатовичів;
 зупинка б іля вулиці 

В’ячеслава Чорновола.
Як пояснив журналісту дирек-

тор департаменту комунального 
господарства міськради Юрій 
Семенюк, йдеться про побудову 
в цих місцях причалів для річко-
вого трамвая.

— Попередньо, є така ідея. І 
до реалізації цього наміру ми го-
туємося поступово. Зараз викону-
ємо паперову роботу — зокрема, 
це виготовлення проєктної до-
кументації. Щоб потім, коли це 
питання стане нагальним, ми од-
разу приступили до впроваджен-
ня проєктів, — каже Семенюк.

За його словами, місця для 
причалів — Нагірну, Скалецько-
го, Князів Коріатовичів, Оводова 
та Чорновола — обирали за ре-
комендаціями від «Агенції про-
сторового розвитку».

— Фахівці з цього комунально-
го підприємства провели роботу і 
дали декілька позицій для зупин-
ки річкового транспорту, — каже 
Юрій Семенюк.

Однак поки в Україні триває 
війна, про впровадження проєкту 
з річкового транспорту у 2023-му 
навіть не йде мова.

— У мене немає строків на реа-
лізацію цього проєкту. Ми, в міру 
наших можливостей, виконуємо 
підготовчу роботу, з надією на те, 
що цю ідею почнемо втілюва-

хочуть заПустити 
річковий трамвай
Плани на після війни  Міська 
влада хоче отримати річкову пристань 
«Вінниця». Для цього звернулися 
до уряду з проханням про безоплатну 
передачу цього майна з держвласності 
у комунальну. Ще зараз готують проєктну 
документацію для будівництва причалів 
під річковий транспорт. Коли все це буде?

валентина трУнова.
завітайте в приймальне від-
ділення третьої лікарні, або 
у будь-яку звичайну лікарню… 
Почніть робити красоту все-
редині, а не ззовні.

василь глядько
Місто чисте, комфортне, але 
бордячих собак досить ба-
гато, особливо на вул. Геть-
мана Мазепи, які досить 
агресивні.

вІталІЙ дУжак
Переваги: географічне міс-
цеположення. Недоліки: 
неможливість прозоро вести 
бізнес, жахливі транспортні 
мережі, тотальна забудова. 

михаЙло кондратюк
Вражає організація руху тран-
спорту в районі західного 
автовокзалу. Щоб виїхати 
на Хмельницький, потрібно 
їхати кілометр в сторону Бару.

ольга нечипорУк
Все влаштовує. Єдине питан-
ня, де ви берете таких контр-
олерів? Вони як коршуни-ви-
шибали. Невже немає більш 
вихованих та розумних?

ти в життя, — сказав директор 
департаменту комунального 
господарства міськради Юрій 
Семенюк.

почали планУвати Ще 
У 2018‑мУ

Ідея з річковим транспортом 
у Вінниці не нова. Вперше її озву-
чили на виконкомі у 2018 році, 
коли зверталися до Кабміну з 
проханням передати в комуналь-
ну власність пристань «Вінниця».

— Ми лише озвучуємо наміри 
облагородити річкові транспортні 
перевезення у Вінниці, дати їм 
нове життя, а коли буде відпо-
відне рішення уряду — будемо 
говорити конкретніше, розробля-
тимемо програму розвитку річко-
вого транспорту на ближчі років 
десять, — говорив тодішній керів-
ник департаменту комунального 
майна Ігор Шутак. — Ми прагне-
мо використати увесь потенціал 
Південного Бугу в межах міста. 
І передача майнового комплексу 
пристані на баланс Вінницької 
міської ради дасть поштовх для 
розвитку річкового транспорту 
в обласному центрі.

Далі, вже на сесії міськради 
у 2019 році, міський голова Сер-
гій Моргунов розповів, що опра-
цьовується можливість запуску 
річкового трамвая, який курсу-
ватиме не тільки як туристичний, 
а й як громадський транспорт.

— Є доручення відповідним 
підрозділам та безпосередньо за-
ступнику міського голови Сергію 
Матусяку щодо відпрацювання з 
одним із вінницьких виробників 

можливості побудови катерів та 
організації навігації на річці Пів-
денний Буг, — говорив міський 
голова.

Цим вінницьким виробником 
є завод «Аналог». На початку 
2020 року ми спілкувалися з пред-
ставниками заводу, які розповіли, 
що мають проєктну документа-
цію на виготовлення катерів з 
електродвигунами, що зможуть 
перевозити 20, 40 і 70 пасажи-
рів. І також вже готові частини 
корпусів для двох катерів.

— Для завершального етапу 
складання річкових плавзасобів 
потрібна буде база, — розповідав 
представник заводу «Аналог», 
який просив не називати його 
прізвище. — Річ у тім, що кін-
цевий етап виробничого процесу 
має відбуватись у максимальній 
близькості до води, тобто на при-
бережній смузі річки. Такою ба-
зою може стати єдиний майно-
вий комплекс майбутньої водної 
станції. Там буде центр стоянки 
суден та їх обслуговування.

Тоді ж представники заводу 
повідомили, що подали до місь-
кради інвестиційний проєкт — 
створення річкового транспорту 
на Південному Бузі з маршрутом 
і зупинками від Сабарова до села 
Коло-Михайлівка.

Заступник міського голови 
Сергій Матусяк повідомив, що 
мерії цікавий цей проєкт і його 
будуть підтримувати. Але навес-
ні 2020-го вдарив коронавірус, 
перший локдаун і пріоритети 
місцевої влади змістилися в бік 
медицини.

Річковий транспорт 
може бути не тільки 
розвагою для туристів, 
а і як повноцінний 
вид громадського 
транспорту

Щоб запустити річковий трамвай, потрібна база для 
обслуговування. Тому мерія воліє отримати в комунальну 
власність вінницьку річкову пристань
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міський простір

ольГа бобрУсь, RIA, (063)6371070

Вже не перший рік Право-
славна церква України пояснює, 
що традиція купання в ополон-
ці на Водохреще не має нічого 
спільного зі «змиванням» гріхів, 
отриманням особливого Божо-
го благословіння чи духовного 
очищення.

Жодного церковного припису 
в Українській Церкві для звер-
шення занурення у зимову воду 
немає і ніколи не було. Про це 
йдеться на фейсбук-сторінці 
ПЦУ.

«Священники звершують Чин 
освячення води відкритих водойм 
у свято Богоявлення не для того, 

щоби в ній купатися, а саму воду 
освячують зовсім не «іони срібла» 
хреста, який у неї занурюють. І 
якщо під час звершення водо-
свяття використовують, скажімо, 
хрест дерев’яний, то вода все одно 
силою благословіння Божого і 
благодаті Святого Духа за молит-
вами стає святинею — агіасмою 
(від грец.  — «святиня»). 
Саме як до святині — шанобливо, 
з повагою і благоговінням — ми 
маємо ставитися до води, освяче-
ної на Богоявлення», — йдеться 
у дописі.

У Євангеліє сказано, що, за-
нурившись у води Йордану, Спа-
ситель освятив їх та благословив 
для нас Таїнство Хрещення як 

пцУ не схвалює традицію купання на водохреще
необхідну умову для спасіння. 
Спаситель зійшов у води Йордану 
не для очищення від особисто-
го гріха, бо Він був безгрішним, 
а для того, щоб взяти на Себе грі-
хи людства і дарувати нам через 
Хрещення можливість оновитися, 
спастися.

Таким чином Господь явив 
Свою готовність пережити все 
те, що переживає людина, яку 
Він спасає. Та в цій події постає 
ще один важливий сенс — по-
внота Пресвятої Трійці відкриває 
Себе світові: Син Божий при-
ходить хреститися, голос Бога-
Отця лунає з небес, а Дух Святий 
сходить як голуб.

Ось у чому зміст свята та осо-

бливого освячення води, і саме 
тому ми називаємо цей день 
не тільки Хрещенням Господнім, 
але й Богоявленням.

— Тож як грішні люди можуть 
«наслідувати» Ісуса Христа, ку-
паючись взимку у водоймах? З 
якою метою і як саме «насліду-
ють»? При цьому, не соромля-
чись оголювати напоказ власне 
тіло, «підігріватися» спиртними 
напоями, не стримуватися у лайці 
під час фізичних відчуттів через 
занурення у крижану воду. І 
чомусь «обов’язково треба» за-
нуритися тричі і перехреститися 
перед зануренням? — запитують 
священники.

Вони зазначають, що вода 

в річці Йордан в цю пору року 
сягає 12–16° тепла, вона не є 
крижаною, такою, що провокує 
стрес для організму.

— Купатися в ополонці не під-
готовленим для цього людям — 
це ризикувати своїм здоров’ям 
і життям, а значить — нехтува-
ти даром Божим, — пояснюють 
в Церкві.

А щодо «змивання» гріхів, 
то ПЦУ нагадує: занурення 
в ополонку не змиває гріхи, бо 
гріх — це не зовнішня проблема, 
а внутрішня хвороба душі. І щоб 
її вилікувати, потрібно спочатку її 
виявити, від щирого серця пока-
ятись та змінитися з допомогою 
Божою і через Таїнства Церкви.

офіцерів:
«Проектними рішеннями де-

тального плану передбачається 
знесення зруйнованих частин 
Будинку офіцерів з подальшим 
відбудовуванням цих частин 
в чинних межах та з влаштуван-
ням виїздів та в’їздів у підземний 
паркінг. Також, передбачається 
реконструкція Будинку побуту 
«Ювілейний» в його наявних 
межах», — зазначили проєктанти.

Вздовж вулиць, що є в про-
єкті детального плану, буде ще 
203 машиномісця: більшість 
паркомісць передбачені на про-
спекті Коцюбинського та вулиці 
Замостянській. А от чого точно 
не буде, то це нового житла.

«Детальним планом не перед-
бачається створення нової жит-
лової забудови», — підкреслюють 
у документації.

пропонУють пУстити 
трамваЙ напрямУ 
до вокзалУ

Проєктувальникам також по-
ставили завдання щодо зміни 
профілю проспекту Коцюбин-
ського. У 2018 році міська вла-
да разом з архітекторами напра-
цювали концепцію «Вінницької 
милі» — докорінної перебудови 
проспекту Коцюбинського, на ді-
лянці від Центрального мосту 
до Залізничного автовокзалу.

Найголовніша деталь про-
єкту — повернення трамвая 
на увесь проспект Коцюбин-
ського.

Детальним планом території 
показали новий профіль про-
спекту, де трамваї їздять посе-

зараз триває громадське обго-
ворення. До 8 лютого ви можете 
надіслати свої зауваження та про-
позиції до проєкту документації 
на цю адресу: м. Вінниця, вул. 
соборна, 59, департамент пра-
вової політики та якості Вінницької 
міської ради. або за допомогою 
електронної пошти: info@vmr.gov.
ua.
у повідомленні треба вказати своє 
ПІБ, місце проживання та поста-
вити особистий підпис. Юри-
дичні особи подають пропозиції 

із зазначенням найменування та 
місцезнаходження юридичної 
особи. «анонімки» розглядатися 
не будуть.
Щоб поставити запитання до про-
єкту документації, можете зверну-
тися до департаменту архітектури 
та містобудування: (0432)67–
22–76. Переглянути проєкт де-
тального плану на папері можна 
буде з 4 до 8 лютого включно (з 
8.30 до 19.00 год), за адресою: 
Вінниця, вул. Григорія сковороди, 
38 (колишня Пушкіна).

а 9 лютого будуть громадські слу-
хання з обговорення містобудівної 
документації. Вони відбудуться 
о 17.00 год у Вінницькому облас-
ному молодіжному центрі «Ква-
драт», що розташований на вул. 
Театральна, 15. Телефонуйте 
за номерами (0432)59–51–55; 
(0432)59–51–59, щоб зареєстру-
ватися на участь у цих слуханнях.
за результатами обговорень і слу-
хань проєкт документації допра-
цюють, щоб врахувати зауваження 
та пропозиції вінничан.

я маю зауваження. куди надіслати пропозиції?

ВалерІй 
чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

З а м о в н и к о м 
документації є 
департамент архі-

тектури та містобудування місь-
кради. Виконавцем проєктної ро-
боти — товариство «Просторове 
планування».

Разом з анонсом опублікува-
ли й проєкт детального плану. 
Роздивилися його і розповідаємо 
найцікавіше.

плоЩа зазнає сУттєвих 
змІн

Детальний план території виго-
товили на ділянку, що має площу 
9,8 гектара. Вона охоплює Буди-
нок офіцерів та будинок побуту 
«Ювілейний», що були фактично 
зруйновані російським обстрілом 
14 липня 2022 року.

Проєктну документацію виго-
товили з метою реалізації трьох 
завдань:
 реалізація концепції площі 

Перемоги;
 оновлення території музею-

садиби Коцюбинського;
 реконструкція вулично-до-

рожньої мережі на проспекті 
Коцюбинського.

Крім того, проєктною докумен-
тацією передбачили створення 
нового громадського простору.

«Територію між Будинком Офі-
церів та «Ювілейним» об’єднуємо 
в єдине ціле. Буде чітко окрес-
лене коло площі, а всередині 
неї — невеликий затишний зе-
лений «острів», а також тут буде 

павільйон для проведення подій, 
а для туристів — інфоцентр із 
кафе. На місці подій 14 липня 
2022 року було запроектовано 
сквер із місцем пам’яті загиблих 
внаслідок ракетного обстрілу», — 
йдеться в проєкті.

Ідея щодо побудови громад-
ського простору на площі Пе-
ремоги була сформована на архі-
тектурному конкурсі у 2019 році.

Концептом, який переміг 
на конкурсі, запропонували лік-
відувати проїзд на вулицю Ви-
нниченка, і на просторі між Бу-
динком офіцерів та «Ювілейним» 

створити пішохідну площу-коло.
Де також треба висадити сквер, 

поставити скейт-парк за літаком 
та поблизу «Ювілейного» вста-
новити інфоцентр-павільйон-
кав’ярню — там можна буде 
проводити лекції, тренінги, роз-
повідати туристам про принади 
Вінниці тощо.

про появУ пІдземного 
паркІнгУ

Просто під цим громадським 
простором передбачене будів-
ництво підземного паркінгу, 
на 221 машиномісце. З цим 
підземним паркінгом буде тіс-
но пов’язана відбудова Будинку 

редині проїжджої частини, так 
само як на вулиці Соборній. І ще 
з площі Перемоги намалювали 
відгалуження рейок у напрямку 
Залізничного вокзалу.

Міська влада створила веб-
ресурс, щоб розказати про плани 
змін для Замостя. Переглянути 
проєкти можете за цим посилан-
ням: zamostia.vn.ua

І знов, повертаючись до огля-
ду детального плану території 
між Будинком офіцерів та му-
зеєм Коцюбинського, у завданні 

до документації зауважили, що 
реалізація цього плану перед-
бачена в короткостроковій пер-
спективі — протягом п’яти років 
після затвердження містобудівної 
документації.

Реконструкція проспекту Ко-
цюбинського, відбудова «Юві-
лейного» та Будинку офіцерів, 
будівництво нового підземного 
паркінгу та багато інших про-
єктів — хто все це буде реалі-
зовувати? На це питання наразі 
немає відповіді.

у вінниці обговорять План 
відбудови Площі Перемоги
Перспективи  Із громадою хочуть 
обговорити проєкт плану території між 
«Ювілейним» та музеєм Коцюбинського. 
На перспективу ця місцевість може 
зазнати ряд змін: трамвай поїде 
посередині проспекту, Будинок офіцерів 
та «Ювілейний» відбудують, а під 
площею Перемоги створять підземний 
паркінг. Що цікавого є в проєкті 
містобудівної документації?

Свої зауваження та 
пропозиції можна 
надіслати до 8 лютого. 
Потім відбудуться 
обговорення проєкту з 
громадою

запланували підземний паркінг на 221 місце. його хочуть 
побудувати під площею Перемоги та частиною Будинку 
офіцерів
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будуть у місті, то їх тоді ж і постав-
лять на маршрути, — підкреслив 
депутат міськради.

«TRAm 2000 повнІстю 
фУнкцІонУють»

Ще до початку повномасш-
табної війни вінницька влада 
домовилася зі швейцарцями 
про постачання чергової партії 
вживаних трамваїв до нашого 
міста. Йдеться про «Tram 2000», 
які місцева транспортна компа-
нія VBZ почала у 2021 році ви-
водити з експлуатації.

Ці трамваї прослужили на ву-
лицях Цюриха протягом останніх 
44 років. Їх передадуть Вінни-
ці, де вони зможуть прослужити 
наступні 15 років, повідомляло 
швейцарське видання Tages-
Anzeiger.

Трамваї регулярно проходили 
капремонт за швейцарськими 
стандартами, тому місто не отри-
має «металобрухт».

— Tram 2000 має два міль-
йони кілометрів пробігу. Але 
вони все ще повністю функ-
ціонують, — сказав начальник 
відділу промислових операцій 

ВалерІй чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Наприкінці 2022 року тролей-
бусний парк міста оновили де-
сятьма вживаними тролейбусами. 
Та ще така ж кількість має надійти 
до Вінниці незабаром. Їх заку-
пили в Польщі, модель — Solaris 
Trollino 12, 2011 року випуску.

«Перед випуском на різні марш-
рути у Вінниці тролейбуси мають 
пройти сертифікацію та державну 
реєстрацію. Також їх адаптують 
до наших стандартів: встановлять 
валідатори, бортові системи, по-
фарбують у традиційні кольори 
вінницького електротранспор-
ту», — повідомили на facebook-
сторінці міського голови Сергія 
Моргунова.

І нещодавно стало відомо, що 
на перефарбування 20 тролейбу-
сів міська влада готова витратити 

1,7 мільйона гривень. Подробиці 
дізналися в системі ProZorro, де 
9 січня «Вінницька транспортна 
компанія» оголосила тендер на ці 
послуги.

Польські «Соляриси» хочуть пе-
рефарбувати в кольори вінниць-
ких тролейбусів — у чорний, бі-
лий та блакитний.

Фарбуванню підлягають усі 
20 одиниць транспорту. Від май-
бутнього підрядника вимагати-
муть застосування поліуретанових 
фарб, які застосовуються для фар-
бування залізничного транспорту.

З метою забезпечення належної 
якості та однотонності покрит-
тя виконавець повинен провес-
ти фарбування у безперервному 
циклі, що не перевищує 12 годин.

Ще кілька цікавих нюансів, які 
«Вінницька транспортна компа-
нія» озвучила у відповіді одному 
з потенційних учасників тендеру:

У орієнтовну вартість робіт — 
1 мільйон 705 тисяч гривень — 
входить вартість робіт та матері-
алів на всі 20 Solaris.

Роботи з перефарбування мають 
проводитися протягом 2023 року, 
конкретні терміни їх виконання 
залежать від того, як буде відбува-
тися техогляд та ремонтні роботи.

«Тому приблизне фарбуван-
ня тролейбусів буде відбуватися 
в кількості однієї штуки на мі-
сяць», — зазначили у відповіді 
представники «Вінницької тран-
спортної компанії».

І, крім того, розбирати для фар-
бування тролейбуси не можна:

«Виконавцю необхідно провес-
ти роботи по заклеюванню вікон 
та інших частин, які не потребу-
ють фарбування», — йшлося у від-
повіді «ВТК».

Та й сам цей процес має відбу-
ватися на території тролейбусного 

за 1,7 мільйона хочуть перефарбувати «соляриси»

Ці Tram 2000 нам щось коштува-
тимуть? Ще наприкінці 2020-го 
вінницька мерія та уряд Швей-
царії підписали угоду про пере-
дачу трамваїв.
Меморандумом передбачено 
надання запчастин, матеріалів, 
обладнання, консультаційних 
послуг та допомоги у навчанні 
персоналу «Вінницької тран-
спортної компанії», аналогічно 

тому, як це відбувалося під час 
першої передачі цюрихських 
трамваїв у 2006–2011 роках.
загальний бюджет проєкту 
складає 3,55 мільйона швей-
царських франків (139 млн грн 
за нинішнім курсом НБу). з цієї 
суми внесок швейцарської орга-
нізації SECO — 3,2 млн, компа-
нії VBZ — 50 тисяч, а Вінницької 
міської ради — 300 тисяч швей-

царських франків (11,8 млн грн 
за курсом НБу).
Простими словами, 35 вагонів 
нам дістануться за ціною одно-
го VinLine. Вінницька мерія ви-
тратить свій внесок на адаптацію 
цюрихських трамваїв до укра-
їнських стандартів, введення 
їх в експлуатацію та підготовку 
депо для обслуговування цих 
вагонів.

про ціну вагонів

ВалерІй 
чУдновськиЙ, RIA, 
(063)7758334

Про заванта-
ження вживаних 
трамваїв для Ві-

нниці написав на своїй facebook-
сторінці депутат Вінницької місь-
кради Віктор Перлов.

«Tram 2000 завантажуються 
в Цюриху і незабаром відправ-
ляються до Вінниці, — пише 
він. — Ці трамваї виготовлені 
наприкінці 1980-х років у Швей-
царії. Мають 21,4 метра довжину, 
2,2 метра ширину, 50 сидячих і 
54 стоячих місць. З нетерпінням 
чекаємо на маршрутах міста».

Журналісту Віктор Перлов 
розказав, що новину про пере-
везення дізнався з однієї зі швей-
царських транспортних спільнот, 
в якій є і любителі рейкового 
транспорту, а також працівни-

ки VBZ (цюрихської транспорт-
ної компанії — авт.).

— За їх інформацію, перша 
партія постачання трамваїв «Tram 
2000» буде невеликою: 5–6 оди-
ниць із запланованих 35 для пе-
редачі Вінниці. Їх привезуть, щоб 
працівники нашого трамвайного 
депо ознайомилися з технікою — 
як її обслуговувати, як керувати. 
Адже є відмінність від попередніх 
швейцарських трамваїв «Міра-
жів» та «Карпфенів», які наразі 
розвозять пасажирів по міських 
маршрутах, — прокоментував 
журналісту Віктор Перлов.

Про те, коли Tram 2000 по-
ставлять на вінницькі маршрути, 
у Перлова немає інформації:

— Перед цим треба виконати ще 
великий обсяг робіт: дообладнати 
їх валідаторами, провести сертифі-
кацію, держреєстрацію та багато 
іншого. Тому вінничанам не варто 
очікувати, що як тільки ці трамваї 

муніципалітету Цюриха Майкл 
Баумер.

Попередньо планували передати 
місту 35 вагонів у 2022 році. Далі 
в мерії зазначали, що Цюрих змо-
же передати, на перспективу, ще 
35 трамваїв, після 2025 року, коли 
мало закінчитися постачання пер-
шої партії рейкового транспорту. 
Але через напад росії на Україну 
увесь графік доставлення змістив-
ся на невизначений час.

Що всерединІ 
«2000‑никІв»?

Майбутні «вінницькі трамваї» 
раніше оцінював вінничанин Ва-
лерій Старжинський.

— Це гарна техніка, в добро-
му стані, — говорив чоловік. — 
У цілому, поїздка на них дуже 
комфортна. Це заслуга і вагонів, і 
колій, які там в ідеальному стані. 
Тож трамваї можуть розганяти-
ся до 60 кілометрів на годину і 
більше.

