
Знищений ворожий танк
перетворять на сувеніри
Волонтерка Діана 
Подолянчук втілила 
в життя свою чергову 
ініціативу. Цього разу мова 
про підбитий російський 
танк

Його ділять на маленькі 
шматочки, які потім 
перетворюють 
на сувеніри. Їх вже 
продають американцям 
по 250 доларів

Всі отримані кошти 
направляють на допомогу 
постраждалим від 
війни. Амбасадорами 
проєкту вінничанки стали 
Залужний та Буданов

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Чи міняють лампи?
Обмін ламп розжарювання 
на діодні стартував у тестовому 
режимі. Втім, міняють тільки 
за попередньою реєстрацією 
через «Дію». Але форма для 
реєстрації вже закрита. Коли ж 
усі охочі зможуть безоплатно 
замінити лампи на LED?

муніципальне житло
На Привокзальній, 30 у Вінниці 
зводять ще один будинок 
програми «Муніципальне 
житло». Яка вартість 
квадратного метра у цій 
новобудові, що тут буде, крім 
житлової нерухомості та хто 
зможе купити квартири?
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переможемо 
ніч і ворога

Блекаут… Блекаут… Стар-
ше покоління пам’ятає ке-
росинові лампи. У кожному 
господарстві їх було 2–3. Ко-
ристувалися однією, зрідка, 
двома, бо керосин вигорав 
швидко, а купувати його 
на другому кінці села, нести 
в каністрі чи просто в пів-
літрових пляшках, не дуже 
було приємно.

З гасовою лампою по хаті 
носилися обережно, щоб 
скло не розбити, бо воно 
було недешеве, і в дефіциті.

Багато роботи при лампі 
не переробиш. В основному, 
за дві-три години люди за-
вершували свій робочий день 
і мостилися спати…

Потім з’явилося елек-
тричне світло. В колгоспі 
стояв генератор, а заводив 
його дядько Іван. Дядько лю-
бив вимкнути двигун увечері 
в неділю, коли в селі було 
в когось весілля. Тоді весіль-
ний староста бігом ніс Івано-
ві добрий весільний могорич, 
аби двигун не псувався і світ-
ло не гасло. Традиція приго-
щати короля світла увійшла 
в селі дуже швидко. І ті, хто 
планував весілля, в зошиті з 
меню вписували ім’я дядька 
Івана, щоб вечерю занести 
йому насамперед, не чекаю-
чи, поки згасне світло.

Пізніше струм почав над-
ходити з великих електро-
станцій, і надходив цілодобо-
во. І так було до цього часу, 
поки в наше життя не втру-
тилися рашисти.

Та тепер у кожного є мо-
більний телефон. Навіть 
простенький, без ліхтарика, 
вмикаєш — і вже якась тобі 
підсвітка є. Генератори часів 
дядька Івана перетворилися 
на модерні, вони стоять те-
пер біля кожної перукарні, 
магазину, аптеки. Тільки-но 
не стало світла, вони авто-
матично вмикаються і життя 
продовжується. І продовжу-
ється боротьба з нападни-
ками, з тими, що грабують 
не тільки наше світло, а й 
руйнують, убивають...

Блекаут — це не привід для 
істерії, це спосіб пристосу-
вання до воєнних умов. І так, 
як ми перемагаємо зараз тем-
ряву ночі, ми переможемо 
і запеклого ворога. Віримо 
ЗСУ! Слава Героям!

думкА

ми Запитали вінниЧан як змінилися ваші платіжки за електроенергію порівняно з попередніми місяцями?

НовиНи

громадська діячка

Ольга 
Ткач

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

І з  середини 
січня в Україні 
стартувала про-

грама з обміну звичайних ламп 
на енергоощадні. Її анонсували 
ще наприкінці минулого року.

Мета — зменшити дефіцит 
електроенергії в об’єднаній 
українській електромережі. 
У Мінекономіки зазначили, що 
перехід на LED-лампи скоро-
тить споживання населенням 
електроенергії на 7–10% у пі-
кові моменти.

Зараз програма обміну ламп 
діє в тестовому режимі, у від-
діленнях «Укрпошти» у Вінни-
ці, Черкасах, Одесі та Львові. 
Пізніше її розширять на решту 
регіонів. За словами Прем’єр-
міністра України Дениса Шми-
галя, на першому етапі планують 
замінити до 500 тисяч ламп.

А загальна кількість — 50 міль-
йонів таких ламп, які Україна 
отримає від закордонних парт-
нерів. За словами очільниці 
Єврокомісії Урсули фон дер 
Ляєн, така кількість лампочок 
заощадить 1 ГВт — річний обсяг 
виробництва АЕС.

«БеЗ реєстрації 
не міняємо»

Отож Вінниця є серед міст — 
учасників тестування обміну 
ламп. Механізм обміну опри-
люднили на сайті «Укрпошти».

Людина приносить п’ять 
справних ламп розжарювання 
у відділення «Укрпошти» та об-
мінює їх на енергоощадні з цо-
колем Е27 або Е14. Обмін можна 
провести й за замовленням, і 
без нього.

Якщо попередньо замовити 
лампи через застосунок «Дія», 
вони гарантовано будуть в об-

раному відділенні «Укрпошти». 
Якщо прийти без реєстрації, 
то лампи зможуть обміняти 
лише за їх наявності.

Але. Подати заявку на участь 
в бета-тестуванні «Обміну ламп» 
вже не можна.

«Форма реєстрації закрита, 
вже зареєстрували максималь-
ну кількість учасників», — пише 
телеграм-бот «Дії».

А без реєстрації в «Дії» лампи 
не міняють. Таке нам розповіли 
у кількох вінницьких відділен-
нях «Укрпошти».

— Так, лампи для обміну в нас 
є. Поки отримали розпоряджен-
ня, що видавати їх маємо тільки 
за попередньою реєстрацією че-
рез «Дію». Тому без реєстрації 
лампочки не міняємо, — роз-

повіли журналісту в телефон-
ній розмові працівниці трьох 
відділень «Укрпошти».

на отримання БуДе п’ять 
Днів

Які ще нюанси механізму об-
міну ламп? В «Укрпошті» по-
відомили, що механізм обміну 
ламп прописаний в постано-
ві Кабміну № 25 від 10 січня 
2023 року.

Перераховуємо найважливіші 
пункти з документа:
 Для обміну ламп потрібно 

бути громадянином України ві-
ком від 18 років, мати паспорт, 
ідентифікаційний номер платни-
ка податків та лампи для обміну. 
Опція — «або відмітку в паспорті 
про відмову від отримання ІПН з 

обмін ламп діє, але 
лише За Заявками З «дії»
працює не для всіх  Обмін ламп 
розжарювання на діодні стартував 
у тестовому режимі. Наразі лампочки 
можна замінити у чотирьох містах, серед 
яких і Вінниця. Втім, міняють тільки 
за попередньою реєстрацією через 
«Дію». Де, наразі, форма для реєстрації 
вже закрита. А коли усі охочі зможуть 
безоплатно замінити лампи на LED?

Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль зазначив, що завер-
шення бета-тестування заплано-
ване, орієнтовно, на кінець січня. 
Потім, у кінці січня — на початку 
лютого, програму запустять в усіх 
містах України. А до найменших 
сіл лампочки мають надійти до 
кінця лютого. 
скільки буде ламп загалом? 
Близько 30 мільйонів світлоді-
одних ламп профінансує Євро-
комісія. П’ять мільйонів діодних 
ламп передає Франція. раніше 

анонсували, що закордонні парт-
нери передадуть Україні близь-
ко 50 мільйонів лампочок. Вони 
дозволять заощадити 1 гігават 
електроенергії — річний обсяг ви-
робництва однієї української Аес.
Про конкретні терміни програми 
поки не йдеться, але, як зазна-
чали в уряді, її планують зроби-
ти «достатньо довгою для того, 
щоб усі громадяни України, які 
мають бажання замінити лам-
почки, могли скористатися цією 
можливістю».

Коли запрацює обмін для всіх?

наталья КорДонсьКа
А ніяк, тому що коли подають 
електрику, вмикається все, що 
є в хаті. Бо треба і зігрітися, і 
їсти зварити, помитися і т. п. 
так роблять всі люди.

анастасия наряДЧуК
світло як було, так і залиши-
лось по оплаті. А ось опален-
ня — то захмарне. Мені цікаво, 
звідки вони це беруть? тому що 
немає світла — немає опалення.

лариса романенКо
Змінилося все не в кращу сто-
рону, тому що при включенні 
світла вмикається все разом. 
Напруга мала і цих дві години 
вся електрика включена.

анна яКовлєва
Зовсім ніяк, скільки кВ набіга-
ло, стільки ж і є. тому що при 
вимкнені світла бойлер охо-
лов, коли вмикають світло, 
лічильник працює на повну.

наДя ФранЧуК
Я не розумію, яка економія? 
У платіжках суми набагато 
більші, ніж коли було світло, 
а світла немає по 16 годин. 
Як так?

релігійних міркувань» — не вка-
зана в постанові уряду.
 П’ять ламп розжарювання 

для обміну мають бути справ-
ними. Теж незрозуміло, чому 
так, адже за постановою Каб-
міну, потім лампи розжарюван-
ня передають на підприємства з 
утилізації відходів.
 Лампи обміняють на енер-

гоощадні лампи з цоколем 
E27 та Е14 (на вибір). Якщо 
у відділенні «Укрпошти» вида-
дуть несправну лампу (лампи), 
то її можна буде обміняти один 
раз в тому ж відділенні протягом 
одного місяця з дати отриман-
ня цієї LED-лампи. Повертати 
несправні діодні лампи потрібно 
в пакуванні від виробника. Без 
упаковки обмін не здійснюється.
 Обмін буде відбуватись 

у два способи — з попереднім 

замовленням через «Дію» і без 
нього. Якщо прийти без реєстра-
ції, то лампи обміняють лише 
за їх наявності.
 За деякий час після пода-

чі заявки людині автоматично 
на телефон надходить повідо-
млення з «Дії» про можливість 
отримання світлодіодних ламп 
в обраному відділенні «Укрпо-
шта». Отримання ламп здійсню-
ється за номером такої заявки.
 При обміні в «Укрпошті» 

фіксують паспортні дані лю-
дини, другий раз вона провести 
обмін не зможе.
 На отримання ламп за по-

переднім замовленням у відді-
ленні «Укрпошти» в людини 
буде п’ять робочих днів. Якщо 
людина не забрала замовлення 
впродовж цього часу, то воно 
анулюється.

«Поки отримали 
розпорядження міняти 
лампи за реєстрацією 
в «Дії», — сказали 
у вінницьких 
відділеннях пошти

Для заміни треба буде надати тільки справні лампи. Чому 
так, незрозуміло, бо за урядовою постановою, старі лампи 
розжарювання згодом передадуть на утилізацію
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інвалідність з дитинства та діти 
з інвалідністю;
 люди, що здійснюють до-

гляд за тяжкохворою дитиною 
і є отримувачами відповідної 
держдопомоги;
 люди, що отримують щомі-

сячну допомогу по догляду за лю-
диною з інвалідністю 1 чи 2 групи 
внаслідок психічного розладу.

— Зокрема, по виплатах дітям 
з інвалідністю: якщо у родині є 
дві та більше дитини з інвалід-
ністю, то муніципальна виплата 
буде призначатися на кожну з 
цих дітей, — уточнила директорка 
департаменту соцполітики Вален-
тина Войткова.

яКі ДоКументи треБа 
ЗіБрати

Щоб отримати виплату, потріб-
но подати у «Прозорому офісі» за-
яву на ім’я міського голови та зі-

ВАлеріЙ 
ЧуДновсьКий, RIA, 
(063)7758334

Непр ацююч і 
пенсіонери, в яких 
пенсія з усіма над-

бавками складає менше, ніж 
2300 грн на місяць, можуть пода-
ватися на отримання муніципаль-
ної допомоги. Про це повідомили 
на facebook-сторінці департаменту 
соцполітики міськради.

«Муніципальна допомога є без-
поворотною та надається в роз-
мірі 500 гривень щокварталу», — 
пишуть у повідомленні.

А хто може ще подаватись 
на муніципальну допомогу від 
громади? Чи має попит ця по-
слуга? Чому допомогу не при-
значать автоматично? На ці та 
інші питання відповіла дирек-
торка департаменту соцполітики 
міськради Валентина Войткова.

Кому приЗнаЧатимуть 
Допомогу

За словами Войткової, вже 
близько 1500 людей подали па-
кет документів на отримання цієї 

муніципальної виплати.
Важлива умова — претенденти 

на допомогу повинні мати про-
писку на території Вінницької 
міської громади. Адже кошти 
на цю фінансову підтримку бу-
дуть саме з бюджету Вінниці, 
а не області чи держави.

— У першу чергу, це непра-
цюючі пенсіонери, в яких з над-
бавками виходить пенсія менше 
ніж 2300 гривень. По-друге, це 
непрацюючі люди, які отримують 

соціальну допомогу від держави, 
оскільки не мають права на пен-
сію. Вони є у нас на обліку, — 
каже Валентина Войткова.

Крім того, на муніципальну 
виплату можуть розраховувати:
 непрацюючі люди, які є 

одержувачами соцдопомоги через 

Подати пакет документів на отри-
мання муніципальної допомоги 
можна у одному з двох «Прозорих 
офісів» у Вінниці. Перед цим тре-
ба отримати талон попереднього 
запису на прийом до спеціаліста.

Замовити талон і отримати додат-
кові роз’яснення можна за такими 
номерами телефонів:
(0432)50-83-88; 50-83-96; 097-
101-58-40 та 063-856-62-72. 
Управління соцзахисту населення 

«Правобережне», Космонавтів, 30, 
2 поверх.
(0432)50-86-70; 50-86-72; 097-
101-45-18 та 093-190-83-93. 
Управління соцзахисту «лівобе-
режне», Замостянська, 7, 2 поверх.

Де подати документи

НАтАліЯ Корпан, RIA, (097)1448132

Вежа Артинова, головна ро-
дзинка Вінниці, щодня звучить 
різними мелодіями. Періодично їх 
змінюють, наприклад, до різдвя-
них свят. Але так було не завжди.

Перші мелодії з Вежі зазвуча-
ли у 2015 році. Про це йдеться 
на офіційному туристичному сайті 
Вінниці. Лунали тоді: Гімн Укра-
їни, пісні «Два кольори», «Руш-
ник», «Час рікою пливе», «Реве 
та стогне Дніпр широкий» тощо.

Ці мелодії вмикали щогодини 
до 22.00, а після звучання пісні 
годинник давав довгий бій. Зго-
дом від такої ідеї відмовилися, 
однак Гімн залишили. Відтоді 
щодня о 09.00 ви можете почути 
його з Вежі.

Також щогодини за допомогою 
Вежі ви можете почути точний 
час. Зараз це все лунає з коло-
нок. А от з 1985-го і аж до 2000-х 
років бій на вежі, такий схожий 
на церковний дзвін, створювався 
завдяки залізничному амортиза-
тору.

«У 1980-х звуки дзвонів іміту-
вали за допомогою пристрою, 
створеного з амортизатора від за-
лізничного вагона та металевого 
молоточка. Ідея полягала в тому, 
що в рази підсилений звук від 
легенького удару молоточком 
по амортизатору був дуже схожим 
на звуки справжнього годиннико-
вого дзвону. Таким чином Вежа 
Артинова отримала своє звучання. 
З часом від «дзвону» відмовили-
ся взагалі. А зараз цей пристрій 

зберігається у фондах Музею Ві-
нниці», — розповідають фахівці 
Музею Вінниці.

У 2016 році виповнилося 
100 років «Щедрику», створеному 
видатним Миколою Леонтовичем. 
Саме тоді й він зазвучав із Вежі 
вперше.

«Почути «Щедрик» можна 
було протягом усього року тричі 
на день: коли годинник на вежі 
відбивав 12.00, 15.00 та 18.00 го-
дину», — читаємо на офіційному 
туристичному сайті.

Після 2016 мелодії, які звучали 
з Вежі, не змінювали до великого 
музичного оновлення у 2021 році. 
Тоді Вежа Артинова зазвучала 
п’ятьма мелодіями, окрім Гім-
ну та «Щедрика», додали: марш 
«Стяг», «Подоляночку» й «Оду 

від «Щедрика» до гімну єс: як змінювалися мелодії, 
що лунають із вежі на площі європейській

брати пакет документів. У ньому:
 документ, що посвідчує 

особу — паспорт громадянина 
України, або інший документ, 
який підтверджує громадянство 
України;
 копія індивідуального по-

даткового номера або паспорт 
із відміткою, що людина через 
релігійні переконання відмовила-
ся від присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платни-
ка податків;
 свідоцтво про народження 

дитини (в разі потреби);
 пенсійне посвідчення (за на-

явності);
 довідка про відкриття особо-

вого рахунку в установі уповно-
важеного банку, у разі виплати 
щоквартальної соціальної допо-
моги через банківську установу;
 довідку про розмір пенсійної 

виплати за попередній місяць, 
який передує місяцю подачі за-
яви (за наявності).

перша виплата БуДе 
у БереЗні

У міськраді порахували, що 
орієнтовна кількість отримува-
чів муніципальної щоквартальної 
виплати — 21 тисяча 862 людини. 
Найбільша частка серед отриму-

вачів — це пенсіонери. У бюджеті 
громади на ці виплати заклали 
22 мільйони гривень.

— Після призначення муні-
ципальної допомоги, виплата 
500 гривень буде проводитися 
раз у квартал. Наприклад, у пер-
шому кварталі це буде в березні. 
А за другий квартал — у червні, — 
каже Войткова. — Муніципальну 
допомогу нараховуватимуть як 
на банківські картки людей (на-
приклад, пенсійні — авт.), так і 
на відділення «Укрпошти».

Питаємо, якщо певні категорії 
людей є й так на обліку в депар-
таменті соцполітики, то чому їм 
не можна призначити виплати 
автоматично?

— Оскільки людина має дати до-
звіл на обробку персональних да-
них. І у нас може таке бути, що за-
старіла інформація про цю людину: 
наприклад, банківський рахунок 
змінився. Тому тут і є потреба, щоб 
люди зверталися до нас із заявами 
та документами на призначення 
виплат, — пояснила Войткова.

Також вона додала, що на на-
ступні квартали муніципальна 
виплата з бюджету громади буде 
продовжуватися автоматично: 
тобто, нових пакетів документів 
подавати не треба.

Хто Зможе отримати 500 гривень 
муніципальної допомоги
підтримка  У Вінниці почала діяти 
міська програма матеріальних виплат. 
раз на три місяці непрацюючі пенсіонери 
з мінімальною пенсією та ще кілька 
категорій людей можуть отримувати 
по 500 гривень. Однак виплати 
не призначають автоматично: потрібно 
подати заяву і пакет документів. Які ще є 
нюанси у цієї щоквартальної допомоги?

У міськраді 
порахували, що 
орієнтовна кількість 
отримувачів цієї 
виплати — 21 тисяча 
862 людини

до радості». З обробкою цих мело-
дій допомогли хормейстер Назарій 
Давидовський і музикант Микола 
Андрущенко.

З того часу мелодії на Вежі тра-
диційно лунають о 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 та 21.00. Всі мелодії 
звучать без слів, так, ніби їх від-
бивають дзвони.

Після повномасштабного 
вторгнення мелодії теж оно-
вили. О 15.00 щодня тепер за-
мість «Подоляночки» лунає «Ой 
у лузі червона калина», що стала 
символом українського спроти-
ву. О 21.00 щодня замість «Оди 
до радості» звучить «Боже Вели-
кий, Єдиний…» (духовний гімн 
України).

Впродовж зимових свят 2022–
2023 з Вежі Артинова лунали різд-

вяні хіти: «Щедрик», «Jingle Bells», 
«Добрий вечір тобі, пане госпо-
дарю», «Тиха ніч». Так на період 
Різдва Вежа міняє звучання дру-
гий рік поспіль.

Також у 2022 з Вежі вперше 
прозвучав Гімн Європейсько-
го Союзу. Це відбулося в честь 
того, що Україна отримала ста-
тус кандидата на членство в ЄС 
23 червня.

З квітня 2022 відбулися ще 
зміни у звучанні Вежі. З того 
часу перед традиційними що-
годинними ударами годинника 
звучить коротка мелодія. Ви по-
мічали це? Так от ця мелодія — 
це оброблена частина музичних 
заставок вінницького радіо, які 
використовувалися в ефірі напри-
кінці 1990-х.

НовиНи

Допомогу зможуть отримати лише прописані мешканці вінницької міської громади. 
Адже кошти на ці виплати будуть саме з бюджету Вінниці, а не області
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Цукрозаводи області завершили 
виробничий сезон 2022 року — 
виробили 360,1 тисячі тонн со-
лодких кристалів. Торік було 
363,5 тисячі тонн.

Фахівці прогнозували гірші 
показники. Їхні передбачення 
не справдилися у першу чергу 
тому, що буряків вдалося зібрати 
більше, ніж передбачалося. Очіку-
вали накопати 2–2,1 мільйона тонн 
коренів, а вийшло 2,4 млн тонн.

Два заводи працювали навіть 

у січні нинішнього року. Ще три 
закінчили роботу у грудні.

«Цукру в області вироблено 
360,1 тисячі тонн, це майже 
стільки, як і минулого сезону — 
363,5 тисячі тонн», — йдеться 
у повідомленні на сайті обласної 
адміністрації.

Найбільшу кількість сиро-
вини переробили на Гайсин-
ському і Крижопільському 
підприємствах, де отримали 
70 відсотків цукру від загальної 
кількості. Саме ці підприєм-
ства продовжували працювати 

до середини січня 2023 року.
Три інші заводи — Жданів-

ський, Томашпільський і Юзе-
фо-Миколаївський — закінчили 
роботу у грудні минулого року.

За нинішніх складних умов фа-
хівці називають вдалим результат 
цукроварів краю.

«Кожен четвертий кілограм цу-
кру у країні виробляють у нас — 
на Вінниччині, — зазначається 
в інформації на сайті ОВА. — Об-
ласть утримує лідируючі позиції 
з виробництва цукру протягом 
усіх років незалежності 

не сподівалися, що буде стільки цукроварів

номісць у паркінгу — 76.
— Попередньо, на першому по-

версі плануємо створити міський 
інклюзивний центр та освітній 
хаб. Частина приміщень буде 
призначена під комерцію — про-
довольчі магазини, адже на це є 
попит в тому районі, — розказав 
журналісту заступник міського 
голови Андрій Очеретний.

А от вартість житла в новобу-
дові ще не визначена. Причи-
на — не завершили проєктування 
об’єкта.

