
Генератор Гуде, жити не дає
Як це на нас впливає та що робити?
Останнім часом ми усі живемо 
у суцільному гулі: гул війни, гул 
сирен… А ще гул генераторів, який 
сьогодні є звуком кожного міста і 
Вінниці в тому числі

Адже, незважаючи 
на відключення електроенергії, 
потрібно навчатись, працювати, 
лікувати, допомагати, відпочивати

Та іноді генератори надто гучно 
працюють та ще й смердять 
соляркою, а це заважає людям, 
що живуть поруч

Ми запитали юриста, як можна 
вплинути на власників «шумних» 
генераторів та поцікавилися 
у лікаря, чи безпечний гул 
генератора

RIA в квартиру
за 40 грн на місяць
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Як отримати 
безкоштовний протез
Внаслідок бойових дій 
сотні українців потребують 
протезування. Воно в Україні 
є безоплатним, адже витрати 
покриває держава. Розповідаємо, 
як пораненим бійцям отримати 
безоплатний протез у Вінниці

волонтера здали 
у поліцію
Хвилю коментарів викликало 
ГО «Дорожній контроль Вінниці» 
про «виключення з наших рядів» 
волонтера з позивним «Прайс». 
У його будинку поліція провела 
обшук, розпочате слідство. В чому 
звинувачують чоловіка? с.7с. 15 
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не звикайте 
до війни

Знаю, люди такі істоти, 
які можуть пристосуватись 
до будь-яких умов і досить 
непогано існувати в них, осо-
бливо, коли все те погане, 
що відбувається сьогодні, 
ніяк не розповсюджуєть-
ся на вас та ваших рідних. 
Інстинкт самозбереження 
спрацьовує на повну і ваша 
психіка починає відключати 
вас від подій, які вже майже 
рік перетворюють кожен ваш 
день у справжнє випробуван-
ня. Фото з передової більше 
не чіпляють так, як раніше, 
фото поранених, фото заги-
блих, пошук зниклих безвісти 
сприймаються як соціальна 
реклама, яка для вас, поки 
що, чи вже, не актуальна, 
тому ви пролистуєте її, зосер-
джуючи свою увагу на тому, 
що вам дійсно цікаво.

Потім стається Дніпро, 
за ним Бровари, ви знову 
випадаєте з уявного спокою, 
але ненадовго, через день або 
два, захисний механізм ва-
шої нервової системи знову 
бере контроль над вашими 
емоціями. Вам здається, що 
життя продовжується, осо-
бливо тепер, коли ви ще 
більше усвідомлюєте його 
цінність, ви розумієте, що 
прогнози на майбутнє поки 
що невтішні, тому мозок 
вказує «живи зараз і смакуй 
життя на повну» і ви, наре-
шті, знову починаєте відклю-
чатись від реальності і від-
чувати той самий спокій, але 
ще не розумієте, що він все 
так само хибний і відносний. 
І як тільки ви прокидаєтесь 
від вибухів за вікном, пси-
хіка, яка ще вчора захища-
ла від страшної реальності, 
миттєво повертає вас у неї. 
Ви знову уповаєте на Бога, 
ЗСУ та ПВО, обзвонюєте 
своїх рідних і біжете дона-
тити. Мабуть, кожен психо-
лог погодиться, що все це 
нормальна реакція психічно 
здорової людини на постій-
ний стрес, але…

…війна триває. І поки 
вам здається, що вас вона 
не стосується, у інших вона 
відбирає все. Ворог все ще 
топче нашу землю, і якщо 
його не зупинити, він добе-
реться і до вас.

Не звикайте до війни, будь 
ласка!

думкА

ми запитали вінничан чи доводилося вам коли-небудь користуватися пунктами незламності?

НовиНи

арт-кондитер, волонтерка

Ірина 
Парфьонова

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

Низка всеу-
країнських ЗМІ 
(Суспільне, ТСН, 

Дзеркало тижня) повідомили, що з 
1 лютого відбулись важливі зміни 
у нарахуванні субсидій, з поси-
ланням на заступницю керівника 
головного управління Пенсійно-
го фонду в Житомирській області 
Світлану Антонюк.

про «зміни» в субсидіЯх
Якщо людина отримувала суб-

сидію безготівково, то раніше 
банки розподіляли ці кошти між 
надавачами комунальних послуг 
автоматично. І начебто, з 1 лютого 
це робити не будуть: людина са-
мостійно має розподіляти гроші 
з субсидії на оплату комуналки.

«Якщо людина не відкрила ра-
хунок у банку або не подала ін-
формацію про те, куди потрібно 
переказувати ці виплати, гроші 
надходитимуть в Ощадбанк. По-
трібно буде підійти в Ощадбанк і 
отримати ці гроші, а після цьо-
го відкрити особистий рахунок 
у цьому або в іншому банку — 
для подальшої можливості пере-
рахування грошей», — цитують 
Світлану Антонюк.

При тому, офіційних повідо-
млень на сайті Пенсійного фонду 
України про цю зміну немає.

Як з’ясувалося, інформація 
виявилася перекрученою: ЗМІ 
переплутали субсидії із пільгами 
на оплату комунальних послуг, 
про які насправді й розповідала 
заступниця керівника житомир-
ського Пенсійного фонду.

— У процесі виплат субсидій 
немає змін, — пояснила опе-
раторка колцентру управління 
Пенсійного фонду у Вінницькій 
області. — Зміни з 1 лютого за-
чеплять людей, які мають пільгу 
на оплату комунальних послуг.

Тобто, з 1 лютого банки не бу-
дуть автоматично перерозподіляти 
гроші не з субсидій, а саме з пільг 
на комуналку. Цим буде займатись 
саме отримувач пільги.

— Якщо людина, що має пільгу, 
пенсійного віку, то нарахування 
коштів з пільги відбудеться на її 
банківський рахунок чи у відділен-
ня «Укрпошти», за яким ця лю-
дина отримує пенсію, — пояснила 
операторка колцентру. — Якщо ж 
людина не досягла пенсійного 
віку, то кошти з пільги, справ-
ді, спрямують до «Ощадбанку», 
і там людину мають повідомити, 
чи згодна вона отримувати кошти 
з пільги на банківський рахунок 
в «Ощадбанку» й надалі.

Якщо ви отримуєте пільгу та 
маєте запитання, звертайтесь 
до вінницького управління Пен-
сійного фонду за цим номером: 
0-800-219-108 — для жителів Ві-
нницької області, а для вінничан 

субсидії та обмін ламп. 
що змінитьсЯ з 1 лютоГо 
новації  В «Укрпошті» починає 
повноцінно діяти безплатний обмін 
ламп розжарювання на LED. Також 
у всеукраїнських ЗМі нажахали людей 
важливими змінами у виплатах 
субсидій, яких насправді не буде. і 
тарифи та пенсії — залишаються без змін. 
Принаймні, поки що

Тарифи на комунальні послуги
В Україні заморозили тарифи 
на період воєнного часу. напри-
кінці минулого року нацкомісія 
держрегулювання комунальних 
послуг планувала підвищити та-
риф на водопостачання та водо-
відведення, однак цей же Регуля-
тор скасував рішення ще до того, 
як воно встигло набути чинності. 

Тож тариф досі на рівні початку 
2022 року.
Що стосується електроенергії, 
то підсумковий рахунок тради-
ційно залежить від кількості спо-
житих кіловатів на місяць: якщо 
домогосподарство спожило менш 
як 250 кіловат-годин, тариф скла-
датиме 1,44 грн за кВт, якщо понад 
250 кВт-год — 1,64 гривні за кВт.

коли запрацює обмін для всіх?
Мінімальна пенсія не змінюється, 
та складатиме 2 тисячі 93 гривні. 
У березні кабмін анонсував індек-
сацію, через що виплати можуть 
зрости від 5% до 24%. Пенсіоне-
ри старші 70 років мають право 
на надбавку до виплат, а її розмір 
коливатиметься від 300 до майже 
600 гривень на місяць.
Тоді як вінничани, що отримують 

пенсію, менше ніж 2300 гривень 
на місяць, можуть оформити що-
квартальну допомогу з бюджету 
Вінниці у розмірі 500 гривень.
Важлива умова — претенденти 
на допомогу повинні мати про-
писку на території Вінницької 
міської громади. Адже кошти 
на цю фінансову підтримку будуть 
саме з бюджету Вінниці.

пенсії та муніципальні доплати

наталЯ швець
Сама не відвідувала. Але час-
то бачу в «Гроші» на 600 річчя 
займаються діти. Роблять уро-
ки, там є столи, стільці. Дехто 
з ноутбуком. Є вайфай.

оксана цимбалюк
користувалися пунктом обі-
гріву на Замостянській. Тепло, 
є можливість попити чаю і зі-
грітись біля обігрівачів. інтер-
нет хороший.

анна поліщук
Так, користувались, діти 
ходили трішки, а потім їх 
не впустили, сказали, що 
без батьків не можна, хоча 
це учениці 6 класу.

ілона кучер габчак
Проходила повз з донечкою, 
донечка захотіла подиви-
тись, який все має вигляд із 
середини. Враження лише 
позитивні. Хлопці привітні.

юліанна бондар
Так, на космонавтів біля про-
зорого офісу, потрібен був ін-
тернет для дитини, щоб по-
трапити на урок онлайн, але, 
на жаль, інтернету не було.

за номерами: (0432)50–88–81, 
50–88–82, 50–88–83.

про механізми обміну
Із 30 січня українці зможуть об-

міняти п’ять ламп розжарювання 
на стільки ж LED-ламп.

«Масова заміна старих ламп 
на енергоощадні дозволить зни-
зити споживання електроенергії 
на 7–10% в моменти пікового на-
вантаження на українську енерго-
систему», — повідомили в «Укрпо-
шті» про причину запровадження 
програми.

Обмін ламп розжарювання 
на нові світлодіодні LED-лампи 
буде проходити у відділеннях Ук-
рпошти поетапно в усіх регіонах.

На першому етапі, через най-
більший ефект економії, діодними 
лампочками будуть забезпечува-
тися обласні центри. Далі лампи 
з’являться у поштових відділен-
нях райцентрів. До кінця лютого 
лампи мають надійти й до най-
менших сіл.

Є два механізми обміну:
1) За допомогою «Дії». Реєстру-

єтесь у «Дії» (diia.gov.ua), натис-
каєте на «Послуги» та обираєте 

послугу «Обмін лампочок». Вам 
потрібно вказати ваш номер те-
лефону, відділення «Укрпошти», 
в якому хочете забрати лампоч-
ки, тип та кількість світлодіодних 
ламп, які бажаєте отримати (на-
приклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27).

Застосунок «Дія» повідомить, 
коли можна буде забрати лампоч-
ки. Після цього у вас буде на це 
п’ять днів. Якщо протягом цього 
часу не заберете — попереднє за-
мовлення анулюється.

2) Без реєстрації в «Дії». Якщо 
не маєте можливості замовити че-
рез Дію, просто завітайте на Ук-
рпошту, щоб обміняти лампочки. 
Для цього треба з собою взяти 
паспорт, податковий номер та 
лампи. Якщо лампи будуть в на-
явності — їх одразу ж замінять.

Варто зауважити, до обміну під-
лягають тільки справні лампи роз-
жарювання, які потім утилізують. 
Двічі обміняти лампи не можна.

А якщо отримали несправну ді-
одну лампочку, то зможете її за-
мінити протягом одного місяця 
в тому ж відділенні «Укрпошти», 
де її отримали.

Більше відповідей можете зна-
йти на сайті svitlo.diia.gov.ua.

змін у виплатах субсидій не буде. У Пенсійному фонді 
роз’яснили, що з 1 лютого змінили порядок нарахування 
пільг на комунальні послуги
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Для наших захисників перед-
бачили найбільшу квоту у новому 
муніципальному будинку, що зво-
диться на вулиці Привокзальній. 
Відповідне рішення виконавчий 
комітет міської ради затвердив 
26 січня. Про це інформує місь-
кий голова Сергій Моргунов.

«У майбутній багатоповерхівці 
на вулиці Привокзальній буде 
34 квартири для учасників бо-

йових дій російсько-української 
війни, — повідомив Моргунов. — 
Придбати тут житло зможуть та-
кож ВПО, багатодітні родини, 
освітяни, медики та інші кате-
горії».

Після військових, друга велика 
квота — 27 квартир для внутріш-
ньо переміщених осіб.

Загалом учасниками Програми 
Муніципальне житло можуть бути 
різні категорії громадян. Це учас-
ники бойових дій, люди з обмеже-

ними фізичними можливостями, 
освітяни та медики, молоді або 
багатодітні сім’ї тощо.

Варто зауважити, що існує за-
борона на продаж протягом трьох 
років придбаного за Програмою 
житла.

— Це зроблено для того, щоб 
учасники Програми не зловжи-
вали своїм правом на участь 
та не перепродували квартири 
за ринковою ціною, — кажуть 
у міськраді.

у муніципальному будинку на привокзальній 
буде 34 квартири для учасників бойових дій

Тепер таке житло можна при-
дбати за допомогою програми 
«єОселя».

єОселя — це нова програма до-
ступного кредитування житла з 
фіксованою ставкою 3% річних, 
ініційована Президентом Укра-
їни. Така можливість надається 
військовослужбовцям за контр-
актом, медикам, освітянам та на-
уково-педагогічним працівникам. 
Оформити заявку можна в додат-
ку «Дія».

Будують «Муніципальне жит-
ло» на місці колишньої вечірньої 
школи у Вінниці на Привокзаль-
ній. Кількість квартир у будинку 
складатиме 181. Кількість маши-
номісць у паркінгу — 76.

Будинок на Привокзальній 
стане 13-ю багатоповерхівкою 
програми «Муніципальне житло». 
І це буде третій дім, який у межах 
міської програми побудують під 
час повномасштабної війни росії 
проти України.

Підрядника робіт мають ви-
значити на початку лютого. 
Термін виконання робіт пропи-
шуть у договорі, але тендерною 
документацією кінцевий строк 
виконання ремонту визначений 
на 30 жовтня 2023 року.

Вулиця Володимира Киянка. 
За ремонт відрізка, від провулка 
Сонячний до вулиці Василя Кри-
чевського (колишня Ушакова), 
готові заплатити 3,7 мільйона 
гривень. Орієнтовно, це 480 ме-
трів шляху.

І тут потрібно буде викласти 
заново дорогу: починати з риття 

траншеї, надалі засипати її від-
сівом, вирівняти, залити бітумом. 
А також замінити каналізаційні 
колодязі, що є на цій вулиці. Про 
формування тротуарів у техніч-
ному завданні немає інформації.

Підрядника на ці роботи ви-
значать на початку лютого. Орі-
єнтовний термін на виконання 
робіт — до 30 жовтня.

Вулиця Димчука. Тут, на ді-
лянці від провулка Сонячний 
до вулиці Квітучої (довжина 
близько 270 метрів) також за-
планували виконати капремонт 
дороги, який передбачає заміну 
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З початку цьо-
го року вінниць-
ка влада взялася 
за планування 

дорожніх ремонтів.
Так, у січні департамент кому-

нального господарства і благо-
устрою оголосив вісім тендерів 
на капітальні ремонти доріг.

Найдорожчим, наразі, є ремонт 
дороги та тротуару до мікрорайо-
ну Академічний: на капремонт 
вулиці Шептицького витратять 
34 мільйони гривень. Найдешев-
шим — за 1 мільйон 41 тисячу 
гривень — є ремонт 2-го провул-
ка Стеценка, що знаходиться між 
багатоповерхівками біля вулиці 
Київської.

про найдорожчий ремонт
Вулиця Шептицького — це 

єдиний шлях до Академічного. 
Про потребу його ремонту вінни-
чани говорили неодноразово: зо-
крема, там незручні тротуари, які 
є вузькими для пішоходів. Плюс, 
район зростає, а отже зростатиме 
і кількість авто.

Отож у цьому році планують 
капремонт вулиці від Сабарів-
ського шосе до перехрестя з ТЦ 
«Барбара». З тендеру на ProZorro 
дізналися, що будуть заново укла-
дати й дорогу, і тротуар на цій 
вулиці. Також у планах поставити 
30 ліхтарів замість теперішнього 
вуличного освітлення; зробити 
зливову каналізацію. Оновлять 
дорожню розмітку. А на суміжній 
із дорогою зеленій зоні висадять 
21 клен та газони.

Крім цього, запланували пе-
ренести світлофорний об’єкт та 
поставити круговий острівець.

— Там заплановане розширен-
ня проїжджої частини, через що 

доведеться посунути світлофори. 
Їхнє місце розташування зали-
шиться незмінним — на пере-
хресті із Сабарівським шосе, — 
розказав журналісту директор 
департаменту комунального гос-
подарства та благоустрою Юрій 
Семенюк. — Круговий острівець 
заплановано влаштувати на пере-
хресті, що на в’їзді з Шептиць-
кого в мікрорайон Академічний. 
Там також дещо змінюється кон-
фігурація перехрестя, щоб забез-
печити комфортний в’їзд-виїзд.

Переможцем закупівлі на ка-
премонт оголосили товариство 
«Шляхбуд». Мерія пропонувала 
за роботи та матеріали 44 міль-
йони гривень. Але генпідрядник 
погодився виконати капремонт 
вулиці Шептицького за 34 міль-
йони 235 тисяч гривень. Строк 
виконання робіт — до 30 жовтня 
2023 року.

дороги на старому місті
Далі розповідаємо про оголо-

шені у січні дорожні ремонти, які 
планують виконати на Старому 
Місті.

Вулиця Смирнова. За ка-
премонт відрізка, довжиною 
близько 300 метрів (від будинку 
№ 26 до будинку № 68, а також 
внутрішньоквартальний проїзд 
між будинками № 21 і № 23/6) 
тут готові заплатити 3,8 мільйона 
гривень.

Майбутньому виконавцю до-
ручать заливку шарів бітуму для 
підсилення існуючого дорожньо-
го покриття, улаштування тро-
туарів, установку 27 вуличних 
ліхтарів, посів газонів, оновлення 
дорожньої розмітки.

Роботи мають виконувати 
по половинах: поки ремонтують 
одну половину дороги, рух тран-
спорту буде іншою половиною, 
в реверсному режимі.

дорожнього покриття і каналіза-
ційних колодязів.

Орієнтовна ціна за ці робо-
ти — 2,3 мільйона гривень. Ви-
конавця ще шукають, старт торгів 
запланований на 30 січня. Термін 
на виконання робіт, орієнтовний, 
до 30 жовтня 2023 року.

дороги у пирогово, 
хуторах і білЯ київської

А наступний дорожній ремонт 
запланували виконати на вулиці, 
що за Масложирським ставком. 
Йдеться про відрізок вулиці Чу-
мацької (від вулиці Кооператив-
ної до вулиці Мазепи (Чехова), 
який має довжину трохи більше, 
ніж 200 метрів.

Перелік робіт не сильно від-
різняється від капремонтів ву-
лиць, про які написав вище — тут 
також треба заново перекласти 
дорожнє покриття, та й заразом 
влаштувати систему водовідве-
дення.

На закупівлю матеріалів та 
виконання робіт генпідряднику 
готові дати 2 мільйони 22 тися-
чі гривень із бюджету громади. 
Аналогічно до попередніх ка-
премонтів, підрядника визна-
чать на початку лютого. Тоді ж 
з ним укладуть договір із вказан-
ням строків на роботу.

Ще один дорожній ремонт, 
тендер на який оголосили в січні 
2023 року, проведуть у Пирого-
во: тут є в плані капремонт по-
над 300 метрів дороги на вулиці 
Вишневського — від 1-го про-
вулка Вишневського до вулиці 
Каденюка.

Тут майбутньому підряднику 
доручать викласти заново доро-
гу: вирити дорожні корита, за-
сипати їх відсівом та щебенем, 
викласти шар вирівнювальної 
суміші, залити усе бітумом.

На матеріали та виконання 
робіт мерія готова викласти 
2,6 мільйона гривень. І вже «тра-
диційно» виконавця визначать 
на початку лютого, а орієнтов-
ний термін на виконання капре-
монту — до 30 жовтня 2023 року.

Ба більше, візьмуться і за пер-
ший провулок Вишневського. 
Тут хочуть відремонтувати до-
рогу довжиною близько 300 ме-
трів (відрізок від вулиці Пиро-
гова до вулиці Вишневського). 
За роботи готові заплатити 
1,7 мільйона гривень. Шука-
ють підрядника, якому дору-
чать цей ремонт з орієнтовним 
строком виконання до 30 жов-
тня 2023 року.

І останній з нині оголошених 
капремонтів дороги планується 
виконати на 2-му провулку Сте-
ценка. У порівнянні з іншими, 
він зовсім «крихітний» — від-
різок, на якому планують пере-
класти дорогу, знаходиться між 
будинками № 4 і № 16 та складає 
трохи більше, ніж 150 метрів.

За те, що підрядник пере-
кладе тут дорожнє покриття та 
замінить каналізаційні колодя-
зі, готові заплатити 1 мільйон 
41 тисячу гривень. Остаточну 
ціну та термін виконання робіт 
визначать у договорі з майбутнім 
генпідрядником, якого планують 
обрати на початку лютого.

понад 50 мільйонів витратЯть 
на капремонти доріГ у вінниці
закупівлі  на початку року вінницька 
влада оголосила низку дорожніх 
ремонтів: хочуть відремонтувати шляхи 
в Академічному, Пирогово, на Старому 
Місті, біля Вінницьких Хуторів та київської. 
Загальний «цінник» складає понад 
50 мільйонів гривень. на яких вулицях 
будуть працювати дорожники?

Найдорожчий 
ремонт дороги на 
Шептицького, 34 млн 
грн. Найдешевший 
— на 2-му провулку 
Стеценка, 1 млн грн

НовиНи

дорогу на академічний збираються розширити. Через це доведеться пересунути 
світлофори, які тут поставили на виїзді з району ще у 2020 році
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У ДСнС (державній службі з над-
звичайних ситуацій) не втом-
люються повторювати правила 
користування генераторами. Зо-
крема:
ні в якому разі не вносити гене-
ратор у приміщення — на балкон, 
в під’їзд, в магазин чи кав’ярню. 
Адже під час його роботи виді-
ляються токсичні речовини, від 

яких можна померти;
Генератор має залишатись на ву-
лиці під спеціальним навісом, 
який захищає від дощу та під-
топлень. Також можна подбати 
про спеціальний контейнер, що 
додатково захистить прилад від 
опадів;
Встановлювати генератор потрібно 
так, щоб відстань до найближчої 

поверхні (стіни, вікна тощо) була 
не менша за 6 метрів. Це важливо, 
тому що під час роботи він дуже 
нагрівається, і предмети поблизу 
можуть спалахнути;
Заправляти генератор потріб-
но тільки на відкритому повітрі, 
а зберігати паливо необхідно 
якнайдалі (через ризик пожежі).

правила користування генераторами

звернення зареєстроване, з вами 
зв’яжуться».

длЯ мирного часу Є 
норми, а длЯ війни?

А ми в свою чергу звернули-
ся за юридичною консультаці-
єю до адвоката Аліни Шеремет. 
Яка, до речі, для об’єктивності 
коментаря з’їздила за вказаною 
адресою, щоб послухати саме 
того генератора на власні вуха.

— Але там було світло, і гене-
ратора я не побачила взагалі, — 
розповідає адвокат. — Хоча зараз і 
в тому районі, і в багатьох інших 
вони гудуть. Навіть, якщо має 
місце порушення рівня шуму, все 
одно заклади мають якось пра-
цювати. Можливо, в них якийсь 
особливо гучний генератор, але 
зараз майже весь бізнес у таких 
умовах, не через власну ініціа-
тиву ж.

Тим не менше, за словами ад-
воката Аліни Шеремет, є стаття 
24 Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епідеміоло-
гічного благополуччя населення».

І в цій статті зазначено:
«Органи виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, під-
приємства, установи, організа-
ції та громадяни при здійснен-
ні будь-яких видів діяльності з 
метою відвернення і зменшення 
шкідливого впливу на здоров’я 
населення, шуму, зобов’язані 
здійснювати відповідні заходи 
щодо попередження утворення 
та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нор-
мами. Та вживати заходів щодо 
недопущення впродовж доби 
перевищень рівнів шуму, вста-
новлених санітарними нормами, 
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«Наважилася написати, бо вже 
немає сил терпіти. Пирогова, 
хрущовка 4-х поверхова. Сто-
матологія на першому поверсі. 
Генератор працює с 8-ї ранку 
до 21.00 вечора безперервно і 
без вихідних, незважаючи на від-
ключення світла, і навіть під час 
повітряної тривоги і під час ви-
бухів! Вже не один місяць вони 
не дають нам спокійно жити. На-
вкруги і магазини, і багато чого, 
але ніхто так голосно не дерен-
чить та ще й бензином воняє, як 
цей «стоматолог».