«2000-ники» почали збирати 
у Швейцарії з 1976 року. Робили 
їх спочатку двосекційними. Але 
з 80-90-х вагони робили у новій 
модифікації: додавали третю сек-

цію та низькопідлогову вставку, 
щоб у транспорт можна було за-
їхати на візку.

— Конструктивно вагони схожі 
на чеські КТ-4, які їздили Вінни-
цею до появи «швейцарців», але 
мають три візки. Система керу-
вання нагадує ту, що в «Міражів»: 
повертаєш кермо вправо — ва-
гон пришвидшується, повертаєш 
вліво — спрацьовують гальма, — 
сказав Старжинський.

Усередині салон зібраний з 
помаранчевого пластику. У по-
рівнянні з «Міражами», значно 
менше алюмінієвих елементів. 
А от пасажиромісткість зали-
шилися на тому ж рівні: дво-
секційний вагон розрахований 
на 50 сидячих і 54 стоячих місця, 
а трисекційний — на 68 сидячих 
та 75 стоячих.

— Для пасажирів тут є м’які 
сидіння. Вікна значно більші, ніж 
у вінницьких вагонів. А ще все-
редині є інформаційна система, 
на якій вказана назва зупинки та 
час прибуття до неї; дублюваль-
на табличка з номером і назвою 
маршруту, — розповів Валерій 
Старжинський.

для вінниці завантажують 
нову Партію трамваїв
«нові» вагони  Цюрих завантажує 
партію вживаних вагонів для передачі 
Вінниці. йдеться про трамваї типу Tram 
2000. Їм уже по 40 років, вони мають 
2 мільйони кілометрів пробігу. але техніка 
регулярно проходила капремонти, тому і 
Вінниці вона послужить наступні 15 років. 
скільки ми отримаємо трамваїв? Що в них 
є? Та скільки за них заплатить громада?

Перша партія буде 
невеликою: 5–6 
одиниць. Їх привезуть, 
щоб наші працівники 
ознайомилися з 
технікою

депо, куди доставили польські ма-
шини. Тож майбутній підрядник 
має враховувати й ту особливість, 
що працюватиме поряд із механі-
ками транспортної компанії, які 

обслуговуватимуть інші тролей-
буси.

Визначитися з підрядником та 
підсумковою ціною за роботи ма-
ють вже 18 січня.

трамваї везтимуть в Україну вантажним автотранспортом 
невеликими партіями. у Вінниці на техніку очікує дообладнання 
валідаторами, сертифікація та державна реєстрація

закуплені мерією тролейбуси їздили в люблині. Щоб вони 
почали їздити на вінницьких маршрутах, їх треба дообладнати 
валідаторами і перефарбувати
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Петрук відвідував заняття. Знав, 
що отримані знання допоможуть 
при вступі. Разом зі шкільним 
атестатом отримав срібну медаль. 
Це давало переваги при вступі 
у порівнянні з іншими абітурі-
єнтами. Факультет, на якому на-
вчався майбутній доктор наук, 
нині має назву будівництва, ци-
вільної та екологічної інженерії.

аспІрантУрУ І 
докторантУрУ закІнчив 
достроково

Під час навчання в університе-
ті Роман Петрук тричі отримував 
премію Фонду Пінчука. Один 
раз став переможцем, два інші — 
здобував друге-третє місця.

До заняття науковою робо-
тою студента заохотив викладач 
Сергій Прокопчук. Був у нього 
керівником. Допоміг обрати на-
прямок досліджень. До речі, Пе-
трук дотепер продовжує працю-
вати над цією проблемою. Мова 
йде про роботу з пестицидами.

Обидві наукові роботи — 
на здобуття ступеня кандидата 

Будь-яке наукове дослідження має зна-
чення тоді, коли дає практичний резуль-
тат.
— саме тому надіслав одну із своїх на-
укових робіт на конкурс Верховної ради, 
аби ще раз привернути увагу до вирішен-
ня проблеми пестицидів, — каже роман 
Петрук. — Без державного фінансування 
цього не вдасться зробити.
Якщо говорити простими словами, 
науковець напрацював систему пово-
дження з пестицидами, методи їх ути-
лізації, зокрема, тих хімічних речовин, 
що залишилися з минулих років, і тих, 
які використовують нині. Що робити з 
пестицидами, термін дії яких уже сплив? 

Як бути з ємностями, у яких доставляють 
до нас такі речовини?
Відповіді на ці та багато інших питань є 
в наукових роботах та публікаціях моло-
дого науковця. Він самостійно, або у спі-
вавторстві з іншими вченими, підготував 
і опублікував понад 70 статей на цю тему.
На запитання, який метод є найбільш 
ефективний при утилізації пестицидів, 
науковець говорить, що найчастіше їх 
знищують за допомогою спалювання. 
При цьому особливого значення нада-
ють системі очистки вихідних газів, що 
утворюються при спалюванні. співроз-
мовник має на увазі утилізацію у зару-
біжних країнах.

Що на практиці?
Доктор наук роман Петрук постійно співпра-
цює з Державною екологічною інспекцією і 
ДсНс. уточнює, що саме у Держслужбі з над-
звичайних ситуацій нині на обліку склади з 
пестицидами.
йдеться про склади, що залишилися з ми-
нулих років. Таких нині нараховується 12. Це 
ті, що на обліку. Хоча їх інвентаризація теж 
викликає немало запитань.
— Наша область залишається лідером за кіль-
кістю пестицидів серед інших регіонів держа-
ви. Маємо на своїй території отрутомогильник 
у Джурині Шаргородського району. за доку-
ментами значилося, що там зберігається одна 
тисяча тонн різного роду пестицидів. Коли їх 
почали утилізувати, вони перемішалися із 

землею, і обсяг збільшився у три рази.
у 2012 році частину отрути вивезли. Для ути-
лізації потрібні кошти, причому, немалі. через 
їх відсутність процес ліквідації зупинили.
за його інформацією, щороку в україну за-
возять приблизно 100 тисяч тонн отрутохі-
мікатів.
— чи можна без них обійтися? — запитую 
вченого.
— уже ніяк, — пояснює співрозмовник. — Бо це 
суттєво підвищує урожайність сільськогоспо-
дарських культур. Тому треба напрацьовувати 
ефективну систему поводження з пестици-
дами, аби запобігти ризикам забруднення 
навколишнього середовища, а отже, здоров’я 
людей.

наш регіон «по вуха» у пестицидах

ВІКТор скрипник, RIA, 
(067)1079091

Наприкінці ми-
нулого року стало 
відомо про нагоро-
дження премією 

Верховної Ради молодих укра-
їнських вчених. Це люди віком 
до 35 років. Серед лауреатів є 
представник нашого національ-
ного технічного університету 
(ВНТУ) — доктор технічних наук 
професор Роман Петрук. Йому 
34 роки. Доктором наук став у 32!

У такому віці жоден із молодих 
вчених у нашій державі не здобу-
вав наукового ступеня, який має 
наш земляк. Пан Роман і нині 
залишається наймолодшим за ві-
ком доктором технічних наук 
в Україні.

все починалося з… 
малювання

Роман Петрук із сім’ї науков-
ців. Його батько, Василь Гри-
горович, теж доктор наук, як і 
син, працює у ВНТУ. У мами, 
Галини Дмитрівни, науковий 
ступінь кандидата наук, вона 
викладачка педагогічного уні-
верситету імені Коцюбинського.

— Мабуть, уже змалку батьки 
спрямовували сина на ту стежи-
ну, яку обрали для себе? — за-
питую у співрозмовника.

— Та, ні, — відповідає пан Ро-
ман. — Змалку було малюван-
ня. Мені це подобалося. Тому 
із задоволенням ходив у школу 
мистецтв. Малював ще з п’яти 
років. Особливо тішився, коли 
ми виходили на заняття на при-
роду — у парк, на берег озера. 
Все побачене заворожувало…

Втім, художником Роман 
не став. Від уроків малювання 
залишилася любов до природи. 
Коли у дев’ятому класі учням 
запропонували обрати спеціалі-
зацію, він пішов у біологічний 
клас. Було це у школі № 35, 
раніше, до дев’ятого, навчався 
у 12-й школі.

— Наша вчителька Людмила 
Іванівна Стецюк так цікаво по-
давала навчальну програму, що 
ми, її учні, вважали біологію 
найкращим шкільним предме-
том, — говорить пан Роман. — 
Дотепер при зустрічах із вчи-
телькою нагадую їй про це і 
не забуваю подякувати за цікаві 

уроки.
Петрук разом з іншими брав 

участь у шкільних олімпіадах з 
біології — міських, обласних, 
їздив на всеукраїнську.

Чи пам’ятає, як оцінили тоді 
його учнівську роботу у Києві? 
Каже, не був серед переможців. 
Розчарувався? Зізнається, що 
йому це не притаманно. Знав, 
що мріє займатися у подальшому 
екологією. Ось що мало важливе 
значення.

Кафедра екології була у тех-
нічному університеті. Саме тому 
обрав цей виш для вступу. При 
університеті діяла фізико-мате-
матична школа. У 10–11 класах 

і доктора наук — присвячені ана-
лізу і шляхам вирішення саме 
цієї проблеми.

Під час навчання в аспірантурі 
науковець багато часу проводив 
в університетській лабораторії.

— Щоб отримати один вдалий 
результат, потрібно виконати 
не менше 100 дослідів, — роз-
повідає співрозмовник. — Бу-
вало, у лабораторію приходив 
о восьмій ранку і працював теж 
до восьмої, тільки уже вечора.

Досліди з різними видами пес-
тицидів шкідливі для організму 
людини. Під час проведення 
окремих із них, коли викорис-
товував найбільш токсичні ре-
човини, набирав у шприц ліки, 
ставив на столі, а напоготові 
завжди був ще й вогнегасник. 
Ліки застосовувати не довелося, 
а ось вогонь гасив.

Такі досліди позначилися 
на здоров’ї аспіранта. Після 
роботи з токсичними речови-
нами змушений був звертатися 
до лікарів, лікувався.

Предмет дослідження вивчав 

не тільки в лабораторії. Нео-
дноразово виїжджав на місця, 
де зберігаються такі відходи. 
Досліджував грунти, в які вони 
проникли з часом з дощовими 
водами. Бачив напіврозвалені 
приміщення колишніх складів… 
Контактував із практиками, зо-
крема, з фахівцями Державної 
екологічної служби, ДСНС.

Аспірантуру закінчив раніше 
визначеного терміну. На навчан-
ня і написання роботи аспіранту 
відводиться три роки. Декому 
мало навіть цього часу. Петрук 
через 2,5 роки отримав науко-
вий ступінь кандидата технічних 
наук за спеціальністю «Екологіч-
на безпека». На той час йому ви-
повнилося 25. Керівником кан-
дидатської був доктор хімічних 
наук Анатолій Ранський.

У докторантурі мій співроз-
мовник навчався в національ-
ному університеті «Львівська 
політехніка». Докторську роботу 
підготував також раніше відведе-
ного терміну за тією ж спеціаль-
ністю — «Екологічна безпека».

«наПоготові були шПриц 
з ліками і вогнегасник»
дослідник екології  Наймолодший 
доктор технічних наук в україні — 
вінничанин. Хто він? Як прийшов 
у науку? Як досяг визнання та чому його 
лабораторні дослідження пов’язані з 
ризиком для здоров’я?

Досліди позначилися 
на здоров’ї науковця. 
Після роботи з найбільш 
токсичними речовинами 
змушений був 
звертатися до лікарів

У науково‑дослідній лабораторії ліверпульського університету. Доктор технічних наук 
роман Петрук — у центрі
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кіра планує побити власний рекорд. зібрати ще більше 
грошей і знову передати на зсу

якої намагалися їх зняти/пере-
казати, — розповідає Макаренко.

Також ми запитали в Ощадбан-
ку, як вони радять своїм клієнтам 
поводитися у таких ситуаціях.

— Людині, яка зіткнулась із та-
кою ситуацією, потрібно зверну-
тись до найближчого відділення 
банку та написати відповідну за-
яву про те, що банкомат не видав 
картку або гроші, і обов’язково 
вказати свій контактний номер 

телефону, — пояснюють нам 
у пресслужбі банку. — Коли опе-
рацію буде опрацьовано, недо-
отримані кошти буде повернуто 
на рахунок клієнта банку. У разі 
застрягання картки, її потрібно 
заблокувати в контакт-центрі. 
Під час інкасації картку буде ви-
лучено і повернуто клієнту. Але 
банк рекомендує в такому ви-
падку перевипустити нову картку.

За словами прессекретаря, 

лариса олІЙник, RIA, (068)0060772

Міністр Міндовкілля Руслан 
Стрілець своїм наказом затвер-
див «План дій щодо збереження 
та відтворення зубра в Україні». 
Документ розроблений спільно 
з громадськими екологічними 
організаціями та науковцями 
НАН України.

Лісівники Вінниччини давно 
чекали такого документа, адже 
з 1979 року успішно розводять 
у лісах Вінницької області чер-
вонокнижного зубра.

Облік диких тварин, прове-
дений рік тому, вчергове під-
твердив збільшення кількості 
зубрів у вінницькій популяції, 
яка поки що залишається най-
чисельнішою родиною черво-

нокнижної тварини в Україні.
Під час проведення зимового 

обліку диких тварин 110 особин 
зубра європейського нарахува-
ли вінницькі лісівники. У стаді 
минулого року народилося 9 те-
ляток. Також нарахували 14 осо-
бин молодняка віком 2–4 роки. 
Серед дорослого поголів’я — 
44 самці та 43 самки.

Основне стадо зберігає групу 
зубрів чисельністю 72 особини. 
Близько 20-ти особин згуртува-
лися в менше стадо. І окремо 
ходять одинаки. Це зубри стар-
шого віку, які уже не покривають 
самку.

Загалом чисельність основного 
стада залежить від умов та по-
треб тварин. Приміром, в осо-
бливо сильні морози усе стадо 

збирається до купи, залишаючи 
в центрі теляток.

Вінницька область має най-
чисельнішу в Україні популяцію 
зникаючого виду. У 2020 році 
зуброва родина нараховувала 
101 особину, з них 7 — молодняк. 
У 2021 році нарахували 107 осо-
бин, з них 12 — це молодняк.

На збільшення чисельності 
тварин, крім природоохоронного 
статусу, впливає якісний догляд 
фахівців, охорона, забезпечен-
ня водопоєм, підгодівля тварин, 
здійснення усіх біотехнічних за-
ходів. Звісно, є природні факто-
ри — старіння зубрів, природна 
смертність, які теж щороку за-
бирають кілька особин.

А ще вінницьких зубрів від-
ловлюють та переселяють в інші 

найбільше зубрів мешкає у лісах вінниччини

Наразі у Вінниці 41 чергове відді-
лення банків, які працюють у разі 
тривалої відсутності електроенергії. 
Інтерактивну мапу з деталями робо-
ти цих відділень можна переглянути 
за посиланням: http://surl.li/ekauy. 
за ініціативи НБу створили мережу 
POWER BANKING, вона налічує вже 
понад 1 000 відділень, забезпече-
них альтернативними джерелами 
енергії та резервними каналами 
зв’язку, посиленою інкасацією го-
тівки та додатковим персоналом.
На сайті мережі дають відповіді 
на основні запитання.
чи треба мати запас готівки 
на випадок блекауту?
«радимо мати певний запас готів-
ки — на декілька днів. у такому разі, 
навіть коли не працює термінал, ви 
все одно зможете розрахуватися 

за покупку чи послугу», — йдеться 
у відповіді.
Що робити, якщо онлайн‑бан‑
кінг не працює через відсутність 
зв’язку?
«Якщо ви не маєте доступу 
до онлайн-банкінгу, а вам кон-
че потрібно здійснити фінансову 
операцію, скористайтеся послугами 
відкритого відділення спільної ме-
режі POWER BANKING. Переказати 
кошти, оплатити комуналку, запла-
тити за страховку — все це можна 
зробити у відділенні банків мере-
жі POWER BANKING. Пам’ятайте, 
що за деякі послуги банки можуть 
брати комісійну плату», — читаємо.
чи можуть зникнути кошти з 
рахунку через блекаут?
«Цього не станеться. Гроші клієнтів 
надійно захищені на рахунках бан-

ків. НБу та банки спільно подбали 
про те, щоб посилити цей захист. 
Під час блекауту можливі лише 
тимчасові складності з доступом 
до рахунку через перебої з елек-
троенергією та зв’язком», — кажуть 
творці ініціативи.
Також Мінреінтеграції нагадує, що 
отримати готівку українці можуть 
не лише в банках та банкоматах, 
але й на касах магазинів, аптек та 
азс. Для цього необхідно оплати-
ти будь-яку покупку карткою та по-
просити касира зняти з неї потрібну 
вам суму готівки. отримати мож-
на від 500 гривень, але не більше 
6 000 гривень.
Також можна зняти готівку з карти 
в укрпошті та на «Новій Пошті», 
звернувшись до будь-якого відді-
лення поштового оператора.

мапа банків та банкоматів, які працюють без світла

НаТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Вінничанка Юлія 
Мельник розповідає 
про ситуацію, яка 
сталася з нею кілька 

тижнів тому.
— Я хотіла зняти гроші з картки 

Monobank у банкоматі Приват-
Банку. Засунула картку і погас 
екран. Через кілька секунд банко-
мат загорівся знову, але на екрані 
висвітилось повідомлення про те, 
що я довго не робила ніякі дії і 
мені картку не повернуть. Я звер-
нулася в підтримку Monobank, 
мені розказали, що робити.

У банку Юлії рекомендували 
перевипустити карту на вірту-
альну.

«Це абсолютно безплатно 
і не займе у вас багато часу. 
Проводити оплати віртуальною 
карткою можна так само, як і 
пластиковою карткою», — ска-
зали дівчині у підтримці банку.

— Я заблокувала картку і одра-
зу перевипустила нову онлайн, — 
підсумовує вона.

Вінничанин Ігор також по-
трапив у схожу ситуацію, коли 
у ТРЦ несподівано зникло світло.

— Іноді я поповнюю свою бан-
ківську картку через термінали. І 
нещодавно я мав ситуацію, коли 
гроші я вже закинув, але опера-
цію ще не закінчив, і в будинках 
навколо вимкнули світло. Термі-
нал, звісно, також перестав пра-
цювати, — розповідає вінничанин 
Ігор. — Термінал знаходиться біля 
аптеки, то я зайшов туди і спи-
тав, чи не мають вони контакти 
його власників. Мені сказали, 
що ні. На вимкненому терміналі 

також не було номера, за яким 
у разі чого можна зв’язатися. За-
раз я в процесі розв’язання свого 
питання, сподіваюся, що мені 
повернуть мої гроші.

Що кажУть У банках?
За словами прессекретарки 

ПриватБанку Наталії Макаренко, 
якщо трапилася схожа ситуація, 
то кричати, панікувати, гепати 
по банкомату, звинувачувати 
банк, енергетиків, життя — аб-
солютно безперспективно!

— Так, може таке трапитися, 
що раптом банкомат чи термінал 
самообслуговування «потух». Це 
може бути через аварійне відклю-
чення світла, чи раптово зник ін-
тернет. І вам SMS-повідомлення 
про списання коштів прийшло, 
а гроші зняти ви не встигли/чи 
зняли лише частину. Сьогодні 
така ситуація, на жаль, може 
мати місце через непередбачувані 
відключення електропостачан-
ня, — каже Наталія Макаренко.

Як вона розповідає, алгоритм 
дій наступний: відразу зателефо-
нуйте на гарячу лінію цілодобової 
підтримки банку, подайте заявку 
на повернення коштів. У випад-
ку ПриватБанку — це 3700 (без-
оплатно).

Повідомити оператору потріб-
но:
 адресу розміщення банко-

мата/терміналу;
 внесену суму;
 приблизний час проведення 

операції.
— Ваша заявка обов’язково 

буде опрацьована. Після інкасації 
банкомата/терміналу гроші бу-
дуть перераховані і ви отримаєте 
недоотриману суму на картку, з 

Ощадбанк є учасником спільної 
мережі Power Banking, що ство-
рена за ініціативи НБУ.

— Наразі понад 220 відділень 

Ощадбанку надають банківські 
послуги навіть в умовах тривалої 
відсутності електроенергії, — ка-
жуть у банку.

При користуванні банкоматом 
зникло світло. що робити?
Проблема  регулярні аварійні 
відключення можуть створювати 
проблеми у користуванні банкоматом. 
Ми дізналися, як працюють банки під 
час відключень від електроенергії, 
і що робити вінничанам, якщо при 
користуванні банкоматом зникло світло

Отримати готівку 
можна не лише у 
банкоматах. Зняти 
до 6 тис. грн можна 
і на касах магазинів, 
аптек та АЗС

регіони України. Загалом за ми-
нулі роки 30 вінницьких зубрів 
переїхали в різні куточки нашої 
країни — у мисливські угіддя 
Чернівецької, Львівської, Во-
линської, Івано-Франківської 
областей. Їх переселяють із метою 
збереження виду, для регулюван-
ня оптимальної щільності, яка 
у нас на Вінниччині становить 
п’ять особин (при нормі три) 
на 1000 га угідь.

Зубри європейські мешкають 
на Поділлі у лісових угіддях ДП 
«Вінницький лісгосп». Це тери-
торія колишніх Хмільницького, 
Літинського районів області.

Зубр європейський — най-
більша тварина в Європі. Че-
рез надмірне і неконтрольо-
ване полювання на зубра впро-

довж XVII–XIX століть його іс-
нування опинилося під загрозою. 
У більшості країн Європи цей вид 
був знищений повністю.

На сьогодні в Україні налічу-
ється близько 400 особин зубра 
європейського. Виконання плану 
дій зі збереження цієї тварини 
допоможе збільшити його чисель-
ність на території України. Адже 
попри надання зубру у 1980 році 
охоронного статусу та включення 
до Червоної книги України ця 
тварина усе одно потребує по-
силення заходів зі збереження та 
відтворення. Зубр також вклю-
чений у Додаток III Бернської 
конвенції, до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони 
природи, Європейського черво-
ного списку.

якщо раптом банкомат «потух», то панікувати не треба. 
Найперше варто зателефонувати на гарячу лінію підтримки 
банку і повідомити їм детально про свою проблему
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Андрій, приносять як студенти, 
так і містяни, і навіть люди з ін-
ших регіонів. Потужності вистачає 
для живлення рацій, телефонів та 
ліхтарів.

Іншим саморобним девайсом 
студентів стали перетворювачі на-
пруги з 12 на 220 вольтів. Їх вже 
вдалося зробити та відправити 
кілька десятків. Надалі військові 
зв’язалися з викладачами коледжу 

й сказали: «Нам би якийсь такий 
пристрій, який міг би живити 
не лише телефони чи рації, але 
й термінали Starlink».

— Тоді ми й почали думати, як 
нам реалізувати це на практиці. 
Дещо поміркувавши, виріши-
ли збирати портативні електро-
станції, які могли б заряджатися 
не лише від мережі, але й від со-
нячної панелі. Вони складають-
ся з акумулятора, перетворювача 

НаТалІЯ корпан , RIA, (097)1448132

Допомагати нашим військовим 
можна багатьма способами. Ві-
нничанка Дарія Гелета обрала 
свій — робити окопні свічки. Ви-
готовляє вона їх у Польщі, де вже 
кілька років проживає, і долучає 
до своєї ініціативи поляків.

Окопні свічки — це надійне 
джерело світла для наших захис-
ників та захисниць. Ці свічки цін-
ні ще тим, що приносять не лише 
світло, а й тепло. За допомогою 
них навіть можна приготувати чай 
чи їжу в польових умовах.