— Немає остаточного коштори-
су, тому й не проводимо жереб-
кування (його проводять з-поміж 
кандидатів, щоб визначити, хто 
зможе придбати квартири в бу-
динку — авт.). Очікую, що про-
єктування об’єкта завершать 
у лютому і тоді ми зможемо про-
вести відбір на квартири, — сказав 
Очеретний.

ВАлеріЙ 
ЧуДновсьКий, RIA, 
(063)7758334

На Привокзаль-
ній стартували 

підготовчі роботи до зведення 
чергового житлового будин-
ку в рамках міської програми 
«Муніципальне житло». Про це 
на своїй facebook-сторінці пові-
домив заступник міського голови 
Андрій Очеретний.

«Один із основних акцентів, 
звісно, на підземному паркінгу. 
Він матиме подвійне призначен-
ня: можливість припаркувати авто 
і перечекати повітряну тривогу 
у безпеці. Проєктування будівни-
цтва ще триває», — зазначив він.

З ціною житла Ще 
не виЗнаЧилися

Територіально, підготовчі ро-
боти до будівництва тривають 
на території колишньої вечір-
ньої школи № 24: її ліквідували 
ще у 2018 році, а номер 24 по-
тім віддали новоствореній гімназії 
на Поділлі.

Забудовник розчистив ділянку 
під будівництво, завіз будівель-
ну техніку та виніс за межі буді-

вельного майданчика інженерні 
мережі.

— Цим ми пришвидшили 
на 6–8 місяців процес будівни-
цтва. Адже раніше ми б спочатку 
анонсували будівництво, роби-
ли б проєктування, за резуль-
татами якого б провели відбір 
учасників і тільки тоді б почали 
будівельні роботи. Пришвидшили 
процес, бо є попит на житло, — 
сказав журналісту заступник місь-

кого голови Андрій Очеретний.
До свого допису на facebook-

сторінці Очеретний опубліку-
вав ще й світлину з паспортом 
об’єкта. З нього дізналися, що бу-
динок на Привокзальній, 30 буде 
висотою у десять поверхів, плюс 
матиме один підземний поверх 
під паркінг.

Кількість квартир у будинку 
складатиме 181. Кількість маши-

Крім «Муніципального житла» на При-
вокзальній, зараз за міською програмою 
зводять десятиповерхівку на 600-річчя. 
Андрій Очеретний розповів, що там бу-
дівельники зводять вже шостий поверх 
каркасного будинку.
Замовником будівництва є міське кому-
нальне підприємство «Муніципальний 
фонд управління та фінансування будівни-
цтва». Будує житловий комплекс як на При-

вокзальній, так і на 600-річчя, товариство 
«ВМБУД».
генпідрядник нового ЖК, за даними 
Opendatabot, ще торік був зареєстрова-
ний у Києві, де й здійснював будівництво. 
Але станом на зараз перереєструвалися 
у Вінниці, на вулиці григорія сковороди, 4 
(колишня Пушкіна — авт.). Керівником ком-
панії та її власником є Віталій Булаєнко, для 
якого це підприємство є єдиним бізнесом.

Хто забудовник
Будинок на Привокзальній стане 13-ою ба-
гатоповерхівкою програми «Муніципальне 
житло». і це буде третій дім, який у межах 
міської програми побудують під час повно-
масштабної війни росії проти України.
У вересні 2022 року ввели в експлуатацію 
десятиповерхівку на вулиці Бортняка, що 
на Поділлі. Ця висотка на 105 квартир має 
підземний паркінг, утеплений фасад і дах, 
газові індивідуальні котли та енергоощадні 

вікна у кожному помешканні.
Минулої осені також стало відомо, що триває 
будівництво житла на вулиці 600-річчя. Об’єкт 
також матиме підземний паркінг. розрахова-
ний на 89 квартир. і повністю переведений 
на електрику: газових мереж у будинку немає.
А так, за 13 років існування програми муні-
ципального житлового будівництва, у Вінни-
ці звели 11 багатоповерхівок, мешканцями 
яких стали 910 родин.

За міською програмою звели 11 будинків

Кому найБільше 
переДаДуть Квартир

Стосовно квот у «Муніципаль-
ному житлі» — яка категорія лю-
дей та скільки зможе придбати 
квартир у будинку — найбільше 
планують надати житла учасни-
кам бойових дій.

— Це рішення ще мають 
ухвалити на виконкомі міської 
ради, — сказав заступник місько-
го голови Андрій Очеретний. — 
На другому місці за кількістю 
квартир може бути квота для 
переселенців, що працевлашто-
вані на підприємствах Вінниці 
та зареєстровані у нашому місті. 
Очікую, що третя велика квота 
буде для медиків та освітян. Ре-
шту розподілять між молодими 
сім’ям, людьми з інвалідністю, 
ветеранами праці, ліквідатора-
ми аварії на ЧАЕС та іншими 
категоріями.

Питаємо, а чому пропонують 
визначити саме такі квоти для 
продажу квартир?

— Традиційно, військо-
ві найбільше подають заявок 
на придбання квартир в «Му-
ніципальному житлі», — відпо-
вів Очеретний. — По дев’ятому 
об’єкту програми, на 600-річчя, 
найбільше квадратних метрів за-
кріплені за такими категоріями: 
21% квартир придбали учасники 
бойових дій, 20% — освітяни та 
медики, 16% — вимушені пере-
селенці; 15% — працівники ор-
ганів місцевого самоврядування; 
9% — молоді сім’ї.

Частку квартир у новобуді 
на Привокзальній отримає і за-
будовник, для вільного продажу 
на ринку нерухомості. Цю квоту 
також визначать вже після завер-
шення проєктування житлового 
об’єкта.

на місці вечірньої школи буде 
«муніципальне житло»
квартирне питання   
На Привокзальній, 30 у Вінниці 
зводять ще один будинок програми 
«Муніципальне житло». Будівельники 
виконали демонтажні роботи, вирівняли 
ділянку, винесли за межі будмайданчика 
інженерні мережі. Яка вартість 
квадратного метра у цій новобудові, що 
тут буде, крім житлової нерухомості, та 
хто зможе купити квартири?

Дім матиме 
підземний паркінг, 
який можна буде 
використовувати під 
найпростіше укриття 
на час тривог

однією з переваг «муніципального житла» є його доступність. Квадратний метр у таких 
будинках, зазвичай, коштує менше, аніж середня ціна житлової нерухомості по Вінниці

рік вироблено цукру (тис.т)

2015 315

2016 430

2017 445

2018 424

2019 331

2020 264

2021 363,5

2022 360,1

виробництво цукру в області у 2015-2021 роках
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Валентина лукавська добре знає 
настрої людей на Донеччині. 
Жінка нітрохи не сумнівається 
у перемозі наших Збройних сил. 
Упевнена, що окупантів виже-
нуть з української землі.
сумнів викликає інша обстави-
на: чи вдасться змінити думки 
місцевих? Їй особисто таке ви-
явилося не під силу.
Навіть тепер, коли російські 
агресори вбивають цивільних, 
стирають із лиця землі їхні бу-
динки, у головах багатьох за-
сіла думка, що у всьому винні 

не окупанти, що це Україна мала 
зустріти їх з хлібом-сіллю.
Відколи війна, вона ні з ким 
не спілкується зі своїх колишніх 
земляків. Повертатися у рідні 
місця у них нема ні наміру, ні 
бажання.
Донька навчається у педагогіч-
ному університеті, освітній сту-
пінь магістра здобуває заочно, 
тим часом уже знайшла роботу 
в одній зі шкіл Вінниці. син хо-
дить у школу. робота знайшлася 
також для чоловіка. Мама поруч. 
Поки що їх все влаштовує.

Чи думають повертатися після перемоги?
головний лісничий філії «іллінець-
ке лісове господарство» Валерій 
Пальченко каже, що Валенти-
на лукавська так легко увійшла 
в колектив, ніби вона все життя 
тут працювала.
— Це за рахунок її характеру, вмін-
ня знаходити контакти з людьми, — 
говорить Пальченко. — і завдяки 
професійним якостям. Ми задо-
волені її роботою.
За інформацією Валерія Паль-
ченка, у 2022 році на території 
іллінецького лісництва віднов-
лено майже 90 гектарів лісів. Ще 

на п’яти гектарах посадили нові 
насадження. Кожен із цих гектарів 
планувала інженер лісових культур 
Валентина лукавська. і посадка без 
її участі не відбувалася. До речі, 
в її обов’язки входить ще й під-
готовка звернень до керівників 
громад із проханням виділити 
землі для створення нових лісів. 
Поки що на території їхнього лісо-
вого господарства лісистість мен-
ша, ніж у середньому по області. 
Є над чим працювати колективу 
лісівників, у тому числі інженеру 
лісових культур.

там ростуть її сосни, а тут — дуби

ВіКтОр сКрипниК, RIA, 
(067)1079091

З переселенкою 
Валентиною Лукав-
ською познайомив 
керівник пресслуж-

би обласного управління лісово-
го та мисливського господарства 
Станіслав Вовк. Щоправда, нині 
у їхньої структури інша назва — 
Центрально-Західне міжрегіо-
нальне управління лісового та 
мисливського господарства.

— Пані Валентина працювала 
на Донеччині у лісгоспі інжене-
ром лісових культур, і у нас має 
таку ж посаду, — каже Станіслав 
Вовк. — Як змінила долю їхньої 
сім’ї окупація, про це вона роз-
повість особисто.

Валентина Лукавська разом із 
чоловіком і сином проживають 
в Іллінцях. Донька теж із ними, 
але вона — студентка Вінниць-
кого педагогічного університету 
імені Коцюбинського. Магістра 
опановує заочно, одночасно уже 
знайшла роботу.

Іллінецький лісгосп теж змінив 
назву, як і обласне управління. Те-
пер це філія державного підприєм-
ства «Ліси України» — «Іллінець-
ке лісове господарство». Посада 
у пані Лукавської така сама, як і 
на Донеччині, — інженер лісових 
культур.

у магаЗинЧиКу на КорДоні 
проДавець роЗмовляв 
уКраїнсьКою

Жінка каже, що їй поталанило: 
чоловік, який працював в Іллінцях 

на посаді інженера лісових куль-
тур, звільнився з роботи, бо ви-
їхав із міста. Але спершу вона за-
ймалася іншими справами. Після 
їхнього переїзду в Іллінці шукала 
будь-яку роботу, аби мати за що 
жити. У невеликому містечку десь 
влаштуватися не так просто. Сусі-
ди підказали, що в Немирові на-
бирають на завод із виготовлення 
електроджгутів для автомобілів. 
Спершу там працювала.

Згодом їй повідомили, що у ліс-
госпі з’явилася вакансія майстра 
у розсаднику. Погодилася. Через 
деякий час звільнилося місце ін-

женера. Начальство запропонува-
ло посаду пані Валентині.

— На Донеччині вирощувала 
переважно сосни, а тут найбільше 
садимо дубів, — говорить жінка. — 
Різні природні умови. Там степ, 
тут — лісостепова зона. Там вітри-
вітри… Якщо дме сильний, його 
називають губастий вітер.

Тут мені не вистачає степу, 
його запаху, який розносить ві-
тер. Вбираєш у себе, ніби п’єш 
джерельну воду.

Згадує співрозмовниця і про рі-
чечку Кринку, притоку Міусу, де 
влітку збираються байдарочники, 
і про Синю гору, улюблене місце 

для дельтапланеристів. І степ, і 
височини, і річка — все є у тій 
місцині, де народилася, виросла, 
закінчила школу, а потім лісотех-
нічний технікум. Тільки війна все 
це знищує.

Вищу освіту здобула у Львів-
ському лісотехнічному універси-
теті.

У моєї співрозмовниці гарна 
українська мова. Розповідає, що 
українську можна почути у селах 
Донеччини. І то розмовляють сур-
жиком — де українські слова пере-
мішують з російськими.

— На роботі у лісгоспі ні від кого 
не чула української, всі розмовляли 
російською, — каже пані Валенти-
на. — Чому дивуватися, якщо від 
нас до кордону рукою подати.

Насправді її здивував продавець 
невеликого сільського магазину. 
Село на самому кордоні з росією. 
Вона приїхала по роботі, зайшла 
у магазин і була приємно вражена: 
продавець розмовляв з покупцями 
гарною українською. А серед по-
купців заходили і росіяни.

До Хрипоти у горлі 
спереЧалася…

Батько пані Валентини родом 
з Іллінців. На Донеччину пере-
їхав замолоду. Так що у її гарній 
українській мові є частка і його 
заслуги. На Донеччині знайшов 
пару. Мама місцева. Коли батьки 
вийшли на пенсію, повернулися 
в Іллінці. На жаль, тата уже нема 
серед живих.

— Мені подобалася моя ро-
бота, — розповідає співрозмов-
ниця. — Я взагалі починала з 
не зовсім жіночої професії. Після 
технікуму працювала лісничою. 
На весь наш лісгосп на той час 

таку роботу, крім мене, виконува-
ла ще одна жінка. Вона була на-
багато старшою за віком. Про неї 
казали, що варта двох чоловіків. 
Не погоджуються жінки на таку 
професію. А я не відмовилася.

Коли вони опинилися в оку-
пації, працівників лісгоспу зму-
шували працювати на росію. Для 
цього треба було приймати гро-
мадянство.

Як каже співрозмовниця, вона 
не довго роздумувала. Про її від-
мову говорили всі.

— Сперечалася зі своїми до хри-
поти в горлі, — розповідає Лу-
кавська. — Потім зрозуміла, що 
тільки сили марно тратила. Людей 
неможливо переконати. Що у їх-
ніх головах, мені важко зрозуміти.

Валентина з чоловіком найбіль-
ше хвилювалися за дітей.

Пояснює, що перспектив для 
них там не могло бути. Які там 
атестати чи дипломи?

Та й ярлик на них вчепили. 
Казали, це ті, що за бандерівців. 
Дехто взагалі радив землякам, щоб 
не розмовляли з Лукавськими.

Як було залишатися у такій об-
становці?

— Звичайно, їхали з важким 
серцем, — пояснює співрозмов-
ниця. — Там народилася, вирос-
ла, знайома кожна стежка, кожен 
камінець на ній, і все це треба по-
кинути. Але обставини виявилися 
сильнішими.

Рішення про переїзд вони при-
йняли ще до початку війни.

До чорного дня 24 лютого 
тоді залишалося понад два роки. 
Не думали, що спливе час, і ро-
сіяни заїдуть танками і вбивати-
муть тих, хто за них надривав гор-
ло, як кажуть, молився на сусіда.

«не говоріть З нею, бо 
вона За бандерівців»
на новому місці  Після окупації її 
рідного містечка Валентина лукавська 
добровільно звільнилася з улюбленої 
роботи. Пропозицію працювати на окупантів 
відхилила без роздумів. Зайнялася 
домашнім господарством — вирощувала 
овочі, доглядала свиней, розвела курей, 
гусей. З часом атмосфера гнітила все більше 
й більше. Діставали місцеві, які молилися 
на росію. Вона не бачила перспективи 
для сина й доньки-школярів. тому все 
залишила і разом із чоловіком та дітьми 
перебралася на Вінниччину. Чому саме 
сюди? Як влаштувалися? Чи повернуться 
після Перемоги?

Сперечалася зі своїми 
до хрипоти. Потім 
зрозуміла, що тільки 
сили марно тратила. 
Людей неможливо 
переконати

— Дуби ростуть довше, ніж сосни, — каже валентина 
лукавська. — Але садити дерева приємно, які б вони не були, і 
де б це не було, на рідній Донеччині, чи тут, на Вінниччині

новий ректор
 Академік Василь Мороз 

із 1988 року працював рек-
тором Вінницького медич-
ного університету ім. М. І. 
Пирогова. Цьогоріч у нього 
закінчився термін контракту.

Міністерство охорони 
здоров’я України призна-
чило на посаду виконувача 
обов’язків ректора Вікторію 
Петрушенко.

За інформацією на сайті 
медуніверситету імені Пи-
рогова, Вікторія Петрушен-
ко — доктор медичних наук, 
професор, завідувачка кафе-
дри ендоскопічної та серце-
во-судинної хірургії ВНМУ 
імені М. І. Пирогова, народна 
артистка України.

Закінчила Національний 
медичний університет імені 
О. О. Богомольця (м. Київ) та 
Національну музичну акаде-
мію імені П. І. Чайковсько-
го. Лауреат премії імені М. І. 
Пирогова, кавалер ордена 
імені М. І. Пирогова.

«мінер» під 
домашнім 
арештом
 Вінничанин повідомив 

на службу 102 про заміну-
вання офісного центру у Ві-
нниці 16 січня. На місце по-
дії виїхала слідчо-оперативна 
група поліції, інші профільні 
служби, які обстежили при-
міщення офісного центру та 
прилеглу до нього територію. 
Поліцейські евакуювали з 
установи 70 людей. Жодних 
небезпечних предметів не ви-
явили.

Мінера знайшли одразу та 
затримали. Як повідомляють 
в обласному главку, суд об-
рав 23-річному чоловіку 
запобіжний захід у вигляді 
цілодобового домашнього 
арешту на період досудового 
розслідування.

Слідчі встановили, що зло-
вмисник спланував свій зло-
чин, придбав сім-картку та 
телефон, також подбав про 
створення собі алібі. 

Злочин кваліфікують 
за першою частиною статті 
259 Кримінального кодексу 
України. За таке правопору-
шення затриманому загрожує 
до шести років ув’язнення.

пожежа 
в автошколі
 У п’ятницю, 20 січня, 

о 16.18 на «101» надійшло 
повідомлення про те, що 
на вул. Гетьмана Мазепи 
у Вінниці виникла пожежа.

— Прибувши до місця по-
дії, рятувальники з’ясували, 
що вогнем охоплено частину 
третього поверху орендованої 
автошколи на площі 70 кв. м. 
Надзвичайники одразу ева-
куювали із задимленого при-
міщення 8 людей, серед яких 
п’ятеро дітей, — зазначають 
у Службі порятунку «101».

О 17.46 підрозділи Служби 
порятунку пожежу локалізу-
вали, а о 18.18 ліквідували.

КОрОтКО
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Кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗсУ

довжував розповідати правду 
про Нову Каховку, — говорить 
художник.

Крім того, утворили волон-
терську організацію, яка давала 
гуманітарні набори місцевим 
жителям.

— Ми не працювали з росіяна-
ми, взагалі. Наш волонтерський 
штаб був започаткований на про-
тивагу русні, яка також роздавала 
гуманітарку. Ми давали україн-
цям українське, щоб у них був 
вибір. В основному, це були про-
дукти та ліки. Опрацювали понад 
5000 заявок, — сказав Максим.

А на 20-й день окупації до їх 
волонтерського штабу завітали 
озброєні росіяни та оператор те-
лебачення. Хотіли відзняти сю-
жет про те, що в «Новій Каховці 
усе добре, місто не бомблять».

— Ми запитали, чи можемо 
відмовитися від знімання і, що 

ВАлеріЙ ЧуДновсьКий,
 НАтАліЯ Корпан, RIA, (063)7758334

Будинок, який орендує Максим 
Кільдеров, вирізняється з-поміж 
інших на Келецькій: на чорних 
стінах намальовані білі лінії, 
кола, які поєднуються в чудер-
нацькі візерунки. Між символами 
заховані різні цитати та фрази.

Паркан будинку в таких самих 
«графіті», але у різнобарвних.

— Щоб існував контраст між 
будинком і огорожею, — каже 
художник.

Малює він не так давно, з 
2018 року. Свій стиль називає 
«неоорнаменталізмом»: сучасного 
продовження орнаменталістики 
та каліграфії. А цей стінопис зро-
бив минулого літа, на що отримав 
дозвіл від власника будинку.

Каже, що спочатку розмалював 
паркан, господарю сподобалося 
і він дав «добро» на те, щоб роз-
малювати стіни кімнат.

— Як тільки він побачив, що 
я зробив, то був приємно враже-
ний. Сміючись, ходив по хаті та 
знімав усе на телефон, — усміха-
ючись, говорить Максим Кіль-
деров. — А далі через тиждень 
я йому запропонував, що може 
розмалювати дім і ззовні? Хазяїн 
погодився. І придбав ще 20 кі-
лограмів чорної фарби.

Відтак минуло 50 годин ро-
боти й оновлення будинку було 
повністю завершене. Під дахом 
знаходиться фраза, яку Максим 
взяв із пісні «Вона» гурту Плач 
Єремії.

— «І невдовзі прийде осінь, ми 
усі розбіжимося. По русифікова-
них містах». От тільки в мене ця 
строфа дещо виправлена. Міста 
дерусифіковані. Ця пісня є супер 
символічною для більшості укра-
їнців зараз. Та й символічно, що 
ця цитата знаходиться на будин-
ку, де живе переселенець, — каже 
художник.

про «ріК» у російсьКій 
оКупації

Максим Кільдеров сам родом 
із Нової Каховки, що на Херсон-
щині. До Вінниці переїхав після 
того, як пробув 55 днів у росій-
ській окупації.

— Кожен день в окупації від-
чувається як декілька днів, що 
на вільній території України. І ці 
55 днів для мене були наче цілим 

роком, — говорить художник.
Появу російської армії меш-

канці Нової Каховки переживали 
по-різному. Були проросійські 
мешканці, які активно співпра-
цювали з окупантом. Були такі 
люди, що намагалися зберігати 
«нейтралітет» — просто старалися 
обходити росіян десятою доро-
гою. І також жили проукраїнські 
люди, які виходили на мітинги 
проти озброєних солдатів рф.

— Зв’язку часто не було, його 
спеціально глушили. Так, напри-
клад, 6 березня ми вийшли на мі-
тинг і вели трансляцію його для 
загальноукраїнського ТБ. За дві 
хвилини після початку вмикали 

«глушилки». А далі класика: усі 
кричать, русня стріляє в повітря, 
кидає шумові гранати, сльозогін-
ний газ, — каже Максим Кіль-
деров.

— Активних учасників мітин-
гів, зокрема, в Херсоні потім 
переслідували російські служ-
би. З вами таке було? — спитав 
журналіст.

— Ні. Напевно, хтось зверху 
мене оберігає. А взагалі чув про 
те, як людей арештовували ні 
за що, — каже Максим. — При-
міром, у них в телефоні знаходи-
ли вайбер-чат про мітинг. Була 
ця людина на мітингу або ні — 
неважливо. Забирали на підвал 
на декілька днів, де могли кату-
вати або ні — це насправді за-
лежало від того, якому окупанту 
ти дістався: російському військо-
вому, кадирівцю чи «ДНРівцю».