Тут живуть інваліди, люди по-
хилого віку, навіть із зачиненими 
вікнами ми не знаємо куди від 
цього гулу дітися. Вуха затиска-
ємо ватою цілий день, чи беру-
шами — все одно чути сильно. 
В нас від цього шуму, в багатьох 
головні болі, артеріальний тиск, 
в кого проблеми з судинами, 
навіть передінсультний стан, 
а в мене судоми постійно, я інва-
лід другої групи і цей нав’язливий 
гул на мене сильно давить, я його 
не витримує стільки годин під-
ряд… ».

Шум, в тому числі від роботи 
генератора, справді негативно 
впливає на слух, якщо знаходи-
тись біля нього надто близько і 
тривалий час. Про це нам розпо-
вів ЛОР Анатолій Власенко. Втім, 

з приводу конкретного випадку 
він припустив інше.

— Генератори (зокрема, бен-
зинові, які в переважній біль-
шості ставлять підприємці) ма-
ють рівень шуму 95–100 дБ, що 
в тривалій перспективі може при-
звести до порушення слуху, але 
якщо мова про генератор, якій 
стоїть на вулиці — то в квартири 
до вінничан потрапляє максимум 
80 дБ (неприємно, але не шкід-
ливо), — говорить лікар. — Втім, 
симптоми, описані жінкою, біль-
ше схожі на симптоми отруєння 
чадним газом, може, вони просто 
тривало дихають СО? А це вже 
питання до підприємця про пра-
вила встановлення генератора.

А тим часом, вінничанка Ольга 
продовжує:

«Цей стоматолог нам життя 
не дає. Ми не можемо завдяки 
йому навіть чути, коли повітряна 
тривога лунає… Моя мама піс-
ля інсульту, хворі батьки. Якщо 
в людини порушення сну, вдень 
поспати нереально, тому що гул 
від генератора зранку до пізнього 
вечора. Крім того, що порушу-
ється спокій громадян, ще завда-
ється багато шкоди здоров’ю цим 
13-годинним гулом. Порушується 
закон ще й тим, що ігнорує сиг-
нали тривоги».

На це повідомлення вже від-
реагувала поліція, зокрема, ко-
ментарем під дописом: «Ваше 

в приміщеннях і на територіях 
жилих будинків і прибудинкових 
територіях».

— Шум при здійсненні будь-
яких видів діяльності не повинен 
перевищувати рівнів, установле-
них санітарними нормами для 
відповідного часу доби, — го-
ворить адвокат. — За порушен-
ня цих вимог передбачена ад-
міністративна відповідальність 
за статтею 182 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення.

Тягне вона за собою штраф 
у розмірі 85-255 гривень для пе-
ресічних людей, та 255-510 гри-
вень для посадових осіб та гро-
мадян — суб’єктів господарської 
діяльності.

— Щоб притягнути винних осіб 
до відповідальності, потрібно 
звертатися до поліції, — гово-
рить пані Аліна і додає: — Ді-
ючим на даний час законодав-
ством України не передбачено 
закриття або припинення роботи 
підприємств, установ та органі-
зацій під час повітряної тривоги. 
На даний час підприємства, уста-
нови, організації у Вінницькій 
області працюють під час тривоги 
на власний розсуд.

Є санітарні норми — хто їх 
дотримуЄтьсЯ?

Так от, в державних санітарних 
нормах є допустимі рівні шуму 

в приміщеннях житлових та гро-
мадських будинків і на території 
житлової забудови.

У житлових приміщеннях до-
пустимий рівень шуму:
 з 08.00 до 22.00-40 дБ,
 0 22.00 до 08.00-30 дБ.
Максимальний рівень:
 вдень — 55 дБ,
 вночі — 45 дБА.
Для офісів та приміщень, об-

ладнаних комп’ютерами або тех-
нікою для бізнесу, допустимий 
рівень шуму:
 цілодобово — 50 дБ,
 максимальний — 65 дБ.
До звичайних житлових будин-

ків, поліклінік, будинків відпо-
чинку:
 вдень — до 70 дБ,
 вночі — до 60 дБ.

це цікаво:
 30 дБ — це шепіт і цокання 

настінного годинника,
 45 дБ — звук звичайної роз-

мови,
 65 дБ — звук голосної розмо-

ви, який чітко чутно стороннім.
У мирні часи можна було у разі 

порушення шумового режиму по-
скаржитися в поліцію і оштрафу-
вати порушників тиші. Сьогод-
ні така скарга буде адекватною, 
якщо порушуються не санітарні 
норми шуму, а норми користу-
вання небезпечними приладами, 
такими як генератор.

«Генератор Гуде, не дає ні спати, 
ні почути повітрЯну тривоГу»
Гучність  Ми останнім часом живемо 
у суцільному гулі: гул війни, гул сирен… 
А ще гул генераторів, який сьогодні 
є звуком кожного міста і Вінниці 
в тому числі. Тому що, незважаючи 
на відключення електроенергії, потрібно 
навчатись, працювати, лікувати, 
допомагати, відпочивати. Але на сторінці 
у фб «Безпечне місто Вінниця» з’явилося 
наступне повідомлення…

Шум при здійсненні 
будь-яких видів 
діяльності не повинен 
перевищувати 
рівнів, установлених 
санітарними нормами

поїздили містом зранку. на київській світла не було, але 
магазини працювали, завдяки генераторам, що вишикувались 
вздовж тротуару (найширший з яких, добре якщо три метри)

що про це пишуть читачі на сайті «20 хвилин» та у соцмережах (публікуємо коментарі, зберігаючи орфографію дописувачів)  

катя жаворонкина
Це місто, в ньому і має бути шумно, або ж як на те пішло, то можна скаржитись 
на звуки проїжджаючих машин або трамвая. А щоб було зовсім тихо, то це по-
трібно перебиратися до сіл.

алина ильченко
людям якось потрібно працювати. Всі претензії до обленерго. Пишіть скарги… не буде 
знущань з вимкненнями світла — менше будете слухати генератори.

крістіна сафронова
То давайте нічого не буде працювати і буде радість всім! Зато тихо! Дивують люди, 
просто слів нема! Можна подумати власники магазинів дуже хочуть заправляти 
ці генератори. ніхто ж не поцікавився, скільки коштує той генератор чи паливо 
до нього, щоб людина могла піти купити хліб і ліки в аптеці, або сходити в лікарню. 
Просто брєд.

Paul Connor
Тих, хто ниє, що заважає генератор, потрібно відправляти лагодити пошкоджені 
підстанції! Дивні люди.., а вам ракети, які літають, не заважають, нє? Може теж 
в поліцію подзвоните?

Martin Libher
Хай вам вони компенсацію платять, вони роблять бізнес, а чому ви повинні це 
терпіти, хай паливом вам компенсують.
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сенсоневральне, — розповідає 
Анатолій Власенко. — Мова — це 
коливання повітря, що викликає 
рух барабанної переділки, потім 
слухових кісточок середнього 
вуха і рідини у внутрішньому вусі. 
Якщо проблема у проведенні зву-
кової хвилі по цих структурах, 
то і зниження слуху називається 
кондуктивне (провідне).

Основні причини кондуктив-
ного порушення слуху:
 Перекриття слухового ходу: 

сірчаний корок, стороннє тіло чи 
запалення шкіри вуха;
 Пошкодження барабанної 

перетинки внаслідок травми чи 
отиту;
 Порушення вентиляції се-

реднього вуха: наявність у ньому 
рідини після отиту, набряк вен-
тиляції через проблеми з носом.

Якщо проблема кондуктивна — 
слух можна відновити, ліками чи 
хірургічно.

За словами Анатолія Власенка, 
сенсоневральне зниження слуху 
може розвиватися внаслідок ін-
фекції, травми голови, інсульту, 
отруєння, контузії, вікових змін. 
Якщо зниження слуху виникло 
різко — не зволікайте, часу на лі-
кування може бути вкрай мало. 
Варто зрозуміти, якщо різке 
зниження слуху в нас триває дві 
доби і більше — найімовірніше 
ці змині ризикують залишитись 
з нами надовго.

— Основною причиною сен-
соневральної приглухуватості є 
пошкодження, а далі відмирання 
волоскових клітин, — говорить 
лікар. — І найгірша новина, 
що вони не вміють відростати 
заново. На їх порятунок є час 

АльОнА рЯбоконь, 
RIA, (067)4333535

— Перш за все 
варто зрозуміти, 
як ми чуємо, — 
розповідає Ана-
толій Власенко, 

ЛОР медичної клініки «Мама-
Врач». — А чуємо ми звуки від 
0 до 130 децибел.

Нижче 0 децибел — ми не чує-
мо, більше 130 децибел — больо-
вий поріг (тобто такі звуки нам 
роблять фізично боляче). Звуки 
130 і більше децибел роблять нам 
зле при короткій взаємодії (звук 
вибуху на певній відстані), звуки 
на рівні 95-100 децибел, роблять 
нам зле при тривалому впливі.

— Наприклад, прослуховуван-
ня шуму на рівні 95 децибел дві 
години щодня протягом тижня 
несе ризик для зниження слуху, 
більш повільного, але прогресу-
ючого, — розповідає Анатолій 
Власенко. — Тому є таке понят-
тя як професіональна приглуху-
ватість — це коли, наприклад, 
працівники шумних цехів мають 
використовувати шумо та вібро 
захист. Тому що при тривалому 
перебуванні у гучному цеху по-
ступово слух буде погіршуватись 
і це буде незворотньо.

що маЄмо?
Тут можна згадати про генера-

тори, якими останнім часом ко-
ристуються підприємці, і не лише 
вони.

— Якщо кожен день, більше 
двох годин ви знаходитесь близь-

ко від генератора, це погано для 
слуху, — говорить ЛОР. — Тому 
що більшість бензинових гене-
раторів (а саме їх переважно ви-
користовують, бо вони дешевші), 
дають рівень шуму 95-100 деци-
бел.

За словами лікаря, тривалий 
вплив шуму веде до безповорот-
ної втрати слуху, тому що всі ці 
проблеми зав’язані на відмиранні 
волоскових клітин внутрішнього 
вуха. Тобто ці клітинки посту-
пово відмирають від переванта-
ження.

що робити?
На думку фахівця, якщо 

людина, наприклад, працює 
в маленьких магазинах, де сто-
ять такі бензинові генератори, 
можна скористатися активними 
навушниками, тими що мають 
активний шумодав, або ви-
користовувати беруші. Але це 
може погіршити спілкування 
з людьми — ти працюєш, тобі 
треба людей чути. Не працюють 
у такому випадку й превентивні 
міри, тобто не можливо прийти 
додому після роботи, закапати 
щось у вухо, щоб якось повер-
нути цей процес назад — такого 
не буде.

Вихід — не бути поруч із гене-
ратором протягом тривалого часу. 
Або використовувати інверторні 
генератори, вони мають інший 
рівень шуму 70-72 децибели.

що це означаЄ?
— Є два основних види зни-

ження слуху: кондуктивне та 

нАТАлія корпан, RIA, (097)1448132

На сторінці міської ради Вінни-
ці опублікували звіт начальника 
Вінницького районного управлін-
ня поліції ГУНП у Вінницькій об-
ласті. У звіті показують результати 
боротьби зі злочинністю упродовж 
2022 року. Переповідаємо вам 
основне та найцікавіше з цього 
звіту.

Як читаємо, важливою складо-
вою ефективної роботи поліції є 
оперативне прибуття на місце 
злочину. Загалом за час воєнно-
го стану на спецлінію «102» від 
жителів області надійшло понад 
64 296 повідомлень.

Серед позитивних змін змен-
шилося на 13% кількість кримі-
нальних правопорушень. Рівень 
злочинності у Вінниці у порів-
нянні з 2021 роком знизився з 
3142 до 2734 кримінальних право-
порушень. Тобто, на 408 кримі-
нальних порушень менше.

Однак тенденція у вчинені тяж-
ких та особливо тяжких злочинів 
не тішить. Їхня кількість збіль-
шилася на 14% (тяжких злочи-
нів) та на 20% (особливо тяжких). 
У Вінниці у 2022 році тяжких 
злочинів зафіксували 1250 у по-
рівнянні з 1076 минулого року.

Умисних убивств у 2022 вчи-
нили — шість. Це на три менше, 
ніж торік.

Крадіжок теж стало менше: 
у 2021 році було 1075 зареєстро-
ваних фактів, а торік майже вдвічі 
менше — 522.

Як йдеться у звіті, наркозло-
чини це теж поширене явище. 
За 2022 поліціянти виявили 
558 наркозлочинів, з них 460 осо-
бам повідомили про підозру.

«Так, загалом працівника-
ми поліції Вінницького РУП 
за 2022 рік на території міста з 
незаконного обігу було вилучено 
понад 17,5 кг канабісу», — чита-
ємо у звіті.

Після початку повномасштаб-
ного вторгнення було чимало 
кримінальних правопорушень, 
пов’язаних із використанням 
зброї. Поліціянти зафіксували 
19 фактів, пов’язаних із неза-
конним поводженням зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами.

«З незаконного обігу вилучено 
дві одиниці нарізної зброї, два 
обрізи мисливської гладкостволь-
ної зброї, одну гранату Ф-1, бо-
йові припаси різного калібру 
до нарізної зброї та 9 одиниць 
холодної зброї», — повідомляють 
у звіті.

Загалом у році, що минув, ви-
лучили 297 одиниць зброї у ві-
нничан. А 5090 людей отримали 
дозволи для придбання зброї і 
продовження терміну дії дозволів.

Також, як читаємо, у 2022 році 
стали популярними нові схеми 
шахрайств. А саме псевдоволон-
терство та перехід за фішингови-

кількість особливо тяжких злочинів зросла на 20%

до 6 тижнів, якщо не встигли — 
лікувати вже немає чого.

Причини ураження волоскових 
клітин внутрішнього вуха:
 Інфекційні хвороби;
 Отруєння токсичними ре-

човинами;
 Тривалий вплив шуму/ві-

брації;
 Навіть короткочасний вплив 

звуків голосніше за 130 дБ: акус-
тична травма, баро травма;
 Вікові зміни.
За тривалістю:
 Гостра (до 14 діб)
 Підгостра (2-6 тижнів)
 Хронічна (довше за 6 тиж-

нів)

Лікування може бути ефектив-
ним при гострому процесі, дуже 
рідко при підгострому.

— Єдиним ефективним мето-
дом лікування визнані системні 
гормони у високій дозі з посту-
повою відміною (преднізолон, 
метилпреднізолон), — говорить 
ЛОР. — Перевага надається та-
блетованій формі. Якщо про-
тягом 10-денного курсу немає 
покращення — призначаються 
ін’єкції дексаметазону через 
барабанну перетинку у середнє 
вухо, але є проблема. Рекомен-
довано вводити дексаметазон із 
концентрацією 24 мг/мл, а у нас 
доступний тільки 4 мг/мл.

щоднЯ близько від Генератора — 
можете втратити слух
ви що, оглухли там всі?  Втратити слух 
сьогодні простіше простого. Вибух ракети 
неподалік — ви глухі. Весь час слухаєте 
шум генератора — з часом ви глухі. як з 
цим впоратись і не допустити незворотних 
процесів, розповідає лОР-лікар

Волоскові клітини не 
відростають заново. 
На їх порятунок є час 
до 6 тижнів, якщо не 
встигли — лікувати вже 
немає чого

ми посиланнями для отримання 
даних банківських карток.

Серед найбільш резонансних 
справ — організована злочинна 
група аферистів, які створили 
«страхову компанію» та ошука-
ли громадян на суму 11 мільйонів 
кредитних грошей.

Повномасштабна війна збіль-
шила й кількість «мінувань» у Ві-
нниці. Вони продовжуються й 
у 2023-му. До прикладу, 19 січня 
суд обрав запобіжний захід для 
вінничанина, який 16 січня по-
відомив про «замінування» офіс-
ного центру. Тепер зловмисник 
на цілодобовому домашньому 
арешті на період досудового роз-
слідування.

Як читаємо, торік найчастіше 
зловмисники «мінували» при-
міщення навчальних закладів, 
лікарень, а також об’єкти тран-
спортної та торговельної інф-
раструктури. Загалом минулого 
року поліція зафіксувала майже 

412 анонімних повідомлень.
Повномасштабна війна не зу-

пиняє вчинення домашнього 
насильства. Минулого року мо-
більні групи протидії домашнього 
насильства зробили 1842 виїзди. 
З них підтверджено 720 фактів. 
До адміністративної відпові-
дальності притягнули 709 осіб та 
на профілактичний облік поста-
вили 627 кривдників.

Нікуди не зникла й злочинність, 
пов’язана з дітьми: розшук зни-
клих дітей, протидія жорстокому 
поводженню з ними. Як читаємо, 
у Вінниці є цілий ряд проєктів, 
які працюють із цими проблема-
ми. До прикладу, працює інфор-
маційний сервіс «Пошук дітей». 
Він сприяє розшуку дітей за до-
помогою поширення СМС людям 
в радіусі 2-4 кілометри від місця 
зникнення дитини. Від початку 
впровадження сервісу поліціян-
там вдалося розшукати 14 дітей 
із 88 зниклих.

відновити слух при хронічній формі глухоти, на жаль, не 
реально. лікар Анатолій Власенко каже, що як би не хотілось 
легкого рішення, його немає



6 RIA, Середа, 1 лютого 2023
РезоНаНс

кіра планує побити власний рекорд. Зібрати ще більше 
грошей і знову передати на ЗСУ

на фейсбук-сторінці «Вінниця Ці-
кава» цитують книгу «Моя Вінни-
ця» (розділ «Про школи»). книга 
видана російською мовою. Її ав-
тор ніл крас згадує про зустріч із 
Степанцем, яка відбулася восени 
1956, чи 1957 року.
Автор пише, що він разом з ін-
шими студентами працювали тоді 
на сільськогосподарських роботах 
в одному з сіл. У козятин приїхали 
купити… горілки.
У цей час зупинився поїзд, що 
прямував до Москви. несподі-

вано на пероні ніл побачив зна-
йоме обличчя. Це був Степанець. 
Розговорилися. Він розповів, що 
повертається з Вінниці з дому 
у Москву на навчання.
У книзі згадується, що Степанець 
купив у кіоску на пероні газету 
німецькою мовою. Пояснив, що 
проживає у гуртожитку з німцем 
з нДР (німецька Демократична 
Республіка), має можливість вчити 
німецьку.
ніл звернув увагу, як з вагона ви-
йшла красива дівчина. Вона піді-

йшла до них. Григорій щось сказав 
їй німецькою. Вони перекинулися 
між собою декількома фразами. 
Після того красуня повернулася 
у свій вагон. Автор пише, що це 
був вагон Св. Після прощання зі 
Степанцем той теж попрямував 
у вагон слідом за дівчиною.
ніл крас згадує, що йому десятки 
років не вдалося нічого чути про 
Степанця. і тільки у 2012-му йому 
написав однокласник на прізвище 
Вайсберг про те, як склалася доля 
«мого шкільного дружка Григорія».

випадково зустрілися в козятині, поруч була красива дівчина

ступеня кандидата наук з фізич-
ної хімії.

Окрім того, детально вивчав 
іноземні мови. Крім рідної 
української, володів російською, 
італійською, німецькою та ан-
глійською. Здійснив переклад 
декількох книг з іноземних на ро-
сійську мову.

Спершу він працював у мос-
ковському університеті науковим 
співробітником, пізніше — в де-
яких наукових установах стар-
шим системним програмістом і 
аналітиком.

Переломним моментом у жит-
ті молодого науковця стала його 

підтримка дисидентського руху.
На той час він працював у Гео-

фізичному науково-дослідному 
інституті у Москві. Григорій 
Степанець підписав листа на під-
тримку дисидентів. Одразу після 
цього його звільнили з інститу-
ту. Талановитий вчений не мав 
можливості влаштуватися ніде 
на роботу. Йому скрізь відмов-
ляли через переслідування КДБ.

Прийняв рішення про виїзд 
за межі Союзу. Однак і в цьому 
йому відмовили.

Зробити це вдалося у часи так 
званої «горбачовської відлиги».

ВікТОР скрипник, RIA, 
(067)1079091

Інформація про 
залишення у спа-
док одного міль-
йона доларів для 

головнокомандувача ЗСУ Валерія 
Залужного привернула увагу бага-
тьох. Особливий інтерес виклика-
ло те, що генерал передав гроші 
на потреби армії. Це підтвер-
джується SWIFT-повідомленням 
Нацбанку від 5 січня 2023 року.

Кошти заповів американець 
українського походження Гри-
горій Степанець.

У заповіті прізвище Залужного 
значиться третім. Загалом бла-
годійник пожертвував у спадок 
шість мільйонів (!) доларів.

Григорій Степанець по-
мер не так давно — 24 жовтня 
2022 року. Ми ж дізналися, що 
він наш земляк — народився і 
виріс у Вінниці, закінчив після 
війни школу № 4. Як склалася 
його подальша життєва доля, де 
заробив такі гроші?

батько загинув на війні з 
гітлерівцЯми

Інформацію про Григорія Сте-
панця знайшли у Вікіпедії, а та-
кож у деяких інших джерелах.

Він народився у 1938 році 
у Вінниці. Його батько воював 
у Другій світовій війні, загинув 
у жовтні 1941 року. Григорія з 
мамою евакуювали на Урал. Вони 
зазнали голоду і холоду. Одразу 
після війни повернулися додому. 
Вижити їм допоміг дядько, який 
повернувся з фронту без однієї 
ноги, тому отримував військовий 
пайок, дещиця з нього перепа-
дала мамі і Григорію.

Хлопець був здібним до на-
вчання, особливо легко йому 
давалися точні науки. Закінчив 
у рідному місті школу із золотою 
медаллю. Було це у 1955 році.

У тому ж році Григорій вступив 
до Московського державного уні-
верситету імені Ломоносова. Цей 
заклад теж закінчив із відзнакою. 
Досконало опанував такі науки 
як математика та хімія. Захистив 
наукову дисертацію на здобуття 

МАРія лЄхова, RIA, (063)6951124

До війни Усть-Дунайський 
морський порт заростав бур’яном. 
У 2022 році маловідома вінниць-
ка компанія «Еліксир Україна» 
приватизувала Усть-Дунайський 
морський порт, передає forbes.ua.

Приватизація трьох українських 
портів — Усть-Дунайського, Біл-
город-Дністровського та Скадов-
ського — готувалась протягом 
декількох років перед початком 
великої війни, каже міністр інф-
раструктури в 2019–2021 роках 
Владислав Криклій.

Ці порти мають малі потужнос-
ті перевалки і глибини, а тому 
не можуть конкурувати з більш 
великими портами Одеси, Мико-
лаєва, Херсона. До 2022-го черги 
з інвесторів на приватизацію пор-
тів не було, а наприкінці 2022-го 
Фонд держмайна виставив Усть-
Дунайський порт на продаж.

С т а р т о в а  ц і н а  У с т ь -
Дунайського порту — 60 млн грн.

— Навіть 60 млн грн — це за-
вищена ціна для цього порту, — 
каже директор стивідорної ком-
панії Danube Logistics Group Іван 
Ніякий. — Не знаю, хто б купив 

його за таку ціну до війни.
Продаж цього порту за 60 млн 

грн до війни було б великим успі-
хом, погоджується Криклій.

У торгах брали участь вісім 
компаній. Перемогла вінниць-
ка «Еліксир», піднявши ціну 
в 3,3 разу, до 201 млн грн. Вона 
також зобов’язана виплатити за-
боргованість із заробітної плати 
та не звільняти працівників.

«Еліксир Україна» займається 
оптовою торгівлею хімічними 
продуктами, а також сільським 
господарством — обробленням 
насіння, торгівлею зерном.

вінницька компанія купила за 200 мільйонів 
гривень найменший морський порт україни

працював у MICRosoft
У 1989 році Степанець емігру-

вав до США. На той час йому ви-
повнився 51 рік. І навіть у такому 
віці зумів заробити великі гроші.