Для їхнього виготовлення по-
трібні лише бляшанка, гофро-
картон, парафін чи віск.

Шістнадцятирічна вінничанка 
Дарія Гелета робить такі свічки 
для ЗСУ вже кілька місяців. Вона 
разом зі своїми рідними займа-
ється волонтерством ще з березня 
минулого року.

— Ми переїхали з батьками 
кілька років тому в Польщу, 
зараз я навчаюся у ліцеї в місті 
Гдиня (неподалік Ольштину, — 
прим. ред.), — розповідає дівчи-
на. — Мій тато з березня возить 
гуманітарну допомогу в Україну, 

ми допомагаємо військовим та 
цивільним, які живуть непода-
лік фронту. Розуміємо, наскільки 
вони потребують підтримки.

Також, щоб якось допомагати 
людям у рідній Вінниці, Дарія 
організувала співпрацю між своїм 
польським ліцеєм та вінницьким 
ліцеєм № 7. Польські учні на во-
лонтерських засадах навчають ві-
нничан польської мови.

— Коли ж почало ставати все 
холодніше й холодніше, то я по-
чала думати, як би ми могли 
допомогти солдатам зігрітися, — 
продовжує вона. — У листопаді 
ми організували акцію «Зігріти 
Україну». Спершу робили окопні 
свічки у селі Ворити. Тепер ро-
бимо свічки в моєму ліцеї у Гди-
ні, гуртожитку, місцевому домі 
культури та пожежній частині.

За словами Дарії, до ініціативи 
радо долучаються поляки. Вони 
хочуть щиро допомагати Україні 
і показувати свою підтримку.

— Долучаються учні мого лі-
цею, мої друзі та просто жителі 
Гдині, Ольштину, — каже дівчи-
на. — Зараз гостра фаза війни, 
холодно на фронті. Мені хочеться 
виразити військовим підтримку. 

Хочеться зігріти і показати, що 
ми віримо в них.

Дарії Гелеті разом з іншими 
небайдужими людьми вдало-
ся зробити вже понад тисячу 
окопних свічок. На цьому вона 
не збирається зупинятися.

— Ми постійно хочемо вдоско-
налювати наші свічки. Із самого 
початку ми виготовляли свічки, 
опираючись на інструкцію з ін-
тернету. Потім знайшли волон-
терів із Житомира, які вміють 
добре робити ці окопні свічки, 
й радилися з ними, — говорить 
дівчина. — Потім вже отримували 
фідбек від солдатів, і слухаючи 
відгуки, щось змінювали у техно-
логії виготовлення. Хочемо, щоб 
свічки горіли якомога довше.

Батько Дарії відвозить ці свічки 
на фронт, і отримує хороші від-
гуки від військових.

— Кожен відгук від захисни-
ків — це велика мотивація робити 
краще, — каже дівчина.

До ініціативи поляки долуча-
ються не лише руками, а й ма-
теріалами.

— Банки для виготовлен-
ня окопних свічок ми бере-
мо у шкільній їдальні, а також 

вінничанка виготовляє окопні свічки в польщі, 
її батько відвозить їх на фронт

Ще одним напрямком діяльності 
студентів та викладачів технічного 
коледжу стали бліндажні свічки. 
з ними також останнім часом ви-
никли заминки, адже немає воску 
та парафіну.
Якщо ви маєте використані LED-
лампи, одноразові цигарки, віск 
та парафін, несправні мікрохви-

льовки чи ноутбуки, акумулятори, 
будь-які стабілізатори й пристрої з 
трансформаторами, уПси — усе це 
може знадобитися для створення 
корисних для наших захисниць 
та захисників пристроїв. отри-
мати більш детальну інформацію 
про потреби, можна за номером: 
(067)942–56–35 — андрій Крисак.

— Ми будемо раді будь-якій до-
помозі, не лише фінансовій чи 
складниками. Можливо, хтось 
має більший за наш досвід 
у створенні таких речей і може 
нас проконсультувати, чи, напри-
клад, має цікаві ідеї, які ми мо-
гли б втілити в життя, — говорить 
андрій Крисак.

потрібна підтримка

ВалерІй чУдновськиЙ, 
МиХайло кУрдюков, RIA, 
(095)1039671

Повербанки, зварювальні апара-
ти, інвертори, бліндажні ліхтарики, 
окопні свічки — усе це з перших 
днів повномасштабного втор-
гнення власноруч виготовляють 
та передають до ЗСУ студенти та 
викладачі Вінницького технічного 
фахового коледжу. Останнім їхнім 
винаходом стала портативна заряд-
на станція з сонячною панеллю. 
Незабаром кілька таких станцій 

відправлять нашим захисникам та 
захисницям у гарячі точки фронту.

Викладач коледжу Андрій Кри-
сак каже, що ініціатива допомоги 
українському війську виникла ще 
навесні. Тоді викладачі, студенти, 
їхні батьки та випускники почали 
думати, як вони можуть прино-
сити користь ЗСУ. Зупинилися 
на повербанках.

Для виготовлення одного такого 
йде в середньому до 15 акумуля-
торів від використаних однора-
зових електронних сигарет, або 
так званих «одноразок». Їх, каже 

напруги, сонячної панелі. Мають 
зарядний пристрій, дев’ять USB-
виходів та контролер, — пояснює 
Андрій Крисак. — Є у нас і зварю-
вальний апарат, він доволі при-
мітивний, малопотужний, але про-
стий тонкий метал зварити може, 
коли, наприклад, у рембаті не ма-
ють підключення до мережі. Це 
розробка наших студентів, вони 
створили її власноруч.

Андрій говорить, що усі зі-
брані ними девайси передають 
лише на передову, де вони най-
більш потрібні. Спочатку, каже, 
пріоритетним напрямком був Пів-
день, тепер Схід: Харківщина та 
Донеччина.

Збирають також бліндажні ліх-
тарі. Складаються вони з корпусів 

вже згаданих раніше «одноразок», 
куди поміщають акумулятор. Дже-
релом світла в них є діоди з пере-
горілих LED-лампочок. Втім, каже 
Андрій, зараз вони мають дефіцит 
з матеріалами, адже не можуть 
знайти деяких компонентів, як 
ось лампочок потрібного розмі-
ру: колби з розсіювачами мають 
бути меншими за стандартні, щоб 
військовим було зручно носити їх 
у кишенях.

студенти з неПотребу роблять 
Повербанки та зарядні станції
допомога армії  студенти Вінницького 
технічного коледжу у вільний від 
занять час займаються виготовленням 
повербанків, інверторів, точкових 
зварювальних апаратів та інших важливих 
речей із несправних приладів, які зазвичай 
викидають у смітник. Наприклад, 
повербанки виготовляють із використаних 
електронних цигарок, а світлодіодні 
ліхтарики — зі вживаних лампочок

Якщо ви маєте 
використані LED-
лампи, одноразові 
цигарки, віск, парафін, 
УПСи — можете 
передати їх студентам

польські волонтери приносять їх 
з дому, притулків для тварин, — 
пояснює дівчина. — Картон най-
частіше знаходимо в магазинах, 
а парафін ми отримуємо від поль-
ського виробника свічок. Він дає 
його нам цілковито безоплатно, 
бо дуже хоче допомагати Укра-
їні. Я їм усім вдячна. Хотіла б 

подякувати також Ельжбеті та 
Броніславу Сленжак за допомо-
гу, бо, дякуючи їм, ми вже понад 
50 разів змогли успішно завезти 
гуманітарну допомогу в Україну.

— Ми показуємо військовим 
нашу підтримку, і це надзвичайно 
для мене важливо, — підсумовує 
дівчина.

акцію «зігріти Україну» кілька місяців тому організувала 
в польщі 16‑річна вінничанка дарія гелета. Дівчина каже, 
що поляки радо долучаються до виготовлення окопних свічок

студент технічного коледжу перевіряє справність 
вживаних акумуляторів. Пізніше їх використають для 
створення повербанка

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

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua



8 RIA, Середа, 18 січня 2023
проблема і вирішеННя

закуповуючи посипні матеріали, 
а витрати ділять навпіл, — про-
довжує Михайло Ягодзинський.

зимове прибирання — 
завжди непросте 

За словами очільника депар-
таменту житлового господар-
ства Романа Фурмана, проблем 
із придбанням посипних мате-
ріалів у Вінниці наразі немає. 
Він говорить, що, до прикладу, 
ті ж таки голови ОСББ мають 
свої спільноти, де усі ці питання 
можна легко вирішити.

Михайло Ягодзинський каже, 
що також не чув, що хтось із 

колег має проблеми із закупів-
лею солі, відсіву чи піску. Точок 
продажу цих матеріалів, за його 
словами, у Вінниці достатньо.

— Звісно, є питання суттєвого 
зростання ціни на посипні ма-
теріали, але дефіциту, скажімо, 
технічної солі, у Вінниці не-
має, — говорить голова ОСББ 
Михайло. — Якщо говорити за-
галом, то посипання та зимове 
прибирання території є непро-
стим процесом і створює чи-
мало незручностей. Не можна 
достеменно знати, коли випаде 
сніг чи з’явиться ожеледиця, але 
усувати це потрібно в найкоротші 
терміни. Буває, що виникають 

МиХайло кУрдюков, 
RIA, (095)1039671 

Не було ще такої 
зими, коли б із на-
станням холодів ми 
не мали проблем чи 

то з неприбраними кучугурами 
снігу у дворах багатоповерхівок, 
чи то з ожеледицею, бо відпо-
відальні за це особи вирішили 
не посипати тротуари сіллю чи 
піском. Звісно, так далеко не з 
усіма багатоквартирними будин-
ками, але й вже наявних у на-
шому місті достатньо.

У підсумку ми маємо проблеми 
з пересуванням пішки або маши-
ною, часом доводиться братися 
за наведення порядку у дворі 
самостійно, а в гіршому випад-
ку — можемо впасти й отримати 
травми. Хто ж відповідальний 
за прибирання території навколо 
багатоповерхівок? І як, власне, 
не допустити байдикування від-
повідальних юросіб на період 
снігопадів та ожеледиці?

жек, жбк та осбб 
Балансоутримувачами бага-

токвартирних будинків можуть 
бути: житлово-експлуатаційна 
контора (ЖЕК), житлово-бу-
дівельний кооператив (ЖБК) 
та об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 
(ОСББ). Тому, якщо у вашому 
дворі, до прикладу, не посипані 
піском тротуари, першочергово 
звертатися слід саме до них.

— Утримання будинку та дво-
рової території — це зона від-
повідальності управителя або 
ОСББ. Прибирання цієї тери-
торії від снігу, його подальший 
вивіз, посипання сіллю або піс-
ком слизьких ділянок — це їхні 
обов’язки, — пояснює директор 
департаменту житлового госпо-
дарства Вінницької міської ради 
Роман Фурман. — Мешканці са-
мостійно обирають собі управ-

лінські компанії. І якщо останні 
не справляються з покладеними 
на них обов’язками, мешканці 
мають право замінити їх. Так 
само з головою ОСББ. Якщо 
люди не задоволені його робо-
тою, вони можуть переобрати 
більш гідну кандидатуру.

За словами посадовця, під час 
дії воєнного стану провести за-
гальні збори мешканців та пере-
обрати голову ОСББ може бути 
проблематично, наприклад, через 
неможливість зібрати одночас-
но більшу частину співвласників 
квартир. У такому випадку за-
конодавство дозволяє впродовж 
15 днів після зборів провести збір 
підписів серед решти мешканців. 
Це також вважатиметься легітим-
ним способом прийняти важливі 
для будинку рішення.

— Першим питанням таких 
зборів потрібно поставити звіт 
голови ОСББ за виконану ним 
роботу. Другим — заміну голо-
ви на підставі його низької ре-
зультативності, — радить Роман 
Фурман.

зони вІдповІдальностІ 
Розібратися, хто та за яку кон-

кретну ділянку відповідає, також 
буває непросто. Голова одного 
з вінницьких ОСББ Михайло 
Ягодзинський говорить, що усі 
випадки потрібно розбирати 
окремо. До прикладу, за дво-
рові проїзди, які, на перший 
погляд, належать до зони відпо-
відальності якогось конкретного 
ОСББ або іншого управителя, 
можуть бути відповідальними од-
разу кілька будинків із різною 
формою власності. Це суттєво 
ускладнює поділ обов’язків, адже 
кожен хоче опікуватися якомога 
меншою ділянкою.

— Якщо є спільні ділянки, 
то керівники, зазвичай, між 
собою просто домовляються і 
організовують спільне приби-
рання, залучаючи спецтехніку та 

труднощі з пошуком необхідної 
техніки, або двірники не завжди 
вчасно справляються зі своїми 
обов’язками, або взагалі роботи 
стільки, що вони не можуть фі-
зично її подолати.

Очільник ОСББ каже, що для 
уникнення форс-мажорних си-

туацій заздалегідь зробив запас 
посипних матеріалів на кілька 
років наперед. Також він го-
ворить, що має змогу вчасно 
усувати усі погодні негаразди й 
не витрачати значних сум із бю-
джету, тому що його ОСББ має 
невелику зону відповідальності.

у дворі не Прибрані ожеледиця
та сніг. хто відПовідальний?
безпека  Якщо у дворі вашого 
будинку не прибраний сніг, а тротуари з 
дорожнім покриттям не посипані піском 
або сіллю, значить хтось погано виконує 
свою роботу. Хто відповідає за стан 
прибудинкових територій? Як на них 
вплинути? І що робити, якщо ви або ваші 
близькі постраждали через ожеледицю?

Якщо є спільні 
ділянки, то управителі, 
зазвичай, між собою 
просто домовляються і 
організовують спільне 
прибирання

У деяких вінницьких дворах не прибирають сніг та 
не посипають тротуари під час ожеледиці. за усунення цих 
проблем відповідальні осББ, ЖеК або ЖБК 

реКлаМа

515967516134

у міській раді кажуть, що якою б 
не була зона відповідальності осББ 
або ж когось іншого, управитель 
все одно несе за неї повну відпо-
відальність. І якщо, наприклад, 
на тротуарі перед багатоповер-
хівкою людина травмується через 
ожеледицю, відповідати бути саме 
управлінська компанія або голова 
осББ.
— Претензію слід направити ре-
комендованим листом з повідо-
мленням на адресу контори, яка 
відповідає за експлуатацію ді-
лянки, на якій особа травмувала-
ся, — розповідає адвокатка анна 
Даніель. — Також особа має право 
звернутися до суду з позовом про 
відшкодування шкоди, заподіяної 

каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я (як матеріальної, так і мо-
ральної) за зареєстрованим місцем 
проживання/перебування/місцем 
заподіяння шкоди.
спершу треба відправити претен-
зію на адресу контори, що відпо-
відає за експлуатацію ділянки, за-
значивши, що розраховуєте на ви-
плату компенсації. а якщо ж реакції 
немає — слід звернутися до суду.
у таких справах про відшкодуван-
ня шкоди позивачі звільняються 
від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових 
інстанціях (пункт 2 частини пер-
шої статті 5 закону україни «Про 
судовий збір»).
Як пояснює адвокат Ігор Тетеря, до-

казами, необхідними для задово-
лення судом такого позову, можуть 
бути докази факту ушкодження 
здоров’я, зокрема, листок непра-
цездатності чи довідка медичного 
закладу. Також докази нанесення 
матеріальної та моральної шкоди, 
зокрема, медичні документи з пе-
реліком необхідних ліків та чеки і 
квитанції про їх придбання.
— Крім того, це можуть бути до-
кази інших понесених витрат, 
наприклад, відповідні експерти-
зи, — пояснює Ігор Тетеря. — Додати 
ви можете додаткові докази події 
нещасного випадку, якими можуть 
бути свідчення очевидців. або ж 
відеозаписи з камер відеоспосте-
реження.

Що робити, якщо травмувалися?
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Генератор з потужністю 
в 3 кВт, коштує 26 тисяч гривень. 
Його сили вистачить вже й для 
запуску водної помпи у приват-
ному будинку. Вартість генерато-
ра на 5 кВт — 49 тисяч. До нього 
вже можна підключати пральні 
машини, холодильники та іншу 
потужну побутову техніку, не пе-
реживаючи, що потужності може 
не вистачити.

«техномаркет» 
У магазинах цієї мережі також 

є кілька різновидів генераторів, 
зокрема інверторний: більш ком-
пактний, з низьким рівнем шуму 
та здатний видавати струм, адап-
туючи його потужність під по-
точні потреби, що дозволяє сут-
тєво економити. Основним його 
недоліком є невисока потужність, 
лише 1 кВт. Тобто він може по-
давати світло у ваше житло, але 
потягнути роботу, скажімо, двох 
ноутбуків, вже ні. Коштує такий 
девайс 24 тисячі гривень.

лариса олІЙник, RIA, (068)006072

У Вінниці презентували відкри-
ту онлайн-базу даних полонених 
часів Другої світової війни, родом 
із Вінниччини. Створили таку во-
лонтери громадської організації 
«Автомайдан Вінниччина».

«Росія століттями крала нашу 
історію, нашу культуру, привлас-
нювала наших героїв та наші пере-
моги. Водночас совєти замовчу-
вали і витирали з нашої пам’яті 
справжню історію. Реалізуючи цей 
проєкт, ми амбітно взялись відно-
вити історичну справедливість та 
повернути до колективної пам’яті 
українців забуті сторінки історії, 

створивши онлайн-базу даних про 
радянських військовополонених з 
України», — розповіла Таїса Гайда.

За її словами, йдеться про сайт 
(https://archive.memory.org.ua), 
на якому розміщена інформація 
про військовослужбовців Червоної 
армії (чоловіків і жінок) родом із 
Вінницької області, які в роки 
Другої світової війни потрапили 
до німецького полону.

Часто їх досі називають «радян-
ські або російські військовопо-
лонені» і не згадують, що серед 
них було багато українців. Загалом 
у полон потрапили понад 5 млн 
червоноармійців, 57% з них заги-
нули. І навіть через 80 років після 

війни доля більшості з цих людей 
невідома. Вони так і залишаються 
для рідних «зниклими безвісти». 
Тож завдання цього проєкту — 
знайти і зафіксувати ім’я кожного 
полоненого з України.

Волонтерка зазначила, що база 
даних створена на основі німець-
ких та радянських документів 
реєстрації військовополонених. 
Основу німецьких документів 
становить «Персональна картка 
І», яка була двох видів: картки з 
табірної картотеки на в’язнів, ко-
трі там перебували до кінця Другої 
світової, та картки на загиблих. 
Останні зберігались у Берліні 
у «Довідковій службі Вермахту 

створили базу даних про українських полонених 
другої світової, родом із вінниччини

МиХайло кУрдюков, 
RIA, (095)1039671

Останнім часом 
невід’ємною час-
тиною чи не кож-
ної вінницької ву-

лиці стали генератори. У жвавих 
частинах міста, як ось проспекти 
Космонавтів та Коцюбинського 
чи вулиця Соборна, ці девайси 
взагалі складно полічити. Вони 
різних розмірів, кольорів, вироб-
ників, та усі вони виконують од-
ну-єдину функцію — резервного 
джерела живлення.

У приміщеннях, зокрема 
квартирах, генератори заборо-
нено встановлювати, оскільки 
є висока ймовірність отруїтися 
чадним газом. Однак у приват-
них будинках їх використовують 
досить активно. У цьому можна 
переконатися, пройшовши ву-
лицями приватного сектора під 
час вимкнення світла — звіду-
сіль чутно безперебійне гудіння 
двигунів.

Через великий попит на ці при-
строї, знайти їх у Вінниці якийсь 
час було досить непросто, про-
те зараз генератори продають чи 
не в кожному магазині побутової 
техніки: різної потужності, мо-
дифікацій та, звісно ж, ціни. З 
усього цього переліку потрібно 
вибрати такий, що здатен задо-
вольнити ваш запит: чи мова 
лише про освітлення, або вам 
потрібно забезпечити безпере-
бійну роботу побутової техніки.

Відкривши Google, ми дізна-
ємося, що існує кілька типів 
генераторів: газові, дизельні, 
комбіновані та бензинові. Опти-
мальними для використання 
в міських умовах є бензинові, 
хоча у кожному випадку це пи-
тання потрібно вивчати окремо.

Якщо ви усе-таки виріши-
ли придбати такий пристрій, 
то перш за все потрібно розра-
хувати потужність генератора, 
аби ним можна було закрити усі 
ваші потреби. Для цього існують 
спеціальні таблиці, які нескладно 
знайти в інтернеті. Іншим, про-
стішим варіантом розібратися з 
усіма його можливостями, є кон-
сультації безпосередньо у фахів-
ців, зокрема в магазинах побу-
тової техніки. Ми скористалися 
саме цим варіантом та побували 
у кількох мережах магазинів по-
бутової техніки.

DnIpRo‑m
У нашому місті щонайменше 

шість фірмових магазинів цієї 

мережі. У кожному з них про-
дають бензинові генератори. 
Продавець-консультант одного 
з магазинів розповів, що в на-
явності вони мають генератори 
з робочою потужністю: 2,5; 3,0; 
5,0 та 7,0 кВт.

Генератор на 2,5 кВт обі-
йдеться у 22,4 тисячі гривень. 
За словами консультанта, його 
потужності вистачить, аби забез-
печити будинок безперебійним 
світлом, крім того, потужності 
вистачить для запуску та роботи 
деяких електроприладів, як ось 
ноутбуки, телевізор тощо. Об’єм 
паливного бака у ньому 15 літрів, 
при середньому споживанні при-
близно в 1 літр на годину.

Є тут і звичайні бензинові ге-
нератори, потужністю до трьох 
кВт. Їхня вартість починається 
від 16 тисяч гривень. Консуль-
тант магазину розповів, що ціни 
на цю продукцію поступово зни-
жуються. До прикладу, нещодав-
но найдешевший генератор у них 
коштував 22 тисячі гривень.

«ельдорадо» 
У цих магазинах, на відміну 

від попередніх, ми знайшли ще 
й портативні зарядні станції. Від 
24 до 70 тисяч гривень. Перш 
за все вони розраховані на під-
зарядку смартфонів, ноутбуків, 
можна під’єднати котел чи теле-
візор, роутер, але холодильник 
чи мікрохвильовка, до прикла-
ду, від них вже не працювати-
муть. Вони мають потужність 
в 1 кВт.

Тут також продаються бензи-
нові генератори. Є інверторні, 
потужністю в 900 ватів (0,9 кВт). 
Їх, як каже продавець-консуль-

тант, можна встановлювати й 
вдома, виводячи назовні спеці-
альну трубку для виводу продукту 
згоряння. Звичайний генератор, 
що його ми побачили в магазині, 
має потужність 2,5 кВт. Вартість 
пристроїв: 25 та 30 тисяч гривень 
відповідно.

VolTI
У цьому магазині ми знайшли 

два бензинових генератори: ін-
верторний та звичайний. Обидва 
виробництва Республіки Корея, 
мають однакову потужність 
у 2,8 кВт. За словами консуль-
тантів, пристрої можуть потяг-
нути холодильник, пральну ма-
шину, мікрохвильову піч та іншу 
побутову техніку, але за умови, 
що навантаження буде розподі-
лено у часі.

Одночасно такі генератори мо-
жуть забезпечувати приміщення 
або житло світлом, а також ви-
тримувати роботу ноутбуків, те-
левізора та заряджати телефони.