Допомагали місту 
інФормаційно та 
гуманітарКою

Коли російська армія захопила 
Нову Каховку, в місті утворився 
інформаційний вакуум. Максим 
Кільдеров разом з однодумцями 
відродили місцеве ЗМІ, де через 
соцмережі розповідали про ре-
альний стан речей.

— Ми були одними з небага-
тьох, хто у Новій Каховці про-

З нашим містом художник позна-
йомився у 2018 та у 2019 роках, 
коли приїжджав на «гогольFEST». 
та й розмальований будинок 
на Вишеньці — це не перша ро-
бота Кільдерова у Вінниці. Влітку 
минулого року хлопець створив 
мурал, присвячений Новій Ка-
ховці.
— стіни в тій арці розписані чис-
ленними написами «Нова Кахов-
ка». Це був мій крик про наше міс-

то. Про ті злочини, які заподіює 
рф Новій Каховці. Щоб люди, 
які не знали про існування такого 
міста, дізналися про нього через 
мою роботу, — говорить Максим 
Кільдеров.
розповідаючи про плани на май-
бутнє, чоловік каже, що не проти 
створити щось ще більш масш-
табне:
— Якщо мені дадуть квартал, 
я розмалюю квартал, — каже ху-

дожник. — До нових пропозицій 
та проєктів я цілком відкритий.
Зараз налагоджує випуск власної 
продукції: розмальовує тубуси 
від ПЗрК, гільзи від патронів та 
інші речі з війни. Продаж таких 
арт-об’єктів є одним зі спосо-
бів заробітку на життя. і також 
фінансовим ресурсом для під-
тримки волонтерських ініціатив 
та ЗсУ. Художник продовжує жити 
та працювати у Вінниці.

про плани на майбутнє

нам за це буде? Відповіли, що 
можемо і що нам за це нічого 
не буде. Тоді ми й відмовили-
ся. Русня пішла. А невдовзі ми 
з’їхали на іншу локацію, щоб 
до нас такі «гості» більше не при-
ходили, — розповів Кільдеров.

Волонтерський штаб пропра-
цював ще кілька тижнів, а по-
тім припинив діяльність: росіяни 
розвертали фури з гуманітаркою 
з вільної території України.

Та й сама Нова Каховка пере-
живала не найкращий час: 70–
75% населення покинули місто, 
інших «евакуювали» росіяни. 
Лишилися, переважно ті, хто 
не міг поїхати через важкохворих 
родичів, або ті, що не захотіли 
покидати рідний дім.

Максим Кільдеров виїхав із 
Нової Каховки через те, що далі 
залишатися було небезпечно. Че-
рез свою діяльність — волонтер-

ську та інформаційну — міг вже 
незабаром опинитися «на під-
валі».

— До виїзду готувався тиждень. 
Приховав усі фото та відео, осо-
бливо з мітингу. Завчили істо-
рію з дівчатами, а ми виїжджали 
учотирьох, чому і куди будемо 
їхати. Пощастило з водієм — він 
русак, народився десь на Алтаї, 
має російське громадянство, але 
усе життя прожив в Україні. Ду-
маю, що частково й через його 
російський паспорт ми змогли 
більш-менш спокійно проїхати 
усі блокпости, — говорить ми-
тець.

Обрав для переїзду саме Вінни-
цю, бо каже, що звідси недале-
ко до Києва, а ціни менші, ніж 
у столиці.

— Плюс, Вінниця, по рівню 
життя, супер класна, — каже 
чоловік.

«55 днів в окупації були як рік». 
історія Художника З каХовки
росія = неволя  Максим Кільдеров — 
художник із Нової Каховки, що 
на Херсонщині. У Вінниці він розмалював 
будинок в авторському стилі, чим додав 
нових акцентів для вулиці Келецької. Але 
про мистецтво з чоловіком говорили 
найменше. Він поділився своєю історією про 
те, як жив і що робив у російській окупації

У Вінниці художник 
зробив мурал, 
присвячений Новій 
Каховці. Каже, що 
це був його крик про 
злочини росіян

«про пережите тепер згадую із сумною посмішкою», — каже максим Кільдеров. У Новій 
Каховці він разом з однодумцями допомагав містянам гуманітаркою, через медіа розповідав 
правду про життя в окупації, але був змушений покинути рідне місто
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Всесвітньої 
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Ця газета надрукована на папері, що 
наданий нам в якості гуманітарної 
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герої тилу

Також саме Залужний запропо-
нував зняти про проєкт невелич-
ку документальну стрічку. У ній 
командир підрозділу «Кракен» та 
Діана Подолянчук розповідають, 
яким саме чином танк потрапив 
до України, як його знищили та 
як тепер ворожа техніка прино-
ситиме нам користь. Відео вже 
активно поширюють у мережі, 
зокрема ним поділилися Гене-
ральний штаб ЗСУ, спецпідрозділ 
ГУР МОУ «Кракен», різні ЗМІ, 
блогери та звичайні користувачі 
мережі.

— Сувеніри з танка, а це ко-
лечка з дула, брелоки та значки, 
ми продаватимемо у США. Сим-
волічно, що його знищено саме 
американською зброєю, «Джеве-
лином». Гадаю, що американцям 

буде приємно це усвідомлювати. 
Вони наочно бачитимуть, на-
скільки їхня допомога важлива та 
дієва, — продовжує Діана. — Про-
даж сувенірів у Штатах є також 
і частиною нашої інформаційної 
війни. Вони стануть ще одним 
нагадуванням західному світо-
ві про те, що зараз відбувається 
у нашій країні. Нам вже пишуть з 
Америки, Австралії, Нової Зелан-
дії та Європи. Люди кажуть, що 
підтримують та вболівають за нас.

вартість сувеніру 
250 Доларів

Наразі вже виготовлена перша 
партія сувенірів, а саме 500 кра-
сиво оформлених кілець з дула 
російської техніки. Перші ек-
земпляри сувенірів отримали 

МиХАЙлО КурДюКов, 
RIA, (095)1039671

Проєкт має назву 
Destroy The Tank 
(Знищити танк). Ві-
нницька волонтерка 

Діана Подолянчук пояснює, що 
мета їхньої ініціативи в тому, 
аби показати світові, як шматок 
металу, який росіяни направи-
ли для знищення України, сам 
перетворився та брухт, та ще й 
допомагає тепер українському 
народові наближати перемогу.

Цим самим знищеним танком 
є російський Т-80 БВМ, що ще 
донедавна входив до складу 200-ї 
окремої мотострілецької бригади. 
Танк подолав довгий шлях від 
Мурманської області до Бєлго-
рода, а звідти вже в Україну. Саме 
ця машина була однією із тих, яку 
російський диктатор путін раніше 
залучав у своїх військових парадах 
на червоній площі у москві.

танК переДало гур
У квітні бійці окремого розвід-

увально-диверсійного підрозділу 
ГУР МОУ «Кракен», виганяючи 
окупантів із Харківщини, підбили 
цей танк пострілом із «Джевелі-
на». Тепер машина піде на су-

веніри.
— На наш благодійний фонд 

та наших IT-партнерів з компа-
нії ElephantsLab, вийшли аме-
риканці з ідеєю взяти підбитий 
російський танк, порізати його 
на шматочки, а потім продавати 
ці шматочки у США. Усі кошти з 
продажів мають піти на потреби 
України, — розповідає Діана По-
долянчук. — Ідея крута, тільки 
ось знайти десь підбитий танк 
не так-то просто. Тому я роз-
повіла про цю ініціативу в Го-
ловному управлінні розвідки. Їм 
дуже сподобалося і вони знайшли 
підбитий їхніми бійцями танк. 
Візуально він був більш-менш 
цілим, але відновленню не під-
лягає. Кирило Буданов підписав 
відповідного листа і нам передали 
машину під благодійний проєкт.

піДтримКа 
головноКоманДуваЧа

Про Destroy The Tank, каже 
волонтерка, знав і Головноко-
мандувач ЗСУ Валерій Залужний. 
Під час їхньої з Діаною зустрічі, 
він пообіцяв підтримати проєкт: 
сприяв організації безперешкод-
ного перевезення танка до заво-
ду, де його прямо зараз перетво-
рюють на сувеніри.

лАрисА олійниК, RIA, (068)0060772

Олена Косінська з Мурованих 
Куриловець малювати почала з 
п’яти років. Навчалася в художній 
школі, здобула академічну освіту. 
Писати на дошках олійними фар-
бами почала з юності.

— Якось у мами в селі знайшла 
дощечки дерев’яні, — розповідає 
художниця. — Коли їх довго роз-
глядаєш, відчуваєш їх фактуру, 
вони самі підказують образи, що 
на них малювати. Так з’явилася 
перша моя робота. Думала, що 
винайшла авторську техніку. Але 
потім побачила в інтернеті, що 
люди на дереві давно малюють. 
Але це мене не зупинило.

У 2018-у році військовий Павло 
Ротар побачив роботи художниці 
і запросив її взяти участь у всеу-
країнському конкурсі «Військо-
во-польовий арт», в якому участь 
також взяли понад 150 митців з 
усієї України. Тоді художниця 

намалювала свої перші картини 
на ящиках від боєприпасів.

— Коли Павло Ротар служив, 
побачив різні військові речі і зро-
зумів, що вони пригодяться для 
мистецького проєкту, — каже Оле-
на. — Він побачив, що в снарядній 
гільзі оси звили гніздо. Це було 
знаково, що навіть коли навкруги 
смерть, народжується нове життя. 
В цьому і сенс проєкту.

Оскільки Олена Косінська за-
мість полотен використовує дере-
во, вона для проєкту обрала ящики 
від боєприпасів, привезених із ко-
лись окупованого Херсону. Малює 
картини на них навіть не обробля-
ючи фактуру.

— Ящики часто привозять по-
шкоджені осколками від снарядів. 
Пишучи на них картини, важливо 
зберегти полотно з усіма дефекта-
ми, бо це відбитки історії, — роз-
повідає Олена Косінська. — Я їх 
не шпаклюю, все залишаю як є. 
Портрети малюю фарбами, фон 

не змінюю. Рубці від цвяхів не за-
тираю, бо ці деталі промовисті.

Дві роботи художниці з про-
єкту «Військово-польовий арт» 
об’їздили усю Україну. Картина 
«Сорочка мамина у рай» була ство-
рена після почутої історії про за-
гиблого молодого бійця.

— Знайома журналістка з 
Кам’янця-Подільського розповіла 
мені історію про загиблого бійця. 
Його привезли у закритій труні. 
А мати прийшла на похорони з ви-
шитою сорочкою і хотіла покласти 
її всередину. Важка історія: мама 
сину вишивала сорочку на свято, 
а поклала у труну… Я дивилася 
на кришку від ящика і побачила 
в тріщинах зморшки згорьованої 
матері, її очі. Так і назвала роботу: 
«Сорочка мамина у рай», де зобра-
жена мама, яка пригортає сорочку, 
що вишила для своєї дитини.

Коли почалася повномасштабна 
війна, Олена не могла творити. 
Потім згадала, що залишилися 

«пошкоджені осколками, промовисті». Художниця 
малює картини на ящиках від боєприпасів 

амбасадори проєкту Destroy The 
Tank Валерій Залужний та Ки-
рило Буданов. Інші вже доступні 
для придбання. Вартість одного 
сувеніру складає 250 доларів. Усі 
отримані від цього проєкту ко-
шти направлять на допомогу по-
страждалим від російської агресії 
українцям, а також родинам, чиї 
близькі перебувають у полоні.

— Я пропоную всім долучитися 
до нашого проєкту. Для цього 

зовсім не обов’язково купувати 
сувеніри. Можна просто поши-
рити наш документальний фільм 
у своїх соцмережах, розповісти 
про нього друзям та знайомим з 
інших країн. Важливо, щоб яко-
мога більше людей за кордоном 
побачили, що Україна бореть-
ся, а підтримка їхніх країн нам 
допомагає робити це ефектив-
ніше, — каже вінничанка Діана 
Подолянчук.

перетворили Знищений 
ворожий танк на сувеніри
Destroy The Tank  Волонтерка Діана 
Подолянчук втілила в життя свою чергову 
ініціативу. Цього разу мова про підбитий 
російський танк. Його ділять на маленькі 
шматочки, які потім перетворюють 
на сувеніри. Їх вже продають американцям 
по 250 доларів, а всі отримані кошти 
направляють на допомогу постраждалим 
від війни. Амбасадорами проєкту 
вінничанки стали Залужний та Буданов

Цей підбитий танк 
був однією із тих 
машин, яку російський 
диктатор путін раніше 
залучав у своїх 
військових парадах

ящики від боєприпасів і написала 
картину «За живе». Нині ця робота 
на виставці у Києві. 

Також художниця створила до-
сить промовисту картину «Вдома».

— Військовий прибув додому, 
його обняла кохана, — розказує 
майстриня. — Та навіть у таких 

обставинах він не розслабляється, 
про це говорить його погляд. У 
стилі мілітарі-арту Олена Косін-
ська намалювала шість полотен. 
Три з них готова продати, аби до-
помогти армії. Частину виручених 
коштів із продажу інших робіт 
вона теж передає на потреби ЗСУ.

головнокомандуючий Зсу валерій Залужний зі 
зробленим із танка сувеніром. За його ініціативи про 
благодійний проєкт вінничанки зняли документальну стрічку

волонтерка Діана подолянчук та начальник головного 
управління розвідки Кирило Буданов. саме він допоміг 
знайти та передати волонтерам підбитий російський танк

олена Косінська і її картина «За живе». У стилі мілітарі-
арту художниця створила шість картин, які планує продати і 
вилучені кошти передати на ЗсУ
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тастрофу так: «Поруч із палаючою 
машиною сидів хлопець — голова 
його безсило опустились на ого-
лені груди — від сильного удару з 
нього зірвало весь одяг. Більшість 
пасажирів разом із відірваними 
кріслами лежали один на одно-
му під палаючим крилом літака. 
Багато з них сильно обгоріли. 
«Навряд чи хто залишився жи-
вий», — пам’ятаю, подумав».

Остаточних висновків щодо 
причин аварії слідство так і не ді-
йшло.

паДіння виниЩуваЧа 
(2018)

Всередині жовтня в районі 
села Уланів під час виконання 
навчально-бойового польоту 
впав літак Су-27. Внаслідок ка-
тастрофи винищувача загинуло 
два пілоти.

Очевидці трагедії не розуміли, 
чому льотчики не скористалися 
катапультою і не врятувалися. 
У Міноборони говорили, що 
мають інформацію про те, що 
катапульта не розкрилася. Вона 
одна на двох пілотів у такому типі 
літака. Однією з версій трагедії 
назвали людський фактор.

ЗБиття російсьКого літаКа 
(2022)

Здавалося б, що всі авіаката-
строфи ми маємо сприймати ви-
ключно як щось трагічне. Втім, 
у цьому випадку завдяки роботі 
наших Повітряних сил, ворога 
вдалося вчасно виявити та зни-
щити, водночас врятувавши жит-
тя невинних вінничан.

Це сталося на початку повно-

МиХАЙлО КурДюКов, 
RIA, (095)1039671

«Сьогодні вран-
ц і ,  1 8  с і ч н я , 
у Броварах роз-
бився гвинтокрил 

ДСНС. Внаслідок авіакатастро-
фи загинуло керівництво МВС: 
міністр, перший заступник міні-
стра та державний секретар», — 
повідомив голова Національної 
поліції Ігор Клименко. Пізніше 
загибель керівництва МВС під-
твердив Президент Володимир 
Зеленський.

Відомо, що гелікоптер впав 
поблизу дитячого садочка. За-
гинуло 14 людей, серед них чет-
веро дітей. Ще 25 постраждалих 
госпіталізовано, з них понад де-
сять — це діти.

Понівечена будівля садочка, 
14-поверховий житловий буди-
нок, розташований поряд, та три 
машини. Слідчі СБУ розпочали 
досудове розслідування. Серед 
причин трагедії розглядають: 
порушення правил польоту; 
технічну несправність гелікоп-
тера; умисні дії щодо знищення 
транспортного засобу.

На жаль, це далеко не пер-
ша авіакатастрофа, що сталася 
в Україні за останні роки та на-
віть місяці. Мова перш за все 
про військову авіацію та льот-
чиків, які віддали свої життя, 
захищаючи Україну. Траплялися 
у нашій історії й прикрі ката-
строфи з цивільними літаками 
та гелікоптерами.

На теренах Вінницької області 
також було кілька авіакатастроф. 
Лише за минулий рік таких за-
фіксовано дві, обидва випадки 
за участю військової авіації, зо-
крема ворожої.

На щастя, загиблі були не під 
час усіх цих аварій. Однак в од-
ній з авіатрощ, прямо у нашому 
місті, загинуло понад чотири де-
сятки пасажирів та членів екіпа-
жу. Місцем катастрофи найчас-
тіше ставали околиці Калинівки.

авіаКатастроФа 
війсьКового літаКа (1961)

Нам не вдалося знайти офіцій-
ного підтвердження цієї авіаката-
строфи, втім, із відкритих джерел 
дізнаємося, що така, ймовірно, 
сталася на «Авіабазі Калинівка».

Тоді військовий літак сідав 
на цьому аеродромі, однак не зміг 
вчасно загальмувати, минув зліт-
ну смугу, опинився на проїжджій 
частині та зіштовхнувся з ванта-
жівкою, яка перевозила жителів 
села Писарівка.

На сайті видання «33 канал» 
знаходимо присвячену цій по-
дії публікацію. У ній є коментар 
Наталії Кухар, яка представлена 
свідкою аварії.

«Шофера та юнака, який сидів 
поруч із ним у кабіні, порубало 
на шматки. Загинули усі люди, які 

сиділи у першому ряду. Всього за-
гинуло шість людей. Решта отри-
мали важкі травми та каліцтва. 
Мені розрубало суглоби на руці 
та нозі. У 16 років я отримала ін-
валідність другої групи, на роботу 
вже вийти не могла. Люди усе 
життя без рук, без ніг, на палич-
ках та милицях шкандибали…»

авіаКатастроФа ан-24 
(1971)

Трагедія сталася 12 листопада 
в аеропорту нашого міста. Під 
час заходу на друге коло для по-
садки на злітну смугу, пасажир-
ський літак, який слідував рей-
сом «Київ — Вінниця», врізався 
у землю, після чого вибухнув і 
згорів. Усі 43 пасажири і п’ять 
членів екіпажу загинули на місці.

Тодішній директор аеропорту 
Віталій Коларж коментував авіака-

огляд

масштабного вторгнення, 26 лю-
того. російський СУ-25 прямував 
у бік Вінниці, але наші військо-
ві льотчики його збили. Це ста-
лося під Калинівкою.

Друге паДіння виниЩуваЧа 
(2022)

Під час чергової атаки росіян 
по Вінниці, 12 жовтня, за 20 кі-
лометрів від нашого міста за-
знав аварії винищувач однієї із 
бригад тактичної авіації Пові-
тряних сил. Льотчик успішно 
катапультувався. Він виконував 
бойове завдання зі знищення над 
Вінниччиною ворожих дронів-ка-

мікадзе Shahed-136.
Того ж дня пілот знищив 

п’ять «шахідів»: три — на півдні 
України і два — над Вінницею. 
Напередодні, під час масовано-
го ракетного обстрілу, збив дві 
крилаті ракети окупантів.

Через невстановлені технічні 
причини льотчик почав втрачати 
керування, але зробив усе можли-
ве, аби відвести літак якомога далі 
від Вінниці, і катапультувався.

Льотчиком виявився Вадим 
Ворошилов із позивним Karaya. 
На початку грудня Президент 
Володимир Зеленський присво-
їв йому звання Героя України.

про авіакатастрофи 
на території вінницької області
трагічні події  За останні шість 
десятків років на Вінниччині сталося 
щонайменше п’ять аварій за участю 
літаків. Минулого року таких було 
дві. Загалом внаслідок цих катастроф 
загинуло понад пів сотні людей, цивільних 
та військових

На теренах Вінницької 
області було кілька 
авіакатастроф. Лише 
за минулий рік — дві, 
обидві за участю 
військової авіації

реКлАМА

515967516134

На початку АтО, 6 червня 2014 року, 
літак-фоторозвідник АН-30 про-
водив спостережний політ над 
слов’янськом. На висоті чотирьох 
кілометрів борт підбила ракета во-
рожого ПЗрК. літак почав горіти та 
падав на житлові квартали. Коман-
дир, вінничанин Костянтин Могил-
ко, віддав наказ екіпажу залишити 
літак. Ціною власного життя, він 
скерував машину за межі міста й 
запобіг жертвам серед мирного 
населення. тіло вінничанина зна-
йшли у кабіні літака. Він до остан-
нього залишався за штурвалом. 
Посмертно нагороджений званням 
герой України.
того ж року, 14 липня, у результаті 
збиття літака на Донбасі загинуло 
ще двоє вінницьких пілотів Дмитро 

Майборода та Дмитро Шкарбун. 
У штабі Повітряних сил пізніше роз-
повіли, що льотчики мали шанс ви-
жити, проте вирішили максимально 
продовжувати рух літака, аби інші 
їх побратими встигли врятуватися. 
Обох поховали у Вінниці на Алеї 
слави.
29 травня 2019 року біля села се-
стрятин у рівненській області роз-
бився військовий вертоліт Мі-8. 
Внаслідок авіакатастрофи загинуло 
4 людини. серед них — 25-річний 
пілот із Вінниці Володимир Попенко.
інша трагедія сталася 25 вересня 
2020 року. тоді під час навчального 
польоту поблизу Чугуєва розбився 
АН-26. Загинуло 26 із 27 людей. 
серед них були два майбутні піло-
ти-вінничани — курсанти Максим 

Хомячук та роман Корчовський.
Вже після початку повномасштаб-
ного вторгнення, над Вінницею що-
найменше двічі кружляли бойові 
літаки, віддаючи таким чином шану 
загиблим побратимам. 18 травня 
прощалися з 25-річним сергієм 
Пархоменком, який героїчно за-
гинув під час виконання бойового 
завдання. На його рахунку не один 
знищений ворожий танк, броньова-
на машина піхоти та окупант.
Вже за кілька днів опісля, 23 травня, 
Вінниця проводжала в останню путь 
ще двох героїв неба: ігоря Хмару та 
іллю Негара — пілота та штурмана, 
які також загинули під час бойового 
польоту. На рахунку їхнього екіпажу 
понад 14 вильотів: Бориспіль, ізюм, 
Пологи, Краснополівка…

прощання з льотчиками-вінничанами

льотчик вадим ворошилов (Karaya) після 
катапультування. Знищивши кілька ворожих 
дронів-камікадзе, він втратив керування над своїм літаком
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ту. Особливо тоді, коли мова йде 
про наших високопосадовців.