Завдяки чому? Завдяки своїм 
знанням і таланту, які не ціну-
вали у Союзі.

В Америці наш земляк почав 
працювати у Microsoft у Ред-
монті, штат Вашингтон. Він 
був розробником програмного 
забезпечення. Разом з іншими 
співробітниками є автором па-
тенту на декодування кодів даних 
змінної довжини.

Григорій до останніх днів 
згадував про рідну Вінницю. 
На жаль, дружина Алла, з якою 
вони познайомилися у 1959 році 
під час навчання в університеті, 
теж померла.

У них залишилася донька, внук 
і правнук.

Чи приїжджав Григорій Сте-
панець з Америки до Вінниці, 
на жаль, у нас нема такої інфор-
мації. Так само нічого не відо-
мо про його можливих родичів 
у нашому місті, хоча прізвище 
Степанець неабияк поширене 
у Вінниці.

Якщо у когось є інформація 
про цю Людину з великим сер-
цем, просимо повідомити ре-
дакцію, маємо зберегти світлу 
пам’ять про нашого земляка, 
кошти якого, і немалі, працю-
ватимуть на Перемогу.

«це повідомленнЯ — 
бомба!»

Інформацію про залишений 
спадок поширив також у Фейсбуці 
Борислав Береза, депутат ВР одно-
го з попередніх скликань. Це він 
написав, що прізвище Залужного 
у заповіті значиться третім. До речі, 
скрін фрагменту заповіту він також 
розмістив на своїй сторінці.

«Це повідомлення бомба! — на-
писав пан Береза. — Також ді-
знався, що Григорій Степанець 
заповів по два мільйони доларів 
університетам — Могилянці та 
Українському ВНУ (насправді 
йдеться про УКУ — Український 
католицький університет — авт.) 
А ще один мільйон заповів армії 
Ізраїлю ЦАХАЛ».

З Ізраїлю зателефонував RIA 
журналіст Едвард Докс. Він по-
відомив, що ізраїльські ЗМІ ши-
роко поширили інформацію про 
вінницького благодійника. Пи-
шуть, що він заповів мільйон до-
ларів ізраїльській армії ЦАХАЛ.

Колега цікавився інформацією 
про нашого земляка. Просив по-
ділитися нею, якщо дізнаємося 
що-небудь. Хоче розповісти про 
це у тамтешніх ЗМІ про нашого 
благодійника. Надіслали йому 
посилання на фейсбук-сторінку 
Вінниця Цікава. Там розмістили 
декілька шкільних знімків, один 
з яких випускний клас Григорія 
Степанця, а також фрагмент із 
книги, де згадується про нього.

на блаГодійність випускник 
школи №4 дав $6 мільйонів
цікава людина  колишній вінничанин 
Григорій Степанець залишив заповіт про 
передачу у спадок $6 мільйонів. Один із 
них він заповів головнокомандувачу ЗСУ 
Валерію Залужному. Хто він, цей щирий 
чоловік? Розповідаємо історію його 
життя, а також про те, хто ще отримав 
гроші від нього

Степанець емігрував 
до США у 1989 році. 
На той час йому 
виповнився вже 51 рік. 
І у такому віці зумів 
заробити великі гроші

Власник і директор компанії — 
Валерій Віхренко, який також во-
лодіє агрокомпанією «Вімексім». 
У 2021-му «Еліксир» отримала 
53,7 млн грн чистого прибутку 
за виручки 825 млн грн. Компанія 
імпортує добрива із сербського 
заводу Elixir Zorka.

Про Віхренка дуже мало пу-
блічної інформації. В його про-
філі в LinkedIn вказано три місця 
роботи: 10,5 року він був дирек-
тором представництва швей-
царської трейдингової компанії 
Glencore Grain, майже п’ять ро-
ків — керуючим партнером агро-

компанії «Кряж і Ко», а з 2012-го 
керує агротрейдером «Вімексім» 
і є засновником цієї компанії.

Віхренко є засновником чи 
пов’язаний з понад двома десят-
ками компаній, йдеться в систе-
мі YouControl. Назви більшості 
цих юросіб пов’язані з агро та 
логістикою.

У 1998 році був самовисуван-
цем на виборах до Одеської місь-
кради, йдеться на сайті «Чесно». 
В 2017-му Валерій Віхренко зро-
бив 150 000 грн внеску Аграрній 
партії, повідомляється на ресурсі 
«Золото партій».
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шкільні знімки четвертої школи. на випускному фото 
Григорій Степанець ліворіч від директора школи



7 RIA, Середа, 1 лютого 2023
кРиміНал

Волонтер із позивним «Прайс» на запи-
тання RIA, що стало причиною непорозу-
мінь між ним і «ДкВ», сказав, що, мабуть, 
на нього образилися, бо мало про них 
говорив, може, їм треба більше медійної 
реклами.
До розмови про авто для нацгвардії до-
велося повертатися декілька разів, щоб 
почути конкретику відповіді.
Він пояснив, що у благодійному фонді 
«я допомагаю дітям» знали, що це машина 
для нього як для волонтера. Мовляв, має ж 
він на чомусь доставляти гуманітарку хлоп-
цям. Потрібен був документ, щоб завезти 
машину з-за кордону. Таку довідку йому 
зробив знайомий. Так виникла «прив’язка» 
до частини нацгвардії.
За його словами, машину у нього «віджа-
ли». не одну, а дві. Відібрали ще один бус.
Сказав, що його ще й побили.

Про свою участь у бойових діях і наявність 
документа УБД, чоловік сказав: «я не буду 
оправдовуватися, усі, хто бачив мене 
на фронті, ті знають, що я там був. Є фото 
в інтернеті. Є слідство…»
Запитали співрозмовника також про мішки 
для «двохсотих».
— я відправив стільки, скільки просили 
хлопці, — говорить він. — Решта мала піти 
іншим. Але не встиг їх передати. Так само 
не встиг доставити генератор.
на закінчення розмови чоловік повідомив, 
що хоче, аби все це скоріше закінчилося і 
йому дали можливість спокійно працювати 
і донатити на ЗСУ.
Він підтвердив, що поліція провела в нього 
обшук.
— Приходили шукати наркотики, а зна-
йшли волонтерку у волонтера, і що ж тут 
такого? — говорить він.

«віджали» два буси
Пресслужба обласної поліції повідомила про 
розслідування кримінального провадження 
стосовно одного з псевдоволонтерів. на-
ведені у повідомленні факти співпадають 
з тими, що викладені у розповіді учасників 
«Дорожнього контролю Вінниці».
Поліцейські встановили причетність 25-річ-
ного чоловіка, мешканця Вінниці до п’яти 
злочинних епізодів.
Під час досудового розслідування слідчі вста-
новили, що псевдоволонтер через соціаль-
ні мережі розміщував інформацію про збір 
коштів на захисне спорядження та пальне 
для військових. Для цього нібито необхід-
но було зібрати певну суму. надалі чоловік 
пальне отримав від громадської організації, 
а збір не закрив. Отримані кошти витрачав 
на власні потреби, а допомогу військовим 
не передавав.
як розповів начальник Відділу поліції № 1 Ві-

нницького районного управління поліції 
Юрій Голуб, у ході проведення оперативних 
заходів поліцейські встановили, що до ско-
єння даного правопорушення причетний 
чоловік, який є фігурантом ще по двох 
кримінальних провадженнях за підробку 
посвідчення водія та учасника бойових дій.
Відтак, 24 січня поліцейські за місцем про-
живання зловмисника провели обшук, у ході 
якого вилучили документи з ознаками під-
роблення, медикаменти, турнікети, павер-
банки, бронежилети, зброю та набої.
наразі поліцейські проводять досудове роз-
слідування за ознаками злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 358 кримінального кодексу 
України (підроблення документів, печаток, 
штампів та бланків, збут чи використання 
підроблених документів, печаток, штампів). 
Такий злочин карається обмеженням волі 
на строк до двох років».

розслідують підробку двох документів — убд і посвідчення водія

що говорити, бо обидва пройшли 
Піски. Знайомий запитав «Прай-
са», на якій позиції той перебував? 
Ще звернувся з деякими уточню-
ючими запитаннями, але конкрет-
ної відповіді так і не почув.

Клімов додає, що він був у Піс-
ках три рази і то запам’ятав назви 
окремих позицій, може розпові-
сти, де церква, деякі інші об’єкти. 
Натомість «Прайс» про це не ска-
зав нічого. Здивував тоді цей факт.

до гвардійців машина 
не доїхала

Сумніви стосовно «Прайса» 
у «Дорожнього контролю» стали 
виникати з низки інших причин. 
Співрозмовники наводять кон-
кретний приклад. Перед поїздкою 
з гуманітаркою вони заправили 
його бус.

— І тут я читаю у Фейсбуці 
на сторінці «Прайса», що він про-
сить грошей на заправку машини, 
бо їде на фронт, — розповідає 
Клімов. — Коли це повторилося 
ще раз, звернув увагу Затайду-
ха, мовляв, про яку заправку він 
пише, якщо ми заправляємо йому 
машину.

Поцікавилися про машину, 
на якій він їздив. Це — бус «Рено». 
З’ясували, транспорт придбано 
за кошти благодійного фонду 
«Я допомагаю дітям». У фонді 
підтвердили це, а також розпо-
віли, що машина передбачалася 
для нацгвардійців. Принаймні так 
говорив волонтер «Прайс», який 
надав для фонду необхідну довідку 
з військової частини.

— У військовій частині сказали, 
що у них нема такої машини і 
нікому з них її не передавали, — 
каже Володимир Затайдух.

Печатка на довідці «Прайса» 
виявилася зовсім не така, як 
у частині.

— Довідку з частини для мене 
брав знайомий, — так, за словами 
Затайдуха, пояснив «Прайс», коли 
в нього запитали про документ. 
До речі, те само пізніше говорив 
він під час спілкування з RIA.

Після цього машину в нього 
відібрали.

— Спочатку не хотів передава-
ти, — говорить Затайдух. — Сказа-
ли йому, ти вкрав машину у Нацг-
вардії, ми передамо її військовим. 
При цьому була присутня керів-
ник організації, яка оплачувала 
транспорт.

ВікТОР скрипник, RIA, 
(067)1079091

Він кинув тінь 
на всіх порядних 
волонтерів, кажуть 
у «Дорожньому 

контролі». Із заявами у поліцію 
звернулися представники не мен-
ше п’яти організацій, які допо-
магають фронту.

У «Прайса» свої пояснення. 
За його словами, у нього «від-
жали» два авто та ще й побили 
його самого.

розповідав, що воював, і 
цим викликав довіру

Вони разом їздили до військо-
вих у «гарячі» точки — волонтери 
«Дорожнього контрою» і «Прайс». 
Були в Ізюмі, Лимані, Бахмуті, 
інших містах. Цей факт не запе-
речують співрозмовники RIA — 
керівник «Дорожний контроль 
Вінниці» Володимир Затайдух та 
Денис Клімов, а також волон-
тер «Прайс». Разом передавали 
допомогу. Володимир Затайдух 
підтверджує, що особисто бачив, 
як «новенький» під час їхніх спіль-
них поїздок передавав гуманітарку 
військовим і цивільним у звільне-
них містах. Запитую, як з’явився 
новачок у їхній організації?

— Він не був учасником нашої 
організації, — говорить Затайдух. — 
Входив до кола однодумців, так 
буде точніше. Надали йому по-
свідчення волонтера.

Уточнює, що це було посвідчен-
ня не учасника організації, а саме 
волонтера.

Познайомилися просто. Під 
час однієї розмови представника 
«Дорожнього контролю» Дениса 

Клімова з парамедиком Ярославом 
Пашкевичем, з яким давно знайо-
мі, був присутній «Прайс». Після 
закінчення розмови «Прайс» за-
питав, чи міг би працювати разом 
із «Дорожнім контролем»?

— Довіру до людини викликали 
його слова про те, що він воював, 
має посвідчення учасника бойових 
дій, — говорить пан Денис. — Ми 
прийшли до Затайдуха. Почули 

від «Прайса» про те, що на ві-
йні зазнав поранення, не може 
залишити побратимів, доставляє 
їм гуманітарку. Говорив про свої 
знайомства з багатьма волонтер-
ськими організаціями. Переконав 
нас, що він «своя» людина. Після 
того почали разом працювати.

— Все, що «Прайс» говорив під 
час нашої першої з ним зустрічі, 
пізніше виявилося неправдою, — 
стверджує Володимир Затай-
дух. — Повірили людині на слово, 
а насправді вона інша, ніж себе 
представила.

На підтвердження сказаного, 
співрозмовники з «Дорожнього 
контролю» наводять один при-
клад.

— Якось ми їхали у машині 
з нашим знайомим, який вою-
вав у Пісках, а я раніше чув від 
«Прайса», що він теж там служив 
снайпером, — розповідає Денис 
Клімов. — Кажу, хлопці вам є про 

Забрали бус, поставили на тим-
часовий облік і передали військо-
вому, який служить сапером, за-
раз знаходиться у Бахмуті. Факт 
передачі зафіксували на відео.

— Ми зв’язувалися з хлопцями 
з тих підрозділів, про які говорив 
«Прайс», що він служив у них, — 
каже Затайдух. — У жодному з них 
не підтвердили, що знають тако-
го. Навіть перевірили організацію, 
де, за його словами, він працював 
до війни. Там теж не чули про 
нього.

Після скандалу з авто для Нацг-
вардії, а також встановлення ін-
ших фактів, Затайдух опублікував 
у Фейсбуці пост: «У зв’язку з ви-
явленням кричущих фактів, які 
суперечать принципам нашого 
колективу, а також всім можли-
вим статтям Кримінального ко-
дексу, просимо всі подальші дії 
волонтера з позивним «Прайс» 
не пов’язувати з ГО «Дорожний 
контроль Вінниці».

Перед написанням посту учас-
ники «ДКВ» зустрічалися з «Прай-
сом».

розмова під запис 
відеокамер

Хотіли почути, що він скаже. 
Запросили на розмову також тих, 
хто купував для нього речі, які 
просив «для хлопців на фронт», 
чи переказував на картку гроші.

Одна з наших знаних волонте-
рок придбала для нього генератор 
вартістю 66 тисяч гривень. Він на-

писав, що знаходиться у Лимані. 
Хлопцям дуже потрібен генера-
тор. Вказав потужність пристрою. 
Повідомив, що готовий приїхати 
забрати. Чоловік отримав генера-
тор. Як пізніше виявилося, не для 
військових, а для свого будинку.

Співрозмовники кажуть, що він 
виставляв фотографії і писав, що 
воює, насправді в той час не брав 
участі у бойових діях.

Прикро вразило, як він вчинив 
із пакетами для «двохсотих». Одна 
з волонтерок попросила відпра-
вити через «Нову пошту» 170 кг 
таких пакетів. Запитали в хлопців, 
скільки отримали? Виявилося, що 
тільки 70 кг. Вартість одного па-
кета 250–300 гривень.

Розмова учасників «ДКВ» з 
«Прайсом» відбувалася на одній 
з АЗС, що недалеко від його бу-
динку. Там є відеокамери. Щоб, 
бува, не сказав, що відбувалося 
щось не так.

— На всі запитання у відповідь 
чули різні виправдання, — гово-
рить Затайдух. — Тому ми не стали 
далі працювати з цією людиною.

Співрозмовник також не при-
ховував, що учасники «ДКВ» 
приїжджали додому до «Прайса». 
Знайшли там генератор, про який 
згадували вище, інші речі, при-
дбані для військових на фронт…

Закінчилося все написанням 
заяви у поліцію. За словами За-
тайдуха, йому відомо, що такі самі 
заяви подали поліцейським пред-
ставники п’яти ГО.

волонтера з позивним «прайс» 
здали у поліцію
скандал  Хвилю коментарів викликало 
повідомлення у Фейсбуці на сторінці 
ГО «Дорожній контроль Вінниці» про 
«виключення з наших рядів» волонтера з 
позивним «Прайс». У його будинку поліція 
провела обшук, розпочате слідство, йому 
вручено повідомлення про підозру. В чому 
звинувачують чоловіка? RIA вислухала 
думки обох сторін конфлікту. Є також 
пояснення поліції

Одна з волонтерок 
придбала генератор 
за 66 тисяч гривень. 
Чоловік не відправив 
його військовим, а 
поставив у себе вдома

волонтеру вручили копію ухвали повідомлення про 
підозру. йому інкримінують підробку документів і їх 
використання
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Ділянку вулиці від коцюбинського 
до Муніципального ринку пере-
крили ще в листопаді 2021 року. 
Зняли асфальт, колії, а потім ро-
боти зупинили — почалася війна. і 
щонайменше з червня цього року 
не відбувається жодних робіт 
на Батозькій.
Для завершення робіт у цьому 
році з бюджету громади виділя-
ють аж 109 мільйонів гривень. 
При тому, що загальна вартість 
впровадження проєкту сягає 
185 мільйонів гривень. Очіку-
ваний рівень готовності об’єкта 

на кінець 2023 року має бути 
100%.
Утім, 100% впевненості, що 
цей план реалізують у 2023-му, 
в міськраді немає.
— Досі триває війна. Досі діє по-
станова кабміну № 520, яка ви-
значає, що з місцевих бюджетів 
пріоритетно мають фінансуватися 
видатки оборони, зарплати, енер-
гоносії. і тільки в останню чергу, 
та й то, якщо кошти залишаться, 
можна витратити на капітальні 
ремонти, — говорив журналісту 
директор департаменту кому-

нального господарства і благо-
устрою міськради Юрій Семе-
нюк. — Тому ми цей план дорожніх 
ремонтів складали з надією у те, 
що зможемо реалізувати. Тобто, 
коли війна закінчиться перемогою 
України, або коли будуть внесені 
зміни до постанови уряду № 520. 
і щоб ми не втрачали час на під-
готовку проєктно-кошторисної 
документації, на запити видатків 
за цими напрямками, а почали 
одразу, максимально швидко, 
працювати над впровадженням 
проєктів.

а що там із батозькою?

авт.) наявних смуг до чинних 
ДБН. Також трохи переставляють 
бордюри вглиб тротуарів, щоб 
пішоходи «поділилися» місцем 
з автомобілістами.

Однак, задля появи повороту з 
вулиці Пирогова на Зодчих самі 
автомобілісти втратять кілька 
паркомісць.

— Зріжуть незначну ділянку 
(16 кв. м) на куті Зодчих-Пи-
рогова. Там наразі є кишені для 
паркування. Після оптимізації 
цих кількох паркувальних місць 
не буде. Так треба зробити, щоб 
створити ще одну смугу руху з 
вулиці Пирогова на Зодчих.

А на самому початку допису 
на facebook «Агенції» йшлося, 

що «рішення з реорганізації 
руху на перехресті Зодчих-Пи-
рогова-Василенка знаходиться 
в контексті інших перехресть, 
розташованих на вулиці Пиро-
гова: площі Калічанська (Гагарі-
на, реорганізована у 2018 році) та 
перехрестя біля ринку «Урожай» 
(проєкт 2021 року)».

— Перед інженером стояло 
завдання: якщо ми збільшуємо 
пропускну здатність перехрестя 
Зодчих-Пирогова, то це не має 
спричинити перевантаження пе-
рехресть на «Урожаї» та на пло-
щі біля Універмагу, — пояснив 
Максим Кравчук. — Бо якщо 
ми тут сильно розширяємо пе-
рехрестя, то потім транспортні 

ВАлеРій 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

На facebook-
сторінці «Агенції 
просторового роз-

витку» опублікували пропозицію 
з реорганізації руху на перехрес-
ті Пирогова-Зодчих-Василенка. 
Його назвали одним із найбільш 
проблемних у місті: тут у години 
пік часто утворюються тягнучки.

Щоб це усунути, пропонують 
такі заходи: 1) створення до-
даткових смуг руху — на вулиці 
Зодчих та на вулиці Пирогова 
(в обох напрямках); 2) острівці 
безпеки на пішохідних переходах 
та зручна конфігурація велоси-
педних переїздів; 3) встановлення 
окремих світлофорів для кожної 
смуги руху, що підвищує гнуч-
кість регулювання транспортних 
потоків у різний час доби.

Рішення, запропоноване 
«Агенцією», розкритикували 
вінничани у соцмережах. Для 
чого там острівці безпеки? Чому 
не можна вирити підземний пе-
рехід та зробити круговий рух? 
Відповіді на ці та інші питання 
дав директор комунального під-
приємства «Агенція просторового 
розвитку» Максим Кравчук.

длЯ чого острівці
— Головні проблеми цього пе-

рехрестя: виїзд із вулиці Зодчих, 
та рух від центру міста по Пи-
рогова у вечірню годину пік. Як 
вирішення пропонуємо додати 
смуги руху — як на Пирогова, 
так і на виїзд із вулиці Зодчих. 
Тобто, по тих напрямках, де на-
разі існують затримки транспор-
ту, — пояснив директор «Агенції 
просторового розвитку» Максим 
Кравчук.

Аналогічно до площі Гагаріна 
(після дерусифікації, це Калічан-

ська площа — авт.) у кожного 
потоку — транспортного і пішо-
хідного — буде свій світлофор та 
фаза для руху. Але для чого ж 
тоді ставити острівці безпеки? Їх 
пропонують зробити на Пирогова 
(в тій частині, що біля супермар-
кету «АТБ») та на Зодчих.

— Ширина перехрестя збіль-
шується, і якщо хтось не встигає 
з пішоходів завершити перехід 
дороги, то на цьому острівці без-
пеки вони зможуть перечекати 
до наступної фази зеленого світла 
світлофора, — відповів Кравчук.

чому не можна коло
До того ж вінничани пропо-

нують кардинально змінити це 
перехрестя: вирити підземний 
перехід, а замість світлофорів 
поставити кільцеву розв’язку.

— Підземні переходи надзви-
чайно коштовні у будівництві й 
незручні для використання мало-
мобільними людьми, що пересува-
ються на візках. Загально прийня-
то в країнах Європи відмовлятися 
від підземних переходів на користь 
наземних, — каже директор «Аген-
ції просторового розвитку».

— А стосовно кругового руху. 
Розглядалася така можливість? — 
спитав журналіст.

— Не розглядали, адже пере-
хрестя Зодчих-Пирогова: 1) неве-
лике для розміщення повноцін-
ного кола; 2) є рух трамваїв; 3) 
інтенсивні транспортні потоки; 4) 
велика кількість пішоходів. При 
такій інтенсивності транспортних 
потоків та пішоходів, що там є 
зараз, саморегульована кільцева 
розв’язка просто не діятиме, — 
сказав Максим Кравчук.

зміни не мають створити 
нових проблем

Отож додаткові смуги руху тут 
з’являються шляхом звуження 
(нанесення нової розмітки — 

потоки будуть накопичуватися 
перед іншими перехрестями, де 
рух регулюється світлофорами. 
Тобто, проблему не вирішимо, 
а просто перенесемо на інше 
перехрестя.

післЯ попрацюють зі 
світлоФорами

Щодо реалізації плану з реорга-
нізації перехрестя Зодчих-Пиро-
гова, то тут у директора «Агенції 
просторового розвитку» Кравчука 
немає чіткої відповіді.

— За цей проєкт відповідатиме 
департамент комунального гос-
подарства і благоустрою міськра-
ди. Але, наскільки я пам’ятаю, є 
наміри впровадити проєкт вже 

у цьому році, — каже Максим 
Кравчук.

— Чи буде потім діяти тестовий 
режим, як із колом на Коріато-
вичів? — запитав журналіст.

— Немає предмета тестування. 
На перехресті Зодчих-Пирогова 
втручання є мінімальним і ре-
зультат є більш передбачуваним. 
А от із роботою світлофорів, які 
тут будуть окремо для кожного 
напрямку, то в ході їх експлуа-
тації потрібно буде коригувати 
циклограму. Щоб сформувати 
ту, яка буде діяти на постійній 
основі, — відповів директор КП 
«Агенція просторового розвитку» 
Максим Кравчук.

Як хочуть змінити рух 
на перехресті зодчих-пироГова
тягнучок не буде?  Для перехрестя 
вулиць Пирогова, Зодчих та Василенка 
пропонують нову схему організації руху: 
треба додати смуги руху, встановити 
світлофори для кожного потоку. і тоді, 
на думку фахівців, тут стане простіше 
проїхати у години пік. Втім таку 
реорганізацію розкритикували вінничани 
в соцмережах. Чому?