де та за скільки у вінниці 
Продають бензинові генератори
альтернатива  знайти резервне 
джерело живлення у магазинах міста 
сьогодні, як ніколи просто. однак, якими 
вони бувають? скільки вони коштують? Та 
яку потужність мають?

Перш за все 
потрібно розрахувати 
потужність генератора, 
аби ним можна було 
закрити усі ваші 
потреби

з питань втрат особового складу 
та військовополонених» (WASt). 
Також серед документів — картки 
реєстрації військовополонених або 
«зелені картки», лазаретні картки, 
повідомлення про смерть і повідо-
млення про втечу.

Основна маса документів на за-
гиблих військовополонених з WASt 
нині знаходиться в центральному 
архіві міністерства оборони ро-
сійської федерації (ЦAMO) в По-
дольську. До кінця 1990-х років 
ці документи вважалися втраче-
ними. Американські війська ви-
явили цю картотеку в Майнінгені, 
куди в 1943 році було евакуйовано 
Довідкову службу Вермахту, і пе-

редали її Червоній армії в серпні 
1945-го. Таким чином потрапили 
до СРСР і вцілілі табірні карто-
теки.

Німецькі документи на тих по-
лонених, які вижили, з ЦAMO 
передали в архіви НКВС за міс-
цем народження. Так документи 
на жителів Вінниччини потрапили 
до місцевого архіву КДБ, а звідти 
до Державного архіву Вінницької 
області.

Наразі до онлайн-бази внесені 
відомості про 500 осіб. Загалом, 
за оцінками авторів проєкту, в різ-
них архівах налічується близько 
80 тисяч карток із даними про 
військовополонених з України.

придбати генератор у вінниці наразі легше простого. Достатньо зайти чи не до будь-якого 
магазину побутової техніки і мати при собі як мінімум 16 тисяч гривень
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герої війНи

— Ви розповідаєте про такі речі, 
які не вписуються у колективний 
портрет.

— Та це правда. Я хочу, щоб 
у тих, хто йде воювати, було 
менше ілюзій, а більше розу-
міння, здорового глузду і під-
готовки, хоча б фізичної. Ось 
ми «витягували» один «елітний» 
підрозділ.

— «Витягували», тобто забез-
печували вихід з оточення?

— Так. Десантників, на папе-
рі, а насправді групу чоловіків, 
середній вік яких 45–50 років, і 
підготовка — 16 патронів.

Чим елітніший підрозділ, тим 
більше вливань. Але командир 
не дивиться на особисті харак-
теристики, і він не знає рівень 
підготовки, перед ним стоїть за-
вдання і він кидає на його ви-
конання підрозділ відповідно 
до його призначення.

«розвІдникІв не шкодУють 
зовсІм»

— Але ж вам 45 і ви воюєте 
не у найпростішому з точки зору 
військової підготовки підрозділі.

— Я ж розповідав про свій до-
свід, про те, де був «останні вісім 
років». До то ж розвідник — це, 
напевне, дар, талант, і до речі, 
з великою долею авантюризму. 
Тут потрібно бути й актором, і 
аналітиком. Вміти порівнюва-
ти дані. Дані, які ще до того ж 
потрібно добути. Пересуваю-
чись в тилу ворога з рюкзаком 
на плечах кілька діб. Візьміть 
мішок бараболі, скільки з ним 
ви зможете побігати?

Якщо піхотинець знаходиться 
в окопі, він бачить лінію роз-
межування, він бачить проти-
вника. Хоча їх там «утюжать» 
і добре «утюжать», і «Гради», і 
фосфорні бомби вже були, коли 
виходили з Бахмута. Але ти ба-
чиш противника.

Розвідник іде в ніч, за кожним 
кущем — противник. Ти знаєш, 
що цей вихід може бути в тебе 
не крайнім, а останнім. Тому ти 
працюєш на останньому подиху, 
ти віддаєш всього себе.

Крім того, орки знають, що 

МарІЯ паУстовська, RIA, 
(097)4126404

Володимир — розвідник штур-
мової групи. Поговорили з ним 
про війну, особливості роботи 
розвідників, про важливість тре-
нувань та роль волонтерів.

— Володимире, як для вас роз-
почалася війна?

— Для мене війна розпочалась 
ще у 2014 під Маріуполем. Я пі-
шов на фронт як доброволець.

У мене було доволі складне 
життя, я не дуже любив «вла-
зити» у політику, але коли 
на Україну напали, зрозумів, що 
маю стати на її захист. Адже усе 
життя займався спортом, трену-
вався. Сумління підказувало, що 
не можна відсиджуватись. Я ж 
чоловік, воїн. Фраза «Якщо не я, 
то хто», стала моїм девізом.

Лінія оборони була від Граніт-
ного до Чамарлика, тоді там було 
гаряче — постійні мінометні об-
стріли. Під час одного із таких 
мене і поранили.

Розрив ключиці та шлунка, 
сильна кровотеча. Напевне, якби 
не санавіація — мене гелікоп-
тером евакуйовували спочатку 
до Харкова, а потім уже літаком 
до Вінниці — навряд чи вдалося 
врятувати.

Після поранення був списаний 
повністю, тобто «під нуль», ВЛК 
визнали не здатним до військо-
вої служби. Та у мене були свої 
плани. Я пройшов курс реабілі-
тації і почав покращувати свої 
воєнні навички. Тренувався і 
в 95 бригаді, і в 79-тій, до якої 
був прикомандирований. Тож 
врешті-решт із розвідника став 
розвідником штурмової групи.

«ми не вмІємо просити»
— Тобто за вісім років ви по-

вністю змінили своє життя.
— Десь так. До речі, УБД я так 

і не отримав. Скільки разів пи-
сав рапорти! Спочатку закону 
не було, а коли в 2016 році при-
йняли закон, я вже «заморився» 
ходити по кабінетах. Та ще й 
характер такий, але я думаю, 
що усі добровольці такі — ми 
не вміємо просити, ми просто 
робимо свою роботу як старі 
солдати. Більше нічого.

— Де зустріли початок війни 
нинішньої, як кажуть, повно-
масштабного вторгнення?

— Мене війна цікаво застала. 
24 лютого я пішов на рибалку. 
Крига вже трохи скресла, я стою 
на пеньку з вудкою, тут друг те-
лефонує. Мовляв, твої навички 
знадобляться знову. Я одразу 
зрозумів усе, зібрав речі і по-
їхав у військкомат. Дві доби ми 
переночували і поїхали.

Знаєте, у мене двоюрідна се-
стра у Москві, у неї квартира, 
бізнес. Спілкувались, але не ро-
зуміли одне одного. Розповіда-
ли, що там відбувається, як там 
відбувається. Нині контакти 
розірвано, але я знаю, що мій 
внучатий племінник воює в на-
шій Україні.

— Проти нас?
— Так.
— І що ви думаєте про це?
— Думаю, якщо ми не пере-

можемо, то нас ще будуть сто 
років гнобити. І це не лише я. 
Знаєте, на початку війни був та-
кий патріотизм. Просто сплеск. 
Зовсім молоді люди просто «ха-
пались» за зброю, іноді у мене, 

старого солдата, навіть сльози 
наверталися.

Я зустрічав хлопців, які про-
сили — покажи, як користува-
тися автоматом. Їм же зброю 
видали, а стріляти не навчили. 
Тобто були такі сумлінні люди, 
які були готові йти на ворога, 
озброївшись впевненістю, щоб 
швидко навчитися стріляти.

Були й інші. Останні роки 
на Сході вже активних бойових 
дій не було, тож думали, що по-
стріляють трохи і все. Окрилені 
своїми мріями, вони думали, що 
війна — це героїзм, повага, ме-
далі, дівчата…

— Феміністки за останнє за-
кидають вас гнилими яблуками.

— Витримаю…

«на вІЙнІ проявляється 
все»

— А що ж таке війна?
— Війна — це сморід, грязю-

ка, біль, крики. Війна — це те, 
чого не має бути ніколи. На ві-
йні одразу проявляється усе — і 
характер, і його відсутність.

Уявляєш, тобі потрібно про-
бігти 10 метрів по відкритій міс-
цевості під обстрілом. Інстинкт 
самозбереження кричить — куди 
ти йдеш? Розум говорить — 
не пробіжиш, загинеш. Страх 
такий! Адреналін зашкалює, 
іноді молоді, здорові хлопці сві-
домість втрачають. Такі глибини 
підсвідомості чіпляє!

Та якщо ти поборов цей страх, 
ти зможеш воювати. Якщо ні, 
то будеш робити все — дрова 
рубати, допомагати, але воювати 
не зможеш.

розвідки не знають ніяких осо-
бливих секретів, тож розвідни-
ків не шкодують. Вони нікого 
не шкодують, але розвідників 
не шкодують зовсім.

«рацІї врятУвали життя»
— Можете розповісти про свою 

«крайню» операцію.
— Ні, є військова таємниця і 

певні терміни, коли я можу про 
щось говорити.

— Ось про травневу операцію 
можу… Ми тоді були в районі 
Бахмут-Опитне-Лисичанськ-
Попасна. До речі, з Попасної 
виходили крайні…

Захищали з тилу один із флан-
гів передислокації. Підрозділи 
зазвичай розтягнуті по лінії 
оборони, коли відбувається рух, 
то під час цієї «суматохи» слід-
куємо, щоб їм у «хвіст» ніхто 
не вдарив.

До речі, зіткнулись там ще з 
однією групою наших розвідни-
ків. Добре, що у нас були рації, 
тож змогли переговорити, зро-
зуміти, що свої. До речі, рації 
подарували волонтери…

— А якби не було рації?
— Хто зна… Війна, це не тіль-

ки люди, це ще й обладнання, 
екіпіровка і роки тренувань. 
Перемагає, як правило, найдо-
свідченіший. У цьому випадку 
рація, яку подарували волонтери, 
врятувала життя кільком десят-
кам людей.

— А у вас досвідчена група?
— Достатньо. Гарна розвід-

увальна група має тренуватись 
разом щонайменше три роки. 
Ми ж не розмовляємо між со-
бою. Буває, що все вирішує один 
рух голови. Це навіть не розу-
міння, це відчуття… Це екстра-
клас.

У нас у підрозділі, по-перше, 
усі добровольці. По-друге, є 
кілька добре вмотивованих хлоп-
ців. Новачків беремо на опера-
цію по одному-два. Спочатку 
на нескладні завдання, потім 
на більш серйозні, навчаємо.

Ви знаєте, що ми можемо стрі-
ляти, коли знаходимось біля во-
рога на відстані 25 метрів. Тож 

будь-яка вправа має виконува-
тись до автоматизму. Без трену-
вання не буде перемоги. Я про 
це говорю постійно хлопцям.

«за них я бУдУ воювати»
— Володимире, нині спосте-

рігається певна втома від війни, 
особливо тилу.

— Знаєте, я був у волонте-
рів, нам дали сітки, кікімори, 
продукти. Це такий заряд. Ви 
не уявляєте. Таке тепло, така 
вдячність. Я кажу, що ні, це 
ми дякуємо вам, і за це, за них 
я буду воювати. Шкода, що 
броніки виготовляти не мо-
жуть і зброю. Сучасну зброю. 
Ми знаходимося в таких умо-
вах, що стріляти потрібно на раз, 
а не на раз-два-три. На три тебе 
вже нема.

— Ви говорите про коліматор-
ний приціл?

— Саме так. Берці, верхній кі-
тель — це нам дали, а то нема, 
чи нема розміру.

Бронік купив. Автівки купи-
ли, постійно пальне для них має 
бути, на ремонт кошти.

Я був радий, що в перші місяці 
війни, якщо щось просили, нам 
говорили: «Хлопці — нема, але 
буде, або обов‘язково знайде-
мо». І дійсно знаходили. Нині 
ситуація змінилась.

— І на фронті теж?
— Ти знаєш, ні. От приїздиш 

на чужі позиції, питаєш: «Хлоп-
ці, як у вас?» Вони у відповідь: 
«Утюжать нас, утюжать. Там 
двохсотий, там трьохсотий».

То що будемо знімати? У від-
повідь: «Ні, ми тут до кінця».

Треба пишатися нашими ко-
заками, а нашим народом в ці-
лому.

Знаєш, після 2014 року, я ду-
мав, що бачив усе, так було 
страшно, але ні, це зараз страш-
но, але їм нас не зламати. Попри 
страх, біль, і весь жах війни, ми 
обов‘язково переможемо.

Боєць збирає на коліматор-
ний приціл. Карта для допомо-
ги: 4149 6293 1582 9929 Приват. 
Бочкарьов Андрій. З позначкою 
«Приціл»

«якщо не Переможемо, то нас 
ще будуть сто років гнобити» 
історія розвідника  Володимир 
родом із Вінниччини, перше бойове 
хрещення і важке поранення військовий 
отримав ще в 2014. Травма була настільки 
тяжка, що на лікування пішов майже 
рік. Та бажання повернутися до своїх 
побратимів виявилось сильнішим, тож 
чоловік знову в строю

«Ми ж не розмовляємо 
між собою. Буває, 
що все вирішує один 
рух голови. Це навіть 
не розуміння, це 
відчуття… »

— знаєте, я був у волонтерів, нам дали сітки, кікімори, продукти, — каже Володимир (на 
фото він за смайликом, його обличчя не можна показувати). — Це такий заряд. Ви не уявляєте. 
Таке тепло, така вдячність. І за це, за них я буду воювати 
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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  

 ГуртОжитОк, тяжилів, 4 пОверх, 24/17,2/-, Гарний 
ремОнт, меблі, в/зр.на 3 сім‘ї. Ціна 11500 у.О. (063) 
208-69-42  

1.3 трикімнатні квартири  

 3-x kiмн.квартира пО прОсп.ЮнОсті, р-н вишенька, 
втОринне житлО. Ціна 45300у.О. термінОвО!! власник! 
(096) 434-04-65  

 3-кімн.кв. р-н Медунівер, 7/14/-, 66/39/11, хорош.ремонт, 
меблі,техніка, бойлер, пл.вікна. 58000у.о. (063) 208-69-42  

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  

 5-кімнатний будинок, р-н ПМ «Зоря», 3/ц, 170 кв.м. Ціна 
130000у.о, під житло, бізнес, власник, 1с. (067) 888-08-34  

1.7 ділянки  

 Земельна ділянка 10 сот., Лука-Мелешківська. (097) 100-42-52  

1.8 Гаражі  

 Гараж пО вул.дачній, 3,5х6,5, узакОнений, дОбрОтний 
стан, зпереду паркОвка на 2 автО. 3800у.О. тОрГ. (097) 
447-73-10  

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

 2-кімн.кв. Стрілецька, житл/стан, частково меблі, на довгий 
термін! 4000 грн. (098) 921-77-21  

 Здам 1-кімн.квартиру, 36 кв.м, центр. Власник. Ціна дог. (067) 
850-61-97  

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

2.2 будинки  
 Здам частину буд., 2 кім., р-н Київська, 2 лікарня, зручності. Ціна 
дог. (097) 752-07-11  

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

2.5 Гаражі  
 Здам в оренду гараж! ГСК-7 «Пирогово», цегляний, яма, світло. 
Власник. (063) 294-61-18  

3. Нерухомiсть: куплю  
3.1 квартири  

 1-10/-. Kyплю. Винайму або Здам в оренду нерухомість. Деталі 
по телефону: (09645-89-754  

3.2 будинки  
 1-10/-. Kyплю. Винайму або Здам в оренду нерухомість. Деталі 
по телефону: 096 4-58-9754  

4. Нерухомiсть: виНайму  
4.1 квартири  

 1-10/-. Bинайму: кімнату, квартиру, ч/б, будинок, гуртожиток. 
Або Здам в оренду! (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/-. Винайму Вашу нерухомість. Або Здам в оренду кімнати, 
квартири, будинки! (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/-. Bинайму: ч/б, будинок, квартиру, кімнату, гуртожиток. 
Або Здам в оренду! (096) 4589754  

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

 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  

 дроВА.................................................................................................доГ. ................ (097) 995-09-31  

 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  

 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  

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

 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  

 Штукатурка, шпатлівка, стяжка, кладка, гіпсокартон, утеплення, 
фарбув., шпалери. (067)989-15-71, (063)427-22-17  

6.4 внутрішне ОздОблення, 
ремОнт  

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

516043

 (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

 Внутрішні роботи: плитка, штукатурка, шпатлівка, ламінат, двері. 
Якісно, охайно. (068) 204-59-46  

 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  

 ремОнт»під клЮч»: ГіпсОкартОн,штукатурка, 
шпаклівка,сантехніка, вОдОпрОвід,кахлі (096) 627-
90-75, андрій  

 Шліфування паркету, дощатої підлоги, лакування, настил ламінату 
(маш. 220В). (097) 451-01-40  

 Якісно виконуємо штукатурку, шпаклівку, шпалери, зварювальні 
роботи. (095) 326-65-67  

6.6 натяжні та підвісні стелі  

 stelivsim.Com.uA натяжні стелі від вирОбника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

 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  

 будинОк абО частину будинку зніму, будь-який р-н. 
Ціна дОГОвірна. (067) 255-13-06  

5. комерційНа Нерухомість  
5.1 прОдаж  

 приміщ.430кв.м, вОда, електрика, пОбут.приміщ.під 
стО, склади, зварЮв/стОляр Цех дОГ. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.2 Оренда  

 Здам «ракушку» в м’ясо-молочному павільйоні на ринку «Урожай». 
дог. (067) 430-84-33  

 здам прим.під кафе, бар, рестОран, стОмат., мед.
клініку, спОртзал,350кв.м, кОмун дОГ. (097) 462-45-44  

 Здам приміщення 20 кв.м на Центральному ринку ( р-н дитячих 
візочків). дог. (067) 430-84-33  

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

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляЦія, каналізаЦія  

 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  
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 «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  

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

 1000% A я Надаю послуги ріелтора! Винайму або Здам в оренду 
нерухомість.Є вибір. (09-6) 45-89-754  

 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  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (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  

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

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

515695

516333

516335

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  

 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  515947

 кОтли, кОлОнки, бОйлери. труби, насОси. мОнтаж, 
Гарантія. теплОбуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 Опалення, вОдОпОстачання, каналізаЦія. мОнтаж, 
Гарантія. теплОбуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 Опалення. ремОнт. зварЮвання труб на Газ, вста-
нОвл.кОтлів, насОсів, радіатОрів. (096)897-22-71, 
(068)113-61-71  

 прОведення Опалення, рОзрахунОк плОщі під Опа-
лення, штрОбіння. виклик майстра для прОведення 
рОзрахунків дОдОму. підтримка в справнОму стані 
системи прОтяГОм 3 рОків пО прийнятних кОштах. 
(098) 488-97-59, вОлОдимир  

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  

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  

 Akyмулятори, безперебійники ....................... дог. ........ (093-00-5-7-213  

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

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

 Coнячні станції, блоки живлення ................... дог. ....... (093)0-0-5-72-13  

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

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

(096) 548-65-23  

 Буржуйка ................................................... дог. ........ (097) 467-64-50  

 Газ.балони, 40л, б/в, хор.стан ...................... дог. ........ (097) 212-77-20  

 Килим 3х4м .........................................2750грн. ........(067) 912-99-11  

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

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

7.4 Опалення будинку  

 AkyмулятОри, безперебійники, сОнячні станЦії, 
перенОсні блОки живлення. (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  

 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  
 АВ, холодильники, різні речі ........................ дог. ........ (067) 429-26-71  
 Бетонозмішувачі б/в чи поламані .................. дог. ........ (067) 975-56-45  
 Велосипед, бінокль, гитара .......................... дог. ........(096) 601-35-11  
 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  
 Газову плиту для себе ................................. дог. ....... (098) 275-10-11  
 Ел.вафельниця, годинники,ел.шашл ............... дог. ........ (068) 712-48-93  
 Ел.шашлич., ел.ваф., скороварка .................. дог. ........ (096) 744-49-31  
 Ел.шашличницю, барсетки, годинник ............. дог. ........ (068) 488-24-31  
 Електродвигуни, 0,5 -250кВт ........................ дог. ........ (063) 298-37-72  
 Куплю мікрохвил., прал/маш ......................... дог. ........ (097) 016-99-97  
 Мельхіор, шахмати, пилосос ......................... дог. ........ (098) 702-62-41  
 Неробочий холодильник, кондиц. БК .............. дог. ........ (067) 263-28-99  
 Пилососи, прал/маш будь-які ....................... дог. ........ (098) 017-22-63  
 Прал/маш Малютка, пилосос ........................ дог. ........ (097) 503-32-80  
 Прал/маш робочу, комод, ліжко .................... дог. ........ (068) 209-74-74  
 Холодильник для студента ............................ дог. ........ (097) 180-87-62  
 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  

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  

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

 Дрібний ремонт сантехніки. Виїзд в р-ни. Швидше телефонуйте: 
(0963177668  

 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 пральних
МАШИН, посудомийок, бойлерів, 
ел.плит та духовок. Електро-, 
сантехнічні роботи. +380976511590 
(вайбер), Максим  

 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.  