Чим ЗаКінЧилися суДи З 
преЗиДентами?

— З Віктором Ющенком суди 
тривали протягом чотирьох ро-
ків, — говорить Василь Вовк. — 
Я виграв тоді.

За словами співрозмовника, під 
час його роботи на посаді першого 
заступника начальника слідчого 
управління СБУ, його відрядили 
на деякий час на роботу у Держав-
ну митну службу. Таку практику 
застосувала їхня структура.

Але його звільнили з посади 
у митниці. Звільнений довів у суді, 
що зроблено це було безпідставно.

Згадує, що тоді навіть видали 
окрему постанову, яка так і на-
зивалася «Про Вовка».

Під час розгляду справи проти 
Порошенка адвокати Вовка на за-
сіданні Верховного Суду просили 
відповісти на одне-єдине питання: 
«За що звільнили нашого підза-
хисного Василя Вовка?»

— Ми розуміємо, що Верхо-
вний Суд не піде проти глави 
держави, — згадує слова адвокатів 
мій співрозмовник. — Але дай-
те конкретну відповідь на кон-

ВіКтОр сКрипниК, RIA, 
(067)1079091

Книга докумен-
тальна. У ній є 
копії документів, 
що підтверджують 

наведені факти. Особливо ті, що 
стосуються керівництва держави, 
народних депутатів, суддів.

У ній про безкарність депутатів 
і вищих посадовців держави, про 
їхнє ігнорування законів. Автор 
на конкретних фактах розповідає 
про продажність суддів, про так 
звану реформу судової системи, 
якою займався чи не кожен глава 
держави. Насправді, за словами 
пана Вовка, це була не реформа, 
а намагання прибрати суди до сво-
їх рук, аби вони вірою і правдою 
служили владі.

У книзі знайдете факти, які ра-
ніше не виносили на люди. Окре-
мі сторінки присвячені судовим 
справам автора з президентами. 
Він судився з Віктором Ющенком 
і Петром Порошенком.

Більшість поданих фак-
тів охоплюють період з 
2015 по 2019 роки. Є також факти 
інших періодів часу.

Чому таКа наЗва
На початку розмови прошу 

пана Василя уточнити назву. За-
питую, про які похоронні послуги 
йдеться?

— Це фраза одного з моїх спів-
розмовників, — каже автор. — 
Мене застерігали не чіпати на-
родного депутата, прізвище якого 

значиться у заголовку. Так і ска-
зали: «Не чіпай його, бо в нього 
своя «похоронна команда». Тому 
він може зробити з тебе не тіль-
ки антисеміта, а навіть космонав-
та. Залишишся без роботи, про 
кар’єру забудеш думати».

У народі про це кажуть стерти 
людину в порошок, поставити 
хрест не тільки на її кар’єрі, а й 
на посаді, на якій працює.

Таким, з дозволу сказати, «все-
могутнім», вважали слугу народу 
від «регіоналів», а потім ОПЗЖ.

«Цей грошовитий громадянин 
двох країн упевнений, що все 
на світі вирішує табло, наявність 
впливу на ЗМІ дає можливість 
для коригування долі будь-якої 
людини», — це вже цитата з книги.

Як пояснив автор видання, 
вони належать одному з досвід-
чених парламентаріїв, наближених 
до ОПЗЖ.

Співрозмовник говорить, що 
свою жертву «похоронна коман-
да», якби довелося це зробити, мо-
гла знищити не тільки морально, 
а й фізично.

Запитую, чи є такі факти у кни-
зі? Автор каже, нема, бо це тре-
ба було б підтвердити. Про таке 
очевидці свідчити, зрозуміло, 
не стануть.

Аби уникнути спростувань 
описаних подій, генерал наво-
дить у книзі документи, якими 
підкріплює слова.

Досвідчений оперативник, як 
ніхто, розуміє, чим може оберну-
тися для нього найменша неточ-
ність в описі того чи іншого фак-

НовиНи

Василь Вовк наш земляк. родом із 
Шаргородщини. Його рідне село 
руданське дотепер додає сил і на-
тхнення, коли приїздить на малу 
батьківщину.
службу в органах безпеки розпо-
чинав у Вінниці у званні лейтенанта. 
Продовжив у Києві в сБУ. Два рази 

очолював слідче управління. Має 
звання генерал-майора юстиції.
Після розслідування кримінальної 
справи щодо контрабанди ракет 
Х-55 і Х-55 сМ з України в іран 
та Китай, йому присвоєно зван-
ня заслуженого юриста України 
(2009 рік).

До речі, викриті члени міжнарод-
ної злочинної групи торгівлі зброєю 
постали перед судом.
У 2010 році нагороджений ор-
деном Богдана Хмельницького 
за розслідування справи про гено-
цид українського народу у 1932–
1933 роках.

Коротко про автора

МиХАЙлО КурДюКов, RIA, 
(095)1039671

Колись мікрорайон Сабарів був 
селом, що за довгі роки свого іс-
нування переходило у власність 
різних сімей. Історики «Музею 
Вінниці» опублікували першу час-
тину віднайдених ними свідчень 
про це місце.

Сучасний мікрорайон Саба-
рів — це компактно розташована 
приватна забудова у південній час-
тині Вінниці на березі Південного 
Бугу. Колись цей район був селом, 
яке, за однією з версій, з’явилося 
раніше, ніж Вінниця, — йдеться 
на сторінці «Музей Вінниці».

Одна з перших згадок про 
Сабарів датується 1545 роком. 
Тоді в описі Вінницького зам-
ку згадували маєтність Івашка 
Вороновицького — село Сабо-

рів, розташоване в закруті річки 
Бог. Можливо, Вороновицький 
володів цими землями разом із 
Миском Степановичем, волода-
рем П’ятничан.

Історик Валентин Отаманов-
ський припускав, що Саборів іс-
нував принаймні від початку XVI 
століття. Водночас він розвивав 
теорію, що це поселення могло 
виникнути ще наприкінці XIIІ 
століття. Але його аргументи 
на користь цієї теорії, на жаль, 
не збереглися.

Назву села — Саборів або ж Са-
барів — у документах XVI–XVII 
століття часто перекручують. На-
приклад, в оригіналі Литовської 
метрики та в її копіях Сабарів 
називали Цаборовом.

Відомо, що у 1582 році Сабарів 
належав пану Семену Сабаров-
ському. Відповідно, у 1603 році 

село вже вважалося дідичними 
(успадкованими) землеволодін-
нями роду Саборовських. Врахо-
вуючи різні варіанти назви цього 
поселення, історики припуска-
ють, що йдеться про один і той 
самий рід.

На мапі Гійома де Боплана 
1650 року село взагалі позначене 
як «Sebarov».

У першій чверті XVIII століття 
Сабарів належав Міхалу Радзімін-
ському. У 1725 році він передав це 
село своїй доньці Анні у заставну 
оренду, як посаг з нагоди її одру-
ження з Міхалом Грохольським. 
Протягом двох років молодята 
мали отримати 10 000 злотих при-
бутку від села, адже відповідно 
до передшлюбного контракту, 
посагом вважались саме кошти. 
Згодом, разом з іншими володін-
нями батька, Анна успадкувала 

від саборіва до сабарова: історія виникнення 
мікрорайону, який міг з’явитися раніше за вінницю

кретне питання — за що звіль-
нили? Сприймемо будь-яку вашу 
відповідь.

Як стверджує пан Василь, Вер-
ховний Суд зайняв тоді цікаву 
позицію. В ухваленому рішенні 
записали, що не було підстав для 
звільнення. В той же час документ 
про звільнення залишили чинним.

ДруКарні віДмовлялися 
виДавати

— Не думаю, що всім читачам 
будуть цікаві факти, які стосу-
ються мене особисто, — говорить 
Василь Вовк. — Тому я довго, як 
мовиться, боровся сам із собою — 
виносити їх на люди, чи «похо-
ронити».

Але ж насправді це не тільки 
моя біографія. Описане в книзі 

стосується усіх нас. Саме ця дум-
ка переважила на шальці терезів 
у питанні: писати чи не писати.

Коли закінчив роботу, зіткнувся 
з іншою проблемою — друкарні 
відмовлялися видавати книгу.

Зустрічали охоче, обіцяли над-
рукувати, складали калькуляцію, 
називали суму, скільки буде ко-
штувати, але тільки до того часу, 
поки не ознайомлювалися з тек-
стом.

Викладені факти, а особливо 
наведені прізвища президентів, 
депутатів, міністрів, суддів відби-
вали бажання заробити на друку 
такої книги.

Тому уважний читач неодмінно 
зверне увагу на те, що у книзі нема 
посилання на друкарню, де вона 
вийшла у світ.

генерал сбу З вінниці судився 
З двома преЗидентами
підтверджено документами   
«Політбюро похоронних послуг, Або 
хто кому рабінович» — це назва книги 
генерала сБУ Василя Вовка. Про що вона 
і чому відмовлялися видавати написане 
друкарні, до яких звертався автор? Про 
роботу над виданням автор розповів RIA

Уважний читач 
неодмінно зверне 
увагу на те, що у книзі 
нема посилання на 
друкарню, де вона 
вийшла у світ

Сабарів і він, щонайменше, на де-
кілька десятиліть став частиною 
маєтностей Грохольських.

З «Топографічного опису По-
дільської губернії 1799 року» ві-
нницькі історики дізналися, яким 
був Сабарів у перші роки росій-
ської окупації:

«Село Сабарів. Спадкове по-
міщика Антона Войцехова сина 
Гутовського, перебуває в його 
володінні, має розташування 
частково по крутому і частко-
во по похилому схилу і лежить 
на правому березі річки Бог, 
у ньому дерев’яна церква право-
славна… школи немає, а тільки 
священницький дім з невеликим 
садом. Крім цього у володіннях 
священнослужителя є виділені 
церкві орні землі в полі по 6 днів 
та косовиці на 6 косарів.

Дерев’яна корчма, у ній євреї 

продають панське вино. Сіль-
ський панський економічний 
дім. У ньому окрім покоїв клуня 
з током, комора, стайня і шопа, 
де утримується невелика кількість 
рогатої худоби. При ньому [при 
економічному домі] два наливних 
млини на двох греблях…»

Тодішній Сабарів із трьох сторін 
був оточений вкритими лісом па-
горбами. В описі зазначається, що 
таке сусідство робить «приємний 
для зору вид». З четвертого боку 
протікала річка Бог. У селі загалом 
було 32 двори та одна шляхетська 
садиба. Мешканців налічувалось 
207, переважна більшість із них 
були підданими.

Фахівці «Музею Вінниці» обі-
цяють і надалі розповідати про по-
дальшу історію Сабарова, а також 
про те, як виникали різні частини 
сучасної Вінниці.

Книга вовка про безкарність наших посадовців. Вона 
написана на підставі докуметальних фактів



10 RIA, Середа, 25 січня 2023
НовиНи

«Перфетто». Окрім цих закладів, 
вони також мають цех, де ви-
пікають свою продукцію. Він 
знаходиться в одній із промис-
лових зон Вінниці. Там, каже 
співвласниця підприємства Анна 
Воскобойник, світло вимикають 
постійно, що змусило їх перейти 
на цілодобовий режим роботи.

— Після звільнення нашого 
рідного Херсону ми змогли ви-
везти звідти генератори. На жаль, 
їхньої потужності недостатньо 
для підтримки роботи печей 
у цеху. Саме тому ми вирішили, 
що працюватимемо у будь-яку 
годину доби, — розповідає Анна 
Воскобойник. — Коли світло є — 
ми випікаємо, коли його немає, 
то підключаємо генератори, щоб 
було освітлення та щоб працю-
вали міксери, і складаємо тор-
тики. Іншого виходу ми просто 
не маємо. Якщо прийде клієнт, 
а ми скажемо, що торт не гото-
вий, бо не було світла, він просто 
піде до іншого закладу і купить 
його там.

Попри усі труднощі зі світлом 
та зростанням витрат, як «Пер-
фетто», так і La Cucina змогли 
розширити бізнес та відкрили ще 
по одному своєму закладу у Ві-
нниці. Підприємці кажуть, що ба-
гато хто використовує ситуацію з 
перебоями для виправдання сво-
єї бездіяльності, мовляв, світла 
немає, тому ми не змогли вико-
нати взятих на себе зобов’язань.

— Є різні складнощі, але 
не потрібно їх боятися та падати 
духом. Зараз усім нам потрібно 
мати сили, можливості, а також 
бажання ці можливості втілювати 
у життя. Ми, наприклад, думає-
мо над тим, щоб написати грант 
на потужний генератор. Якщо ви-
йде — це спростить нашу робо-
ту, а як ні, то шукатимемо інші 
варіанти продовжувати нормаль-
но працювати, — говорить Анна 
Воскобойник.

Чи є програми піДтримКи?
Наприкінці минулого року 

Український ветеранський фонд 
(УВФ) запустив програму мікро-
фінансування бізнесу для вете-
ранів та членів їхніх родин. Так, 
підприємці можуть отримати фі-
нансову підтримку від держави 

МиХАЙлО КурДюКов, 
RIA, (095)1039671

Три місяці ві-
нницькі підприєм-
ці живуть у режимі 
постійних перебоїв з 

електроенергією. Для багатьох із 
них це перетворилося на справ-
жній виклик, адже без світла 
неможливо нормально викону-
вати звичну роботу.

Комусь пощастило вести ді-
яльність у так званій «четвертій 
черзі» графіка відключень. Це такі 
ділянки міста, де розташовані 
об’єкти критичної інфраструк-
тури, які ніколи не від’єднують 
від централізованої подачі світла. 
Усі інші будівлі на цих ділянках, 
житлові чи комерційні, мають 
електроенергію за замовчуванням.

Інші, як ось перукарні чи, 
скажімо, студії нігтьового сер-
вісу, навчилися працювати від 
повербанків та найпростіших 
інверторних генераторів. Мага-
зини побутової техніки працюють 
зазвичай від бензинових генера-
торів, потужності яких вистачає 
на освітлення торговельних залів 
та роботи мінімальної кількості 
техніки. За допомогою аналогіч-
них джерел живлення тримають-
ся аптеки та кафе з ресторанами.

А, до прикладу, супермаркети 
під час вимкнень світла у Вінниці 
працюють не всі. Пов’язано це з 
відсутністю у них високопотуж-
них генераторів, що могли б жи-
вити усе необхідне обладнання. 
На сайтах великих торговельних 
мереж можна знайти спеціальні 
мапи з позначенням адрес ма-
газинів, що мають генератори.

Так у Вінниці продовжують 
працювати вісім магазинів ме-
режі супермаркетів «ГРОШ» та 

«ГРОШ Експрес». Магазинів ме-
режі «АТБ» на генераторах у місті 
працює лише три, ще кілька пра-
цюють за схемою, коли покупців 
запускають по одному. У такому 
випадку вас супроводжуватиме 
продавець, а розрахуватися мож-
на буде лише готівкою. Також 
на генераторах працюють чотири 
супермаркети мережі «Сільпо».

БіЗнеси аДаптувалися
Підприємці звикли розрахову-

вати лише на себе, тому виходи 
зі скрутного становища знаходять 
різні. До прикладу, на початку 
відключень ресторани La Cucina 

та Cherry Lake працювали зі свіч-
ками та ліхтариками. Через від-
сутність світла їм довелося також 
скоротити позиції в меню. Однак, 
кажуть в адміністрації закладів, 
вони жодного разу не зачиняли 
ресторани раніше звичного гра-
фіка.

— Через відключення ми мали 
чимало ситуацій, які доводило-
ся вирішувати оперативно. Ми 
вдячні нашим гостям за розумін-
ня та підтримку протягом усього 
цього часу, — розповідають в ад-
міністрації ресторанів. — Зараз 
в усіх наших закладах встановлені 
генератори. Це дозволяє нам по-
вноцінно працювати та ні в чому 
себе не обмежувати.

У складну ситуацію потрапили 
й власники кафе-кондитерських 

МиХАЙлО КурДюКов, RIA, 
(095)1039671

«Захисники з Вінниччини, 
а саме солдати з 95-ї бригади, 
потребують допомоги. Необхід-
но зібрати кошти на автомобіль 
для виконання бойових завдань та 
перевезення поранених бійців», — 
написав на своїй сторінці у Фей-
сбук вінничанин Андрій Пентела.

Благодійний збір Андрій від-
крив разом із колишнім вій-
ськовослужбовцем 95-ї окремої 
десантно-штурмової бригади 
Юрієм Стрижовим. Після отри-

мання поранень та контузій, 
Юрій за станом здоров’я не може 
продовжувати нести службу, тому 
вирішив допомогти побратимам 
із пошуком авто.

— Назад мене вже не візьмуть, 
але я можу допомагати як во-
лонтер. Мій командир та хлопці 
зараз служать на Сході. Вони 
дуже просили машину, бо бага-
то їхніх погоріло, — розповідає 
Юрій Стрижов. — У них зараз за-
лишилося одне нормальне авто. 
Для якісного виконання бойо-
вих завдань та вивозу поранених 
з поля бою цього замало. Є ще 

«шишарики» (ГАЗ-66 — авт.), але 
вони зазвичай виїжджають з мі-
нометами, тому поранених немає 
куди класти.

Юрій каже, що вони планують 
придбати «Джип Черокі» або 
«Ніссан Навара». Якщо не ви-
йде, купуватимуть інший поза-
шляховик з високою прохідністю, 
мобільністю й транспортабельніс-
тю. На таких машинах, пояснює 
вінничанин, можна евакуювати 
двох бійців на ношах, доставити 
на позиції бойовий комплект, чи 
потягнути міномет 120-го калібру.

— Машину братимемо в Поль-

«потрібні кошти для захисників із вінниччини»: 
волонтери відкрили збір на авто для військових

на придбання ноутбуків, гене-
раторів, акумуляторів та іншого 
обладнання. Відомо, що програ-
ма розрахована на 500 ветеранів, 
а максимальна сума компенсації 
на одну заявку складає 20 тисяч 
гривень. Усього на ініціативу 
було виділено 10 мільйонів гри-
вень.

Водночас у грудні у Вінниці 
пройшла зустріч підприємців із 
представниками Державної по-
даткової служби, де присутні об-
говорювали зниження цін на аль-
тернативні джерела живлення: 
акумуляторні батареї, генератори, 
світлові пристрої тощо. У підсум-
ку вони вирішили підготувати 
пропозицію до міської ради про 
можливу компенсацію для малого 
та мікробізнесу частини вартості 
генератора.

Зв’язатися з організаторами 
цієї зустрічі та почути, на якій 
стадії наразі обговорення, ми 
не змогли. Однак, поспілкував-
шись зі співголовою Ради під-
приємців при міському голові 
Вінниці Тарасом Ковальчуком, 
дізналися, що активних програм 

із підтримки постраждалих від 
постійних знеструмлень підпри-
ємців, у ВМР наразі немає.

— Міська рада зараз сфоку-
сована на об’єктах критичної 
інфраструктури, зокрема забезпе-
ченні генераторами котельних, — 
розповідає Тарас Ковальчук. — 
Мені невідомо про підприємців, 
які перестали працювати через 
ситуацію зі світлом, або перебу-
вають на межі закриття. Деякі 
можуть не мати прибутку, але 
не закриваються.

З генераторами, за його сло-
вами, у Вінниці проблем наразі 
немає. Найпростіші зараз можна 
придбати у багатьох магазинах 
побутової техніки, а високопо-
тужні, хоча й не одразу, підпри-
ємці вже закупили та встановили 
на своїх підприємствах. Тарас 
Ковальчук каже, що на початку 
генератори встановлювали як ко-
роткочасну заміну централізова-
ному електропостачанню, а за-
раз чимало підприємців свідомо 
купують потужні «машини», аби 
у разі потреби взагалі не залежати 
від наявності світла.

біЗнес у темряві: «у нас тепер 
цілодобовий режим роботи»
складні часи  Для багатьох 
вінницьких підприємців порятунком 
стали генератори. Хтось із них перевів 
підприємство на цілодобовий графік 
роботи. Хтось навіть у такий складний час 
зміг відкрити нові заклади. Ніхто з них 
не припинив роботу й не зачинився

«Коли світло є — ми 
випікаємо, коли його 
немає, то підключаємо 
генератори, щоб 
працювали міксери, і 
складаємо тортики»

щі. Я знаю польську мову. За-
вдяки цьому можна пояснити 
продавцеві, кому і навіщо по-
трібна автівка, щоб він міг тріш-
ки скинути з вартості, — гово-
рить Юрій. — Ми відкрили збір 
на 160 тисяч гривень. Це вартість 
справної машини з повним баком 
палива. Після купівлі я доставлю 
її до Краматорська, або ближче 
до позицій хлопців, якщо в цьому 
буде необхідність.

— Знаємо, що соцмережі пере-
повнені проханнями про допомо-
гу від початку повномасштабної 
війни. Знаємо, що ви втомилися. 

Але ми все одно просимо вас при-
єднатися до нашого збору, адже 
не маємо іншого виходу. Хлопцям 
на передовій потрібні «колеса», і 
ми мусимо їх їм дати, — говорить 
волонтер Андрій Пентела. — Будь 
ласка, підтримайте наш збір будь-
якою сумою: п’ятьма, десятьма 
чи п’ятдесятьма гривнями. Це 
невеликі, але важливі внески 
у наближення нашої перемоги.