«Тут неможливо 
поставити коло, 
адже велика кількість 
пішоходів та є рух 
трамваїв», — каже 
Кравчук

такий матиме вигляд це перехрестя після реорганізації. 
Разом із додатковими смугами, з’являться острівці безпеки, 
велопереїзди та по окремому світлофору для кожного потоку
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Юристка Олена Сітарчук надала 
нам вичерпний перелік тих, хто 
може отримати відстрочку від 
призову, посилаючись на припи-
си статті 23 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобі-
лізацію».
Отож, не підлягають призову 
на військову службу під час мобі-
лізації військовозобов’язані:
 заброньовані за державними ор-
ганами, органами місцевого само-
врядування та підприємствами;
 особи з інвалідністю та особи 
непридатні до військової служ-
би за станом здоров’я на термін 
до 6 місяців (з наступним прохо-
дженням Влк);
 жінки та чоловіки, на утриманні 
яких перебувають троє і більше ді-
тей віком до 18 років;
 жінки та чоловіки, які самостій-
но виховують дитину (дітей) віком 
до 18 років;
 жінки та чоловіки, опікуни, піклу-
вальники, прийомні батьки, бать-
ки-вихователі, які виховують дити-
ну з інвалідністю віком до 18 років;

 жінки та чоловіки, опікуни, пі-
клувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі, які виховують 
дитину, хвору на тяжкі перинаталь-
ні ураження нервової системи, 
тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий цере-
бральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або 
хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, дитину, яка отримала тяж-
ку травму, потребує трансплантації 
органа;
 жінки та чоловіки, на утриманні 
яких перебуває повнолітня дитина, 
яка є особою з інвалідністю I чи II 
групи;
 усиновителі, опікуни, піклуваль-
ники, прийомні батьки, батьки-ви-
хователі, на утриманні яких пере-
бувають діти-сироти або діти, по-
збавлені батьківського піклування, 
віком до 18 років;
 зайняті постійним доглядом 
за хворою дружиною (чоловіком), 

дитиною, а також батьками своїми 
чи дружини (чоловіка), які потре-
бують постійного догляду;
 які мають дружину (чоловіка) 
із числа осіб з інвалідністю та/або 
одного із своїх батьків чи батьків 
дружини (чоловіка) із числа осіб 
з інвалідністю I чи II групи;
 опікуни особи з інвалідністю, ви-
знаної судом недієздатною; осо-
би, зайняті постійним доглядом 
за особою з інвалідністю I групи; 
особи, зайняті постійним доглядом 
за особою з інвалідністю II групи 
або за особою, яка потребує по-
стійного догляду, у разі відсутності 
інших осіб, які можуть здійснювати 
такий догляд;
 жінки та чоловіки, які мають не-
повнолітню дитину (дітей) і чолові-
ка (дружину), який (яка) проходить 
військову службу за одним із видів 
військової служби, визначених ст. 
2 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу»;
 інші військовозобов’язані або 
окремі категорії громадян у перед-
бачених законом випадках.

хто і як може отримати відстрочку від призову

коли і кому треба ставати 
на облік

Внесли зміни й у віці для по-
становки на військовий облік. 
Якщо раніше потрібно це було 
робити, починаючи з 17 років. 
То тепер — із 16 років.

Як пояснює юристка, відтепер 
призовники, військовозобов’язані 
та резервісти повинні перебувати 
на військовому обліку:
 за задекларованим (зареє-

строваним) місцем проживання;
 за місцем роботи/навчання;
 у разі вибуття за межі Укра-

їни на строк більше трьох міся-
ців — за місцем консульського 
обліку в закордонних диплома-
тичних установах України.

Ставати на військовий облік 
тепер потрібно:
 призовникам з 16 років 

до 27 років;
 військовозобов’язаним та ре-

зервістам, які не досягли гранич-
ного віку перебування у запасі, 
у тому числі жінкам, які мають 
медичну або фармацевтичну спе-
ціальність.

Також Олена Сітарчук наголо-
шує на тому, що новим Порядком 
№ 1487 унормовано, що посоль-
ства та консульства України впра-
ві вести військовий облік при-
зовників, військовозобов’язаних 
та резервістів, які перебувають 
на тимчасовому консульському 
обліку. Вони тепер мають повідо-
мляти ТЦК та СП про постановку 
або зняття з військового обліку 
громадян.

— Тож тепер громадяни Укра-
їни зобов’язані ставати на вій-
ськовий облік у закордонних 
дипломатичних установах Украї-
ни, — пояснює спеціалістка.

нАТАлія корпан, RIA, 
(097)1448132

Скоро буде рік, як 
ми живемо у стані 
повномасштабної 
війни. Починаючи 

з 24 лютого, президент оголосив 
загальну мобілізацію. Українців 
призивають до війська.

З 1 січня 2023 року в Україні діє 
новий порядок взяття на військо-
вий облік призовників, резер-
вістів та військовозобов’язаних. 
Його ухвалив Кабмін у постанові 
№ 1487. Постанова передбачає 
кілька нововведень. Допомагала 
нам розібратися з цими змінами 
адвокатка Олена Сітарчук.

чи змінилисЯ правила 
врученнЯ повісток

За словами адвокатки Олени 
Сітарчук, особливих змін 
щодо вручення повісток немає 
у 2023-му році.

Їх, як і раніше, можуть вруча-
ти практично будь-де: на вули-
ці, в магазині чи на блокпості. 
Бо законодавством не вста-
новлене місце, де можна або 
не можна вручати повістку. 
Однак, як нам раніше пояс-
нювали експерти Асоціації 
правників України, повістка 
має бути вручена особисто, під 
розпис отримувача. У ній має 
бути обов’язково вказано: ПІБ 
призовника, рік народження та 
адреса; місце роботи. Також 
дата, час та адреса, за якою 
потрібно з’явитися. Має бути 
перелік необхідних документів 

та назва органу, печатка, під-
пис, ПІБ керівника ТЦКСП.

Як розповідає Олена Сітарчук, 
керуюча Адвокатського бюро 
«Олени Сітарчук», повістки ма-
ють право вручати:
 місцеві органи виконавчої 

влади (на даний час це місцеві 
військово-цивільні адміністрації);
 виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад;
 територіальні центри комп-

лектування та соціальної під-
тримки;
 керівники підприємств, 

установ та організацій, де пра-
цівниками є особи, яких викли-
кають;
 заклади освіти.
Якщо повістку вручив інший 

суб’єкт, то вона не може вважа-
тися врученою належним чином. 
У такому разі краще взагалі від-
мовитися від отримання пові-
стки, пославшись на те, що її 
вручає особа, яка не має відпо-
відних повноважень.

— Не зайвим буде зафіксувати 
будь-які контактні дані особи, 
яка намагалася вручити повістку 
(ПІБ, посада, місце роботи), 
а також за можливості зробити 
відеофіксацію спроби вручення 
повістки. Згодом ця інформа-
ція стане у нагоді при спробі 
притягнути до адміністративної 
відповідальності за відмову від 
отримання повістки, — розпо-
відає фахівчиня. — Варто заува-
жити, що поліціянти не мають 
права вручати повістки, але 
можуть бути присутні при їх 
врученні.

що змінилосЯ 
у мобілізації жінок

До 2026 року українки не під-
лягатимуть обов’язковій мобі-
лізації. Зміни стосуються лише 
системи постановки на облік. 
Про це повідомила заступниця 
міністра оборони Ганна Маляр 
в ефірі телемарафону «Єдині 
новини».

«Немає мобілізації жінок. Зараз 
є зміни, які стосуються систе-
ми обліку. До 2026 року навіть 
українки, які мають медичну 
спеціальність — єдину, за якою 
вони можуть підлягати мобілі-
зації, не матимуть обов’язкової 
постановки на облік. Інші про-
фесії — тільки у добровільному 
порядку», — зазначила Ганна 
Маляр.

Як пояснює адвокатка, взяття 
жінок на військовий облік здій-
снюється після визначення їх 
придатності до військової служ-
би. При цьому жінки-медики та 
фармацевтки, які не перебували 
на військовому обліку до затвер-
дження нового Порядку № 1487, 
можуть влаштовуватися на робо-
ту без обов’язкового військового 
обліку до 2026 року.

— Заклади освіти, які здійсню-
ють підготовку жінок за медич-
ною або фармацевтичною спеці-
альністю, за два місяці до завер-
шення навчання подають список 
щодо таких жінок до ТЦК та 
СП, — розповідає вона.

де можуть перевірЯти 
наЯвність військового 
квитка

— Із 2023 року обов’язком 
кожного роботодавця є пере-
вірка військово-облікових до-
кументів у працівників, — каже 
юристка. — Крім того, роботода-
вець має перевірити факт пере-
бування військовозобов’язаного 
на військовому обліку й актуаль-
ність його даних. Законодавство 
зобов’язує роботодавця протягом 
семи днів повідомити ТЦК та СП 
про прийом або звільнення із 
роботи військовозобов’язаного, 
призовника чи резервіста.

За словами спеціалістки, за-
клади освіти також здійснюють 
зарахування на військовий облік. 
А отже при вступі (поновленні 
на навчання) мають вимагати 

подання військово-облікових 
документів.

Вона пояснює, що відтепер 
ЦНАПи при проведенні реє-
страції місця проживання/зняття 
з реєстрації місця проживання 
також будуть перевіряти:

наявність військово-облікових 
документів: посвідчення про при-
писку до призовної дільниці (для 
призовників), військового квитка 
або тимчасового посвідчення (для 
військовозобов’язаних), військо-
вого квитка (для резервістів);

наявність відмітки про взяття 
на військовий облік.

чи будуть видавати 
повістки у «дії»

Згідно з постановою Кабінету 
міністрів у «Дії» й справді має 
з’явитися електронний військо-
вий квиток. Однак Мінцифрі 
заспокоює, що повістки через 
застосунок надходити не будуть.

Також із 2023 між Єди-
ним державним реєстром 
військовозобов’язаних, призовни-
ків та резервістів і різними дер-
жавними базами буде відбуватися 
обмін даними. Взаємодіяти плану-
ють і через «Дію». Але дат, коли це 
остаточно запрацює, немає.

Яка відповідальність 
передбачена 
за ігноруваннЯ повістки

З цим змін у 2023 році немає. 
Відповідальність, як і раніше, 
залежить від того, з якою метою 
військовозобов’язаний повинен 
викликатися до ТЦК та СП.

— Якщо військово зобов’я заного 
викликали для уточнення даних 
або проходження медичної ко-
місії — буде адміністративна від-
повідальність у вигляді штрафу 
в розмірі від 850 до 1700 грривень 
або від 3400 до 5100 гривень, — 
каже Олена Сітарчук. — Водно-
час, якщо людина неодноразово 
не з’являлася для проходження 
медичного огляду без поважних 
причин, таку поведінку можуть 
розцінити, як ухилення від при-
зову на військову службу під час 
мобілізації. А це вже є підставою 
для притягнення до криміналь-
ної відповідальності за статтею 
336 Кримінального кодексу Укра-
їни. Це тягне за собою позбавлен-
ня волі на строк від 3 до 5 років.

що змінилосЯ у військовому 
обліку з початку 2023 року?
нововведення  Роботодавці тепер 
мають перевіряти військовий квиток 
перед прийняттям на роботу? жінки-
медики мають ставати на облік? Будуть 
видавати повістки в «Дії»? Зібрали 
відповіді на поширені запитання про 
зміни в загальній мобілізації

Із 2023 року кожен 
роботодавець 
зобов’язаний 
перевіряти військово-
облікові документи 
працівників

із 2023 року в україні діє новий порядок взяття 
на військовий облік. Відтепер хлопці ставатимуть на облік із 
16 років, ставатимуть також і жінки-медики
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У суботу, 28 січня, в Монтебел-
ло (Каліфорнія, США) у головно-
му поєдинку вечора у ліміті пер-
шої середньої ваги (до 69,9 кіло-
грама) український боксер родом 
із Вінниці Сергій Богачук відстояв 
титул чемпіона WBC Continental 
Americas у протистоянні з Ната-
ніелем Галлімором.

Захист чемпіонського пояса 
не став легкою прогулянкою для 
українського боксера. Америка-
нець ямайського походження за-
хопив центр рингу і завдав кілька 
небезпечних ударів. У наступних 

раундах обидва боксери влашту-
вали справжню рубку. Суперни-
ки обмінялися серією потужних 
ударів і під кінець третього ра-
унду було видно, що уродженець 
Ямайки відчутно підсів фізично.

У наступній трихвилинці Гал-
лімор спробував переломити хід 
поєдинку, завдавши болючого 
апперкоту, розбивши нашому 
земляку носа. Втім, це не ви-
било Сергія з колії. Це тільки 
розлютило Богачука. Уродженець 
Вінниці підняв темп, змусивши 
Галлімора повністю перейти 
в режим виживання. Українець 
продовжував «місити» ударами 

суперника. Поразка американця 
була питанням часу.

У шостому раунді Богачук при-
тис до каната Натаніеля, не даю-
чи йому можливості відповісти. 
Одностороннє побиття амери-
канця зупинив рефері. Сергій 
Богачук одержав перемогу тех-
нічним нокаутом і захистив титул 
чемпіона.

Перемога над Галлімором ста-
ла 22-ю для українського чемпі-
она. Усі вони здобуті достроково. 
Єдиної поразки Богачук зазнав 
у 2021 році, коли американець 
Брендон Адамс відібрав у нього 
пояс WBC Continental Americas.

перемога нокаутом. боксер із вінниці сергій 
богачук захистив титул чемпіона америки

і потім має бути затверджений 
на сесії міськради, — відповіла 
директорка департаменту соцпо-
літики Валентина Войткова.

— А чому ця програма роз-
рахована тільки на мешканців 
Вінницької міської громади та 
переселенців, які у нас зареєстро-
вані? — спитав журналіст.

— Ми не можемо охопити 
за рахунок бюджету нашої гро-
мади усю область. Бо в кожної 
громади свої кошти, свій бюджет 
і відповідно, на місцях люди по-
винні ухвалювати, чи потрібна 
їм, подібно до нашої, програма 
підтримки родин військовослуж-
бовців, — відповіла Войткова.

психологічна підтримка 
не буде разовою

Із соціальною та продовольчою 
підтримкою, в цілому зрозуміло. 
Але як йдеться в оголошенні 
на сайті міськради, допомогу на-
даватимуть ще й психологічну. 
Вона буде розповсюджуватися 
на родичів військових, що наразі 
на фронті. І також на членів сімей, 
які чи втратили своїх захисників, 
або ж вони є безвісти зниклими.

«Витягнути» з важкого психо-
емоційного стану таких людей 
дуже непросто. Хто це буде ро-
бити? Чи їм можна буде розрахо-
вувати виключно на одноразові 
консультації через телефон?

— У нас, в центрі соціальних 
служб, є шість психологів. А та-

ВАлеРій 
чудновський, RIA, 
(063)7758334

— Усі сім’ї за-
хисників та за-

хисниць, які є в нашій терито-
ріальній громаді, не повинні бути 
обділені. І ми маємо надавати 
їм соціальний супровід. Щоб це 
не було від моменту до момен-
ту, — каже директорка департа-
менту соцполітики Валентина 
Войткова.

Для отримання допомоги ві-
нничан та офіційно зареєстро-
ваних ВПО, в родинах яких є 
військовослужбовці, просять 
звернутися за телефонами:

Правобережне управління 
соцзахисту, Космонавтів, 30. 
Номери телефонів: (0432)50-83-
88, (0432)50-91-33, 097-101-58-40, 
063-856-62-72.

Лівобережне управління соцза-
хисту, Замостянська, 7; (0432)50-
86-70, (0432)50-86-77, 097-101-
45-18, 063-856-62-75.

Департамент соціальної по-
літики міськради, Соборна, 50, 
(068)98-38-318.

— Людина отримає талон по-

переднього запису на прийом. І 
далі, разом із фахівцем заповнить 
анкету, де вкаже, яку підтримку 
потребує, — розповіла Валентина 
Войткова.

на Яку допомогу можна 
розраховувати

Обіцяють всеохопну підтримку 
за такими напрямками: медичне 
обслуговування, освіта і навчан-
ня, соціальний захист (пільги, 
пенсії та інші соцвиплати — 
авт.), юридична допомога, пси-
хологічна допомога, гуманітарна 
підтримка (зокрема, продуктові 
набори) та інше, що в межах 
компетенції органів Вінницької 
міської ради.

Питаємо, на кого з родичів ця 
програма буде розповсюджува-
тися?

— Попередньо, є пропозиція, 
що ця комплексна підтримка 
родин військовослужбовців буде 
розповсюджуватися на родичів 
першої лінії — чоловік або дру-
жина військових, батько, мати, 
діти, з якими у захисника/захис-
ниці є спільний побут. Конкрет-
ний перелік людей уточнимо по-
рядком, який зараз розробляється 

У Вінниці, нагадуємо, на базі «Вете-
ранського простору» діє Офіс регі-
ональної координаторки Уповно-
важеного кабінету міністрів Украї-
ни з питань безвісти зниклих осіб 
за особливих обставин. Звертатися 
по допомогу можуть як жителі Ві-
нницької територіальної громади, 
так і області за телефонами:

(097) 723-27-97 (Марія Довжик);
(093) 570-06-01 (гаряча лінія для 
звернень).
крім того, у Вінниці працює кон-
сультаційний центр Централь-
ного регіону координаційного 
штабу поводження з військово-
полоненими. його головна мі-
сія — повернення українських 

військових та цивільних з по-
лону.
Телефон приймальні консульта-
ційного центру Центрального ре-
гіону: 0 800 200 606. Час роботи: 
з 09.00 до 18.00, з понеділка 
по п’ятницю. Адреса: Вінниця, 
Театральна, 15 (прийом за попе-
реднім записом).

куди звертатися з питань безвісти зниклих та полонених військових

кож ми співпрацюємо з психоло-
гами із Міжнародної організації 
з міграції, які надаватимуть свої 
послуги. Може бути й спілку-
вання через телефон, і наживо 
на прийомі у фахівця. Тільки 
консультаціями ця психологічна 
підтримка не обмежиться: якщо 
людині потрібна буде тривала те-
рапія, то вона зможе її безплатно 
отримати, — пояснила директор-
ка департаменту соцполітики Ва-
лентина Войткова.

програма буде 
вдосконалюватись

Після опрацювання анкет від 
родин військових може виникну-
ти потреба як у створенні нової 
послуги/пільги, так і в доопра-
цюванні вже діючих.

— Ми це обговорювали на на-
радах. І коли почнемо спілку-
ватися з сім’ями захисників й 
захисниць, то побачимо, де і 
що потрібно буде доопрацюва-
ти, — говорить директорка депар-
таменту соцполітики. — Власне, 
ця програма з анкетами, яку ми 
запускаємо, діє і для того, щоб 
ми вдосконалили усю систему 

з наданням підтримки родинам 
захисників й захисниць.

— І що, на вашу думку, по-
трібно буде доопрацьовувати? — 
спитав журналіст.

— Зараз це складно сказати, бо 
ми тільки на початку. Гадаю, що 
базові потреби — оформлення 
пільг, оформлення гуманітар-
них наборів, медична допомога 
тощо — для людей з-поміж ро-
дин військовослужбовців будуть 
забезпечені. На перспективу, 
на мою думку, потрібно буде на-
працювати програму реабілітації 
самих військовослужбовців. І це 
буде величезний пласт роботи, — 
каже Войткова.

Наостанок вона сказала, що за-
раз головне, щоб люди почали 
звертатися до них.

— Щоб ми зрозуміли, яку 
підтримку родинам військо-
вослужбовців потрібно надати. 
Спільно ми спробуємо вирішити 
нагальні питання. Ніхто не має 
залишатися наодинці зі своїми 
проблемами. Сильні, лише коли 
разом, — сказала директорка де-
партаменту соцполітики Вален-
тина Войткова.

родинам військових Готові 
надати комплексну підтримку
«сильні разом»  У Вінниці запустили 
послугу психологічної та соціальної 
підтримки родинам військовослужбовців. 
Програма розповсюджується на родичів 
наших захисників і захисниць з-поміж 
вінничан та переселенців, які офіційно 
зареєстровані на території Вінницької 
міської громади. То яку допомогу вони 
зможуть отримати?

«На перспективу 
потрібна буде 
програма 
реабілітації самих 
військових», — кажуть 
у соцзахисті «зараз головне, щоб люди почали звертатися», — каже 

валентина войткова. У мерії хочуть спочатку зрозуміти, яка 
допомога найбільше потрібна членам сімей захисників 
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1. Нерухомість: продам або 
обміНяю  

1.1 ОднОкІмнатнІ квартири  

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

 1-кімнатна квартира, с.Корделівка, поверх 1/1/ц, Калинівський 
р-н. Ціна договірна. (098) 439-61-81  

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  

 5 кімн., 2-пов.будинок в с.Шкуринці мас.Поляна, 110кв.м, влас-
ник, 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  

 Продам або здам в оренду будинок-кафе, місце під магазин, 
Київська, вул.Гонти, 3/цегл., 202кв.м (067) 456-26-00  

1.7 дІлянки  

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

1.8 ГаражІ  

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

2. Нерухомiсть:  
здам в ореНду  

2.1 квартири  

 1 кімната в квартирі р-н Центр.ринку, з хазяїном. Для 1 людини. 
Власник. (097) 299-11-69  

 1-кімн.квартира, р-н пл.Перемоги, переселенцям. Ціна 
4000грн+комунал.послуги. (097) 246-78-30  

 2-кІмн.кв. пОдІлля, меБлІ, технІка, єврОремОнт, 
власник. (097) 019-31-90  

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  

 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  

5. комерційНа Нерухомість  
5.1 прОдаж  

 примІщ.430кв.м, вОда, електрика, пОБут.примІщ.пІд 
стО, склади, зварЮв/стОляр Цех дОГ. 61-26-61, (097) 
462-45-44  

5.2 Оренда  

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

 здам прим.пІд кафе, Бар, рестОран, стОмат., мед.
клІнІку, спОртзал,350кв.м, кОмун дОГ. (097) 462-45-44  

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

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

516045

нерухомість

6. будiвельНi матерiали  
та послуги  

6.1 прОдам БудІвельнІ  
матерІали  

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

 100% Блоки фунд.Панелі.Перемички .............. дог. ........ (067) 974-23-30  

 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  

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

6.2 куплЮ БудІвельнІ  
матерІали  

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

 Армат., проф.трубу, радіат.опален ................ дог. ........ (097) 301-65-05  

 Цеглу б/в .................................................. дог. ........ (063) 274-70-63  

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  

 «ДахБуд» Покриваю дахи: мет.черепиця, профнастил, шифер 
та ін.матеріали. Демонтаж даху. Ціна в залежності від об’єму та 
матер.покриття. Працюю без посередників (097) 755-68-57  

 «пІд клЮч» армат.-БетОн.,фасади, внутр.,пОкрІвля, 
кам’яна,ЦеГл. кладка, пОГрІБи (098) 827-80-85  

 «Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097) 
338-65-85  

 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  

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

 кОпання криниЦь механІчним спОсОБОм. дОкОпка. 
чистка. (096) 314-80-37  

 кОпання, дОкОпування криниЦь механІчним спОсО-
БОм. дОставка кІлеЦь. (067) 290-47-13  

 Облицювання плиткою, ламінат, вагонка. (097) 296-86-89  

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

6.4 внутрІшне ОздОБлення, 
ремОнт  

 «пІд клЮч» викОнуємО всІ внутрІшнІ рОБОти. швидкО. 
якІснО. (068) 772-75-87  

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

 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  

 Поклейка шпалер, недорого, відносно якісно. Сергій. (098) 939-
12-51  

 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  

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

6.6 натяжнІ та пІдвІснІ стелІ  

 stelivsim.Com.uA натяжнІ стелІ вІд вирОБника. 
(096)620-45-41, (068)003-25-53  

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

 натяжнІ стелІ вІд вирОБника. матОвІ, ГлянЦевІ, фОтО-
друк. (067)877-96-66, (063)289-32-17  

 натяжнІ стелІ. виГОтОвл., мОнтаж. швидкО. якІснО. 
знижки пенсІОнерам, учасн.атО. (067)840-64-95, 
(067)430-45-00  