 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 на дОму, якіснО 
з ГарантієЮ, виїзд в райОн. (067)934-37-81, (098)573-
71-28  

 термінОвий ремОнт:хОлОдильників, мОрОзильників. 
швидкО, якіснО, Гарантія. (073) 977-49-99, (067) 173-
49-99  

516127
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9. робота  
9.1 вОдії, експедитОри, ван-

тажники, кОмірники  

 Boдій на ГАЗель. Доставка хліба по місту. З/п договірна. (067) 
295-19-37, Олександр  

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

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

9.2 кухарі, ОфіЦіанти, бармени, 
технОлОГи  

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

 Кухар холодного цеху  в супермаркет на Старе місто, з 7 до 19, 
3/3, зарплата - від 10000 грн. (096) 871-44-46, Анна  

 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  

 Піцейола у супермаркет на Старе місто, з 8 до 22, 3/3, зарплата 
- від 10500 грн. (096) 871-44-46, Анна  

9.3 ОхОрОнЦі  

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

 вОдій-ОхОрОнник Гшр. фОрма, пОвний сОЦпакет. з/п 
свОєчаснО. (067)430-53-76, (093)115-78-85  

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

ОхОрОна
Вахта. Житло. Фірмовий одяг та проїзд 
надає фірма. (096) 785-59-74  

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

 ОхОрОнники 350-450Гр/дОба. вахта, фОрма, дОст, 
прОжив.за рах.фірми. пОвн.сОЦ.пак (067)430-24-67, 
(067)158-65-33  

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

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

 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  

 Прибиральниця  у прод.маг. на Янгеля, 4 години/день, з/п - 4800 
грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Прибиральниця у прод.маг. на Максимовича, з 8  до 10, з Пн по 
Сб,	з/п	-	1560	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Прибиральниця у прод.маг. на Станіславського, з 7 до 19, 3/3, 
з/п – 8100 грн. (098) 459-45-14, Світлана  

 прибиральниЦя-пОсудОмийниЦя пОтрібна в рестО-
ран пО вул.серГія зулінськОГО на пОстійну рОбОту, 
Графік рОбОти: 9.00-21.00. (063) 287-95-31  

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, 71, з 6:30 до 22:30, 4/4, зарплата 
- 12600 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. на Юності,10А, з 8 до 22, 3/3, зарплата - 11250 
грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Помічник продавця у прод.маг. на Оводова, 6 годин в день, Вт-
Пт, 3/3, з/п - 4800 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 прОдОвОльчих тОварів в маГазин «прО-
дукти», р-н 3 лікарні (старе містО). (067) 369-30-42, 
віктОрія

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

 Продавець на овочевий відділ у супермаркет на Київську (Набе-
режний), з 7 до 19, 3/3, з/п – 9000 грн. (096) 931-80-21, Анастасія  

 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 Янгеля, 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 Електромережу, з 9:00 до 21:00, 
4/4, зарплата - 9900 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 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 Оводова, з 7:30  до 22:30, 4/4, 
з/п –  від 10800 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Чехова, з 8 до 22:30, 3/3, з/п 
– від 9150 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

515740

516048 

555111

 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  

 підсОбнОГО рОбітника запрОшуємО на рОбОту. зар. 
плата+пОвний сОЦ. пакет. вул.келеЦька, 65 (067) 
533-84-78  

 рОбітник пОтрібен в селО з прОживанням. (096) 318-
38-77  

 Сортувальники тарної пляшки. (068) 862-63-46  

9.12 керівники,  
адміністратОри, 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  

 Адміністратор в ТЦ «Жовтень». Тиждень через тиждень. (068) 
160-20-78  

516045

516143

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

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

9.18 Опікуни, дОГлядачі, няні  

 Опікунки-дОГлядальниЦі в німеччину. жін/чОл. дО 65 
р. з/п 1100-1700 є. кОнсульт. (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.20 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  

9.23 шукаЮ рОбОту  

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

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  

516278

516045

 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  

11.3 дОбрива, Грунти  
 дефікат. переГній. (067) 431-88-99  

 переГній, чОрнОзем (якісний) (067) 431-88-99  
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11.6 пОслуГи  

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

12. електроНіка  
та аудио/відео техНіка  

12.1 прОдам  

 Akyмулятори, безперебійники ....................... дог. ............. (0930057213  

 Coнячні станції, блоки живлення ................... дог. .......... (093)005-7213  

12.3 пОслуГи  

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

13. іНші послуги  
13.2 свята та урОчистОті  

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

13.5 Юридичні та фінансОві 
пОслуГи  

 Адвокат. Складні сімейні та спадкові справи: поділ майна под-
ружжя, аліменти тощо (097) 265-22-17  

 Адвокат. Судові спори з держпраці. Реєстрація та ліквідація 
підприємств. (093) 797-97-44  

13.7 клінінГОві пОслуГи  

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

13.8 інше  

 Надаю послуги ріелтора!Винайму або Здам в оренду нерухомість.
Деталі по телефону: (096)4-5-8-9-754  

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, нОвий, термінОвО, недО-
рОГО. м.немирів. (096) 732-93-81  

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

 психОлОГічні тренінГи. арт-терапія. (067) 433-29-54  

14.2 пОтребуЮ  

 Куплю інвалідні візки, ходунки, туалет. (067) 726-46-41  

 Куплю інвалідні коляски будь-які, ходунки, санітарні туалети, 
інвалідні товари. (097) 017-00-17  

15. зНайомства  
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  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (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 б/в бОр-машину, різні інструменти, старі 
листівки. (097) 968-24-12  

 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  

16.4 спОрт, туризм  

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

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

16.5 пОслуГи  

 Надаю послуги ріелтора!Винайму або Здам в оренду нерухомість.
Деталі по телефону: (096-45-8-9-7-54  

18. загубив-зНайшов  
18.1 заГубив  

 ПрАТ «Вінницьке Підприємство «Ремприлад» код 13311836, 
повідомляє про втрату оригінала свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій, виданого

Вінницьким ТУ ДКЦПФР реєстраційний No 61/02/1/01 дата 
реєстрації 18.06.2001.Свідоцтво вважати недійсним. тел. не 
вказано  

19. загальНі оголошеННя  
19.1 прОдам  

 Akyмулятори, безперебійники, сонячні станції, переносні блоки 
живлення. (093) 005-72-13  

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  

555111

516045 516045

468084

 (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
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ми перевірили

Ідейна засновниця екостанції сор-
тування Shuttle Марія ошовська 
розповідає, що такі зміни дійсно 
важливі.
— звичайні пакети не розклада-
ються назад у первинні природ-
ні елементи, коли потрапляють 
на полігон, а лише перетворяться 
на маленькі шматочки — мікро-
пластик. Пакети — це популярна 
фракція на нашій станції. Та й пе-
рероблювати їх не можна вічно, 
тому рано чи пізно вони опиняться 
на звалищі, — розповідає дівчи-
на. — Біорозкладна торбинка зро-
блена зазвичай із крохмалю або 
іншої рослинної речовини, яка, як 
і сама рослина, може розкластись 

за певних умов (температура, во-
логість тощо).
за словами Марії, є багато альтер-
натив пакетам: шопери, авоськи, 
контейнери, сумки, рюкзаки. однак 
варто пам’ятати, що до їх вибору 
також потрібно підходити свідомо: 
не купувати зайві шопери, відда-
вати перевагу тим, які виробляють 
локально та з вторинної сировини. 
Наприклад, переробленого плас-
тику чи невикористаного текстилю.
— а більшості фруктів та овочів 
навіть і не потрібен пакетик, на-
приклад, етикетку можна наклеїти 
на один із кількох помідорів. осо-
бисто мені у більшості випадків ви-
стачає мого рюкзака для покупок. 

однак якщо потрібно більше това-
рів, то я використовую подаровані 
мені на різних заходах шопери, — 
каже дівчина.
«Тепер справа за продавцями, які 
мають впроваджувати зміни, та 
Держпродспоживслужбою як упо-
вноваженим контролюючим орга-
ном. сподіваємось, що обмеження 
швидко запрацюють і в довкіллі 
поменшає одноразового пласти-
ку. а в супермаркетах побільшає 
людей зі своїми багаторазовими 
торбинками, адже цей варіант все 
одно кращий за одноразові паке-
ти, навіть біорозкладні», — кажуть 
в організації з охорони навколиш-
нього середовища Zero Waste.

чому це важливо?

дрібнички не відображаються 
на вашому бюджеті».

У всіх інших відділах супермар-
кету продають біопакети (2 кг) 
за 1,19 гривні та компост паке-
ти (3 кг) за 1,50. Також можна 
придбати у них паперові пакети, 
вартістю 12 гривень за штуку.

Штраф за порушення законо-
давства становить від 8,5 тисячі 

гривень (якщо це перший випа-
док). За повторне порушення за-
кону штраф вже від 17 тисяч гри-
вень. Контролювати дотримання 
законодавства має Держпродспо-
живслужба. Ми запитали у них, 
чи вже зверталися вінничани зі 
скаргами на недотримання мага-
зинами нововведень? Наразі, ка-
жуть, офіційних звернень не було.

НаТалІЯ корпан, RIA, 
(097)1448132

Закон про обме-
ження обігу пласти-
кових пакетів на те-

риторії України почав працювати 
ще 10 грудня 2021 року. Його 
головна мета, щоб із супермар-
кетів, аптек, закладів харчування 
та інших магазинів із надання 
послуг зникли безоплатні плас-
тикові пакети.

Люди мали поступово перехо-
дити на екологічну альтернативу 
до 1 січня 2023 року. Починаючи 
з цього року, заборонені навіть 
поліетиленові пакети товщиною 
до 50 мкм. Навіть як первинне 
пакування для сипучих продуктів, 
риби та м’яса, й навіть на плат-
ній основі. Заборона не діє лише 
на товсті поліетиленові пакети. 
Це ті, які вам зазвичай пропо-
нують на касі.

Ми зайшли у кілька магазинів, 
щоб дізнатися, як працюють но-
вовведення у Вінниці. Першим 
на нашому шляху був «Еко-мар-
кет» на Коцюбинського. Там біля 
зони з фруктами-овочами стоять, 
як і стояли, стійки з поліетиле-
новими пакетами. Купуємо один 
лимон, кладучи його в поліети-

леновий пакетик. На касі уточ-
нюємо: чи біорозкладний він, бо 
жодного маркування на ньому 
немає. Відповідь не тішить. Це 
звичайний тонкий поліетилено-
вий пакет, який до того ж віддали 
нам безоплатно.

Однак альтернатива у цьому 
магазині таки можлива. Непо-
далік каси можна придбати мі-
шечки-сітки для овочів/фрук-
тів. Залежно від розміру, ціни 
на них коливаються від 31 гривні 
до 42 гривень.

Далі завітали у супермаркет 
Aiwa на Соборній. Там ми по-
мітили стійки з пакетами, що 
на вигляд нічим не відрізняються 
від звичних надтонких поліети-
ленових пакетів.

Однак продавчиня Олена ска-
зала, що пакетики біорозкладні, 
демонструючи їхню упаковку, де 
й справді це зазначено. На самих 
пакетах жодного маркування ми 
не помітили. Коштує один такий 
біорозкладний пакетик — 20 ко-
пійок.

Зайшли також й у «Сільпо» 
на Оводова. Там у відділах, де 
продається риба чи кулінарія 
повішали оголошення: «Вар-
тість пакетика у нашому відділі 
складає 25 копійок. Нехай такі 

— Наразі наші групи працюють 
і ми попереджаємо підприємців 
про штрафи, проводимо бесі-
ди. Дехто вже забрав повністю 
з магазинів поліетиленові пакети, 
а дехто — у процесі. Ми врахо-
вуємо, що у нас воєнний стан, — 
коментує заступник начальника 

управління захисту споживачів 
Петро Бевзюк.

Тож, якщо продавці дають вам 
кульок і не мають альтернативи, 
то ви можете звертатися у Дер-
жпродспоживслужбу. Зробити 
це можна за номером: (0432) 
65 88 00.

тонкі Пластикові Пакети Під 
забороною. чи Працює це?
екосвідомість  Із 1 січня 2023 року 
набрав чинності закон україни «Про 
обмеження обігу пластикових пакетів». 
Відтепер тонкі й надтонкі поліетиленові 
пакети мають зникнути з магазинів. 
Ми побували у кількох мережах 
супермаркетів Вінниці та дізналися, чи 
дотримуються там встановлених правил. 
розпитали також в екоактивістки про різні 
альтернативи пластиковим пакетам

Починаючи з цього 
року, заборонені 
поліетиленові пакети 
навіть як пакування 
для сипучих продуктів, 
риби та м’яса пластикові пакети залишаються у 2023 році. Тонкі й 

надтонкі поліетиленові пакети мають зникнути з магазинів, їх 
всюди мають замінити біорозкладні пакети
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Марина Боржемська вже 
дев’ять років працює персо-
нальним тренером. Запустила 
власний марафон зі схуднення, 
в якому допомагає людям пере-
йти на правильне харчування. 
Чотири роки працювала в про-
єкті «Зважені та щасливі», була 
також експерткою з силового 
фітнесу та пілатесу.

Весна не за горами, люди вже 
починають зав’язувати зі святко-
вими застіллями і намагаються 
дотримуватися правильного хар-
чування. Знана вінничанка при-
йшла на допомогу і розповіла, 
з яких продуктів складається її 
раціон харчування.

— Стараюся закуповувати їжу 
на тиждень, — говорить Марина 
Боржемська. — Щільний графік 
не дозволяє щодня забігати в ма-
газин. Для цього складаю чіткий 
список продуктів. Це економить 

час і бюджет. Коли ти непідго-
товлений йдеш у магазин, а ще й 
голодний, тебе оточують запахи і 
ти набираєш, що треба і не тре-
ба. А потім доводиться викидати. 
Тому має бути список продуктів, 
які: любиш ти, подобаються твоїй 
сім’ї, корисні.

Базові продукти, які є у моєму 
холодильнику:
 Яйця — можуть бути і до-

машні, і магазинні;
 Кисломолочний сир;
 Молоко, яке ми використо-

вуємо і в млинці, і просто склян-
ку випити, і для домашньої ви-
пічки;
 М’ясо. Завжди курятина, ін-

дичка і телятина, її любить син. 
Це все розраховано порційно, бо 
я точно знаю, скільки ми з’їдаємо 
за тиждень;
 Риба — як жирних сортів, 

так і нежирна. Нежирні на ве-
чірній час, а більш жирні їмо 
в першій половині дня. Жирна 

Що має бути в холодильнику і на столі? рецептами 
корисних страв ділиться марина боржемська

риба має великий вміст омега-3, 
необхідного для роботи організму 
і мозку;
 Фрукти обов’язково повинні 

бути сезонні. Зараз якраз сезон 
ківі, яблук, груш. Помело буде, 
мандарини — те, що я дуже лю-
блю;
 Ягоди. Якщо можу купити 

свіжі — беру свіжі. Ні — з літа 
роблю заготівлю заморожених — 
малину, смородину. Її потім діста-
єш і додаєш до домашнього сиру, 
вівсянки, чи навіть у йогурт;
 Цвітна капуста, капуста біло-

качанна — для салату або туш-
кувати;
 Зелень. Зелені в мене дуже 

багато. Я стараюся купувати 
на базарі, бо там більший вибір 
і все точно свіже.

На тиждень я чітко знаю, 
що мені вистачає пучка зелені. 
В основному їм її я.

Для тих людей, які вже стали 
на дорогу до своєї кращої фігу-

ри, але бажання смачненького 
ще не полишає їх, Марина Бор-
жемська у Фейсбуці поділилася 
рецептами корисних та смачних 
салатів.

«А як щодо корисних та смач-
них салатів, які приємно здиву-
ють ваших гостей та рідних? — 
пише Марина. — І я зараз не про 
олів’є і навіть не про шубу. Про-
поную прості рецепти, які точно 
стануть вам у нагоді».

Салат із курячим філе та ман-
даринами

Інгредієнти: куряче філе (300 г), 
яйця (2 шт.), мандарини (2 шт.), 
яблука (2 шт.), листя салату, ли-
монний сік (2 ст. л.), натуральний 
густий білий йогурт (2 ст. л.).

Спосіб приготування: помийте 
та очистіть яблука, наріжте куби-
ками. Додайте до них лимонного 
соку. Очистіть мандарини та ви-
даліть шкірку. Дольки розріжте 
на 3 частини. Наріжте кубиками 
яйця. Запечіть у духовці або від-

варіть курячу грудку та теж на-
ріжте. Додайте в миску до яблук 
приготовані інгредієнти. Заправте 
салат йогуртом та добре перемі-
шайте. Приготуйте велику тарілку 
для подачі салату. Покладіть зе-
лень, а зверху — сам салат.

Салат з авокадо, томатами та 
сиром

Інгредієнти: авокадо (1 шт.), 
помідори (2 шт.), сир (на ваш 
вибір: фета, бринза, моцаре-
ла — 150 г), часник (2 зубчики), 
лимонний сік (2 ст. л.), оливкова 
олія (1 ст. л.), пучок зелені, сіль 
та спеції (за смаком).

Спосіб приготування: порізати 
кубиками авокадо, помідори та 
сир. Змішати разом з оливковою 
олією та лимонним соком. Час-
ник дрібно поріжте або вичавіть. 
Нашаткуйте зелень та додайте 
до салату спеції. Перемішайте 
інгредієнти. За бажанням можна 
урізноманітнити салат додаван-
ням сьомги чи курячого філе.
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вжують навчання дистанційно.
Кожен день у нашому місті 

зростає кількість шкіл, де від-
новлюється офлайн-навчання. 
Основна причина — у багатьох 
закладах загальної середньої осві-
ти закінчилися ремонти укриттів, 
на які Вінницька міська рада ви-
тратила 160 мільйонів гривень.

На початку навчального року 
укриття були у 30 школах Вінни-
ці. Наразі ремонти завершуються 
ще у семи укриттях.

— Це дало можливість батькам, 
які мають бажання, щоб діти вчи-
лися офлайн, написати заяву, і 
діти пішли в «живу» школу, — 
каже Оксана Яценко. — Дистан-
ційне навчання проходить у тих 
закладах, які не мають власних 
укриттів, або поруч, на відстані 
500 метрів, та в яких завершують-
ся ремонтні роботи у підвалах. 
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В Україні триває реалізація іні-
ціативи «Ноутбук кожному вчите-
лю», яку започаткувало Міністер-
ство освіти спільно з компанією 
Google та за підтримки ЮНЕС-
КО. За цією програмою по регі-
онах України доставили 50 тисяч 
хромбуків для організації інтер-
активних занять і дистанційного 
навчання. Окрім цього, вчителі 
отримали можливість безоплатно 
користуватися деякими функція-
ми Workspace for Education до кін-
ця року. Це набір інструментів для 
онлайн-комунікації між учнями 
і вчителями, які дають змогу ор-
ганізувати дистанційне навчання 
і зробити його продуктивнішим. 
Зокрема, проводити онлайн-уро-
ки, публікувати й перевіряти до-
машні завдання тощо.

У рамках програми «Ноутбук 
кожному вчителю» Вінницька об-
ласть отримала 2 тисячі 428 хром-

буків.
— У департаменті гуманітарної 

політики обладміністрації нам 
сказали надати дані, на якого вчи-
теля і в яку школу піде ноутбук, 
ми тільки надали таку таблич-
ку, — говорить Оксана Яценко, 
директорка департаменту освіти 
Вінницької міської ради. — Поки 
ноутбуки не отримали, але очі-
куємо таких 84. Це однозначно 
для роботи, це для того, щоб 
не страждав освітній процес. 
У нас тепер чиста офлайн-осві-
та тільки у приватних школах, 
а в державних школах — зміша-
на. Щоб не страждали ті діти, 
батьки яких не пустили в школу 
і вони навчаються онлайн, щоб 
не страждав їх освітній процес — 
потрібні такі хромбуки. Кожен 
учитель має бути забезпечений 
гаджетом, без якого, на жаль, під 
час ковіду і під час війни немож-
ливий освітній процес.

За даними Мінцифри, хромбук 

для освітян обрали з тої причини, 
що він працює на базі операцій-
ної системи Google Chrome OS з 
хмарним сховищем, вбудованими 
продуктами Google та кількома 
рівнями безпеки. Ця операційна 
система орієнтована насамперед 
на роботу з вебсервісами. Тобто 
більша частина роботи на такому 
комп’ютері виконується у хмарі 
через інтернет та у додатках із 
системи Google.

Chromebook загалом легший 
та компактніший у порівнянні з 
іншими ноутбуками, акумулятори 
працюють щонайменше вісім го-
дин. Запускається і вимикається 
він за лічені секунди. Виготов-
лені, починаючи від 2017 року 
Chromebook підтримують програ-
ми Android, що доступні в Google 
Play Store.

Оскільки хромбуки створені для 
роботи у вебсервісах, то навчальна 
система mozaWeb актуальна як 
ніколи. Адже через браузер можна 

для дистанційного навчання освітяни отримали 
50 тисяч хромбуків, вінниця — 84

лариса олІЙник, 
RIA, (068)0060772

Від початку по-
вномасштабного 
вторгнення росії 
наша освіта зазна-

ла багатьох трансформацій. Діти 
навчаються в перервах між по-
вітряними тривогами, стресують 
у бомбосховищах, здобуваються 
знання вдома онлайн під час три-
валих відключень світла.

Ми запитали у батьків вінниць-
ких школярів, а як організований 
навчальний процес у їх дітей? Чи 
відвідують вони школу, чи вчать-
ся дистанційно? Відповіді були 
неоднозначними.

Наталія Скляр: «Якщо є світло 
дві години в урочний час і ще дві 
в другій половині дня — можна 
поспіхом зробити деякі уроки, 
але пройти самостійно пропущені 
заняття часу не вистачає. Зараз 
дистанційно — це не навчання. 
Тому з початку другого семестру 
почали ходити до школи».

Світлана Теренчук: «Син на-
вчається онлайн. Формат навчан-
ня ми обрали шляхом голосуван-
ня, весь клас так вибрав».

Людмила Кравчук: «Ми навча-
ємося дистанційно, таке рішення 
всіх батьків класу. Морози зараз, 
боїмося, щоб діти не похворіли 
в холодних укриттях. Та й ві-

йна — не на часі поки офлайн-
навчання».

Зоряна Ткаченко: «Поки на-
вчаємося офлайн, але з лютого 
писатиму заяву на онлайн. Діти 
вдома без світла і без нагляду 
батьків геть розлінилися. І ску-
чили за живим спілкуванням з 
однолітками».

Директорка міського депар-
таменту освіти Оксана Яценко 
розповіла, що з нового року 
у Вінниці вдвічі збільшилася 

кількість учнів, які поміня-
ли онлайн-освіту на навчання 
в школі за партами.

— У другому семестрі у Вінниці 
в школу пішли на 35% більше ді-
тей, ніж у першому. Тобто вдвічі 
більше дітей обрали офлайн-осві-
ту, — говорить очільниця депар-
таменту освіти. — Нині у місті два 
приватних заклади організували 
освітній процес офлайн, чотири 
перебувають на канікулах, 34 за-
гальноосвітні заклади працюють 
у змішаному режимі, 12 продо-

Багато директорів познаходили 
освітні заклади по сусідству, де 
є укриття, уклали з ними уго-
ди. Адміністрації шукають такі 
варіанти, щоб все більше дітей 
навчалися за класно-урочною 
системою. Міністерство освіти 
дало вибір: ті батьки, які не бажа-
ють, щоб їх діти ходили в школу, 
навчаються онлайн. Ті батьки, 
які хочуть, щоб їх діти мали живе 
спілкування з однокласниками і 
вчителем — пишуть заяву і від-
пускають дітей до школи.

За словами Оксани Яцен-
ко, 23 грудня, в останній день 
навчання першого семестру, 
на навчанні офлайн було майже 
7,5 тисячі дітей. Це 16,9%. Ста-
ном на 9 січня на офлайн вийшло 
майже 15 тисяч учнів.

— Кожна школа раціональ-
но спланувала освітній процес, 

щоб навчання відбувалося в ден-
ну пору і менше використову-
валася електроенергія, — каже 
очільниця профільного депар-
таменту. — Про гаджети і інтер-
активні засоби в умовах війни ми 
не говоримо. Вчителю і дошці 
світло не потрібно. Офлайн-на-
вчання — це живе спілкування, 
нормальний емоційний інтелект. 
Це емоції, яких діти були по-
збавлені майже три роки. Діти 
з великим задоволенням біжать 
до школи. Україна — єдина краї-
на в світі, яка продовжує освітній 
процес під час війни.

За словами Оксани Яценко, 
якщо навчання йтиме за планом, 
то другий семестр завершиться 
31 травня. Якщо дозволить ситуа-
ція і воєнні дії, також планується 
відкриття пришкільних таборів. 
Торік таких не було.

у вінниці вдвічі збільшилася 
кількість учнів, які сіли за Парти
школа і війна  В останній день 
навчання першого семестру, на навчанні 
офлайн було майже 7,5 тисячі дітей. 
станом на 9 січня до шкіл почали ходити 
майже 15 тисяч учнів. Як організували 
навчання в освітніх закладах міста 
в другому семестрі — розповіли 
в міському департаменті освіти

На початку навчального 
року укриття були 
у 30 школах вінниці. 
Наразі ремонти 
завершуються ще 
у семи укриттях

отримати доступ до медіатеки та 
усіх інструментів, можна корис-
туватися 3D-сценами, цифровими 
уроками, відео, презентаціями, 
книгами, електронними підручни-
ками, посібниками та методични-
ми рекомендаціями для вчителів.