Долучитися до збору коштів 
можна за реквізитами:

К а р т к а  «Моноб анк у » : 
4441 1111 5070 2326 — Лазарева 
Олена (дружина Андрія)

Більшість підприємців вже закупили генератори. Вони 
дозволяють підтримувати роботу кавомашин, вітрин та 
освітлювати приміщення закладів



№ 4 від RIA, 25 січня 2023 ðîêó 11

будівництво

516046

516051

516046

516046

1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

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  

1.5 Будинки  

 2-кімн.Будинок в с.комарове, площа 55,3/36,3/10, 
1 поверх, Цегла, 65с, газ, вода, криниЦя. Ціна дог. 
(067) 391-16-58  

 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-kiмнат, с. Якушинці, 1/ц, 160 кв.м, газ, 30 с, 380 W, гараж, 
криниця, господарчі будівлі, власник. (067)467-97-21, (050)443-
51-11  

1.7 ділянки  

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

1.8 гаражі  

 Гараж по вул. 600-річчя, 4,7х2,8м, металевий. Ціна 2100 у.о. 
(068) 958-96-97  

 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  

 Здам кімнату подобово, р-н Зал.вокзалу. Ціна 200 грн. (068) 
247-91-15  

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

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  

 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  

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  

 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  

 Виконаємо демонтаж будинків, підлоги, плитки, стін. Недорого. 
(097) 234-07-04  

 виконуЮ Цегляну кладку. досвід роБоТи. (068) 998-
43-57  

 Здам в оренду риштування клинохомутове, висота 2,5м, ширина 
3,5м, товщина 0,7. (098) 132-12-31  

 зріжемо дерева, поріжемо їх на дрова, поруБаємо. 
оБрізка саду. (098) 062-07-92  

 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  

6.4 внуТрішне оздоБлення, 
ремонТ  

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

 акураТний ремонТ кварТир: плиТка, шТукаТурка, 
шпаклівка, гіпсокарТон. недорого. (067) 710-53-63  

516488

 (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

 виконаємо: сТяжку, шТукаТурку. демонТаж. плиТка. 
вивезення сміТТя. (097)824-40-59, (097)331-73-11  

 Всі види робіт, штукатурка, шпаклівка, плитка, фарбування, 
ламінат. (097) 041-52-18  

 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»під клЮч»: гіпсокарТон,шТукаТурка, 
шпаклівка,санТехніка, водопровід,кахлі (096) 627-
90-75, андрій  

 Ремонтні роботи: плитка, штукатурка, шпаклівка, двері та інше. 
Помірні ціни. (068) 204-59-46  

 Шпатлівка, фарбування, шпалери. Недорого. (067) 589-61-05, Галя  

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  

6.7 опаленя, водопосТачання, 
венТиляЦія, каналізаЦія  

 Бойлери, опалення, коТли, ТруБи, насоси. 
консульТаЦія. підБір, монТаж. зодчих,36 (096) 428-12-25  

5.2 оренда  

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

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

 здам прим.під кафе, Бар, ресТоран, сТомаТ., мед.
клініку, спорТзал,350кв.м, комун дог. (097) 462-
45-44  

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

 1 CAнТехнік: якісне всТановлення і заміна сисТем 
опалення, каналізаЦії, водопроводу, уніТазів, ванн, 
раковин. великий досвід роБоТи. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 заміна міжБудин.ТруБ (сТояків), всі види санТехн. 
провед. води, Та каналізаЦія. (068) 772-75-87  

 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  
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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 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  

 Виготовлення меблів на замовлення. Якісно, недор. Виїзд ди-
зайнера безкоштовно. (097)514-45-82, (096)471-57-47  

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

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

 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  

 зріжу дерево Будь-якої складносТі. руБка на дрова. 
продам дрова. оБрізка саду. (099) 549-09-19  

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

 Перевезення вантажу до 1,5 т. Вінниця та область. (097) 913-
92-68  

 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  

516492
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будівництво

авто, мото

8. автомобілі  
8.1 продам аБо оБмiняЮ  

 Mocквич-2140, 1980р.в., колір жовтий,  робочий стан. Ціна 15000 
грн. (067) 345-86-79  

	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  
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 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  

6.8 елекТропосТачання  

 елекТрик виконає ел.монТажні Та ел.ремонТні 
роБоТи всіх видів складносТі.швидко. (097) 503-
21-01  

6.9 покрівельні маТеріали Та 
послуги  

 покрівельні роБоТи, маТеріали, проекТуван-
ня. БезкошТовний прорахунок. (096)373-02-25, 
(063)193-06-81  

6.11 уТеплення фасадів  

 уТеплення Будинків: пінопласТ, ваТа. низькі Ціни. 
якісТь гаранТуємо. (098) 132-12-31  

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  

 Шафа, вішалка, туалетка, кух.шафи ............... дог. ........ (067) 127-78-31  

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  

 Бойлер 100л, б/в ........................................ дог. ........ (096) 100-33-06  

 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  

 Прал.машини, б/в з Німеччини ..................... дог. ........ (067) 390-97-28  

 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, холод., 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  

 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  

8.7 авТо-ремонТнi послуги  

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

8.8 ТранспорТнi послуги  

 «Avto»100%. перевез.меБлів, Буд.маТ.до 2,5Т. ван-
Тажники. фургон 4х2х2,4. недор. (098) 588-08-27  

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

 ванТажні перевезення 1-10Т по місТу, оБласТі, 
україні. (067) 290-47-13  

 ванТажні перевезення до 2 Т по місТу Та оБласТі. 
мерседес-спринТер середня База. (093) 409-28-28  

 Перевезення вантажу до 1,5 т. Вінниця та область. (097) 913-
92-68  

 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  
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9. робота  
9.1 водії, експедиТори, ван-

Тажники, комірники  

 Boдій каТ.»с, е» на зерновоз самоскид. досвід роБо-
Ти. проживання м.вінниЦя. з/п від 40000грн. офіЦійне 
праЦевлашТування. (098) 848-15-48  

 Boдій категорії Е з тентованим напівпричіпом по Україні. Робота 
постійна. (067)467-97-21, (050)443-51-11  

 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-далекобійник  
офіційне оформлення  
Висока з/п, кат. се  
Закордонний паспорт, чіп.

(067) 434-68-88  

 Вантажник-різноробочий на разові роботи «по дзвінку». (097) 
301-65-05  

 Вантажники на постійну роботу. Оплата потижнева. (067) 770-
17-14  

 водії і Торгові предсТавники на посТійну роБоТу. 
(097) 088-53-20  

9.2 кухарі, офіЦіанТи, Бармени, 
Технологи  

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

 Бариста у прод.маг. на Юності, г/р: з 8  до 22, 2/2, з/п – 10200 
грн (063)288-82-40, (097)306-10-13, Світлана  

 кухар в кафе госТі. з/п 14000-17000. з досвідом ро-
БоТи. графік 09.00-21.00 (066) 116-05-60  

 кухар гарячого Та холодного Цеху з досвідом ро-
БоТи, г/р: 3/3, 10.00-22.00. з/п від 800 грн+%. вміння 
гоТуваТи швидко, смачно Та з задоволенням. якісне 
фасування Та видача гоТової продукЦії. доТримання 
сан. норм Та чисТоТи на роБочому місЦі. (097) 907-
82-12  

 Кухар ХЦ в супермаркет в смт.Стрижавку, г/р: 7.00 до 19.00, 3/3, 
з/п - від 10000 грн. (097) 208-29-55, Ніна Микол.  

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

 піЦейола, досвід роБоТи оБов‘язково, доТримання 
сан. норм Та чисТоТи на роБочому місЦі. якісне 
фасування Та видача гоТової продукЦії. вміння пра-
ЦЮваТи в команді. графік роБоТи: 3/3 з 10.00-22.00. 
з/п від 800 грн + %. (097) 907-82-12  

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

 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 Заболотного по 4 год/день, з/п 
– 4900 грн (096) 770-56-35, Катя  

 Прибиральниця у прод.маг. на Лугову по 4 год/день, 6/1, з/п – 
3600 грн (063)288-82-40, (097)306-10-13, Світлана  

 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 Чехова, г/р: 2 год зранку, 2 год 
ввечері, 3/3, з/п –  від 3700 грн (098) 859-17-75, Наталія  

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 Л.Ратушної, з 7:30 до 21:30, 4/4, зарплата 
9600 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, продавець, пекар, кухар піци. Графік плаваючий, офіційне 
працевлаштування. (067)432-88-69, (067)143-16-44  

 Помічник продавця у прод.маг. на Зодчих, 8год., 5/2, з/п – 9500 
грн (096) 770-56-35, Катя  

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

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

 Продавець у прод.маг. на Хмельницьке шосе з 8 до 22:30, 4/4, 
з/п –  від 10000 грн (098) 859-17-75, Наталія  

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Героїв Крут (Центр.ринок), з 8 
до	22,	7/7,	з/п	-	11000	грн.	(097)	243-37-20,	Ілона		
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 Продавець-касир у прод.маг. на 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 Келецьку, г/р: з 7:30 до 21:30, 
4/4, з/п – 10500 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 Максимовича з 8:00 до 22:00, 
4/4,	з/п	–10200	грн	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Масив Поляну Лісову з 8 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 Менделєєва з 8:00 до 21:00, 
4/4,	з/п	–9600	грн	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Острозького з 8:00 до 22:00, 
4/4,	з/п	–10200	грн	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Порика, г/р: з 7:30 до 22:30, 
4/4, з/п – 11000 грн (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Скалецького з 8:00 до 22:00, 
7/7,	з/п	–10200	грн	(097)	243-37-20,	Ілона		

 Продавець-касир у прод.маг. на Стельмаха, г/р: з 7:30 до 22:30, 
4/4, з/п – 10000 грн (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Чехова  з 8 до 22:00, 3/3, з/п 
–  від 9000 грн, (098) 859-17-75, Наталія  

 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 Бердичів  з 8:00  до 22:00, 3/3, 
з/п –  від 9000 грн (098) 859-17-75, Наталія  

 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  

 продавеЦь-складальник (формувальник) продукТів 
харчування. дзвониТи після 18.00. (096) 456-44-98  

 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  

 Продавці. Продуктовий магазин (р-н Зал.вокзал). Терміново! 
(068)334-25-97, (096)039-05-86  

 продавЦі.Терміново! продукТовий магазин (р-н зал.
вокзал) (068)334-25-97, (098)027-31-45  

9.9 роБочі, слЮсарі,  
Будівельники  

 БеТоняр на вироБниЦТво по вигоТовленнЮ БеТонних 
кілеЦь. (067) 290-47-13  

516045

513388
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 Сортувальники плівки. (098) 245-36-53  

 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  

 внуТрянщики, підсоБники, каменярі, шТукаТури, 
фасадники,покрівельники (098) 827-80-85  

 зварЮвальник в Цех по меТаловироБах. (097) 494-
48-32  

 Зварювальник та слюсарі-монтажники на підприємство. Офіційна 
робота на постійній основі. (098) 455-90-31  

 Майстер в цех по виготовленню металоконструкцій. Офіційна 
робота на постійній осонові. (098) 455-90-31  

 слЮсарі Та зварЮвальники з досвідом роБоТи. (067) 
433-15-81  

516278
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 Заступник відділу бакалії у супермаркет на Київську (Набереж-
ний), 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. жінки, 
чоловіки до 65 р. з/п 1100-1700 є. консульТаЦія 
(096)742-55-02, (093)012-83-93  

9.20 роБоТа за кордоном  

 праЦівники на склади в нідерланди. ж/ч/пари до 60 
р. з/п 1500 є. консульТаЦія (096)742-55-02, (093)012-
83-93  

9.22 різне  

 Студентам робота! Довіреної особи-волонтера. Оплата щоденна. 
Вільний графік роботи. (098) 210-12-70  

9.23 шукаЮ роБоТу  

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

 Догляну людину! Хвору, лежачу похилого віку. Цілодобово. 
Можливо з району. (068) 307-98-56  

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  

 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  

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  

 кредиТи від кред.спілки «парТнер». 19 років на ринку 
кредиТування. ліЦ.380 нкфп. (063)311-80-72, (096)901-
79-48  

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, 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 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  

 Куплю гантелі, гирі, гриф для штанги, диски для штанги, човен 
гумовий. Сейф б/в (063) 292-56-89  

16.5 послуги  

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

17. твариНи  
17.2 куплЮ  

 Куплю живі раки на постійній основі, дорого. (093) 876-04-37  

18. загубив-зНайшов  
18.1 загуБив  

 Втрач.свідоцтво про право власності на домоволод.№43 по вул.
Свердлова в с.Ворошилівка,видане виконкомом Ворошилівської 
сільськ.ради 17.05.1989р.згідно рішення Тиврівської район.ради 
від 21.07.1988р. за №143 на ім’я Додон М.В. Вваж.недійсним 
тел. не вказано  

 Втрачено атестат про повну середню освіту ВН № 40381001 ви-
даний 30.06.2011 року на ім‘я Огурок Олександр Олександрович. 
Вважати недійсним. тел. не вказано  

 Втрачено перепустку № 4105 департаменту освіти Вінницької 
міської ради, видану на ім’я Важової Ольги Йосипівни. Вважати 
недійсною. тел. не вказано  

 Втрачено печатку лікаря на прізвище Краснянська Лілія 
Орестівна. Вважати недійсною з 17.01.23р. тел. не вказано  

 Свідоцтво на право власності на житло №1751 на ім’я Сухоплеско 
Володимир	 Іванович	 за	 адресою:	 вул.Петра	Запорожця	 20-а,	
кв.162, вважати недійсним. Тел. не вказаний  

Втрачено	 чорнобильське	 посвідчення	 на	 ім’я	 Іщенко	 Олек-
сандр Сергійович, серія А номер 029114. Посвідчення вважати 
недійсним

Втрачено дипломи бакалавра і спеціаліста ВНТУ на ім’я Петруніка 
Дениса Михайловича, дата видачі 2009 року і 2010 року. Вва-
жати недійсним.

19. загальНі оголошеННя  
19.1 продам  

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

 Продам міцелій грибів «Вишенки», грибні блоки під замовлення. 
(097)824-40-59, (097)331-73-11  

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 живі раки на посТійній основі, дорого. (093) 
876-04-37  

 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
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саме по ворожій піхоті, яка на-
магалася закріпитися у посадці. 
Снаряди один за одним летіли 
в бік окупантів.

— Стараємось працювати 
злагоджено. Здебільшого допо-
магаємо піхоті та мотопіхоті. 
Прикриваємо або допомагаємо 
уразити різні цілі. Також постій-
но тримаємо зв’язок зі своїми 
побратимами, аби не перебувати 
близько одне до одного, — за-
уважує артилерист на позивний 
«Павук». — Наразі маємо завдан-
ня «пошаткувати» їхню піхоту 

у посадці, яка намагається зайти 
на нову позицію. Судячи з відео, 
яке передає наш дрон, снаряди 
лягають чітко в ціль.

Як зазначають армійці, з на-
станням холодів у їхній роботі 
додалось трохи нюансів, але це 
не знижує бойову готовність роз-
рахунку. Щільний вогонь із цієї 
гаубиці блискавично «викурює» 
ворога з насиджених місць.

59-та окрема мотопіхотна 
бригада імені Якова Гандзюка, 
нагадаємо, від початку повно-
масштабного вторгнення росії 

ВіКтОр сКрипниК, RIA, (067)1079091

Технологію дистанційного по-
шуку мін на полях за допомо-
гою трактора МТЗ розробили 
у вінницькому ТОВ «Френдт». 
Розробку представили учасникам 
агрокластера «АгроВін», повідо-
мляють на фейсбук-сторінці під-
приємства.

З новинкою ознайомив ке-
рівник товариства Віталій Шу-

беранський. За його словами, 
її створили на базі колісного 
трактора МТЗ. Техніка рухається 
без водія, керується дистанційно. 
Встановили штангу з 6-метровим 
захватом.

— Наші фахівці закріпили 
на трактор три металодетекто-
ри: один — спереду, два — по-
заду, — пояснив Віталій Шубе-
ранський. — Трактор рухається 
повільно, зі швидкістю три кі-

лометри на годину. Якщо детек-
тор фіксує вибухонебезпечний 
предмет, про це одразу надходить 
інформація на диспетчерський 
центр.

Як зазначив керівник това-
риства, щоб трактор не наїхав 
на вибухівку і не зазнав пошко-
джень, програмою управління 
передбачене блокування його 
роботи і повна зупинка одразу 
після виявлення небезпеки.

— У такому випадку трактор 
зупиняється автоматично і не по-
їде далі, доки оператор не задасть 
нову вказівку, — каже Віталій 
Шуберанський.

Винахід вінничан допомо-
же вибухотехнічним службам 
у розмінуванні полів, що вико-
ристовуються для вирощування 
сільськогосподарських культур.

Як пояснив співрозмовник, 
аналогічні спеціалізовані керо-

вані агрегати коштують великих 
грошей.

— Ми можемо брати сільсько-
господарську техніку, що не ви-
користовується з тих чи інших 
причин, і завдяки цьому роз-
робка буде мати низьку собівар-
тість, — каже керівник компанії. 
Він також зазначив, що фахівці 
підприємства працюють спільно 
з Вінницьким національним тех-
нічним університетом.

«це наш сапер». міни шукає трактор, який 
рухається без тракториста в кабіні

 «Стараємось 
працювати 
злагоджено. 
здебільшого 
допомагаємо піхоті 
та мотопіхоті»
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реКлАМА

НовиНи

НАтАліЯ гонЧаруК, 
RIA, (067)7857674

Хлопці кажуть, 
що чергування 
може відрізнятися. 
В один день — від-

носно тихо, а в інший — справ-
жнє пекло. І такі жаркі дні наші 
артилеристи влаштовують рашис-
там, яких виявила аеророзвідка. 
Про це написали на сторінці 
бригади у Фейсбуці.

— Кожне таке чергування про-
ходить по-різному. Буває, що ви-
ходимо на позицію і можемо без 
роботи простояти пів дня. Однак, 
таке рідкість. Переважно випус-
каємо по ворогу увесь наявний 
БК, — розповідає військовий 
на позивний «Кірік». — Усі цілі, 
по яких працюємо, можу відра-
зу бачити на екрані смартфона. 
В режимі реального часу спосте-
рігаю за влучністю розрахунку і 
в разі необхідності корегую ко-
ординати.

Гармата до цього розрахунку 
потрапила на Херсонщині. Тоді 
ворога влучно накрила наша 
арта, а уцілілу техніку прийняли 
на «баланс» українські захисники 
і тепер з неї нищать самих же 
рашистів.

— Це гаубиця МСТА-Б. Ми 
її затрофеїли на південному 
напрямку. Трохи полагодили 
і поставили у стрій. Функції 
вона може виконувати будь-які. 
Маємо різні снаряди під різні 
завдання. Можемо знищувати 
як живу силу, так і броньовану 
техніку противника. Також в об-
слуговуванні вона не вибаглива, 
а тому працюємо за будь-яких 
погодних умов та часу доби, — 
зазначає репортерам Аrmyinform 
військовий на псевдо «Мікі».

Після кожного пострілу роз-
рахунок швидко готує наступний 
заряд, корегує координати май-
бутньої цілі. Під час перебування 
на позиції журналіста, гармаші 
152-мм калібром відпрацьовували 

на українську територію знахо-
диться в районі інтенсивних бо-
йових дій. Наші земляки на по-
чатку весни обороняли Херсон 
та восени звільняли його.

Бригаду назвали на честь Яко-
ва Ганзюка — військового з Ві-
нниччини, колишнього царсько-
го генерала, який став одним із 
перших творців нової української 
армії. Він був командиром дивізії 
в складі Першого українського 
корпусу, захищав Київ від біль-

шовиків у січні 1918 року.
Військовий прийняв муче-

ницьку смерть від рук катів, але 
не зрадив присязі, яку приніс 
на вірність Українській Народ-
ній Республіці. Яків Гандзюк 
тоді не зміг захистити молоду 
українську державу від нашес-
тя агресорів, але йому вдалося 
відстояти честь українського 
воїнства, оскільки навіть вороги 
були вражені його сміливістю і 
стійкістю духу.

снаряди один За одним 
летять у бік окупантів
наші герої  Артилеристи 59-ї окремої 
мотопіхотної бригади імені Якова 
гандзюка результативно накривають 
ворожі позиції на Донецькому напрямку. 
Їхні гармати щоденно чергують 
на вогневих позиціях, не даючи 
противнику жодних шансів на успіх

гаубицю воїни затрофеїли на південному напрямку. 
тепер українські захисники і з неї нищать самих же рашистів
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займіться роботою, ще краще 
рутиною.

яК пити, Коли летять 
раКети…

— Перш за все хочеться сказа-
ти, що надмірне вживання алко-
голю загрожує вашому здоров’ю, 
та зараз про користь, — говорить 
лікар. — Алкоголь має седатив-
ний ефект, але в малих дозах. 
Зокрема червоне вино, в ньому є 
речовини, які спонукають мозок 
працювати швидше. А ще чер-
воне вино має непоганий ефект 
на судини. Але, знову ж таки, 
в малих дозах, чим більша доза, 
тим вона навпаки дає тривожний 
ефект. Тож пийте на здоров’я, як 
то кажуть.

три теХніКи віД ліКаря
Лікар-психіатр, Єлизавета Ко-

бріна, вважає, що пити заспо-
кійливе варто лише в крайніх ви-
падках, мова про антидепресанти, 
снодійні. Тобто, коли тривожний 
стан заважає робити навіть най-
простіші речі у вашому житті. Все 
інше можна здолати консульта-
ціями зі спеціалістом.

Психіатр підготувала три техні-
ки, щоб справлятися з тривогою. 
Лікарка каже, було б добре, щоб 

АльОНА ряБоКонь, 
RIA, (067)4333535

За словами ліка-
ря-психіатра Оль-
ги Чайки, страх і 
стан тривоги — 
він не вічний. І 

його не можна порівняти з тим 
страхом і тривогою, який ми 
переживали на початку війни. 
Зараз у нас зовсім інша історія. 
Тому не варто боятися паніки і 
бажання тікати світ за очі.

— Так не буде, і так не є, — 
говорить Ольга Чайка. — Адрена-
лін, який стоїть за цим страхом, 
не може вироблятися постійно. 
Тому зараз ми з вами не в паніці і 
не у відчаю, ми зараз не страши-
мося цього і не мандражимося, 
навпаки: нам це все набридло і 
ми на грані злості. І ми можемо 
цю злість виплескувати, і це по-
трібно робити, і найліпше робити 
це в соцмережах. Тому що тут 
багато однодумців, і купа людей 
вас підтримає. І не потрібно буде 
виплескувати цю лють та злість 
на оточуючих.

яК спати, Коли летять 
раКети…

— Сон необхідний, і він на-
справді не про відпочинок, він 
про формування нової пам’яті, 
про забування того, що ми 
за день начитались, надивились, 
навідчувались, — говорить Ольга 
Чайка. — Тому спати необхідно. 
Ми всі чули, що нервові клітини 
не відроджуються, і це так, вони 
не відроджуються. Просто наро-
джуються нові. Саме тоді, коли 

ми спимо. По-друге, чому нам 
необхідний сон — наші всі ор-
гани комунікують завдяки пев-
ним реакціям, які, знову-таки, 
налагоджуються під час нашого 
сну. Тому знайдіть безпечне міс-
це — і гайда спати.

яК існувати, Коли летять 
раКети…

У людей є недобра звичка — 
збиратись групами за страхами. 
Наприклад, у кожного з нас є 
знайомі, які після вітання зранку 
починають слати купу посилань 
на різні телеграм-канали, боти з 
новинами про ймовірні вибухи, 

вимкнення електроенергії і так 
далі.