 натяжнІ стелІ. швидкО та якІснО. дОступна ЦІна. 
знижки. (098)653-45-63, (073)016-15-29  

6.7 Опаленя, вОдОпОстачання, 
вентиляЦІя, каналІзаЦІя  

 1 CAнтехнІк: якІсне встанОвлення І замІна систем 
Опалення, каналІзаЦІї, вОдОпрОвОду, унІтазІв, ванн, 
ракОвин. великий дОсвІд рОБОти. (093)921-37-30, 
(067)684-35-41  

 замІна мІжБудин.труБ (стОякІв), всІ види сантехн. 
прОвед. вОди, та каналІзаЦІя. (068) 772-75-87  

 Опалення, вОдОпОстачання, каналІзаЦІя. мОнтаж, 
ГарантІя. теплОБуд. зОдчих,36 (096) 428-12-25  

 Сантехніка, ремонт. Встановлення. Всі послуги. (068) 024-88-56  

6.8 електрОпОстачання  

 електрик викОнає ел.мОнтажнІ та ел.ремОнтнІ рО-
БОти всІх видІв складнОстІ.швидкО. (097) 503-21-01  

 Електрик потрібний? Телефонуйте. (096) 256-55-53  
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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  

516492

516333

516576

516576

516335

будівництво

6.9 пОкрІвельнІ матерІали  
та пОслуГи  

 «Під ключ» будуємо дахи. Ринви, піддашки. Помірні ціни. (097) 
338-65-85  

 «Під ключ» дахи, ринви, піддашки. Ціна залежно від об’єму та 
матеріалу покриття. (096) 257-20-56  

 пОкрІвельнІ рОБОти, матерІали, прОектування. Без-
кОштОвний 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  

 2 серванти, Чехія, дерево ..................... 1500грн. ........ (063) 104-45-56  

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

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  

 100%  Блоки фунд.Панелі.Перемички ............. дог. ........ (067) 974-23-30  

 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  

 Coняшникова пілета, фасовка різна ........... д. 6мм (067) 433-77-38,Михай-
ло  

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

 Kaвоварка Delonghi, гарн.ст+бонус ......... 1700грн. .......... (098718-21-80  

 Бойлер 100л, робочий стан .......................... дог. ........ (096) 100-33-06  

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

 Кравчучка заводська, хороший стан ......... 400 грн. ........ (067) 152-98-79  

 Прал/маш Samsung роб., хор/стан ................. дог. ....... (068) 111-08-21  

 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  

 CoняшникОва пІлета, д.6мм. фасОвка рІзна, як наси-
пОм так БеГ І мІшОк пО 15кГ. (067)433-77-38,михайлО  

 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  

 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  

 Куплю мікрохвил., прал/маш ......................... дог. ........ (097) 016-99-97  

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

 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  

 «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% блоки фундаментні, панелі перекриття, перемички. Від 
виробника. (067)974-23-30  

 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  

 Coняшникова пілета, д.6мм. Фасовка різна, як насипом так бег 
і мішок по 15кг. (067433-77-38,Михайло  

 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 ми розчистимо запущений сад, ділянку. Вивіз сміття, гілля. 
(099) 549-09-19  

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

 Акуратно розвантажим/завантажим піаніно, меблі, буд.матеріали. 
Вантажники. (096) 013-96-48  

 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  555111

516127

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

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

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

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

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

 ремОнт 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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8. автомобілі  
8.3 куплЮ  

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

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

8.5 сГ технІка та Інвентар  

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

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

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

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

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

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

8.6 автОзапчастини  

 АВ зарядні, пускозарядні нові ....................... дог. ........ (097) 127-54-23  516763

516757

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  

 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  

 Бариста в кав’ярню на Брацлавській, з 8 до 21, 3/3, з/п - від 
11000 грн. (098) 254-25-76, Марина  

 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 та пОмІчник кухаря пОтрІБен в рестОран пО 
вул.с.зулІнськОГО на пОстІйну рОБОту. рОБОта 
пОзмІнна. з/п вІд 500Грн+%. (063) 287-95-31  

 Кухар холодного цеху в супермаркет в смт Стрижавку, з 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 у прод.маг. на Пирогова, з 7:30 до 22:30, 3/3, з/п - 
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, (098) 827-99-03  

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

 Охоронник в приватний будинок, кремезної статури. 500 грн/
зміна. Доба через дві. (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

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

 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 в ТЦ «Жовтень». (068) 160-20-78, (098) 827-99-03  

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

 Прибиральниця у прод.маг. на Максимовича, з 8.00 до 10.00, з 
Пн по Сб, зарплата 1560 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Прибиральниця у прод.маг. на Чехова, графік 2 год. зранку, 2 
год. ввечері, 3/3, з/п від 3700 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

 Прибиральниця-посудомийниця потрібна в ресторан по вул.
Сергія Зулінського, на постійну роботу. Графік роботи: 9.00-21.00 
(063) 287-95-31  

516418

516723

8.7 автО-ремОнтнi пОслуГи  

 Якісне фарбування авто, бусів до 6 м. Фари. 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  

 акуратнО рОзвантажим/завантажим пІанІнО, меБлІ, 
Буд.матерІали. вантажники. (096) 013-96-48  

 Вант.перевез.: Мерс.Спринтер, 20куб.,3т. Гідроборт. Ф/опл. 
будь-яка. Л.АВ 149607 (067) 289-52-33  

 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  

робота, послуги

9.5 праЦІвники стО, азс,  
мийки  

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

9.6 прОдавЦІ, касири  

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

 Касир у прод.маг. на 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 у прод.маг. на Юності, графік з 8  до 22, 2/2, зарплата 
10200 грн. (063)288-82-40, (097)306-10-13  

 Касир у прод.маг. у Стрижавку, з 8 до 22, 4/4, зарплата 9000 
грн. (098) 283-32-91, Галина Микол.  

 прОдавеЦь меБлевОї фурнІтури. (067) 430-32-35  

 Продавець у прод.маг. на Хмельницьке шосе, з 8 до 22:30, 4/4, 
зарплата 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  

 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 Д.Нечая, з 8 по 21, зарплата 
10500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 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 Заболотного, з 8 до 22, зарплата 
- 11000 грн. (096) 770-56-35, Катя  

 Продавець-касир у прод.маг. на Зерова, з 7:30 до 22:00, зар-
плата 11500 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 Продавець-касир у прод.маг. на Келецьку, з 7:30 до 21:30, 4/4, 
зарплата - 10500 грн. (096) 770-56-35, Катя  

505184

516143

 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. на Янгеля, з 7:30 до 22:30, зарплата 
10200 грн. (097) 931-19-22, Вікторія  

 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  

 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  

 зварЮвальник в Цех пО металОвирОБах. (097) 494-
48-32  

 рОБІтник пОтрІБен в селО з прОживанням. (096) 318-
38-77  

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Максимовича, графік з 8:00 до 
22:00, 4/4, зарплата 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, графік з 8:00 до 
21:00, 4/4, зарплата 9600 грн. (097) 243-37-20, Ілона  

 Продавець-касир у прод.маг. на Оводова, з 7:30  до 22:30, 4/4, 
з/п –  від 10200 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

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

 Продавець-касир у прод.маг. на Пушкіна (центр міста), з 8 до 
22, 4/4, з/п - 10000 грн. (098) 859-17-75, Наталія  

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

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

516278
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 слЮсарІ та зварЮвальники з дОсвІдОм рОБОти. (067) 
433-15-81  

 Сортувальники плівки. (098) 245-36-53  

9.12 керІвники,  
адмІнІстратОри, управлІнЦІ  

 Адміністратор в ТЦ «Жовтень». Тиждень через тиждень. (068) 
160-20-78, (098) 827-99-03  

 Менеджер по оренді в ТЦ «Жовтень». З/п 15000 грн. (068) 160-
20-78, (098) 827-99-03  

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  

 Допомагати хлопцю або дівчині розклеювати об’яви по місту, на 
постійній основі. (097) 935-65-71  

 пОтрІБен на пОстІйну рОБОту заГОтІвельник чОрних 
та кОльОрОвих металІв. (098) 028-88-91  

 праЦІвниЦя в Цех напІвфаБрикатІв. зарОБІтня плата 
вІд вирОБІтку. райОн лІсОпарку (098) 314-68-18, лЮд-
мила  

 Приймальник вторсировини. Вінниця. (068) 675-72-64  

9.23 шукаЮ рОБОту  

 Шукаю роботу доба через три, або по декілька годин зранку. 
Людмила (063) 810-08-67  

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  

 Німецька мова. Індивідуальні заняття. Переклади. (098) 517-13-07  

 Репетитор з англійської мови. Якісно. 150 грн. година. Можливий 
приїзд додому. (097) 853-40-72  

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

11. дача, сад, город, 
сг.продукцiя  

11.1 прОдукти харчування,  
сГ прОдукЦiя  

 Продам продовольчу картоплю,cіно ............... дог. ........ (097) 990-60-25  

 Сіно лугове ................................................ дог. ........ (097) 212-77-20  

 Яблука, пшениця ........................................ дог. ........ (067) 291-99-40  

11.6 пОслуГи  

 Coняшникова пілета, д.6мм. Фасовка різна, як насипом так бег 
і мішок по 15кг. (067)4337-7-38, Михайло  

12. електроНіка та аудио/ві-
део техНіка  
12.1 прОдам  

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

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

 Т/в, пароварка, диктофон,мікрофон ............... дог. ........ (098) 524-22-36  

12.2 куплЮ  

 Моб/тел будь-які, можна неробочі ................. дог. ........ (067) 726-46-41  

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  

 Акційне кредитування до Дня народження клієнта.Кредит.
спіл.»Партнер».Ліц.380НКФП (063)311-80-72, (096)901-79-48  

 кредити вІд кред.спІлки «партнер». 19 рОкІв на ринку 
кредитування. лІЦ.380 нкфп. (063)311-80-72, (096)901-
79-48  

13.6 туристичнІ пОслуГи  

 Хлопець шукає дівчину 18-20 років для спільної поїздки в Кар-
пати. Безкоштовно. (097) 438-31-24  

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  

 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 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  

 Хлопець шукає дівчину 18-20 років для спільної поїздки в Кар-
пати. Безкоштовно. (098) 035-29-13  

15.3 клуБи знайОмств  

 Шлюбні знайомства. Вам допоможуть знайти свою половинку. 
(097) 099-04-74  

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  

 Втрачено диплом про закінчення медичного коледжу (технікума) 
на ім‘я Тімофєєва Тетяна Олександрівна. Вважати недійсним. 
тел. не вказано  

 Втрачено посвідчення багатодітної сім’ї серія БС №202120, 
на ім‘я Григор‘єва Ірина Павлівна. Вважати недійсним. тел. не 
вказано  

 Втрачено свідоцтво про право власності на житло №790 
від 28.10.1993р. видано на підставі рішення ВМР народних 
депутатів на ім‘я Сапона К.В, Сапон В.І., Сапона В.Г. за адресою: 
м.Вінниця, вул.А.Первозванного,6,кв.49. Вважати недійсним. 
тел. не вказано  

 Втрачені дипломи та додатки про освіту: Вінницького технічного 
коледжу 2012-2014рр. Молодший спеціаліст: бухгалтер-
фінансист та  Вінницького інституту економіки Тернопільського 
національного економічного іституту 2014-2017рр.  Бакалавр та 
Спеціаліст відділення «Фінанси та кредит» на ім’я Петрова Віталія 
Анатоліївна. Вважати недійсними. Тел. не вказаний  

 ПрАТ «Вінницьке Підприємство «Ремприлад», код 13311836, 
повідомляє про втрату оригінала свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій, виданого Вінницьким ТУ ДКЦПФР реєстраційний 
№57/02/1/10 дата реєстрації 11.08.2010. Свідоцтво вважати 
недійсним. тел. не вказано  

19. загальНі оголошеННя  
19.1 прОдам  

 100% блоки фундаментні, панелі перекриття, перемички. Від 
виробника. (067) 974-23-30  

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

19.2 куплЮ  

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

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

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

 радІОдеталІ, радІОлам., реле, радІОплати, маГнІтОфОни, 
ОсЦилОГрафи, т/в, фОтОап. (098) 753-77-50  

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

 частОтОмІр, ОсЦилОГраф, ГенератОр сиГналІв, 
радІОдеталІ, радІОприБОри. дОрОГО. (098) 753-77-50  

555111
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мії та з порушеннями розвитку 
молочних залоз;
 діти з порушеннями опорно-

рухового апарату;
 особи, на яких поширюється 

дія Закону України «Про статус 
ветеранів військової служби, ве-
теранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції й 
деяких інших осіб та їх соціаль-
ний захист».

Для того, аби отримати засіб 
реабілітації, особа з інвалідніс-
тю або її законний представник 
мають подати заяву про забез-
печення засобом реабілітації 
в паперовій формі або через 
електронний кабінет особи з ін-
валідністю до органів соціально-
го захисту населення або центрів 
надання адміністративних послуг 
за зареєстрованим або задекла-
рованим місцем проживання чи 
перебування.

Разом із заявою потрібно на-
дати:

1. Паспорт громадянина Укра-
їни або тимчасове посвідчення 
громадянина України, або по-
свідка на постійне проживання, 
або посвідка на тимчасове про-
живання, або посвідчення біжен-
ця, або посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту, 
або свідоцтво про народження 
(для дітей віком до 14 років);

2. Ідентифікаційний номер;
3. Для осіб з інвалідністю — 

висновок МСЕК;

4. Оригінал довідки з місця ро-
боти, служби або навчання (для 
осіб, які працюють, служать, 
навчаються) — для забезпечен-
ня протезами верхніх та нижніх 
кінцівок, ортопедичним взуттям, 
активними кріслами колісними 
(крім учасників бойових дій);

5. Посвідчення, яке підтвер-
джує право особи на пільги.

Учасники бойових дій, по-
страждалі додатково подають 
такі документи:

1. Рішення ВЛК чи висновок 
ЛКК (для учасників бойових дій, 
постраждалих, яким не встанов-
лено інвалідність);

2. Довідку органу внутрішніх 
справ про притягнення до кри-
мінальної відповідальності, від-
сутність (наявність) судимості або 
обмежень, передбачених кримі-
нально-процесуальним законо-
давством (для учасників бойових 
дій, постраждалих з числа мирних 
громадян України, які прожива-
ли в районі бойових дій та яким 
не встановлено інвалідність);

3. Висновок експерта за ре-
зультатами судово-медичної екс-
пертизи (для учасників бойових 
дій, постраждалих з числа мирних 
громадян України, які прожива-
ли в районі бойових дій та яким 
не встановлено інвалідність);

4. Документ, що підтверджує 
відомості про зареєстроване (за-
деклароване) місце проживання 
(перебування) особи безпосеред-

лАРиСА олійник, 
RIA, (068)0060772

Постраждал і 
внаслідок бойових 
дій не завжди по-
інформовані або 

не вірять у можливості україн-
ської медицини, тому часто шу-
кають можливості протезування 
за кордоном. Звісно, для отри-
мання якісного протеза в Україні 
потрібно пройти певні бюрокра-
тичні процедури. Тим не менше 
в Україні, і у Вінниці зокрема, 
встановлюють сучасні протези і 
роблять це безоплатно та якісно.

повертають волю 
до життЯ

Військовий Олександр 7 бе-
резня пішов добровольцем бо-
ронити рідну землю. Після на-
вчання в міжнародному Центрі 
підготовки на Львівщині потра-
пив у 110 окрему механізовану 
бригаду ЗСУ та став командиром 
окремого взводу 2 механізованого 
батальйону зв‘язку Командуван-
ня сил підтримки Збройних сил 
України.

Військовий разом зі своїм ба-
тальйоном забезпечували зв‘язок 
та охорону командно-спостереж-
ного пункту, аж доки 6 квітня 
не потрапили під обстріл танка-
ми. Від прямого попадання сна-
ряду багато побратимів Олексан-
дра загинуло, навіть думали, що 
і він в тому числі. Однак наш 
Герой боровся за своє життя. За-
лишившись без кінцівки, само-
тужки зробив усе, аби повністю 
не знекровитись та ще й пригро-
зився хлопцям, які не зрозуміли, 
що він живий: «Я вам зараз дам 
200! Я живий!»

Завдячуючи вінницькому Цен-
тру протезування та реабілітації 
«Ортопедсервісцентр» — Олек-
сандр отримав сталеву ногу і по-
вернув волю до життя.

Наразі, педагог за освітою 
Олександр планує викладати 
трудове навчання і технічну 
творчість, а також допризовну 
підготовку юнакам. Активно під-
тримує зв‘язок із побратимами 
на фронті, допомагає всім хлоп-
цям, які теж втратили кінцівки, 
відродитись духом та не перестає 
донатити на ЗСУ.

найважче отримати 
довідку №5

За словами Антоніни Суприган, 
заступниці директора з медичних 
питань Центру протезування та 
реабілітації «Ортопедсервісцентр», 
завдяки державній програмі ко-
жен військовий може отримати 
протези безкоштовно. Потрібно 
лише зібрати необхідні документи 
і оформити інвалідність.

— Інвалідність оформляється 

через сімейного лікаря за міс-
цем проживання, — говорить 
Антоніна Суприган. — Тоді вста-
новлюється причинний зв’язок 
поранення з військовими діями 
на основі медичних довідок. Це 
форма № 5 — довідка про об-
ставини травми, яка підтвер-
джує, що травми отримані під 
час захисту Батьківщини, при 
цьому військовий не був у стані 
наркотичного чи алкогольного 
сп’яніння, і перебував у засо-
бах захисту. Цю довідку отри-
мати найважче, її дає командир 
частини. По кожному хлопцю 
проводиться розслідування по-
ранення, вони мають їх внести 
в єдиний реєстр досудових роз-
слідувань. Ось цю довідку про 
обставини травми вони можуть 
чекати від одного до чотирьох мі-
сяців. Для протезування потрібні 
паспорт, індитифікаційниційний 
код, ВЛК, і форма № 5 або витяг 
із наказу командира. У нас є лю-
дина, яка чекає пів року форму 5, 
тому що їх командир на «нулі» і 
не має змоги передати оригінал 
документа.

За словами медикині, у ві-
нницькому «Ортопедсервісцен-
трі» з початку повномасштабної 
війни протезовано 115 бійців з 
усіх куточків України: з Вінниці, 
Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, 
Києва, Чернігова, Закарпаття.

— У нас в Україні є більше со-
тні протезно-ортопедичних під-
приємств, де завдяки державній 
програмі можна безкоштовно 
отримати протез і гарантійне 
обслуговування як військовим, 
так і цивільним, — розповідає за-
ступниця директора з медичних 
питань Центру протезування та 
реабілітації. — Протез видається 
на три роки, наступний теж ви-
дається безкоштовно. Ставлять-
ся тільки високофункціональні 
протези четвертої мобільності. 
Єдине, що в таких підприємствах 
немає стаціонару. Форма культі 
швидко змінюється, військовим 
доводиться знімати квартиру. 
А стаціонар — це цілодобовий 
нагляд. У Вінниці, в «Ортопед-
сервісцентрі» надаються послуги 
і з протезування, і з реабілітації. 
Абсолютно безкоштовно.

документи длЯ 
безкоштовного 
протезуваннЯ

Категорії населення, які мають 
право безоплатно отримати про-
тези та інші засоби реабілітації:
 люди з інвалідністю;
 діти з інвалідністю;
 учасники бойових дій та по-

терпілі, з числа мирних громадян;
 особи похилого віку;
 жінки, дівчата після мас-

тектомії, секторальної резекції 
молочної залози, квадрантекто-

В Україні працює довідкова лінія 
з питань протезування кінцівок. 
Отримати консультацію можна 
за номером: 050-177-68-39. Спе-
ціалісти гарячої лінії нададуть від-
повіді на ваші запитання, зокрема:
 як отримати протез кінцівки 
в Україні;

 які протези можливо отримати 
в Україні;
 де в Україні виготовляють якісні 
протези;
 як підготуватися до протезуван-
ня;
 як навчитися користуватися про-
тезом.

«гаряча лінія» з питань протезування

ньо в районах та у період про-
ведення воєнних (бойових) дій 
або в районах, що піддавалися 
бомбардуванням, авіаударам та 
іншим збройним нападам під час 
військової агресії Російської Фе-
дерації проти України, виданий 
уповноваженим органом за міс-
цем проживання такої особи (для 
постраждалих);

5. Витяг із наказу командира 
військової частини (начальника 
територіального підрозділу) або 
довідку про обставини травми 
(поранення, контузії, каліцтва), 
видану командиром військової 
частини (начальником терито-
ріального підрозділу), або копію 
іншого документа з відомостями 
про участь в антитерористичній 
операції, перебуваючи безпосе-
редньо в районі та у період про-
ведення антитерористичної опе-
рації, у здійсненні заходів із за-
безпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі та стримування 
збройної агресії Російської Феде-
рації у Донецькій та Луганській 
областях, перебуваючи безпосе-
редньо в районі та у період здій-
снення зазначених заходів, у захо-
дах, необхідних для забезпечення 
оборони України, захисту безпеки 
населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти Укра-
їни (для осіб, визначених пункта-
ми 19–23 частини першої статті 
6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту», яким не вста-
новлено інвалідність);

6. Довідку з місця роботи (для 
працівників підприємств, уста-
нов, організацій, які отримали 
поранення, контузію, каліцтво 
або захворювання внаслідок вій-
ськової агресії Російської Феде-
рації проти України;

7. Довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи 
(для постраждалих, які є вну-
трішньо переміщеними особами).

що далі?
Після цього орган соціально-

го захисту населення повинен 
надати особі з інвалідністю чи 
її представнику інформаційні 
матеріали щодо механізму забез-
печення допоміжними засобами 
реабілітації та отримання ком-
пенсації, перелік підприємств 
із зазначенням їх контактних 
даних, ознайомити з каталогом 
засобів реабілітації та надати 
інформацію щодо сумісності 
засобів реабілітації.

Після подання заяви про за-
безпечення засобом реабілітації 
(виплату компенсації) та доку-
ментів, сформована електронна 
особова справа у банку даних 
опрацьовується протягом трьох 
робочих днів територіальними 
відділеннями Фонду за місцем 
проживання або перебування 
особи з інвалідністю, що зазна-
чений у заяві про забезпечення 
засобом реабілітації (виплату 
компенсації).

Після цього вже можна звер-
татися з відповідною заявою 
до підприємства, що виготовляє 
та постачає допоміжні засоби 
реабілітації. Можна самостійно 
обрати протезне підприємство із 
визначеного переліку. Перелік 
підприємств усіх форм власності, 
які виготовляють, постачають і 
ремонтують технічні засоби реа-
білітації та відповідають кваліфі-
каційним вимогам, установленим 
Мінсоцполітики, розміщений 
на сайті Міністерства соціаль-
ної політики України у розділі 
«Особам з інвалідністю».

До кожного індивідуального 
засобу реабілітації підприєм-
ство видає документ щодо екс-
плуатації і талон на гарантійний 
ремонт. Нині особи, яким ви-
значено потребу в забезпеченні 
засобами реабілітації, забезпечу-
ються ними безоплатно за раху-
нок державних коштів, у межах 
граничної ціни на такі вироби.

Як військовим відновити ноГи 
і руки, втрачені на війні
покроково  Внаслідок бойових дій 
сотні українців потребують протезування. 
Протезування в Україні є безоплатним як 
для цивільних, так і для військових, адже 
витрати покриває держава. Розповідаємо, 
як пораненим бійцям отримати 
безоплатний протез у Вінниці

«у нас є людина, 
яка чекає півроку 
форму 5, тому що їх 
командир на «нулі» і 
не має змоги передати 
оригінал документа»

олександр пішов добровольцем боронити рідну землю 
і втратив ногу. У Вінниці він отримав сталеву ногу, планує 
повернутися до педагогічної діяльності
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сельчани називають мою хатину 
музеєм, хоча я так не вважаю. 
Мені просто хотілося залишити 
у тій хаті все так, як було, коли 
я там виростала.

У своєму блозі жінка показує, 
як тріщить прабабусина грубка, і 
тішиться, що може це все почути 
та побачити й сьогодні.

— Я це все зберегла, віднови-
ла, і показую вже своїм дітям, і 
вам, — каже вона на своїй сторін-
ці. — Змінюється час, змінюються 
цінності. Те, що раніше вважала 
важливим, сьогодні не вартує ні-
чого. Але те, чому не надавала 
уваги — на ціну золота!