Освітяни, діти та батьки можуть 
відкривати навчальні 3 Д, сім со-
тень інтерактивних уроків, зобра-
ження, відео. Крім доступу на сай-
ті, функціонал відкритий у про-
грамі mozaBook на ОС Windows чи 
в мобільних додатках на Android.
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після новорічних канікул у школах стало значно більше дітей. у багатьох закладах 
середньої освіти та дитячих садочках закінчилися ремонти укриттів і діти пішли до шкіл

кожен учитель має бути забезпечений гаджетом. Без нього 
під час ковіду і під час війни неможливий освітній процес

освіта
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Біда у тому, що ці наслідки 
можуть проявитися не одразу, 
а, наприклад, через 24–72 год 
після прийому. Особливо уваж-
ними треба бути батькам і ховати 
аптечки в недоступному для ді-
тей місці.

а може все не так 
страшно?

— У МедГобліна (медичний 
блогер), є чудова стаття з цього 
приводу, — розповідає лікарка-
терапевт Анна Крутько. — Має 
назву «Дим в задній прохід і пе-
рекис водню».

Там розповідається одна іс-
торія, яка дала початок цілій 
«лікарській методиці», що про-
існувала ціле століття. Якщо ко-
ротко: в 17 сторіччі в Англії одна 
служниця завагітніла від влас-
ника маєтка. Дитина померла, 
а жінку звинуватили в її смерті 
і повісили на центральній площі 
міста. Наступного дня служницю 
віддали на розтин в анатомічку 
лікарям, які помітили, що жінка 
ледь дихає. Її почали рятувати: 
пускали кров, вливали різні роз-

альоНа рябоконь, 
RIA, (067)4333535

Почнемо з того, 
що в довідковій 
термінології такої 
поважної струк-
тури як Націо-

нальний інститут раку в США, 
перекис водню характеризують 
як окислювач, що має дезінфі-
куючу, противірусну та антибак-
теріальну дію.

І додають, «що під час про-
мивання та полоскання горла 
або місцевого застосування 
перекис водню виявляє свою 
окислювальну дію та виробляє 
вільні радикали. Що в свою чер-
гу призводить до окислювально-
го пошкодження білків і ліпідів 
мембран. Це може інактивувати 
та знищити патогени та може 
запобігти поширенню інфекції».

І як тУт не повІрити, але
Вікторія П’єц, лікарка-па-

тологоанатом каже, що дійсно 
альтернативна медицина вважає, 
що цей засіб лікує рак, СНІД, 
псоріаз та ще багато хвороб. І 
дуже круто, що це «чарівне зі-
лля» з формулою Н2 О2, що 
характеризується як безбарвна 
рідина, яку широко використо-
вують у медицині, косметології, 
текстильній промисловості… є 
майже у всіх домашніх аптечках. 
Та що буде, якщо вживати пере-
кис водню всередину?

— Розкладаючись в організмі, 
перекис водню виділяє вільний 
кисень — О2, який сильно по-
шкоджує структуру клітини, 
що призводить до її руйнуван-
ня, — говорить лікарка. — Отже 

потрапляючи у ротову порож-
нину — ви будете мати пінну 
вечірку у роті — власне через 
виділення кисню — і можливі 
опіки.

Далі в нас стравохід. Перекис 
діє на слизову оболонку як стра-
воходу, так і шлунка — утворю-
ючи ерозії та виразки слизової. 
До того ж, цей кисень може розі-
рвати шлунок, бо його виділя-
ється багато, стінка розтягується, 
а вийти кисню немає куди.

одним словом, можна 
вмерти…

За словами Вікторії П’єц, 
якщо кількість виділеного кис-

ню перевищує його максимальну 
розчинність у крові, може ви-
никнути венозна або артеріальна 
газова емболія.

— Вважається, що механізмом 
ураження центральної нервової 
системи є артеріальна газова ем-
болізація з подальшим інфарк-
том мозку, — каже лікар.

Можливі наслідки вживання 
перекису:
 інсульт, інфаркт;
 ларингоспазм;
 судоми і набряк легень;
 аспірація піною, яка утво-

рюється в шлунку;
 задишка, зупинка дихання, 

смерть.

чини до рота, в задній прохід 
вдували дим… — і жінка ожила, 
а ще прожила наступні п’ять ро-
ків. Насправді, вона просто ви-
падково не встигла задихнутися 
в петлі, але лікар, який «повер-
нув» її до життя, так не вважав. 
А вважав, що саме дим у задній 
прохід повертає мерців з того 
світу. Медик каже, що зараз ці 
методики викликають сміх, але 
також запитує — «а хто сьогодні 
обробляє рану перекисом водню, 
або приймає противірусні, коли 
хворіє на грип?» Хоча наукова 
цінність цих методів мало чим 
відрізнється від вищезазначених. 
Просто раніше в зад вдували 
дим, а зараз засовують інтер-
феронові свічки.

— Так от про перекис водню, 
його дійсно п’ють, ним нати-
раються, ним полощуть горло і 
вірять, що так убивають бакте-
рії, лікують кров (насичують її 
киснем) і знищують рак, — гово-
рить Анна Крутько. — Насправ-
ді перекис водню не впливає ні 
на що. Тож якщо дуже хочеться 
прополоскати горло — з тим са-

мим успіхом можна прополоска-
ти його простою водою.

Єдиним добрим застосуванням 
лікарка вважає випадок, коли 
у вас є на шкірі якась ранка, 
то можна на неї налити перекис 
і з’явиться пінка — це круто.

— Перекис водню не вбиває 
бактерії, не знезаражує, просто 
коли він вступає в контакт із 
біологічною тканиною, виді-
ляється кисень, тому і пінка, — 
говорить лікарка. — І ця піна 
просто піднімає увесь бруд з 
ранки на поверхню. В ротовій 
порожнині той самий процес, 
коли полощуть горло, в носо-
вій, коли полощуть ніс — ніхто 
не помре від цього, але і користь 
сумнівна. А якщо ж ви маєте 
на меті застосовувати перекис 
внутрішньо — це небезпечно. 
Взагалі Н2 О2 не варто заливати 
і колоти у ті місця, де вивільне-
ний кисень не матиме відкритого 
виходу. Навіть у мікро дозах і 
за малої концентрації — звісно, 
якщо на меті не стоїть болісно і 
швидко врізати дуба.

Але вирішувати вам…

Перекис водню знезаражує чи 
Просто бавиться брудом? 
Просто міф?  Якщо забити 
в пошуковик — перекис водню, можна 
отримати купу рецептів і варіантів 
рішень, починаючи з побутових 
завдань, і закінчуючи промисловими. 
Та найактуальніше — куди залити і скільки 
випити, щоб вилікувати грип, геморой 
і навіть онкологію. Що про це думають 
лікарі, а не гугл?

«Насправді перекис 
водню не впливає ні 
на що. тож якщо дуже 
хочеться прополоскати 
горло — це можна 
зробити водою»  

— перекисом водню натираються, ним полощуть горло і вірять, що так убивають 
бактерії, «лікують» кров і «знищують» рак, — говорить терапевт анна Крутько. — Насправді 
він ніяк не лікує, а зашкодити може
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випалюють живу силу окупантів 
та склади з боєкомплектами.

До речі, обіцяє колись ви-
класти відео, як це відбувається, 
тобто як працюють у бою їхні 
мінігради. Сподівається отри-
мати на це дозвіл командирів.

Таким чином у підрозділи 

лариса олІЙник, RIA, (068)0060772 

У Миколаєві, в Центрі медич-
ної реабілітації, подружня пара 
17 років займалася лікуванням 
людей із проблемами опорно-ру-
хового апарату. Власники центру 
— Сергій Сич, лікар-нейрохірург, 
кінезіолог, мануальний терапевт та 
його дружина, масажистка Олена 
Деордієва. За рік ставили на ноги 
до двох тисяч людей. У березні 
їхню справу зруйнували російські 
ракети. Працівники роз'їхалися по 
всьому світу. Через постійні обстрі-
ли власники клініки теж вирішили 
евакуюватися з рідного міста. 

Коли паливо в дорозі скінчи-
лося, подружжя вирішило зупи-
нитися в мальовничій Буші, що 
неподалік Ямполя на Вінниччині. 
Вони були знайомі з цим істо-
рико-культурним заповідником 
раніше, адже в ньому активно 
розвивається зелений туризм, і 
вони тут гостювали. 

 — Планували їхати не у Бушу, 
а на захід. Втім пального не ви-
стачало. Згадали, що колись були 
у цьому місці. І так ми дісталися 
сюди. Почали допомагати місце-
вим, а потім їздили по районах 

області. Тепер люди приїздять з 
усієї України — Дніпра, Херсо-
на, Києва, — говорять Сергій та 
Олена.

Вони вчаться жити у селі, бо 
виїздити з України не хочуть, 
кажуть, треба економіку своєї 
країни піднімати. Тимчасовий 
прихисток перетворився на дов-
готривале проживання: медики 
з Миколаєва придбали хатину, 
навчилися користуватися пічним 
опаленням, носити воду з крини-
ці. Вже готові створювати новий 
реабілітаційний центр з лікування 
хвороб опорно-рухового апарату, 
схожий на той, який зруйнували 
окупанти. На реабілітацію до по-
дружжя почали з’їжджатися бійці 
з усіх куточків країни.

— Приїжджають хлопці з ро-
тації, поранені, і це десь трети-
на моїх пацієнтів зараз, – каже 
нейрохірург. — Переважають 
травми кінцівок, травми хребта, 
черепно-мозкові травми, конту-
зії, емоційні травми.

Художниця Світлана Телець 
оселилася в Буші понад 15 років 
тому. Давно і успішно тут роз-
виває зелений туризм, прово-
дить творчі пленери. З початку 

повномасштабного вторгнення 
прийняла чимало переселенців 
із гарячих точок, в тому числі і 
подружжя медиків із Миколаєва. 
Розповіла, що сама зверталася до 
лікарів, приходять за лікуванням і 
місцеві жителі і переселенці, яких 
чимало в Буші. 

— Спочатку попросила Олен-
ку зробити мені розслабляючий 
масаж, потім підключився Олек-
сандр і сказав, що маю проблеми 
зі здоров'ям, потрібне комплексне 
лікування, — розповідає художни-
ця. — Зараз я працюю в тандемі 
з миколаївськими лікарями: вони 
лікують фізичне здоров'я бійців та 
переселенців, я проводжу з ними 
арттерапію, відновлюю психоло-
гічний стан постраждалих від ві-
йни людей. Ну і природа Буші 
сприяє тому, щоб якнайшвидше 
відновитися.

Невеличкої сільської хати вже не 
вистачає для прийому всіх охочих. 
Тож медики серйозно замислились 
над створенням нового реабіліта-
ційного центру. Ідею підтримали 
місцеві волонтери та узялися всі 
разом розробляти проєкт і подава-
тися на міжнародний грант.

— МРТ тут немає взагалі, тільки 

приходять лікуватися переселенці і бійці

Денис романовський звертаєть-
ся за підтримкою до тих, у кого є 
можливість зробити свій внесок 
у Перемогу над агресором.
Фінансово підтримати наші 

проєкти ви можете, задо-
нативши на карту Приват 
4731 2196 1656 6992
радківська л. а.
І все буде україна

У кого є можливість, підтримайте проєкт

у свій час Денис романовський по-
знайомився з чоловіком на ім’я Во-
лодимир. Їх звів випадок — обидва 
у лікарні чекали на прийом до лі-
каря. результатом того знайомства 
стала неабияка допомога хлопцям 
на фронті.
Дізнавшись, що Володимир, як ка-
жуть, майстер на всі руки, романов-

ський попросив його допомогти 
відремонтувати автомобіль, по-
шкоджений у районі бойових дій.
Володимир має власну ремонт-
ну майстерню. у ній полагодив 
не одне авто для захисників.
Найбільше військові оцінили його 
станини під кулемети і гранатоме-
ти. Після консультацій із бійцями 

Володимир виготовив креслення і 
почав робити станини. згодом удо-
сконалив їх. станину для гранатоме-
та обладнав електронним пультом 
управління, для цього використали 
пульти автомобільної сигналізації. 
Гранатометник має можливість 
здійснювати стрільбу, перебуваючи 
на відстані від гранатомета.

— Навіть якщо прилетить «отвєтка», 
постраждає тільки зброя, життя вій-
ськового буде врятоване, — гово-
рить Денис романовський.
Це була його ідея обладнати гра-
натомет системою електронного 
керування, він консультувався зі 
спеціалістами, шукав необхідні 
деталі, так само, як постійно заку-

повує метал для виготовлення під-
ставок під кулемети та гранатомети.
— за нашими кресленнями нині такі 
станини роблять у сотнях майсте-
рень і передають на фронт, — гово-
рить Денис. — Для нас не проблема 
чомусь навчитися, цьому допома-
гає бажання скоріше вигнати мос-
калів із нашої землі.

«за нашими кресленнями роблять станини у сотнях майстерень»

ВІКТор скрипник, RIA, (067)1079091

Волонтер Денис Романовський 
приємно здивував захисників 
країни. Зумів організувати май-
стрів для виготовлення мобіль-
них установок під РСЗВ. Разом 
з іншими благодійниками його 
підтримали фінансово одно-
класники.

«Раніше з мініградами ще 
не мали справу, це правда, але 
для «хорошої русні» нам нічо-
го не шкода», — написав Денис 
у фейсбуці.

Пояснює, що насамперед тре-
ба було підсилити ходову уста-
новку на пікапі для встановлен-
ня додаткового вантажу. Зробили 

це майстри Сергій Гамолин та 
Олег Сирак на двох машинах. 
На одній поставили додаткові 
листки ресор, на іншій — до-
дали пружин. Замінили фільтри, 
мастило.

— Стабільна майстерність Іго-
ря Кічмаренка плюс покриття 
витрат на матеріали Сергієм 
Малачковим та клінікою «Опти-
мал» — і мініград уже порямував 
до наступного СТО для підклю-
чення електрики, — розповідає 
пан Денис. — Ви тільки уявіть, 
що майстри, які ніколи раніше 
навіть не стояли біля РСЗВ, піс-
ля консультацій з військовими 
тепер встановлюють їх на піка-
пи, а наші козаки філігранно 

на передову поїхали з Вінниці 
удосконалені «бандеромобілі».

— Чудова робота прекрасного 
колективу організована Тарасом 
Присяжнюком за фінансового 
донорства моїх однокласників 
Нелі Богданової, Сергія Куліша, 
Олександра Ремінного та Каті 

Яворської, і на виході маємо ще 
один «бандеромобіль», — зазна-
чає волонтер Денис Романов-
ський.

Він один з активних волонте-
рів, який їздить у район бойових 
дій з 2014 року. І це за умови, 
що Денис — незряча людина.

волонтери: «для «хорошої» 
русні нам нічого не шкода»
волонтери  Мобільні установки під 
ракетні системи залпового вогню (рсзВ) 
почали робити волонтери у Вінниці. Кому 
і як це вдалося організувати?

у Вінниці, — говорить лікар-не-
йрохірург Сергій Сич. — Ми на-
віть ультразвукового дослідження 
контрольного не можемо зробити. 
А ще потрібні електрофорези, фо-
нофарези.

Точний кошторис на створен-
ня нового центру подружжя поки 
назвати не може. За попередніми 
підрахунками, на медичну діа-

гностичну апаратуру, спортивне 
обладнання для реабілітації та 
інше оснащення піде не одна со-
тня тисяч доларів. Проте лікарі 
вірять у свій успіх, бо зможуть 
створити в невеличкому селі до-
даткові робочі місця, платити 
податки, а головне, ставити на 
ноги постраждалих від війни з 
усієї України.

пікап з обладнанням для рсзв. «Як тільки отримаю дозвіл від командирів, покажу відео, як 
наші мінігради надсилають гарячі «привіти» русні», — каже Денис романовський (крайній справа)

лікарі з миколаєва знайшли свій другий дім у буші. 
Тут збираються відкрити медичний центр і ставити на ноги 
постраждалих від війни з усієї україни
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Федерація волейболу України 
провела опитування серед фахів-
ців для визначення найкращого 
волейболіста і волейболістки кра-
їни у 2022 році. У ньому взяли 
участь експерти, журналісти, 
тренери та капітани команд Су-
перліги. Враховувалася й думка 
вболівальників.

вІнничани в лІдерах
Серед чоловіків із великим від-

ривом переміг капітан національ-
ної збірної України Олег Плот-
ницький. Він народився на Ві-
нниччині, але нині грає за клуб 
міста Перуджа (Італія). Олег на-
брав 129 балів (20 перших місць, 
3 других та 0 третіх + 10 очок 
від вболівальників). До речі, Олег 
Плотницький ніколи не виступав 
за жоден вінницький колектив 
майстрів. На третьому місці ви-
хованець вінницького волейболу, 
який нині виступає за «Барком-
Кажани» (Львів), Василь Туп-
чий — 44 очки.

В аналогічному опитуванні се-
ред жінок перемогла діагональ-
на жіночої національної збірної 
України і турецького клубу Оле-
ся Рихлюк, яка набрала 91 очко 
(13 перших місць, 6 других та 
5 третіх + 5 очок від вболіваль-
ників). На другому місці капітан 
вінницького клубу «Добродій-
Медуніверситет-ШВСМ» Валерія 
Якушева — 75 балів (7–7-4+15).

— Валерія могла посісти й 
перше місце, бо лідирувала піс-
ля першого туру, де опитували 
вболівальників. Вигравала вона й 
після другого етапу. Лише після 
останнього туру, коли була вра-

хована думка тренерів та експер-
тів, Валерія опустилася на дру-
гу позицію. Розрив між Олесею 
Рихлюк і нею у балах виявився 
невеликим, — каже мама волей-
болістки і головний тренер «До-
бродія» Юлія Якушева.

пропозицІї вІд 
закордонних клУбІв

Тренерка визнає, що пере-
мога в конкурсі 35-річної Олесі 
Рихлюк є заслуженою, бо вона 
є авторитетним капітаном наці-
ональної збірної.

— Водночас дочці лише 20 ро-
ків, у неї в спорті все попереду. 
Незважаючи на юний вік, Валерія 

вже другий сезон є беззапере-
чним лідером команди «Добро-
дій». Вона отримує багато цікавих 
пропозицій від іноземних клубів, 
але залишається в Україні та за-
хищає честь саме вінницької ко-
манди, — додала Юлія Якушева.

Валерія Якушева вже шість ро-
ків грає за «Добродій». Є найкра-
щим снайпером команди. Дівчи-
на каже, що їй подобається пра-
цювати під керівництвом мами, 
хоча це й велика відповідальність. 
Як капітан команди намагається 
вести партнерок за собою.

Валерія Якушева каже, що 
разом із командою робить все 
для того, щоб «Добродій» став 

валерія отримує 
багато пропозицій від 
іноземних клубів. Але 
залишається в Україні 
та захищає честь саме 
вінницької команди

спорт
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Фінішував чемпіонат міста се-
ред наймолодших шахістів — ді-
тей до восьми і до десяти років. 
Змагання організував спортко-
мітет міської ради. На старт ви-
йшли 49 шахових вундеркіндів. 
Вони боролися не лише за медалі 
і грамоти, але й за путівки на чем-
піонат області.

У змаганні серед дітей до вось-
ми років боротьба за лідерство 
розгорнулася між двома волода-
рями першого дорослого розряду. 

Це були чинний чемпіон області 
серед однолітків Іван Самохвал і 
юний волонтер Артем Кучер, який 
грою в шахи проти всіх охочих 
збирає кошти на ЗСУ. Фаворити 
зіграли між собою внічию, а решту 
вісім партій виграли! Завдяки до-
датковому коефіцієнту чемпіоном 
став Іван Самохвал. Артем Кучер 
залишився другим. Бронзу здобув 
Олександр Шабунін, який відстав 
від лідерів на 2,5 очка.

Серед наймолодших дівчат 
впевнену перемогу здобула Ка-
терина Прокопович (5,5 очка), яка 

битва шахових вундеркіндів

медалі із львова
 Добіг кінця ХIX Всеу-

країнський турнір із футзалу 
серед аматорських колективів 
«Lviv Open Cup». Серед ко-
манд-учасниць були найкра-
щі аматорські команди Киє-
ва, Одеси, Львова, Рівного, 
Вінниці, Броварів.

У «Golden division» Ві-
нниччину представляв клуб 
«ЯСКО». Він завершив гру-
повий етап на першому місці. 
У півфіналі «ЯСКО» помірявся 
силами з «Майфоном» (Чер-
каси). Наші земляки впевнено 
перемогли — 3:0. У фіналі ві-
нницькі футзалісти з рахунком 
1:3 програли команді «Team 
football» (Львів).

Паралельно проходили зма-
гання в «Silver division». Там 
Вінницю представляла коман-
да «Автофішка». Вона дійшли 
до півфіналу, де поступили-
ся «Мрії» (смт Шкло) — 1:2. 
А ось у матчі за бронзу наш 
колектив переміг «Київтепло-
енерго» (Київ) — 3:1.

Перемогла 
«еліта» 
 У Хмільнику провели 

чемпіонат області з футзалу 
серед дівчат 2007–2008 р. н. 
Переможцем стала команда 
«Еліта» (Демківка). У фіналь-
ному етапі вона обіграла збірну 
Шаргорода — 5:1, Бару — 2:0, 
ВОДЮСШ «Нива» (Вінни-
ця) — 4:3. Друге місце посіли 
вінничанки, третє — барчанки.

Найкращим воротарем була 
визнана Софія Барабаш, най-
кращим гравцем — Адріана 
Кушнір. У номінації «від-
криття сезону» відзначили 
Вікторію Кучерук.

— Виділю Адріану Кушнір. 
Її внесок у перемогу «Еліти» 
є дуже великим. Сподіваємо-
ся, що Адріана з часом буде 
на рівні із вінницькими збір-
ницями України з великого 
футболу Іриною Кочнєвою та 
Юлією Христюк, — сказав тре-
нер збірних області з жіночого 
футболу  Юрій Наровицький.

КороТКостала другою в україні
рівень  Валерія Якушева лідирувала 
після першого туру опитування для 
визначення найкращих волейболісток 
року, але все ж поступилася капітану 
національної збірної. Вінничанка є 
капітаном нашої команди «Добродій-
Медуніверситет-ШВсМ», що лідирує 
у суперлізі

лідером суперліги, тому що це 
вперше в історії вінницького 
волейболу. Волейболістка хоче 
з часом перейти на високий рі-
вень. Зокрема, у серйозний євро-
пейський клуб. Але поки що для 
неї пріоритетом є всеукраїнські 
змагання.

плани «добродІя»
Команда «Добродій» наразі 

лідирує у суперлізі. Водночас 
наш колектив нещодавно посів 
високе друге місце в Кубку ліги, 
поступившись у фіналі «Аланті» 
(Дніпро) — 0:3.

— Це гідний результат. До цьо-
го вінницькі волейболістки ніко-
ли не доходили до фіналу Кубка 
ліги. Могли й виграти у «Алан-
ти», але Фортуна була не нашому 
боці у цей день. Тепер прагнемо 
виграти чемпіонат України, бо 
завжди ставимо перед собою мак-
симальні завдання. Буде складно, 
адже Професіональна волейболь-
на ліга дозволила цього сезону 
робити дозаявку не до 31 січня, 
як було раніше, а до 26 лютого. 
Тому наші суперники будуть під-
силюватися гравцями із-за кор-
дону, — сказала Юлія Якушева.