— Це, звісно, добре, коли є ак-
тивне спілкування, але ви таким 
чином починаєте ту всю триво-
гу переносити як якийсь вірус. 
Тому, будь ласка, оберіть для себе 
один канал (наприклад, 20minut.
ua — і читайте тільки його). Тому 
що новини часто дублюються, і 
постійно бачити сповіщення, що 
там прилетіло, тут прилетіло, там 
загроза, а там якісь міфи полізли, 
то не дуже добре буде для вас. І 
не потрібно в чатах обмінювати-
ся фотками вибухів та графіками 
виключення електрики. Краще 

ви потренувались їх застосовува-
ти до того, як вони вам безпосе-
редньо знадобляться в критичній 
ситуації.

перша теХніКа — 
сповільнене ДиХання

Коли ми хвилюємось, наше 
дихання стає поверхневим і 
прискорюється, тому сповіль-
нене дихання дуже допомагає 
покращити свій стан. Для цього 
може допомогти рахунок. Тобто 
на чотири рахунки ми вдихаємо: 
1, 2, 3, 4… Робимо паузу на се-
кунду, а потім на рахунок 6 або 8, 
видихаємо. Знову робимо паузу, 
і так по колу. Як би не хотілось 
все це покинути, головне дихати 
повільно. І видихати довше, ніж 
вдихати. Це насправді заспокоює.

Друга теХніКа — релаКсація
Дехто розслабляється за допо-

могою ванни, дехто просто вміє 
сісти і розслабитись. Але якщо 
раптом не вмієте, то можна спо-
чатку напружувати м’язи (по чер-
зі м’язи рук, ніг…) дуже сильно, 
максимально сильно на 5 секунд. 
А потім на 10 секунд розслабити. 
І так повторити з кожною групою 
м’язів. Це насправді корисна тех-
ніка, яку можна робити щодня і 

тренувати свою навичку розсла-
блятися. Бо саме після того, як 
ми напружуємось, краще розумі-
ємо, де знаходяться ті м’язи, які 
повинні розслабитись і як взагалі 
відчувається це розслаблення.

третя теХніКа — 
переКлюЧення уваги

Можна постаратись знайти на-
вколо себе щось, на чому можна 
зосередитись. Наприклад, віднай-
ти 5 людей у червоній кофтині, 
або сім чорних автівок, або по-
шукати на вулиці котиків і по-
рахувати їх. Можна прислухатись 
і знайти 5 різних звуків навколо. 
Якщо немає на що переключи-
тись із тілесних якихось відчуттів, 
можна спробувати переключи-
тись на розумову діяльність. Для 
цього недостатньо порахувати 
до 100, треба щось складніше, 
щоб мозок сконцентрувався 
на вирішенні цієї задачі. Напри-
клад, від 100 по черзі віднімати 7. 
Тобто 100–7=93, 93–7=86 і так 
далі, або спробувати перекласти 
якесь речення іншими мовами. 
Або пригадати вірш, придумати 
свій. Більш складна розумова за-
дача допоможе нам переключити 
увагу із симптомів тривоги на ви-
рішення її.

як жити, коли над головою 
літають ракети? радять лікарі
у круговерті  Коли довго немає 
повітряної тривоги — тривожно, є — ще 
тривожніше. Моніторинг новин, рахунок 
відстані, траєкторії і часу прильоту. Відбій, 
знову новини, біль за втратами, радість 
за врятованими, видих — тебе сьогодні 
оминуло, слава ЗсУ. У проміжках — 
ми працюємо, донатимо, молимося і 
боремося вже з власною тривогою, бо 
вона з нами повсякчас

Ліки треба приймати, 
коли тривожний стан 
заважає робити навіть 
найпростіші речі. Все 
інше можна здолати 
разом зі спеціалістом

— сьогодні наш тривожний стан відрізняється від того, що був на початку війни. Немає 
паніки, немає бажання бігти світ за очі, є злість, і її краще виплескувати в соцмережах аніж 
на близьких людей, — говорить психіатр Ольга Чайка
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Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність – нове бу-

дівництво автозаправної станції за 
адресою: вул. Гонти 34б, м. Вінниця 
Вінницької області. 

Зберігання дизельного палива пе-
редбачено в 3-х підземних сталевих, 
горизонтальних резервуарах, об’ємом 
70 м3 кожна. Загальний об’єм збері-
гання становить 210 м3. Резервуари 
обладнані системою повернення парів 
нафтопродуктів при їх заповненні, 
дихальною арматурою з клапанною 
системою, технічними пристроями 
для запобігання переповнення єм-
ності при зливі нафтопродуктів.

Доставка пального здійснювати-
меться автоцистернами-паливовозами 
та залізничним транспортом. Злив па-
лива з автоцистерн передбачено крізь 
герметичні зливні швидкороз’ємні 
муфти та спеціальні фільтри, які 
запобігають попаданню механічних 
сумішей в резервуари.

Для заправлення транспорту ди-
зельним паливом передбачена одна 
паливороздавальна колонка з одним 
пістолетом та одна швидкороз’ємна 
герметична муфта.

Річна реалізація дизпалива стано-
вить 5250 м3.

Кількість заправок на добу дизпа-
ливом становить 100 авто. 

Здійснення планованої діяльнос-
ті ПрАТ «Вінницька кондитерська 
фабрика» з нового будівництва АЗС 

передбачається за адресою: вул. Гонти 
34б, м. Вінниця, Вінницької області 
в межах існуючого проммайданчика 
підприємства на земельній ділянці за-
гальною площею 5,134 га (вт.ч. площа 
земельної ділянки, яку займає  АЗС 
0,121 га).

(загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі параметри планованої діяльності потужність, 
довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Приватне акціонерне товариство 

«Вінницька кондитерська фабрика»
(кодЄДРПОУ 00382013)
(повне найменування юридичної особи, 

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи - підприємця, ідентифі-
каційний код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконан-
ня відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контр-
олюючому органу і мають відмітку у паспорті),

21001, м. Вінниця, вул. ГлібаУс-
пенського, 8. Телефон (0432) 62-40-02

місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної особи 

- підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського об-
говорення

Управління розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької ОВА, 

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 
29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@
vin.gov.ua

Контактна особа: Начальник управ-
ління Зонова Марія Володимирівна

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних 

робіт та Дозвіл на викиди в атмосфер-
не повітря що видається Державною 
інспекцією архітектури та містобуду-
вання України та Управлінням роз-
витку територій та інфраструктури 
Вінницької ОВА

(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його вида-
вати, нормативний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронаві-

русом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають 
на цей період.

Громадські слухання (перші)Дату, 
час, місце та адресу проведення 
громадських слухань не визначено; 
тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на терито-
рії України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його ска-
сування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді)

(зазначити дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться _не заплановані_________

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої 
діяльності

Управління розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької ОВА, 

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та кон-

тактна особа)
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 

29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@
vin.gov.ua

Контактна особа: Начальник управ-
ління Зонова Марія Володимирівна

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження 

і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Управління розвитку територій та 
інфраструктури Вінницької ОВА, 

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та кон-

тактна особа)
21021, м. Вінниця, вул. В. Порика, 

29, тел. (0432) 43-74-08 E-mail: uprter@
vin.gov.ua

Контактна особа: Начальник управ-
ління Зонова Марія Володимирівна

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 384 аркушах.

____________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на 

розгляд громадськості)
______________________________ 

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними:

Приміщення ПрАТ «Вінницька 
кондитерська фабрика», вул. Батозька, 
2К, м. Вінниця, Вінницької області, 
у будні з 9:00 до 16:00, з 01.02.2023 р,

контактна особа – Тимоня Андрій 
Володимирович, тел. +380956036424.

Приміщення Вінницької міської 
ради, вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 
Вінницької області

тел. (0432) 65-55-05,у будні з 9:00 
до 16:00, з 01.02.2023 р,

 (найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з докумен-
тами, контактна особа)

ОгОлОШеННЯ ПрО ПОЧАтОК грОМАДсьКОгО ОБгОВОреННЯ ЗВітУ З ОЦіНКи ВПлиВУ НА ДОВКіллЯ

516432

Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 

генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)
______________20228319903_____________

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності) (автоматич-
но генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)

реКлАМА

обов’язки належним чином. Іг-
норують, ізолюють, ображають, 
психологічно тиснуть.

Норма закону передбачає, що 
цькування може бути з боку ке-
рівника до підлеглого, праців-
ника до працівника (за посадою 
вони можуть бути рівнозначни-
ми), від колективу до якогось 
конкретного працівника. 

Невдалі жарти також можуть-
бути мобінгом, якщо вони по-
вторюються систематично щодо 

одного працівника і з боку одно-
го і того ж колеги Систематич-
ність — за законодавством, це 
два і більше разів. 

Є два шляхи вирішення про-
блеми. Це може бути звернення 
до суду, або до контролюючого 
органу, Держпраці. 

Якщо працівник хоче себе 
захищати, йому треба збирати 
докази. Це може бути фактично 
записана розмова. Це може бути 
наказ про преміювання, в якому 
чітко зазначено, що один праців-

лАрисА олійниК, 
RIA, (068)0060772

Україна долу-
чилася до низки 
є в р о п е й с ь к и х 
країн, у яких мо-

бінг заборонений на законодав-
чому рівні. Із 1 грудня 2022 року 
за системні цькування чи при-
ниження на роботі кривдники 
мають нести адміністративну 
відповідальність у вигляді:
 штрафу від 1700 до 2550 грн 

або від 20 до 40 годин громад-
ських робіт;
 штрафу від 3400 до 5100 грн 

або від 40 до 60 годин громад-
ських робіт за повторне пору-
шення протягом року або якщо 
цькування велося групою осіб.

Закон зобов’язує роботодавця 
вживати заходів для забезпечен-
ня безпеки і захисту фізичного 
та психічного здоров’я праців-
ників, здійснювати профілактику 
ризиків та напруги на робочому 
місці, провадити інформаційні 
заходи із запобігання та протидії 
мобінгу (цькуванню).

Як проявляється мобінг? Це 
може бути обмеження в оплаті 
праці: наприклад, керівник ви-
рішив зменшити преміювання 
одного працівника без конкрет-
них причин, без врахування про-
дуктивності працівника. Мобін-
гом визнається той факт, коли 
працівник за своєю посадою 
повинен бути на відповідних 
нарадах, а його не запрошують, 
не дають виконувати свої трудові 

ник має 20% премії, третій має 
30%, а четвертий 50 чи 100% без 
належних обґрунтувань.

За словами адвоката Ярослава 
Мартинюка, ще не було випад-
ків, щоб люди зверталися через 
цькування на роботі.

— Ні в моїй практиці, ні 
в практиці моїх колег не було 
випадків, щоб люди зверталися 
до суду через мобінг, — говорить 
адвокат. — По-перше, потрібні 
докази цькування на роботі. На-
вряд чи у суді буде досить про-
слухати аудіозапис конфлікту, на-

приклад, керівника з підлеглим. 
Попросять свідчити колег проти 
шефа, а чи вони захочуть? Ну і, 
мабуть, основна причина, з якої 
певний період часу люди не звер-
татимуться до правозахисників 
через мобінг — попри конфлік-
ти на роботі, під час військово-
го стану кожен робітник нама-
гатиметься не втратити роботу і 
зарплату. Потрібен не один рік, 
щоб прийшло розуміння того, 
що робітник на законодавчому 
рівні захищений, а начальник має 
тримати себе в руках.

роботодавців каратимуть 
За цькування підлеглиХ 
мобінг  Українців почнуть карати 
за мобінг на роботі. Верховна рада 
проголосувала за законопроєкт, 
який передбачає адміністративну 
відповідальність за цькування робітників 
на робочому місці і штраф до 5100 грн. 
Як захистити себе та свої права, і чи 
звертаються зі скаргами на мобінг 
вінничани — запитали в адвоката

«Потрібен не один 
рік, щоб прийшло 
розуміння того, 
що робітник на 
законодавчому рівні 
захищений»

роботодавці полюбляють скаржитися на низьку 
ефективність праці співробітників. Але іноді самі 
не спроможні адекватно організувати трудовий процес 
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юрій голяК (спортивна аКроБатиКа)
Гідно замінив батька Леоніда Голяка на по-

саді старшого тренера національної збірної. Під 
його керівництвом пара вінницьких акробатів 
(Данило Стецюк і Богдан Пограничний) виграла 
Всесвітні ігри.

сергій КуЧерявий (лижні гонКи)
У березні вся Україна раділа перемогам ві-

нницьких паралімпійців-лижників Ірини Буй, 
Григорія Вовчинського і Олександра Казіка 
на Паралімпіаді. Тренером і водночас гайдом 
(тобто супроводжуючим незрячого спортсмена 
Олександра Казіка) був Сергій Кучерявий із Бару.

ваДим моХниК (пауерліФтинг)
Директор обласної спортшколи «Колос» вод-

ночас очолює обласну федерацію пауерліфтерів 
і є тренером багаторазового чемпіона світу і Єв-
ропи, 14-разового рекордсмена планети Івана 
Чупринка. Той минулого року знову підкорив 
чергові світові вершини.

олег остапенКо (ФутБол)
На початку широкомасштабного вторгнення 

РФ вінницька «Нива» перебувала на навчально-
тренувальних зборах у Туреччині. Тоді більша 
частина гравців не повернулася в Україну: вони 
підписали контракти із закордонними клубами.

Новому головному тренеру «Ниви» довелося 
створювати колектив другої ліги фактично «із нуля». Олег Остапен-
ко впорався із завданням: після першої половини сезону «Нива» 
йде на четвертій позиції в групі, веде боротьбу за призову трійку і 
підвищення в класі.

юлія яКушева (волейБол)
Головний тренер жіночої волейбольної коман-

ди «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ». Вона 
наразі лідирує у суперлізі чемпіонату України 
і нещодавно посіла друге місце у Кубку ліги. 
Такого найвищого рівня жіночого волейболу 
у Вінниці фактично ніколи не було.

спорт

ЄВгеНіЙ миХайлів, RIA, (098)8591459

У СК «Нокаут» відгомонів 
чемпіонат області з футзалу се-
ред юнаків 2009 р. н. У змаган-
нях взяли участь десять команд 
із різних куточків Вінниччини. 
Їх спільно організували обласні 
Асоціації футболу і футзалу.

Спочатку пройшли групові ета-
пи змагання. Найкращі команди 
двох груп боролися за медалі. За-
галом відбулося 22 матчі.

— Всі поєдинки були напруже-
ними, ніхто не хотів поступатися. 
Тому турнір пройшов у цікавій 
боротьбі, — сказав голова Асоці-
ації футзалу області Юрій Мак-
сименко.

У бронзовому «фіналі» супер-
ником команди Могилів-Поділь-
ської ДЮСШ були футзалісти 
Хмільницької спортшколи. Опо-
ненти провели зустріч обережно, 
адже ціна помилки була дуже 
високою. Основний час матчу 
закінчився з рахунком 0:0. Далі 
була «футбольна лотерея» — се-
рія пенальті! Два чудових сейви 

воротаря Могилів-Подільського 
Андрія Тимощука принесли його 
команді перемогу 5:4 та бронзові 
нагороди.

— Дякую організаторам за те, 
що влаштували спортивне свято. 
Під час війни це розрада для ді-
тей. Ми привезли гравців 2010–
2011 р. н., а одного футзаліста на-
віть 2013 р. н. Для них це був етап 
підготовки до чемпіонату області 
серед однолітків. Не дуже розрахо-
вували, що будемо третіми. Брон-
зою задоволені, — сказав тренер 
команди спортшколи Могилева-
Подільського Євгеній Шпаркий.

Срібло здобула команда ФК 
«Війтівка» (Бершадська громада). 
Вона у фіналі із рахунком 0:1 по-
ступилася юнакам Шаргородської 
КДЮСШ. Шаргородці виграли 
майже всі свої матчі на турнірі, 
лише зіграли унічию із могилів-
чанами.

— Нещодавно ми виграли 
чемпіонат області серед юнаків 
2012 р. н., який відбувся у Неми-
рові. Тепер знову доказали, що 
на Шаргородщині футбол і фут-

шаргородці знову перемогли

на останній 
секунді
 У центральному поєдин-

ку шостого туру чемпіонату 
області з футзалу (вища ліга) 
зустрічалися команди-лідери, 
які ще не знали очкових втрат. 
Зокрема, вінницькі колективи 
«ЯСКО» і «Нива-2». Основу 
нивівської команди складали 
гравці професіонального клубу 
другої ліги з великого футбо-
лу. Але і в «ЯСКО» не бра-
кує футзалістів, які пограли 
на такому ж високому рівні 
майстрів.

На старті ініціативою за-
володіли гравці «ЯСКО». Це 
вже на другій хвилині призвело 
до забитого голу; відзначився 
Андрій Заводян. Ще до пере-
рви «Нива-2» зусиллями Олек-
сандра Євтіхова спромоглася 
вирівняти становище. Далі 
профі вийшли вперед.

На фініші поєдинку «ЯСКО» 
змінив тактику. Воротар Вла-
дислав Степанюк почав грати 
польового футзаліста. Цим 
швидко скористалися «нивів-
ці». Віталій Кольцов за три 
хвилини до фінішу вразив 
порожні ворота — 4:2.

Відрив зменшив граючий 
у полі воротар Владислав 
Степанюк. А за дві секунди 
до фінішу біля воріт «Ниви» 
було призначено штрафний 
удар, який вдалося реалізува-
ти Юрію Онищуку. Отже, 4:4, 
перша нічия «ЯСКО» у сезоні 
і другий «мир» «Ниви-2».

Звитяга 
хокейних 
«патріотів»
 У Вінниці фінішував Все-

український турнір із хокею з 
шайбою «Ice Storm». Змагалися 
діти 2013–2014 р. н.

Золото здобув вінницький 
«Патріот». На його рахунку 
шість перемог і нічия. За два 
дні «патріотівці» провели 
53 шайби. Разом із віннича-
нами трійку призерів склали 
«Сокіл» (Київ) і «Шершні» 
(Богуслав).

КОрОтКОдесять кращиХ тренерів 
вінниччини 2022 року
рейтинг RIA  Відзначаємо 
досягнення тренерів на міжнародній 
арені та всеукраїнському рівні. 
Як в індивідуальних, так і в командних 
видах спорту

важа Даіаурі (сумо)
Торік відбулися Всесвітні ігри з неолімпій-

ських видів спорту. Це престижний аналог Олім-
піади (лише з неолімпійських видів спорту), 
що відбувається раз у чотири роки. Важа Даі-
аурі-молодший, якого підготував його батько, 
виграв ці змагання.

сергій ЗеленсьКий (раДіоспорт)
Під його керівництвом вінницькі радіоспор-

тсмени привезли безліч нагород із чемпіонатів 
Європи і світу у різних вікових категоріях. Сам 
Сергій Зеленський був торік чемпіоном планети 
серед ветеранів. Нагадаємо, він ще у 2014 році 
став вимушеним переселенцем із Донецька і 
перебрався до Вінниці.

сергій глуЩенКо (БоКс)
Чоловіча збірна України здобула на чемпіо-

наті Європи U-22 (до 22 років) шість медалей 
та посіла друге загальнокомандне місце, про-
пустивши перед собою лише збірну Туреччини. 
Одним із творців цього успіху став старший 
тренер національної молодіжки вінничанин 
Сергій Глущенко.

Денис мустаФаєв (Кульова стрільБа)
Тренує володаря Кубка світу-2022 серед 

спортсменів із вадами опорно-рухового апа-
рату Олексія Денисюка, він вже здобув путівку 
на наступні Паралімпійські ігри.

 

павло маЗур (ХоКей на траві)
Головний тренер національної збірної України 

і найкращого клубу нашої країни «ОКС-ШВСМ 
(Вінниця). Обидві команди успішно представ-
ляли країну на міжнародній арені, тим самим 
нагадуючи європейцям про війну і необхідність 
активно допомагати нашій країні.

Випуск №3 (1239)
Популярні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У 
кожній з них по декілька варіантів розв’язку.

Задача №2945-2948

м. пархоменко (вінниця) (Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1+3.1.1.1(2)

перевірте роЗв'яЗоК:

газета RIA №3 від 18 січня 2023 року

Задача №2941
I. 1. Kb5! Ta3  2. Cd5 Ta6x;
II. 1. Kd5! Te3  2. Cb5 Te6x.

Задача №2942
I. 1. Tf8! Cg6  2. Tg8 Th7x;
II. 1. Th6! Cf7  2. Th7 Tg8x - правильні мати.

Задача №2943
I. 1. ba1:K! Tb2  2. Kb3 Ta2x;
II. 1. b1K! Cc8  2. Ka3 T:b4x.

Задача №2944
I. 1. Tg5! Tf6+  2. Kpg4 Tf4x;
II. 1. Kpe2! Te6+  2. Kpf1 Te1x.

м. пархоменко

зал перебувають на високому 
рівні. Недарма багато наших ви-
хованців грають у збірних облас-
ті, — сказав директор Шаргород-
ської ДЮСШ і тренер команди 
2009–2010 р. н. Іван Палій.

Команди-призери були нагоро-
джені кубками, грамотами, ме-

далями. А три найкращих гравці 
турніру отримали цінні подарун-
ки. У команді Могилів-Поділь-
ської ДЮСШ організатори від-
значили Олександра Борбелюка, 
у збірній Війтівки — Володими-
ра Плаксія, у Шаргородській 
ДЮСШ — Владислава Андрійця.

ЄВгеНіЙ миХайлів, RIA, (098)8591459

Газета RIA продовжує під-
бивати спортивні підсумки 
минулого року. Тепер це рей-
тинг найкращих тренерів Ві-
нниччини. У ньому враховано 
досягнення як в індивідуаль-

них, так і в командних ігро-
вих видах спорту. Безумовно, 
рейтинг є суб’єктивним, але 
все ж дає певну картину роботи 
наставників, про яку нерідко 
вболівальники забувають. Мов-
ляв, перемагає спортсмен, про-
грає — тренер.

радість чемпіонів. Шаргородці виграли майже всі свої матчі 
на турнірі, лише зіграли внічию із могилівчанами
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дорогу їздять подивитись любителі 
залізничного транспорту майже 
з усього світу, — сказав Валерій.

Що ЧеКає на туриста?
Перш за все, це старовинні ло-

комотиви, які досі діють на цій 
ділянці залізниці.

— Ми їздили за маршрутом Гай-
ворон-Бершадь-Гайворон, під па-
ровозом Гр-280. Цей паровоз вза-
галі є дуже цікавим: він дещо мен-
ший за традиційні аналоги та ще є 
складовою репарацій після Другої 
світової війни — звідки й назва Гр 
(Германська репарація). А 280 це 
його порядковий номер, — каже 
Валерій Старжинський.