Планів у Олени чимало: хоче 
реставрувати ще й сусідські ха-
тини, над одним будинком вже 
працює, й показує процес у сво-
єму блозі.

— На городі біля своєї хати ми 
з рідними посадили 800 корчів 
лаванди. Надіємося, що вони 
будуть нас тішити своєю кра-
сою, — розповідає вона. — Коли 
я тільки починала реставрацію, 
то в мене не було цілі, щоб сюди 
приїжджали люди. Але поступово 
моє захоплення переросло у щось 
більше. Я мрію, щоб ця хатина 
стала візитівкою нашої місцини. 
До мене туди приїжджають для 
фотосесій. Робили цікаві проєк-
ти, наприклад, знімали сюжети 
про щедрівки та колядки.

Каже, кожен за своїм приїж-
джає: хтось згадати своє минуле, 
дитячі спогади. Хтось — зроби-

нАТАлія корпан, RIA, 
(097)1448132

«В такій хатині 
я відпочивала кож-
ного літа і, на пер-
ший погляд, я по-

думала що це моя стара хата. 
І я б дуже хотіла хоть на день 
опинитися там. Справжнє укра-
їнське єство, тут все: мир, спокій, 
затишок, любов, повага і спога-
ди», — пишуть підписники Олени 
Присяжнюк. Зараз в Олени понад 
40 тисяч підписників та підпис-
ниць у блозі. Вона розповідає їм 
про спогади з дитинства, показує 
естетику села та процес рестав-
рації/облаштування хатин. А по-
чалося все з того, що кілька років 
тому в Олени з’явилася маленька 
мрія — придбати хату в селі.

— Я народилася і прожила 
більшу частину свого життя в селі 
Жабокрич, а десять років тому 
переїхала в Крижопіль. Однак 
згодом я зрозуміла, що село якесь 
спокійніше, добріше, щиріше, і 
відтоді в мене з’явилася малень-
ка мрія. Я дуже сильно захотіла 
в селі хатинку, — розповідає жін-
ка. — Я глянула кілька варіантів, 
і вони не викликали особливих 
емоцій. Аж поки мене не запита-
ла моя бабуся: «Що ти шукаєш? 
От є хатина, в якій ти виросла, 
вона може бути твоєю». І я зрозу-
міла, що я шукала не просто хату, 
а забуті теплі емоції з дитинства. 
Я захотіла цю хату показати своїм 
дітям. Зрозуміла, що хочу від-
новити хатину мого роду.

Впродовж року Олена спільно 
з рідними відновлювала хатину 
прабабусі. Каже, роботи там було 
чимало, бо 15 років там ніхто 

не жив, її треба було підмурувати. 
Всі рідні жінки думали, що хата 
відживе свій вік і на цьому все. 
Однак Олена зробила багато для 
того, щоб ця хатина простояла 
багато років, і її рідні змогли від-
почити тут тілом і душею.

— У моєї прабабусі є рідна се-
стра, якій зараз 90 років. Вона 
колись із бабусею жила в цій 
хатині, тому вона мені детально 
розповіла, як все в їхній домівці 
було облаштовано колись, — каже 

жінка. — Ми робили все з екома-
теріалів, не вкладали туди ніякої 
шпаклівки. Мастили її глиною та 
затирали піском.

Всередині у будинку безліч 
старовинних автентичних речей. 
Чимало з них в Олени залиши-
лося в спадок. Крім того, багато 
знайомих в селі почали віддавати 
їй різні цікаві речі. У хаті в Олени 
можна побачити старовинну 
скриню, мисник, веретено, ткан-
ні килими, гасові лампи. Різні 
давні глечики, посуд, картини, 
книги. Є й колекція вишиваних 
сорочок, яким близько ста років. 
Їх понад 50 штук, і вони всі з 
Крижопільського краю.

— Це все має свою цінність. 
Колекцію вишиванок, напри-
клад, знайшла моя мама. А я зби-
рала колекцію вишитих рушни-
ків, — каже Олена. — Всі одно-

ти гарне фото, а комусь просто 
цікаво.

— Хочеться, щоб кожен знай-
шов там щось для себе. Людям 
хочеться повернутися до чогось 
душевного, — говорить вона. — 
Після 24 лютого в людей ще 
більше почала прокидатися ша-
лена любов до нашого, рідного. 
Я у своєму блозі пропагую укра-
їнське. Зараз українська пісня, 
рушник чи сорочка — це все зі 
сльозами на очах близьке серцю.

Після розповідей про село 
у блозі Олени її деякі підпис-
ники й самі почали мріяти про 
домівку в селі.

— Якби я могла, то кричала б 
на весь світ про наше, україн-
ське. Якщо я б була рієлтор-
кою, то продала б всі хатини 
в селі, — жартуючи, говорить 
жінка. — Просто мене так час-
то запитують, чи можна купити 
мою хатину? Навіть десь десять 
людей написали, що вони вже 
придбали собі хатину в селі, на-
дихнувшись в тому числі й моїм 
блогом. Я тішусь тому, що люди 
повертаються в село. Я показую 
цінність села, та закликаю ці-
нувати старовинні речі, рестав-
рувати їх і не дозволяти нашу 
культуру знищити.

«Я показую цінність та красу 
села». реставрує старі хатини
повернення  жителька області Олена 
Присяжнюк відреставрувала хатинку 
своєї покійної прабабусі, і робить з цього 
місця щось більше. Тепер у її хатині 
влаштовують фотосесії та знімають відео, 
а односельчани називають хату музеєм. 
жінка в процесі облаштування хатини 
знімає відео, розповідаючи про естетику 
села у своєму блозі

у старій хаті 
ремонт робили, 
використовуючи 
лише екоматеріали. 
Не вкладали туди 
ніякої шпаклівки

у селі жабокрич нещодавно з’явилася хатина-музей. Стару хатину своєї прабабусі 
відреставрувала Олена Присяжнюк, облаштувавши всередині її старованними речами

в хаті прабабусі ніхто не жив 15 років. Тож відновлювати 
хатину довелося продовж року
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капнути на спеціальну тест-касету.
Якщо маємо дві рисочки, як при 

тестуванні вагітності, — то тест по-
зитивний. І якщо він є позитив-
ний — є специфічне противірусне 
лікування від грипу.

Зокрема мова про препарат 
озельтамівір.

Його торгові назви — це сима-
вір, таміфлю. І це дійсно працю-
ючий препарат від грипу.

Він впливає на вірус таким чи-
ном, що той репілкується, тобто 
не розмножується. Хоча цей пре-
парат не лікує грип як такий, але 
він зменшує кількість днів захво-

рювання та його тяжкість.
— При грипі можна пити антибіо-

тики, щоб попередити ускладнення?
— Антибіотиком грип не лі-

кується, але на 5–6 день і далі 
можуть розвиватися бактеріальні 
ускладнення, за рахунок того, що 
цей вірус грипу дуже сильно при-
гнічує імунну систему. Це можуть 
бути захворювання вуха — бак-
теріальний отит, захворювання 
носа — бактеріальний гайморит, 
або найчастіше — пневмонія. Тоді 
ці стани вже лікуються антибіо-
тиками.

АльОнА рЯбоконь, 
RIA, (067)4333535

Про  еп і д е -
мію грипу ніхто 
в МОЗі поки що 
не говорить. На-
впаки з початку 

року в нашій області спостері-
гається низький рівень захво-
рюваності на грип та ГРВІ, яка 
складає 296,9 випадку на 100 тис. 
населення, а це на 43,3 % нижче 
базового рівня.

В обласному лабораторному 
центрі МОЗ кажуть, що за остан-
ній тиждень по допомогу з при-
воду ГРВІ і грипу звернулося 
4589 осіб, серед захворілих 2060 ді-
тей. Госпіталізували 145 осіб, з 
яких 96 дітей, двоє померли.

Ми запитали у лікаря-терапевта 
Анни Крутько, як вберегтися від 
грипу, або хоча б хворіти не так 
важко і бажано не померти?

— Коли людина отримує нежить 

і температуру, вона думає — грип, 
а як насправді?

— Коли ми можемо запідозри-
ти, що дитина чи доросла людина 
захворіла саме на грип? Коли за-
хворювання розпочинається надто 
різко. А саме: висока температура, 
може бути інтенсивна сльозоте-
ча, червоне обличчя, біль у горлі, 
іноді послаблення випорожнення, 
блювота, нудота, світлобоязнь, 
біль в м’язах — різкий початок 
з інтенсивністю таких симптомів 
може свідчити про те, що це все ж 
таки грип.

— Грип можна лікувати, чи лише 
знімати симптоми?

— Справа в тому, що грип — це 
вірусна інфекція, яка має проти-
вірусну терапію. Тому необхідно 
проводити тестування на грип. 
На щастя, є швидкі тест-системи. 
Принцип тестування: зібрати ма-
зочок з носа і носоглотки. Так 
само як тестуючи ковід, змішати 
мазок зі спеціальною речовиною і 

— Найдієвіша профілактика гри-
пу, це?

— Це вакцинація. Вакцинова-
ні люди або не хворіють взагалі, 
або хворіють з меншою інтен-
сивністю. Меншу кількість днів 
і з меншим ризиком ускладнень 
чи летальних випадків. Вакцину 
можна робити хоч зараз. Тобто 
навіть у розпал епідсезону. Тоді 
в нас швидше буде вироблятися 
імунітет при знайомстві з віру-
сом.

— А якщо все ж таки без вак-
цинації?

— Тоді варто запам’ятати один 
важливий момент, якщо хтось 
у сім’ї захворів грипом і його 
лабораторно підтвердили — ми 

лікуємо хворого і даємо озельта-
мівір в профілактичній дозі всім 
контактним особам. Тоді ризик 
захворіти контактним грипом 
або ж мати тяжкий перебіг захво-
рювання набагато зменшується. 
Дуже важливо пам’ятати про таку 
профілактику контактного грипу.

— Коли варто змінити лікаря?
— Про зміну лікаря варто за-

мислитися, коли він лікує грип 
не озельтамівіром, а гроприно-
зином, анафероном, чи якоюсь 
там гомеопатією з аміксином. Це 
може означати, що лікар трохи 
не компетентний і не знає, що є 
специфічне лікування, і воно до-
ступне для дітей і для дорослих, 
і воно дієве.

все, що треба знати про Грип. 
шість питань до лікарЯ
сезон почався  на фоні всіх зовнішніх 
викликів, якось незручно згадувати 
банальні вірусняки. Але ковід нікуди 
не дівся, як розпочався сезон грипу, і 
за три тижні вже «звалив з ніг» майже 
п’ять тисяч вінничан, а ще маємо 
дві смерті. Про шанс не захворіти і 
не вмерти — спитаємо у лікаря

 якщо хтось у сім’ї 
захворів грипом — 
лікуємо хворого і 
даємо озельтамівір 
у профілактичній дозі 
всім контактним 

лікар-терапевт анна крутько: «Грип, це вірусна інфекція, 
яка має противірусну терапію. Тому необхідно проводити 
тестування на грип. на щастя, є швидкі тест-системи»

МАРія лЄхова, RIA, (063)6951124

В Україні зафіксували перший 
випадок інфікування штамом 
підвиду COVID-19 «Omicron» 
XBB.1.5 або «Кракен». Він дуже 
швидко поширюється та є більш 
заразним, аніж «Омікрон».

Перший випадок був зафік-
сований у Сумській області 
у людини, яка не пройшла курс 
вакцинації проти коронавірусу, 
інформує МОЗ.

За даними Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров’я, 
XBB.1.5 не має специфічних му-
тацій, які б могли робити його 
більш небезпечним, ніж інші 
субваріанти.

Однак на відміну від попере-
дників він найбільш ефективно 
ухиляється від імунної відповіді 
людини та здатний викликати 
серйозні захворювання у людей 
похилого віку та людей з осла-
бленим імунітетом.

«Кракен» може сприяти збіль-
шенню рівнів захворюваності. 

Також він доволі швидко заміщує 
стандартний варіант «Omicron», 
який циркулював раніше.

Із 22 жовтня 2022 до середини 
січня 2023 року у 38 країнах за-
реєстрували більше п’яти тисяч 
випадків, викликаних субваріан-
том «Omicron» XBB.1.5.

Більшість із цих випадків реє-
струвались у Сполучених Штатах 
Америки (82,2%), Великобританії 
(8,1%) і Данії (2,2%).

Головна інфекціоністка Укра-
їни, заслужена лікарка профе-

сорка Ольга Голубовська вка-
зала на особливість «Кракена». 
Вона розповіла, що на відміну 
від інших попередніх варіантів 
COVID-19, на цей штам можуть 
хворіти як вакциновані, так і пе-
рехворілі.

— Він швидший, ніж інші 
підваріанти, витісняє попередні 
варіанти вірусу. «Кракен» ви-
слизає ще більше від імунного 
захисту людини як природного, 
так і штучного, тобто на ризик 
зараження піддаються люди, які 

перехворіли, і вакциновані, — 
каже Голубовська. — Але поки 
що немає даних про те, що він 
викликає важчі форми захворю-
вання. Він під пильною увагою 
у світі, але до нього пильна увага 
виключно через ті особливості, 
про які я сказала зараз.

Симптоми «Кракена» подібні 
до симптомів попередніх версій 
«Омікрона», та напевне ствер-
джувати ще зарано. Симптоми 
більшості людей нагадують за-
студу.

новий підвид коронавірусу «кракен» вже в україні
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Просто зчитайте QR-код 
камерою вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з андроїд-маркета 

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua
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звичайно морозною. Родина пані 
Лідії вижила завдяки підтримці 
місцевих. Пізніше пані Лідія ви-
йшла заміж за місцевого чоловіка 
і прожила у Джурині 40 років. 
Потім емігрувала до Ізраїлю. 
У 2020-му жінки не стало, але її 
спогади залишилися.

У фільмі розповідають про ще 
одного в’язня гетто — Іллю Рудя-
ка. Після війни він став письмен-
ником, драматургом, режисером, 
кіносценаристом.

Багато фактів повідала авто-
рці фільму колишня мешканка 
їхнього селища Клара Лопата.

— Неспроста я називаю її жар-
тома джуринська Вікіпедія, — 
каже Іванна Вальчишена. — Маю 
намір використати її спогади для 
зйомок ще однієї документальної 
картини про Джурин.

Уперше про джуринське гетто 
пані Іванна дізналася від свого 
дідуся Володимира Гончарука. 

Бажання зняти фільм виникло 
після приїзду у Джурин іноземця 
з Нідерландів. Це був Кор Роос. 
Громадський діяч, письменник, 
дослідник єврейських гетто пре-
зентував у Джуринській школі 
свою книгу під назвою «Наро-
джені страждати?» Пані Іванні 
дісталася книга у подарунок від 
автора. Написане вразило до гли-
бини душі. Автор розповів про 
гетто на території області. Дівчи-
на шукала згадку про Джурин. 
Однак не знайшла. Про їхнє се-
лище нічого не згадувалося.

— Саме тоді мені спало на дум-
ку дізнатися від очевидців, що 
саме відбувалося у нашому селі 
в роки війни, — говорить пані 

ВікТОР скрипник, RIA, (067)1079091

«Із пам’яті не стерти. В’язні Джу-
ринського гетто» — так називаєть-
ся документальна стрічка, знята 
вчителькою ліцею села Хоменки 
Іванною Вальчишеною разом із 
членами військово-патріотичного 
гуртка «Хоробрі серця». У роботі 
допомагала також вчителька укра-
їнської мови Марія Перепелюк.

Картина отримала уже дві 
відзнаки на конкурсах. Спершу 
на обласному фестивалі відео-
робіт «Моє Поділля», згодом 
на всеукраїнському «Моя Бать-
ківщина — Україна». В обох ви-
падках журі присудило стрічці 
перші місця. Було це восени і 
наприкінці 2022 року.

Текст фільму переклав на іврит 
журналіст Едвард Докс. До речі, 
він народився у Джурині.

Картина відтворює одну з 
трагічних сторінок Джурина — 
у роки Другої світової гітлерівці 
створили на території тодішнього 
містечка гетто. У ньому у жах-
ливих умовах утримували, крім 
місцевих, євреїв із Буковини, 

Румунії. Від хвороб і голоду по-
мерли сотні людей.

Авторка картини розшукала 
декого із в’язнів гетто. Їхні спо-
гади можна побачити у фільмі.

Лідії Трактірщик було на той 
час 18 років. Вона народилася і 
росла у Румунії. У жовтні 1941-го 
гітлерівці зігнали євреїв з їхнього 
містечка у вагони, в яких пере-
возили худобу. Без вікон, без 
вбиралень.

Жінка згадує, що вона з  
братом і мамою їхали у перепо-
вненому вагоні три доби. Ні їжі, 
ні води їм не давали. Далі їх шлях 
лежав до селища Атаки. Там уже 
побували гітлерівці і знищили 
місцевих євреїв. На деяких бу-
динках залишилися написи ів-
ритом «Помстіться за нас!»

Їм треба було переправити-
ся на лівий український берег.  
На пором набивалися сотні лю-
дей. У Могилеві-Подільському 
порадили їхати у Джурин. Там 
гетто охороняли румунські сол-
дати. Вони не такі жорстокі, як 
гітлерівські головорізи.

Зима 1941-го виявилася над-

ізраїльський журналіст едвард 
Докс допоміг авторці картини 
із записом спогадів своєї бабусі 
лідії Трактірщик. Тепер вирішив 
поширити стрічку в ізраїлі. 
Для цього зробив переклад тексту 
івритом.

— Показали не весь фільм, а його 
короткі фрагменти, — розповів те-
лефоном едвард Докс.
Він додав коментар до знятого ма-
теріалу. картину поширив на одно-
му з найбільших новинних сайтів 
ізраїлю — Ynet.

дивитися на новинному сайті Ynet

лАРиСА олійник, RIA, (068)000772

Цьогоріч 29 січня виповнилося 
105 років, як відбувся бій між укра-
їнськими курсантами та військами 
червоної армії під командуванням 
капітана Муравйова під Крутами.

У цей день 1918 року на заліз-
ничній платформі в Крутах близько 
600 українських вояків і студентів із 
16 кулеметами та однією гарматою 
дали бій росіянам, які мали деся-
тикратну перевагу в живій силі, 
бронепотягах та артилерії.

З українського боку в бою під 
Крутами брали участь:
 250–400 старшин та курсан-

тів Першої української військової 
школи ім. Богдана Хмельницького;
 114–130 добровольців 1-ї 

сотні Куреня студентів Січових 
Стрільців);
 60 вояків Куреня смерті;
 80 бійців чернігівського віль-

ного козацтва;
 кавалерійський загін.

Їм протистояли шість-сім тисяч 
більшовиків.

Завдяки вигідній позиції і ге-
роїзму українцям вдалося завдати 
росіянам значних втрат і стримати 
наступ до темряви. Потім, під тис-
ком ворога, українські бійці орга-
нізовано відступили до ешелонів і 
вирушили в бік Києва, руйнуючи 
за собою залізничні колії. Але одна 
студентська чота — 27 хлопців — 
заблукали в темряві й повернулися 
до станції Крути, яка вже була за-
йнята більшовиками. Вони потра-
пили в полон. Хлопців катували, 
а потім стратили.

Під Крутами загинуло, за різни-
ми оцінками, 70–100 українських 
оборонців. Російські втрати: вби-
тими були щонайменше 300 за-
гарбників.

Історик Ярослав Файзулін 
в інтерв’ю Cultprostir, яке поши-
рив Український інститут націо-
нальної пам’яті, зазначав, що бій 
під Крутами надав час уряду УНР 

підписати 9 лютого Берестейській 
договір з країнами Четвертного со-
юзу (Німеччина, Австро-Угорщи-
на, Туреччина та Болгарія). УНР 
була визнана як самостійна дер-
жава, а її армія отримала підтрим-
ку німецької та австро-угорської 
армій у боротьбі з більшовиками.

Проголошення 22 січня 
1918 року незалежності Укра-
їнської Народної Республіки й 
перше у ХХ столітті її офіційне 
визнання утвердило на політичній 
карті світу нашу державу. Хоч вона 
проіснувала три роки, але був час 
безперервної боротьби за її збере-
ження. І тоді — понад 100 років 
тому, й тепер — ворог той самий. 
Нинішні захисники України за-
вершують справу крутянців.

Серед крутян, які пережили 
більшовицький наступ, є й ві-
нничанин. Вікіпедія розповідає, 
що Демид Бурко народився у селі 
Пирогів сучасного Тиврівсько-
го району. Під час бою поблизу 

«бій за майбутнє». серед крутян був і вінничанин

Іванна. — Я ж народилася у Джу-
рині. Наш будинок був поруч з 
єврейськими будинками.

Авторка каже, що у неї було 
бажання відтворити одну важливу 
сторінку. Йдеться про взаєморо-
зуміння між євреями й україн-
цями у їхній громаді. Воно було 
у всі часи. Особливо проявилося 
під час війни.

У фільмі розповідається, як 
українці врятували двох малень-
ких дітей. До речі, з однією з 
врятованих дівчаток нащадки 
рятівників дотепер підтримують 
контакти.

Ось фрагмент із фільму поря-
тунку 3-річної с дівчинки.

Одна з місцевих жінок забра-
ла дитину до себе. Однак єврей-
ську дитину виказували її кучері 
на голові.У цей час відбувалася 
облава.  Кмітлива українка схопила 
до рук ножиці і стала швидко об-
різати кучеряве волосся на голові 
у дитини. Тільки-но жінка всти-
гла сховати зістрижене волосся, 
як на порозі з’явилися німецькі 
шоломи зі зброєю напоготові.

Жінка пригорнула малих 
до себе обома руками.

Один із солдатів зупинив по-
гляд на єврейській дівчинці. «Это 
кто?» — запитав господиню.

Діти мої, відповіла та, міцніше 
пригортаючи малюків.

— Почему без волос? — уп’явся 
поглядом своїх очей окупант.

— Так воші замучили дитину, 
ось і змушена була обстригти, — 
відповіла жінка.

Якщо гітлерівці викривали 
українців, які рятували євреїв, 
розстрілювали й одних, і других.

Запитую авторку фільму, хто 
допомагав із монтажем зібраних 
матеріалів? Каже, сама все роби-
ла. Після роботи. 

— Монтаж виконала на теле-
фоні, — додає співрозмовниця.

вчителька знЯла фільм, Який 
показали в ізраїлі івритом
пам’ять  Вчителька ліцею села Хоменки 
зняла документальний фільм про в’язнів 
Джуринського гетто. Стрічка уже перемогла 
на двох конкурсах. Показали її і в ізраїлі. 
ізраїльський журналіст переклав текст 
фільму івритом. журналіст RIA спілкувався 
з авторкою фільму й автором перекладу

монтажем зібраних 
матеріалів пані Іванна 
займалася сама. 
робила це після 
роботи. На мобільному 
телефоні

станції Крути брав участь у складі 
1-ої Української військової школи 
ім. Б. Хмельницького. На той час 
йому виповнилося 24 роки.

Походив із селянської родини. 
1909 року закінчив Сутиську учи-
тельську школу, в 1913 — Вінниць-
ку церковно-учительську шко-
ли. Працював у місцевій школі. 
У березні 1915 року мобілізований 
до імператорського війська. Закін-
чив школу прапорщиків у Вільню-
сі, воював на Західному фронті.

У 1917 році працював референ-
том у Генеральному секретаріаті з 
військових справ УНР, в тому ж 
часі співпрацював зі Всеукраїн-
ською церковною радою. Після 
поразки під Крутами вирушив 
до Кам’янця-Подільського.

Під час радянсько-польської 
війни вступив до українського вій-
ська — Волинської дивізії. Восени 
1920 з відступаючою Армією УНР 
опинився в Польщі. Вже 1921 року 
повернувся на Батьківщину. При 

переході кордону арештували, пе-
ребував у Вінницькому концтаборі. 
Звільнили за амністією у 1920 році. 
У 1935-му знову заарештували, але 
Демиду вдалося втекти та перехо-
вуватися під чужим ім’ям.