Попереду ще одне коло су-
перліги. Після цього пройдуть 
стикові ігри за медалі. Всі матчі 
відбуваються на Заході Україні, 
у Чернівцях. За ними можна спо-
стерігати у прямій трансляції.

— Якщо команда входить 
до призової трійки суперліги, 
вона отримує право зіграти в єв-
рокубках. А переможець може 
зіграти в Європейській лізі чем-
піонів. Жіноча волейбольна ко-
манда Вінниці ніколи ще не гра-
ла в єврокубках. У 2017 році ми 
посіли в суперлізі друге місце, 

мали право виступити на євро-
пейському рівні, але не змогли 
знайти внесок за участь у розмірі 
250 тисяч доларів США. Тобто 
багато чого залежить у цьому 
плані від рівня фінансування, — 
каже Юлія Якушева.

започатковУється лІтня 
лІга

Тренеру дуже хочеться зберег-
ти команду та потужний ігровий 
склад і на наступний сезон. Хоча 
відтік кадрів вже спостерігаєть-
ся. Шість провідних волейболіс-
ток «Добродія» поїхали восени 
за кордон через війну.

У тому, що вінницький во-
лейбольний клуб є провідним 
в Україні, велика заслуга не лише 
його тренерів, але й меценатів, 
партнерів. У першу чергу команді 
допомагають меценат «Добродій» 
і обласна влада. Зокрема, пер-
ший заступник голови обласної 
військової адміністрації Наталя 
Заболотна і керівництво облас-
ного департаменту гуманітарної 
політики.

Планується, що наші майстри-
ні волейболу влітку гратимуть і 
у Вінниці. Це буде Літня ліга, 
започаткована федерацією во-
лейболу України.

— Вона проходитиме в липні-
серпні цього року. Ігри Літньої 
ліги відбуватимуться у різних 
містах, в тому числі й у Вінниці. 
Вони допоможуть гравчиням під-
тримувати спортивну форму, щоб 
не було піврічного простою, — 
каже Юлія Якушева.

Цікаво, що поєдинки Літньої 
ліги України проходитимуть про-
сто неба, на відкритих майданчи-
ках. Це новий формат для нашої 
країни.

Випуск № 2 (1238)
Підбірка оригінальних двоваріантних двоходових задач-мініатюр 
на кооперативний мат з білим матеріалом — король, тура, слон.

задача № 2941–2944

м. пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

перевІрте розв'язок:

газета RIA № 2 від 11 січня 2023 року

задача № 2937
1… Td6 2. Tb8 Ta6x;
1. Tc6! Kp: c6 2. Kpa6 T: a8x.

задача № 2938
1… Tg5 2. Kh7 Tg8x;
1. K: e6! Tf6 2. Kg7 Th6x.

задача № 2939
1… Cb5 2. Kb4 Tc3x;
1. Kc3! Tb1 2. Ka4 Tb3x.

задача № 2940
1… Ce3 2. Ke1 Tf2x;
1. Kf4! Te3 2. Ke2 Tf3x.

м. Пархоменко

Валерія Якушева народилася 
26 червня 2002 року у Вінниці. 
Діагональний нападник. учас-
ниця молодіжного чемпіона-
ту Європи 2022 року. Донька 
тренера Юлії Якушевої. Капітан 

вінницького клубу «Добродій-
Медуніверситет-ШВсМ» і мо-
лодіжної збірної україни (U-21). 
Найрезультативніша волейболіст-
ка української суперліги в сезоні 
2021/22.

довідка RIA

посіла високу четверту позицію 
в загальному заліку. Також до при-
зової трійки увійшли Соломія Ві-
тюк і Анастасія Чепка.

Значно сильнішим виявився 
склад чемпіонату Вінниці серед 
дітей до десяти років. Одразу сім 
його учасників мали перший до-
рослий розряд. За такої серйозної 
конкуренції почалася справжня 
«рубка», тому поразок не вдалося 
уникнути жодному із гравців.

У підсумку по 6,5 очка із 9 мож-
ливих набрали три першорозряд-
ники — Ілля Гужа, Владислав То-

машевський і найбільш титулова-
ний учасник Юрій Перепелиця, 
віце-чемпіон України зі швидких 
шахів серед дітей до восьми років. 
Додатковий коефіцієнт розставив 
їх у приведеному порядку.

Трійку кращих серед дівчат 
до десяти років склали Кіра Гор-
пиніч, Уляна Півторак та Іванна 
Грінчук. Тепер провідні юні ша-
хісти Вінниці починають підго-
товку до чемпіонатів області серед 
однолітків. Вони пройдуть через 
місяць і слугуватимуть відбором 
на чемпіонати України.

валерії якушевій лише 20 років. Вона одна з 
найрезультативніших бомбардирок волейбольної 
суперліги україни



Діти війни. Втрачене покоління  
чи покоління майбутнього?

пресслУжба 
вІнницької 

IT‑академІї

Omnia transeunt et qouque etiam 
transeat. Ця фраза, за легендою, 
принесла мудрість царю Соло-
мону. Її він як заповіт разом 
із каблучкою подарував сину 
Давіду, як найцінніший скарб. 
Але як це стосується теми? Без-
посередньо…

Життя українців змінило-
ся. Хтось втратив близьких, 
хтось здоров’я, хтось оселю… 
Більше чверті населення живе 
в не звичних місцях, 15…20% 
населення знаходиться за кор-
донами держави. Зруйнова-
но весь звичний світ, батьки 
не мають роботи, діти не мо-
жуть навчатися у своїх школах. 
Але якщо дорослі якось при-
стосовуються до нових умов, 
то дітям важче.

Значна частина учнів не має 
можливості навчатися офлайн 
у своїх школах. До того ж, по-
шкодження інфраструктури 
України поставило ще одну 
проблему — ускладнення на-
вчального процесу відсутністю 
електроенергії та Інтернету.

З іншого боку, коли щодня 
війна забирає життя десятків, 
сотень людей, коли гинуть і 
переховуються в холодних на-
півзруйнованих підвалах діти, 
можливо, питання вивчення, 
скажімо, структури клітини 
і сполук натрію не на часі? 
Можливо є важливіші питання 
зараз, які потребують більше 
зусиль і уваги, ніж освіта?

Школа хакерів Вінницької 
ІТ-Академії має чітку відпо-
відь на це питання.

«Все минуло і це теж мине». 
Соломон безперечно правий.

Ця жахлива війна буде мати 
кінець. І закінчиться вона пере-

могою народу України. Бо світ-
ло завжди перемагає темряву!

І прийде мир у наші оселі. І 
діти припинять здригатися від 
розривів ракет і прокидатися 
під моторошне виття сирен по-
вітряних тривог. Ми озирне-
мося і почнемо розбудовувати 
країну — Україну майбутнього, 
в якій жити нашим дітям.

І вони мають бути готовими 
жити в цій країні. І жити не як 
«Діти війни», а як творці її но-
вої історії. Тому вкрай важливо 
вже зараз готувати їх до цього, 
не припиняючи освітній про-
цес. Не відкладаючи навчання 
до «кращих часів».

Розуміючи це, Школа хакерів 
продовжує свою місію — до-
помогти дітям зробити перші 

кроки в світі ІТ-технологій і, як 
результат — усвідомлений і са-
мостійний професійний вибір.

Н е  б е з  с к л а дн ощ і в , 
пов’язаних із відсутністю 
електрики, необхідністю пе-
реховуватися в укритті під час 
повітряних атак та вечірніх 
колапсів транспорту на тем-
них вулицях — ми відповіда-
ємо на ці виклики не просто 
продовжуючи навчати дітей від 
5 до 16 років, а й на прохання 
батьків оголосили додатковий 
набір у зимові групи.

Грунтуючись на сучасних 
освітніх технологіях, ми успіш-
но поєднуємо навчання в тра-
диційному офлайн-форматі та 
його дистанційні форми. Класи 
обладнані необхідною мульти-

медійною технікою, а потужний 
генератор дозволяє не припи-
няти уроки навіть під час від-
ключень напруги.

Особливість підходу Шко-
ли хакерів — це концентрація 
на наданні нашим учням прак-
тичних навичок, які нададуть їм 
змогу не лише легше отримати 
роботу в ІТ-індустрії, а й краще 
адаптуватись у дорослому житті.

Ми навчаємо — Логіки, Ма-
тематики, Інтернет-програму-
ванню (HTML, CSS), Про-
грамуванню алгоритмічними 
мовами С\С++, Веб-дизайну, 
Англійської мови для ІТ, Базам 
даних, JS, PHP, програмуван-
ню Arduino, тестуванню — тим 
галузям знань, без яких важко 
уявити сучасний світ АйТі.

Велику увагу ми приділяє-
мо також розвитку софтскі-
лів. Через роботу в команді, 
управління процесами, тайм-
менеджмент — діти вчаться 
відповідальності, вмінню ко-
мунікувати із соціумом, від-
стоювати свою точку зору і 
при цьому чути інших. Звісно, 
не кожного нашого учня жит-
тя приведе в індустрію висо-
ких технологій, але ці навички 
точно допоможуть правильно 
знайти своє місце в суспільстві. 
Саме розкрити талант кожної 
дитини — це і є головне завдан-
ня нашої школи. Ми їх вчимо 
не лише кодувати, тестувати, 
логічно мислити. Ми вчимо їх 
головному — програмувати своє 
майбутнє. То їх право. То їх 
обов’язок.

Дати дітям вміння зробити 
зрілий і свідомий вибір свого 
професійного життя, в якому 
вони не просто ходитимуть 
на роботу, а робитимуть це із 
задоволенням — це і є наша 
головна мета.

Ми бачимо в наших дітях 
творців майбутнього країни. 
Ми знаємо, що і ви теж! Хто ж 
з батьків не мріє про свою 
дитину, яка впевнено крокує 
до успіху власним шляхом?

Питання риторичне! І вам з 
нами в один бік!

Реєструйтеся в зимові групи 
Школи Хакерів

Ми вирощуємо таланти!
Вінницька ІТ-Академія
Швидка консультація за тел.: 

067–431–19–21
сайт: hack.intita.com
І не забуваємо направляти усі 

свої сили і вільний час на допо-
могу українським захисникам! 
Підтримайте ініціативу Ві-
нницької ІТ-Академії допомоги 
ЗСУ: https://mre.uspih.vn.ua/.

блог
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точка зору
простір для особистої думки

наталка доляк, ПисьМеННиЦЯ

Щойно подивилась документальний фільм 
«Щедрик проти русского міра». Несамовито раджу 
до перегляду. Ширше рекламувати заважає кавалок 
в горлі. знайти можна на суспільне. Культура.
уклін творцям.

реКлаМа

515968



21 RIA, Середа, 18 січня 2023
війНа

ще й потужну теплову пушку. Її 
отримав фонд «Енергія відро-
дження» від благодійників з Да-
нії, а волонтери завезли у Бахмут.

Запитую, як у Бахмуті може 
бути пункт незламності, коли 
місто перебуває під постійними 
обстрілами?

— Це справді викликає су-
перечливі думки, — продовжує 
співрозмовник. — Військові агіту-
ють людей виїжджати, тим часом 
для місцевих створюють пункти 
незламності. Одностайної оцінки 
нема з цього приводу.

Як стверджує пан Володимир, 
навіть він не може дати одно-
значну відповідь, хоча знає ре-

ольГа бобрУсь, RIA, (063)6371070

Щороку 16 січня — День 
пам’яті захисників Донецького 
аеропорту. Воїнів, які 242 дні 
боронили Донецький аеропорт.

Бої за аеропорт тривали з 
26 травня 2014 року до 22 січня 
2015 року і закінчились після по-
вної руйнації старого та нового 
терміналів аеропорту. У період з 
18 до 21 січня 2015 року внаслі-
док підриву окупантами терміналу 
ДАП загинуло 58 «кіборгів», тож 
21 січня було прийняте рішення 
відвести українських військовос-
лужбовців із нового терміналу, 
який був повністю зруйнований 
і не придатний для оборони.

Зазначимо, що «кіборгами» 
нескорених українців назвав 
сам ворог. «Кіборги» вистояли, 

не встояв бетон — це фраза, яка 
увійшла в історію разом із по-
двигом українських бійців.

У Донецькому аеропорту ми 
втратили вісьмох земляків. Як 
пише міський голова Вінниці 
Сергій Моргунов, один з оборон-
ців аеропорту з позивним «Грін» 
пізніше скаже:

«Я воював за свою землю, 
за своїх дітей, за маму, за сестру, 
за всіх близьких, за всю Украї-
ну. Всі ми, хто туди заходив, ми 
готові були померти, але не від-
ступити».

Під час захисту Донецького ае-
ропорту загинули наші захисники: 
Шайдула Хайрулович Камзінов, 
Леонід Володимирович Шевчук, 
Дмитро Сергійович Скляров, Ана-
толій Андрійович Буйлук, Юрій 
Леонідович Осаулко, Сергій Ми-

колайович Зулінський, Дмитро 
Юрійович Франишин, Олександр 
Іванович Кондратюк.

Вічна пам’ять Героям!
Згадуємо поіменно 32 він ни-

чанина-«кіборга»: Андрій Дедічев, 
Ігор Красножон, Олександр Пе-
чак, Борис Лісовий, Юрій Свірі-
па, Олександр Бондар, Володи-
мир Сіневський, Ігор Юркевич, 
Едуард Шевчук, Ігор Паламарчук, 
Віталій Мельничук, Олександр 
Антонець, Микола Кравцов, 
Роман Дзиганський, Олександр 
Осавлюк, Ігор Дорош, Сергій 
Мостовик, Сергій Луцишен, Юрій 
Шевчук, Микола Лаврик, Олек-
сандр Попович, Андрій Чудно-
вець, «Подолянин», Роман Сміш-
ний, Тарас Танчак, Сергій Ко-
зінський, Максим Недзельський, 
Василь Кучер, Леонід Гуменний, 

вони вистояли 242 дні та ночі — не вистояв бетон

у Бахмуті не працюють магазини, 
у місті нема електрики. Натомість 
у пунктах незламності достатньо 
харчів, одягу.
у тому, куди привезли допомогу з 
Вінниці, людей, як у мурашнику.
Дехто з них перебуває там вдень і 
вночі. Інші приходять вдень, на ніч 
повертаються додому.
— Дуже багато дітей, — каже Во-
лодимир. — Як у великому дит-
садку. Для них є ігри, вони мо-

жуть користуватися планшетами, 
електрикою забезпечує генера-
тор. На час нашого перебування 
у них не відчувалося недостатку 
харчів, одягу. Навіть нас пропо-
нували нагодувати.
Вінницькі волонтери не без зди-
вування сприйняли ще один факт.
— Ми побачили у пункті незлам-
ності волонтерів із литви й аме-
рики, — говорить затайдух. — 
а коли виїжджали, зустрілися 

з групою волонтерів із Китаю.
Під час прощання наших земляків 
з організатором пунктів незлам-
ності паном Михайлом, той поді-
лився інформацією, що зайнятий 
ще однією справою — організував 
буріння свердловини.
— у місті велика проблема з во-
дою, вона навіть більша, ніж із 
продуктами харчування, — го-
ворив пан Михайло. справді 
унікальний чоловік!..

зустріли волонтерів із литви, америки, китаю
затайдух розповів, як намагав-
ся переконати декількох жителів 
Бахмута переїхати у Вінницю.
— Ніхто з них не погодився, ні 
люди старшого віку, ні ті, кому 
приблизно 40–50, навіть моло-
ді, — каже співрозмовник. — Я їм 
пояснюю, що у нашій області нині 
180 тисяч переселенців. Дехто 
відверто говорив, що не вірить, 
бо такого не може бути.
у людей одне пояснення: нікому 

ми там не потрібні. Вони пере-
конували мене, що тут їхній дім 
чи квартира...
— особисто переконався, що 
люди, які залишилися, не мають 
намір виїжджати, — каже Воло-
димир. — Ті, хто хотів покинути 
місто, уже зробив це. Хто зали-
шився дотепер, уже точно нікуди 
не поїде. Кажуть, тут ми свої, тут 
народилися, виросли. Що долею 
передбачено, те й буде.

не повірили, що у нас 180 тисяч переселенців

ВІКТор скрипник, RIA, 
(067)1079091

Для Володимира 
Затайдуха, керівни-
ка ГО «Дорожний 
контроль», це була 

вже шоста поїздка у Бахмут.
На цей раз везли допомогу 

не тільки військовим. За словами 
пана Володимира, серед захисни-
ків немало вінничан. Вирішили 
допомогти ще й тим, хто пере-
буває у пунктах незламності.

— Про те, що в місті є такі 
місця прихистку, дізналися ви-
падково, — каже співрозмов-
ник. — Причому створила їх 
не держава. Це справа волонтера 
з Маріуполя на ім’я Михайло. Я з 
ним познайомився через соцме-
режі. Унікальна людина. Він для 
мене Герой! У свій час вивозив 
з окупованого Маріуполя людей. 
А тепер у Бахмуті створив три 
пункти незламності. В одному з 

них багато дітей.
Саме в цей пункт привезли до-

помогу вінничани.
У поїздку вінничани вируши-

ли 13 січня, напередодні Старо-
го нового року. Їхали на чоти-
рьох автомобілях. Поверталися 
на трьох, бус залишили у Бахмуті 

для військових. Не порожній, 
звичайно. До верху заповнений 
продуктами харчування, ліками. 
Військовим передали також ге-
нератор.

Ще два генератори доставили 
у пункт незламності. Крім гене-
раторів, цей прихисток має тепер 

альну картину у місті. Бачив, що 
там відбувається на власні очі під 
час поїздок.

За його словами, у місті чути 
вибухи приблизно через кожні 
15 секунд. І то це максимум, бо 
може гриміти і частіше. Але люди 
там залишаються. І їх немало. 
Щоправда, на вулицях можна 
побачити одиниці. Більшість 
перебуває у підвалах.

Саме для них волонтер із Марі-
уполя Михайло створив у Бахмуті 
уже три пункти незламності.

— Було три, до нашої поїзд-
ки, уже чотири, — уточнює Во-
лодимир. — Коли ми приїхали, 
Михайло відкрив ще один такий 

пункт. Всі вони у підвальних при-
міщеннях.

Той, куди привезли допомогу 
наші земляки, обладнали у ко-
лишньому спортклубі.

Після знайомства з маріуполь-
ським волонтером Михайлом, 
Володимир сказав, що цей чо-
ловік з характером. Без цього на-
вряд чи йому вдалося б зробити 
те, що він зробив. Він ще й має 
гарні організаторські здібності.

— Поки одні сперечаються, чи 
потрібні такі місця прихистку 
для людей у місті-фортеці, він 
не дискутує, а робить конкретну 
справу — рятує людей, — гово-
рить Затайдух.

«вибухи чути кожні 15 секунд» 
як вінничани з’їздили у бахмут
герої тилу. у Бахмуті знову побували 
волонтери «Дорожнього контролю» 
і благодійного фонду «енергія 
відродження». Цього разу везли 
допомогу для пункту незламності. Хто 
його створив у місті, де безперервно 
чути вибухи? чи не простіше було б 
евакуювати людей? Що розповідають з 
цього приводу волонтери?

«ті, хто хотів покинути 
місто, уже зробив це. 
хто залишився, уже 
точно нікуди не поїде. 
Це відчувається під 
час розмови»

Арам Степанян, Іван Капущак, 
Юрій Синков.

Кіборги назавжди залишаться 
в історії символом неперемож-
ності України. Сьогодні армією 

кіборгів стали усі українські за-
хисники. У кожному з них сталева 
міць і незламна воля. Бо кожен 
бореться за своїх дітей, своїх бать-
ків, свій дім — до останнього.

в одному з чотирьох пунктів незламності у місті‑фортеці бахмуті. Тут дітей, як у дитсадку, 
їхні батьки не мають наміру евакуюватися
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загниваючим Заходом».
— радянський союз був систе-

мою, яку я ніколи не любив. Я, 
між іншим, не був ні комсомоль-
цем, ні членом партії. А з піонерів 
мене взагалі вигнали, — згадував 
Вахтанг Кікабідзе. — Мені все на-
магалися нав'язати думку про те, 
що я повинен боятися того, що 
говорю. Під час концерту пам'яті 
Висоцького я сказав кілька слів 
про те, що дійсно думаю, після 
чого мені відрізали шлях до гля-
дача на два роки: скасовували всі 
концерти по дзвінку «зверху», 
ставку урізали до мінімальної. 
Якби я тоді не знімався в кіно, 
мені не було б чим годувати 
родину. Мені не раз говорили: 
«Не буде співати Кікабідзе, буде 
Іванідзе — яка різниця?» Через два 
роки міністра культури, який все 
це витворяв, зняли, і мене знову 
запросили в москву. Але я сказав: 
«Поки новий міністр мені особис-
то не подзвонить, нікуди не по-
їду». Він, як не дивно, подзвонив, 
і ставку мені повернули.

про першІ зЙомки І мрІї
— Мій дебют у кіно відбувся 

у 1966 році — у фільмі «Зустріч 
у горах» Миколи Санішвілі. І 
знаєте, я тоді ані крапельки 
не хвилювався! Наш геніальний 
актор Серго Закаріадзе одного 
разу мені сказав: «Ти — дуже 
щаслива людина!» Я здивувався, 
запитую: «Чому? Що трапило-

ся?» А він говорить: «Ти перед 
камерою не хвилюєшся!» І дійсно 
я ніколи не хвилювався на зйом-
ках. Знаєте, як кажуть: наглий 
фраєр гірше танка! (сміється)

— Всі обожнюють фільм «Мі-
міно», а я вважаю, що «Не го-
рюй» набагато краще. «Не горюй» 
увійшов у список ста кращих 
фільмів світу. А для мене це були 
перші зйомки в Георгія Данелії, з 
яким ми до останнього часто зі-
дзвонювалися. Я не міг приїхати 
до нього в росію, але по телефону 
ми про все говорили (у 2008 році 
через окупацію росією Півден-
ної Осетії Вахтанг Кікабідзе від-
мовився від російського ордена 
Дружби і після цього принципово 
не виступав у росії, — прим. авт.) 
Данелія був дивовижною люди-
ною, талантище! Дуже шкодую, 
що так і не збулася моя мрія — 
зіграти Хаджі-Мурата у фільмі, 
який за однойменною повістю 
Лева Толстого він повинен був 
знімати. Але сценарій не про-
пустили, і нічого не збулося… 
Також я мав зніматися в укра-
їнській драмі «Брати. Остання 
сповідь». Знімальна група кілька 
місяців дзвонила, але лікарі мене 
не пустили. Зйомки проходи-
ли взимку в Закарпатті, а мені 
не можна було туди їхати. Дуже 
гарний фільм вийшов. Це така 
авторська картина, не розважаль-
на, а філософська. Таке треба 
дивитися!

ВалеНТиНа 
кирильчУк, RIA, 
(096)31415155

За останні 10 ро-
ків у Вінниці Вах-
танг  К ікаб ід зе 

виступав тричі: у 2015, 2016 і 
2018 роках — і щоразу вінничани 
не просто зустрічали улюбленого 
артиста абсолютними аншлагами, 
а у перші ж хвилини концерту 
вставали, аби аплодувати леген-
дарному артисту, стоячи.

Попри шалену любов публіки, 
був неймовірно простим і від-
критим у спілкуванні. А за ла-
штунками, коли йшов у гример-
ку перепочити, найперше, що 
робив — курив. Це була єдина 
шкідлива звичка, з якою артист 
не розлучався з дев'яти років.