По-друге, ще з рухомого складу, 
який експлуатується в Гайвороні, 
є цікавою дрезина, на якій можуть 
поїздити всі охочі.

— Вона зроблена на основі 
радянського авто преміум-класу 
ЗІМ-12. Гіди розповіли історію, 
що цей автомобіль раніше був 
таксі у Вінниці, — каже віннича-
нин. — І ще у локомотивному депо 
Гайворона також є в наявності 
діючи тепловози, моделі Ту-2, 
1950–60-х років виготовлення.

Для Гайворонської вузькоколій-
ки використовуються пасажирські 
вагони польського виробництва 
кінця 1950-х. Сюди ж передали 
вагони з дитячої залізниці Києва, 
щоб виконувати більше рейсів як 
пасажирський поїзд.

— Але, на той момент, коли ми 
були — ці вагони ще не викорис-
товувалися за призначенням, — 
сказав Старжинський.

Обов’язковим пунктом ретро-

ВАлеріЙ 
ЧуДновсьКий, RIA, 
(063)7758334

Враженнями від 
поїздки вузькоко-
лійною залізницею 

поділився з нами вінничанин Ва-
лерій Старжинський.

«приїжДжають на еКсКурсії 
Зі всього світу»

— Зараз там туристичні поїздки 
відбуваються майже кожного мі-
сяця. Наступна буде 18 лютого. І 
вже поїздки плануються на весну. 
А ми з колегами із Вінницької 
транспортної компанії їздили 
на початку листопада минулого 
року, — каже чоловік.

Щодо появи вузькоколійної 
дороги, то її історія бере свій по-
чаток у 19 сторіччі. Наразі Гайво-

ронська вузькоколійка — це най-
довша у Європі залізна дорога зі 
стандартом колії 750 міліметрів.

— Її протяжність 130 кілометрів, 
від станції Голованівськ до станції 
Рудниця із локомотивним депо 
у містечку Гайворон. Колись ця 
вузькоколійна дорога йшла з Гай-
ворона й до Вінниці. Але у дру-
гій половині минулого сторіччя її 
перешили на звичайний стандарт 
колії 1520 міліметрів, — розповів 
Валерій Старжинський.

Її роботу відновили наприкін-
ці 2021 року. Окрім ретро-турів, 
цією залізною дорогою перевозять 
і звичайних пасажирів.

— Нею охоче користуються 
мешканці й Вінницької, і Кіро-
воградської областей. Але першо-
причиною її відновлення, на мою 
думку, є якраз туристична скла-
дова: на найдовшу вузькоколійну 

туру є фотостопи: поїзд висаджує 
пасажирів, аби ті змогли відзняти 
фото та відео, як він проїжджає 
перегони.

швиДКість — не Більше 
35 Кілометрів на гоДину

Питаємо, чим вузькоколійка 
відрізняється від традиційної для 
українців залізної дороги?

— Це взагалі дві різні речі. 
Вузька колія не дає можливос-
ті розвивати великі швидкості. 
Тобто, максимальна швидкість, 
за якою рухається вузькоколій-
ний потяг, це десь до 30–35 кі-
лометрів на годину, — відповів 
Валерій Старжинський. — Але 
в цьому є якась своя атмосфера: 
можна добре роздивитись краєви-
ди навкруги. У листопаді, коли ми 
прямували ретро-туром до Бер-
шаді, насолоджувались виглядом 
осіннього лісу та навколишньої 
природи. На зупинках пригощали 
гарячими напоями та їжею, слу-
хали виступ місцевого ансамблю 
народної творчості.

Крім того, під час поїздки екс-
курсантів супроводжують профе-
сійні гіди, які розповідають про 
історію вузькоколійки, історії 
залізничних об’єктів на цьому 
напрямку — про минуле станції 
Гайворон, про залізничний вузь-
коколійний міст через річку Пів-
денний Буг, про діючий семафор 
та багато іншого.

— На станції Бершадь дозво-
ляють залізти в кабіну тепловоза, 
паровоза. Роздивитись, як там все 
влаштовано. Для себе я знайшов 
там ще одну цікаву особливість: 
на станції Бершадь на рейках є 
маркування з роком виробни-
цтва — їх виготовили у 1889 році, 
й досі їх експлуатують, — гово-
рить Валерій Старжинський. — 
На станції Гайворон проводять 
екскурсію в локомотивному депо. 
Зокрема, там є пам’ятник най-
старшому паровозу в Україні — це 
модель МТ-202, який випустили 
у 1895 році. Біля вокзалу є ра-
ритетні водонапірні вежі, які об-
слуговували паровози.

подорож у минуле 
гайворонським експресом
вперед за враженнями  Найдовша 
вузькоколійна залізна дорога в Європі 
з’єднує Вінницьку та Кіровоградську 
області. Крім свого цільового 
призначення — перевезення пасажирів — 
цією вузькоколійкою періодично 
проводять ретро-тури, під час яких 
можна дізнатися історію гайворонського 
експреса, роздивитись рухомий склад. і 
ще дозволяють сісти у кабіну старовинних 
поїздів та унікальної дрезини

Цікавою є й дрезина 
в гайвороні.  
Вона зроблена 
на базі радянського 
авто преміум-класу 
зім-12

Наступна туристична поїздка «гай-
воронським експресом» плануєть-
ся на 18 лютого. Зареєструватись 
на неї можна буде у тематичній 
спільноті на facebook «гайворон-
ська вузькоколійка» (surl.li/elsbt)

«реєстрацію та продаж квитків 
буде відкрито за два тижні до по-
їздки», — повідомив керівник на-
прямку вузькоколійних залізниць 
та ретро-техніки Олег Заблудов-
ський.

як потрапити на екскурсію

ретро-паровоз гр-280 на перегоні між станціями Бершадь 
та гайворон. гіди розповідають, що цей локомотив був 
переданий як німецька репарація після Другої світової війни

маНдри
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кривається неймовірний краєвид 
на Дністер. А околиці славляться 
джерелами цілющої води.

Буша
Це історико-культурний запо-

відник, площею 6,68 га. На тери-
торії заповідника є близько десяти 
пам’яток археології, датованих IV 
тис. до н. е. — VIIVII ст. н. е. Най-
відомішою пам’яткою Буші є за-
лишки висіченого в скелі храму з 
унікальним художнім рельєфом. 
Відкрита пам’ятка в 1824 р. міс-
цевим шляхтичем Ромуальдом 
Остоя-Овсяним, про що свідчить 
напис на самому рельєфі.

Буша славна також пам’яткою 
природи загальнодержавного зна-
чення «Гайдамацький яр» загаль-
ною площею 96 га.

муЗей-саДиБа миКоли 
леонтовиЧа

У Тульчині знаходиться музей-
квартира Леонтовича.

«Перебуваючи в помешкан-
ні Миколи Леонтовича, можна 
відчути атмосферу домашнього 
затишку, в якій народжувала-
ся музика. Кожна з особистих 
речей композитора (камертон, 
диригентська паличка, робочий 
стіл) може здатися інструментом 
чарівника. Цікавинкою музею є 
подарунки для вчителя від учнів 
та випускників жіночого єпар-
хіального училища», — читаємо 
на сайті музею.

вороновицьКий палац
Це визначна історична і ар-

хітектурна пам’ятка садибної 
архітектури на теренах України 
доби класицизму. Вороновицький 
палац споруджено у 1770-х роках. 
Зараз там розташований Вороно-
вицький музей історії авіації та 
космонавтики.

ставКа «вервольФ»
У часи Другої світової війни 

за 8 км на північ від Вінниці по-
будували один із головних штабів 
Гітлера — ставку «Вервольф». За-
раз це «Історико-меморіальний 
комплекс пам’яті жертв фашиз-
му». Тут є музейний павільйон, 
що розповідає відвідувачам про 
ставку, історію окупації області 
та злочини німецько-румунських 
загарбників.

ЗамКова гора
Це найвища точка міста де за-

раз майорить найбільший прапор 
в області.

На цій ділянці археологи ви-
явили низку культурних ша-
рів. Серед них — трипільське 
поселення IV–III тис. до н. е., 
городище VIII–VII ст. до н. е., 
слов’янське поселення XIII ст.

немирівсьКе гороДиЩе
На околицях Немирова зна-

йдені рештки скіфського горо-
дища VII ст. до н. е. — одного з 
найбільших в Україні.

НАтАліЯ Корпан, RIA, 
(097)1448132

«Туристична га-
лузь України пере-
живає непростий 
час. За дев’ять мі-

сяців 2022 року надходження 
до держбюджету від тургалузі 
скоротилися майже на 34% в по-
рівнянні з аналогічним періодом 
2021 року», — сказала в одному з 
інтерв’ю очільниця Державного 
агентства розвитку туризму Укра-
їни Мар’яна Олеськів.

За словами заступника міського 
голови Вінниці Андрія Очеретно-
го, ця сфера — значна частина 
економіки та рушій життя нашого 
міста. Тож у Вінниці в цьому році 
проводили понад сотню екскурсій 
і активно знайомили переселенців 
із нашим містом.

«Якщо раніше Місто ідей по-
зиціювалося як місто з ідеями 
на вікенд і йшлося більше про 
індивідуальні подорожі, то зараз 
переміщення на великі відстані 
не є бажаним. Тому наше позиці-
ювання в нинішніх реаліях — гос-
тинне місто затишку для пошуку 
рівноваги», — говорить директор 
департаменту туризму міськради 
Олександр Вешелені.

Ми пропонуємо для вас добірку 
місць, які варто відвідати у Ві-
нниці та області.

європейсьКа плоЩа та 
вежа

Розпочнемо наш перелік із 
головної візитівки Вінниці — 
водонапірної вежі. Її створив 
архітектор Григорій Артинов 
на початку XX століття. Відтоді 
вежа виконувала різні функції, 
а зараз — на першому поверсі 
діє виставка «Європейська площа: 
простір (не) пам’яті», а на інших 
поверхах працює музей пам’яті 
воїнів Вінниччини. 

вінницьКі КатаКомБи
Під католицьким костелом, що 

на Соборній, існують монастир-
ські підвали з підземними ходами. 
Вони на глибині 12 метрів та такі 
широкі, що ними могли розми-
нутися два кінних екіпажі.

Сьогодні частина ходів від-
криті для відвідувачів, тож всі 
охочі мають змогу прогулятися 
атмосферними катакомбами, що 
оповиті легендами та містикою.

національний муЗей-
саДиБа миКоли пирогова

Це місце прийняло вже понад 
вісім мільйонів туристів з усьо-

го світу. У 2022 виповнилося 
75 років з часу відкриття музею 
Пирогова. Учений, хірург та пе-
дагог Микола Пирогов відомий 
у всьому світі. А у Вінниці він 
прожив понад 20 років, і вже 
понад 140 років він спочиває 
тут забальзамований у церкві-
усипальні. Окрім усипальні та 
власне будинку, де жив Пирогов, 
можна на території музею-садиби 
прогулятися парком та завітати 
у музей-аптеку.

єрусалимКа
Це квартал єврейських ремісни-

ків у центрі Вінниці, знамените 
єврейське містечкове бароко, що 
почало формуватися наприкінці 
18 століття. Зараз, гуляючи Єру-
салимкою, ви будете насолоджу-
ватися колоритом будинків, які 
щільно побудовані, та особливою 
атмосферою цього мікрорайону.

палац потоцьКиХ
Знаходиться він у Тульчині. 

Палац почали будувати 1782 року 
за проєктом французького архітек-
тора Лакруа на замовлення пред-
ставників родини Потоцьких. До 
ансамблю палацового комплексу 
тоді входили власне палац, театр 
(перебудований), манеж, стайні 
(не збереглися), турецька лазня, 
оранжереї, службові і житлові при-
міщення, два бічні флігелі.

На його території проходив що-
річний OperaFest Tulchyn (між-
народний оперний фестиваль 
просто неба).

п’ятниЧансьКий ЗамоК
У старовинному парку Вінниці 

знаходиться колишня дворянська 
садиба Грохольських. Збудований 
він у кінці 18 століття. Цю будів-
лю звели як оборонний замок-
палац. А сьогодні у колишньому 
палаці знаходиться обласний ен-
докринологічний центр. Навколо 
замку — великий парк, де можна 
спокійно прогулятися і поглянути 
на колись розкішний палац.

ляДівсьКий сКельний 
монастир

Цей монастир знаходиться 
на лівому березі Дністра. Перша 
літописна згадка про нього на-
лежить до 1159 року. Монастир 
вважається одним із найдавні-
ших в Україні. У 1013 році його 
заснував преподобний Антоній 
Печерський, коли повертався 
на батьківщину — зі святої гори 
Афон до Києва.

Монастир розташований 
на скельній терасі, тож звідти від-

«Це вали заввишки 9 м і за-
вдовжки по периметру майже 
5 км. Річка Мірка ділить городи-
ще на дві нерівні частини. Май-
же в центрі огородженої валом 
площі, на високому північному 
березі річки, є особливе внутріш-
нє укріплення — так зване за-
мчисько», — читаємо на сторінці 
Вінницького краєзнавчого музею.

шаргороД
Шаргород відомий як істори-

ко-культурний центр духовності 
та злагоди. Гуляючи містом, ви 
зустрінете чимало визначних ре-
лігійних споруд. Серед найвідомі-
ших: Комплекс споруд Микола-
ївського монастиря XVII–XVIII 
століття та Шаргородська сина-
гога, зведена ще у 1589 році.

палац роДини Фон 
меКК XIX століття

Палац родини фон Мекк зве-
дено наприкінці 60-х років ХІХ 
ст. Під час Другої світової війни 
він був зруйнований, але згодом 
відновлений. Частково зберігся 
чудовий ландшафтний парк, де 
зростає близько 45 видів дерев і 
чагарників.

муЗей-саДиБа миХайла 
КоцюБинсьКого

Він відкритий у будинку, де 
народився та жив письменник 
Михайло Коцюбинський. У цьо-
му музеї налічується близько 
дев’яти тисяч експонатів. Серед 
них: рукописи, фотодокументи, 
переклади творів письменника 
мовами багатьох народів світу, 
предмети побуту та етнографії.

поДільсьКий ЗоопарК
Наш зоопарк один із наймо-

лодших в України. У 2022 він став 
домівкою для декількох тварин-
переселенців, та загалом налічує 
понад 140 тварин і 120 птахів.

Окрім знайомства з тваринами, 
територія зоопарку доволі про-
стора для спокійних прогулянок. 
Це популярне місце для відпо-
чинку вінничан із дітьми.

палац вітославсьКиХ
За деякими джерелами — палац 

був побудований ще у XVII ст. 
Знаходиться він у Чернятині. Зве-
дений палац у стилі неоготики. 
За даними істориків, ще до появи 
будівлі на 30 гектарах тут з’явився 
садово-парковий ансамбль. А під 

час перевороту 1917 року палац 
був націоналізований і розграбо-
ваний. Зараз він слугує коледжем.

муЗей Данила 
ЗаБолотного

У Крижопільському районі 
розташоване село Заболотне. Тут 
народився, жив і похований ви-
датний мікробіолог і епідеміолог, 
академік Данило Заболотний. 
Нині в селі діє меморіальний му-
зей. До складу музейного комп-
лексу входять сільський будинок, 
в якому народився майбутній 
вчений, та великий сад.

БарсьКий ЗамоК
Зараз це вже руїни колишньо-

го польського оборонного зам-
ку. Фортецю зводили протягом 
1630–1647 років за проєктом 
французького інженера Ґійома 
Левассера де Боплана.

Свого часу це був один із най-
більших замків Поділля. Але 
у 1768 замок був взятий штурмом 
російськими військами, після 
цього Барський замок став за-
непадати.

палац ЩерБатової
Це пам’ятка архітектури 

в Немирові. Почали його зводити 
у стилі класицизм ще у 1894 році, 
робили це для коронного геть-
мана Юзефа Потоцького. Згодом 
Марія Щербатова, яка успадку-
вала цей палац, його перебуду-
вала. І до сьогодні збереглося її 
тодішнє планування і більшість 
деталей декору.

Нині в палаці міститься багато-
профільний санаторій. Навколо 
нього можна прогулятися у ден-
дропарку.

равлиКова Ферма
Екскурсію одразу з дегустацією 

можна замовити собі у «Равли-
ковій долині», що відкрили по-
дружжя жмеринчан. Для поціно-
вувачів гастротуризму — це саме 
те, що треба.

ЧерленКівсьКий ЗамоК
Нині Черленківський за-

мок — це руїна історичної обо-
ронної споруди, яка була зведена 
у 16 столітті. Те, що залишилося 
від замку, це руїни двох веж, які 
височіють над річкою. Існують 
легенди про чималі підземні ходи 
із замчиська попід Південний Буг 
і до Вінниці.

туристичні 23 місця вінниччини, 
які варто відвідати у 2023 році
визначні місця  туризм — це одна 
з галузей, яка з очевидних причин 
найбільше постраждала в час великої 
війни. Однак всупереч війні туризм 
в Україні нікуди не подівся, просто тепер 
більшість людей бажають короткого 
перезавантаження. Вінниччина — це 
край, який має чим вражати. Ми зібрали 
у добірку 23 місцини у Вінниці та 
області, відвідини яких ви можете собі 
запланувати на цей рік

у вінниці в 2022 
році провели понад 
сотню екскурсій і 
активно знайомили 
переселенців із нашим 
містом

село лядова розташоване біля великого каньйону Дністра. 
там понад тисячу років існує лядівський скельний монастир, 
який є популярним місцем серед туристів з усієї України



22 RIA, Середа, 25 січня 2023
герої тилу

ВіКтОр сКрипниК, RIA, 
(067)1079091

Про те ,  що 
«Смерека» заспі-
вала на мільйон 
гривень, розпові-

ла RIA волонтер Ольга Царьова. 
Вона очолює благодійний фонд 
«Піщанські люди». Саме на ра-
хунок цього фонду музиканти 
переказували кошти. Робили це 
після кожного концерту.

Що це за музичний колектив? 
Як він створювався, хто його учас-
ники — про це і не тільки жур-
наліст дізнався від його керівника 
Олександра Мізерія.

БрелоК З піДБитого 
рашистсьКого літаКа

Мільйон гривень музиканти 
«Смереки» зібрали за майже сім 
місяців. За цей час вони виступали 
не тільки у нашій області. Їх слуха-
ли в Одесі, Києві й області, зокре-
ма, у постраждалому від окупантів 
Ірпені, Житомирській, Черкаській 
областях. Але найчастіше їздили 
по містах і селах рідного краю.

Сценою для них є площі, місця 
біля ринків, вокзали, а ще вони 
колядували і щедрували під час 
Різдвяних свят.

Бувало, поліцейські забороняли 
співати. Такі випадки мали міс-
це у Києві. Тоді вони переходили 
в інше місце і продовжували ро-
бити свою справу.

Перед поїздкою інформують 
у соціальних мережах, де саме 
виступатимуть. З деяких міст їхні 
друзі організовують пряму тран-
сляцію виступів у Фейсбуці.

— У них є листок, де записано, 
в якому місті чи селі люди зби-
раються на базари, — розповідає 
Ольга Царьова. — Саме в такі дні 
вони приїздять туди. В дорогу ви-
рушають на власному транспор-
ті. Про зароблені кошти звітують 
на фейсбук-сторінці керівника 
колективу. Те саме робимо ми — 
виставляємо звіт, кошти «Сме-
реки» виділяємо у звіті окремо. 
Коли люди бачать таку звітність, 
це викликає більше довіри і до му-
зикантів, і до нас, волонтерів.

У той день пані Ольга побачила, 

що до цифри у мільйон у «Смере-
ки» залишилася сума у 13 тисяч 
гривень. Вона запитала в Олек-
сандра Мізерія, куди планують 
чергову поїздку? Так дізналася, 
що музиканти їдуть до Шаргорода.

— Ми розуміли, що виступ 
у Шаргороді буде особливий, — 
каже співрозмовниця. — Перед-
бачали, що вони зберуть суму, 
якої не вистачає до одного міль-
йона гривень. Схоже, музиканти 
неспроста поїхали саме 19 січня. 
Адже це був день народження ке-
рівника їхнього колективу. Гар-
ний вийшов подарунок — «Сме-
река» прозвітувала про мільйон 
гривень для ЗСУ!

Як каже Олена Царьова, волон-
тери їхньої організації теж при-
вітали іменинника. Він отримав 
від них брелок з рашистського 
літака, підбитого нашими військо-
вими. Окрім того, Олександру та 

учасникам гурту вручили подяки 
за підписами їхніх шанувальників. 
Обійшли земляків — і ті із задово-
ленням залишили свої автографи 
на подяках музикантам.

ЧашКа З логотипом і 
троянДа

Артисти виконують переважно 
сучасні патріотичні пісні. Під час 
виступу у Києві звернули увагу, 
що серед присутніх був хлопець 
у військовому однострої.

Одна з учасниць колективу, ве-
дуча програм Наталія Іллінська, 
виконує монологи у проміжку між 
піснями.

Тексти настільки хвилюючі, 
що їх неможливо слухати без 
сліз. У них — про жахіття війни, 
про полеглих на полі бою з росій-
ськими окупантами, про те, як їх 
навколішки зустрічають, оплаку-
ють рідні і діти. Звучать слова про 
підлий напад на нашу землю, про 

гурт «смерека» невеликий, а за-
робив для армії мільйон гривень! 
такий колектив, без сумніву, за-
слуговує на визнання. Звертаємо 
на це увагу департаменту культури 
обласної військової адміністрації.
У колективі професійні музикан-
ти. Упродовж 20-ти років вони 
сповна проявили свою майстер-
ність, здобули популярність серед 
глядачів. Коли ворог прийшов 
на нашу землю, їхні труби згур-
тували людей. Мільйон для армії, 
це суттєвий внесок у майбутню 

Перемогу!
До речі, на цьому «смерека» 
не зупинилася. Вони продовжують 
виступи. 22 січня, у День собор-
ності, їхні пісні слухали у гайсині.
Підтримати музикантів можна пе-
реказом коштів на рахунок Благо-
дійного фонду «Піщанські люди»:
Ат  К Б  « П р и в а т Б а н к » 
U A 6 4 3 0 5 2 9 9 0 0 0 0 0 
26006016107347,
Код 45095773,
Найменування отримувача — БО 
БФ Піщанські люди

Заслуговують на визнання

жорстокість ворогів, які відібра-
ли дитинство у дітей, а спокійну 
старість у батьків…

Тоді, у Києві, сльози виступили 
не тільки у декого з цивільних. Їх 
витер молодий військовий, який 
був серед них.