Під час Другої світової війни 
перебував у Полтаві. У 1942 році 
висвятився на священника. Во-
сени 1943 року отець Демид брав 
участь у похороні 500 жертв біль-
шовицького режиму у Вінниці.  З 
осені 1943 жив у Німеччині. Входив 
до Вищого церковного управління 
Української автокефальної право-
славної церкви. Окрім духовного 
покликання Бурко також відомий 
як публіцист та поет. Дописував 
у газети «Українські вісті» та «Нові 
дні». Автор спогадів «Трагедія під 
Крутами: Спогади учасника», кни-
ги «Українська православна церк-
ва — вічне джерело життя» (1988). 
Помер на 94 році життя. Похова-
ний на штутґартському цвинтарі 
в Німеччині.

у стрічці є промовисті слова: «Українці і євреї у Джурині 
робили все разом, тільки в землю лягали кожен на своєму 
цвинтарі», де автори зняли окремі кадри
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нагородили 
волонтерів
 На базі спорткомплексу 

«Аква-Він» пройшло нагоро-
дження волонтерів — тренерів 
і представників адміністрації 
міських спортивних шкіл і 
Центрального міського ста-
діону. Близько 60 вінничан 
отримали подяки від місь-
кспорткомітету і цінні пода-
рунки. Протягом війни вони 
активно займаються розван-
таженням гуманітарних ван-
тажів, опікуються вимушени-
ми переселенцями, чергують 
у «пунктах незламності».

Нагородження провів голова 
міського спорткомітету Сергій 
Краєвський. Натомість за за-
слуги у спортивній галузі він 
отримав спеціальну відзнаку 
Національного олімпійського 
комітету України із рук голови 
відділення НОКУ, дворазово-
го срібного призера олімпіад 
Павла Хникіна.

на честь 
олімпійського 
фестивалю
 У Вінниці урочисто під-

няли Державний прапор і 
прапор Національного олім-
пійського комітету України 
на честь відкриття ХVI зимо-
вого Європейського юнаць-
кого олімпійського фестива-
лю. У церемонії взяли участь 
призерка Олімпійських ігор із 
веслування Ганна Балабанова, 
учасник Олімпійських ігор із 
легкої атлетики Андрій Ковен-
ко, призер Олімпіади з вело-
спорту Сергій Чернявський, 
голова міського спорткомітету 
Сергій Краєвський, дворазовий 
олімпійський призер із пла-
вання Павло Хникін, призер 
Юнацької олімпіади з легкої 
атлетики Вадим Адамчук.

Після урочистої частини юні 
вихованці спортивних шкіл 
взяли участь у призовій олім-
пійській вікторині, яку провів 
Андрій Ковенко. Наприкінці 
свята всі учасники отримали 
сувеніри і солодкі подарунки.

кОРОТкО

Випуск №4 (1240)
Двоходові задачі на кооперативний мат. кожна задача має по два 
розв’язки.

задача №2949-2952

м. пархоменко (вінниця) (друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

перевірте розв'Язок:
газета RIA №4 від 25 січня 2023 року 

задача №2945
I. Cb7 Td8x - правильні мати.

задача №2946
I. 1. Kpg7! Kph4  2. Kph6 Cf8x;
II. 1. Kph8! Kph6  2. Cg8 Cf6x.

задача №2947
I. 1. Kp:a4! a3  2. Kb4 ab4:x;
II. 1. Kd4! Kpc3  2. Kb3 ab3:x;
III. 1. Kb4! Cb3  2. K:a2 T:a2x.

задача №2948
I. 1. Kpd1! Tc4  2. Ce2 Tc1x;
II. 1. Kpf1! Tg4  2. Ce2 Tg1x - правильні мати

м. пархоменко

Олександр кошелєв вперше по-
бував на обласних змаганнях як 
президент федерації. За кілька 
місяців роботи він встиг зроби-
ти чимало.
— Спортсмени тренувалися 
на штангах 80-х років. Відтепер 
у залі вінницького «колосу» всі 
грифи — олімпійського зразка. 
Туди ж закуплені диски для штанг, 
додатковий інвентар, — розповів 
Олександр кошелєв.
Також новий інвентар обласна 

федерація передала до важко-
атлетичного залу на Централь-
ному міському стадіоні Вінни-
ці. Подарували штанги і диски 
у спортшколу Городківки.
— Водночас підтримуємо най-
більш перспективних штангіс-
тів. Приміром, взяли на повне 
забезпечення чемпіона Європи 
і призера чемпіонату світу серед 
кадетів, сироту Сергія колесника, 
який переїхав до Вінниці із Ше-
петівки, — додав кошелєв.

зміцнили матеріальну базу

ЄВГеній михайлів, RIA, (098)8591459

Вимушені переселенці у Вінни-
ці мають можливість продовжува-
ти займатися улюбленими видами 
спорту та відкривають для себе 
нові захоплення. Гарним при-
кладом може слугувати 35-річна 
Тетяна Іваненко, яка разом із 
родиною перебралася до нашого 
обласного центру з Маріуполя.

У Вінниці жінка вперше спро-
бувала себе у важкій атлетиці. 
Швидко почала прогресувати і 
28 січня перемогла на Кубку Ві-
нниччини пам’яті тренера, по-
чесного майстра спорту Івана 
Лозовського. За це Тетяна отри-
мала грошову премію від обласної 
федерації важкої атлетики.

«поставилисЯ до мене з 
турботою»

Тетяна Іваненко розповіла, що 
разом із батьками 18 березня ви-
бралася з рідного міста, після за-
валу її будинку. Переїхала разом 
із мамою та 13-річною дочкою. 
Тетяна у Маріуполі займалася 
кросфітом, а ось у важкій атлетиці 
себе раніше не пробувала. У Ві-
нниці її тренує чемпіон світу серед 
молоді Костянтин Соцков.

— У Вінниці знайшла секцію 
для сильних людей, хорошого 
тренера і вирішила приєднатися. 
Коли президент обласної федера-
ції Олександр Кошелєв дізнався, 
що я є переселенкою з Маріу-
поля, поставився з турботою, як 
до землячки. Бо сам він також є 

вихідцем із шахтарського регіо-
ну, — розказала Тетяна Іваненко.

Перед своїми першими зма-
ганнями вона дуже хвилюва-
лася. Втім, зробила все те, що 
і планувала. Каже, що хотілося 
більшого, але все ще попереду. 
Тетяна стала чемпіонкою у ва-
говій категорії до 80 кг. У ривку 
підняла штангу вагою 55 кг, у по-
штовху — 69 кг. Тетяна планує 
залишатися у Вінниці і рухатися 
далі у спортивному напрямку.

— Хоча я почала займатися 
важкою атлетикою досить пізно, 
не думаю про свій вік. Для по-
чатку збираюся виконати норма-
тив кандидата у майстри спорту 
України. Тренуюся тричі на тиж-
день, — каже Тетяна Іваненко.

Спортсменці приємно, що об-
ласна федерація і тренер активно 
підтримують її.

— Ми виїхали з Маріуполя 
взагалі без речей. У Вінниці нам 
допомагали з одягом, продуктами 
тощо. Я швидко відчула, що вли-
лася у місцеву «важкоатлетичну 
родину», — каже чемпіонка.

відбір на кубок україни
Меморіал Івана Лозовського мав 

статус відбору на Кубок України, 
що пройде в Ужгороді 1-5 берез-
ня. Тому він зібрав найсильніших 
штангістів нашого краю. Серед 
них — багато вихованців Лозов-
ського. Це, приміром, майстри 
спорту Богдан Мойсєєв, Андрій 
Москаленко, кандидат у майстри 
Руслан Гут. Загалом на поміст 

виходили 40 силачів із Вінниці, 
Тульчинського, Вінницького і 
Жмеринського районів. Серед 
них — дюжина майстрів і деся-
ток кандидатів у майстри спорту.

— П’ять років тому, другого лю-
того, коли ми проводили Кубок 
області, помер Іван Лозовський. 
Тому відтепер саме ці змагання 
присвячуємо його пам’яті, — роз-
повів головний суддя змагання 
Костянтин Соцков.

У командному заліку перемогла 
збірна Вінниці, далі — команда 
спорттовариства «Колос» із села 
Городківка. В індивідуальному залі-
ку розіграли 15 комплектів нагород.

жіноча справа
Тренер команди Городківки 

Олександр Рябенький розповів, 
що на обласні змагання привіз 
сім спортсменів. Всі стали чем-
піонами і призерами!

Одинадцятикласниці з Город-
ківки Алла Вужейко і Каріна 
Маргелець разом займаються 
штангою 2,5 року. Кажуть, що 
це — жіноча справа.

— Я перемогла у ваз і 
до 55 кг. У ривку показала ре-
зультат 40 кг, у поштовху — 
50 кг. Раніше мала й кращі ре-
зультати, — каже 17-річна Алла 
Вужейко. — Завдяки зайняттям 
важкою атлетикою я стала сильні-
шою, покращила здоров’я. Тепер 
можу побороти на руках хлопців.

— Здобула золото у категорії 
до 64 кг. «Вирвала» штангу вагою 
50 кг, «штовхнула» 77 кг. Стала 
займатися важкою атлетикою 
на запрошення друзів-хлопців. 
Тепер маю 15 медалей за пере-
моги у змаганнях. Мрію стати 
кандидатом у майстри і майстром 
спорту. Поки маю перший дорос-
лий розряд, — розповіла 16-річна 
Каріна Маргелець.

вшанували пам’Ять 
легендарного тренера

Нагородження провели новий 
президент обласної федерації 
важкої атлетики Олександр Ко-
шелєв, віце-президент федера-
ції і народний депутат України 
Анатолій Драбовський та екс-
головний тренер національної 
збірної України з боксу Леонід 
Лоївський.

— Наші боксери займалися 
в одному залі зі штангістами, 
тому у цій спільноті маю багато 
друзів. Взагалі для боксу сило-
ва підготовка є обов’язковою. 
А Іван Лозовський — легендарна 
постать у вінницькому спорту, 
пам’ять якого я прийшов вшану-
вати, — сказав Леонід Лоївський.

Анатолій Драбовський є по-
чесним ректором Вінницького 
кооперативного інституту, у залі 
якого багато років виховував чем-
піонів Іван Лозовський.

— Спортивні традиції, закладе-
ні Іваном Романовичем, підтри-
муються у нас і зараз. Зберігаємо 
секцію важкої атлетики, де пра-
цює кваліфікований тренер, — 
розповів Анатолій Драбовський.

Призери отримували не лише 
медалі і грамоти, але й цінні по-
дарунки. А найкращим учасни-
кам вручали й грошові премії.

Спеціальними Кубками вша-
нували двох штангістів, які 
показали найвищі результати. 
Ними стали майстер спорту 
Олександр Драч (вагова кате-
горія 102 кг) і тендітна Тетяна 
Вітвіцька (до 45 кг), яка впер-
ше виконала норматив майстра 
спорту України! Дівчина не очі-
кувала такого результату (ри-
вок — 50 кг, поштовх — 63 кг), 
хоча й наполегливо готувалася 
до Кубка та добре психологічно 
налаштувалася.

дебютантка стала 
чемпіонкою
важка атлетика  Тетяна іваненко 
у Маріуполі займалася кросфітом, 
у Вінниці спробувала себе у важкій 
атлетиці і здобула кубок Вінниччини. 
Спортсменка планує залишатися у Вінниці 
і рухатися далі у спортивному напрямку

ЄВГеній михайлів, RIA, (098)8591459   

Фінішував зимовий чемпіонат 
області з кульової стрільби. У 
ньому взяли участь команди Ві-
нницької, Липовецької, Ладижин-
ської, Бершадської, Теплицької, 
Якушинецької і Хмільницької 
територіальних громад. Загалом 
це 80 спортсменів. 

Зважаючи на військовий час, 

змагання паралельно проходили 
у різних громадах, після чого ство-
рювали зведений протокол.    

— У чемпіонаті області стартува-
ли провідні спортсмени. За їхніми 
підсумками буде відібрана збірна 
на чемпіонат України, який про-
йде 2-8 лютого у Львові, — сказав 
голова обласної федерації кульової 
стрільби Віктор Щерба.

У стрільбі з гвинтівки перемо-

рекорд у кульовій стрільбі 
гли майстер спорту України Софія 
Добржанська і майстер спорту між-
народного класу (МСМК) Кирило 
Козюк. У стрільбі з пістолета се-
ред жінок золото здобули МСМК 
Дарина Лєбєдєва і МСМК Павло 
Крепостняк. У стрільбі по рухо-
мій мішені не було рівних МСМК 
Анастасії Жученко і МСМК Да-
нилу Даниленку. 

До речі, на 2023 рік аж 29 стріль-

ців Вінниччини включено до збір-
ної України! Це рекордний резуль-
тат – у попередньому році у нас 
було 27 збірників. 

— У загальному заліку за підсум-
ками минулого року Вінниччина 
посідає третю сходинку серед усіх 
регіонів. І це при тому, що під час 
війни деякі наші тренери перебу-
вають у ЗСУ і Нацгвардії, — додав 
Віктор Щерба.   

тетяна іваненко стала чемпіонкою у категорії 
до 80 кг. У ривку підняла 55 кг, у поштовху — 69 кілограмів
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РеклАМА

пРоблема і виРішеННЯ

нального роумінгу на мережах 
операторів Vodafone, Kyivstar та 
lifecell. Для цього вам потрібно 
ввімкнути Автовибір мережі. Ро-
биться це ось як:

1. Android: Налаштування — 
Мобільна мережа (чи Підклю-
чення) — Оператор

iOS: Параметри — Стільникові 
дані — Вибір мережі

2. Знайдіть та виберіть доступ-
ну мережу: Vodafone, Kyivstar та 
lifecell. Щоб працював інтернет, 
увімкніть Передачу даних у роу-
мінгу (Android) та Роумінг даних 
(iOS)

3. Зателефонуйте, надішліть 
повідомлення в месенджері або 
SMS

Якщо зв’язок не з’явився, 
спробуйте ще раз або виберіть 
іншого оператора.

рЯтівні прилади
Іншим способом повернути ін-

тернет є USB-адаптери. Це такі 
кабелі, за допомогою яких мож-
на під’єднувати різні прилади, як 
ось Wi-Fi роутер, до повербанка. 
Тобто, коли у вашому помешканні 
немає світла, повербанк живить 
роутер і ви маєте інтернет. Та ко-
рисним такий спосіб буде лише 
за умови, що ваш провайдер (той, 
хто надає послугу інтернет), за-
безпечив своє обладнання резерв-
ним живленням. Аби дізнатися, 
чи підходить вам USB-адаптер, 
потрібно зателефонувати провай-
деру та вказати свою домашню 
адресу. Якщо в кол-центрі кажуть, 
що живлення є, можете сміливо 
йти та купувати адаптер. Коштує 
такий девайс від 100+ гривень.

МиХАйлО курдюков, 
RIA, (095)1039671

Здається, ми поча-
ли звикати до того, 
що як тільки у по-
мешканні зникає 

світло, слідом одразу пропадає 
інтернет. Причому мова не лише 
про роботу домашнього Wi-Fi роу-
тера, але й про 4G та 3G на смарт-
фонах. Через це ми маємо чимало 
незручностей з виконанням робо-
ти, а подекуди сигнал настільки 
слабкий, що не провантажуються 
навіть повідомлення у месендже-
рах, не говорячи вже про фото 
та відео.

немаЄ електрики — немаЄ 
сигналу

У Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комуніка-
цій, радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку 
(НКЕК) спробували роз’яснити 
причини цих перебоїв. За їхніми 
словами, причина в обладнанні, з 
якого складається базова станція 
мобільного зв’язку. Воно очікува-
но не працює без електрики. Тому, 
коли електрика вимикається, сиг-
нал слабшає, а потім взагалі зни-
кає. Відображається це не лише 
на якості інтернету, але й зв’язку. 
Простіше кажучи, коли у вас вдо-
ма зникає світло, найближчі базові 
станції, з великою ймовірністю, 
також знеструмлені.

«Базові станції обладнані ре-
зервними джерелами живлен-
ня. Це акумуляторні батареї, які 
автоматично вмикаються, коли 
припиняється централізоване 
електроживлення. Вони здатні 
забезпечувати автономну роботу 
базової станції від двох до п’яти 
годин за умови повної зарядки. 
Якщо батарея витратила заряд, їй 
потрібен тривалий час для підза-
рядки», — кажуть у НКЕК.

Суттєве навантаження на ме-
режу зменшує термін автономної 
роботи. Зокрема, для забезпечен-
ня мобільного інтернету стандарту 
4G базові станції використовують 
більше електроенергії. Тому під час 
вимкнень світла мобільні операто-
ри відключають частину обладнан-
ня, щоб надавати пріоритет голо-
совим послугам зв’язку. Саме тому 
у НКЕК радять у цей проміжок 
часу обмінюватися інформацією 
через SMS та месенджери, адже 
вони поглинають менше ресурсів.

Як бути, якщо такий варіант 
не підходить? Скажімо, потрібно 
під’єднатися на важливу зустріч 
через Zoom, стежити за останніми 
новинами, чи виконувати будь-
які інші операції, що залежать від 
з’єднання з інтернетом. На щастя, 
існує кілька способів, які можуть 
розв’язати цю проблему.

Як підключитисЯ до 
національного роумінгу

По-перше, можна спробувати 
скористатися послугою націо-

Також можна придбати мобіль-
ний роутер. Завдання цього вина-
ходу полягає в тому, аби ловити 
стільникові мережі та роздавати 
мобільний інтернет по Wi-Fi. Різ-
новидів цих гаджетів є чимало. 
Від якості та ціни роутера зале-
жатиме швидкість інтернету, яку 
він роздаватиме, місткість його 
акумулятора, кількість гаджетів, 
які можна одночасно від нього 
увімкнути, можливості ловити 
сигнал, можливості працювати 
від повербанку тощо. Зазвичай 
працюють вони від сім-карт будь-
який мобільних операторів. Се-
редня вартість пристрою колива-
ється в межах півтори-двох тисяч 
гривень. Найдешевші пропозиції 
можна знайти за 400–500 гри-
вень.

Ще одним способом повернути 
інтернет є так звані репітери, або 
підсилювачі зв’язку, якщо гово-
рити простіше. Працюють вони 
завдяки антенам, що приймають 
сигнали від базової станції ва-

шого оператора. Зазвичай такі 
пристрої використовують у лока-
ціях, де завжди погане покриття, 
наприклад, підвальні приміщен-
ня чи віддалені від міст населені 
пункти. Підсилювач добре при-
ймає сигнал всередині приміщень 
і передає його на телефони, які 
поруч з ним. Частіше можна зу-
стріти репітери, що працюють від 
розеток (можна від генератора, 
портативної зарядної станції), але 
є моделі, здатні функціонувати й 
від повербанків. Вартість гаджетів 
стартує від 1500 гривень.

Врешті-решт можна скорис-
татися терміналом «Старлінк». 
Найпростіше зробити це у Пунк-
тах незламності, де вони абсо-
лютно безплатні для усіх охочих. 
Можна й купити такий термінал 
собі додому. Задоволення це на-
правду недешеве: від 15 тисяч 
гривень. Поза тим, доведеться 
регулярно віддавати від 75 до-
ларів за місячний пакет супут-
никового інтернету.

Як повернути інтернет, коли 
світла немає, а зв’Язок поГаний
корисні поради  Після відключень 
світла одразу зникає бездротовий 
інтернет, а подекуди ми маємо проблеми 
ще й з мобільним. на щастя, існує 
кілька простих, але, на жаль, не завжди 
бюджетних способів розв’язувати це 
болюче питання

можна скористатися 
терміналом «Старлінк». 
Найпростіше 
зробити це у пунктах 
незламності, де вони 
абсолютно безплатні 

Є кілька способів, як повернути інтернет під час вимкнень 
світла. Зробити це можна за допомогою налаштувань 
смартфона або ж придбавши спеціальні девайси

Газета є членом 
Всесвітньої 
Асоціації 
Новинних 
Медіа WAN-IFRA

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

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

БО “УСЛ” та Kinstellar.

Hаклад 17 900 Замовл. № 230105
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Н е щ о д а в н о 
на сторінках у со-
цмережах знаного 
вінницького ху-

дожника, колекціонера і мецена-
та Володимира Козюка з’явилися 
картини в нетиповому для нього 
стилі. Народний художник завжди 
був відданим пейзажу, а тут — 
фантастичні та героїчні портрети.

Всі ці роботи Козюк намалював 
з допомогою штучного інтелекту 
(ШІ). Як зазначає автор на сво-
їй Facebook-сторінці, у роботі 
він використав онлайн-сервіс 
Midjourney, що працює на базі 
комп’ютерних нейромереж. Зага-
лом, генеративний штучний інте-
лект — це тип технології ШІ, що 
здатна створювати новий контент 
на основі набору вхідних даних 
або правил.

— Якщо говорити про книжну 
графіку, ілюстрацію чи диджи-
тал — то ця програма справля-
ється, — розповідає художник. — 
Не зробить складні композиції, 
але з простими зображеннями 
штучний інтелект справляється. 
Лише потрібно моделювати і мо-
дерувати процес. Там, де я багато 
працюю у фотошопі, там я під-
писую картини. Там, де моє мі-
німальне втручання — ці роботи 
фактично створила сама машина. 

Ідея ця не нова, пів року гуляє 
в просторах інтернету.

Козюк каже, що робить свої 
роботи про Україну, бо це зараз 
на часі, але не вважає їх чимось 
серйозним.

— Це ніяк не зрівняється з жи-
вописом, особливо зі складними 
композиційними ідеями,— гово-
рить він. — Але як ілюстрація — 
досить актуально, гарно інфор-
мативно. Зараз такий час, який 
потребує меседжів, які підтримує 
народ.

Народний художник планує 
проводити серію безкоштовних 
майстер-класів, щоб люди вміли 
користуватися програмою ШІ.

— Там потрібно вміло про-
писати теги, щоб отримати ілю-
страцію, — каже митець. — Є 
різні програми, все залежить від 
потреб. У мене творча програма. 
Коштує певних грошей, але від-
криває необмежені можливості. 
Для професійного живопису і для 
народного малярства це не зашко-
дить. Це ще один інструмент для 

створює картини разом зі 
штучним інтелектом
для масового вжитку  народний 
художник України Володимир козюк 
створює патріотичні картини за допомогою 
штучного інтелекту. незабаром 
митець планує виставку, а також серію 
безкоштовних майстер-класів, на яких 
вчитиме користуватися програмою, 
завдяки якій «пишуться» такі картини

народний художник україни володимир козюк створив нову серію картин. Цього разу 
не пензлем, а за допомогою спеціальної програми

художника, щоб втілити в життя 
свої ідеї. Адже якщо довго пра-
цюєш з машиною, вона почи-
нає тебе розуміти: твій настрій, 
ритм, стиль, почерк, вона тебе 
чує. Також зі штучним інтелек-
том можна намалювати роботу 
в програмі, внести правки, а по-
тім перенести на полотно. Князя 
Святослава я створював 40 годин 
і ще 10 годин правив. Такі роботи 
можна виставляти як власні, вони 
можуть брати участь у конкурсах. 
На портрет дружини потратив чо-
тири години. Прості форми ро-
бляться моментально. Це простий 
інструмент для творчих людей.

Володимир Козюк готує вистав-

ку, де окрім робіт на патріотичну 
тематику, будуть виставлятись і 
продаватись інші роботи митця, 
задля підтримки ЗСУ, поранених 
бійців. Експозицію побачать як 
в Україні, так і в світі.

— Купити авторську картину 
у художника, щоб той передав 
кошти на ЗСУ, не кожен може. 
Роботи, створені в тандемі зі штуч-
ним інтелектом — для масового 
вжитку. Такі ілюстріції може купи-
ти кожен і цих коштів у сукупності 
буде більше. Будем влаштовувати 
аукціон. У Шотландії вже готуєть-
ся онлайн-виставка, також запро-
шений у Грузію. Разом з Юрієм 
Котиком готуємо ряд проєктів 

по Україні і залучаємо усіх охочих.
Володимир Козюк окрім портре-

тів українців планує оприлюднити 
портрети не менш сміливих корін-
них мешканців США. Це ліричні 
картини, на яких зображені во-
йовничі люди.

— Хочу показати народ, який 
теж бився за свою незалежність. 
Це також подяка США за під-
тримку Україні, а ще це моє за-
хоплення з дитинства, — говорить 
художник. — До того ж, я відвід-
ував Америку, знайомий із племе-
нами. А ще індіанці нам нагадують 
про те, що варто боротися за свою 
незалежність, інакше ми повтори-
мо їх історію.