— Бубі навіть у літаках дозволя-
ють курити! — після концерту роз-
повідала RIA племінниця артиста 
Ліза Багратіоні. — Перед зльотом 
біля кожного літака його завжди 
зустрічають стюардеси й пілоти, 
щоб сфотографуватися, а Буба з 
усмішкою говорить: «Фотографу-
ємося! Але тільки якщо буду ку-
рити». І йому ніхто не відмовляє.

останнІЙ концерт 
У бУдинкУ офІцерІв

У Вінниці легендарний Вахтанг 
Кікабідзе гостював не лише зі 
своєю зірковою племінницею, 
а й з середнім онуком Іваном, 
для якого організували екскур-
сію на ставку Гітлера й у музей 
Миколи Пирогова.

— Коли хто вільний, я завжди 
беру рідних на гастролі. Вони 
в мене всі чудові: дочка, син, троє 
онуків і правнучка Олександра — 
моя улюблена жінка! — усміхаю-
чись, розповідав Вахтанг Кікабідзе.

Останній концерт легендарно-
го артиста у Вінниці пройшов 
у 2018 році у нині знищеному 
росіянами Будинку офіцерів.

— Як же давно я в Будинку 
офіцерів не виступав?! Ми коли 
приїхали, ну таке враження, 
що ми в Тбілісі! — говорив тоді 
артист. — Зали Будинків офіце-
рів же скрізь однакові…

Тоді разом зі своїм вінниць-
ким другом — продюсером гурту 
«ТІК» і генеральним директором 
компанії «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ» 
Олегом Збаращуком, перед ви-
ступом Вахтанг Кікабідзе за тра-
дицією з’їздив на риболовлю. І 
хоч нічого тоді не зловив, бо вода 
була холодною, із захватом роз-
повідав, як чудово провів час:

— Я — запеклий рибалка, тож 
завжди, коли у Вінницю при-

їжджаю, їздимо на риболовлю! 
У вас гарне місто, яке нам усім 
дуже подобається!

Тоді для Вахтанга Кікабідзе Ві-
нниця була десятим місто у його 
українському турі, присвяченому 
80-річному ювілею. Згадуючи про 
20 днів, проведених в Україні, 
Вахтанг Костянтинович подяку-
вав вінницькій лікарці Людмилі 
Шкарівській. У турне співак при-
хворів і саме вона тоді його «ви-
ходила», тож на знак вдячності 
присвятив їй пісню «Тиша».

— Стільки букетів на концер-
тах мені завжди дарують — гори! 
Напевно, десять людей можна 
було б поховати!.. Українці вмі-
ють слухати пісні. А це дуже 
важливо! Мене треба слухати. 
Дивитися вже ж немає на що, — 
у своєму фірмовому стилі жар-
тував Вахтанг Кікабідзе.

«У дитинствІ дУже хотІв 
стати хУдожником»

Під час останнього концер-
ту від шанувальниці у Вінниці 
Вахтанг Кікабідзе одержав у по-
дарунок свій портрет. І такому 
презенту неймовірно зрадів.

— Вдома я маю багато кар-
тин — півсотні точно висить! Я ж 
у дитинстві дуже хотів стати ху-
дожником. Та з мамою ми жили 
в малесенькій кімнатці — це був 
забитий колишній коридор. Ві-
кна взагалі не було, а ліжко по-
міщалося тільки одне, тому мама 
на ніч діставала розкладачку, 
на якій я лягав спати. Місця 
було зовсім мало, тому мама 
відговорювала: «А де ти будеш 
малювати?» — ділився спогадами 
Вахтанг Кікабідзе. — Зараз у мене 
дуже багато друзів-художників. 
Я часто приходжу до них у май-
стерню, коли мені погано… 

про мУзичне становлення
Згадуючи про своє музичне 

становлення, Вахтанг Кікабідзе з 
гордістю розповідав, як в ансамб-
лі «Орера», заради якого покинув 
навчання у двох вузах, не тільки 
співав, але й був барабанщиком. 
Більше того — у 1967 році на ка-
надському фестивалі в Монреалі 
навіть був визнаний кращим ба-
рабанщиком!

Під час останнього концер-
ту у Вінниці Вахтанг Кікабідзе 
виконав пісню «Мы эмигранты 
в собственной стране», яка від-
разу після прем'єри була заборо-
нена в срср.

Не всі знають, але у свій 
час Вахтанга Кікабідзе спершу 
не взяли у філармонію, бо нібито 
його голос із хрипотою «віддає 

про дочкУ‑акторкУ І 
дрУжинУ

— У своєму другому режисер-
ському фільмі «Чоловіки і всі 
інші» я знімав дочку, а от теща 
грала в мене в комедії «Будь 
здоровий, дорогий!», за яку 
я одержав Гран-прі на фестива-
лі в Габрово у 1983 році. Тільки 
дружина моя поза кадром поки 
залишається, говорю: нехай вдо-
ма сидить, готує (сміється).

Насправді з моєю Іриною (Іри-
на Кебадзе — у минулому відома 
балерина, солістка Тбіліського 
театру опери і балету, — прим. 
авт.) разом ми понад 50 років! 
Із дружиною у нас абсолютно 
різні характери. Вона в мене 
дуже гідна жінка, надійна — це 
її головна риса. Я вважаю, якщо 
вдома відбуваються якісь негараз-
ди, мужик винуватий, з нього все 
починається… А дружина в мене 
пройшла всі перевірки, які тільки 
можна було! 

— Своїх жінок: дружину, до-
чку, правнучку — я завжди балую! 
Весь час намагаюся радувати їх. 
Вони в мене дуже квіти люблять, 
тож завжди дарую. А в іншому, 
який подарунок приносиш, зна-
чення не має, головне — щоб 
вони відчували увагу й турботу. 
Я так думаю: чим радісніше жінці 
жити, тим пізніше вона постаріє!

про рецепт довголІття
— 80 років і більше — це не вік! 

Потрібно вміти у будь-якому віці 
залишатися дитиною, зберігати 
дитинство. Це продовжує життя! 
Я от точно залишився дитиною. 
Іноді в такі дурні ситуації по-
трапляю зі своєї вини, що на-
віть не віриться (сміється). А ще 
в мене вдома є ціла колекція ди-
тячих іграшок, які мені завжди 
дарували шанувальники. Зараз 
моя правнучка Олександра ними 
грається. І в кожної іграшки своя 
історія. Найбільш незвичну — 
мавпу, яка дуже схожа на мене — 
мені подарував хлопчик, якого 
на концерт мама привезла на ін-
валідному візку. Та мавпа була 
його улюбленою іграшкою, але 
він вирішив подарувати її мені.

про книгУ І сценарІЙ, 
якими горІв

— Я написав книгу про різних 
людей. Моя найулюбленіша роз-
повідь у ній — це передмова. Му-
дра порада від Вахтанга Кікабідзе: 
«Якщо з вами розмовляє «ліцо 
кавказской национальності» — ця 
жахлива фраза завжди дуже об-

разлива! — не вважайте його дур-
нем за акцент і деякі граматичні 
помилки. Просто пам’ятайте, що 
це «ліцо» з вами розмовляє ва-
шою мовою і ще й прекрасно 
володіє своєю рідною, яку ви вза-
галі не знаєте». От у чому справа!

— Що ж до мого фільму, 
то картина складається із шес-
ти новел. Я довго думав, як їх 
об'єднати. Вони кілька місяців 
лежали, поки я не придумав на-
зву: «Діагноз — грузин».

про росІян І танки 
У рІдномУ тбІлІсІ

— Одна з новел у моєму фільмі 
дуже сумна — про нашу війну. 
Я не міг про це не сказати! Скрізь 
якийсь жах відбувається…

Я ніколи навіть не міг подума-
ти, що російські танки увійдуть 
у Тбілісі. Коли вперше це по-
бачив, мені так погано стало…

У нас у Грузії все це дотепер 
не закінчилося. Увесь час прово-
локу на кордоні Південної Осетії 
пересувають. Гори за 35 кіломе-
трів від Тбілісі, а там уже прово-
лока стоїть біля дому. Уявляєте, 
у чоловіка дружина похована 
на цвинтарі на тій стороні і він 
уже не може туди піти…

Я — дуже сентиментальна лю-
дина, дуже чуйно все сприймаю. 
Але Бог все бачить! Нічого так 
просто їм не пройде. Всі ці жахи 
коли-небудь повернуться…

Мені дуже хочеться, щоб у вас, 
і в нас усе налагодилося, щоб 
люди нарешті стали спокійно 
жити, частіше усміхатися. У нас 
є одна гарна кавказька притча-
тост — це, до речі, можете над-
рукувати! Ранній ранок, в одно-
му гірському селищі пастух пасе 
овець. І тут летить красень-орел, 
одного баранчика схопив і потяг-
нув у небеса. Пастух почав кли-
кати односельчан, всі вийшли, 
один влучний стрілець із лука 
вистрілив і попав прямо в сер-
це орла. Орел випустив барана, 
упав у глибоку ущелину і заги-
нув. А баран далі полетів… Тож 
головне — щоб орли не падали, 
а барани не літали. От!

Я — оптиміст. Думаю, що усе 
буде добре. Прорвемося! Го-
ловне— жити без брудних хвостів!

у вінниці великий буба 
завжди їздив на риболовлю 
Прощаємося з легендою  у неділю, 
15 січня, зупинилося серце легендарного 
грузинського співака, актора, режисера, 
сценариста і щирого друга україни 
Вахтанга Кікабідзе. у пам'ять про Великого 
Бубу — його щирі думки, мудрість, 
неймовірне почуття гумору та незабутні 
життєві історії, якими під час своїх гостин 
у нашому місті він ділився у ексклюзивних 
інтерв’ю з RIA

— У те, що Південна 
Осетія і Абхазія знову 
стануть грузинськими, 
а Крим — українським 
ми зобов’язані вірити! 
— казав вахтанг

під час останнього концерту у вінниці вахтанг кікабідзе 
одержав у подарунок свій портрет. І такому презенту 
неймовірно зрадів, адже багато років колекціонував картини

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

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua
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Вистава-фентезі «Венздей»  
для дітей та дорослих.
22 січня театр ім. Садовського запрошує на гранді-
озну прем’єру — виставу «Венздей».
Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей народи-
лася у вельми незвичайній родині Аддамс, яка від-
різняється від простих людей своєю екстравагант-
ністю та екстраординарними здібностями, а також 
своєрідним та лякаючим способом життя. Венздей 
підросла і тепер змушена вирушити на навчання 
в академію Nevermore, де студентка не стільки 
приділяє час навчанню, скільки розгадці жахливих 
давніх таємниць.
Неперевершена режисура Дмитра Рачковського, 
чарівні декорації, приголомшливі костюми, багато-
гранна та прониклива гра акторів перенесе вас 
у таємничу школу Nevermore та подарує незабутні 
емоції на довгий час.
Вистава з елементами хоррору. Для дітей 8+
Початок о 18.00
Вартість квитків: від 150–400 грн.

ТеаТр СадоВСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

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)

Весела подорож
Вистава-гра. 21.01, поч. об 11.00 та 13.00
Хто розбудить сонечко
Лірична поема. 22.01, поч. об 11.00 та 13.00
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Пригоди Тедді
Сімейний. 18.01, поч. о 10.20, 14.30, 18.30
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050

Чоловік на ім’я отто
Комедія
18.01, поч. об 11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
М3 гаН
Трилер. 18.01, поч. о 16.20, 20.20, 21.40
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
операція «Фортуна»: мистецтво 
перемоги
Екшн
18.01, поч. о 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
Щедрик
Історична драма. 18.01, поч. о 12.10, 13.20
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
дивовижний Моріс
Анімація. 18.01, поч. о 9.40, 11.10, 15.20
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
Сусідка
Комедія. 18.01, поч. о 21.40
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 18.01, поч. о 9.00, 11.10, 13.10, 15.40, 
17.20, 17.50, 19.30
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
аватар: шлях води
Фентезі. 18.01, поч. о 10.40, 11.40, 14.20, 15.20, 
18.00, 19.00, 20.00
З 19.01 довідка за тел. (096)00035050
Тигр і я
Пригоди. 18.01, поч. о 10.00

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

Чоловік на ім’я отто
Комедія. 18.01, поч. о 18.00
дивовижний Моріс
Анімація. 18.01, поч. о 10.00, 12.00
19.01–25.01, поч. об 11.30, 13.10
Пригоди Тедді
Пригоди
18.01, поч. о 14.00, 16.00
19.01–25.01, поч. о 10.00, 14.40
Щедрик
Історична драма
19.01–25.01, поч. о 16.00
Вавілон
Драма. 19.01–25.01, поч. о 18.10

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

Щедрик
Історична драма. 18.01, поч. о 12.20
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
операція «Фортуна»: мистецтво 
перемоги
Екшн
18.01, поч. о 10.20, 12.40, 15.00, 17.20, 19.40
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
М3 гаН
Трилер. 18.01, поч. о 14.15, 20.45
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
аватар: шлях води
Фентезі. 18.01, поч. о 10.00, 11.10, 12.00, 13.40, 
14.50, 15.40, 16.15, 17.15, 18.40, 19.15, 19.50
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 18.01, поч. о 12.45
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
Сусідка
Комедія. 18.01, поч. о 10.40
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
дивовижний Моріс
Анімація. 18.01, поч. о 10.10, 12.30, 14.45
З 19.01 довідка за тел. 0800308111
Ніч у магазині жахів
Фентезі. 18.01, поч. о 16.35
З 19.01 довідка за тел. 0800308111

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

КІно

оксана Білозір 23 січня у Вінниці!
Великий концерт «різдво в колі друзів»
Її концерти завжди наповнені енергетикою добра та 
любові, а пісні давно стали символом українського, 
справжнього! У понеділок, 23 січня, о 19.00 у театрі 
ім. Садовського прекрасна Оксана Білозір запро-
шує 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 насолоджуватися 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 ка-
сах 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.

«Пан карпо збирає 
друзів» 22 січня
У неділю, 22 січня, 
о 16.00 у філармонії не про-
пустіть великий ново-
річно-різдвяний концерт 
«Пан Карпо збирає друзів!» 

Все буде дуже файно! «Ми співаємо, жартуємо 
про москалів, створюємо переможний настрій! Ви 
купуєте квитки, всі кошти з яких будуть спрямовані 
на підтримку Збройних сил України!» — запрошують 
герої концерту, які у цей вечір гарантують незабутні 
враження всім! Для нас виступатимуть: народний ар-
тист України Станіслав Городинський, вокальний дует 
«Кохана & Коханий», Лера Ткачук, Mr. McDovbush, 
Дмитро Балюк та Максим Никитенко. Підтримаємо 
разом українську пісню і ЗСУ! Квитки — 150–250 грн. 
Купуйте на сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі, 
філармонії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, 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

театр

розваги
Відпочинок у тюбінговому парку 
Vinny Land
Тюбінг-парк  Vinny Land розташовується неподалік 
с. Шкуринці. Дістатися можна маршруткою 5 а, таксі 
або власним авто. Щоденно з 06.40  до  22.00  їздить 
маршрутне таксі № 5 а «П’ятничани-Шкуринці».
Тюбінг  — це катання на  надувній камері «бублику» 
по рівній або похилій водній, або сніжній поверхні. Крім 
цього функціонує підйомник-мультиліфт. Висота сніго-
вого покриву сягає 1,5 метра. Рівень пресованого снігу 
підтримується за допомогою спеціального обладнання. 
Це дозволяє працювати при плюсовій температурі 
тривалий час. Ціни на катання сезону 2022–2023 року: 
Спуск 1 раз — 80 грн, 1 година — 350 грн, 2 години — 
450 грн, Безлім — 400 грн.
У парку розваг діють акційні пропозиції:

 Святкування дня народження у Vinny Land — іме-
нинник отримує знижку 50%, а всі його гості 10%. 
Не забудьте взяти із собою посвідчення особи.
 Також, Vinny Land пропонує соціальні знижки та 
безкоштовне катання щодня з 12.00 до 16.00 для:
1. Дітей із малозабезпечених багатодітних, соціаль-
но незахищених сімей.
2. Дітей, позбавлених батьківського піклування, 
діти-сироти.
3. Діти з інвалідністю.
4. Діти внутрішньо переміщених осіб.
5. Діти, батьки яких були, знаходяться або загинули 
під час бойових дій.
Графік роботи: щодня з 11.00  до  20.00 (або 
до останнього відвідувача).
Перед візитом уточніть графік за тел. (097)0780078.
Winter Day — Благодійний проєкт на Водохреще

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
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***
— а сьогодні всі хлопці ніяково 
опускали очі, коли бачили мене!
— І шо ж ти одягнула???
— Налобний ліхтарик на 500 
люмен!

***
— Для імунітету від стресів пийте 
тричі на день.
— а які таблетки?
— При чому тут таблетки?

***
— Я пиріжки з чорницею люблю, 
тому у мене зір 100%.
— а я з грибами — у мене 150% 
зір.
— Це як?
— Бачу те, чого немає.

***
Граючи в генетичну лотерею, 
я могла отримати високий зріст і 
густе кучеряве волосся від батька 
чи гарну зовнішність та витончену 
статуру від мами. але отримала 
ненависть до комуністів і біль 
у колінах від діда.

***
Переваги комендантської години: 
не потрібно натякати гостям, коли 
йти додому.

***
Впевнений, що в україни світле 
майбутнє. Якщо буде недостатньо 
світла, ми поставимо генератор.

***
одні люди бачать у дописах жарти 
і жартують, інші бачать диктант 
і виправляють орфографічні 
помилки…

***
учителька:
— Послухай, русланчику, якщо 
я скажу: Я красива, — який це час?
— Минулий, оксано романівно.

***
— ура! Мама приїхала! — бігла і 
кричала бабуся, переганяючи своїх 
онуків.

***
— скажи, ти віриш гадалкам і 
ворожкам?
— Вірив до того часу, поки 
не пішов якось на сеанс до однієї 
ясновидющої і не постукав до неї 
в двері. знаєш, що вона мені 
сказала?
— Що?
— Хто там?

***
Припливає русалка до батька-
водяного і каже:
— Тату, люди такі жорстокі!
— з чого ти взяла?
— Я бачила, як вони прив’язали 
якусь тварину мотузкою і тягали її 
по дну цілий день!

— Ну, а ти що зробила?
— Я перерізала мотузку і воно 
лягло собі спати на дно.
— Молодець… Тільки більше так 
не роби — це був водолаз.

***
— Привіт! Прийми мої співчуття!
— В сенсі?
— Моя дружина купила норкову 
шубу.
— До чого тут я?
— завтра вона йде в гості до твоєї!

***
— а давайте Васю розіграємо і 
замість чаю йому в склянку віскі 
наллємо?
— а давайте краще мене так 
розіграємо!

***
літній багатий чоловік запитує 
у друга:
— Я старий, але хочу одружитися з 
молодою дівчиною. Як ти думаєш, 
якщо я замість своїх 65 років 
скажу, що мені 50, мої шанси 
зростуть?
— Твої шанси зростуть, якщо ти 
скажеш, що тобі 87.

***
— Куме, ви чого такий злий?
— Та зайшов в аптеку. уявляєте три 
презервативи коштують, як пляшка 
горілки. Ще невідомо, від чого 
я більше задоволення отримаю)

***
Пройшовся в хаті взутий 
по помитому, вилікував дружину 
від ангіни!

***
— Я була у ворожки, і вона 
сказала, що я знайду вічне щастя 
з молодим, високим, багатим 
блондином.
— То це ж чудово!
— Так, але ворожка не сказала, 
що мені зробити з моїм нинішнім 
чоловіком.

***
Я нарешті зрозумів, про що та 
їхня казка про машеньку і трьох 
ведмедів — прийти в чужу хату, 
спати в чужому ліжку, їсти з чужого 
посуду. Таке мале, а вже окупант.

Патрульний зупиняє машину. 
Підходить. запитує строго:
— Ви знак бачили?
— Бачив.
Патрульний розпливається 
в добрій усмішці:
— синок мій намалював…

***
Хочеться назад у часи, коли 
настільки не було новин, що 
ТсН раз на пів року вигадували 
чупакабру.

Анекдоти
овен 
Цього тижня ви зможете 
подолати підсвідомі страхи 
та вирішити проблему, яка 
лякала вас. Не бійтеся про-
явити відкритість і прийняти 
чужу точку зору: з вами стане 
легше спілкуватися, і оточую-
чі можуть піти вам назустріч. 
 
телець 
Цього тижня ви станете 
найкращою кандидатурою 
на проведення важливих 
переговорів, оформлення 
усіляких паперів у різно-
манітних інстанціях. у кінці 
тижня партнери можуть за-
пропонувати цікавий проєкт. 

близнюки 
Ви нарешті зможете досягти 
відчутного результату в тому, 
у що вкладалося так багато 
сил, і у що ви так вірили. На-
став час для найрішучіших 
дій. Нові справи та проєкти 
мають дуже добрий шанс 
здійснюватися. 

рак 
зосередженість та швидкість 
реакції допоможуть вам 
впоратися з поставленими 
завданнями. Не бажано ута-
ємничувати оточуючих у свої 
плани та задуми. у вихідні 
вас може охопити порив 
змінити інтер’єр і позбутися 
непотрібного мотлоху.

лев 
Цього тижня про себе ак-
тивно та яскраво можуть за-
явити дар передбачення та 
інтуїція. Ви відчуєте, від кого 
вам варто триматися подалі, 
незважаючи на компліменти 
та солодкі обіцянки. 

дІва 
у ці дні бажано не брати 
на себе жодних зобов’язань. 
На шляху здійснення ваших 
честолюбних планів можуть 
стати ваші власні недоліки, 
такі як зайва емоційність і 
схильність до драматизації 
подій, що відбуваються.

терези 
Ваш творчий імпульс зараз 
цілком здатний змістити 
на своєму шляху всі пере-
шкоди та несподіванки. у ва-
шій витривалості та обачності 
видно запоруку успіху цього 
тижня. Приємний сюрприз 
приведе вас у гарний настрій. 

скорпІон 
Наберіться терпіння, тоді ви 
філософськи поставитеся 
до розмотування клубка 
дрібних проблем. Ви майже 
все обдумали, і друга поло-
вина тижня гарний час, щоб 
ухвалити остаточне рішення. 

стрІлець 
Постарайтеся не переванта-
жуватись, оскільки це може 
позначитися і на результатах 
роботи, і на вашому само-
почутті. На роботі бажано 
враховувати інтереси колег 
та виявляти ініціативу, йдучи 
на компроміс.

козерІг 
Події в особистому житті 
дозволять позбутися ілю-
зорних уявлень та надума-
них ідеалів, хоча процес 
протікатиме не завжди так, 
як вам хотілося б. у другій 
половині тижня не варто 
завантажувати себе будь-
якими проблемами, окрім 
нагальних.
 
водолІЙ 
Починайте реалізацію вели-
ких проєктів і планів у другій 
половині тижня, оскільки 
мине велика небезпека зі-
ткнутися з різними перешко-
дами та зволіканнями. 

риби 
Ви будете сповнені опти-
мізму та життєвої сили, що 
дозволить легко долати 
неминучі перешкоди та 
досягати успіху практично 
у будь-якому починанні. од-
нак багато залежатиме від 
уміння ладнати з людьми. 

Гороскоп
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