Як розповіла пані Ольга, хтось 
із волонтерів підійшов до нього 
і подарував чашку з логотипом 
ансамблю. Розчулений захисник 
після того відійшов від глядачів.

Через деякий час знову з’явився. 
У руках тримав пишну троянду. 
Коли музиканти закінчили ви-
конувати пісню, підійшов до них 
ближче і подарував волонтерці.

на Що витратили Кошти
Зароблені «Смерекою» гроші 

благодійний фонд «Піщанські 
люди» витратив на придбання 
15 автомобілів, понад 20 тепловізо-
рів. За них купили декілька копте-
рів, ноутбуки, планшети, зимовий 
одяг та деякі інші необхідні речі.

Як пояснила керівниця фонду, 
про витрачені кошти постійно зві-
тують.

До речі, волонтери фонду також 
організовують благодійні акції. 
Завдяки їм вдалося зібрати при-
близно 500 тисяч гривень.

— Наш фонд вирішив надава-
ти допомогу переважно землякам, 
мобілізованим чи добровольцям, 
які нині на фронті, — говорить 
пані Ольга. — Про це повідомили 
на сторінці фонду, про це я роз-
повіла у себе у Фейсбуці. Люди 
звертаються — ми допомагаємо.

Ольга Царьова місцева. Піщанка 
її мала батьківщина. Вищу освіту 
здобула в Одесі, вона магістр з 
міжнародного права. Побувала 
у багатьох країнах світу. Завдя-
ки чоловіку «айтішнику», який 
по роботі переїжджав з однієї 
країни в іншу. З початком війни 
повернулися додому і поринула 
у справу волонтерства.

Під час однієї з акцій познайо-
милася зі «смеречанами». Відтоді 
працюють в одній упряжці.

приїХав іЗ Фронту, Замість 
ЗБрої вЗяв труБу

Гурт «Смерека» сформувався 
ще задовго до того, як отримав 
таку назву.

Всі його учасники з одного села 

Дмитрашківка Піщанської грома-
ди. Як каже нинішній керівник 
колективу Олександр Мізерій, «ми 
всі разом росли і разом ходили 
у музичну школу».

Викладачем працював його 
батько — Анатолій Мізерій.

— Тато усіх нас настільки за-
цікавив музикою, що після за-
кінчення школи ми пішли про-
довжувати здобувати музичну 
освіту, — каже співрозмовник.

Олександр вступив у Київське 
музичне училище імені Глієра, 
опановував духові інструменти, 
нині грає на тромбоні. Далі вищу 
освіту здобув в університеті куль-
тури.

На трубі грає Сергій Муляр, він 
навчався в Тульчинському учи-
лищі культури. Цей навчальний 
заклад закінчив також гітарист 
Юрій Луньов.

Час їхнього навчання при-
пав на середину 90-х. Роки були 
непрості. Щоб заробити грошей, 
Олександр кликав своїх дру-
зів до Києва. Вони приїжджали 
на вихідні і давали вуличні кон-
церти. Грали на весіллях. Їх за-
прошували на інші заходи для 
музичного супроводу.

У 2002-му офіційно зареєстру-
вали колектив.

До речі, «Смерека» частково є 
сімейним ансамблем. Батько ке-
рівника музикантів пан Анатолій 
теж виступає зі своїми колишні-
ми учнями. Нині грає на баяні. 
На трубі йому уже складніше. 
Щоправда, виїжджає не на всі 
концерти. Значно частіше це ро-
бить син керівника колективу — 
Микола. Хлопець навчається 
в Національній музичній академії 
імені Чайковського у Києві. При 
кожній нагоді поспішає зі столиці 
додому. Під час канікул не про-
пустив жодного виступу.

Один з учасників гурту, Сер-
гій Муляр, захищає країну. Нині 
він приїхав у коротку відпустку. 
Замість відпочинку став в інший 
стрій, долучився до гурту.

«Символічно, що жирну крап-
ку в нашому проєкті мільйон для 
ЗСУ, нам допоміг поставити Сер-
гій Муляр! — написав у Фейсбуці 
Олександр Мізерій. — Ми це змо-
гли! За 86 концертів понад мільйон 
гривень. Гордість за колектив».

Заспівали на мільйон і 
всі кошти передали Зсу
допомога армії  сільські музиканти 
з гурту «смерека» Піщанської громади 
зібрали один мільйон гривень. Останні 
13 тисяч додали до круглої суми під час 
86 концерту. сталося це під час виступу 
у Шаргороді

Сценою для «Смереки» 
є площі, місця біля 
ринків, вокзали, а ще 
вони колядували і 
щедрували під час 
Різдвяних свят

один із учасників гурту, сергій муляр, захищає країну. 
Нині він приїхав у коротку відпустку. Замість відпочинку став 
в інший стрій, долучився до гурту

школа 
волонтерства
 У Донецькому обласному 
дитячо-молодіжному центрі, 
що переїхав до Вінниці, стар-
тує проєкт «Школа волонтер-
ства: Технологія добра» для 
молоді віком від 14 до 18 років.
Проєкт передбачає серію 
тренінгів щодо опановуван-
ня основними знаннями та 
вміннями, необхідними для 
здійснення волонтерської ді-
яльності. Після завершення 
навчання кожен зможе ство-
рити та реалізувати власний 
соціальний проєкт і бути час-
тиною волонтерського кор-
пусу Донецького обласного 
дитячо-молодіжного центру.
Під час тренінгу учасники та 
учасниці дізнаються:
 якими якостями володіє 
волонтер;
 специфіку та ефективні 
шляхи роботи у волонтер-
ській команді;
 особливості та напрями со-
ціальної роботи;
 основи надання домедичної 
допомоги;
 базу проєктного та тайм-
менеджменту.
Набір групи триває до 28 січ-
ня. Із 31 січня розпочина-
ються заняття. Вони від-
буватимуться двічі на тиж-
день: у вівторок і суботу з 
17.00 до 19.00 — за адресою: 
Вінниця, вул. Соборна, 72.
Зареєструватися можна за по-
силанням http://surl.li/ekqbh. 
За додатковими питаннями 
можна звертатися за теле-
фоном (067)2916929 (Олена).

продав 
авто заради 
побратимів
 Сергій до мобілізації про-
живав у селі Гибалівка Шар-
городської громади. Служить 
у 59-й окремій механізованій 
бригаді ЗСУ.
— Їхньому підрозділу потріб-
ні «колеса», — розповів друг 
воїна Максим. — Збирати 
гроші нині складніше, ніж 
це було раніше. Тому Сергій 
вирішив звернутися до най-
ближчих йому людей — рід-
них, найкращих друзів.
Щоб більше зацікавити з до-
помогою, подав особистий 
приклад. У нього був власний 
автомобіль. Щоправда, для 
виконання завдань на фронті 
така техніка не годиться.
Сергій попросив знайти по-
купця на його машину, про-
дав її, а виручені гроші додав 
до зібраної суми на придбан-
ня іншого автомобіля. Вій-
ськовий приїздив додому, аби 
забрати авто і повернутися 
ним у свій підрозділ.
Повертався із завантаженим 
багажником і салоном. До-
помогу зібрали волонтерські 
центри. Зокрема, ГО «Шар-
город оперативний» передала 
військовим медпрепарати та 
засоби гігієни, окопні свічки, 
інші необхідні речі. Термобі-
лизну та інші речі військові 
отримали від волонтерського 
центру протоієрея Ваврика. 
Термобілизну придбала Шар-
городська міськрада.

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

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)

Наш веселий колобок
Казка-комедія. 28.01, поч. об 11.00 та 13.00
Мишка та рожева стрічка
Казка-гра. 29.01, поч. об 11.00 та 13.00

Екскурсія
Підземеллями та катакомбами храму 
діви Марії ангельської 
Екскурсії Вінницькими підземеллями розпочали 
проводити ще у 2016 році. У вересні 2016 року 
місцеві брати капуцини у Вінниці відсвяткували 270 
річницю прибуття братів до нашого міста. 
На честь свята всі бажаючі могли переглянути 
фільм про монастир, послухали орган, а отець 
Костянтин Морозов презентував своє історичне 
дослідження «І він буде вам свідком». Архітектор та 
краєзнавець Євген Совінський підготував до свята 
модель монастиря.
Найбільш наполегливі змогли у той день пройтись 
екскурсією по спорудах та підземеллях монастиря. 
Відтоді екскурсії стали постійними, а всі секрети 
з життя обителі розповідає знаний вінницький іс-
торик Олександр Федоришен. 
Тривалість екскурсії: трохи більше години.
Вартість квитків: 50 грн - дорослий, 40 грн - сту-
дентський, 30 грн - учнівський.
Формат екскурсії - благодійний.
Відвідини цього маршруту - ваша пожертва на про-
цес подальшої реставрації, дослідження катакомб 
та повернення минулої величі історичній пам’ятці.
Записатись на екскурсію можна за телефонами: 
(063)1003325, (068)6415996.
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вавілон
Драма. 25.01, поч. о 9.00, 10.50, 12.40, 14.30, 
16.20, 20.00
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050

Бюро знахідок
Трилер. 25.01, поч. о 10.10, 14.30, 21.30
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
Пригоди Тедді
Сімейний. 25.01, поч. о 9.40, 15.40
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
Чоловік на ім’я отто
Комедія. 25.01, поч. о 12.20, 16.50, 21.20
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
М3 гаН
Трилер. 25.01, поч. о 21.10, 21.40
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
операція «Фортуна»: мистецтво 
перемоги
Екшн. 25.01, поч. о 10.10, 12.10, 16.40, 19.00, 21.50
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
Щедрик
Історична драма. 25.01, поч. о 14.50, 19.20
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
дивовижний Моріс
Анімація. 25.01, поч. об 11.30
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
аргонатси: нова легенда
Анімація. 25.01, поч. о 14.50, 19.20
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 25.01, поч. о 10.00, 12.10, 13.30, 14.20, 
16.30,18.40
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050
аватар: шлях води
Фентезі
25.01, поч. о 12.30, 16.10, 17.30, 18.10, 19.50
З 26.01 довідка за тел. (096)00035050

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

дивовижний Моріс
Анімація. 25.01, поч. об 11.30, 13.10
вавілон
Драма. 25.01, поч. о 18.10
Пригоди Тедді
Пригоди. 25.01, поч. о 10.00, 14.40
26.01–1.02, поч. о 14.00
Щедрик
Історична драма. 25.01–1.02, поч. о 16.00
Нестримне весілля
Комедія. 26.01–1.02, поч. о 18.00
аргонатси: нова легенда
Анімація. 26.01–1.02, поч. о 10.00, 12.00

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

вавілон
Драма. 25.01, поч. о 12.15, 15.50, 19.30
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
аргонатси: нова легенда
Анімація. 25.01, поч. о 10.05, 14.40, 16.05
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
Щедрик
Історична драма. 25.01, поч. о 13.50
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
операція «Фортуна»: мистецтво перемоги
Екшн. 25.01, поч. о 12.05, 17.50, 19.40
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
М3 гаН
Трилер. 25.01, поч. о 20.45
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
аватар: шлях води
Фентезі. 25.01, поч. о 10.00, 11.00, 11.15, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.00, 17.15, 18.00, 18.20, 18.40
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 25.01, поч. об 11.50
З 26.01 довідка за тел. 0800308111
дивовижний Моріс
Анімація. 25.01, поч. о 10.15, 12.50
З 26.01 довідка за тел. 0800308111

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

кіно

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 поба-
чила рекламу про те, що ідеального чоловіка можна 
тільки виростити... Навіть в домашніх умовах! Ви-
става здивує всіх неочікуваним 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 неокласичний 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 насо-
лоджуватись дивовижними гармоніями, які часто 
асоціюють із «бальзамом для душі». Єгор Грушин 
проживає кожну ноту із витонченим смаком, лег-
кістю та щирістю! Його чаруючу і надихаючу музику 
часто називають саундтрековою. Вона дарує дійсно 
незабутні емоції! 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.

комедія «Боїнг-Боїнг» з 
ольгою Сумською
Іскрометнавистава «Боїнг-
Боїнг» з улюбленимизірками: 
Ольгою Сумською, Євгеном-
Паперним, ВіталіємБорисю-
ком, ГеоргіємХостікоєвим! 

26 лютого о 18.00 у театріім. Садовськогопоринемо 
у атмосферу Франції, веселихпригод і яскравихлю-
бовнихперипетій! «Боїнг-Боїнг» — справжня легенда 
французького театру ХХ сторіччя і символ фран-
цузьких 60-х нарівні з «Шербурзькимипарасолька-
ми» і «Дівчатами з Рошфора». П’єсаувійшла до Кни-
ги рекордівГіннеса і поставлена у 60 країнахсвіту! 
Цедійсно та комедія, яку маєпобачитикожен! 
Нестримнийсміх і позитивніемоціїгарантованівсім! 
Квитки від 230 до 530 грн. Купуйте на сайтіafisha.
vn.ua та у касах у театрі, філармонії, готелі «Фран-
ція», «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, «МобіДік», 
Aladdin, Origami.
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весела родина Свинки Пеппі — дитяче 
музичне шоу
28 січня зустрічайте у Вінниці дитяче музичне шоу про 
пригоди родини свинки Пеппі.
Організатори запевняють, що весела інтерактивна 
музична вистава обов’язково сподобається дітям до-
шкільного та молодшого шкільного віку. Це яскрава, 
весела, динамічна постановка наповнена добрими 
жартами, веселими піснями, танцями та іграми 
за участю великих ляльок і маленьких глядачів.
Діти познайомляться з родиною Свинки Пеппі: мамою 
Свинкою, татом Свином, братом Джорджем, самою 
Пеппі та її друзями — кроликом Ребекою і вівцею 
Сьюзі. Вистава створена в зрозумілій і доступній для 
дітей формі. У ній розповідається про дружбу, вза-
ємодопомогу, шанобливе ставлення до старших.
Приходьте у суботу до конференц-залу федерації 
профспілок на. Хмельницьке шосе, 2 а. Початок 
о 12.00. Вартість квитків: 120–350 грн.
Дітям до чотирьох років (включно) вхід безкоштовний 
(на руках у дорослих).

відпочинок у тюбінговому парку 
Vinny Land
Тюбінг-парк Vinny Land розташовується непо-
далік с. Шкуринці. Дістатися можна марш-
руткою 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 «бу-
блику» по рівній або похилій водній, або сніжній 
поверхні. Крім цього функціонує підйомник-муль-
тиліфт. Висота снігового покриву сягає 1,5 метра. 
Рівень пресованого снігу підтримується за до-
помогою 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 го-
дини — 450 грн, Безлім — 400 грн.
У парку розваг діють акційні пропозиції:
 Святкування дня народження у Vinny Land — 
іменинник 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, со-
ціально 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 за-
гинули 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

Навчання у модельній школі tHe 
SPeCiaL model agency
Хочеш зробити свій перший крок у світ моди та кра-
си?! Ставай учнем модельної школи The Special Model 
Agency і відкрий для себе шлях у модельний бізнес!
На тебе чекає:
 сучасні методики викладання
 розвиток особистості
 модельна кар’єра
Програма навчання розрахована як для дівчат, так і 
для хлопців незалежно від віку та дозволить розкрити 
себе та свої таланти, відкрити нові можливості.
У школі діє набір на дорослі та дитячі групи.
По закінченню навчання кожен учасник отримає 
професійні фото та відео, за результатами цікавих 
тематичних фотосесій, та снепи для роботи
моделлю. А також потрапляє у нашу професійну базу 
моделей з можливістю
подальшої співпраці.
! Перше пробне заняття БЕЗКОШТОВНЕ
За детальною інформацією звертайтесь за телефо-
ном — 093 740 20 41
Наша адреса: м. Вінниця, вул. Київська 14, (ліве 
крило) 6 поверх

навчання
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***
— Прикинь! Після всіх цих 
рекомендацій по дрес-кодах, 
одягаю я, значить, на співбесіду 
суворе плаття, нижче колін, 
непомітний макіяж, мінімум 
аксесуарів, закриті туфлі-човники. 
так ця стерво-кадровичка і двох 
хвилин зі мною не говорила — 
вигнала!
— Чуєш, Вась, може ти 
не поголився?

***
В рф касирам супермаркетів 
заборонили ставити питання 
чоловікам віком від 18 до 65 років: 
Пакет нужен?

***
Купила презервативи, на пачці 
зазначено, що потрібно 
використати до 2025 року. 
Не розумію, навіщо вони так 
тиснуть на людей, до чого цей 
поспіх.

***
— Половина росії — вічна мерзота.
— Може, мерзлота?
— то інша половина.

***
Щоб збити тиск, треба збити 
ракету. А коли збиваєш дрон, 
зіб’ється і температура.

***
Допитують полонених:
— Хто кричав з окопа «росіяни 
не здаються»?
— Це я… вибачте…
— Ну і чого тоді ти здався?
— Я по мамі бурят.

***
Кажуть, десь у кремлі є кімната. 
там звучить музика, стоять стільці, 
а навколо них по колу бігають 
генерали. стільців на один менше, 
ніж генералів. Коли музика 
замовкає, генерал, що залишився 
без стільця, призначається 
командувати «спєцаперацієй».

***
— там росіяни кажуть, що 4 Бредлі 
знищили.
— У нас є Бредлі?
— Нє.
— Ну тоді і дідько з ними.
— Але ж в нас їх було 0, а тепер — 
4.
— Відчутна втрата.

***
Немає нічого стабільнішого, 
ніж моя родичка, з картинками 
на вайбер о 6 ранку на кожне 
свято.

***
Майже лисий чоловік приходить 
в аптеку і цікавиться:
— Чи маєте ви засіб зберегти 

залишки мого волосся?
— Звичайно! Подивіться на цю 
чудову коробочку!

***
— Я чув, що ти одружився?
— так!
— і як подружнє життя?
— та от, скоро наш дім наповниться 
криком.
— Ооо, круто, і хто буде? Хлопчик 
чи дівчинка?
— та ні, просто теща приїжджає!

***
В аптеці:
— Мені, будь ласка, півлітра 
спирту…
— А у вас є рецепт?
— А як же! треба додати 750 г 
кип’яченої води, дві ложечки 
цукру і настоювати тиждень 
на апельсинових шкірках.

***
Жінка вибирає в магазині палас:
— Мені потрібно що-небудь 
практичне, щоб в очі не кидалося, 
це для дитячої.
— А скільки у вас дітей?
— Шестеро…
— У такому випадку найкраще 
кімнату заасфальтувати.

***
Чоловік заходить в аптеку і запитує 
в аптекаря:
— У вас є ацетилсаліцилова 
кислота?
— Ви маєте на увазі аспірин?
— точно! Весь час забуваю це 
слово.

***
Аптекар, простягає відвідувачеві 
мікстуру і, солодко посміхаючись, 
вимовляє:
— Ось найновіший, 
найрадикальніший засіб від 
запорів.
— тоді давайте одразу щось і від 
проносу, — насторожено відповів 
клієнт.

***
— Можна з вами познайомитися?
— Не треба.
— Чому?
— Мені з вами буде нудно, а вам зі 
мною незрозуміло.
— Чому?
— тому що мені вже нудно, а вам 
вже незрозуміло.

***
Урок зоології. Вчитель:
— Як розмножуються їжаки?
Вовочка:
— Дуже, дуууже обережно…

***
— У чому різниця між батарейкою і 
твоїм дипломом?
— У батарейки є хоча б один плюс!

Анекдоти
овен 
Зірки пророкують, що 
середа буде надзвичайно 
вдалим днем: вам практич-
но не буде перешкод для 
досягнення будь-якої мети. 
тож ставте перед собою 
великі завдання.
 
телець 
Може виникнути потреба 
будувати життя заново, 
зруйнувавши те, що на-
бридло та заважає. Майбут-
нє поки що досить туманне. 
Але якщо не працювати над 
ним, воно вислизне і зали-
шить гірке розчарування.

БлиЗнюКи 
тиждень сповнений при-
ємних подій, активності, 
несподіваних зустрічей 
та сприятливих обставин. 
Ви зможете зараз просто 
звернути гори. Причому від 
вас не потрібно особливих 
зусиль. 

раК 
Зараз не зупиняйтеся на до-
сягнутому, сміливо скоріть 
чергову вершину. У четвер 
вам вдасться укласти вигід-
ну угоду, досягти компро-
місу у спірних питаннях. 
У п’ятницю у вас буде шанс 
блискуче продемонструва-
ти свої вміння та навички 
у професійній сфері.

лев 
Добре б налаштуватися 
на активне спілкування, 
виступ перед масовою 
аудиторією принесе вам 
успіх. Потім на вас навалять-
ся дрібні незначні справи. 
Другу половину тижня 
краще присвятити діловим 
переговорам, оформленню 
та підписанню паперів.

Діва 
Майже ідеальний тиждень, 
щоб зайнятися особистим 
життям, сходити на поба-
чення, запланувати спільну 
поїздку. Ну а робота багато 
уваги, на щастя, не вимага-
тиме. там все йде накатаною. 

тереЗи 
Довіра партнерам — гарна 
риса, але краще ще раз пе-
реконатися у їхній надійнос-
ті. Ваші пропозиції будуть 
почуті та схвалені началь-
ством. Кінець тижня може 
виявитися напруженим.

сКорпіон 
За бажання та зосередже-
ності на головних питаннях, 
ви можете досягти високих 
результатів та реалізувати 
все намічене. У суботу не-
запланована зустріч відкриє 
перед вами нові перспекти-
ви та горизонти.

стрілець 
Дійте не поспішаючи, на-
полегливо просуваючись 
до поставленої мети. Вам 
не варто переживати за ін-
ших, не звалюйте на плечі 
чужі турботи. 

КоЗеріг 
Зосередьтеся на роботі, 
це вам просто необхідно, 
щоб уникнути критичних 
зауважень та неприємнос-
тей. Можливо, в деяких 
питаннях ви припуститеся 
помилок, марно це запере-
чувати, треба виправити. 
 
воДолій 
Час зайнятися оновленням 
іміджу, ви повинні мати 
вигляд на всі сто. співпраця 
з партнерами з інших міст 
поступово налагоджується, 
можлива поїздка, зустріч та 
важливі домовленості. 

риБи 
Постарайтеся на початку 
тижня уникати конфліктів з 
колегами та друзями. Не по-
трібно наполягати на своєму 
на шкоду іншим. Наприкінці 
тижня вам можуть запро-
понувати цікаву роботу. 
Присвятіть облаштуванню 
свого будинку хоч би один 
день. Виявляйте щедрість, 
а не дріб’язковість.

Гороскоп
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