— Князя Святослава я 
створював 40 годин і 
ще 10 годин правив. 
Такі роботи можна 
виставляти як власні, 
— каже художник



22 RIA, Середа, 1 лютого 2023
ДозвіллЯ

тік — «журавлі»
Дуже сумна, але правдива пісня про війну. Віктор Бронюк співає: 
«Розриває душу страх… Сохнуть сльози на очах… Скільки доньок і синів 
Залишилось на війні…» Загалом композиція передає реальність бага-
тьох українських родин, які втратили близьких на цій війні. Фронтмен 
«Тік» якось переповідав легенду про те, що саме із журавлями душі за-
гиблих воїнів повертаються до рідних домівок, де на них завжди чека-
ють. Звідси й назва пісні.
переглядів: 135 тисяч

олЯ полЯкова — «тішсЯ»
Спільна робота Олі Полякової та Артема Пивоварова є переосмислен-
ням артистами творчості лесі Українки. Звісно, в їхньому кліпі про-
стежуються відсилання до персонажів Мавки та лукаша, у відео схо-
жий із п’єсою антураж, однак немає типової для творчості Українки 
драматичності. Самі артисти казали, що пісня їм нагадує про те, що важ-
ливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину. Їхній 
меседж до глядачів: що б не сталося, завжди можна почати спочатку.
переглядів: 6,5 мільйона

павло зібров — «новорічна ніч»
Закриймо новорічно-різдвяний гештальт цією направду святковою 
піснею, гожою для будь-якого новорічного мюзиклу або ж телевізійної 
програми. У кліпі власник найвідоміших в Україні вусів радісно співає, 
покладаючи при цьому великі сподівання на Диво новорічної ночі: 
«Прошу в Бога зовсім небагато: Спокійних і усміхнених облич»… «Щоби 
лише салют відомий був гарматам»… «Щоб ті, хто піднімався по тривозі, 
Спокійно поверталися в сім’ю».
переглядів: 20 тисяч

асаФатоv — «музика»
У своїй новій роботі завжди меланхолійний Сергій Асафатов співає 
про душевний біль та шукає порятунок у Музиці. на відео він самотньо 
блукає безлюдними стежками. Звертається до абстрактного слухача, 
зізнаючись йому у любові до Музики. Він буквально кричить: «Грай, 
моя Музика!» Усе це відбувається то в кольорі, то в чорно-білих тонах, 
під часом тривожну мелодію клавішних та духових інструментів.
переглядів: 10,1 тисячі

sPACe of vARIAtIons — IMAGo
Цих хлопців вважають одними з кращих українських та європейських 
метал-кор-гуртів. А їхню роботу IMAGO нещодавно назвали найкращим 
метал-відео в Україні за минулий рік. Музиканти розповідали, що це відео 
вони зняли буквально за кілька днів до початку повномасштабної війни. 
Роботи над монтажем кліпу велися вже у розпал вибухів та авіаційних 
нальотів росіян. «Ми були, є і будемо. Слава Україні!» — кажуть вінничани.
переглядів: 98,5 тисячі

GoLubenko — «не шукай»
Висхідна зірка української попсцени вінничанин Давид Голубенко ми-
нулого року заявив про себе не одним якісним відео. Однак зупинимо 
увагу на його крайній роботі у співпраці з виконавцем YAKTAK. Трек 
звучить сучасно, з агресивними бітами, але приємним для вуха 
поєднанням голосів двох артистів. Самі музиканти зізнаються, що на-
писали пісню, «аби донести до слухачів, що не варто повертатись 
до минулого, адже в майбутньому доля обов‘язково приведе вас 
до взаємного щастя».
переглядів: 415 тисяч

женЯ і катЯ — «світаЄ»
Подружжя Мартинюків не зраджує собі й продовжують тішити 
шанувальників чуттєвими, ліричними та любовними композиціями. 
Пісня про кохання, але в її рядках чітко простежується відбиток цієї 
війни: «Прокидайся, мила, ми ще колись додивимось усі наші щасливі 
сни. А зараз, збери усі сили, попереду ще довгий шлях, яким мусимо 
йти».
переглядів: 33 тисячі

PIAnoбой — «триматись своїх»
Відомо, що слова пісні Дмитро Шуров написав за рік до початку 
повномасштабної війни, але вони, як виявилося, стали пророчими. 
Виконавець співає: «нехай кожен з нас зустріне своїх, а зустрівши — 
триматимеш» та «Що з нами буде далі? не скаже ніхто!» Переглядаючи 
відео, зняте в порожньому терміналі аеропорту «Бориспіль», ці слова 
відгукуються з особливою силою.
переглядів: 470 тисяч

YAktAk — «коли болить душа»
Виконавець ярослав карпук не вінничанин, проте кілька своїх відеоробіт 
приїздив записувати до нашого міста. «коли болить душа» — знімали 
у зруйнованому Будинку офіцерів та на інших локаціях міста. У зйомці, 
до слова, взяли участь і чимало пересічних вінничан: школярі та вчителі, 
поліціянти, лікарі, працівники транспортної компанії. З перших рядків пісні 
артист співає, що через війну українці розкидані по світу, що ми не знаємо, 
що на нас чекає в найближчому майбутньому. Водночас YAKTAK каже, що 
попри «біль в душі», усі ми однаково віримо у нашу перемогу.
переглядів: 114 тисяч

sAdsvIt — «небо»
Франківчанин Богдан Розвадовський також приїхав знімати свій кліп 
до Вінниці. У його невибагливому відео буквально показано день із 
життя неформальної дівчини-підлітка: з характерними для цього віку 
проявами поведінки, зовнішнім виглядом, нотками протесту. Формат 
відео радше аматорський, ніж професійний, проте кількість переглядів 
роботи перевалила вже за півтора мільйона. Чи не усе у відео буде 
упізнаваним для вінницьких глядачів, починаючи від громадського 
транспорту і закінчуючи історичним центром нашого міста.
переглядів: 1,5 мільйона

the hYPnotunez — I’M A stAR
Так, щоб повноцінного кліпу, то його фанати гіпнотюнзів минулого року 
так і не дочекалися. Втім, на каналі гурту вийшло притаманне їм драй-
вове відео з одного із концертів, куди вони приїздили збирати кош-
ти для ЗСУ. Харизматичний фронтмен Гера луїдзе цього разу не лише 
віртуозно грав на контрабасі, але й активно поширював антиросійські 
гасла на кшталт «русскій воєнний корабль іді на@уй…», «путін х@йло» 
тощо. До слова, під час концерту зі стелі звисала лялька у зашморзі. 
Вона мала, прости Господи, лице російського диктатора.
переглядів: 1,4 тисячі

RoMARo — «мільЯрд»
Ось-ось на каналі цього вінницького виконавця вийде реліз пісні «Що 
ти знаєш», на яку він покладає великі сподівання й всіляко рекламує 
її на сторінках своїх соцмереж. У цій же роботі парубка бачимо його 
міркування на події, що відбуваються в Україні. Є у тексті досить болю-
чий та важливий рядок: «Битву ведем, відколи я очі протер» — левова 
частка українських підлітків та чимала частина молоді пам’ятає війну 
впродовж усього свого свідомого життя.
переглядів: 3,2 тисячі

чакір — «вата»
Друге відео, яке зняли у зруйнованому Будинку офіцерів. Цього разу 
вінницький репер Чакір звертається до ватників, себто любителів 
росії та російського. Він закликає: «Видаліть ватний плейлист, бо ми 
маємо файний бартер!» «Скільки вам ще потрібно ракет, щоб вибити 
з себе малороса?» — стоячи посеред згарища, також запитує він. Зага-
лом складається враження, що хлопця геть дістали українці, які навіть 
майже після року повномасштабної війни продовжують відшукувати 
у монстрах людське.
переглядів: 16 тисяч

ARkush — «таке вперше»
Відео виконавців надзвичайно мелодійне, але водночас воно дуже 
сумне через свою правдивість. Адже вперше за роки незалежності ми 
усі стали волонтерами, шили розгрузки та плитоноски. Вперше чули 
сигнали про повітряну тривогу. Вперше бачили наслідки прильотів 
російських ракет. Про усе це говорять у пісні. Усе це показують у відео. 
Поза тим, у відео з’являються Jerry Heil, Артем Пивоваров та лідер гурту 
Kalush Orchestra Олег Псюк, які розповідають про свої «вперше».
переглядів: 276 тисяч

nIChkA
«Війна роз’єднала далекими відстанями мільйони закоханих сердець, 
але ми не перестали любити», — йдеться у підводці до пісні. Вона записа-
на виконавицею у співавторстві поета, музиканта та військовослужбовця 

кращі музичні кліпи вінницьких 
виконавців  минулоГо року
творчість  Попри повномасштабне вторгнення, минулий 
2022 рік став для вінницьких виконавців та виконавиць досить 
плідним. Своїми відеороботами зі слухачами поділилися як 
відомі широкому загалу «Тік», Pianoбой та Оля Полякова, так і 
амбітні Asafatov, «женя і катя», Golubenko та інші. Про що вони 
співають?

МиХАйлО курдюков, 
RIA, (095)1039671

Майже всі роботи 
вінницьких артистів 
так чи інакше тор-

каються теми війни. Ми бачимо 
їхні рефлексії, чуємо їхні меседжі 
до аудиторії, як ось: «Збери усі 
сили, попереду ще довгий шлях, 
яким мусимо йти», чи «Видаліть 

ватний плейлист, бо ми маємо 
файний бартер».

Цього разу хочемо поділитися 
з вами торішніми кліпами по-
над десяти артистів, які або є 
вінничанами, або приїжджали 
до нашого міста знімати відео. 
Добірка радше нагадує вінегрет, 
ніж структурований список ком-
позицій, проте від цього вона 
не стає менш цікавою.

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

або аналогічна)

диВіться Відео 
нА 20minut.ua

Павла Вишебаби. Павло читає 
у відео рядки свого вірша «як 
замовкнуть усі автомати», 
а NICHKA виконує приспів. 
У підсумку маємо пісню про 
зізнавання кохання, фронт, 
тил, сміливість та ніжність.
переглядів: 139 тисяч
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ТеаТр СадовСького
(вул. Театральна, 13. тел. 67-09-07, 67-26-54)

ШvЛ
Мала сцена. Сцени з сімейного життя
1.02, поч. о 17.30
Смішні гроші
Комедія для дорослих. 2.02, поч. о 17.30
Замовляю любов
Мала сцена. Комедія з життя. 3.02, поч. о 17.30
Попелюшка
Казковий мюзикл. 4.02, поч. о 12.00
Потрібен брехун
Сатирична комедія. 4.02, поч. о 17.30
Бал негідників
Мала сцена. Детективна комедія для дорослих
7.02, поч. о 17.30
Bon appetit, або гарнір по-французьки
Комедія. 8.02, поч. о 17.30
Чай з м’ятою чи з лимоном?
Коли щось пішло не так
9.02, поч. о 17.30

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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Ідеальне вбивство
Детектив.1.02, поч. о 14.00, 18.50
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)

рейс
Трилер
1.02, поч. о 9.10, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10, 20.30
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
Нестримне весілля
Комедія. 1.02, поч. о 10.10, 12.50, 14.50, 19.10, 21.10
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
вавілон
Драма. 1.02, поч. о 12.00, 15.40, 19.20
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
Бюро знахідок
Трилер. 1.02, поч. о 12.10, 21.40
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050
Чоловік на ім’я отто
Комедія. 1.02, поч. об 11.30, 16.20
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
операція «Фортуна»: мистецтво перемоги
Екшн. 1.02, поч. о 10.30, 16.50, 21.10
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
аргонатси: нова легенда
Анімація. 1.02, поч. о 10.00, 12.20, 18.40
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 1.02, поч. о 9.00, 10.10, 14.20, 16.30, 20.40
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)
аватар: шлях води
Фентезі. 1.02, поч. о 9.00, 12.40, 16.20, 18.00, 20.00
З 2.02 довідка за тел. (096)00035050)

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

Пригоди Тедді
Пригоди. 1.02, поч. о 14.00
Щедрик
Історична драма. 1.02, поч. о 16.00
Нестримне весілля
Комедія. 1.02, поч. о 18.00
2.02–8.02, поч. о 17.00
аргонатси: нова легенда
Анімація. 1.02, поч. о 10.00, 12.00
2.02–8.02, поч. об 11.40, 13.20
рок дог: ритмічний батл
Анімація. 2.02–8.02, поч. о 10.00, 15.00

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

Нестримне весілля
Комедія. 1.02, поч. о 10.00, 14.40, 16.45, 20.30
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
рейс
Трилер. 1.02, поч. о 12.10, 17.50, 20.00
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
вавілон
Драма. 1.02, поч. о 12.00, 15.40, 19.15
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
аргонатси: нова легенда
Анімація. 1.02, поч. о 10.10, 12.40
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
Щедрик
Історична драма. 1.02, поч. о 18.15
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
операція «Фортуна»: мистецтво 
перемоги
Екшн. 1.02, поч. о 10.20, 14.00
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
аватар: шлях води
Фентезі. 1.02, поч. о 10.00, 11.40, 12.00, 13.40, 
14.15, 15.20, 15.45, 17.15, 19.00
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
кіт у чоботях 2: останнє бажання
Анімація. 1.02, поч. об 11.50, 16.15
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
Ідеальне вбивство
Детектив. 1.02, поч. о 20.45
З 2.02 довідка за тел. 0800308111
Самі на канікулах
Комедія. 1.02, поч. о 10.05
З 2.02 довідка за тел. 0800308111

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

кіно

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 «In Time» 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.

Петро Чорний 
23 лютого у вінниці
Харизматичний і талановитий 
Петро Чорний — найвідо-
міший ром України, чий голос 
називають «Чорним золотом 
України», з великим кон-

цертом у Вінниці! 23 лютого о 19.00 у концерт-холі 
«Mont Blanc» нас чекає нова концертна програма 
«Дві дороги», феєрія і колорит неповторних циган-
ських романсів і танців та незабутня атмосфера! 
Кожний концерт Петра Чорного і його шоу-бале-
ту — це приголомшливе свято, сповнене радості, 
краси, найяскравіших фарб та емоцій! Співак щоразу 
вражає глядачів не лише силою свого прекрасного 
голосу, а й відмінним почуттям гумору та цікавими 
розповідями. Квитки від 370 до 520 грн. Купуйте на 
сайті afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садовського, 
філармонії, готелі «Франція», «Артинов», CHERDAK, 
Rock-n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, Origami.

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

гурт «МерІ» 
18 березня у вінниці
«Так, я з України!» — гучно 
заспіваємо разом із Віктором 
Винником і гуртом «МЕРІ» 
на великому концерті 18 
березня о 19.00 у Royal pub! 

Міць української рок-музики, драйв улюблених 
хітів, щирість спілкування і багато-багато сюрпризів 
— концерт буде незабутнім і подарує всім можли-
вість відірватися на повну! Драйвові, романтичні 
та закохані Віктор Винник і «МЕРІ» виконають всі 
свої найкращі хіти за 27 років на сцені та створять 
надзвичайну атмосферу щирого українського року 
найвищого ґатунку! Приходьте всі, хто з України! 
Квитки — 350 гривень. Купуйте онлайн на сайті 
afisha.vn.ua та у касах у театрі ім. Садовського, 
Royal pub, Вінницькій обласній філармонії, готелі 
«Франція», «Артинов», CHERDAK, магазинах Rock-
n-Roll, «Мобі Дік», Aladdin, центрі розвитку Origami. 

концЕрти 
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навчання Шоу

Школа англійської Project 12 у вінниці
Project 12 — найтехнологічніша школа англійської, 
яка пропонує:
 Найсучасніший гібридний підхід до вивчення 
англійської мови
 Інтерактивний онлайн-підручник нового покоління
 Дистанційне навчання в zoom, а також зручний 
та стильний офіс у Вінниці
 Інтенсивне навчання: один рівень — за 3 місяці. 
Вся англійська — за 12 місяців.

Найнижча ціна на ринку
Однією з фішок Project 12 є те, що студенти 
навчаються на інтерактивній онлайн-платформі 
12 Tracks. 
Це і підручник, і особистий кабінет учнів. 
Розроблена на базі підручника 12 Tracks з ураху-
ванням стандартів CEFR (Загальноєвропейської 
шкали мовної компетенції).

Контакти й адреса:
м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 13, 2-й 
поверх
+38 063 162 80 70 (Viber, Telegram) +38 097 199 55 84
E-mail: project12.vinnytsia@gmail.com

Театр тіней teULiS 19 березня  
з новим шоу у вінниці!
Всесвітньовідомий театр тіней TEULIS їде у Вінни-
цю! 19 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського 
побачимо магічне шоу і поєднання акробатики, 
хореографії, оптичних ілюзій, музики та приголом-
шливих відеопроєкцій, які вразять кожного! Дово-
дячи, що всі фантазії можна оживити за допомо-
гою тіней людського тіла, театр TEULIS підкорив і 
здивував багато світових столиць! За останні 8 ро-
ків театр тіней TEULIS був фіналістом найбільших 
талант-шоу в Італії, Туреччині, Чехії та Словаччині. 
Приходьте всією родиною побачити незабутнє 
шоу від найбільш незвичайного і затребуваного 
театру! Квитки від 300 до 460 грн. Купуйте на сай-
ті afisha.vn.ua та у касах у театрі, філармонії, готелі 
«Франція», «Артинов», CHERDAK, Rock-n-Roll, 
«Мобі Дік», Aladdin, Origami.

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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***
— яка ваша найгірша риса?
— Чесність.
— не думаю, що чесність це 
погано.
— Та мені все одно, що ти думаєш!

***
Українці:
— нам не подобаються планові 
відключення.
ДТек:
— А як щодо планових включень?

***
люди в 1950:
В 2022 році машини замінять 
людей!
2022:
«лади» заміняють москалів.

***
ніколи не розумів, як на світі 
можуть бути расисти, антисеміти, 
гомофоби. навіщо ненавидіти інші 
релігії, раси чи народи? як взагалі 
можна ненавидіти когось, якщо на 
світі є русня.

***
коли в росії починають говорити 
про патріотизм, знай: десь щось 
вкрали

***
москва, якій 870 років, із піною 
біля рота доводить києву, якому 
1540 років, що це завжди була 
її земля. якісь довбограї, чесне 
слово…

***
От би прокинутись о 4-й 
ранку, випити кавусі і сісти в 
бомбардувальник. летіти над 
росією і скидати бомби під 
улюблену музику…

***
— кумо, порадь файного 
психолога, треба виговоритися.
— лупни коньяку і не мороч людям 
голову…

***
Бабуся з онучкою два тижні грали 
в школу. і тільки в кінці другого 
тижня бабуся дізналася, що робить 
за неї домашнє завдання.

***
Молодята розповідають:
— Шлюбна ніч була — ух! Вся 
квартира ходором ходила.
— і хто ж першим сказав: Досить, 
не можу більше?
— Сусід.

***
Сидить путін у бункері. Один. 
лише власний портрет на стіні. 
путін (портрету):
— Просрали війну, дебіли, бл... Що 
ж тепер буде, га?
Портрет:
— Поміняємось місцями.

— В сенсі?
— Мене знімуть. А тебе — повісять.

***
Вона так сильно закохалася 
в нього, що народила йому 
дитину вже через два місяці після 
знайомства.

***
В ціну яєць закладено: навчання 
півня та курей, підготовка 
документації, декретні виплати 
курці, пологи курки, страхування.

***
Чоловік у магазині вибирає жіночі 
стрінги:
— Та вони ж нічого не прикривають. 
ну, хіба тільки он ті. на них хоч 
якийсь клаптик тканини є.
Продавщиця:
— Чоловіче, це бірка.

***
Господиня гостям:
— Пригощайтеся, не соромтеся!
Тут її маленька донька каже:
— Ти, мамо, неправильно говориш 
— треба, як у нас у дитячому садку: 
Вдома будете їсти, що хочете, а тут 
жеріть, що дають!

***
Сьогодні спостерігав, як хлопчик 
років 6 читав книгу про те, як 
будувати шпаківню. До того ж, 
читав її голубам. Після прочитання 
він сказав: Далі самі! і пішов. 
Прораб росте.

***
— Знаєш, скільки триває доба на 
Плутоні?
— Скільки?
— 152 години!
— Майже як понеділок на Землі…

***
Зарплата у мене хороша. Вдається 
навіть щось відкласти... Відкласти 
купівлю одягу, відпустку і особисте 
життя.

***
У моєму віці про принца вже не 
мріють. Мені б зі стоматологом 
замутити…

***
Проходь, почувай себе, як вдома... 
Можеш пропилососити…

***
Отак буває: поставиш улюблену 
пісню на будильник... і все, немає 
більше улюбленої пісні...

***
– Алло, це лінія допомоги 
алкоголікам?
– Так.
– Підкажіть, як зробити мохіто!

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

Анекдоти
овен 
Вам доведеться боротися за 
свої права. Зберігайте спокій 
та підберіть належну аргумен-
тацію, тоді до вас прислуха-
ються. наразі необхідно схо-
вати свої вразливі місця по-
далі від поглядів оточуючих. 
 
телець 
Почуття невпевненості може 
завадити вам зосередитись на 
роботі, повірте, у вас більше 
сил і знань, ніж ви думаєте. 
Ваша інтуїція загостриться, 
навіть у більш ніж незвичних 
ситуаціях ви вгадаєте правиль-
ну лінію поведінки.

близнюки 
Сприятливий час вирішення 
проблем будь-якої складності. 
Великий шанс знайти кошти 
та можливості для реалізації 
давніх задумів. Ви постій-
но відчуватимете підтримку 
оточуючих. Вас буде в усьому 
супроводжувати успіх.

рак 
Цього тижня будуть вдалими 
поїздки та контакти, особливо 
відрядження чи спілкування з 
іноземцями. не піддавайтеся 
паніці, ви зможете домови-
тись із будь-якими опонен-
тами. Події, що відбуваються 
в п’ятницю, можна розглядати 
як знаки долі.

лев 
Цього тижня вам необхід-
но зберігати ясну голову та 
тверезість думок. Підтримка 
впливових осіб допоможе вам 
зайняти нові позиції у діловій 
сфері. У четвер велика ймо-
вірність конфлікту на роботі. 
Плани, складені у п’ятницю, 
можуть не виправдати витрати 
часу та сил. 

діва 
Прекрасний час для кар’єр-
ного зростання, тільки будьте 
готові збільшити робоче на-
вантаження. якщо вам потріб-
на стабільність в особистому 
житті, то, схоже, доведеться 
відмовитись від романтики на 
користь побуту.

терези 
Цього тижня у вас може розпо-
чатися бурхливий роман, при-
слухайтеся до поклику серця. 
намагайтеся уникати різких 
слів та спонтанних вчинків. 
якщо ви в емоційному пориві 
не скажете щось зайве, то у вас 
може бути хороший шанс для 
службового зростання.

скорпіон 
Ви багато працювали і по праву 
заслужили на підвищення. Ваш 
авторитет у професійній сфері 
зросте. Будуть вдалі ділові по-
їздки та просто подорожі. У чет-
вер можливі приємні новини.

стрілець 
намагаючись звернути гори 
на своєму шляху, ви можете 
трохи не розрахувати та пе-
реоцінити свої сили. Більше 
цікавтеся проблемами своїх 
колег та підлеглих, і тоді ваші 
зусилля не пропадуть задар-
ма.настає вдалий час для 
змін, що давно назріли. 

козеріг 
Постарайтеся не дратувати та 
не ображати інших, інакше 
вам пригадають старі обра-
зи. намагайтеся якнайменше 
розповідати про свої плани, 
оскільки доброзичливці щиро 
захочуть допомогти, але мо-
жуть зіпсувати всю справу. 
 
водолій 
Вам необхідно чітко розпла-
нувати тиждень та вирішити 
для себе, що потрібно зроби-
ти насамперед. Друзі допомо-
жуть розвіятися та подарують 
цікаві ідеї, до яких варто при-
слухатися. 

риби 
Тиждень буде дуже напруже-
ним і насиченим різноманіт-
ними подіями. не поспішайте і 
не намагайтеся починати щось 
нове, постарайтеся не форсува-
ти події, це лише несвоєчасне 
витрачання сил. намагайтеся 
зберігати душевну рівновагу.

Гороскоп
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